
 
 

2. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 

Részvételi feltételek 
 
A résztvevőknek legalább 15 perccel az indulási időpont előtt (azaz legkésőbb 2022. június 9-én 18:54-
kor) meg kell jelenniük az indulás helyén, ahol részvételi jegyüket (kinyomtatva vagy elektronikus 
eszköz képernyőjén) az utaskísérők számára be kell mutatniuk, majd a vonaton az utaskísérők 
iránymutatásának megfelelően foglalhatnak helyet. 
 
A megváltott részvételi jeggyel rendelkező, de a helyszínre a megjelölt határidőig meg nem érkező 
személyek a programon történő részvétel jogát elvesztik, utólagos kártérítési igénnyel nem élhetnek. 
 
A vonaton élőállat és kerékpár nem szállítható. A vonatra a résztvevők csak személyenként 1 db 
kézipoggyászt vihetnek fel. Kézipoggyászként az utas által utazása során kezében hordozott, vállára 
vagy hátára akasztott, esetleg testére rögzítetten hordozható vagy szállítható csomag vagy tárgy 
értendő, melynek mérete legfeljebb 40x50x80 cm lehet. 
 
A részvételi jegyek a rajtuk megjelölt kocsiban jogosítanak utazásra. 
 
A MÁV-HÉV Zrt. a résztvevőt a programon való részvételből, vagy annak folytatásából kizárhatja, ha a 
résztvevő: 

 magatehetetlen személy, kísérő nélkül, 
 botrányosan viselkedik, vagy más módon a többi utast magatartásával zavarja, 
 magatartásával vagy állapotával a közlekedés biztonságát, saját és utastársai testi épségét, 

egészségét, a jármű vagy berendezéseinek épségét, tisztaságát veszélyezteti, 
 ruházatával, poggyászával vagy más módon a járművet, utastársai ruházatát vagy az utasok 

poggyászát beszennyezheti. 
 
A fedélzeti vendéglátó szolgáltatás keretében minden résztvevő 1 adag vacsoramenü elfogyasztására 
jogosult. A résztvevők előzetesen két menü („A” és „V” menü) közül választhatnak. A menü részét 
képező borokat 18. életévüket be nem töltött résztvevők számára nem szolgálják fel. A menü részeként 
a felszolgált borok mellett a fedélzeten rendelkezésre álló alkoholmentes italok és kávék kérhetők a 
személyzettől, melyekért további díj nem kerül felszámításra. A helyszínen nincs lehetőség további 
fogások és italok igénylésére, a menüben foglalt borokon kívül egyéb alkoholos italok (pl. röviditalok, 
sörök) a fedélzeti italkínálatban nem érhetők el. 
 
A vonaton és az állomásokon – a vonatkozó a jogszabályok értelmében – tilos a dohányzás, az 
elektromos cigaretta, valamint a dohányzást imitáló eszközök használata. 
 
Amíg a vonat Szentendre állomáson tartózkodik, az utasok leszállhatnak, illetve a vonat többi járművét 
kívülről és belülről is megtekinthetik, azonban az indulási időpontig (20:11) vissza kell térniük a 
jegyükön megjelölt kocsiba, a beszállításkor elfoglalt helyükre. A vonat menetrend szerint indul, az 
indulási időpontig a vonatra vissza nem térő résztvevők a program további részén történő részvétel 
jogát elvesztik, utólagos kártérítési igénnyel nem élhetnek. 
 
A visszaérkezést követően a vonat fedélzetét a lehető legrövidebb idő alatt el kell hagyni, a program 
időtartama alatt el nem fogyasztott ételek és italok becsomagolására, elvitelére nincs lehetőség. 
  


