
 

 

Segédlet az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus látogatóinak 

MÁV Applikációban történő menetjegyváltáshoz  
 
Az „52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus” (rövidítve: NEK) elnevezésű 50%-os mérséklésű 
kedvezményes menetjegy vásárlására a rendezvény első napját (2021. szeptember 5.) megelőző nap 
0:00 órától a rendezvény utolsó napját (2021. szeptember 12.) követő nap 23:59-ig van lehetőség az 
alábbi célállomásokra: 
 

- Budapest-Keleti,  
- Budapest-Nyugati,  
- Budapest-Déli,  
- Budapest-Kelenföld,  
- Kőbánya-Kispest,  
- Kőbánya felső,  
- Zugló. 

 

Az utazási kedvezmény 2. osztályra érvényes, mértéke 50%, feltétele a rendezvényre történő 

regisztrációs jegy/belépőjegy igazolása, melyet a vonatfedélzeten ellenőrzünk. Felárköteles (pl. 

helybiztosítással igénybe vehető) vonat esetén a kedvezmény a felárra nem terjed ki. A kedvezményes 

menetjegy visszatérítése a csatornára irányadó általános szabályok szerint történik. 

Menettérti (oda – vissza) utazáshoz kettő darab egyúti kedvezményes jegyet kell vásárolni.  
 
Vásárláskor nem kell a belépőjegyet rögzíteni, de jegyellenőrzéskor azt a vonaton be kell mutatni. 
 
A rendezvényre történő utazáshoz négyféle módon lehetséges a kedvezményes menetjegy vásárlása: 
 

- pénztárakban  

- fedélzeten (vonaton a jegyvizsgálónál) 

- internetes jegyvásárlási felületen 

 

- MÁV App mobilapplikáción 

 

Ez utóbbi lehetőséget lépésről lépésre, mintaképek segítségével szeretnénk bemutatni. 

1. Töltse le a MÁV App mobilalkalmazást telefonjára 

 

Android operációs rendszert használó utasaink a linkre 

kattintva tölthetik le az alkalmazást. 

 

iOS operációs rendszert használó utasaink a linkre 

kattintva tölthetik le az alkalmazást.  

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.mavszk.vonatinfo
http://itunes.apple.com/us/app/vonatinfo/id969467518?mt=8
http://play.google.com/store/apps/details?id=hu.mavszk.vonatinfo
http://itunes.apple.com/us/app/vonatinfo/id969467518?mt=8


 

2. Regisztráljon vagy jelentkezzen be a MÁV App mobilalkalmazásba 

 

3. Adja meg a viszonylatot, időpontot, vegye fel az utastípust, kedvezményt és belföldi 

jegyének adatait: 

- viszonylat (honnan hová; érintett állomás) 

- utazás tervezett napja, indulási vagy érkezési időpontja 

 



 

4. Kedvezmény kiválasztása  

Érintse meg a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kedvezmény megnevezést. Azt 

követően megjelenik egy zöld pipa. 

 

 

 



5. Utas- és jegyadatok megadása (teljes név, születési dátum naptár kiválasztással) 

 

 

6. Jegyinformáció  

Kiválasztott tételek menetjegy, helyjegy részletes adatai. Ez a kosár tartalma. 

 

 



 

7. „Utazás összefoglalása” megmutatja a kosár tartalmát, a fizetendő (kedvezménnyel 

csökkentett) összeget.  Ezen a felületen jelenik meg a Számlázási cím. 

 

 
 

8. Fizetés bankkártyával; adatok megadása; fizetés a Simple rendszerén keresztül 

 

 

 

A belföldi vasúti jegyeket a visszaigazoló e-mail mellékleteként PDF formátumban is megküldjük. 

A PDF jegyet ellenőrzéskor elektronikusan, arra alkalmas készülék képernyőjén, vagy A/4-es papírra   

kinyomtatva lehet bemutatni. A PDF jegyet e-mailben tovább küldheti annak, aki a jeggyel utazni fog. 

 

 



Menetjegy visszatérítése  

A MÁV applikációból vásárolt e-vonatjegy pénztárban nem váltható vissza. Visszaváltását a MÁV 

applikációból lehet kezdeményezni, legkésőbb az e-vonatjegy érvényességének kezdete előtt 1 

órával.  Válassza ki a visszatérítendő tételeket, majd nyomja meg a „Visszatérítés” feliratot. 

 

 

A visszatérített menetjegy utazásra már nem használható fel, érvénytelenné válik. A korábban fizetett 

összeg a vasúti társaság szabályozása szerinti határidőig megérkezik arra a bankszámlára, amelyhez 

tartozó bankkártyával a fizetési tranzakciót elvégezték. 

 

Kellemes utazást kívánunk!  

MÁV-START Zrt.  


