Szabályzat (1. oldal)
I. Az E5vös Táborvonat Program
Az E5vös Táborvonat Program (továbbiakban: Program) célja, hogy a budapesti Eötvös József
Gimnázium (továbbiakban: Iskola) tanulmányi táborainak résztvevői részére díjmentesen
megszervezze a vonattal történő eljutást Budapestről a balatonfenyvesi Eötvös Táborba (továbbiakban:
Tábor). Ezek alapján a tanulmányi táborok időtartamához igazított utazásokat kínál oda- valamint
visszaútra a 2011/2012-es Közforgalmú Menetrend szerint közlekedő, MÁV-START üzemeltetésű
vonatokkal.
II. A jelentkezés menete
1. A Programba az Iskola tanulói, volt tanulói, valamint tanárai regisztrálhatnak, amivel Utasjelöltté
válnak. A regisztrációra a tanulmányi táborokról szóló tájékoztatók során, valamint a későbbiekben a
kijelölt I&R Ponton van lehetőség.
(1) A regisztrációhoz szükséges a név, valamint tanuló esetén az aktuális osztály megadása, illetve
lehetőség van az utazási kedvezmény, a bankszámlaszám, az e-mail cím és a telefonszám
megadására. A Program weboldalán lévő ügyintézés funkció aktiválásához szükséges az e-mail
cím megadása.
(2) Az Utasjelölt bármilyen adat megadásakor hozzájárul ahhoz, hogy azokat a Szervező elektronikus
és/vagy nyomtatott formában, mások számára hozzáférhetetlenül kezelje, valamint az utazásokkal
kapcsolatos esetleges kapcsolatfelvételhez felhasználja.
2. A kínált utazásokra az Utasjelöltek jelentkezhetnek. Az utazások felvételére, módosítására, illetve
törlésére a tanulmányi táborokról szóló tájékoztatók során, a későbbiekben a kijelölt I&R Ponton,
valamint a Program weboldalán van lehetőség 2012. június 24-ig.
(1) Az odaúti utazások ára a 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet 1. mellékletében meghatározott 180 km
távolságra szóló másodosztályú menetjegy ára olyan kedvezménnyel, amelyre az Utasjelölt a
85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet alapján jogosult. A visszaúti utazások ára az együttes elhelyezés
biztosítása miatt az előbbinél egységesen 60 Ft-tal magasabb. Megfelelő számú jelentkezés esetén
a MÁV-START Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) alapján, a Szervező elbírálása
szerint a kedvezményre nem jogosult is utazhat 50%-os kedvezménnyel.
(2) Az adott utazást felvett és az utazás díját befizetett személy (továbbiakban: Utas) részére a
Szervező garantálja a Táborba történő eljutást az utazás leírásában meghatározott napon és
vonattal, illetve részére a többi Utassal közös kocsiban illetve kocsiszakaszban együttes
elhelyezést igényel a MÁV-START-tól, amely teljesülése esetén garantált ülőhelyet is jelent.
a) Az utazás díjának befizetésére a tanulmányi táborokról szóló tájékoztatók során, a
későbbiekben a kijelölt I&R Ponton, illetve banki átutalással van lehetőség 2012. június 24-ig.
b) Túlfizetéssel rendelkező Utasjelölt a túlfizetés összegének kifizetésére határidő nélkül
jogosult a kijelölt I&R Ponton, valamint előre egyeztetett helyen és időben, illetve banki
átutalással.
3. A legalább két korábbi évben Utas Utasjelölt VIP rangot, a legalább három egymást követő korábbi
évben Utas Utasjelölt, valamint az Iskola tanáraként regisztrált Utasjelölt VIP+ rangot kap.
III. Az utazások menete
1. A Szervező vagy egy általa megbízott személy „E5vös Táborvonat – utaskísérő” kitűzővel az
utazásokat személyesen kíséri és felügyeli (továbbiakban: Utaskísérő). Az Utaskísérő felelős a III. rész
betartásáért, valamint bármilyen probléma esetén hozzá lehet fordulni.
2. A vonatokra, illetve vonatokról az utazás leírásában meghatározott helyeken biztosított odaúton a
felszállás, visszaúton a leszállás lehetősége, ebben az Utaskísérő az Utasnak segítséget nyújt.
(1) Az Utaskísérő közvetlenül az indulás előtt telefonos kapcsolatot vesz fel az Utassal, amennyiben
az Utas megadta telefonszámát, és:
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a) odaúton felszállási állomásként a vonat kiindulási állomását jelölte meg, de a találkozón nem
jelent meg, vagy
b) odaúton felszállási állomásként nem a vonat kiindulási állomását jelölte meg, vagy
c) visszaúton nem jelent meg a találkozón.
(2) Az Utasnak lehetősége van az utazás egyes részeiről vagy teljes egészéről lemondani, azonban a
III./5.(2) pontban leírtak kivételével menetdíj-visszatérítésre nem lesz jogosult.
(3) Az Utas késői érkezése esetén a vonatot várakoztatni sem a Szervezőnek, sem az Utaskísérőnek
nem áll módjában.
(4) Az Üzletszabályzat alapján a II./2.(2) pontban jelzett együttes elhelyezés, és ezzel együtt a
garantált ülőhelyhez jutás elmaradásáért a MÁV-START, és ebből fakadóan a Szervező nem vállal
felelősséget, azonban az ezért befizetett többletköltség ebben az esetben kifizetésre kerül.
3. Az utazásokra az Utas köteles magával hozni azt az igazolványt, amellyel az általa megadott utazási
kedvezmény jogos igénybevételét igazolni tudja. Ezen igazolvány hiányából adódóan felmerülő
esetleges problémákért a Szervező nem vállal felelősséget.
4. Az utazások során a vonaton az Üzletszabályzat betartása kötelező.
(1) Az Üzletszabályzat be nem tartása a MÁV-START részéről pénzbírságot, valamint utazásból való
kitiltást vonhat maga után, amiért a Szervező nem vállal felelősséget.
(2) Az Üzletszabályzat legfontosabb rendelkezései, melyek be nem tartása esetén az Utaskísérő
figyelmezteti az Utast (ez a lista nem helyettesíti az Üzletszabályzat ismeretét):
a) tilos a vonatot rongálni és bepiszkítani,
b) tilos a vonaton szemetelni,
c) tilos a vonaton dohányozni,
d) tilos a vonat többi utasát zavarni,
e) tilos a vonat ablakán tárgyakat kidobni,
f) tilos a vonat vészfékét indokolatlanul működésbe hozni.
5. Az Utaskísérő lehetőség szerint tájékoztatja a vonatra már felszállt, illetve később felszálló Utast a
vonat esetleges aktuális és várható késéséről.
(1) A vonat esetleges késéséért a MÁV-START, és ebből fakadóan a Szervező nem vállal felelősséget.
(2) Ha a vonat legalább 10 perc késéssel közlekedik, az Utas lemondhat az utazás folytatásáról, és az
Üzletszabályzat alapján jogosult a le nem utazott szakaszra eső menetdíj visszatérítésére. A
lemondásról és a visszatérítés igényléséről az Utaskísérőt kell értesíteni.
IV. Záró rendelkezések
1. Jelen Szabályzat az irányadó a Programmal kapcsolatos minden ügyben, azokat a Szervező, az
Utaskísérő és minden Utasjelölt elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti.
2. Ez a dokumentum hozzáférhető a Program weboldalán, megtekinthető a tanulmányi táborokról szóló
tájékoztatók során, valamint a későbbiekben a kijelölt I&R Ponton, illetve saját költségre szabadon
másolat készíttethető belőle.
3. Az I&R Pont helyszínét és nyitvatartási idejét, valamint utazások pontos adatait, úgy mint vonat,
indulási idő, illetve lehetséges fel- és leszállási állomások, a kiadott vagy későbbiekben kiadásra
kerülő hivatalos dokumentumok tartalmazzák, illetve elérhetők a Program weboldalán.
4. Különösen indokolt esetben, a Szervező egyedi elbírálása alapján, a 2012. június 24-i határidőtől el
lehet térni, vagyis lehetségessé válhat ezen idő utáni utazásfelvétel, -módosítás és -törlés, valamint
befizetés.

