TELEKOM MAGENTA 1 KONCERT
Tájékoztató a kedvezményes vonatjegyek igénybevétele kapcsán

1. Az 50% vasúti utazási kedvezményről
Mit takar az 50%-os kedvezmény?
A 2017. február 12-ei Telekom Magenta 1 Koncertre 50%-os alkalmi menettérti
kedvezménnyel tudsz belföldi vonatjegyet vásárolni a MÁV-START területére a MÁV
START pénztáraiban. Annyi a dolgod, hogy pénztárban mondanod kell, hogy a
Telekom Magenta 1 Koncertre szeretnél 50%-os alkalmi menettérti jegyet
vásárolni. Ez azt jelenti, hogy csak az odaútra vonatkozó összeget kell megfizetned
(hazafelé „ingyen” utazol). Például: amennyiben Székesfehérvár és Budapest között
fogsz utazni, csak a Székesfehérvár-Budapest útvonalra (odaútra) vonatkozó összeget
kell megfizetned a jegypénztárnál – visszafelé a Budapest-Székesfehérvár közötti
szakaszra nem kell menetjegyet vásárolnod (amennyiben a jegyet a koncert
helyszínén érvényesítetted).
Vagyis, az 50%-os alkalmi menettérti jegy azt jelenti, hogy az induláskor megváltott
ilyen típusú menetjegyed oda– és vissza utazásra is jó.
Kik vehetik igénybe a kedvezményt?
A kedvezményt bárki igénybe veheti, aki a Telekom Magenta 1 Koncertre utazik a
fővárosba.
Mikor vehetem igénybe az 50%-os jegyet?
A kedvezményes jegy február 12-én, a Telekom Magenta 1 Koncert napján érvényes.
A kedvezményes jegyet kizárólag az adott napon tudod felhasználni, tehát az oda és a
visszautat is aznap kell megtenned.
Akkor is érvényes a kedvezményes jegy, ha csak másnap szeretnék visszautazni?
Nem, az 50%-os kedvezmény csak abban az esetben vehető igénybe, ha a rendezvény
napján történik az oda és a visszaút is, azaz február 12-én. Így, ha a Telekom Magenta
1 Koncert utáni éjszakát Budapesten szeretnéd tölteni barátoknál, ismerősöknél,
akkor nem tudod igénybe venni a kedvezményt – még csak az oda útra sem, hiszen a
kedvezmény csak oda-vissza út (retúr jegy) esetén érvényes.

Milyen útvonalon érvényesek a kedvezményes jegyek?
A kedvezményes jegyek belföldön, a MÁV-START Zrt. bármely állomásáról BudapestKeleti, Nyugati és Déli pályaudvarokra, valamint Kelenföld és Zugló állomásokra
érvényesek, 2. osztályra, oda-vissza útra.
Utólag is tudom a kedvezményt érvényesíteni?
Nem, utólag nem tudod a kedvezményt érvényesíteni, ezért fontos, hogy már eleve a
fent megadottak szerint vásárold meg a menetjegyed!
2. Az 50%-os alkalmi menettérti jegy megvásárlásának menete
Hol vásárolhatom meg a vonatjegyet?
A vonatjegyed megvásárolhatod bármelyik belföldi MÁV-START pénztárban és a
vasúti menetjegyirodákban, ha olyan megállóhelyen szállsz fel a vonatra, ahol
nincsen pénztár, akkor (de csakis akkor) megveheted a vonaton a jegyvizsgálónál is a
jegyet, természetesen neki is mondanod kell, hogy a Telekom Magenta 1 Koncertre
kérsz 50%-os alkalmi menettérti jegyet.
Ha olyan helyen szállsz fel, ahol a személypénztár nyitva van, a jegyvizsgáló nem ad ki
ilyen jegyet.
Az interneten és az állomásokon lévő automatákból ez a típusú menetjegy nem
váltható meg.
Mikor vásárolhatom meg a vonatjegyet? Csak a koncert napján?
Nem, a kedvezményes vonatjegyet a koncert előtt is megválthatod. Legkorábban 60
nappal az esemény előtt.
Milyen jegyet kell vásárolnom?
A jegyváltás során jelezni kell, hogy a Telekom Magenta 1 Koncertre vonatkozó
50%-os alkalmi menettérti kedvezményes vonatjegyet kéred. Miután jelezted a
pénztárosnak, hogy a budapesti Telekom Magenta 1 Koncertre mész, a pénztáros
olyan jegyet fog adni, amin szerepel, hogy 50% alkalmi menettéri kedvezmény. Ezen
kívül, ha gyorsvonattal utazol, akkor vásárolnod kell gyorsvonati pótjegyet ha
InterCity-vel akkor helyjegyet vagy pótjegyet.
Hogyan vásárolhatom meg online a jegyet?
Az interneten ilyen típusú menetjegy nem vásárolható meg.

3. A hazaút menete (az 50%-os alkalmi menettérti jegy érvényesítése)
Hogyan lesz érvényes hazafelé is a jegyem?
A rendezvényre megérkezve a vonatjegyedet mindjárt a regisztrációnál le kell
pecsételtetned. Ezzel biztosítod azt, hogy a kedvezmény a visszaútra is érvényes
legyen. A visszafele úton már semmi más dolgod nincs, mint felszállni a vonatra,
felmutatni a lepecsételt jegyet a jegyvizsgálónak, és élvezni a hazafelé vezető utat. A
jegyvizsgáló ekkor azt fogja ellenőrizni, hogy megvan-e a pecsét a jegyeden, tehát
részt vettél-e a rendezvényen.
Mi történik, ha elfelejtem lepecsételtetni a jegyemet a helyszínen?
Amennyiben a Telekom Magenta 1 Koncerten elmulasztod a jegyed
lepecsételtetését, a visszaútra már nem lesz érvényes a kedvezmény, így hazafelé új
teljesárú jegyet kell venned a budapesti pénztárban, ha a vonaton a jegyvizsgáló veszi
észre, hogy nincs lepecsételve a jegyed, ki kell fizetned a teljes árat plusz a kiszabott
pótdíjat is.
A rendezvény helyszínén hol és mikor tudom lepecsételtetni a kedvezményes
jegyemet?
A jegyet a Telekom Magenta 1 Koncert helyszínén tudod lepecsételtetni, az esemény
teljes ideje alatt.
4. Egyéb kedvezményekkel (pl. diákjegy) való összevonás
A helyjegyre és az IC-pótjegyre is vonatkozik a kedvezmény?
Nem, az 50%-os alkalmi menettérti kedvezmény csak 2. osztályra érvényes, és nem
vonatkozik a különböző pótdíjakra – mint helyjegy, IC pótjegy, IC helyjegy,
gyorsvonati pótjegy. Ezeket külön meg kell váltanod, az oda és vissza útra is.
A kedvezmény összevonható más kedvezménnyel, pl. diák vagy nyugdíjas jegy?
Nem, az 50%-os kedvezmény nem vonható össze más kedvezménnyel. Tehát ha egy
magasabb százalékos kedvezményt szeretnél érvényesíteni, pl. nyugdíjas jegyet
vásárolsz, akkor abból már nem kerül levonásra az 50%-os kedvezmény.

5. Egyéb tudnivalók
Ha külföldről jövök, akkor is igénybe tudom venni a vasúti utazási kedvezményt?
Nem, az 50%-os vasúti utazási kedvezmény csak belföldi és Budapest megjelölt
állomásaira történő utazások esetén érvényes, nemzetközi utazásokra nem
használható.

Amennyiben további kérdés felmerül, érdeklődjetek az ertekesites@mav-start.hu email címen.

