
 
 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK Zrt. 
Szolgálati hely megnevezése: 

……………………………………………... 

Iktatószám: ……………………………….. 

Igénylőlap 
Külföldi utazási kedvezményhez 

 
JOGSZERZŐ NEVE  ..................................................................................................  TÖRZSSZÁM:  ..................................  

SZOLGÁLATBA LÉPETT: ...............   év  ..........................................   hó  ......  nap 

UTAZÁSI IGAZOLVÁNY SZÁMA: .............................................................................  

A következő személynek igénylem a külföldi utazási kedvezményt (csak egy személy adható meg): 

Saját részemre, név* FIP igazolvány száma** 
Útlevél száma**** 

  
vagy 

Házastárs/élettárs/gyermek részére név* 
(kérjük aláhúzni a megfelelő részt) Születési idő Utazási igazolvány 

száma 
FIP igazolvány száma** 

Útlevél száma**** 
    

Az alábbi utazási kedvezményt igénylem (csak az egyik jelölhető meg):   
FIP igazolványt, 
vagy 
FIP szabadjegyet ***  ...........................   ........................  ………………..  ..........................  

  ..............................   ................................   ..............................   ...........................  vasútra, 
vagy 
Egyéb szabadjegyet ………………………………………………… országba a következő viszonylatra: 

Odaút: …………………………………-tól ……………………………- ig útirány: ……………………………………………. 

Visszaút: …………………………………-tól ……………………………- ig útirány: ……………………………………………. 

Az indulás tervezett ideje: …………….……………  
A FIP jegyek érvénytartama 3 hónap, módosítás a jegykiadás után nem lehetséges. 
 
Tudomásul veszem, hogy a munkaviszonyom megszűnésével sem belföldi, sem külföldi utazási kedvezményre nem leszek 
jogosult.  
Kijelentem, hogy a jogosultságom megszűnését követően mind a belföldi, mind a külföldi utazási kedvezményre jogosító 
igazolványt leadom. 
Nyilatkozom, hogy a külföldi utazási kedvezmény igénylésével és kiállításával összefüggésben végzett adatkezelésre vo-
natkozó adatkezelési tájékoztatót megismertem és megértettem. Az adatkezelési tájékoztató a MÁV-START Zrt. honlapján 
az „Adatvédelem / Adatkezelési tájékoztatók (https://www.mavcsoport.hu/mav-start/bemutatkozas/adakezelesi-tajekoztatok) 
menüpont keretében a 2.11. pont alatt érhető el. 
 
 ……………………………..…………. 

  Igénylő aláírása (munkavállaló) 

Az adatlapon szükséges adatok kitöltését és azok helyességét ellenőriztem.  
Igazolom, hogy a nevezett munkavállaló jelenleg is alkalmazásban áll. 
Dátum: …………………………………, ………… év ……………………... hó …… nap  

 
  …………………………………..……. 
 aláírás, bélyegző 
 Telefonszám: ……………… 
*  A határátlépésre jogosító igazolványban bejegyzett nevet kérjük feltüntetni! 
**  Csak FIP igazolvány érvényesítéskor kell kitölteni! 
*** Vasutak felsorolása. 
****     Csak egyéb szabadjegy igénylése esetén kell kitölteni! 
 2022. június 
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