


  

  

CSOPORTOS UTAZÁS, EGYÜTTES ELHELYEZÉS TUDNIVALÓK 
 

1.) Csoportos utazáshoz kapcsolódó szolgáltatásaink (kedvezmény, együttes elhelyezés, kerékpáros 
csoport) a személypénztárakban hozzáférhető, illetve az internetes oldalunkról letölthető 
nyomtatványainknak a pénztárban személyesen vagy elektronikus úton történő benyújtásával igényelhetők.  

2.) A GYSEV Zrt. Díjszabásában meghirdetett csoportos utazásokra vonatkozó kedvezmények kizárólag a 
Csoportos utazás bejelentő lap kitöltésével, és az utazást megelőzően legalább 24 órával korábban, két 
példányban történő benyújtásával igényelhetők.  Ha jegyváltás nem menettérti útra történik, mind oda-, mind 
visszaútra külön Bejelentést kell benyújtani. Ugyancsak külön bejelentést kell benyújtani, ha az utat több 
részletben, külön jegyváltással teszik meg. 

3.) A Csoportos utazás bejelentő lapon megadott megrendelői adatok – név, cím – kitöltése kötelező. 
Kérjük, az elérhetőség pontos megadását, hogy szükség esetén pontosítás, illetve egyeztetés céljától fel 
tudjuk venni a kapcsolatot. Intézményi megrendelést kizárólag az intézmény (iskola) eredeti bélyegzőjével 
ellátva áll módunkban elfogadni. 

4.)  Kedvezményes árú menetjegyek áráról a számla csak a kedvezményre jogosult személy nevére állítható 
ki. A nevelési – oktatási intézmények részére, amennyiben a közforgalmú személyszállítási utazási 
kedvezmény csoportos utazási kedvezményét belföldi menetrend szerinti közforgalmú közlekedésben veszi 
igénybe; számla nem állítható ki.  

5.) Gyermekek csoportos utazása esetén a résztvevők kora szerinti létszámának megadása kötelező, mely 
alapján a GYSEV Zrt. a megfelelő kedvezményt biztosítja az utazó gyermekek és kísérőik részére. 
Amennyiben a kedvezmény igénybevételi feltétele a résztvevők nevének megadása, az a bejelentés 
nyomtatvány mellékleteként, külön lapon, formai megkötés nélkül benyújtható. 

6.) Esetleges átutalással történő fizetés iránti igényét, kérjük, a csoportos utazási bejelentőn szíveskedjen 
jelezni, munkatársaink egyeztetés céljából felveszik Önnel a kapcsolatot.   

7.) Együttes elhelyezés igénylésére a tervezett utazást megelőzően legalább 7 nappal van lehetőség. 20 
főnél (csúcsforgalmi időszakban közlekedő vonatokon 100 főnél) kisebb létszámú csoportok együttes 
elhelyezését csak kivételes esetben vállaljuk. FLIRT motorvonaton a jármű egyterű kialakítása miatt együttes 
elhelyezés nem biztosítható! Az együttes elhelyezés igénylése esetén felmerülő üres futási díj fizetése a 
csoportot terheli. Az üres futás díja megkezdett 20 ülőhelyenként és kilométerenként 40 Ft. (max.15.000Ft). 

8.) A tervezett utazást megelőző 7 napnál rövidebb időn belüli együttes elhelyezés igénylését a GYSEV 
Zrt. nem minden esetben tudja biztosítani, de lehetőségei szerint eljár. Amennyiben az együttes elhelyezés 
nem biztosítható, a GYSEV Zrt. a befizetett üres futási díj teljes összegét visszatéríti a megrendelőnek. 
Kevesebb, mint 24 órával az utazás előtt bejelentésre kerülő együttes elhelyezési igényt nem tudjuk 
elfogadni, és nem tudjuk biztosítani.  

9.) Az utazást a Bejelentésben megjelölt napon és vonattal kell megkezdeni, Ha a csoport a megjelölt 
vonattal utazását nem tudja megkezdeni, a bejelentett vonat indulása előtt legalább 1 órával köteles az 
indulási időpont megváltoztatását bejelenteni. A pénztáros az űrjegyen tűnteti fel azt a vonatot, amelyikkel a 
csoport az utazását ténylegesen megkezdi. 

10.) A csoportos utazás során előre nem tervezett útmegszakítást a megszakítás vasútállomásán az érkezést 
követően a személypénztárban (ha az adott időpontban nincs szolgálat, a vonaton a jegyvizsgálónál) kell 
igazoltatni, a vasút a menetjegyet továbbutazásra érvényesíti. Az előre bejelentett útmegszakítást nem kell 
igazoltatni. Közbeeső állomáson a fel- és leszállás mind az oda-, mind a visszaútban megengedett. 

11.) Lemondási feltételek: Az utazás és együttes elhelyezés lemondása vagy módosítása kizárólag a GYSEV 
Zrt. üzletszabályzatában és díjszabásában foglaltak szerint lehetséges. 

12.) Ha a csoport az elszámoltnál kisebb létszámmal, alacsonyabb kocsiosztályon, rövidebb útvonalon 
utazott, és ezt az igénybevett vonatok jegyvizsgálóival létszám és kedvezmény mértéke megjelöléssel 
igazoltatták, a menetdíj különbözet visszatérítését kérhetik. A kérelmet a menetjegy igazoltatott példányának 
csatolásával a GYSEV Személyszállítási Üzletágának kell megküldeni. 

13.) Többletszolgáltatások díja: 
Üres futási díj (maximum 15.000,-Ft): 
 üres km x csoportlétszám szorzó (minden megkezdett 20 főnként 1)  x 40 Ft ; maximum 15.000,-Ft 
 Kocsiátsorozás: 
 a kocsi ülőhelyeinek számának figyelembevételével 20 km távolságra üresfutási díj 
Vonatmegállítás:   
7500,-Ft  (Helyjegy- és pótdíjköteles vonatok menetrendtől eltérő megállítását a vasút nem vállalja) 


