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Belföldi jegyek 

 

Most induló vonatok: 

korlátozott kínálat, 

az adott állomásról 

induló, csak 

egyirányú, 2. 

osztályú jegyet lehet 

vásárolni innen. 

 

Összes belföldi 

vonat: 

összes belföldi 

vonatra, bármilyen 

viszonylatra, oda-

vissza útra, első 

osztályra itt 

vásárolható jegy 
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Most induló vonatok:  

a vonatokat 

célállomások szerint 

listázza ki, sajnos 

ismerni kell, hogy a 

nekünk megfelelő 

vonat megáll-e a 

célállomásunkon. 

Ha kiválasztottuk a 

megfelelő vonatot, 

akkor kattintsunk a 

„Tovább” gombra. 
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A kiválasztott 

vonat 

megállóhelyeit 

felsorolja a 

képernyő, 

görgetéssel 

navigálhatunk a 

lista közt és 

választhatjuk ki 

célállomásunkat. 

Ha kiválasztottuk a 

megfelelő vonatot, 

akkor kattintsunk a 

„Tovább” gombra. 
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Itt lehet beállítani a 

különböző 

kedvezményeket, 

élőállat jegyet, 

kerékpárjegyet. 

 

Ha nincs semmilyen 

kedvezményünk, 

akkor nyomjuk meg a 

Tovább gombot 
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Életkor alapján lehet 

navigálni a 

kedvezmények között, 

az összes ránk 

vonatkozó 

kedvezményt 

válasszuk ki, a gép a 

számunkra 

legkedvezőbb 

változattal fog 

számolni 

Ha mindet 

kiválasztottuk, akkor 

nyomjuk meg a 

„Tovább” gombot 
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Az utasok és a 

kedvezmények 

áttekintő képernyője, 

ha minden rendben, 

akkor nyomjuk meg a 

„Tovább” gombot, ha 

darabszámot 

változtatnánk, akkor 

használjuk a +/- 

gombot vagy adjunk 

hozzá új utast 

 

Ha minden rendben, 

akkor nyomjuk meg a 

„Tovább” gombot 



9 
 

 

Egyéb beállításokat 

tudunk itt kiválasztani, 

keresési feltételeket 

tudunk megadni és 

igénybe venni kívánt 

szolgáltatásokat tudunk 

hozzáaadni és ez 

alapján kapunk találati 

listát (pl. csak pótjegyet 

akarunk venni, mert az 

alapjegyünket már 

korábban megvettük 

vagy csak pótjegy 

nélküli vonatokat 

vennénk igénybe stb.) 

 

„Tovább” gomb 

megnyomásával 

léphetünk a következő 

képernyőre 
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Jegyösszesítő: 

Itt tekinthetjük át 

fizetés előtt, az összes 

kosárba rakott jegy 

darabszámát, 

kedvezményeit, 

viszonylatát, 

érvényességi idejét. 

Valamint 

kiválaszthatjuk, hogy 

kérünk-e ÁFÁ-s számlát 

vásárlásunkról. ÁFÁ-s 

számla igényléséhez 

rendelkeznünk kell 10 

jegyű ügyfélszámmal, 

amelyet online vagy 

pénztárakban tudnak 

előállítani 

„Tovább” gomb 

megnyomásával 

léphetünk a következő 

képernyőre 
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Válasszuk ki a fizetési 

módot! 

Készpénzzel vagy 

Bankkártyával 

fizethetünk az 

automatákon  

Bankkártyával 

érintésmentesen és 

hagyományos módon 

is fizethetünk az 

automatáknál. 

„Tovább” gomb 

megnyomásával 

léphetünk a következő 

képernyőre 
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Készpénzes fizetés 

esetén az automata 

kijelzi az aktuálisan 

behelyezhető 

címleteket. Az 

automata áthúzással 

jelzi azokat a 

címleteket, amelyek 

az adott tranzakció 

során nem 

elfogadottak. Az 

automata maximum 

10 000 forintot ad 

vissza, vagyis a 

fizetendő összegtől 

függően határozza 

meg a felhasználható 

címleteket. 

Egy tranzakció során 

maximum 25 db 

érmét és 15 darab 

bankjegyet lehetséges 

az automatába 

behelyezni, 

függetlenül a vásárlás 

értékétől. 
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Válasszuk ki a 

fizetési módot! 

 

Készpénzzel vagy 

Bankkártyával 

fizethetünk az 

automatákon.  

Bankkártyával 

érintésmentesen 

és hagyományos 

módon is 

fizethetünk az 

automatáknál. 

„Tovább” gomb 

megnyomásával 

léphetünk a 

következő 

képernyőre 
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Az automata 

jelzett területén 

érintsük oda 

vagy helyezzük 

be 

bankkártyánkat 

és kövessük a 

terminál 

utasításait! 

Utóbbi esetben 

ne felejtsük el a 

kártyánkat 

kihúzni és 

magunkkal vinni! 
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A visszajáró érméket 

és a jegyeket a lenti 

kiadótálcán keresztül 

adja vissza az 

automata, a 

papírpénzeket pedig 

egy külön nyílásból.  

Az ottfelejtett 

bankjegyeket a gép 

visszahúzza és 

eltárolja, nincs 

lehetőség újból 

hozzáférni. 

Minden esetben 

ellenőrizzük, hogy 

megfelelő 

darabszámú és 

viszonylatú jegyet 

kaptunk, valamint a 

visszajáró pénzt is 

hibátlanul 

megkaptuk-e! 

Hiba esetén a 

következő 

telefonszámon 

tudunk bejelentést 

tenni: +36 (1) 3 49 

49 49 


