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A TEKA-kártya tulajdonosok hétvégi napokon 20% kedvezményt kapnak a belföldi, másodosztályú, 

teljes árú MÁV-START-menetjegyekből. A kedvezményes árú menetjegy kizárólag a MÁV 

applikáción keresztül vásárolható meg! A kártya azonosító számát jegyvásárláskor az erre a célra 

szolgáló mezőben fel kell tüntetni. A kedvezmény 2020. december 31-ig él. 

A 20% mértékű kedvezmény hétvégi napokon – a megjelölt időszakon belül minden péntek 0:00 

órától minden vasárnap 23:59 óráig – vehető igénybe. Budapest-bérlethez, Budapest jegyhez váltott 

csatlakozó jegyként nem váltható meg! 

A kedvezményt a TEKA kártyával rendelkezők a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. szolgáltatási 

területén, kizárólag belföldi utazásra, 2. kocsiosztályon, a MÁV elnevezésű mobiltelefon 

alkalmazáson keresztül vehetik igénybe. A 20% mérséklésű menetjegy váltására való jogosultságot a 

vonaton a TEKA kártya felmutatásával kell igazolniuk.  Feláras vonat igénybevétele esetén a 

mindenkori érvényes felárat meg kell fizetni. 1. kocsiosztály igénybevétele esetén a teljes árú 

kocsiosztály-különbözeti díjat meg kell fizetni. 

A kedvezményes árú menetjegy az utas által kiválasztott vonat indulási idejétől számított: 

 100 km alatti utazásnál: + 03:59 percig 

 100 km feletti utazásnál: + 23:59 percig érvényes, 
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azonban nem nyúlhat túl vasárnap 23:59 percen, illetve a kártya hátoldalán feltüntetett érvényességi 

időn. A jeggyel az utazás nem szakítható meg, hosszabb út részbeni fedezése nem megengedett. 

Érvényes kártya hiányában az üzletpolitikai menetjegyet a menetjegy ellenőrzést végző munkavállaló 

teljesárú menetjegyre (vagy az utast megillető kedvezményt figyelembe véve kedvezményes árú 

menetjegyre) egészíti ki és felszámítja a Vasúti Menetdíjtáblázatok I. Kötet C. fejezet 3./b pontjában 

előírt pótdíjat is. 

További tudnivalók: 

 Regionális viszonylatban történő utazás esetén, az utas jogosult a MÁV applikáción keresztül 

váltott 20%-os TEKA kártya kedvezményen túl további 10% kedvezményre. 

 Peremidős vonatok igénybevétele esetén (a menetrendi keresőben @ jellel megjelölt 

vonatok) a 20%-os TEKA kártya kedvezményen túl nem jogosult a további 10% 

kedvezményre. 

 Ellenőrzéskor az alkalmazásban a jegylistából bemutatható a jegy (offline is!) 

 A menetjegy visszatérítés az alkalmazáson belül indítható. 

 Rendszerrel kapcsolatos panaszkezelés: MÁV-START ügyfélszolgálat 

A TEKA-kártyára járó kedvezmények köre és mértéke változhat! 

Nyitvatartás 

A kedvezmény 2020. december 31-ig él. 

 


