KITÖLTÉS UTÁN NEM NYILVÁNOS!
Munkáltató azonosítója:




Adatlap

Humán ÜSZI kódja:
A munkáltató tölti ki!

a vasúti utazási igazolvány kiállításához



Születési név: 
Anyja neve: 
Születési ideje és helye:év hó nap 
Lakcím: 

Levelezési cím: 
 Telefon:06-–
Törzsszám:
1. osztály jogosultság:  25 év mv.  2009. 11. 01. előtti mv.
Régi ig. száma: 
Nyugdíjas törzsszáma:––

1. Jogszerző neve:











2. Igazolvány jogosult használójának státusza: (akinek kéri az új igazolványt)

 saját
 házastárs
 gyámolt gyerek
 mostohagyerek
 örökbefogadott gyerek  élettárs gyereke

 élettárs
 nevelt gyerek
 árva

 saját gyerek
 tartósan beteg gyerek
 özvegy

3. Ha a jogszerző munkavállaló: (nyugdíjasoknak nem kell kitölteni)


Munkaviszony kezdete:  év hó nap

Munkahely:

Jogviszony típusa:  munkaviszony

 közalkalmazotti jogviszony  közszolgálati jogviszony

4. Ha a jogszerző nyugdíjas: (munkavállalónak nem kell kitölteni)


Nyugdíjazás időpontja:  év hó nap
MÁV szolgálati idő:év
Utolsó munkahely megnevezése:
Igényjogosultság státusza:



 felülvizsg. rokkant

 öregségi nyugdíj
 végleges állapotú rokkant
 rendszeres szoc. járadékos  átmeneti járadékos

5. A vasúti utazási igazolvány 2. pontban megjelölt jogosult használójának adatai: (ha a
jogszerző saját részére igényel, még egyszer nem kell kitölteni):


Születési név: 
Születési ideje és helye:  év hó nap
Fénykép helye

Anyja neve:


Régi igazolvány száma:

Özvegy/árva törzsszáma:
 –  – 

Név:








A fénykép felragasztása előtt távolítsa el a védőfóliát!
2015. 01. 30.
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Nyilatkozat
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az Adatlapon az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek, az Adatlap előoldalának 5. pontjában megadott
hozzátartozóval közös háztartásban élek.
Alulírott jogszerző az általam igényelt vasúti utazási igazolványért felelősséget vállalok.
Anyagi felelősség, illetve a vasúti utazási kedvezményből való kizárás terhe mellett tudomásul veszem, hogy igényjogosult hozzátartozóm a vasúti utazási igazolványt munkába
járáshoz nem veheti igénybe.
Kijelentem, hogy a Tájékoztatóban foglaltakat megismertem, tudomásul veszem, hogy az
Adatlapon közölt adatokat érintő változásokat köteles vagyok haladéktalanul bejelenteni.
Gyermekem a 18. életévét NEM töltötte be, illetve nappali tagozaton tanulmányt folytat, illetve betegsége (rokkantsága) miatt emelt összegű családi pótlékban részesül, eltartásáról én
gondoskodom.*
Hozzájárulok, hogy a vasúti utazási kedvezményre jogosító igazolványhoz szükséges,
általam megadott személyes adatokat a MÁV-START Zrt. kezelje, külső félnek az adatrögzítés és az igazolvány elkészítése céljából átadja, igazolványom érvényességét utazásom során ellenőrizze.
Kelt:……………………………………, 20……év…………………………hó………nap
……………………………………………….
jogszerző aláírása
*A megfelelő szövegrész aláhúzandó!

Lemondási nyilatkozat
Akkor kell aláírni, ha az Adatlap 2. pontjában megjelölt házastárs vagy élettárs saját jogán
is jogosult lenne a vasúti utazási kedvezmény igénybevételére.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a vasúti utazási kedvezményt a
házastársam/élettársam jogszerző viszonya alapján veszem igénybe.
Saját jogomon a vasúti utazási kedvezményt nem veszem igénybe.
Kelt:……………………………………, 20……év…………………………hó………nap
……………………………………………….

jogosult használó aláírása

Munkáltatói záradék
A munkaviszonyra és a kocsiosztály jogosultságra vonatkozó adatok helyesek.
Kelt:……………………………………, 20……év…………………………hó………nap
……………………………………………….

munkáltató képviselőjének aláírása és bélyegzője
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A vasúti utazási igazolvány tervezett felhasználása
Alulírott kijelentem, hogy a vasúti utazási igazolványra jogosult jogszerző/jogosult használó vasúton rendszeresen az alábbi utazásokat teszi évente:
I. Hivatalos célú menettérti utazások
A rendszeres munkába/iskolába járás viszonylata**:
…………………………………… állomástól ………………………. állomásig …….. km
**Az utazások számát a táblázatban kell megadni!
Havonta (egy hónapban átlagosan db)
Km
START
GYSEV

Esetenként (évente összesen db)
START
GYSEV

1- 20
21- 40
41- 60
61- 80
81-100
101-140
141-180
181-220
221-260
261-300
301-400
400 felett
II. Magáncélú menettérti utazások
A tárgyévben várható utazások távolsága és száma:
Km

Havonta (egy hónapban átlagosan db)
START
GYSEV

Esetenként (évente összesen db)
START
GYSEV

1- 20
21- 40
41- 60
61- 80
81-100
101-140
141-180
181-220
221-260
261-300
301-400
400 felett
Adatkezelési hozzájárulás: Hozzájárulok, hogy az általam megadott adatokat a MÁVSTART Zrt. kezelje, külső félnek az adatrögzítés és az igazolvány elkészítése céljából átadja.

Kelt:……………………………………, 20……év…………………………hó………nap
……………………………………………….

jogszerző aláírása
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Tájékoztató
1. A vasúti utazási kedvezményre jogosultak körét, a kedvezmény mértékét, a felhasználás feltételeit a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény és az 57/2009. (X. 20.) KHEM
rendelete szabályozza.
2. Új vasúti utazási igazolvány kiállítási díja bruttó 1250 Ft, amely díjat a MÁV-START Zrt.
pénztáraiban lehet kiegyenlíteni vagy az erre a célra feliratozott csekken fizethető be. A díjat
igazolványonként külön kell befizetni.
3. A vasúti utazási igazolványok a MÁV-START Zrt. tulajdonát képezik, ezért jogosultság megszűnése esetén (pl. munkaviszony megszűnése, a gyermek a 25. életévét betöltötte vagy iskolai tanulmányait befejezte, válás stb.) azonnali hatállyal a munkáltatónál le kell adni. A leadás
elmulasztásából vagy más okból (pl. átruházás, érvényesítés hiánya stb.) eredő jogtalan használat pénzbírságot von maga után.
4. A vasúti utazási igazolvány elvesztését vagy ellopását a munkáltatónál azonnal be kell jelenteni. Nyugdíjas jogszerző esetén a vasúti utazási igazolvány elvesztését vagy ellopását a MÁVSTART Zrt. MK részére kell bejelenteni. Az ismételten kiállított igazolványért a kiállítási díj ötszörösét kell megfizetni.
5. A vasúti utazási igazolvány használati feltételeiről érdeklődni lehet munkavállaló esetén a
munkáltatónál, nyugdíjasok esetén a MÁV-START Zrt. MK ad felvilágosítást.
Adatkezelési tájékoztató: A MÁV-START Zrt. kijelenti, hogy az igénylőlapon feltüntetett személyes adatokat kizárólag abból a célból kezeli, amihez a jogszerző hozzájárult. A MÁV-START Zrt.
az adatrögzítéshez és az igazolvány elkészítéséhez külső felet vehet igénybe, amelynek ebbéli
tevékenységéért, mint sajátjáért felel. Egyebekben a jogszerző és a jogosult használó személyes
adatait harmadik fél részére nem adja át.
- Adatkezelés alapja: az érintett hozzájárulása.
- Adatkezelés célja: vasúti utazási kedvezményre jogosultak számára vasúti utazási igazolvány
biztosítása.
- A személyes adatok megismerésére jogosultak: az igazolvány igénylésében, érvényesítésében,
rendelkezésre bocsátásában, ill. bevonásában és használatának ellenőrzésében részt vevő
MÁV-START Zrt. munkavállalói.
- Az adatkezelés időtartama a jogszerző adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig,
ennek hiányában a kedvezményes utazásra való jogosultság elvesztéséig tart.
- Az érintett jogosult a MÁV-START Zrt.-nél tájékoztatást kérni a személyes adatainak kezeléséről,
személyes adatainak helyesbítését kérni, és – a kötelező adatkezelés kivételével – személyes
adatainak törlését vagy zárolását kérni.
- Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bárki vizsgálatot kezdeményezhet személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
A vasúti utazási igazolvány igénylőlapjának kitöltésével és beküldésével kapcsolatos tudnivalókat
a külön lapon található Kitöltési útmutatón találja.

MÁV-START Zrt.
*A MÁV-START Zrt. Üzletszabályozás és menetkedvezmény (MÁV-START Zrt MK).
Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5.
e-mail: kiss.csabane@mav-start.hu; golya.sandorne@mav-start.hu
_________________________________________
A befizetési dokumentum helye

A védőfólia eltávolítása után ide ragassza fel a díj befizetését igazoló eredeti dokumentumot!
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