
Üzletpolitikai kedvezmények a Balatonfenyvesi Gazdasági 

Vasúton 

 
A MÁV-START Zrt. a Balatonfenyvesi GV-ra az alábbi üzletpolitikai célú kedvezményeket 

biztosítja: 

 

A hatályos üzletpolitikai kedvezmények közül 

 családi kedvezmény, 

 csoportos utazási kedvezmény, 

 26 éven aluli fiatalok kedvezménye, 

 névre szóló összvonalas bérletjegy, 

 START Klub kártyacsalád, 

 Hungary Card tulajdonosok részére 50%-os kedvezmény, 

 Balaton Card tulajdonosok részére 50%-os kedvezmény. 

A fent nem említett üzletpolitikai kedvezmények a Balatonfenyvesi GV-n nem 

alkalmazhatók! 

 

 

Hungary Card tulajdonosok részére 50%-os kedvezmény 

 

Kedvezmény 

A MÁV-START Zrt. a Balatonfenyvesi GV valamennyi személyszállító járatán 50%-os 

kedvezményű menetjegy váltást biztosít  a Hungary Card kártyával rendelkező utas részére 

kedvezményszelvény felhasználása nélkül. A kedvezmény a kártya érvényességén belül 

korlátlan számú alkalommal igénybe vehető. A Hungary Card kártyát menetjegy váltáskor fel 

kell mutatni. (A kártya mintáját ld. a mellékletben.) 

 

Kocsiosztály 

A kedvezményes árú menetjegy egyútra és 2. kocsiosztályra szolgáltatható ki. 

 

Érvénytartam 

A kedvezményes árú menetjegy érvénytartama megegyezik az azonos távolságra szóló 

teljesárú menetjegy érvénytartamával. 

 

Elővétel 

A kedvezményes árú menetjegy  elővételben is megváltható. 

 

Útmegszakítás 

A kedvezmény igénybevétele során az utazás nem szakítható meg. 

 

VisszatérítésA fizetett menetdíj az általános szabályok szerint visszatéríthető. 

 

Jegyvizsgálat, utánfizetés 

Az utazás során a kedvezmény igénybevételéhez fel kell mutatni az érvényes Hungary Card 

kártyát. Érvényes kártya hiányában 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 (kedvezmény 

jogosulatlan igénybe vétele). 



Balaton Card tulajdonosok részére 50%-os kedvezmény 

Kedvezmény 

A MÁV-START Zrt. a Balatonfenyvesi GV valamennyi személyszállító járatán 50%-os 

kedvezményű menetjegy váltását biztosítja a Balaton Card kártyával rendelkező utas részére 

kedvezménykupon felhasználása nélkül. A kedvezmény a kártya érvényességén belül 

korlátlan számú alkalommal igénybe vehető. A Balaton Card kártyát menetjegy váltáskor fel 

kell mutatni. 

 

Kocsiosztály 

A kedvezményes árú menetjegy  2. kocsiosztályon vehető igénybe  

 

Érvénytartam 

A kedvezményes árú menetjegy érvénytartama megegyezik az azonos távolságra szóló 

teljesárú menetjegy érvénytartamával. 

 

Elővétel 

A kedvezményes árú menetjegy   elővételben is megváltható. 

 

Útmegszakítás 

A kedvezmény igénybevétele során az utazás nem szakítható meg. 

 

Visszatérítés 

A fizetett menetdíj az általános szabályok szerint visszatéríthető. 

 

Jegyvizsgálat, utánfizetés 

Az utazás során a kedvezmény igénybevételéhez fel kell mutatni az érvényes Balaton Card 

kártyát. Érvényes kártya hiányában 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 (kedvezmény 

jogosulatlan igénybe vétele). 

 
 


