
 

Általános szerződési feltételek 

 
 
A JEGY HASZNÁLATA: 

Semmilyen körülmények között ne engedje, hogy illetéktelen személy másolatot készítsen az Ön jegyéről. Mivel a 

vonalkódolvasó rendszer nem lát különbséget másolt és eredeti vonalkód között, ezért mindig az ELSŐ lehúzott kódot fogadják 

el eredeti jegynek. Minden további, azonos vonalkóddal rendelkező jegy másolatnak, azaz érvénytelen jegynek minősül, 

amelyért nem adunk karszalagot. Kérjük, hogy ne vásároljon jegyet vagy karszalagot nem hivatalos oldalakon, amelyek nem 

találhatók meg a http://www.bmejegy.hu-n vagy https://facebook.com/mavhev . A felszállás helyén ezen jegy felmutatása 

ellenében karszalagot kapnak az utasok, mely egyszeri utazásra jogosít. Az indulás helyszínén a kapacitás mértékéig 

menetjegyek válthatók 1900,-Ft/db áron. 

 

A PROGRAMVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK: 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szervező fenntartja a programváltozás jogát. Minden esetben győződjön meg 

róla, hogy megtekintette a legfrissebb híreket és programot az alábbi hivatalos oldalainkon: https://facebook.com/mavhev 

 

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI FELJEGYZÉS: 

A Mikulás HÉV a MÁV-HÉV Zrt. különjárati személyszállítási szolgáltatása. A jegy akkor jogosítja Önt a rendezvényre történő 

belépésre, ha elfogadja a MÁV-HÉV Zrt. Személyszállítási Üzletszabályzatát és a biztonsági rendszabályait, mely szabályok 

értelemszerűen alkalmazandók a Mikulás HÉV-re, valamint tudomásul veszi, hogy ezen szabályok betartását a rendezők 

ellenőrzik.  

A MÁV-HÉV Zrt. területére alkohol tartalmú italt, üveget, bármely veszélyes tárgyat bevinni TILOS! 14 éves kor alattiak csak 

szülői engedéllyel vagy kísérettel vehetnek részt a Mikulás HÉV-en. A rendezők nem vállalnak felelősséget a személyekben 

vagy anyagi értékekben okozott károkért, amennyiben azok a résztvevők felelőtlen magatartásából erednek.  

Amennyiben eláll az utazástól, úgy a jegyének visszaváltásához kérjük vegye fel a kapcsolatot Társaságunkkal a 

kabinet@mavhev.hu elérhetőségen. A jegy biztonsági jelekkel védett, valódiságát a rendezők a felszállás előtt ellenőrzik. A 

forgalomba kerülő hamis jegyekért a rendező nem vállal felelősséget. A fenti szabályokat megszegő látogatókat a rendezőség 

a MÁV-HÉV Zrt. területéről és a Mikulás HÉV-ről eltávolítja és ebben az esetben a belépőjegy árát nem téríti vissza! 

A Mikulás HÉV menetrend szerint közlekedik, a rendezvényre érkezésnél, illetve a fel- és leszállásnál kérjük ennek figyelembe 

vételét. *Kérjük, hogy a jegyen megjelölt indulási idő előtt legalább 15 perccel jelenjen meg a beszállítás helyszínén! Az utas 

a Mikulás HÉV-ről leghamarabb az előzetesen megjelölt leszállási helyen szállhat le, azonban a jegy a teljes viszonylaton 

történő utazásra jogosít. 

A Mikulás HÉV helybiztosítás nélkül közlekedő különvonat, melyen csak az ülőhelyeket értékesítik. 1 db jegy egy darab 

ajándékcsomag átvételére jogosít az utazás ideje alatt a Mikulástól. Az ülőhelyek érkezési sorrendben kerülnek kiosztásra, 

folyamatos feltöltéssel a vonatkísérők iránymutatása alapján. Ülőhely csere igény illetve egyéb probléma esetén forduljanak 

bizalommal a MÁV-HÉV Zrt. helyszíni munkatársaihoz! 

 
MÁV-HÉV Zrt. 
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