KÖZLEMÉNY
1. „VAKÁCIÓ” diákbérletek
2022. június 01-től 2022. szeptember 30-ig a bérlet alapján a köz- vagy felsőoktatásban részt
vevő érvényes magyar, valamint a MÁV-START Zrt. hatályos Díjszabásában meghatározott
feltételeknek megfelelő nemzetközi nappali és esti tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező
tanulók, hallgatók korlátlan számú és viszonylatú utazásra jogosultak.
A bérlet a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. magyarországi hálózatán érvényes utazásra.
A „VAKÁCIÓ” diákbérletek a TramTrain járatain utazásra nem érvényesek.
A bérletek vasúti személypénztárban és MÁV app-on válthatók meg. MÁV appon a bérleteket
virtuális bérletigazolványhoz kell rendelni, e-szighez nem rendelhető hozzá.
A bérletre a csatornakedvezmény nem érvényes (pénztári áron váltható).
Típusok:
típus

"V-A-K-Á-C-I-Ó 15" 15 napos tanuló bérlet 2. osztály
"V-A-K-Á-C-I-Ó 30" 30 napos tanuló bérlet 2. osztály
" V-A-K-Á-C-I-Ó 60" 60 napos tanuló bérlet 2. osztály
" V-A-K-Á-C-I-Ó 90" 90 napos tanuló bérlet 2. osztály

ár

9.900 Ft
15.900 Ft
24.900 Ft
34.900 Ft

megválthatóság vége
(érvényesség
kezdetének utolsó
napja)
2022. augusztus 25.
2022. augusztus 11.
2022. augusztus 01.
2022. július 01.

A bérlet érvénytartama 15, 30, 60, illetve 90 nap. Az elővétel 60 nap, de az érvényesség első
napja nem lehet későbbi, mint a megválthatóság utolsó napja.
A bérletre rá kell vezetni az OM azonosító számát, nemzetközi diákigazolvány esetén annak
sorszámát.
A kedvezmény 2. kocsiosztályra érvényes, önálló 2.-1. kocsiosztály-különbözeti jegy váltható
hozzá.
Útmegszakítás - igazoltatás nélkül - korlátlan számban lehetséges.
BKSZ csatlakozó bérletként nem váltható meg.
A bérlettel rendelkező utas a gyorsvonati pótjegy váltása alól mentesül, de az egyéb felárat meg
kell váltania.
A bérletet visszatéríteni csak az érvényesség kezdete előtt lehet az általános szabályok
figyelembe vételével.
Számla a Vakáció bérletről a tanuló/hallgató nevére, valamint a Diákszövetkezet részére is
kérhető.

2. 33%-os kedvezmény bérlethez
2022. június 01-től 2022. szeptember 30-ig kerül bevezetésre. A kedvezményes árú jegy
váltásának feltétele a jegyvásárlás napján még érvényes, saját névre szóló személyigazolvány
számmal kiadott dolgozói vasúti bérlet felmutatása. A kedvezményes árú menetjegy
viszonylata a bérlet viszonylatától független is lehet.
A kedvezményes árú jegy a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. magyarországi hálózatán
érvényes utazásra.
Bármely viszonylatra szóló bérlet alapján sem váltható meg a TramTrain-re a kedvezményes
árú menetjegy. A TT-re érvényes zónabérlet alapján a jelen pontban említett kedvezményes árú
menetjegy egyetlen viszonylatra sem szolgáltatható ki.
A kedvezményes árú jegy személypénztárban, fedélzeten, automatából, Interneten és MÁV
appból megváltható. A kedvezményes árú jegyre érvényes a csatornakedvezmény.
MÁV App-on keresztül csak egy útra váltható meg a MÁV app jegyekre érvényes
érvénytartammal.
A kedvezményes árú jegy érvényessége megegyezik az azonos távolságra váltott teljesárú
menetjegy érvénytartamával. Az elővétel 60 nap, de a kedvezmény alapján kiszolgáltatott
menetjegy érvényességének első napja nem lehet későbbi 2022. szeptember 30-nál. Az így
kiszolgáltatott menetjegy az érvénytartamán belül felhasználható.
Jegyszerkesztéskor a kedvezmény alapjául szolgáló bérlet számát az erre a célra szolgáló
mezőbe be kell írni, a program e nélkül nem lép tovább.
Utazáskor a kedvezményes árú jegyen feltüntetett bérlet felmutatását kérheti a jegyvizsgáló.
A kedvezmény 2. kocsiosztályra érvényes, önálló 2.-1. kocsiosztály-különbözeti jegy kiadható
hozzá.
Útmegszakítás az általános szabályok figyelembe vételével megengedett. BKSZ csatlakozó
jegyként megváltható.
Eltérő útirányú menettérti jegyként is kiszolgáltatható a szabályok figyelembe vételével.
Feláras vonatra a felárat – a gyorsvonati pótjegyet is - meg kell váltani.
Visszatérítés, csere az általános szabályok szerint lehetséges.

MÁV-START Zrt.

