
START Klub Társkártya igénylőlap

ára: 14 900 Ft
ára: 19 900 Ft

26 éven aluliaknak 1 évre
26 éven felülieknek 1 évre

A kártya típusa: Az igénylés alapja:

Az érvényes éves START Klub főkártya száma:

Az előző START Klub kártya száma (új fénykép helyett):

Az igénylőlap személyesen adható le valamennyi menetjegyirodában, személyes ügyfélszolgálaton és a START Klub kártya igénylés jelölésű 
pénztáraknál a vasútállomásokon.  KÉRJÜK, AZ IGÉNYLŐLAPOT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI! Az érvényesség első napja a pénz-
tárnál való fizetés napja lesz. (Részletes kitöltési útmutató a lap hátoldalán található.)

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54–60.

Fénykép
beragasztásának

helye
(Színes vagy 
fekete-fehér

igazolványkép)

2016/01

Keresztnév:

Születési hely: idő: év hó nap

Vezetéknév:

E-mailcím:

Telefonszám:    +36

Megrendelő adatai: (minden sor kitöltendő!)

Mobiltelefon:  +36 

Út/utca/tér:

házszám lépcsőház emelet ajtó

@
Személyi igazolvány száma:

Állandó lakcím: Irányítószám: Település:

A kártya átvételének helyszíne: (V=vasútállomás, M=menetjegyiroda, SZÜ=személyes ügyfélszolgálat. Kérjük, jelölje X-szel!)

Balassagyarmat (V)
Békéscsaba (M)
Budapest, József A. u. (M)

Bp.-Kelenföld (V)
Bp.-Déli (SZÜ)

Bp.-Keleti (SZÜ)
Bp.-Kőbánya-Kispest (V)
Bük (V)
Cegléd (V)
Celldömölk (V)
Csorna (V)
Debrecen (M)

Debrecen (SZÜ)
Dombóvár (V)
Eger (V)
Esztergom (V)

Fonyód (V)
Fertőszentmiklós (V)

Füzesabony (V)

Győr (SZÜ)
Győr (V)

Hatvan (V)
Kaposvár (M)
Kapuvár (V)

Kecskemét (V)

Nagykanizsa (V)

Keszthely (V)
Kiskunhalas (V)

Komárom (V)
Kisvárda (V)

Körmend (V)
Kunszentmiklós-Tass (V)
Mátészalka (V)

Miskolc (SZÜ)
Miskolc (M)

Mosonmagyaróvár (V)
Ügyfélmenedzsernél
(csak START Klub VIP és
Bónusz főkártya esetén)

Szentes (V)
Szentgotthárd (V)

Székesfehérvár (V)
Szerencs (V)

Szolnok (SZÜ)
Szolnok (M)

Szombathely (M)
Tatabánya (V)
Veszprém (V)
Zalaegerszeg (M)

Szekszárd(V)Nyíregyháza (V)
Nyíregyháza (SZÜ)
Pécs (M)
Pécs (SZÜ)

Salgótarján (V)
Püspökladány (V)

Sárbogárd (V)
Sárospatak (V)
Siófok (V)
Sopron (V)
Szeged (M)
Szeged (SZÜ)

Főkártya tulajdonosával egy háztartásban élő személy
Szülő TestvérHázastárs Gyermek

A kártya átvehetőségéről értesítést
e-mailben kérek
telefonon, sms-ben kérek

Pénztáros aláírása

Kártyaigénylő aláírása

ph.

Kitöltés után nem nyilvános!

A pénztáros tölti ki!

VMAEF bizonylat sorszáma:

Kelt (a pénztári befizetés napja): ..................................................  20........... év....................................... hó............... nap.

..........................................................................

..........................................................................

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS 1.

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS 2.

Hozzájárulok, hogy a MÁV-START Zrt. elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni 
kommunikációs eszköz útján utazási ajánlatairól információt küldjön, és ehhez személyes ada-taimat 
kezelje, alvállalkozó útján feldolgozza.

A kártyaigénylő a kártya megrendelésével hozzájárul, hogy a MÁV-START Zrt. a kártya elkészítéséhez 
szükséges fenti személyes adatait kezelje, alvállalkozó útján feldolgozza, nevét és fényképét a kártya 
elkészítésével megbízott részére átadja. 

Igen Nem



Kitöltési útmutató

A Társkártyára való jogosultságot az alábbi iratok másolatával kell igazolni:

Vasútállomáson található személyes ügyfélszolgálati irodáink

Főkártya tulajdonos

A másolatokkal együtt az iratok eredeti példányát is be kell mutatni igényléskor, kivéve, ha a másolato-
kat ügyvéd vagy közjegyző hitelesítette.

házastársa:

gyereke:
szülője:

testvére:

vele egy háztartásban élő személy:
 Házassági anyakönyvi kivonat másolata (1 db okirat)

 Születési anyakönyvi kivonat másolata (1 db okirat) (Nincs korhatárhoz kötve, csak a rokoni kapcsolat mérvadó.)
 Főkártya tulajdonos személyi igazolvány másolata (Anya esetén) vagy születési anyakönyvi kivonat másolata 
(Apa esetén) és a szülő személyi igazolvány másolata (2 db okirat)
 Főkártya tulajdonos és testvér születési anyakönyvi kivonat másolata (2 db okirat)

 Közös háztartásban élést igazoló személyi igazolvány vagy lakcímkártya másolata mind a főkártya tulajdonos, 
mind a leendő Társkártya tulajdonos vonatkozásában. (2 db okirat)

Tudnivalók az igénylőlap kitöltéséhez: Kérjük, hogy az igénylőlapot nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan töltse ki! 
Kérjük, adja meg telefonszámát és e-mail címét is, adategyeztetés és a kártya kiküldéséről szóló értesítés érdekében! 26 éven 
aluliaknak szóló kártyát az igényelhet, aki az érvényesség 1. napján még nem töltötte be a 26. életévét. Igényléskor a fénykép 
helye alatt javasolt megadni az előző társkártya számát, így nem szükséges újabb fényképet csatolni. Gyermek, szülő és testvér 
kapcsolatok esetében nem szükséges ismételten csatolni a jogosultságot igazoló dokumentumokat.

Az igénylés menete: a hiánytalanul kitöltött, fényképpel (színes vagy fekete-fehér igazolványképpel) ellátott igénylőlapot 
leadhatja valamennyi menetjegyirodában, személyes ügyfélszolgálaton és a START Klub kártya igénylés jelölésű pénztárakban. 
Személyi igazolványát kérjük, hozza magával! A kártya az igénylőlap leadásakor a helyszínen fizetendő. A papíron igényelt 
kártyák érvényességének kezdete mindig az igénylés napja. Igényléskor Ön 30 napig érvényes kártyabizonylatot kap, melynek 
birtokában azonnal igénybe veheti a belföldi utazási kedvezményt.
A kártyaátvétel helyszínének kiválasztása: Kérjük, jelölje meg azt a helyszínt, ahol az elkészült kártyáját át szeretné venni! 
Az elkészült kártyát az Ön által kiválasztott vasútállomáson (V-vel jelölve), menetjegyirodában (M-mel jelölve), valamint a sze-
mélyes ügyfélszolgálati irodában (SZÜ-vel jelölve)veheti át az értesítés után 30 napon belül.

Az elkészült kártya átvétele: Munkatársunk a megadott e-mail címen vagy telefonszámon (SMS-ben) értesíti Önt, amikor
a kártyája átvehető az Ön által kiválasztott vasútállomás, menetjegyiroda START Klub kártya átvétel jelölésű pénztárában, 
vagy a személyes ügyfélszolgálaton. (Legkésőbb a megrendelés leadásától számított 30. napon.) Személyi igazolványát és
az igényléskor kapott kártyabizonylatot kérjük hozza magával!

Információ: Ha bármilyen kérdése van, kérjük, hívja a MÁVDIREKT-et a 06 (40) 49 49 49-es telefonszámon, vagy tekintse meg 
honlapunkat a www.mav-start.hu/startklub címen, ahol részletes információkat talál az igénylési és igénybevételi feltételekről.

FIGYELEM! Társkártya csak érvényes, éves érvényességű főkártyához igényelhető! Az igénylés leadása 
és befizetése nem jelent automatikusan társkártyát. Ha a beadott iratok alapján az igényjogosultság 
nem megállapítható, vagy más okból nem jár társkártya (pl. a főkártyához már van két élő társkártya),
az igénylő féléves érvényességű START Klub 50%-os kártyát kap.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

A MÁV-START Zrt. kijelenti, hogy az igénylőlapon feltüntetett személyes adatokat kizárólag abból a célból kezeli, amihez az igénylő hozzájárult. 
A MÁV-START Zrt. ehhez a tevékenységhez adatfeldolgozót vehet igénybe, amelynek tevékenységéért, mint sajátjáért felel. Egyebekben a jo-
gosult személyes adatait harmadik fél részére nem adja át. Személyes adatokat a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig kezeli.
Megrendelő a MÁV-START Zrt. Ügyfélszolgálatán (személyesen: 1426 Budapest, Pf.: 56., e-mailben: eszrevetel@mav-start.hu) keresztül 
bármikor tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatai köréről, kérheti azok helyesbítését, vagy az adatbázisból való törlését. A törlés azonban 
a START Klub kártya elkészítését, vagy a kártya által biztosított kedvezmény igénybevételét lehetetlenné teheti.

Főkártya előoldalának másolata (1 db okirat), vagy az igényelt főkártya díjának befizetését igazoló, a kártya főbb adatait tar-
talmazó pénztárbizonylat másolata (1 db okirat, a főkártya és a társkártya egyidejűleg történő igénylése esetén)

Budapest-Keleti pu., Budapest-Déli pu., Debrecen, Győr, Miskolc-Tiszai pu., Nyíregyháza, Pécs, Szeged, Szolnok

A fenti helyszínek nyitvatartási adatai elérhetők a www.mav-start.hu honlapon a Belföldi utazás/Jegyértékesítés menüpont alatt. 

MÁV-START Zrt.
START Klub 50% Társkártya (online), 2016/01, 2016.03.05. (MAV-START / UMSZ)


