Díjmentes MÁV utazás feltételei diákcsoportok részére
A MÁV-START szolgáltatási területén és a GYSEV vonalain 2. kocsiosztályon belföldi
díjmentes utazás igénybevételére jogosultak az ország területén működő:


általános iskola nappali tagozatos tanulói (beleértve a kisegítő gyógypedagógiai
intézmények tanulóit is),



valamennyi középfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói (beleértve a
szakmunkásképző iskola, szakiskola, gimnázium és szakközépiskola tanulóit is),



minden 10. (tízedik) tanuló után egy fő kísérő (pedagógus vagy szülő).

A díjmentes utazás igénybevételének feltételei és menete:
 a 2020/2021-es tanítási évben 2020. szeptember 1. és 2021. június 15. között vehető
igénybe a díjmentes utazás,


tanítási és szombati napra érvényes, a látogatni kívánt múzeumtól kapott
fogadónyilatkozat (az érintett múzeumok felsorolását a 1502/2017. (VIII.11.) Korm.
határozat tartalmazza)



diákok névsora a diákigazolvány számokkal együtt, diákigazolvány hiánya esetén
iskolalátogatási igazolás,



Bejelentés csoportos utazáshoz nyomtatvány kitöltése,



a tanintézetnek utazás előtt 7 munkanappal korábban bejelentési kötelezettség van a
területileg illetékes szolgáltatás-értékesítő felé, más esetben a díjmentes utazás
elszámolását a vasúti társaság megtagadja,



a menetjegy a fenti dokumentumok 3-3 példányos leadásával, bármely MÁV-START
személypénztárban igényelhető. Feláras vonat esetében a pót- és helyjegy, pótjegy,
helyjegy, gyorsvonati pótjegy díját ki kell egyenlíteni.

A menetjegy érvénytartama és felhasználása:


a csoportos utazás a fogadónyilatkozatban megjelölt tanítási vagy szombati napot
megelőző nap 0.00 órakor kezdhető meg, a visszautazást a fogadónyilatkozatban
megjelölt tanítási, vagy szombati napot követő nap 24.00 órájáig be kell fejezni.



díjmentes utazásra jogosult a csoport az iskola székhelyének vasútállomásától a
fogadónyilatkozatot kibocsájtó múzeum helyének vasútállomásáig és vissza.
Amennyiben a múzeum vagy a tanintézet székhelyén nincs vasútállomás a hozzá
legközelebb eső vasútállomásra, illetve vasútállomásról megváltható a díjmentes
menetjegy.



a díjmentes utazás nem szakítható meg és hosszabb út részbeni fedezésére nem
használható fel.



visszautazásra a csoportos menetjegy akkor érvényes, ha a látogatás helyszínén azt
lebélyegezték. A bélyegzést Országház látogatás esetén a Közönségszervező Iroda,
múzeumlátogatásnál a múzeum végzi.



bélyegeztetés hiányában a menetjegy visszaútra nem érvényes. Ez esetben a vasúti
utazás általános szabályai szerint meg kell váltani az oda- és vissza útra szóló
menettérti jegyet. Vonaton történő jegyváltás esetén a vasúti társaság felszámolja a
Menetdíjtáblázat I. kötet C. fejezetében feltüntetett pótdíjat is.

Figyelem, a benyújtott igényeket a vasúti társaság elutasítja, ha:


a vasúti társaság közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatainak kielégítését
veszélyezteti,



ha az utazás vonatpótló autóbusszal kiszolgált szakaszt érint és az autóbuszos
vállalkozó nem tud a csoport részére többlet-autóbuszt biztosítani,



ha a csoport vagy az adott vonatra bejelentkezett összes csoport együttesen a
vonatülőhely-kapacitásának legalább 50%-át elfoglalná, és a vonat további erősítését
az üzemi körülmények nem teszik lehetővé, valamint a csoport más időpontban
közlekedő vonat felajánlását nem fogadja el.

A fentiek alapján, nem javasolt több osztály, illetve tagozat ugyanazon napon és vonaton
történő utazása.
Fontos tudni, hogy fogadónyilatkozat díjmentes utazáshoz a tanítási szünetek napjaira (őszi,
téli, tavaszi, nyári) és vasárnapra nem vehető igénybe. Ezekre a napokra kikért/kiállított
fogadónyilatkozatokra a vasúti társaság díjmentes menetjegyet nem szolgáltat ki!

