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JEGYVÁSÁRLÁS 

JEGYKIADÓ 

AUTOMATÁN 
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Főmenü -> 

JEGYVÁSÁRLÁS 
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Amennyiben az adott 

automatán beállított 

gyakori állomások 

között nem találtuk 

meg úticélunkat, 

kezdjük el begépelni 

a kívánt állomás 

nevét, a rendszer 

automatikusan 

felkínálja a találati 

eredményeket, ha 

nem találjuk, akkor 

további betűk 

beírásával szűkíthető 

a találati lista. 
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A kívánt 

célállomást 

jelöljük ki, majd a 

„Tovább” gomb 

megnyomásával 

léphetünk a 

következő 

képernyőre 
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Bármilyen 

viszonylatú jegyet 

vásárolhatunk,  

a kívánt indulási 

állomást a 

„Módosítás” 

gomb 

megnyomását 

követően 

gépelhetjük be. 

Utazásunk során 

érintendő 

állomásokat az  

„+ Érintve”  

gomb 

megnyomását 

követően 

adhatunk hozzá.  

Ha minden 

rendben, akkor a 

„Tovább” gomb 

megnyomásával 

léptethetünk a 

következő 

képernyőre 
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Amennyiben az 

adott automatán 

beállított gyakori 

állomások között 

nem találtuk meg 

az indulási 

állomást, kezdjük 

el begépelni a 

kívánt állomás 

nevét, a rendszer 

automatikusan 

felkínálja a találati 

eredményeket, ha 

nem találjuk, 

akkor további 

betűk beírásával 

szűkíthető a 

találati lista. 

A kívánt indulási 

állomást jelöljük 

ki, majd a 

„Tovább” gomb 

megnyomásával 

léphetünk a 

következő 

képernyőre 
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Ha a végleges 

útvonal megfelel, 

akkor a „Tovább” 

gomb 

megnyomásával 

léptethetünk a 

következő 

képernyőre 
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Válasszuk ki 

utazásunk 

időpontját, 

alapértelmezett 

beállítás a mai 

nap, de a 

következő 60 nap 

bármelyikét ki 

tudjuk választani. 

 Válasszuk ki, 

hogy oda vagy 

oda-vissza jegyet 

kívánunk 

vásárolni. 

„Tovább” gomb 

megnyomásával 

léphetünk a 

következő 

képernyőre 
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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. 

Kutya jegyet, 

kerékpárjegyet 

szintén itt tudunk 

választani. 

Ha nincs 

semmilyen 

kedvezményre 

jogosító iratunk, 

akkor Teljesárú, 

kedvezmény 

nélküli jegyért, 

nyomjuk meg a 

Tovább gombot. 
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Ha az Egyéb 

kedvezmények 

gombra 

kattintottuk, 

akkor életkor 

alapján lehet 

navigálni a 

kedvezmények 

között,  

az összes ránk 

vonatkozó 

kedvezményt 

válasszuk ki, a gép 

a számunkra 

legkedvezőbb 

változattal fog 

számolni  

„Tovább” gomb 

megnyomásával 

léphetünk a 

következő 

képernyőre 
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Az utasok és a 

kedvezmények 

áttekintő 

képernyője, ha 

darabszámot 

változtatnánk, 

akkor használjuk 

a  - / +   gombot 

vagy adjunk 

hozzá új utast a 

„+ UTAS” 

gombbal.  

Ha minden 

rendben, akkor 

nyomjuk meg a 

„Tovább” 

gombot. 



13 
 

Egyéb beállítások 

gombra kattintva 

finomíthatjuk a 

keresést (pl. csak 

pótjegy nélküli 

vonatok) vagy 

részleges 

jegyvásárlást 

tudunk intézni (pl. 

csak felárra van 

szükségünk) 

 „Tovább” gomb 

megnyomásával 

léphetünk a 

következő 

képernyőre 
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Odaút  

Válasszuk ki a 

találati listából az 

odaútra szolgáló 

vonatot.  

A listából a 

különböző 

szolgáltatási 

szint, ár, eljutási 

időpont alapján 

dönthetünk.  

 

A vonaton 

elérhető részletes 

szolgáltatásokról, 

illetve átszállás 

esetén a további 

vonatok 

menetrendjéről 

és a menetdíj 

részleteiről az „i” 

gombra nyomva 

tájékozódhatunk. 

 „Tovább” gomb 

megnyomásával 

léphetünk a 

következő 

képernyőre 
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Visszaút 
 
Válasszuk ki a 
találati listából az 
visszaútra 
szolgáló vonatot. 
A listából a 
különböző 
szolgáltatási 
szint, átszállások 
száma, ár, eljutási 
idő alapján 
dönthetünk.  
 
A vonaton 
elérhető részletes 
szolgáltatásokról, 
illetve átszállás 
esetén a további 
vonatok 
menetrendjéről 
és a menetdíj 
részleteiről az „i” 
gombra nyomva 
tájékozódhatunk.  
 
„Tovább” gomb 

megnyomásával 

léphetünk a 

következő 

képernyőre 
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Az „i” gombra 
nyomva a 
vonaton elérhető 
részletes 
szolgáltatásokról, 
illetve átszállás 
esetén a további 
vonatok 
menetrendjéről 
és a menetdíj 
részleteiről az „i” 
gombra nyomva 
tájékozódhatunk.  
 
„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. 
 
„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.  
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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