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HELYI KÖZLEKDÉS 

JEGYKIADÓ 

AUTOMATÁN 
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Főmenü -> 

HELYI KÖZLEKEDÉS 
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Válasszuk ki mely 

térség, város 

közlekedési 

ajánlati között 

szeretnék 

válogatni! 

Ha az automatára 

beállított kiemelt 

termékek között 

nem találjuk a 

számunkra 

szükségeset, akkor 

a billentyűzettel 

írjuk be a kívánt 

várost, terméket! 

Az elérhető 

termékek, városok 

listája 

folyamatosan 

bővül!  
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Itt jelennek meg a 

leggyakoribb 

kedvezmények,  

ha nem találjuk a 

ránk vonatkozó 

kedvezményeket, 

akkor az Egyéb 

kedvezmények 

gombra kattintva 

lehet beállítani a 

különböző 

kedvezményeket. 

Ha nincs 

semmilyen 

kedvezményre 

jogosító iratunk, 

akkor Teljesárú, 

kedvezmény 

nélküli termékért, 

nyomjuk meg a 

Tovább gombot. 
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Terméklista 

A beállított 

kedvezménytől 

függően, 

dinamikusan 

változik a 

megjelenített 

termékek listája. 

Ár szerint vannak 

rendezve a 

különböző 

csoportok. 

Kijelölés után a 

„Tovább” 

gombbal 

léphetünk a 

következő 

képernyőre 



45 
 

Terméklista 

A beállított 

kedvezménytől 

függően, 

dinamikusan 

változik a 

megjelenített 

termékek listája. 

Ár szerint vannak 

rendezve a 

különböző 

csoportok. 

Kijelölés után a 

„Tovább” 

gombbal 

léphetünk a 

következő 

képernyőre 
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Érvényesség 

kezdete 

A mai nap 

beállítása esetén 

az aktuális 

időponttól lesz 

érvényes a kiadott 

termék, időalapú 

termékeknél az 

időpont 

beállításához 

először töröljük ki 

az 

alapértelmezett 

00:00 időpontot 

Kijelölés után a 

„Tovább” 

gombbal 

léphetünk a 

következő 

képernyőre 
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Gépeljük be az 
igazolványunk 
számát. Ha 
kedvezményes árú 
bérletet vásárolunk, 
akkor a 
kedvezményre 
jogosító 
dokumentum 
számát kell 
megadni!  
 
A bérlet 
érvényessége alatt 
mindvégig fel kell 
tudni mutatni a 
bérletszelvényhez 
megadott 
igazolványt.  
 
„Tovább” gomb 
megnyomásával 
léphetünk a 
következő 
képernyőre 
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Összesítő képernyő 
 
Itt tekinthetjük át 
fizetés előtt a 
megvásárolandó 
termék 
kedvezményeit, 
viszonylatát, 
érvényességi idejét 
és a megadott 
igazolvány számát  
 
Valamint 
kiválaszthatjuk, hogy 
kérünk-e ÁFÁ-s 
számlát 
vásárlásunkról.  
ÁFÁ-s számla 
igényléséhez 
rendelkeznünk kell 
10 jegyű 
ügyfélszámmal. 
 
„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 



50  

Készpénzes fizetés 
esetén az 
automata kijelzi az 
aktuálisan 
behelyezhető 
címleteket.  
Az automata 
áthúzással jelzi 
azokat a 
címleteket, 
amelyek az adott 
tranzakció során 
nem elfogadottak.  
A maximum 

visszaadható 

összegtől függnek 

az elfogadható 

címletek. 

Egy tranzakció 

során maximum 

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 nyomtatási 

folyamatnál 

kijelzésre kerül a 

még hátralévő 

jegyek száma. 

Esetleges 

nyomtatóhibánál, 

ha a tranzakcióból 

akár csak egyetlen 

szelvényt is nem 

kaptunk meg, 

akkor a már 

kinyomtatott 

szelvények is 

érvénytelenek, 

utazásra nem 

felhasználhatóak. 

Nyomtatási hiba 

esetén, 

bankkártyás 

fizetés esetén a 

tranzakció 

automatikusan 

sztornózásra kerül, 

majd 

visszautalásra a 

felhasznált 

számlára. 

Készpénzes fizetés 

esetén, 

nyomtatási 

hibakor várjuk 

meg a behelyezett 

összeget. 
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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, 
keressük a 
MÁVDIREKT-et! 
  
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 a 

MÁVDIREKT-nél!  
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