
  

Közlemény 

Díjmentes múzeum és Országház látogatás diákcsoportok részére 

 
A belföldi díjmentes utazás igénybevételére a MÁV-START Zrt. szolgáltatási területén és a 

GYSEV Zrt. magyarországi vonalán jogosultak az ország területén működő  

 általános iskola nappali tagozatos tanulói (beleértve a kisegítő gyógypedagógiai 

intézmények tanulóit is),  

 valamennyi középfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói (beleértve a 

szakmunkásképző iskola, szakiskola, gimnázium és szakközépiskola, szakgimnázium),  

 minden 10. (tízedik) tanuló után egy fő kísérő (pedagógus vagy szülő)  

csoportos utazás esetén.  

 

A díjmentes utazási kedvezményt a vonatkozó Kormányhatározatban felsorolt intézmények 

látogatásához lehet igénybe venni. 

A tanuló csoport a díjmentes utazást csak kísérővel veheti igénybe. Egy csoportnak kell 

tekinteni a fogadónyilatkozatban visszaigazolt létszámot, még akkor is, ha a gyermekek 

létszáma nem éri el a 10 főt. Ez utóbbi esetben is egy fő kísérő jogosult a kedvezményre. A 

díjmentes elszámolás a ténylegesen utazó létszám alapján történik, mely nem lehet több a 

Fogadónyilatkozaton megjelölt létszámnál. 

A Fogadónyilatkozaton visszaigazolt létszámnál több főt nem lehet díjmentesen elszámolni. 

 

A csoporttal együtt utazó további kísérőt egyéni utasnak kell tekinteni.  

 

A díjmentes utazási kedvezmény a tanintézet székhelyének vasútállomásától a látogatni kívánt 

(tag)intézmény székhelyének vasútállomására vehető igénybe. Ha az iskola és/vagy az 

(tag)intézmény székhelyén nincs vasútállomás, úgy a kedvezményt az iskola és/vagy 

(tag)intézmény székhelyéhez legközelebb eső vagy legkönnyebben megközelíthető 

állomásról/ra lehet igénybe venni.  

A díjmentes utazás az iskola által szervezett csoportos utazás keretében a tanítási évben – a 

tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet szerinti őszi, téli és tavaszi szünet kivételével – tanítási 

és – a látogatás szombati napra történő visszagazolása esetén – szombati napokon. 

 

A benyújtott igényt elutasításra kerül, ha az a vasúti társaság közszolgáltatási szerződésben 

rögzített egyéb feladatainak kielégítését veszélyezteti. Elutasítható az igény különösen (de nem 

kizárólagosan)ha a: 

o vonatpótló autóbusszal kiszolgált szakaszt érint és az autóbuszos vállalkozó visszaigazolta, 

hogy nem tud a csoport részére többlet-autóbuszt biztosítani,  

o csoport vagy az adott vonatra bejelentkezett összes csoport együttesen a vonat SZVÖR 

szerinti ülőhely-kapacitásának legalább 50%-át elfoglalná, és a vonat további erősítésére az 

Üzemeltetés által visszaigazoltan nincs mód és a csoport más időpontban közlekedő vonat 

felajánlását nem fogadja el.  

 

Az intézmény által visszaküldött Fogadónyilatkozat nem csak a tanintézet, hanem az intézmény 

látogatását megrendelő országgyűlési képvelő nevére is szólhat. A nyilatkozaton ebben az 

esetben is feltüntetésre kerül a tanintézet megnevezése. 

 

MÁV-START Zrt. 


