
TÁJÉKOZTATÓ 

a Vándortábor Programban részt vevő diákcsoportok a MÁV-START Zrt. és a GYSEV 

Zrt. járatain 90%-os utazási kedvezménnyel történő vasúti utazásához 

2022. június 1. és 2022. szeptember 30. között minden vándortábor-vezető pedagógus, aki az 

utazás bejelentésekor, valamint a jegyvásárlásnál bemutatja a Vándortábor Program valamely 

szakmai partnere* által kiállított, 7 napos időtartamra érvényes vándortáboros igazolását, az 

90% utazási kedvezményt érvényesíthet a táborba történő oda- és visszautazáshoz az 

igazolásban feltüntetett létszámkeretig a vándortáboros diákjai számára. A kedvezmény a 

szolgáltatóknál történő regisztrációt követően a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. által 

ajánlott, belföldi, közszolgáltatásban közlekedő  menetrend szerinti járatain érvényesíthető. 

(Tehát a vasúttal elérhető magyarországi települések között vehető igénybe a szolgáltatás.) A 

táborvezető személy, a tábor ideje alatt az igazolást köteles magánál hordani, a jegyvásárláskor 

egy másolatot a pénztárban leadni és a 90%-os utazási kedvezmény igénybevételéhez az utazás 

során a közlekedési szolgáltatók munkatársainak kérésük esetén felmutatni. 

A pedagógus, illetve felnőtt kísérő részére a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. díjszabásában 

meghirdetett viteldíjat meg kell fizetnie, az utazás részletes feltételeit a vasúti szolgáltatók 

Személyszállítási Üzletszabályzata tartalmazza.   

A feláras vonatokra a gyorsvonati pótjegyet, az InterCity pót- és helyjegyet, a helyjegyet, vagy 

az InterCity pótjegyet a Vándortábor Program keretében kedvezményesen utazó gyermek 

részére is meg kell vásárolni. 

Az utazási kedvezmény érvényesítésének menete 

I. A csoport jogosult az utazási kedvezmény igénylésére, ha 2022-ben valamely Vándortábor 

Programban részt vevő tábortípusra érvényes regisztrációja van és a tábor előlegét megfizette. 

II. A táborvezető az 1. sz. mellékletet kitöltve, szerkeszthető formátumban elektronikusan 

megküldi a Vándortábor Program szakmai koordinátori szervezetének*. A koordinátori 

szervezet aláírásával és pecsétjével igazolja a kedvezményre való jogosultságot és scannelve 

megküldi a táborvezető részére.  

III. A táborvezető a MÁV-START Zrt. esetében a kiindulási állomás területileg illetékes 

szolgáltatás-értékesítőjének,  a GYSEV Zrt. esetében a honlapján keresztül bejelenti utazási 

szándékát minél korábban (a jelentkezés elfogadásának visszaigazolását követően),  lehetőség 

szerint 2022. május 31-ig, de legkésőbb a tervezett utazás előtt legalább 7 munkanappal. A 

menetjegyvásárlás időpontja ezt követően kerül egyeztetésre.  A bejelentést annál az utazási 



szolgáltatónál kell bejelenteni, amely működési területén kezdi az utazást (pl. Sopron  esetében 

a GYSEV Zrt-nél, Budapest esetében a MÁV_START Zrt-nél).  

IV. A diákcsoport bejelentése az alábbiak szerint történik 

Kérjük, minden esetben csatolni szíveskedjenek az utazási kedvezményre jogosító igazolást. 

MÁV-START: 

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/page/csop.bejelento_22.01.27_kitoltheto

_1.pdf 

Menetjegyváltás alkalmával az igazolás másolatával és a kitöltött, 2 példányos „Bejelentés 

csoportos utazás elszámoláshoz” szóló nyomtatvánnyal kell felkeresni a területileg illetékes 

szolgáltatás-értékesítő által megadott jegypénztárt. 

GYSEV (Szentgotthárd; Szombathely, , Sopron régióban) 

https://www2.gysev.hu/csoportos-utazas-bejelentese (A csoport típusánál a Vándortábor 

Program-ot válassza). 

 

Amennyiben még csak tervezi utazását, vagy már meglevő megrendelésével kapcsolatban 

kérése, kérdése van kérjük, vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes 

utazásszervezővel: 

MÁV-START: https://www.mavcsoport.hu/mav-start/csoportos-utazas/utazasszervezok 

GYSEV: csoportosutazas@gysev.hu email címre. 

 

Jó táborozást! 

Vándortábor Szervezők* 

 

*Vándortábor Program koordinátori szervezetei : 

-       Magyar Kajak-Kenu Szövetség (info@vizivandor.hu) 

-       Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (bringasvandor@maketusz.hu) 

-       Magyar Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája (koordinator@zarandoktabor.hu) 

-       Országos Erdészeti Egyesület (info@erdeivandor.hu)
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1.sz melléklet 

Igazolás 

a Vándortábor Programban részt vevő diákcsoportok a MÁV-START Zrt. és a GYSEV 

Zrt. járatain 90%-os utazási kedvezménnyel történő vasúti utazásához 

I. Jogosult intézmény/szervezet neve: 

II. A táborvezető  

a. neve: 

b. személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványának típusa és száma: 

III. A tábor időpontja: 

IV. Utazással érintett szakaszok: 

a. Odaút 

i. indulás: 

ii. érkezés: 

b. Visszaút: 

i. indulás: 

ii. érkezés: 

V. A diákcsoport létszáma: legfeljebb 36 fő 

VI. Az igazolás kiállításának helye és ideje:  

VII. Az igazolást kiállította (Vándortábor Program koordinátori szervezet):  

P.H. 

 

 

A VII. pontban foglalt Vándortábor Program koordinátori szervezet vezetőjének vagy az általa megbízott 

személynek az aláírása, valamint a Vándortábor Program koordinátori szervezet bélyegzője. A diákcsoport a 

szolgáltatóknál történő regisztrációt követően a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. által ajánlott, belföldi, 

közszolgáltatásban közlekedő, menetrend szerinti járatain a táboroztatás időszakában 90%-os utazási 

kedvezménnyel történő vasúti utaztatásra jogosult. A feláras vonatokra a gyorsvonati pótjegyet, az InterCity 

pót- és helyjegyet, a helyjegyet, vagy az InterCity pótjegyet a Vándortábor Program keretében 

kedvezményesen utazó gyermek részére is meg kell vásárolni. A pedagógus, illetve felnőtt kísérő részére a 

MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. díjszabásában meghirdetett viteldíjat kell megfizetnie. A táborvezető 

személy jelen igazolást köteles magánál hordani és a 90%-os utazási kedvezmény igénybevételéhez a 

közlekedési szolgáltatók munkatársainak kérésük esetén felmutatni. 


