
A MÁV ALKALMAZÁS HASZNÁLATA



Regisztráció/Vásárlás

• Az alkalmazás ingyenes, de 
használatához regisztrálni kell

• Ha már regisztráltál, a menüben keresd 
meg a bejelentkezés gombot, és írd be 
a megfelelő adatokat

• Ezután már jegyeket is tudsz vásárolni. 
A kezdőlapon keress rá a jegyre amit 
meg akarsz venni, válaszd ki az 
utastípust és a kedvezményeidet, majd 
írd be a fizetési adatokat.



Belföldi jegyek

• A kezdőlapon kereshetsz rá belföldi vonatokra 
és jegyekre

• Legfelülre írd be, hogy honnan induljon a vonat, 
alatta pedig hogy hova érkezzen

• Alatta állítsd be, hogy mikor akarsz utazni

• Az Utasok és kedvezmények résznél láthatod, 
hogy eddig kiknek vásároltál jegyet, és hogy 
milyen kedvezmények érvényesek az adott 
személyre

• A Keresési feltételek és a Szolgáltatások között 
beállíthatod azt is, hogy például helybiztosítás 
nélküli legyen a jegy



Bérletvásárlás

• Itt tudsz online bérletet venni

• Felül, mint a jegyvásárlásnál, itt is meg kell adni, 
hogy honnan és hova szóljon a bérlet

• A Bérlettípusnál beállíthatod hogy milyen 
bérletet szeretnél venni (30 napos bérlet, első 
félhavi bérlet, második félhavi bérlet, havi 
bérlet)

• Az Érvényesség kezdete résznél azt kell 
megadni, hogy a bérletet mikortól lehessen 
használni

• Alatta kijelölheted a már meglévő utasok közül, 
hogy ki részére veszed a jegyet, vagy 
hozzáadhatsz egy új utast



Térségi és városi

• Itt tudsz venni különböző fajtájú jegyeket és 
bérleteket

• A Jegyfajtánál válaszd ki a jegy típusát:

• Várpalotai közlekedés

• Zalaegerszegi közlekedés

• Dunaharaszti zónabérlet

• Nagykanizsai közlekedés

• Pápai közlekedés

• Siófoki közlekedés

• Szegedi közlekedés

• Székesfehérvári közlekedés



A jegyeid

Itt találod az érvényes és  már lejárt 
jegyeidet.



Térkép

• A térképen tudod megnézni, hol tartanak 
éppen a járatok, és hogy várható- e késés

• Jobb oldalt felül az Információ ikonra 
kattintva megnézheted a jelmagyarázatot



Vonatinformáció

Itt megnézheted egy vonat információit, 
menetrendjét, azt hogy milyen időközönként 
közlekedik, és hogy milyen szolgáltatásokat 
nyújt



Állomásinformáció

• Ha rákeresel egy állomásra, itt láthatod 
azokat a vonatokat amik azon a napon 
érkeznek vagy indulnak onnan

• Az állomáson elérhető szolgáltatásokat is itt 
tudod megnézni (autóbusz csatlakozás, 
időszakos jegykiadás korlátozás, 
mozgáskorlátozottak részére emelő, stb.)



Mávinform

• Ha valami történik, a rendszer itt fogja kiírni

• Jelzi ha például az egyes vonalakon 
növekedik a menetidő, leáll egy rendszer, 
menetrend változás van, vagy ha egy vonat 
meghibásodott


