
Közlemény 

 

HUNGARY Card 2021 

 

A Hungary Card 2021 Kiadványcsomagban lévő szelvényfüzet és kártya alapján 2020. 

december 17-től 2022. január 31-ig váltható kedvezményes árú menetjegy.  

 

A Kiadványcsomagban a vasúti utazási kedvezmény igénybevételéhez az alábbi szelvények 

találhatók: 

 4 db 50%-os egy útra szóló kedvezmény bármely időpont, bármely viszonylat, 

bármely kocsiosztály, 

 8 db 33%-os egy útra szóló kedvezmény bármely időpont, bármely viszonylat, 

bármely kocsiosztály, 

 4 db díjmentes egy útra szóló kerékpárjegy (csak a kerékpár-viteldíjra vonatkozik!) 

2. kocsiosztályon, bármely időpontban, bármely viszonylatban. 

 

Az utazási kedvezmények a MÁV-START Zrt. szolgáltatási területén és a GYSEV Zrt. 

magyarországi vonalhálózatán vehetők igénybe. 

 

Fentieken túl bármelyik típusú (Basic vagy Plus) Hungary Card felmutatása mellett korlátlan 

számú 50%-os mérséklésű egy útra szóló regionális menetjegy váltható a Balatonfenyves GV 

személyszállító vonataira.  

 

A Hungary Card-ot mind a menetjegyváltáskor, mind a jegyvizsgálatkor fel kell mutatni. 

 

Egy Hungary Card 2021 szelvényfüzethez tartozó több szelvény alapján egyszerre több utas is 

válthat – együtt történő utazásukhoz – kedvezményes árú menetjegyet. 

 

A kedvezmények értelemszerűen összevonhatók, pl.: egy utazáshoz felhasználható a 33%-os 

kedvezmény és a díjmentes kerékpárjegy váltására jogosító szelvény is. 

 

A kedvezményes árú menetjegy érvénytartamának első napja legkésőbb a szelvényfüzet 

érvényességének utolsó napja (2022. 01.31.) lehet. Az így megváltott menetjegy a rajta 

feltüntetett érvényességi időn belül utazásra még felhasználható az időközben lejárt 

érvénytartamú szelvényfüzet és a 2021-es kártya egyidejű bemutatásával. 

 

A Hungary Card 2021 szelvényfüzet alapján a kedvezményes árú menetjegy vasúti 

személypénztárban, jegykiadó automatából, interneten és MÁV appból váltható meg. A 

díjmentes kerékpárjegy önkiszolgáló csatornából nem váltható meg. 

 

A Hungary Card 2021 szelvényfüzet alapján kiszolgáltatott menetjegy érvényessége 

megegyezik az azonos távolságra szóló teljesárú menetjegy érvénytartamával.  

 

A HUNGARY Card kedvezmények Budapest-bérlethez, Budapest jegyhez váltott csatlakozó 

jegy váltására nem használhatók fel. 

 

A Hungary Card 2021 szelvényfüzet alapján a menetjegy elővételben is megváltható. 

 

A Hungary Card 2021 szelvényfüzet alapján megváltott menetjeggyel az utazás az általános 

szabályok szerint megszakítható.  



 

A Hungary Card 2021 szelvényfüzet alapján megváltott menetjegy hosszabb út részbeni 

fedezésére felhasználható. 

 

A Hungary Card 2021 szelvényfüzet alapján váltott menetjeggyel a feláras vonat csak az adott 

vonatra szóló felár megváltásával vehető igénybe. 

 

A Hungary Card 2021 szelvényfüzet alapján váltott kedvezményes árú menetjegyről csak 

magánszemély nevére adható ki számla.  

 

A szelvényfüzet, illetve a kártya alapján váltott rövidebb útvonalon, illetve alacsonyabb 

kocsiosztályon használt menetjegy menetdíj-különbözetének, illetve az egyáltalán nem 

használt, de még érvényes menetjegy árának visszatérítése kérhető. Visszatérítés esetén a 

kedvezmény újbóli (későbbi) igénybevételének lehetőségét az utas elveszíti, de a 

visszatérítéssel egyidejűleg új menetjegy váltása megengedett. 

 

A kedvezményes árú menetjegy csak akkor érvényes utazásra, ha az utas fel tudja mutatni a 

Hungary Card 2021-es kártyát és annak sorszámával megegyező sorszámú szelvényfüzetet, 

benne a lebélyegzett tőszelvényt. Amennyiben az utas a kedvezményes árú menetjegyet 

önkiszolgáló csatornából vásárolta, a szelvényfüzetben még felhasználatlan szelvénnyel kell 

rendelkeznie.  

Ha az utas nem tudja igazolni a kedvezményre való jogosultságát (nincs nála a kártya, a 

szelvényfüzet és/vagy tőszelvény), a menetjegy-ellenőrzést végző munkavállaló a 

kedvezményes árú menetjegyet teljesárú menetjegyre egészíti ki és felszámítja a Vasúti 

Menetdíjtáblázatok I. kötet C. fejezet 3./b pontjában előírt pótdíjat is.  

 

MÁV-START Zrt. 

 


