
A  tagok  által  felvetett  kérdésekre,  kérésekre  választ  –  egyeztetve  a  színházzal  –  itt 
pontosítjuk. 

1) A főváros és a vonzáskörzetében lakó MKKSZ tagokat érinti:

• A szakszervezeti tagok egyénileg is élhetnek a színház által adott 10%-os jegyvételi 
lehetőséggel, nemcsak a megnevezett 4 előadásra és valamelyik határon túli színház 
vendég  előadására,  hanem  a  színház  összes előadására.  Ha  a  vásárló  nyugdíjas, 
célszerű a nyugdíjas igazolvány felmutatásával megvenni a színházjegyet, mert azzal 
20% kedvezményt kap!

• A jegyvétel hogyan történik? 

Az  MKKSZ  tagjai  rendelkeznek  az  ún.  MAKASZ  kártyával,  ami  egyúttal  a 
szakszervezeti tagságot is igazolja. (Vigyázat, a jelenlegi érvényessége 2014. május 
31-vel lejár!) Személyes jegyvásárláskor a kártya felmutatása feljogosítja az egyént 
arra, hogy kedvezményesen vásárolja meg a jegyét. Így bárki a szakszervezeti tagok 
közül az érvényes MAKASZ kártyával felnőtt előadásokra annyiszor megy a József 
Attila  színházba,  amikor  csak kedve és  ideje  engedi!  Ha vele  megy a családtagja, 
akkor a kedvezményt ő is megkapja!

•  A következő színházi évadra a bérletvásárlás e csoportnál egyéni vétellel, ugyancsak 
MAKASZ kártya felmutatásával történik. Az engedmény mértéke 5%. 

•  A  jegyeket  vagy  bérleteket  nem  csak  személyesen  lehet  rendelni,  telefonon  is 
felveszi a színház a foglalásokat, de a kedvezmény érvényesítése személyesen kell, 
hogy  történjen  a  jegyek  pénztári  átvételekor  az  érvényes  MAKASZ  kártya 
felmutatásával. 

2) Csoportos jegyvásárlás:

Ez a lehetőség többnyire a megyékben élő szakszervezeti tagokat érinti.

A csoportos színházlátogatások szervezésekor mindig van egy kulcsember, aki felméri  (1)* 
és  összegyűjti  (2)**a  jegyigényeket  a  kiválasztott  előadásra.  Mielőtt  a  szervezésbe 
belekezdenétek (1*), javaslom, hogy beszéljünk, (1*+2**) és majd (2**) a színháztól kapott 
válasz alapján közli, tudnak-e biztosítani jegyeket számotokra (alapszervezeteknek 1*). 

JELÖLÉS értelmezés:

(1*= alapszervezeti titkár) 

(2**=az MKKSZ részéről Lukács Vera)

Ha kiválasztottátok az előadást, lefoglaljuk (1*+2**) nagyjából elegendő mennyiségű jegyet. 
A színház  a  jelentkezések függvényében lefelé  és  felfelé  is  tudja  változtatni  a  foglalások 
mennyiségét  (a  busz  mérete,  befogadóképessége  általában  irányadó).  A  színház  közlése 



szerint  a  foglalásokat  csoportos  jegyigénylés  esetén  rugalmasan  kezeli,  hosszabb 
határidővel. 

A csoportos jegyvásárlásnál  a  10% kedvezmény minden felnőtt  előadásra,  vonatkozik, 
nem csak az utazási kedvezménnyel együtt járó előadásokra vehető igénybe. 

Csoportosan is lehet bérletet igényelni, ott az engedmény mértéke 5 %. 

Vidéki  csoport  esetén  a  jegyek  átvételére  a  színház  a  személyes  módot  javasolja,  a 
színházban, az előadást megelőzően (1*) a MAKASZ Kártya felmutatásával. 

Fizetés  történhet  előre  utalással  vagy  készpénzzel,  bankkártyával  vagy  utalvánnyal 
(1*)”.

3) Utazási támogatás

Ha  utazási  támogatást  vesztek  igénybe,  (ezt  a  lehetőséget  csak  a  megnevezett  4 
előadásnál  lehet  alkalmazni!!!!)  előbb,  ennek  az  engedélyeztetését  kell  elindítani: A 
színház Weboldaláról letölthető árajánlatkérő lapot kell kitöltetni a buszos céggel,(1*) majd 
megküldeni a  titkarsag@jozsefattilaszinhaz.hu címre Kákonyi Éva részére, aki hamar fel is 
dolgozza az igényeket. Ha a színház elfogadta az ajánlatot, azt követően kerülhet sor a jegyek 
lefoglalására is, (1*+2**+a színház) ill. megrendelhető a busz (1*). 
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