
A Vonatinfó alkalmazás bemutatása



Tudnivalók az applikációról

• Az alkalmazás letölthető Android illetve iOS operációs rendszerre is

• A MÁV applikáció hasznos segítséget nyújt utazás megtervezéséhez, és az 

alkalmazásból vasúti jegyét, bérletét is megvásárolhatja.

• a MÁV applikáción keresztül lehetőség van megváltani:

• a START Európa típusú nemzetközi vonatjegyeket,

• HÉV jegyeket Budapest közigazgatási határán kívül,

• illetve egyes vidéki nagyvárosok helyi közlekedésében felhasználható 

napijegyeket, bérleteke



Ha megnyitjuk az alkalmazást a következő oldal fogad minket. Itt tudunk 

egy keresést indítani, amihez a következő adatokat kell megadnunk:

Honnan szeretnénk utazni

Hová szeretnénk utazni

Szeretnénk-e egy állomást érinteni (opcionális)

Utazás időpontja

Utas – itt meg kell adnunk a nevünket és az esetleges 

kedvezményt adó dolgokat (pl: diákigazolvány)

Illetve az egyéb feltételeket és szolgáltatásokat, mint például hogy 

átszállás nélkül szeretnénk, vagy hogy 1. kocsiosztályon 

szeretnénk utazni



Ha elindítottunk egy keresést akkor a 

következő oldal fogad minket ahonnan 

leolvashatjuk a következőket:

Mikor, honnan indul a vonat

Menetidő

Mikor, hova érkezik meg a vonat

Mennyibe kerül 

majd a jegy

Milyen 

szolgáltatások 

érhetőek el



Regisztráció, jegyvásárlás

Ha regisztrálunk az alkalmazásba, akkor lehetőség nyílik arra is hogy miután megkerestük a 
nekünk megfelelő vonatot, utána jegyet váltsunk mobilunkon. Ezzel pénzt és időt is tudunk 
spórolni.

Ehhez a következő lépéseket kövessük:

• A bal felső sarokban nyomjunk rá a menü gombra, és válasszuk ki a regisztrációt. Itt adjuk meg 
email címünket, egy jelszót és a nevünket, illetve olvassuk el és fogadjuk el a különböző 
tájékoztatókat

• Ezután az email címünkre kapunk egy levelet, amiben található egy link. Kattintsunk rá hogy 
megerősítsük az email címünket.

• Ezután jelentkezzünk be, és adjuk meg a számlázási címünket és a bankkártyánk adatait. Ezután 
már gyorsan tudunk jegyet venni, mert nem kell megadni többször az adatainkat.



Összefoglalás

Az alkalmazás nem csak magyar, hanem angol nyelven is elérhető, így a Magyarországon 

tartózkodó turisták tájékozódását is nagyban megkönnyítheti. Kedvenc állomásainkat, avagy 

vonatainkat el is menthetjük, így még egyszerűbbé és gyorsabbá válik a keresés. 

Az sem okoz problémát, ha arra vagyunk kíváncsiak, milyen vonatok haladnak el épp most a 

közelünkben, mivel GPS koordináták, illetve mobilcellák alapján erről is könnyedén kaphatunk 

információt. Ha időben le szeretnénk szállni a vonatról, rövid, szöveges figyelmeztetést 

állíthatunk be, amely a kért időpontban üzenetként jelenik meg a telefon képernyőjén.

Ha bármilyen egyéb kérdés merülne fel, látogassanak el a MÁV weboldalára: 

https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/mav-applikacio-mindent-tudo-vasuti-

utazastervezo


