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Érvényesség
kezdete

Javította

BEVEZETÉS

1./
A Díjszabás rendelkezései a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrıl szóló többször módosított
85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet, és a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás legmagasabb
díjairól szóló 48/2007. (IV. 26) GKM rendelet elıírásain alapulnak.
2./
Ez a Díjszabás a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. szolgáltatási területén közlekedı vonatokon a vasutak
helyi és közvetlen forgalmában érvényes.
Amennyiben a szállítást más közlekedési vállalat végzi, akkor a szállítási szerzıdés a szolgáltatást nyújtó közlekedési
vállalattal annak feltételei szerint jön létre. A vasút közvetlen menetjegyet kizárólag a mindenkori szállítást végzı
közlekedési vállalat nevében és számlájára árusít
3./
A Díjszabás módosítására, kiegészítésére és érvényen kívül helyezésére vonatkozó hirdetményeket a vasút
hivatalos értesítıjében és internetes honlapján teszi közzé.
4./ A Díjszabás
• megtekinthetı a MÁV-START honlapján,
• megrendelhetı az ertekesites@mav-start.hu e-mail címen,
• megvásárolható valamennyi megyeszékhely központi pályaudvarának kijelölt pénztárában.
5./

A Díjszabás a MÁV-START Zrt. Személyszállítási Üzletszabályzat I. Rész rendelkezéseivel együttesen érvényes.

A MÁV-START Zrt. minden jogot,
így a kiadás, sokszorosítás és fordítás jogát is
fenntartja.
Szerkeszti a MÁV-START Zrt.
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Rövidítések:
VSZSZ

=

a vasúti személyszállítási szerzıdésekrıl szóló
10/1997. (I. 28.) Korm. rendelet

Vtv.

=

a vasúti közlekedésrıl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény

Ptk.

=

a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény

MÁV-START

=

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

MÁV

=

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

GYSEV

=

Gyır - Sopron - Ebenfurti Vasút Zrt.

BKSZ

=

Budapesti Közlekedési Szövetség

Üzletszabályzat

=

A MÁV-START Zrt. Személyszállítási Üzletszabályzata

Vasúttársaság

=

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. vagy intézkedésre jogosult munkavállalója

Menetrend

=

a MÁV-START vonatainak adatait tartalmazó hivatalos menetrend

Keletbélyegzı

=

jegypénztári állomásnév- és keletbélyegzı vagy
egyesített pénztárszám bélyegzı és az elıvételi bélyegzı

Csoportos őrjegy

=

Helyi/belföldi közvetlen forgalmú őrjegyen történı csoportos elszámolás

Személyazonosításra alkalmas igazolvány
=
az utas személyazonosítására alkalmas arcképes, sorszámozott igazolvány (Személyi
igazolvány, Útlevél, Diákigazolvány, Jogosítvány stb.)
Utas

=

Ügyeletes alkalmazott
=

a MÁV-START személyszállítási szolgáltatásait igénybe vevı természetes személy

ügyeletes tiszt, állomásfınök, forgalmi szolgálattevı, személypénztáros stb.

Fogyatékkal élı

=

bármely személy, akinek mozgásképessége a közlekedés során bármely fizikai (érzék- vagy
mozgásszervi, állandó vagy idıleges) fogyatékosság, értelmi fogyatékosság vagy sérülés, vagy
más fogyatékossághoz vezetı ok, illetve kor miatt korlátozott, és akinek helyzete kellı
figyelmet igényel, és szükségessé teszi az összes utas rendelkezésére álló szolgáltatás
hozzáigazítását az érintett személy egyéni igényeihez.

Kísérı

=

a fogyatékkal élı utassal abból a célból együtt utazó személy, hogy a fogyatékkal élı személyt
utazása során, illetve vasúti területen történı közlekedésében segítse.

Vasútállomás, megállóhely = olyan létesítmények személyforgalmi célokat szolgáló, utasok számára megnyitott területe,
ahol a menetrend szerinti személyszállító vonat le- és felszállás céljából megáll.
Zárt peron

=

a vasútállomás területének olyan elhatárolt része, amelyet az utas és az ıt kikísérı vagy fogadó
személy csak külön szabályozásban meghatározott ellenırzés vagy regisztráció után használhat

Pót- és helyjegyköteles vonat
=
az a vonat, amelyre a menetjegyen felül pót- és helyjegy (pótjegy és helyjegy) váltása is
kötelezı

Helyjegyköteles vonat
=

az a vonat, amelyre a menetjegyen felül helyjegy váltása is kötelezı

Pótjegyköteles vonat
=

az a vonat, amelyre a menetjegyen felül pótjegy váltása is kötelezı

Helyjegy

az utas menetjegye mellé, az ülıhely biztosítására szolgáló, külön megvásárolható okmány.

=
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Pótjegy
Honlap

=

az utas menetjegye mellé, az emelt szintő kényelmi szolgáltatás igénybe vételére jogosító, a
szolgáltatás szintjétıl függıen többféle áron megvásárolható okmány.
=

a MÁV-START hivatalos weboldala, mely a www.mav-start.hu címen érhetı el.
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1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
1.1. ÁLTALÁNOS ELVEK A MENETDÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
1.1.1.

Díjmegállapítás

A menetdíjat
• a beutazandó útvonalnak a Menetrendben feltüntetett kilométer-távolsága alapján számított díjszabási távolság,
• az igénybevett kocsiosztály, vonatnem és különleges szolgáltatás,
• az utast megilletı kedvezmény,
• az utasok száma,
• az Üzletszabályzat III. Rész Vasúti menetdíjtáblázatok A) Fejezetében található megfelelı díjtáblázat
figyelembevételével a MÁV-START szolgáltatási területére, és a GYSEV, valamint a MÁV vonalaira külön-külön kell
megállapítani.
A GYSEV szolgáltatási területe által megszakított MÁV-START, illetve a MÁV-START szolgáltatási területe által
megszakított GYSEV részvonalak távolságát össze kell adni. A keskeny nyomköző vonal által megszakított normál
részvonalak, illetve a normál vonal által megszakított keskeny nyomköző részvonalak távolságát össze kell adni. A
budapesti helyi forgalomban utazó utasok elszámolásához a kilométer-távolságokat az V. Melléklet tartalmazza.
1.1.2.

Kilométer-számítás általános szabályai

Az utazás kilométer-távolságát - az utas által beutazandó útvonal figyelembevételével - a Menetrend menetrendi mezıiben
feltüntetett kilométer-távolságok felhasználásával kell meghatározni.
A több vonalat érintı folyamatos utazás esetében a kilométer-távolságot az egyes résztávolságok összeadásával kell
képezni. Az ugyanazon menetrendi mezıben található állomások egymás közötti távolságát kivonással kell számítani.
A vasút az 500 kilométernél nagyobb beutazandó távolságra az „500 km feletti” menetdíjat számítja fel.
A Budapesten át történı utazáskor a kilométer-távolságot a fejállomásokon (Budapest-Keleti, Budapest-Nyugati,
Budapest-Déli) át számított távolságok összeadásával kell megállapítani. Díjszámítási szempontból a budapesti
fejállomások ugyanazon állomásnak (Budapest) tekintendıek.
A vasút az alábbiak szerint szolgáltatja ki a menetjegyet olyan utazáshoz, ahol:
• a célállomás megegyezik a kiindulási állomással (zárt körutazás). Zárt körutazás esetén az utasnak meg kell
határoznia egy – nem a kiindulási állomással azonos – célállomást. A menetdíjat a kiindulási állomástól a
megjelölt célállomásig és onnan a kiindulási állomásig külön kell számítani. A zárt körutazásra kiadott
menetjegyet a vasút olyan menettérti jegyként szolgáltatja ki, amelynél az oda- és visszaúton az utas eltérı
útvonalon utazik.
• az útvonal egy része zárt körutazást tartalmaz (hurokutazás). Hurokutazás esetében az utasnak a zárt körutazás
szakaszán meg kell jelölnie egy célállomást. A menetdíjat a kiindulási állomástól a megjelölt állomásig és onnan
az eredeti célállomásig külön kell számítani.
1.1.3.

Kilométer-távolságok összeadása

A több menetrendi mezıt érintı utazás esetében a kilométer-távolságot a Menetrendben vastag dılt számmal nyomtatott
kilométeradattal jelzett (díjszabási szempontból elágazási állomásnak minısülı) állomásokon át kell számolni.
A részkilométer-távolságokat össze kell adni:
a/
ha az utazás folyamatos, és az utas
• az elágazási állomásnak minısülı állomásokon át utazik,
• az elágazási állomást megelızı olyan átszállási állomáson (elágazási pont) száll át, ahol a vasútvonalak
ténylegesen elágaznak (Ebben az esetben az átszállási állomást a menetjegyen külön jelölni kell.),
• a vasútvonalak tényleges elágazási pontja és az elágazási állomás között oda-vissza utazik úgy, hogy az egyik
vasútvonalról érkezve a másik vasútvonal felé az elágazási állomáson átszállva folytatja az utazását.
(Sarokutazás.)
b/
ha az utazás nem folyamatos, de az utas
• Budapesten keresztül a fejállomásokon (Budapest-Keleti, Budapest-Nyugati, Budapest-Déli) átszállva,
• a közvetlen vasúti összeköttetésben nem álló
o
Szeged – Újszeged,
o
Balatonkeresztúr - Balatonmáriafürdı,
o
Érd alsó - Érd felsı,
vasútállomás közötti távolságot más módon megtéve kíván továbbutazni.
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1.1.4.

Kilométer-távolságok külön számítása

Nem számítható a díjszabási távolság a kilométer-távolságok összeadásával, ha:
a/
a vasúti utazás nem folyamatos (kivéve a 3. pontban leírtakat),
b/
az utas ugyanazon az útvonalon vagy annak egy részén ismételten utazik (ismételt utazás),
c/
az utas ugyanazon az útvonalon vagy annak egy részén a célállomással ellentétes irányban oda és vissza is utazik
(eléutazás, túlutazás),
d/
az utas a kiindulási és a célállomás között oda és vissza utazik (menettérti utazás),
e/
az utas a BKSZ területérıl BKSZ területére Budapesten átutazik Budapest-Bérlettel.
Ha nem adhatóak össze a távolságok, a menetdíjat a külön kiszámított díjszabási távolságok figyelembevételével az
összeadható részviszonylatokra külön-külön kell megállapítani. (Tört díjszámítás.)
A megállapított menetdíjat a vasút egy menetjegyen vagy egymással összefüggésbe hozott több menetjegyen szolgáltatja
ki, ha a tört díjszámítással megállapított szakaszok száma legfeljebb három. A kiindulási és a célállomás között háromnál
több tört díjszámítási szakaszt tartalmazó viszonylat esetében kettı vagy több önálló menetjegyet szolgáltat ki a vasút.
Az egy menetjegyen vagy az egymással összefüggésbe hozott több menetjegyen kiszolgáltatott menetjegy érvénytartamát tört díjszámítás esetében - általában a díjszámítási távolságok (díjövezetek) összeadásával képzett együttes távolság
figyelembevételével állapítja meg a vasút.
Menettérti utazás esetén a menetdíjat az utazás legtávolabbi pontján levı célállomásig, és onnan a kiindulási állomásig
külön kell számítani. A menettérti utazás esetében az utas az oda- és visszautat eltérı távolságú útvonalon is megteheti. Ha
az oda- és visszaút eltérı távolságú, a kiadott menettérti jegy érvénytartamát a hosszabb útvonal alapján állapítja meg a
vasút. Elıször mindig az oda úti jeggyel kell utazni.
1.1.5.

Nemzetközi utazás kilométer-számítása

A nemzetközi utazás MÁV-START vonali díját a határpontok távolságának figyelembevételével kell számítani.
A Budapest és a határállomások, illetve határpontok - nemzetközi elszámolásnál használandó - kilométer-távolságát,
valamint a határállomások és a hozzájuk tartozó határpontok kilométer-távolságát az Üzletszabályzat III. Rész Vasúti
menetdíjtáblázatok E) Fejezete tartalmazza.
1.1.6. Különleges kilométer-számítás
A vasút egyes esetekben, ha az általános díjszámítási szabályok nem alkalmazhatóak (a Menetrendben nincs kilométertávolság) különleges kilométer- és menetdíj-számítást alkalmaz.
Budapesti helyi forgalom
Budapesti helyi forgalomban utazónak minısül az utas, ha az utazását a budapesti állomások jegyzékébe felvett állomáson
kezdi meg és fejezi be, és utazása során a budapesti állomások által bezárt területet nem hagyja el.
Budapesti helyi forgalomban a menetdíjat a helyi forgalomban alkalmazandó (Üzletszabályzat II. Rész V. Melléklet)
kilométer-távolságok figyelembevételével állapítja meg a vasút.
Távolsági forgalom Budapesten át
Budapesten át távolsági forgalomban utazónak minısül az utas, ha utazását
• nem a budapesti állomások jegyzékébe felvett állomáson kezdi meg vagy fejezi be, és utazása során Budapesten
átutazik,
• a budapesti állomások jegyzékébe felvett állomáson kezdi meg vagy fejezi be, és utazása során Budapesten át
több menetrendi mezıt érint.
A Budapesten át történı távolsági forgalomban a menetdíjat a vasút a fejállomásokon át számítja, ha az utas:
• a budapesti fejállomásokon át átszállással, vagy
• a budapesti fejállomások elkerülésével közlekedı átlós vonaton a budapesti elágazási állomásokon vagy elágazási
pontokon át, folyamatosan utazik.
Ha az utas utazását a budapesti állomások jegyzékébe felvett olyan állomáson kezdi meg vagy fejezi be, amely az igénybe
vett vonat kiindulási vagy végállomása, és ez nem azonos a menetrendi mezı fejállomásával, a vasút a menetdíjat a
menetrendi mezı fejállomásáig, illetve fejállomásától számítja.
Ha az utas utazását
• nem a budapesti állomások jegyzékébe felvett állomáson kezdi meg, és
• az igénybe vett vonat végállomása nem a menetrendi mezı fejállomása, és
• az utas az utazását a vonat végállomásán (ezen az állomáson) át a budapesti állomások jegyzékében felvett
állomásra folytatja tovább és viszont forgalomban a vasút a menetdíjat a kiindulási és célállomás menetrendi
mezıinek fejállomásán át számítja.
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Elágazási állomást elkerülı vonatok
Az elágazási állomást elkerülı, delta vágányon át közlekedı vonattal utazó utas menetdíját a vasút az elágazási állomáson
át számítja, kivéve a Tokod – Dorog vonalszakaszon átmenı, Esztergom állomást elkerülı vonatok esetében. A Tokod –
Dorog viszonylat kilométer-távolságaként 5 km-t kell alkalmazni.
1.1.7.

Kerülı útirány

A vasút - az utas kérésére - a menetjegyet a legrövidebb útiránynál hosszabb, ún. kerülı útvonalra is kiszolgáltatja. Ilyen
esetben a menetdíjat a ténylegesen beutazott útvonal alapján kell megállapítani.
Az egyes kedvezmények részletes szabályozása megtilthatja, vagy korlátozhatja a kerülı útirány használatát.
1.1.8.

Menetdíj megállapítása kombinált utazás esetében

A 2. kocsiosztályra kiadott menetjegy az 1. kocsiosztályú kocsiban csak a 2.-1. kocsiosztály-különbözeti díj megfizetése
mellett érvényes utazásra.
Az útvonal egy részén 2. kocsiosztályú, más részén 1. kocsiosztályú kocsiban történı utazás esetében az egész útvonalra
érvényes 2. kocsiosztályú menetdíjhoz az 1. kocsiosztályú kocsiban megtett útra a 2. és 1. kocsiosztályú menetdíjak közötti
különbözetet (kocsiosztály-különbözet) is meg kell fizetni.
Ha az utazás során az utas 1. és 2. kocsiosztályt megszakításokkal többször vesz igénybe (az útvonal két vagy több
részletét azonos kocsiosztályon teszi meg), akkor a drágább kocsiosztályra esedékes kocsiosztály-különbözetet az 1.
kocsiosztályon megteendı résztávolságok összeadásával kell számítani.
Ha a menetdíjat valamely vasútállomástól tört kilométer-távolságok alapján kell számítani, az adott állomástól a
kocsiosztály-különbözeti díjat is törten kell megállapítani.
1.1.9.

Kedvezmények felhasználása

A kedvezmények csak rendeltetésüknek megfelelı célú utazásokra használhatóak fel. A vasút a meghatározott viszonylatra
váltható kedvezményeket csak a viszonylatnak megfelelı utazáshoz szolgáltatja ki. (Viszonylati kedvezmény.)
A nemzetközi utazás magyar vonalszakaszán - a közvetlen nemzetközi vonatban és kocsiban - az ebben a díjszabásban
meghirdetett (belföldi) kedvezmények nem érvényesek.
A vasút kötelessége a kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolvány (igazolás, utalvány) ellenırzése. Ha a
kedvezmény jogos igénybevételének elbírálásához szükséges, a vasút menetjegyváltáskor, jegyvizsgálatkor, menetjegyellenırzéskor az utas személyi igazolványának felmutatását is megkívánhatja.
A nemzetközi utazást közvetlenül megelızı vagy azt követı belföldi utazás alkalmával a vasút a kedvezményre való
jogosultság igazolására - a személyi igazolvány helyett - az útlevelet fogadja el. A kedvezmény igénybevételéhez
szükséges egyéb igazolványokat ilyenkor is fel kell mutatni.
A kedvezményes menetjegyek csoportosítása, vagy azoknak a hosszabb útért esedékes menetdíj részbeni fedezésére
történı felhasználása tilos. A különbözı mértékő kedvezményes árú menetjegy váltására jogosító több igazolvány egyidejő
felmutatása további kedvezmény igénybevételére, a kedvezmények halmozására nem ad lehetıséget. Az esetleges
kivételeket ennek a Díjszabásnak az egyes kedvezmények használatára vonatkozó szabályai tartalmazzák.
1.1.10. Menetjegyek kiszolgáltatása
A menetjegyet a vonatra történı felszállás elıtt készpénzért kell megvásárolni.
A vasútnál a menetdíjfizetés központi elszámolására kötött szerzıdés esetén a személypénztárakban megvásárolható vagy
a honlapról letölthetı „Menetjegyigénylés” alapján valamennyi menetjegyfajta készpénzfizetés nélkül kiszolgáltatható.
A menetjegyek:
• 60 napra elıre meghatározott utazási napra, elıvételben,
• meghatározatlan utazási napra, érvényesség megjelölése nélkül is
megvásárolhatóak. (Az érvényesség megjelölése nélkül kiadott menetjegyeket az utazás megkezdése elıtt az állomási
pénztárnál az utasnak érvényesíttetnie kell.)
A vonaton pótdíj megfizetése mellett vásárolhatóak meg az egy útra és a menettérti útra érvényes menetjegyek.
Nem szolgáltatható ki a vonatban:
• többszöri utazásra érvényes menetjegy,
• havibérlet, félhavi bérlet, 30 napos bérlet,
• olyan kedvezményes árú menetjegy, amelynél a Díjszabás bejelentési kötelezettséget ír elı,
• érvényesség megjelölése nélküli menetjegy,
• helyjegy.
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1.1.11. Menetjegy kiegészítése
Ha a Díjszabás nem tiltja, az utas menetjegye oda- és visszaútban egy-egy alkalommal kiegészíthetı.
Csoportos elszámolást tartalmazó menetjegy kiegészítését a vasút a menetdíj visszatérítésével és a módosított igény
alapján új elszámolással végzi, kezelési költség felszámítása mellett.
1.1.12. Egy útra szóló menetjegy kiegészítése, menettérti jegy kiegészítése oda útban
Ha az utas a kilométer-övezetre kiadott menetjegyével a menetjegyének megfelelı eredeti célállomáson túl utazik, és:
• továbbutazási szándékát eredeti célállomása elérése elıtt bejelenti, az utas birtokában levı menetjegy ára és az
eredeti kiindulási állomástól az új célállomásig érvényes menetjegy ára közötti különbözetet kell megfizetnie,
• eredeti, valamint új célállomása a kiindulási állomástól számítva azonos díjszabási övezetbe tartozik,
a menetjegy az új célállomásig ráfizetés nélkül érvényes.
Ha az utas a meghatározott viszonylatra kiadott menetjegyével a jegyen feltüntetett célállomáson túl utazik, és
továbbutazási szándékát eredeti célállomása elérése elıtt bejelenti, a vasút a viszonylatra kiadott menetjegyet az új
célállomásig menetdíj-különbözet felszámításával egészíti ki, függetlenül attól, hogy az új célállomás a kiindulási
állomással azonos díjövezetbe vagy másik díjövezetbe tartozik-e.
A vasút a menetdíj-különbözet számításához szükséges új kilométer-távolságot úgy határozza meg, hogy az utas
menetjegyének díjszámítási kilométer-távolságához (övezetéhez) hozzáadja az eredeti célállomás és az új célállomás
közötti kilométer-távolságot. Az utasnak az új (összeadott) kilométer-távolságra fizetendı menetdíj és a birtokában levı
eredeti menetjegyért fizetett összeg különbözetét kell megfizetnie.
Ha az utas övezetre vagy viszonylatra szóló menetjegyével a menetjegyének megfelelı célállomáson túl utazik, és a
bejelentés az utas menetjegyének megfelelı célállomás elérése után történik, az eredeti és az új célállomás közötti
útvonalra új menetjegyet kell kiadni.
Ha az utas a birtokában levı menetjegyével annak eredeti viszonylatán belül olyan kerülı útvonalon utazik melynek:
• a km távolsága azonos vagy rövidebb, a menetjegy az új útvonalon is érvényes,
• a km távolsága hosszabb, mint amelyre menetjegye érvényes,
a két útvonal távolságának megfelelı menetjegy árának különbözetét kell megfizetnie.
Ha az utas olyan állomáson száll fel, ahonnan nincs érvényes menetjegye, de egy, a célállomás irányában fekvı közbeesı
állomástól kezdıdı utazásra érvényes menetjegyet mutat fel, a kiindulási állomástól az ilyen közbeesı állomásig új
menetjegyet kell váltania.
1.1.13. Menettérti jegy kiegészítése továbbutazásra visszaútban
Ha az utas menettérti jegyével visszaútban kíván továbbutazni, jegye az eredeti célállomásig (kiindulási állomás) érvényes.
Ha az utas továbbutazási szándékát az eredeti célállomás (kiindulási állomás) elérése elıtt bejelenti, az új célállomásig
menetdíj-különbözetet kell számítani.
A vasút a menetdíj-különbözet megállapításához szükséges új kilométer-távolságot úgy képezi, hogy az utas menetjegyén
feltüntetett díjszámítási kilométer-távolsághoz (övezethez) hozzáadja a továbbutazás útvonalának kilométer-távolságát. Az
utasnak az új (összeadott) kilométer-távolságra fizetendı menetdíj és a birtokában levı eredeti menetjegyért visszaútra
fizetett összeg különbözetét kell megfizetnie.
Ha az utas a továbbutazási szándékát az eredeti célállomás (a menettérti jegy kiindulási állomása) elérése után jelenti be,
az eredeti és az új célállomás közötti útvonalra új menetjegyet kell kiadni.
1.1.14. Menetjegy kiegészítése hosszabb út fedezésének tilalma esetében
Ha az utas a hosszabb út részbeni fedezésének tilalmát megszegte, a vasút az utas birtokában levı kedvezményes árú
menetjegyet a tényleges utazásnak megfelelı viszonylatra érvényes teljesárú menetjegyre egészíti ki.
1.1.15. Menetjegy kiegészítése viszonylati kedvezmény esetén
Ha az utas a meghatározott viszonylatra váltható kedvezményes menetjegyével más viszonylatban, vagy hosszabb
távolságra utazik, a vasút az utas birtokában levı kedvezményes árú menetjegyet a tényleges utazásnak megfelelı
viszonylatra érvényes teljesárú menetjegyre egészíti ki.
1.1.16. Díjak
Az Üzletszabályzat III. Rész Vasúti menetdíjtáblázatok tartalmazza:
• a teljesárú és kedvezményes árú menetdíjakat,
10

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.1.17.

a bérletjegyek, havi- félhavi, 30 napos bérletek árát,
a kerékpár viteldíjat,
az élıállat-viteldíjat,
a helybiztosítási díjakat,
a pótjegyek díját,
az IC, EC, EN pótdíjakat,
a kiegészítı szolgáltatások díját,
a különleges szolgáltatások díját,
a kezelési költségeket,
a pótdíjakat, díjakat,
az elárusítható nyomtatványok árát,
a nemzetközi forgalomban a magyarországi vonalakra érvényes menetdíjakat.
Adó

a/

Az Üzletszabályzat III. Rész Vasúti menetdíjtáblázatokban meghirdetett belföldi:
• menetdíjak,
• bérletjegyek, havi- és félhavi bérletek, 30 napos bérletek ára,
• kerékpár viteldíjak,
• élıállat-viteldíjak,
• helybiztosítási díjak,
• pótjegy díjak,
• az elárusítható nyomtatványok díja
általános forgalmi adó kulcsa 25 %.
b/

A belföldi forgalomban felszámított:
• pótdíjak,
• visszatérítéskor felszámított kezelési költség díjai
ÁFA alapot nem képeznek.
c/

A nemzetközi forgalomban felszámított:
• menetdíjak,
• kerékpár viteldíjak,
• helybiztosítási díjak,
• háló- és fekvıhely biztosítási díjak,
• egyéb pótdíjak, díjak
mentesek az általános forgalmi adó alól.
1.1.18. Biztosítás
A menetdíjak nem tartalmaznak utasbaleset-biztosítási díjat. A MÁV-START - saját bevétele terhére - belföldi utasait
baleset és poggyászkár esetére biztosítja. A biztosítással kapcsolatos tudnivalókat külön hirdetményben teszi közzé.
1.1.19. Kerekítés
A személyszállítással kapcsolatos képzett menetdíjakat esetén, ha a fizetendı végösszeg nem 5 forintra vagy annak
többszörösére végzıdik, akkor az alábbiakban meghatározott kerekítési szabály alapján kell a fizetendı összeget
megállapítani és kiegyenlíteni.
• a 0,01 forinttól 2,49 forintig végzıdı összegeket lefelé, a legközelebbi 0;
• a 2,50 forinttól 4,99 forintig végzıdı összegeket felfelé, a legközelebbi 5;
• az 5,01 forinttól 7,49 forintig végzıdı összegeket lefelé, a legközelebbi 5;
• a 7,50 forinttól 9,99 forintig végzıdı összegeket felfelé, a legközelebbi 0;
forintra végzıdı összegre kell kerekíteni
1.1.20. Az útvonal feltüntetése a viszonylati menetjegyen
Egy menetrendi mezın belül történı utazás esetében csak akkor kell az útirányt megjelölni, ha a célállomás más útvonalon
ugyancsak egy menetrendi mezın belüli utazással is elérhetı.
Ha a kiindulási állomástól a célállomás egy menetrendi mezın belüli utazással kettı vagy több különbözı útvonalon is
megközelíthetı, akkor az útirányt jelölni kell egy olyan közbeesı állomás (a menetrendi mezı közepén elhelyezkedı
elágazási állomás vagy nagyobb állomás) nevével, amellyel az utazás viszonylata egyértelmően behatárolható.
11

A több menetrendi mezıt érintı utazás esetében útirányként mindig annak az elágazási állomásnak a nevét kell megjelölni,
ahol az utas vonata kilép a korábbi menetrendi mezıbıl.
1.1.21. Útvonal jelölése
Az útvonal feltüntetésénél alkalmazandó jelölések:
a/
az útvonal meghatározásánál az útirányt megjelölı állomásokat kötıjellel („-”) kell egymáshoz kapcsolni,
b/
azokat a vasútállomásokat, amelyeken át az utazás nem folyamatos, de a menetdíjat a kilométer-távolságok
összeadásával kell képezni per-jellel („/”) kell egymás mellé írni,
c/
azoknak az állomásoknak a nevét, ahol a menetdíjat törni kell, két per-jellel („//”) elválasztva kell kiírni,
d/
kombinált utazás esetében a több szakaszban megtett 1. kocsiosztályú részviszonylatokat pontosvesszıvel („ ; ”)
kell elválasztani,
e/
az oda és vissza azonos útirányú menettérti jegy esetében csak az oda út útvonalát kell feltüntetni, a visszaút
útvonalát az oda út utolsó útirány állomása után egy egyenlıség jellel („=”) kell jelölni,
f/
az eltérı útirányú menettérti jegy esetében az oda út és a visszaút útirányát kettıs kereszt jellel („#”) kell egymástól
elválasztani,
g/
az eltérı útirányú menettérti jegy esetében, ha az oda vagy a vissza viszonylatban útirányként állomást nem kell
feltüntetni, akkor azt egy hosszú vízszintes vonallal („−”) kell jelölni,
Az útvonal megjelölésére alkalmazott jeleket és az alkalmazásukra vonatkozó szabályokat a viszonylati menetjegyen a
kilométer-távolság feltüntetésénél is alkalmazza a vasút.
1.2. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A KEDVEZMÉNYEK FELHASZNÁLÁSÁHOZ
1.2.1.

Érvényességi terület

A Díjszabásban meghirdetett kedvezmények kizárólag belföldi utazáshoz használhatóak fel.
A belföldi menetjegy a nemzetközi forgalomban közlekedı vonaton vagy közvetlen kocsiban az utazás magyar
vonalszakaszán történı utazáshoz elégtelen. A vasút az elégtelen belföldi menetjegy árát a nemzetközi menetjegy díjára
egészíti ki, és az Üzletszabályzat III. Rész Vasúti menetdíjtáblázatok C) Fejezetében elıírt pótdíjat is felszámítja.
1.2.2.

Menetjegy kiegészítése

Ha az utas birtokában levı menetjegy elégtelen, a vasút a vonaton a menetdíj-különbözetet az Üzletszabályzat III. Rész
Vasúti menetdíjtáblázatok C) Fejezetében elıírt pótdíj felszámításával szolgáltatja ki.
1.2.3.

Új menetjegy kiadása

Ha az utas nem rendelkezik érvényes menetjeggyel, vagy a birtokában levı menetjegy az utazáshoz nem használható fel, a
vasút a vonaton az új menetjegyet az Üzletszabályzat III. Rész Vasúti menetdíjtáblázatok C) Fejezetében elıírt pótdíj
felszámításával szolgáltatja ki.
Nem számol fel pótdíjat a vasút, ha az utas felszállási állomásán a jegykiadást nem biztosította.
1.2.4.

Nem fizetés

Ha az utas a vasút jogos követelését a vonaton a jegyvizsgálónak, illetıleg 30 napon belül a vasúti személypénztárban nem
fizeti meg, a menetdíjon és a pótdíjon felül az elıírt késedelmi díjat, a kezelési és postaköltséget, illetıleg a felmerült
valamennyi egyéb költséget is meg kell fizetnie.
1.2.5.

Kocsiosztály

Ha a kedvezmények szabályozása másképp nem rendelkezik, a kedvezményes árú menetjegy 2. kocsiosztályra váltható.
Ha az utas 2. kocsiosztályú menetjegyével 1. kocsiosztályban kíván utazni, a teljesárú 2.-1. kocsiosztály-különbözeti díjat
is meg kell fizetnie.
1.2.6.

Helybiztosítás, különleges szolgáltatás

Az utasnak az érvényes menetjegyen felül még rendelkeznie kell:
• a pót- és helyjegyköteles vonaton a vonatra szóló pót- és helyjeggyel,
• a kötelezı helybiztosítással közlekedı vonaton a vonatra szóló helyjeggyel,
• pótjegyköteles vonaton a vonatra szóló pótjeggyel,
• a különleges pótjegyköteles vonatok vagy kocsik (háló-, fekvıhelyes, alvószékes, komfort stb.) esetében helyjeggyel,
illetve a vonatra szóló megfelelı pótjeggyel.
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A pót- és helyjegyet, a helyjegyet, valamint a pótjegyet a díjmentes utazásra jogosultnak is készpénzért kell
megvásárolnia. Ha az utas a pót- és helyjegyköteles vonaton az elıírt pót- és helyjegy nélkül utazik, a vasút az utast a
pótjegy és az Üzletszabályzat III. Rész Vasúti menetdíjtáblázatok C) Fejezetében elıírt pótdíj megfizetésére kötelezi.
Ha az utas a kötelezı helybiztosítással közlekedı vonaton nem rendelkezik az elıírt helyjeggyel, a vasút az
Üzletszabályzat III. Rész Vasúti menetdíjtáblázatok C) Fejezetében elıírt pótdíj megfizetésére kötelezi. Ha az utas a
pótjegyköteles vonaton az elıírt pótjegy nélkül utazik, a vasút az utast a pótjegy és az Üzletszabályzat III. Rész Vasúti
menetdíjtáblázatok C) Fejezetében elıírt pótdíj megfizetésére kötelezi.
1.2.7.

Érvénytartam

Ha a kedvezmény szabályozása másképp nem rendelkezik, a kedvezményes árú menetjegy érvénytartama megegyezik az
azonos távolságra kiszolgáltatott teljesárú menetjegy érvénytartamával, azonban az igénybevételhez szükséges okmány
(utalvány, igazolvány, igazolás stb.) érvénytartamán túl nem terjedhet.
1.2.8.

Útmegszakítás

Ha az egyes kedvezmények szabályozása eltérést nem tartalmaz, az utazás az Üzletszabályzatban leírtak szerint szakítható
meg.
1.2.9.

Jogosultság igazolásának hiánya

Ha a kedvezményes árú menetjegyet felmutató utas
• a kedvezményre való jogosultságát nem tudja igazolni vagy nem igazolja,
• utazása nem a kedvezmény feltételeként meghatározott viszonylatban történik
menetjegye elégtelen.
Ha a menetjegy elégtelen, a vasút az utas birtokában levı menetjegyet teljesárú menetjegyre vagy az utast megilletı
kedvezményes árú menetjegyre egészíti ki.
1.2.10. Havibérletek alaki hiányosságának pótlása
Ha a havibérletrıl (havi- félhavi bérletrıl, 30 napos bérletrıl, Tanuló havi- és félhavi bérletrıl, 30 napos bérletrıl) a
viszonylat és a hónap megjelölése hiányzik, azt a jegyvizsgáló pótolja.
Ha a havibérletrıl az igazolvány száma hiányzik, a jegyvizsgáló az utast a hiány pótlására szólítja fel, és ezt a jegyen
feltünteti.
Ha a havibérletrıl keletbélyegzı hiányzik, a vasút a jegyet érvényesség megjelölése nélkül kiadott menetjegynek tekinti,
és arra az egy utazásra a jegyvizsgáló az Üzletszabályzat III. Rész Vasúti menetdíjtáblázatok C) Fejezetében elıírt pótdíj
felszámításával érvényesíti. Egyidejőleg az utast a hiány pótlására szólítja fel, és ezt a jegyen feltünteti. Ha az utas a
pótdíjat nem fizeti meg, a havibérlet érvénytelen.
1.2.11. Havibérletek érvénytelensége
Érvénytelen a havibérlet (havi- félhavi bérlet, 30 napos bérlet, Tanuló havi,- és félhavi bérlet, 30 napos bérlet), ha
• nem az érvényességi idın belül használják utazásra,
• az utas a rajta feltüntetett számú igazolványt nem tudja felmutatni (a jegyvizsgáló a havibérletre ezt a tényt
feljegyzi),
• figyelmeztetés ellenére hiányzik róla a keletbélyegzı lenyomata vagy az igazolvány száma,
• keletbélyegzı hiánya esetében az utas az érvényesítés pótdíját nem fizeti meg.
Ha a havibérlet érvénytelen, a vasút az utast jegy nélkülinek tekinti, és terhére felszámolja a teljesárú menetdíjat és az
Üzletszabályzat III. Rész Vasúti menetdíjtáblázatok C) Fejezetében elıírt pótdíjat. Az érvénytelen havibérletet a vasút nem
vonja be.
Ha az utas a már figyelmeztetı záradékkal ellátott havibérletéhez ismételten nem tudja a szükséges igazolványt felmutatni,
a vasút az utast jogtalan felhasználónak tekinti.
1.2.12. Jogtalan használat
Ha az utas
• menetjegye adatait meghamisította,
• a kedvezményre jogosító igazolványát meghamisította,
• olyan kedvezményt használ munkába járásra, amelynél a Díjszabás az ilyen igénybevételt nem engedi meg,
• utazási kedvezményre jogosító igazolványához nem a jogosultságnak megfelelı kedvezményes menetjegyet
váltva téveszti meg a vasutat,
• utazási kedvezményre nem jogosító igazolványhoz kedvezményes árú menetjegyet váltva megtéveszti a vasutat,
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• más nevére kiállított menetjegyet vagy utazási igazolványt mutat fel,
• nem saját személyi igazolványát mutatja fel,
• saját személyi igazolványát nem hajlandó felmutatni
a vasút az utas birtokában levı hamisított menetjegyet, a vasúti menetjegy váltására jogosító, jogtalanul használt vagy
meghamisított igazolványt, illetve kedvezményes árú menetjegyet bevonja, és a beutazni tervezett viszonylatnak megfelelı
teljesárú menetdíjat, továbbá az Üzletszabályzat III. Rész Vasúti menetdíjtáblázatok C) Fejezetében elıírt pótdíjat
számolja fel.
A legnagyobb összegő pótdíjat számítja fel a vasút annak a terhére is, aki a névre szóló menetjegyét, utazási kedvezmény
igénybevételére jogosító igazolványát más részére átadja.
Mentesül a díjfizetés alól az utas, ha okmánya elvesztését, vagy eltulajdonítását hitelt érdemlıen bebizonyította.
Ha havibérlettel, félhavi bérlettel vagy Tanuló havi- és félhavi bérlettel, 30 napos bérlettel történı visszaélés esetében a
vasút megállapítja, hogy az utas már korábban is visszaélést követett el, a vasút az utast a meghamisított jegyek számának
megfelelı (azonos viszonylatra, vonatnemre, kocsiosztályra érvényes) havibérlet (havi- félhavi bérlet, 30 napos bérlet)
díjszabási ára és havibérletenként az Üzletszabályzat III. Rész Vasúti menetdíjtáblázatok C) Fejezetében elıírt pótdíj
megfizetésére kötelezi.
Visszaélés esetén a vasút rendırségi feljelentést is tesz.
1.2.13. Menetjegy pótlása
Érvénytelen, lejárt, elveszett menetjegyet vagy utazási utalványt a vasút nem pótol, és annak árát sem téríti vissza.
Az elveszett menetjegyért fizetett összegrıl a vasút nem ad utólagos igazolást.
1.2.14. Menetdíj-visszatérítés
Az utas a kiindulási állomáson külön igazolás nélkül jogosult a fel nem használt menetjegye árának visszatérítésére
• ha a menetjegy érvénytartama még nem kezdıdött meg,
• ha a menetjegy érvénytartama már megkezdıdött, és még nem járt le.
Az utas a visszautazás kiindulási állomásán külön igazolás nélkül jogosult az érvényes és visszaútra fel nem használandó
menettérti jegy visszaúti része árának visszatérítésére.
Az utas - a megfelelı igazolás beszerzésével - jogosult a részben felhasznált menetjegye díjkülönbözetének
visszatérítésére, ha rövidebb útvonalon, olcsóbb kocsiosztályban vagy vonatnemen utazott. A menetjegy rövidebb
útvonalra történı részbeni felhasználását az az állomás igazolja, ahol az utas a további utazásról lemondott. (Ha ezen az
állomáson a vasúti szolgálat szünetel, az igazolást leszállás elıtt a jegyvizsgálótól kell kérni.) Az olcsóbb kocsiosztályban
(vonatnemen) történı utazást, az ugyanabban a viszonylatban rövidebb útvonalon történı utazást és a többlet menetjegy fel
nem használását a vonaton a jegyvizsgáló igazolja.
A meghatározott viszonylatra váltható kedvezményes menetjegy esetén az utas csak a teljes menetdíj visszatérítését
igényelheti.
A meghatározott létszámhoz kötött kedvezményes menetjegyek esetében, ha kevesebb fı utazik, mint amire a
kedvezményt megállapították, a kedvezményre való jogosultság a tényleges létszám alapján kerül meghatározásra és az
így kiszámított menetdíj és a fizetett menetdíj közötti különbséget téríti vissza a vasút.
A menetjegy fel nem használásáról utólagos igazolás nem kérhetı.
A menetdíj-visszatérítés esetén a vasút az Üzletszabályzat III. Rész Vasúti menetdíjtáblázatok D) Fejezetében elıírt
kezelési költséget számítja fel. Nem számolható fel kezelési költség, ha a visszatérítésre a vasút hiányos szolgáltatása miatt
került sor.
A menettérti jegy, a MÁV START - GYSEV közvetlen forgalmú menetjegy, a tört díjszámítású menetjegy a kezelési
költség szempontjából egy menetjegynek számít.
Csoportos utazás esetén a kezelési költség személyenként kerül felszámításra.
A csoportos elszámolás esetén az összeg visszatérítését - a megfelelı igazolások esetén - a kiállító vasút központja végzi.
Az egyes kedvezmények igénybevételi feltételei eltérı szabályozást tartalmazhatnak.
1.2.15. Bérlet visszatérítése
A Havibérlet, a Félhavi bérlet, a 30 napos bérlet visszatérítését a MÁV-START Ügyfélszolgálatától írásban kell kérni.
A Havibérletet és az elsı félhónapra érvényes Félhavi bérletet az érvényesség hónapjában 5-ig, a hónap második felére
érvényes Félhavi bérletet pedig 20-ig kell benyújtani. Ha a Havibérletet az érvényesség hónapjában 20-ig benyújtják
visszatérítésre, a vasút a második félhónapra a Félhavi bérlet árát visszatéríti.
A 30 napos bérletet az érvényesség elsı napja elıtt kell benyújtani. Ha a 30 napos bérletet az utas az érvényesség elsı
napját követı 15. nap 24.00 óráig benyújtja, a vasút az ár felét visszatéríti.
A munkába járásra váltott „V” bélyegzéssel vagy munkáltató névbélyegzéssel ellátott Félhavi bérlet, Havibérlet, 30 napos
bérlet árának visszatérítését csak a munkáltató igényelheti.
A vasút a dolgozót megilletı részárat is a munkáltatónak téríti vissza.
A Tanuló havi- és félhavi bérlet, 30 napos bérlet árát a vasút csak a jegy érvényességének kezdete elıtt téríti vissza.
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A körzeti iskolák tanulói részére „V” felülbélyegzéssel kiadott, fel nem használt bérletek árának visszatérítését kizárólag a
tanintézet igényelheti a MÁV-START Ügyfélszolgálatától.
A visszatérítési igény benyújtásának idıpontját a postabélyegzés kelte, személyes benyújtás esetében pedig az átvétel
napja határozza meg.
A vasút a visszatérítendı összegbıl az elıírt kezelési költséget levonja.
1.2.16. Utánfizetések mérséklése
Ha a menetjegyet, a Félhavi bérletet, a Havibérletet, a Tanuló havibérletet, Tanuló félhavi bérletet, a Tanuló 30 napos
bérletet, a Névre szóló bérletjegyet, a Budapest-Bérletet, illetve az ahhoz szükséges utazásra jogosító vagy azonosításra
szolgáló igazolványt a jegy tulajdonosa az utazáskor nem tudja felmutatni, és a vonaton a jegyvizsgáló által felszámított
összeget
• nem egyenlíti ki, de azt – a vasúttól kapott Utasleadási lappal együtt - 15 napon belül lakóhelye vagy munkahelye
vasútállomásán bemutatja, a vasút a megállapított utánfizetési összeg helyett az Üzletszabályzat III. Rész Vasúti
menetdíjtáblázatok C) Fejezetében elıírt mérsékelt összegő pótdíjat szedi be,
• kiegyenlíti és az igazolványt a vasúttól kapott elismervénnyel együtt 15 napon belül a lakóhelye, vagy munkahelye
vasútállomásán bemutatja, részére a vasút visszafizeti a felszámított összeg és az Üzletszabályzat III. Rész Vasúti
menetdíjtáblázatok C) Fejezetében elıírt mérsékelt összegő pótdíj közötti különbözetet.
A határidı elmulasztása esetén a vasút az eredeti utánfizetési összeget számolja fel.
1.2.17. Felelısség
A kedvezményre való jogosultság szabálytalan igazolásáért az igazolást adó anyagi felelısséggel tartozik.
1.2.18. Érvénytartam meghosszabbítása
A menetjegy érvénytartama nem hosszabbítható meg.
1.2.19. A kedvezmények felhasználása különvonaton, különkocsiban
A kedvezmények alapján váltott menetjegyek a különvonatokon, különkocsikban nem érvényesek.
A díjszabási korlátozással közlekedı vonatok csak a külön elıírt feltételek teljesítése esetén vehetıek igénybe.
1.2.20. Utazási okmányok kitöltése
Ha az utasnak a menetjegyén (utazási okmányán) fel kell tüntetnie
• a viszonylatot,
• az utazás elsı napját,
• az aláírását,
• a személyi igazolványa számát.
a bejegyzést tollal kell megtennie. A ceruzával tett bejegyzés érvénytelen.
1.2.21. Munkába járás
Munkába járásnak tekintendı, ha az utas lakóhelyérıl munkahelye székhelyére rendszeresen (naponta ugyanabban az
idıpontban vagy periodikusan azonos idıben) utazik, és a lakóhely, munkahely az utas által bemutatott igazolvány
(okmány) alapján egyértelmően behatárolható.
1.2.22. Csoportos utazás bejelentése
A vasút a csoportos utazások elszámolását csak a tervezett indulás elıtt legalább 24 órával írásban megtett bejelentés
esetében biztosítja.
1.2.23. Számlaadás
A vasút a fizetett menetdíjról – kérésre – Készpénzfizetési számlát állít ki.
A vasút a teljesárú menetjegy vagy a teljesárúnak minısülı menetjegy (Havibérlet, Félhavi bérlet, 30 napos bérlet,
különvonat, különkocsi) áráról a számlát gazdálkodó szervezet vagy magánszemély nevére is kiállítja.
A kedvezményes árú menetjegyek áráról a számla csak a kedvezményre jogosult személy nevére állítható ki.
A „Nyugta” tartalommal bíró bizonylathoz (kész menetjegy) kiállított Készpénzfizetési számlára a vasút a „kizárólag
adóigazolási célra” szöveget és a menetjegy számát rávezeti. A számlához tartozó menetjegyen a vasút a számla
kiállításának tényét megjelöli.
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1.2.24. Forgalom szünetelése
Nem igényelhetı a havi- és félhavi bérletek, 30 napos bérletek, bérlet jellegő menetjegyek árának teljes vagy részleges
visszatérítése a forgalom idıszakos, teljes vagy részleges szünetelése esetében, illetve, ha egyes vonalakon, vonalrészeken
vagy vonatokban 1. kocsiosztályú kocsi nem közlekedik.
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2. SZOCIÁLPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEK
2.1. GYERMEKEK UTAZÁSA
2.1.1.

Igényjogosultság, kedvezmény

A gyermek 6. életéve betöltéséig díjfizetés nélkül utazhat bármely kocsiosztályon.
A gyermek a 6. és a 14. életéve között 50%-os mérsékléső kedvezményes menetjeggyel utazhat 2 kocsiosztályon.
A vasút a gyermekjegy árából nem ad további díjmérséklést.
A díjfizetés nélküli vagy kedvezményes jegyre való jogosultságnál az utazás megkezdésének napján betöltött életkor a
mérvadó, még abban az esetben is, ha a gyermek utazás közben (továbbutazáskor, menettérti utazás esetében a
visszautazás alkalmával stb.) a 6. illetıleg a 14. életévét betölti.
A gyermek 6. és a 14. születésnapján még jogosult a nagyobb kedvezmény igénybevételére.
6 éven aluli gyermek csak 14 éven felüli utas kíséretében utazhat.
2.1.2.

Igényjogosultság igazolása

A gyermek életkorát bármely olyan igazolvánnyal, igazolással bizonyíthatják, amelybıl az életkor egyértelmően
megállapítható (pl. születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, útlevél, diákigazolvány).
2.1.3.

Ülıhelyfoglalás

A pót- és helyjegyet, a helyjegyet, valamint a pótjegyet díjfizetés mellett kell megvásárolni a díjfizetés nélkül utazó
gyermek részére is, kivéve a 3. év alatti gyermeket, ha külön ülıhelyet nem foglal el.
2.1.4.

Utánfizetés

Ha a gyermek kedvezményre való jogosultságát a vonaton nem tudják igazolni, és a jegyvizsgáló megítélése szerint a
gyermek életkora alapján a kedvezményre nem jogosult, a vasút a jegy nélkül utazó gyermek részére gyermekjegyet
szolgáltat ki, illetve a gyermekjegyet teljesárú menetjegyre egészíti ki, és az Üzletszabályzat III. Rész Vasúti
menetdíjtáblázatok C) Fejezetében elıírt pótdíjat is felszámítja. Az életkor egyértelmő utólagos igazolása esetén a vasút a
fizetett összeget kezelési költség levonása nélkül visszatéríti.
2.2. NAGYCSALÁDOSOK UTAZÁSI KEDVEZMÉNYE
2.2.1.

Kedvezmény

A három vagy annál több saját gyermekkel együtt utazó család tagjai (szülık és gyerekek) korlátlan számú, 90%-os
mérsékléső kedvezményes menetjegy váltására jogosultak.
2.2.2.

Igényjogosultság

A kedvezményre való jogosultság szempontjából a család tagja
• a szülı (szülık),
• a 18 éven aluli gyermek,
• a 26 éven aluli gyermek, ha a nappali képzésben résztvevı tanulók, hallgatók érvényes diákigazolványával
rendelkezik,
• életkortól függetlenül az a gyermek, aki után magasabb összegő családi pótlék jár, és ezt a kifizetıhely igazolja.
2.2.3.

Szülık nélkül utazó gyermekek igényjogosultsága

A nagycsaládosok utazási kedvezményét igénybe veheti legalább négy, szülı nélkül utazó, ugyanabba a családba tartozó
gyermek, ha az együtt utazó gyermekek közül legalább három megfelel az alábbi feltételek valamelyikének:
• a 18 éven aluli,
• a 26 éven aluli, ha a nappali képzésben résztvevı tanulók, hallgatók érvényes diákigazolványával rendelkezik,
• magasabb összegő családi pótlékra jogosult, és ezt a kifizetıhely igazolja.
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2.2.4.

Igényjogosultság igazolása

A vasút a családhoz való tartozás igazolására a megfelelı okmányokat (gyámolt, nevelt gyermeknél a gyám kijelölését,
illetve a nevelésbe adásra vonatkozó iratokat) fogadja el. Az életkort, ha szükséges, személyazonosításra alkalmas
igazolvánnyal kell igazolni.
2.2.5.

Állami gondozottak kedvezménye

Igénybe veheti a kedvezményt - a gyermekközpont által az utazás napjára kiállított utas lista alapján - az állami gondozott
gyermekeket ellátó gyermekközpontban nevelt gyermekek legalább 3 fıs csoportja és az ıket kísérı egy vagy kettı
nevelı.
10-nél több gyermek együttes utazása esetében 10 gyermekenként további 2 kísérı jogosult a kedvezményre a 6. Szakasz
IV. Fejezetében elıírtak szerint.
2.2.6.

Nagyobb kedvezmény

A nagyobb kedvezményt igénybevevı gyermekek beleszámítanak a kedvezményre jogosító létszámba.
2.3. MENEKÜLTEK UTAZÁSI KEDVEZMÉNYE
2.3.1.

Kedvezmények

A menekültként való elismerést kérelmezı személy a számára rendszeresített tartózkodási engedély bemutatásával
bármely viszonylatban korlátlan számú díjmentes utazásra jogosult.
A menekültként való elismerést kérelmezı személy - a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által kiállított „Igazolás”
alapján, az igazolás szerinti alkalommal és viszonylatban díjtalan utazásra jogosult.
2.3.2.

Igényjogosultság

A kedvezmény a tartózkodási engedély illetve a kiállított igazolás és a külföldiek számára rendszeresített
személyazonosságot igazoló okirat együttes bemutatásával vehetı igénybe.
2.4. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK UTAZÁSI KEDVEZMÉNYE
2.4.1.

VAKOK ÉS KÍSÉRİIK UTAZÁSI KEDVEZMÉNYE

2.4.1.1. Igényjogosultság, kedvezmény
Az a vak személy, aki
• a 6/1971. (XI. 30.) EüM rendeletben meghatározott vakok személyi járadékában részesül, vagy
• a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványával rendelkezik, vagy
• a 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet alapján fogyatékossági támogatásban részesül
a)
korlátlan számú 90%-os mérsékléső kedvezményes menetjegy, vagy
b)
bármely viszonylatban történı rendszeres utazásaihoz Tanuló havi- és félhavi bérlet, 30 napos bérlet váltására
jogosult.
2.4.1.2.

Kísérı kedvezménye

Az igényjogosulttal együtt utazó egy kísérı 90%-os mérsékléső kedvezményes menetjegyet válthat. A kísérı akkor is
jogosult a kedvezményes menetjegy váltására, ha az igényjogosult magasabb mértékő kedvezményt vesz igénybe. A kísérı
az egyedül (nem az igényjogosulttal együtt) történı utazásánál a kedvezmény igénybevételére nem jogosult.
2.4.1.3.

Igényjogosultság igazolása

A vak személy a kedvezményre való jogosultságot igazolhatja
• a vakok személyi járadékára való jogosultságot bizonyító igazolás és a személyi igazolvány együttes
felmutatásával,
• a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége által kiállított és évente érvényesített fényképes
igazolvánnyal,
• a fogyatékos támogatást bizonyító hatósági bizonyítvány és a személyi igazolvány együttes felmutatásával.
A 14 éven aluli gyermek igazolványát a Szövetség az évenkénti érvényesítés helyett a „... évig érvényes” bejegyzéssel látja
el és bélyegzéssel záradékolja.
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A fénykép nélküli igazolvány vasúti utazásra nem jogosít.
2.4.1.4.

Kísérı és a vakvezetı kutya utazása

A kedvezményre jogosult személlyel egyidejőleg kísérı és vakvezetı kutya is utazhat.
2.4.2.
2.4.2.1.

HALLÁSSÉRÜLTEK UTAZÁSI KEDVEZMÉNYE
Igényjogosultság, kedvezmény

A hallássérült
a)
korlátlan számú 90%-os mérsékléső kedvezményes menetjegy, vagy
b)
bármely viszonylatban történı rendszeres utazásához Tanuló havi- és félhavi bérlet, 30 napos bérlet váltására
jogosult.
2.4.2.2.

Kísérı kedvezménye

Az igényjogosulttal együtt utazó egy kísérı 90%-os mérsékléső kedvezményes menetjegyet válthat. A kísérı akkor is
jogosult a kedvezményes menetjegy váltására, ha az igényjogosult más, magasabb mértékő kedvezményt vesz igénybe. A
kísérı az egyedül (nem az igényjogosulttal együtt) történı utazásánál a kedvezmény igénybevételére nem jogosult.
2.4.2.3.

Igényjogosultság igazolása

A hallássérült a kedvezményre való jogosultságot
• a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége által évente (március 31-ig) érvényesített fényképes igazolvány,
vagy
• a fogyatékos támogatást bizonyító hatósági bizonyítvány és a személyi igazolvány együttes
felmutatásával igazolja.

2.4.3.

2.4.3.1.

MAGASABB ÖSSZEGŐ CSALÁDI PÓTLÉKBAN RÉSZESÜLİ SZEMÉLYEK UTAZÁSI
KEDVEZMÉNYE
Igényjogosultság, kedvezmény

A magasabb összegő családi pótlékban részesülı személy, vagy aki után szülıje vagy eltartója részesül magasabb családi
pótlékban:
a)
korlátlan számú 90%-os mérsékléső kedvezményes menetjegy, vagy
b)
bármely viszonylatban történı rendszeres utazásához Tanuló havi- és félhavi bérlet, 30 napos bérlet váltására
jogosult.
2.4.3.2.

Kísérı kedvezménye

Az igényjogosulttal együtt utazó egy kísérı 90%-os mérsékléső kedvezményes menetjegyet válthat.
A kísérı akkor is jogosult a kedvezményes menetjegy váltására, ha az igényjogosult magasabb mértékő kedvezményt vesz
igénybe.
A kísérı az egyedül (nem az igényjogosulttal együtt) történı utazásánál a kedvezmény igénybevételére nem jogosult.
2.4.3.3.

Igényjogosultság igazolása

A jogosultságot a kifizetıhely által - a magasabb összegő családi pótlékról - kiadott igazolás felmutatásával kell igazolni.

2.4.4.
2.4.4.1.

FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLİ SZEMÉLYEK UTAZÁSI KEDVEZMÉNYE
Igényjogosultság, kedvezmény

A 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesülı személy:
a)
korlátlan számú 90%-os mérsékléső kedvezményes menetjegy, vagy
b)
bármely viszonylatban történı rendszeres utazásához Tanuló havi- és félhavi bérlet, 30 napos bérlet Kísérı
váltására jogosult.
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2.4.4.2.

kedvezménye

Az igényjogosulttal együtt utazó egy kísérı 90%-os mérsékléső kedvezményes menetjegyet válthat. A kísérı akkor is
jogosult a kedvezményes menetjegy váltására, ha az igényjogosult magasabb mértékő kedvezményt vesz igénybe. A kísérı
az egyedül (nem az igényjogosulttal együtt) történı utazásánál a kedvezmény igénybevételére nem jogosult.
2.4.4.3.

Igényjogosultság igazolása

A jogosultságot a fogyatékos támogatást bizonyító hatósági bizonyítvány és a személyi igazolvány együttes felmutatásával
kell igazolni.
2.5. NYUGDÍJASOK UTAZÁSI KEDVEZMÉNYE
2.5.1.

Igényjogosultság, kedvezmény

Évente 16 egyszeri utazásra 50%-os mérsékléső kedvezményes, továbbá 2 egyszeri utazásra 90%-os mérsékléső
kedvezményes menetjegyet válthat 65. életéve betöltéséig:
a/
a sajátjogú nyugdíjas,
b/
a nyugdíjassal azonos elbírálás alá esı személy,
c/
a külföldrıl Magyarországra települt és külföldrıl nyugellátásban részesülı magyar állampolgár,
d/
a nyugdíjsegélyben részesülı egyházi személy,
e/
a gyám és a gyámolt személy, valamint a gondnok és a gondnokolt személy
az erre a célra rendszeresített „Nyugdíjasok utazási utalványa” alapján.
A kedvezményre jogosult – saját elhatározás alapján – 50%-os mérsékléső kedvezményes menetjegyet, vagy – két
jegyváltási lehetıség összevonásával – 90%-os mérsékléső kedvezményes menetjegyet válthat.
A kedvezményre való jogosultságot a nyugdíjfolyósító szerv bírálja el. A nyugdíjfolyósító szerv elbírálása alapján a
kedvezményre a nyugdíjkorhatárt még el nem érı személy is jogosult lehet.
A kedvezmény szempontjából:
a/
sajátjogú nyugdíjasnak minısül
• az öregségi nyugdíjban,
• a korengedményes nyugdíjban,
• az elınyugdíjban,
• a bányász-nyugdíjban,
• az egyes mővészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjában,
• a Magyar Alkotómővészeti Közalapítványtól öregségi nyugdíjban,
• a szolgálati nyugdíjban,
• a rokkantsági nyugdíjban,
• a baleseti rokkantsági nyugdíjban,
• a Magyar Alkotómővészeti Közalapítványtól rendszeres rokkantsági nyugdíjban,
• a növelt összegő öregségi járadékban,
• a munkaképtelenségi járadékban,
• a növelt összegő munkaképtelenségi járadékban részesülı személy.
b/
•
•
•
•
•
•
•

a nyugdíjassal azonos elbírálás alá esınek minısül
a hozzátartozói nyugellátásban,
az özvegyi járadékban,
a növelt összegő özvegyi járadékban,
a rendszeres szociális járadékban,
az átmeneti járadékban,
a rokkantsági járadékban,
a nemzeti gondozási díjban, a nemzeti helytállási pótlékban részesülı személy.
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2.5.2.

A kedvezmény megosztása

Az 2.5.1. pont a)- d) alpontjában megjelölt nyugdíjas a nyugdíjasok utazási utalványa alapján biztosított kedvezményt –
saját elhatározása alapján – számszerő megkötöttség nélkül házastársával (élettársával) megosztva is használhatja, ha az
elérte az öregségi nyugdíjkorhatárt vagy saját jogán is rendelkezik a nyugdíjasok utazási utalványával.
Az 1997. évi LXXXI tv. 7. § (4) bekezdése alapján az öregségi nyugdíjkorhatár:
Születési év
betöltött életév
nık
férfiak
1938 elıtt
55
60
1938
55
61
1939
55
62
1940
56
62
1941
57
62
1942
57
62
1943
58
62
1944
59
62
1945
60
62
1946
61
62
1947-tıl
62
62
A házastárs (élettárs) az igényjogosulttal együtt történı vagy önálló utazása esetén is igénybe veheti a kedvezményt.
Ha a házastársak (élettársak) saját jogukon jogosultak az utazási utalványra, egymás utalványát is felhasználhatják. A
házastárs (élettárs) utalványának felhasználásánál a vasút az életkort és a közös lakcímet vizsgálja.
Ha az utas az általános nyugdíjkorhatár betöltése elıtt részesül öregségi nyugdíjban, a házastárs (élettárs) kedvezményének
felhasználásakor ezt külön, az arra alkalmas okmánnyal - saját nyugdíjas utalvány, nyugdíjat megállapító határozat,
nyugdíjas igazolvány stb. - kell igazolnia.
A „GY”, a „GYÁM” vagy a „GO” megjelöléső utalványokat a gyám és gyámolt személy - életkortól függetlenül megosztva is használhatja. Ilyen esetben a gyámsági viszony fennállását a megfelelı határozattal igazolni kell.
A kedvezmény megosztása az utazási lehetıségek számát nem növeli.
Nem osztható meg a kedvezmény - élettársi kapcsolatra hivatkozással - az egyenes ági rokonok (anya-lánya, anya-fia, apafia, apa-lánya stb.) között.
2.5.3.

Utazási utalványok kiállítása

A nyugdíjasok utazási utalványát a nyugdíjfolyósító szerv állítja ki és küldi meg minden év március 31. napjáig azoknak
az igényjogosultaknak, akik az utalvány kiküldésének évében április 1. napját megelızıen még nem töltötték be 65.
életévüket.
A külföldrıl hazatelepült magyar állampolgárok részére a nyugdíjasok utazási utalványát a hazatelepülés, valamint a
nyugellátás tényének hitelt érdemlı igazolása mellett a nyugdíjfolyósító szerv adja ki.
2.5.4.

Az utalvány érvényességi területe

Az utazási utalvány alapján (a feltüntetett érvénytartamon belül) a MÁV-START, a MÁV és a GYSEV vonataira,
valamint a VOLÁN vállalatok autóbuszjárataira váltható kedvezményes árú menetjegy.
A nyugdíjasok utazási utalványa alapján ugyanazon bélyegzési hely felhasználásával vasútra és távolsági autóbuszra is
váltható menetjegy. Ilyen esetben, ha az utas utazását autóbusszal kezdte meg, vasúti továbbutazását az autóbuszon történt
utazása megkezdését követı nap 24.00 órájáig be kell fejeznie. A jegykiadáskor a vasúti bélyegzılenyomatot a VOLÁN
bejegyzésével azonos bélyegzési helyen kell alkalmazni.
2.5.5.

Érvényességi idıtartam

Az utazási utalvány alapján a feltüntetett érvényességi idıtartamig - március 31-ig váltható menetjegy. Az elıvételben
vásárolt menetjegy érvénytartamának kezdete legkésıbb március 31-kei lehet.
Az érvényes utalvány alapján megvásárolt menetjegy - érvénytartamán belül - az utalvány lejárta után még felhasználható.
A tárgyévre kiküldött utazási utalvány a rajta feltüntetett érvényességi idı kezdete elıtt is felhasználható.
2.5.6.

Menetjegyváltás

Menetjegyváltáskor a jegykiadóhely az utalványt az erre megjelölt helyen lebélyegzi. Menettérti útra történı
jegykiszolgáltatás esetében a jegykiadó az igényelt kedvezménytıl függıen két vagy négy helyet bélyegez le.
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2.5.7.

Menetjegy kiadása a vonaton

Az utas – érvényes utazási utalvány alapján – kedvezményes árú menetjegyét a vonaton is megválthatja pótdíj
megfizetésével. Ilyen esetben a jegyvizsgáló az utalványon a menetjegykiadást a következı üres bélyegzési helyen a „JK”
(jegy kiadva), a vonatszám és a kelet rájegyzésével és aláírásával tünteti fel. Ha a jegykiadás menettérti útra történik, a
jegyvizsgáló az igényelt kedvezménytıl függıen két vagy négy bélyegzési helyen vezeti keresztül a záradékot.
2.5.8.

Továbbutazás

Ha a nyugdíjasok utazási kedvezményével utazó utas menetjegye célállomásának elérése elıtt bejelenti továbbutazási
szándékát, a birtokában levı menetjegyet ki kell egészíteni.
Ha az utas továbbutazási szándékát a vonaton, célállomásának elérése után jelenti be, részére új menetjegyet kell kiadni.
Ha az utas menetjegye célállomásán az érkezés napján bejelenti továbbutazási szándékát, és továbbutazását a bejelentés
napján megkezdi, részére a megjelölt célállomásig új menetjegyet kell kiszolgáltatni.
A menetjegy-kiegészítés, új menetjegy kiadása a használt kedvezmény figyelembevételével újabb bélyegzési hely
felhasználása nélkül történik. A kiadott menetjegyet az utas eredeti menetjegyével összefüggésbe kell hozni. Menetjegyellenırzéskor mindkét menetjegyet fel kell mutatni. A kedvezmény figyelembevételével a továbbutazásra menetjegy egy
alkalommal váltható.
2.5.9.

Menetdíj-visszatérítés

Ha az utas fel nem használt menetjegye árának visszatérítésére jogosult és utazási utalványát is felmutatja, a vasút a
visszatérítés tényét az utalványon feltünteti. Ha az ilyen utalvány tulajdonosa új menetjegy kiadását igényli, a
jegykiadóhely nem használ fel újabb üres bélyegzési helyet, hanem a jegy kiadását az utazásra fel nem használt lehetıség
terhére végzi.
2.5.10. Felszólamlás
A jogosultság elbírálásával, az utazási utalványok kiállításával, kézbesítésével stb. kapcsolatos kérelmek és panaszok
elbírálására a nyugdíjfolyósító szerv illetékes.
Az utazási kedvezmény igénybevételével, a menetjegyváltással, a menetdíj-visszatérítéssel és utánfizetéssel kapcsolatos
felszólamlások elbírálására a vasút illetékes.
2.6.
2.6.1.

65 ÉVEN FELÜLIEK UTAZÁSI KEDVEZMÉNYE
Igényjogosultság, kedvezmény

Belföldi forgalomban díjfizetés nélkül utazhat a 65. életéve betöltése napjától:
• a magyar állampolgár,
• az Európai Unió más tagállamának állampolgára,
• a nemzetközi szerzıdés rendelkezése esetén a szerzıdés hatálya alá tartozó külföldi állampolgár,
• a nyugdíjfolyósító szerv által a magyar jogszabályok alapján megállapított nyugellátásban részesülı külföldi
állampolgár,
• a menekült.
2.6.2.

Igényjogosultság igazolása

A kedvezményre való jogosultságot:
• a magyar állampolgár a személyi igazolványa,
• az Európai Unió más tagállamának állampolgára személyi azonosításra alkalmas okmánya,
• a nemzetközi szerzıdés hatálya alá tartozó külföldi állampolgár - a Magyarországon tartósan letelepedett cseh,
lengyel, román, szlovák és a szovjet jogutód államok állampolgárai - a személyi igazolványa vagy tartózkodási
engedélye,
• a Magyarországon magyar nyugellátásban részesülı külföldi állampolgár a nyugdíjfolyósító szerv igazolása és a
személyi azonosításra alkalmas okmánya,
• a menekült a tartózkodási engedély illetve a kiállított igazolás és a külföldiek számára rendszeresített
személyazonosságot igazoló okirat együttes
felmutatásával igazolja.
2.6.3.

Menetjegy

Az utasnak nem kell menetjegyet váltania.
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2.6.4.

Korlátozás

A kedvezmény munkába járásra, keresı foglalkozással összefüggı utazásra nem vehetı igénybe.
2.7. FOGYATÉKOSSÁGBAN SZENVEDİ SZOCIÁLIS OTTHONI GONDOZOTTAK ÉS LÁTOGATÓIK
UTAZÁSI KEDVEZMÉNYE
2.7.1.

Igényjogosultság

Kedvezményes árú menetjegy váltására jogosult az intézmény igazolása alapján:
a/
a szociális intézményben (szociális otthonban, szociális intézetben) bentlakó, oda rendszeresen vagy esetenként
bejáró gondozott a lakóhelye (tartózkodási helye) és az intézmény székhelye között,
b/
a gondozott legfeljebb két kísérıje (szülı vagy megbízottja), ha az intézmény igazolása szerint szükség van a
kíséretre a gondozott lakóhelye (tartózkodási helye) és az intézmény székhelye között,
c/
a testi- vagy szellemi fogyatékosságban szenvedı gondozottat meglátogató egy szülı vagy hozzátartozó a saját
lakóhelye (tartózkodási helye) és az intézmény székhelye között.
A gondozottat kísérık kedvezménye az intézmény székhelye helyett a kijelölt gyülekezıhelyre is felhasználható.
A bejáró gondozott kísérıjét a kedvezmény csak akkor illeti meg, ha az intézmény nem a bejáró személy lakóhelyén
(tartózkodási helyén) és nem a kísérı munkahelyével azonos helységben van.
A gondozott látogatóját a kedvezmény csak akkor illeti meg, ha az intézmény nem a látogató munkahelyével azonos
helységben van.
A kísérıt és a látogatót nem illeti meg a kedvezmény a lakóhelye és a munkahelye közötti útszakaszra.
2.7.2.

Kedvezmény

Az igényjogosult 90%-os mérsékléső kedvezményes menetjegyet válthat.
2.7.3.

Igényjogosultság igazolása

Az utazási kedvezményt:
• a gondozott az intézmény által kiállított, és évenként érvényesített fényképes „Igazolvány a szociális intézmény
gondozottja részére” megnevezéső, kék színő igazolvány,
• a kísérı vagy látogató az intézmény által egy menettérti utazásra kiállított, névre szóló „Igazolvány a szociális
intézményekben elhelyezett személy látogatója részére” megnevezéső, fehér színő igazolvány
alapján veheti igénybe.
A kísérı vagy látogató részére kiadott Igazolvány csak a személyi igazolvánnyal együtt érvényes.
Az intézmény az Igazolvány kiállításáról sorszám szerinti nyilvántartást köteles vezetni.
2.7.4.

Kísérık, látogatók utazása

A vasúti menetjegy megváltásakor a kísérı vagy a látogató részére kiadott Igazolványt le kell bélyegeztetni. A
bélyegeztetés elmulasztása esetében azt a jegyvizsgáló a vonaton pótdíj felszámítása nélkül pótolja.
Ha a gondozott és kísérıje naponta utazik az intézmény székhelyére, és a kedvezmény igénybevételére jogosult, az
intézmény havonta csak egy Igazolványt érvényesít, a hátoldalon „... hónapban naponta egy menettérti utazásra érvényes”
megjelöléssel. Az ilyen Igazolványt csak az elsı utazáskor kell lebélyegeztetni.
2.7.5.

Utazási viszonylat

Az Igazolás alapján kizárólag a szociális intézmény (gyülekezıhely) és a gondozott vagy beteglátogató lakóhelye közötti
viszonylatra váltható kedvezményes árú menetjegy.
Az intézmény igazolása alapján a kedvezmény vasúton és autóbuszon kombinálva is felhasználható. Ebben az esetben az
Igazolást közlekedési eszközönként külön-külön kell az adott jármővel megtett viszonylatra kiállítani.
2.7.6.

Útmegszakítás

A kedvezmény alapján váltott menetjeggyel az utazás nem szakítható meg.
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2.8. HADIROKKANTAK ÉS HADIGONDOZOTTAK UTAZÁSI KEDVEZMÉNYE
2.8.1.

Kedvezmény, igényjogosultság

Hadigondozási igazolványa és személyi igazolványa felmutatásával - belföldi forgalomban bármely kocsiosztályon díjtalanul utazhat:
• a hadirokkant,
• a hadiözvegy,
• a hadirokkant kísérıje, ha az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértıi Intézetének
szakvéleménye alapján a hadirokkant kísérıre szorul, és azt a hadigondozási igazolványba bejegyezték.
A díjmentesség a pót- és helyjegyre, a pótjegyre, a helyjegyre is kiterjed.
2.8.2.

Menetjegy

Az utasnak nem kell menetjegyet váltania, de a pót- és helyjegyet, a pótjegyet, a helyjegyet – a díjmenteset is – meg kell
váltania.
2.8.3.

Kísérı utazása

A kísérı egyedül történı utazására a kedvezmény nem vehetı igénybe.
2.8.4.

Családtag kedvezménye

A 75%-os vagy annál nagyobb mértékben rokkant hadirokkant családtagja 50% mérsékléső kedvezményes menetjegyet
válthat.
A kedvezményre való jogosultság szempontjából családtagnak minısül a hadirokkanttal közös háztartásban élı:
• házastársa (élettársa),
• 18 éven aluli gyermeke,
• 26 éven aluli gyermeke, ha nappali tagozaton tanul,
• a munkaképtelen családtagja - életkori megkötöttség nélkül -, ha részére magasabb összegő családi pótlék jár.
A családtag igényjogosultságát személyi igazolvánnyal és a jogosultságot megalapozó okmánnyal kell igazolni.
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3. RENDSZERES ÉS IDİSZAKOS UTAZÁSRA SZOLGÁLÓ JEGYEK
3.1. FÉLHAVI- ÉS HAVIBÉRLET, 30 NAPOS BÉRLET
3.1.1.

Kedvezmény

A Félhavi- és Havibérlet, a 30 napos bérletet (a továbbiakban: havibérlet) bárki, bármilyen célú utazásra igénybe veheti.
Egy utas birtokában több, különbözı viszonylatra szóló havibérlet is lehet.
3.1.2.

Vállalati térítés

A havibérletet a munkaviszonyban levı dolgozók a lakóhely és a munkahely vasútállomása közötti rendszeres munkába
járásra munkáltatói térítéssel vehetik igénybe. A munkába járásra szolgáló havibérlet dolgozói részárának térítésére való
jogosultságot a munkáltató bírálja el a kiadott rendelkezések figyelembevételével. Rendszeres munkába járásra kizárólag
havibérlet vagy teljesárú menetjegy használható. A munkáltató által kifizetett havibérletet a vasút „V” megjelöléssel látja
el. A havibérleten a munkáltató saját névbélyegzıjét elhelyezheti.
3.1.3.

Kocsiosztály

A havibérlet 1. vagy 2. kocsiosztályra váltható. Ha a 2. kocsiosztályra érvényes havibérlettel rendelkezı utas esetenként
kíván 1. kocsiosztályban utazni, a 2. és 1. kocsiosztályra érvényes teljesárú kocsiosztály-különbözetet kell megfizetnie.
A kocsiosztály-különbözeti jegyet esetenként a havibérlet
• teljes útvonalára,
• útvonalának egy részére
lehet megváltani.
A kiegészítı-jeggyel az utazást a keletbélyegzéssel megjelölt napon kell befejezni.
3.1.4.

Jogosultság az 1. kocsiosztály igénybevételére

A munkaviszonyban álló dolgozó 1. kocsiosztály igénybevételére való jogosultságát a munkáltató bírálja el.
3.1.5.

Jegyváltás, menetdíj kiegyenlítése

A vasút - a kiegyenlítés módjától függetlenül - 20 db-nál több jegyet legkorábban az igénylés benyújtásától számított 72
óra múlva szolgáltat ki.
3.1.6.

Érvényességi terület

A havibérletre a vasút a megrendelı kívánságának megfelelı viszonylatot ráírja. A jegy ezen a viszonylaton belül olyan
útvonalon át érvényes, amelynek távolsága nem hosszabb, mint a jegyen feltüntetett kilométer-távolság.
A viszonylat nélküli havibérlet kiadását a MÁV-START Ügyfélszolgálata engedélyezheti.
A viszonylat nélküli havibérletet a vasút „B” megjelöléssel látja el.
3.1.7.

Érvénytartam

A Havibérlet a tárgyhónap 1-jén 0.00 órától a következı hónap 5-én 24.00 óráig érvényes utazásra.
Az elsı félhónapra váltott Félhavi bérlet a tárgyhónap 4-én 0.00 órától 20-án 24.00 óráig, a második félhónapra váltott
Félhavi bérlet pedig 19-én 0.00 órától a közvetkezı hónap 5-én 24.00 óráig érvényes.
A havibérlet az érvényesség elsı napjától bélyegeztethetı le. A bélyegzésben megjelölt hónap és nap határozza meg a
havibérlet idıbeni érvényességét. A felhasználás évét a vasút kéziratilag tünteti fel. A havibérletet a lakóhely vagy a
munkahely vasútállomásán kell lebélyegeztetni. Ha mindkét vasútállomáson folyamatosan szünetel a jegykiadás, a
bélyegzést a havibérleten a jegyvizsgáló vonatszám, dátum, aláírás rájegyzésével pótolja.
A 30 napos bérlet az érvényesség elsı napját követı hónap azonos napját megelızı nap 24.00 órájáig érvényes. A 30
napos bérlet érvényesség megjelölése nélkül nem szolgáltatható ki.
3.1.8.

Igényjogosultság igazolása

A havibérlet személyi igazolvánnyal együtt érvényes utazásra.
A havibérletre a tulajdonos igazolványának számát (az igazolvány betőjelét és számát) a jegy felhasználójának vagy a
munkáltatónak a jegy érvényesítése (illetıleg az elsı utazás megkezdése) elıtt rá kell írnia.
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3.1.9.

Fel- és leszállás a közbeesı állomáson

A havibérlettel közbeesı állomáson a fel- és leszállás megengedett.
3.1.10. Vagylagos használat
Ha a havibérleten feltüntetett viszonylaton belül különbözı útirányon át történhet az utazás, a jegy mindazokon az
útvonalakon érvényes, amelyeknek távolsága a jegyen feltüntetett kilométer-távolságnak megfelelı vagy annál rövidebb.
Ha a havibérleten feltüntetett viszonylatban esetenként hosszabb útvonalon utaznak, mint a jegy díjszabási kilométertávolsága, a vasút a két útvonal díjszabási távolságára érvényes teljesárú menetjegyek ára közötti különbözetet szedi be.
3.1.11. Hosszabb út részbeni fedezése
A havibérlet hosszabb út részbeni fedezésére felhasználható. Az útvonalnak arra a részére, amelyre az utas birtokában levı
havibérlet nem érvényes, a vasút menetdíj-különbözetet állapít meg.
A vasút a havibérlet egy útra szóló viszonylati menetjegynek tekinti.
A menetdíj-különbözet megállapításánál a vasút az utast megilletı kedvezményt figyelembe veszi.

3.2. DOLGOZÓK KEDVEZMÉNYE HAZAUTAZÁSRA
3.2.1.

Kedvezmény

A dolgozók heti hazautazásához biztosított vállalati költségtérítés szabályait a 78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet
tartalmazza.
A költségtérítésre való jogosultságot a munkáltató bírálja el.
3.2.2.

Menetjegy

A dolgozók hazautazásához a vasút teljesárú menetjegyet (menettérti jegyet) szolgáltat ki.
A munkáltató igénylése alapján kiszolgáltatott menetjegy elıoldalát a vasút „V” (vállalati) megjelöléssel látja el.
3.2.3.

Visszatérítés

A „V” megjelöléssel vagy a munkáltató névbélyegzıjével ellátott menetjegyek árának visszatérítését kizárólag a
munkáltató kérheti a MÁV-START Ügyfélszolgálatától.
3.3. KÖZSZOLGÁLATI ALKALMAZOTTAK UTAZÁSI KEDVEZMÉNYE
3.3.1.

Igényjogosultság

Évente 12 alkalommal kedvezményes menettérti menetjegy váltására jogosító közalkalmazotti utazási utalványra jogosult
(ha a részidık összeadásával bárhol eltöltött egyéves munkaviszonnyal rendelkezik):
• a költségvetési szervek és intézmények – beleértve az önkormányzati költségvetésbıl gazdálkodó szerveket is –
közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében foglalkoztatott dolgozója,
• a közigazgatási szervek 2001. június 30-áig ügykezelıként, illetve fizikai alkalmazottként foglalkoztatott és 2001.
július 1-jétıl munkaviszony keretében továbbfoglalkoztatott dolgozója,
• a bírói, az igazságügyi és az ügyészi szolgálati viszony keretében foglalkoztatott dolgozó,
• az egyházi intézmények, a társadalmi szervezetek, az alapítványok
azon dolgozója, aki a költségvetési szervek dolgozóival azonos munkakört tölt be kórházakban,
szeretetotthonokban, alsó-, közép- és felsıfokú oktatási és nevelési intézetekben stb.,
• a közszolgálati jogviszonyban levı, de a Munka Törvénykönyve 138., 139. vagy 140. §-a alapján engedélyezett
fizetés nélküli szabadságon levı dolgozó.
3.3.2.

Utazási utalványok kiállítása

Az utazási utalványt a munkáltató állítja ki és a jogosult rendelkezésére bocsátja minden év március 31. napjáig.
3.3.3.

Jogosultság szünetelése

A munkavállaló jogosultsága szünetel, ha:
• három hónapnál hosszabb ideig tartó fizetés nélküli szabadságon van,
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• állásából fegyelmi eljárás során felfüggesztették,
• elızetes letartóztatásba helyezték,
• szabadságvesztés büntetését tölti.
Az igényjogosultság szünetelése idejére az utazási utalványt a munkáltatónak be kell vonnia.
3.3.4.

Nyugdíjasok jogosultsága

A nyugellátásra igényt szerzett közszolgálati alkalmazottak a tárgyévre kiadott utazási utalvány használatára annak
érvénytartamáig jogosultak. A március 31-éig bezárólag nyugdíjazott részére utazási utalvány nem adható ki. A nyugdíjas
utazási kedvezményre jogosultsága ezzel a határidıvel megszőnik.
3.3.5.

Kedvezmény

Az utazási utalvány alapján 50%-os mérsékléső kedvezményes menettérti jegy váltható.
3.3.6.

Igénylés

A közszolgálati munkaviszonyban álló dolgozónak minden esetben saját munkahelyén kell az utazási utalványt igényelnie.
3.3.7.

Érvényességi idıtartam

Az utazási utalvány alapján a feltüntetett érvényességi idıtartamig - március 31. - váltható menetjegy. Az elıvételben
vásárolt menetjegy érvénytartamának kezdete legkésıbb március 31-kei lehet.
Az érvényes utalvány alapján megvásárolt menetjegy - érvénytartamán belül - az utalvány lejárta után még felhasználható.
3.3.8.

Az Utazási utalvány érvényességi területe

Az utazási utalvány alapján (a feltüntetett érvénytartamon belül) a MÁV-START, a MÁV és a GYSEV vonataira,
valamint a VOLÁN vállalatok autóbuszjárataira váltható kedvezményes árú menettérti jegy.
Az utazási utalvány alapján ugyanazon bélyegzési hely felhasználásával vasútra és távolsági autóbuszra is váltható
menetjegy. Ilyen esetben, ha az utas utazását autóbusszal kezdte meg, vasúti továbbutazását az autóbuszon történt utazása
megkezdését követı nap 24.00 órájáig be kell fejeznie. A jegykiadáskor a vasúti bélyegzılenyomatot a VOLÁN
bejegyzésével azonos bélyegzési helyen kell alkalmazni.
3.3.9. Menetjegyváltás
Menetjegyváltáskor a jegykiadóhely az utalványt az erre megjelölt helyen lebélyegzi. Egy útra történı jegykiszolgáltatás
esetében a bélyegzési hely visszautazásra mindaddig felhasználható, míg a következı bélyegzési helyet nem használták
fel.
3.3.10. Menetjegy kiadása a vonaton
Az utas – érvényes utazási utalvány alapján – kedvezményes árú menettérti jegyét a vonaton is megválthatja pótdíj
megfizetésével. Ilyen esetben a jegyvizsgáló az utalványon a menetjegykiadást a következı üres bélyegzési helyen a „JK”
(jegy kiadva), a vonatszám és a kelet rájegyzésével és aláírásával tünteti fel.
3.3.11. Munkába járás
Az utalvány alapján váltott menetjegy napi munkába járásra, illetve más, a munkáltató által térített utazáshoz nem
használható fel.
3.3.12. Továbbutazás
Ha a közalkalmazottak utazási kedvezményével utazó utas menetjegye célállomásának elérése elıtt bejelenti továbbutazási
szándékát, a birtokában levı menetjegyet ki kell egészíteni.
Ha az utas továbbutazási szándékát a vonaton, célállomásának elérése után jelenti be, részére új menetjegyet kell kiadni.
Ha az utas menetjegye célállomásán az érkezés napján bejelenti továbbutazási szándékát, és továbbutazását a bejelentés
napján megkezdi, részére a megjelölt célállomásig új menetjegyet kell kiszolgáltatni.
A menetjegy-kiegészítés, új menetjegy kiadása a használt kedvezmény figyelembevételével, újabb bélyegzési hely
felhasználása nélkül történik. A kiadott menetjegyet az utas eredeti menetjegyével összefüggésbe kell hozni. Menetjegyellenırzéskor mindkét menetjegyet fel kell mutatni.
A kedvezmény figyelembevételével a továbbutazásra menetjegy egy alkalommal váltható.
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3.3.13. Menetdíj-visszatérítés
Ha az utas fel nem használt menetjegye árának visszatérítésére jogosult, és utazási utalványát is felmutatja, a vasút a
visszatérítés tényét az utalványon feltünteti. Ha az ilyen utalvány tulajdonosa új menetjegy kiadását igényli, a
jegykiadóhely nem használ fel újabb üres bélyegzési helyet, hanem a jegy kiadását az utazásra fel nem használt lehetıség
terhére végzi.
3.3.14. Felszólamlás
A jogosultság elbírálásával, az utazási utalványok kiállításával, kézbesítésével stb. kapcsolatos kérelmek és panaszok
elbírálására a munkáltató az illetékes.
Az utazási kedvezmény igénybevételével, a menetjegyváltással, a menetdíj-visszatérítéssel és utánfizetéssel kapcsolatos
felszólamlások elbírálására a vasút illetékes.
3.4. KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVİ MUNKANÉLKÜLIEK KEDVEZMÉNYE
3.4.1.

Igényjogosultság

A Munkaerıpiaci Alapból vagy Európai Uniós forrásból támogatott képzésben résztvevı munkanélküli korlátlan számú
kedvezményes árú menetjegy váltására jogosult a területileg illetékes Munkaügyi Központ kirendeltsége által kiadott
igazolás alapján, az igazolásban feltüntetett idıtartam alatt.
3.4.2.

Kedvezmény

Az igényjogosult 90%-os mérsékléső kedvezményes menetjegyet válthat.
3.4.3.

Utazási viszonylat

A kedvezményes árú menetjegy a képzésben résztvevı lakóhelye (tartózkodási helye) és a képzés helye közötti utazásra
vehetı igénybe.
3.4.4.

Útmegszakítás

A kedvezményes árú menetjeggyel az utazás nem szakítható meg.
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4. BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI SZÖVETSÉG
4.1. BUDAPEST-BÉRLET
4.1.1.

Igényjogosultság

A Budapest-Bérlettel rendelkezı utas:
• Budapest közigazgatási határán belül (a fıváros közigazgatási területén található utolsó budapesti állomásig, a
továbbiakban: közigazgatási határállomás), korlátlan számú díjtalan utazásra,
• a fıvárosból a BKSZ területén fekvı állomásra történı utazása esetén a közigazgatási határállomástól BKSZ
csatlakozó menetjegy vásárlására jogosult.
4.1.2.

A Budapest-Bérlet értékesítése

A Budapest-Bérletet a BKV, a VOLÁN pénztárak és a MÁV-START kijelölt személypénztárai értékesítik.
4.1.3.

A Budapest-Bérlet érvényessége

Az éves Budapest-Bérlet a tárgyév 1. napjának 0.00 órájától a követı év január hónap 5. napjának 24.00 órájáig érvényes.
A kedvezményes Budapest-Bérlet a tárgyév 1. napjának 0.00 órájától a tárgyév december 31.-én 24.00 óráig érvényes.
A havi Budapest-Bérlet az érvényesség elsı napját követı hónap azonos napját megelızı nap 24.00 órájáig érvényes.
A 14 napos Budapest-Bérlet a rajta feltüntetett idıszakban érvényes.
4.1.4.

Érvényességi terület

A Budapest-Bérlettel rendelkezı utas díjfizetés nélkül utazhat a fıváros közigazgatási területén belül a BKV, a VOLÁN és
a MÁV-START kijelölt járatain. A BKSZ területének leírását az IV. Melléklet tartalmazza.
4.1.5.

Kocsiosztály

A Budapest-Bérlet kizárólag 2. kocsiosztályon érvényes. Az 1. kocsiosztály igénybevétele esetén az utasnak teljesárú 2.-1.
kocsiosztály-különbözeti jegyet kell vásárolnia.
4.1.6.

Hosszabb út részbeni fedezése

A Budapest-Bérlet hosszabb út részbeni fedezésére csak a BKSZ területén belül használható, ilyen esetben a vasút BKSZ
csatlakozó menetjegyet szolgáltat ki.
4.1.7.

Budapest-Bérlet csere, visszatérítés

A Budapest-Bérlet átcserélésére, és visszatérítésére a BKV Zrt. elıírásai érvényesek.
4.2. BKSZ CSATLAKOZÓ MENETJEGY
4.2.1.

Igényjogosultság

A Budapest-Bérlettel rendelkezı utas ha:
• Budapestrıl a BKSZ területén belül fekvı bármely állomásra,
• a BKSZ területén fekvı bármely állomásról Budapestre,
• a BKSZ területérıl Budapesten át a BKSZ területén fekvı állomásra
utazik, jogosult a vasúton ténylegesen megtett km távolság helyett a közigazgatási határtól/ig számított, rövidebb
kilométer-távolságra BKSZ csatlakozó menetjegyet váltani.
4.2.2.

BKSZ csatlakozó menetjegy váltása

A BKSZ csatlakozó menetjegyet a Budapestre beutazó utasnak a Budapest közigazgatási területén lévı elsı budapesti
állomásig, a Budapestrıl kiutazó utasnak a Budapest közigazgatási határán belül fekvı utolsó budapesti állomástól kell
megvásárolnia. BKSZ csatlakozó menetjegy váltásakor a vasút az utast megilletı kedvezményt figyelembe veszi. A BKSZ
csatlakozó menetjegyet a vasút külön megjelöli.
A Budapest-Bérlettel rendelkezı kutya részére csatlakozó menetjegy kiadható, más esetben élıállat jegyet, továbbá
kerékpárjegyet a vasút nem szolgáltat ki.
A vasút az üzletpolitikai kedvezmények BKSZ csatlakozó menetjegyként történı kiadását korlátozhatja.

29

4.2.3.

Érvénytartam

A BKSZ csatlakozó menetjegy érvénytartama megegyezik az azonos távolságra kiadott teljesárú menetjegy, havibérlet,
félhavi bérlet, 30 napos bérlet érvénytartamával, azonban nem haladhatja meg a Budapest-Bérlet érvénytartamát.
4.2.4.

Érvényességi terület

A BKSZ csatlakozó menetjegy kizárólag a BKSZ területén érvényes. A BKSZ területén fekvı állomások felsorolását az
IV. sz. Melléklet tartalmazza.
4.2.5.

Kocsiosztály

A BKSZ csatlakozó menetjegy az utast megilletı kedvezmény igénybevételi feltételeinél elıirt kocsiosztályra váltható.
4.2.6.

Hosszabb út részbeni fedezése

A BKSZ csatlakozó menetjegy hosszabb út részbeni fedezésére csak a BKSZ területén belül használható.

5. TANULÓK MENETDÍJKEDVEZMÉNYE
5.1. DIÁKIGAZGOLVÁNYRA JOGOSULTAK UTAZÁSI KEDVEZMÉNYE
5.1.1.

Diákigazolvány

A diákigazolvány szolgál a nevelési-oktatási intézményekben a tanulói, a felsıoktatási intézményekben hallgatói
jogviszonyban álló személyek (tanulók, hallgatók) részére:
a/
a tanulói, hallgatói jogviszony,
b/
a tanulói, hallgatói jogviszony alapján járó kedvezményekre való jogosultság,
c/
az elsı személyi igazolvány kiállításáig a személyazonosság igazolására.
A diákigazolvány állandó vagy ideiglenes diákigazolvány lehet.
Az állandó diákigazolvány:
• bankkártya mérető,
• mőanyag,
• fényképpel ellátott,
• sorszámozott közokirat.
Az állandó diákigazolvány fajtái:
a/
a közoktatás (alsó- és középfokú oktatás)
• nappali,
• esti,
• levelezı képzésben résztvevı tanulók,
b/
a felsıoktatás
• nappali,
• esti,
• levelezı,
• távoktatású képzésben résztvevı hallgatók
részére kiadott diákigazolványok.
A diákigazolvány egyes fajtái színükben és a rajtuk feltüntetett képjelben különböznek egymástól. A közoktatási
diákigazolvány színe narancssárga. A felsıoktatási diákigazolvány színe kék.
A tanulók részére a kiadott diákigazolványon nappali tagozat esetében a „nap”, esti tagozat esetében a „hold”, levelezı
tagozat esetében a „boríték”, távoktatási tagozat esetében (2003. szeptember 1-je után) a „T” képjel található.
A távoktatásban résztvevık részére kiadott diákigazolvány nem jogosít utazási kedvezmény igénybevételére.
5.1.2.

Az állandó diákigazolvány adatai

Az állandó diákigazolvány tartalmazza:
a/
a tanuló, hallgató arcképét,
b/
a tanuló, hallgató családi és utónevét, születési helyét és idejét, lakcímét vagy tartózkodási helyét, állampolgárságát,
aláírását,
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c/

d/
e/
f/
h/

5.1.3.

azon intézmény(ek) nevét és címét, amellyel a tanuló (hallgató) tanulói (hallgatói) jogviszonyban áll, vagy ahol
tanulmányi kötelezettségének eleget tesz, (A nem magyar intézményben tanuló magyar állampolgárságú tanuló
(hallgató) esetében a „Külföldi intézményben tanul” megjelölést.)
a tagozat (nappali, esti, levelezı, távoktatási) megjelölését,
a kiállítás napját,
az érvényességet jelölı adatot, (Érvényesítı matrica.)
a közoktatásról szóló törvényben és a felsıoktatásról szóló törvényben meghatározott tanulói, illetve hallgatói
azonosító számot.
Az ideiglenes diákigazolvány

Az ideiglenes diákigazolvány két részbıl áll:
a/
az intézményazonosító a közoktatási diákigazolvánnyal megegyezı színő és formájú közokirat. Ezt a kártyát a
tanuló (hallgató) ideiglenes használatra, visszaadási kötelezettséggel kapja meg.
b/
a Személyi kártya egyedileg sorszámozott papír alapú lap, amely azonosítja a tanulót (hallgatót).
Az intézményi azonosítót a közoktatásban évente, a felsıoktatásban félévente érvényesíti az intézmény.
A Személyi kártya a kiállítástól számított 60 napig érvényes.
5.1.4.

Az ideiglenes diákigazolvány adatai

Az ideiglenes diákigazolvány Személyi kártyája tartalmazza:
a/
a tanuló, hallgató arcképét,
b/
a tanuló, hallgató családi és utónevét, születési helyét és idejét, lakcímét vagy tartózkodási helyét, állampolgárságát,
aláírását,
c/
azon intézmény(ek) nevét és címét, amellyel a tanuló (hallgató) tanulói (hallgatói) jogviszonyban áll, vagy ahol
tanulmányi kötelezettségének eleget tesz, (A nem magyar intézményben tanuló magyar állampolgárságú tanuló
(hallgató) esetében a „Külföldi intézményben tanul” megjelölést.),
d/
a tagozat (nappali, esti, levelezı, távoktatási) megjelölését,
e/
a kiállítás napját,
f/
az érvényességet jelölı adatot.
5.1.5.

A diákigazolvány kiadása, érvényesítése

A diákigazolványt a tanintézet adja ki a tanuló (hallgató) részére.
Az állandó diákigazolványt a közoktatásban a tanköteles életkor felsı határáig nem kell érvényesíteni.
A 18. életévet betöltött tanuló esetében az állandó diákigazolvány érvényesítése:
• közoktatásban tanévre,
• a felsıoktatásban félévre
szóló érvényesítési bélyeggel történik. A felsıoktatásban kiadott érvényesítési bélyeg az érvényesítési idıszak mellett a
kiadó intézmény kódját is tartalmazza.
A külföldön tanuló magyar állampolgárságú diákok az Oktatási Minisztérium Ügyfélszolgálati Irodáján igényelhetik
diákigazolványukat.
A tanév elsı félévére érvényesített diákigazolvány szeptember 1-jétıl, illetve az érvényesítés napjától a következı év
március 31-éig érvényes.
A teljes tanévre, illetıleg a tanév második félévére érvényesített diákigazolvány - a szorgalmi idıszakot követı nyári
szünet idejére is - október 31-éig érvényes.
Keresztféléves oktatás esetében az igazolvány érvényesítése a ténylegesen teljesített tanulmányi idıszak helyett a
hagyományos tanévnek megfelelıen történik.
November 1-jétıl már csak az új tanévre (félévre) érvényesített diákigazolvány jogosít kedvezményes árú menetjegy
váltására.
A felsıoktatási intézmények hallgatói április 1-jétıl csak a II. félévre érvényesített diákigazolvány alapján vehetik igénybe
a kedvezményt.
Az érvényes diákigazolvánnyal rendelkezı diák tanulmányai befejezése évében október 31-éig akkor is jogosult a
kedvezmény igénybevételére, ha idıközben munkaviszonyt létesített.
5.1.6.

Új igazolvány kiadása

A diák részére új állandó igazolványt adnak ki:
• a tanulói (hallgatói) jogviszony kezdetekor,
• a közoktatásban a kiállítástól számított 8. év elteltével,
• az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott igazolvány helyett,
• a személyes adatokban bekövetkezett változáskor,
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• az oktatási intézmény megváltozásakor.
Intézményváltozás esetén az új intézmény látja el a tanulót (hallgatót) a diákigazolvánnyal. A megrendelt állandó
diákigazolvány kiadásáig, de legfeljebb 60 napra ideiglenes diákigazolványt ad ki a tanintézet.
A diákigazolványt kiadó oktatási intézmény felel a diákigazolványban feltüntetett adatok hitelességéért.
5.1.7.

A diákigazolvány bevonása

A kiadó intézmény bevonja a diákigazolványt:
• ha a tanulói (hallgatói) jogviszony a tanév (félév) közben megszőnt vagy szünetel,
• ha az igazolvány olyan mértékben megrongálódott, hogy a rendeltetésszerő használatra alkalmatlanná vált,
• ha a közoktatásban a diákigazolvány kiállításától számított 8. év letelt,
• ha az ideiglenes diákigazolvány Személyi kártyájának érvényességi ideje lejárt.
5.1.8. Igényjogosultság
Az oktatási intézmények nappali és esti tanrendben résztvevı tanulója 18 éves korig, vagy a középiskolai tanulmányi
jogviszonyt igazoló diákigazolvány érvényességének lejártáig és a felsıoktatási intézmények nappal és esti tanrendben
résztvevı hallgatója érvényes diákigazolványa alapján:
• bármely viszonylatban korlátlan számú 50 %-os mérsékléső kedvezményes menetjegyet,
• a lakóhely (tartózkodási hely) és az oktatási intézmény székhelye (gyakorlati foglalkozás helyszíne) között 90%os kedvezményt biztosító Tanuló havi- és félhavi bérletet, 30 napos bérletet válthat.
Az oktatási intézmények levelezı tanrendben résztvevı tanulója a lakóhely és az oktatási intézmény között érvényes
Diákigazolványa alapján 50 %-os mérsékléső kedvezményes menetjegyet válthat.
5.1.9.

Nem jogosultak

Nem jogosult kedvezményre:
• a tanulmányait szüneteltetı vagy megszakító,
• a felvételi elıkészítı tanfolyamra járó,
• a távoktatásban résztvevı diák.
5.2. TANULÓ HAVI- ÉS FÉLHAVI BÉRLET, 30 NAPOS BÉRLET
5.2.1.

Kedvezmény

A Tanuló havi- és félhavi bérlet, 30 napos bérlet:
a/
a tanulók részére a lakóhely (tartózkodási hely) és az oktatási intézmény (gyakorlati oktatás) székhelye közötti,
b/
az óvodások részére a lakóhely (tartózkodási hely) és az intézmény székhelye közötti,
c/
a fogyatékos személyek részére bármely viszonylatba történı rendszeres utazásra szolgál.
5.2.2.

Igényjogosultság

A Tanuló havi- és félhavi bérlet, 30 napos bérletre jogosult:
a/
az oktatási intézmények nappali és esti tanrendben résztvevı tanulója, hallgatója 18 éves korig, vagy a tanulmányi
jogviszonyt igazoló diákigazolvány érvényességének lejártáig,
b/
az óvodás,
c/
a II. Szakasz IV. Fejezetében felsorolt fogyatékos személy.
5.2.3.

Nem jogosultak

Nem illeti meg a kedvezmény az oktatási intézmények tanulóját (hallgatóját), ha:
• levelezı, illetve
• távoktatási
tagozaton tanul.
5.2.4.

Érvényesség

A kedvezményt:
• a közoktatásban tanulók a diákigazolvány érvényességi ideje alatt, de legkésıbb a tanév befejezése évében
október 31-éig (de legfeljebb a Tanuló havi- és félhavi bérlet, 30 napos bérlet érvényességi idejének lejártáig),
• felsıoktatási képzésben résztvevı hallgatók a diákigazolvány érvényességi ideje alatt, de legkésıbb a tanév, félév
befejezéséig, március 31-éig, illetve október 31-éig (de legfeljebb november 5-éig),
• az óvodások egész éven át,
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•

a fogyatékos személyek egész éven át vehetik igénybe.

A tanulók, hallgatók:
• a lakóhelyhez (tartózkodási helyhez) legközelebb fekvı vagy legkedvezıbben megközelíthetı vasútállomástól
(megállóhelytıl),
• a tanintézethez (gyakorlati képzés helyszínéhez) legközelebb fekvı vagy a legkedvezıbben megközelíthetı
vasútállomásig (megállóhelyig) válthatnak Tanuló havi- és félhavi bérletet, 30 napos bérletet.
Az utazási viszonylat megállapítására a diákigazolvány szolgál. Ha a diákigazolványból nem állapítható meg egyértelmően
az igénybe veendı viszonylat, azt a tanintézet külön is igazolhatja vagy a vasút a diák írásbeli kérésére a külön kiadott
„Igazolás a tanulók vasúti kedvezménye” igénybevételéhez nyomtatványon tünteti fel.
5.2.5.

Igazolás nyomtatvány

Az „Igazolás a tanulók vasúti kedvezménye igénybevételéhez” nyomtatvány a vasútállomáson vásárolható meg az
Üzletszabályzat III. Rész Vasúti menetdíjtáblázatok D) Fejezetében meghatározott áron. A nyomtatvány árát a vasút a
kérelem átvételekor szedi be.
A vasút az „Igazolás a tanulók vasúti kedvezménye igénybevételéhez” nyomtatványon a diák írásos kérelme alapján
tünteti fel azokat a viszonylatokat, amelyekre az utazási kedvezmény kiszolgáltatható. A kérelemben feltüntetett adatok
valódiságáért a diák felel.
Az „Igazolás a tanulók vasúti kedvezménye igénybevételéhez” nyomtatványt a lakóhely vasútállomása, ha ott nincs
folyamatos pénztári szolgálat, a tanintézet vasútállomása veszi nyilvántartásba és állítja ki. A nyomtatvány kiállítását a
vasút csak vonatmentes idıszakban vállalja.
Az „Igazolás a tanulók vasúti kedvezménye igénybevételéhez” nyomtatványon szereplı utazási viszonylatokat a vasút a
diák írásos bejelentése alapján bıvíti, vagy módosítja.
Új „Igazolás a tanulók vasúti kedvezménye igénybevételéhez” nyomtatványt kell kiállítani, ha új diákigazolvány került
kiállításra.
Az „Igazolás a tanulók vasúti kedvezménye igénybevételéhez” nyomtatványt a diáknak a diákigazolvány érvényesítését
követıen a nyilvántartásba vevı állomáson a vasúttal érvényesíttetnie kell.
Az óvodás részére kiállított „Igazolás a tanulók vasúti kedvezménye igénybevételéhez” nyomtatványon az érvényesítésre
szolgáló helyen az óvodás arcképét kell elhelyezni. Az ilyen Igazolás további érvényesítés nélkül használható fel, az
iskolai tanulmányok megkezdéséig.
5.2.6.

Tanintézeti igazolás

A tanintézeti igazolásnak tartalmaznia kell a következı adatokat:
• a tanuló neve, diákigazolványának száma,
• a tanintézet neve, címe,
• a kiinduló és a célállomás neve,
• az igénybevétel idıtartama, az esetleges korlátozások,
• a kiállítás dátuma,
• aláírás, intézményi bélyegzés.
A tanintézet egy igazoláson több vasúti utazási viszonylatot is igazolhat.
Igazolást csak a diákigazolványon feltüntetett tanintézet adhat.
5.2.7.

Több közlekedési eszköz használata

A tanulók a kedvezményt a lakóhely (tartózkodási hely) és a tanintézet (gyakorlati oktatás), illetve óvoda székhelye közötti
utazásra - vasúton és autóbuszon kombinálva is - igénybe vehetik.
Autóbusszal kombinált utazás esetében a diáknak minden igénybe venni szándékozott vasúti viszonylatot tételesen be kell
jegyeztetnie az „Igazolás a tanulók vasúti kedvezménye igénybevételéhez” nyomtatványba vagy a tanintézet által kiadott
igazolásba.
5.2.8.

Iskolaváltozás

Ha az érvényes diákigazolvánnyal rendelkezı tanuló fel tudja mutatni új iskolája lebélyegzett felvételi értesítését,
amelybıl az új iskola székhelye egyértelmően megállapítható, akkor részére a lakóhely (tartózkodási hely) és az új
tanintézet székhelye közötti utazáshoz az iskolakezdés hónapjára az érvényes régi Diákigazolvány alapján a Tanuló haviés félhavi bérletet, 30 napos bérletet a vasút az „Igazolás a tanulók vasúti kedvezménye igénybevételéhez” nyomtatványba
történı bejegyzés nélkül is kiszolgáltatja.
Ugyanígy jár el a vasút az iskola nemet váltó, új diákigazolvánnyal még nem rendelkezı tanuló esetében is. (Általános
iskolát végzett tanuló középiskolába, középiskolát végzett tanuló részére a fıiskolára vagy egyetemre történı utazásához.)
Nem szolgáltatható ki a bérlet az olyan iskolakezdı, iskolát váltó tanuló részére, aki nem rendelkezik érvényes
diákigazolvánnyal.
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5.2.9.

A Tanuló havi- és félhavi bérlet, 30 napos bérlet váltása

A Tanuló havi- és félhavi bérlet, 30 napos bérlet a nappali és az esti tagozatos tanuló részére:
• érvényes diákigazolvány,
• érvényes diákigazolvány és a hozzá kiadott tanintézeti igazolás,
• érvényes diákigazolvány és a vasút által kiállított „Igazolás a tanulók vasúti kedvezménye igénybevételéhez”
nyomtatvány alapján váltható.
Az óvodások részére a Tanuló havi- és félhavi bérlet, 30 napos bérlet arcképpel ellátott „Igazolás a tanulók vasúti
kedvezménye igénybevételéhez” alapján váltható.
Fogyatékos személyek részére a bérlet a II. Szakasz IV. Fejezetében felsorolt okmányok alapján váltható.
A Tanuló havi- és félhavi bérlet, 30 napos bérletet a vasút érvényesség megjelölése nélkül nem szolgáltatja ki.
5.2.10. A Tanuló havi- és félhavi bérlet, 30 napos bérlet érvénytartama, érvényessége
A Tanuló havibérlet a tárgyhónap elsı napján 0.00 órától a következı hónap 5. napján 24.00 óráig érvényes utazásra.
Az elsı félhónapra váltott Tanuló félhavi bérlet a tárgyhónap 4-én 0.00 órától 20-án 24.00 óráig, a második félhónapra
váltott Tanuló félhavi bérlet pedig 19-én 0.00 órától a közvetkezı hónap 5-én 24.00 óráig érvényes
A Tanuló 30 napos bérlet az érvényesség elsı napját követı hónap azonos napját megelızı nap 24.00 órájáig érvényes.
A Tanuló havi- és félhavi bérletre, 30 napos bérletre az érvényességi viszonylatot – kiszolgáltatáskor – a vasút jegyzi rá.
A Tanuló havi- és félhavi bérlet, 30 napos bérlet csak akkor érvényes utazásra, ha a jegyen tulajdonosa a diákigazolvány
vagy a tanulói, illetve hallgatói azonosító számát feltüntette.
Az óvodások részére kiadott Tanuló havi- és félhavi bérleten, 30 napos bérleten az „Igazolás a tanulók vasúti
kedvezménye igénybevételéhez” nyomtatvány nyilvántartási számát kell feltüntetni.
A fogyatékos személyek részére kiadott Tanuló havi- és félhavi bérleten, 30 napos bérleten a személyi igazolvány számát
kell feltüntetni.
5.2.11. A bérlet kiszolgáltatása különbözı célállomásra
Ha az elméleti oktatást adó tanintézet és a gyakorlati képzés helyszíne nem ugyanabban a városban (községben) van, a
Tanuló havi- és félhavi bérletet, 30 napos bérletet az alábbiak szerint kell kiszolgáltatni:
a/
ha a tanuló lakóhelye, a gyakorlati képzés és a tanintézet székhelye azonos útvonalon van, a vasút az egész
útvonalra egy bérletet szolgáltat ki,
b/
ha a tanintézet a lakóhely és a gyakorlati képzés helyszíne állomásainak viszonylatától elágazó vonalon fekszik, a
vasút a lakóhely és a gyakorlati képzés helye állomásának távolságához az elágazási állomás és a tanintézet
székhelyének állomása közötti távolságot hozzáadja, és az így közvetlenül megállapított távolságnak megfelelıen
egy bérletet szolgáltat ki, amelyre viszonylatként útirány-megjelöléssel mind a három állomás nevét feltünteti.
5.2.12. Kocsiosztály
A Tanuló havi- és félhavi bérlet, 30 napos bérlet 2. kocsiosztályra váltható.
Ha a 2. kocsiosztályra érvényes Tanuló havi- és félhavi bérlettel, 30 napos bérlettel rendelkezı utas 1. kocsiosztályt kíván
igénybe venni, a teljesárú kocsiosztály-különbözeti díjat kell fizetnie.
A különbözeti jegyet a bérlet:
• teljes útvonalára,
• útvonalának egy részére
lehet megváltani.
A kocsiosztály-különbözeti jeggyel az utazást a keletbélyegzéssel megjelölt napon kell befejezni.
5.2.13. Fel- és leszállás közbeesı állomáson
A Tanuló havi- és félhavi bérlettel, 30 napos bérlettel közbeesı állomáson a fel- és leszállás megengedett.
5.2.14. Vagylagos használat
Ha a Tanuló havi- és félhavi bérlettel, 30 napos bérlettel rendelkezı utas a feltüntetett kiindulási és célállomás között
hosszabb útvonalat vesz igénybe, részére a vasút menetdíj-különbözetet számít fel. A vasút az elszámolásánál tanulók,
hallgatók és óvodások esetében 50%-os, fogyatékos személyek esetében 90%-os mérsékléső kedvezmény
figyelembevételével állapítja meg a menetdíj-különbözetet.
5.2.15. Hosszabb út részbeni fedezése
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A Tanuló havi- és félhavi bérlet, 30 napos bérlet hosszabb út menetdíjának részbeni fedezésére felhasználható.
A vasút a bérletet egy útra szóló, az utast megilletı kedvezményes árú viszonylati menetjegynek tekinti és az útvonalnak
arra a részére, amelyre a Tanuló havi- és félhavi bérlet, 30 napos bérlet nem érvényes, menetdíj-különbözetet számít.
A menetdíj-különbözet kiszámításánál a vasút az utast megilletı kedvezményt figyelembe veszi.
5.2.16. Jegyvizsgálat
Jegyvizsgálatkor, menetjegy-ellenırzéskor a Tanuló havi- és félhavi bérletre, 30 napos bérletre való jogosultság
megállapításához szükséges okmányokat (diákigazolványt, ha az utazási viszonylat megállapításához szükséges a
tanintézet által kiadott igazolást, vagy az „Igazolás a tanulók vasúti kedvezménye igénybevételéhez” nyomtatványt,
fogyatékossági támogatást igazoló okmányt stb.) - külön figyelemfelhívás nélkül - át kell adni.
5.2.17. Az Igazolás nyomtatvány vagy a Tanuló havi- és félhavi bérlet, 30 napos bérlet elvesztése
Ha az „Igazolás a tanulók vasúti kedvezménye igénybevételéhez” nyomtatvány elveszett, a tanuló írásbeli kérelmére a
vasút új nyomtatványt állít ki.
Ha a Tanuló havi- vagy félhavi bérlet, 30 napos bérlet elveszett, az utas új bérletet válthat.
5.3. MENETDÍJKEDVEZMÉNY DIÁKOK CSOPORTOS UTAZÁSÁHOZ
5.3.1.

Igényjogosultság

Az önálló keresettel nem rendelkezı tanulók, óvodások és állami gondozottak – nagyobb csoportban történı utazásuk
esetében, elızetes bejelentés mellett – csoportos elszámolásukat kérhetik.
5.3.2.

Kedvezmény igénylése

A kedvezmény az utazás szervezıjének:
• kétpéldányos,
• írásos,
• aláírt
bejelentése alapján vehetı igénybe.
Az írásos bejelentéshez „Bejelentés tanulmányi kiránduláshoz” megnevezéső nyomtatványt (továbbiakban: Bejelentés)
kell használni, amely a vasútállomásokon megvásárolható vagy a vasúttársaság honlapjáról díjmentesen letölthetı.
5.3.3.

Kedvezmény

a/

Az óvoda által kiállított Bejelentés alapján 90%-os mérsékléső kedvezményes menetjegy váltására jogosult:
• a legalább 10 fıbıl álló óvodás csoport tagja,
• 10 gyermekenként 3 fı kísérı.
b/
Az állami gondozott gyermekeket ellátó gyermekközpont által kiállított Bejelentés alapján 90%-os mérsékléső
kedvezményes menetjegy váltására jogosult a gyermekközpontban nevelt gyermekek:
• legalább 10 fıbıl álló csoportja,
• 10 gyermekenként 2 fı kísérı.
c/
A csoportos utazás szervezıje által kiállított Bejelentés alapján 50%-os mérsékléső kedvezményes menetjegy
váltására jogosult:
• a 10 éven aluli gyermekek legalább 6 fıbıl álló csoportja,
• 10 gyermekenként 2 fı kísérı.
d/
A nappali tagozatos diákok csoportos utazása esetében az utazás szervezıje által kiállított Bejelentés alapján 50%os mérsékléső kedvezményes menetjegy váltására jogosult:
• a diákok legalább 6 fıbıl állócsoportja,
• 10 diákonként 1 fı kísérı.
A kedvezményre jogosult kísérık számát a tanulók összlétszáma alapján kell megállapítani úgy, hogy az egyéb
(magasabb) kedvezményt igénybevevı tanulók számát is figyelembe kell venni, és az így megállapított összlétszámot 10
fıre fel kell kerekíteni.
Ha az együtt utazó csoportban különbözı kedvezményre jogosultak utaznak (osztott csoport), a kísérık számát és
kedvezményét részcsoportonként külön kell megállapítani.
Az osztott csoport esetében, ha az egyéb kedvezményt igénybevevı tanulók életkora nincs megjelölve, az ilyen tanulókat
az alacsonyabb kedvezményre jogosult csoport tagjaként kell figyelembe venni.
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5.3.4.

Csoportvezetı kijelölés

A szervezınek a Bejelentésen fel kell tüntetnie a csoport utaztatásáért felelıs kísérı nevét, személyi igazolványának
számát és lakáscímét.
5.3.5.

Az utazás bejelentése

A Bejelentést az elszámolást végzı jegykiadóhely részére legalább 24 órával korábban kell annak a vonatnak az indulása
elıtt átadni, amellyel a csoport utazni kíván.
A Bejelentés egyik példányát a pénztáros bevonja, a másik példányát pedig lebélyegezve a csoport részére visszaadja. Ezt
az utazás befejezéséig a csoportos őrjegy mellékleteként kell kezelni.
Ha a jegyváltás nem menettérti útra történik, mind az oda-, mind a visszaúthoz külön Bejelentést kell adni.
Ugyancsak új Bejelentést kell adni minden jegyváltás alkalmával, ha a résztvevık az utat több részletben külön
jegyváltással teszik meg.
5.3.6.

Elszámolás és érvénytartam

A menetdíj elszámolása csoportos őrjegyen történik. A vasút a csoport valamennyi tagját a Bejelentésben feltüntetett
kiindulási állomástól a célállomásig számolja el.
A csoportos őrjegy érvénytartama az érvényesség elsı napjaként megjelölt naptól számított 14 nap.
Menettérti útra történı elszámolás esetében a csoportos őrjegy érvénytartama 1 hónap.
5.3.7.

Az utazás megkezdése

Az utazást a Bejelentésben megjelölt napon és vonattal kell megkezdeni.
Ha a csoport a Bejelentésben megjelölt vonattal utazását nem tudja megkezdeni, a bejelentett vonat indulása elıtt legalább
2 órával köteles a jegypénztárnak az indulási idıpont megváltoztatását bejelenteni.
A pénztáros a csoportos őrjegyen tünteti fel azt a vonatot, amelyikkel a csoport az utazást ténylegesen megkezdi.
5.3.8.

Útmegszakítás, fel- és leszállás közbeesı állomáson

Az útmegszakítási szándékot a kiindulási állomáson a jegyváltáskor elıre be kell jelenteni, és azt a Bejelentésen fel kell
tüntetni.
Az útmegszakítást az útmegszakítási állomáson nem kell igazoltatni.
Közbeesı állomáson a fel- és leszállás mind az oda-, mind a visszaútban megengedett.
5.3.9.

Költségtérítés a csoportos utazás elmaradása esetében

Ha a bejelentett utazás bármely ok miatt elmarad, vagy az utazást elhalasztják, de a vasútnak az elıkészület során már
külön teljesítményei merültek fel, a költségei megtérítését kérheti.
5.3.10. Visszatérítés
Ha a csoport az elszámoltnál kisebb létszámmal, alacsonyabb kocsiosztályban, vagy rövidebb útvonalon utazott, és ezt az
igénybevett vonatok jegyvizsgálóival létszám és kedvezmény mértéke megjelöléssel igazoltatták, a menetdíj-különbözet
visszatérítését kérhetik. A kérelmet a csoportos őrjegy igazoltatott menetjegy példányának csatolásával MÁV-START
Ügyfélszolgálatának kell megküldeni.
Nem igényelhetı menetdíj-visszatérítés az odautazásra, ha az utazás elmaradása esetében a csoport a Bejelentésben
megjelölt vonat indulása elıtt legalább 2 órával nem mondta le utazását.
5.4. A GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK TANULÓI ÉS KÍSÉRİIK UTAZÁSI KEDVEZMÉNYE
5.4.1.

Igényjogosultság kedvezmény

90%-os mérsékléső kedvezményes menetjegy váltására jogosult a gyermek (tanuló) lakóhelye (tartózkodási helye) és az
intézmény székhelye (gyülekezı helye) közötti utazásra a fogyatékosok nevelési, oktatási
• intézményeiben bentlakó,
• intézményeibe rendszeresen vagy esetenként bejáró
testi-, érzékszervi-, értelmi-, beszéd- vagy más fogyatékos gyermek, óvodás, diák (függetlenül attól, hogy a többi
gyermekkel együtt vagy külön vesz részt a nevelésben, illetıleg oktatásban) és az intézmény igazolása alapján legfeljebb 2
fı kísérıje (szülı vagy megbízottja).
Az igazolást a fogyatékosság típusának megfelelıen létrehozott:
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• óvoda,
• általános iskola,
• középiskola,
• szakiskola,
• diákotthon,
• kollégium,
• pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény,
• korai fejlesztést nyújtó intézmény,
• fejlesztı felkészítést biztosító intézmény
adhatja ki.
A bejáró tanulók kísérıjét a kedvezmény csak akkor illeti meg, ha a tanuló egészségi állapota a kísérést szükségessé teszi,
és az intézmény (a gyülekezıhely) nem a lakóhelyen, illetıleg nem a kísérı munkahelyével azonos helységben van.
Ez a kedvezmény illeti meg a fogyatékosok nevelését, oktatását ellátó intézményekben bentlakó - fogyatékosságban
szenvedı - tanulót látogató szülıt (hozzátartozót) is az intézmény igazolása alapján az intézmény székhelye és a szülı
(hozzátartozó) állandó lakóhelye közötti utazásra, ha az intézmény nem a lakóhelyen és nem a látogató munkahelyével
azonos helységben van.
A kedvezményt egyidejőleg csak egy látogató veheti igénybe. A tanuló kísérıjét és látogatóját nem illeti meg a
kedvezmény a lakóhelye és a munkahelye közötti útszakaszra.
5.4.2.

Igényjogosultság igazolása

Az utazási kedvezményt a tanuló és vele utazó kísérıje a tanintézet által kiállított és tanévenként érvényesített „A.Tü.
20/új r.sz.” „Igazolvány a gyógypedagógiai intézmény tanulója és egy kísérıje részére” megnevezéső igazolvány
felmutatásával veheti igénybe. A tanintézet az Igazolvány kiállításáról sorszám szerinti nyilvántartást köteles vezetni.
5.4.3.

Kísérık utazása

A gyermekkel utazó kísérı az Igazolvány felmutatása mellett jogosult a kedvezmény igénybevételére.
Ha a kísérı - a tanintézet székhelyére, illetıleg a gyermek lakóhelyére - egyedül utazik, a kedvezményes árú menetjegy
váltására csak az Igazolvány, valamint az ahhoz a tanintézet által kiállított és kiadott „A. Tü. 20/új A.r.sz.” „Betétlap”
egyidejő felmutatásával jogosult. A vasúti menetjegy megváltásakor a Betétlapot le kell bélyegeztetni. A bélyegeztetés
elmulasztása esetén azt a jegyvizsgáló a vonaton pótdíj felszámítása nélkül pótolja.
Ha a gyermek és kísérıje naponta utazik a tanintézet székhelyére, és a kísérı az 1. pontban elıírtak szerint a kedvezmény
igénybevételére jogosult, a gyermek nélkül történı utazáshoz a tanintézet havonta csak egy Betétlapot érvényesít a
hátoldalon „........ hónapban naponta egy menettérti utazásra érvényes” megjelöléssel. Az ilyen Betétlapot csak az elsı
utazáskor kell lebélyegezni.
5.4.4.

Utazási viszonylat

Az Igazolvány alapján kizárólag a tanintézet (gyülekezıhely), illetıleg a lakóhely viszonylatára váltható kedvezményes
árú menetjegy.
A tanulót - egyéb utazásaira - a Diákigazolványra jogosultak utazási kedvezménye illeti meg.
A tanuló kísérıje az Igazolvány alapján más viszonylatban történı utazásához kedvezményre nem jogosult.
5.4.5.

Több közlekedési eszköz használata

Az intézmény igazolása alapján a kedvezmény vasúton és autóbuszon kombináltan is felhasználható. Az intézménynek
külön-külön fel kell tüntetnie az egyes közlekedési eszközökkel megtett utazás viszonylatát.
5.4.6.

Útmegszakítás

A kedvezmény alapján váltott menetjeggyel az utazás nem szakítható meg.
5.5. TANULÓK HAZAUTAZÁSI KEDVEZMÉNYE
5.5.1.

Kedvezmény

A lakóhelyén kívül fekvı oktatási intézményben levelezı tagozaton tanuló diák korlátlan számú 50%-os mérsékléső
kedvezményes menetjegy váltására jogosult a tanintézet székhelye vagy a gyakorlati oktatás helyszíne és a tanuló
lakóhelye (tartózkodási helye) közötti utazásra.
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5.5.2.

Igényjogosultság

A kedvezmény használatára jogosult az oktatási intézmények levelezı tagozatra járó tanulója (hallgatója), ha érvényes
diákigazolvánnyal rendelkezik.
5.5.3.

Nem jogosult

Nem jogosult a kedvezmény igénybevételére a távoktatásban résztvevı tanuló (hallgató).
5.5.4.

Igényjogosultság igazolása

A kedvezmény kiszolgáltatása a levelezı tagozatra járó tanuló (hallgató) részére:
• érvényes diákigazolvány,
• érvényes diákigazolvány és a hozzá kiadott tanintézeti igazolás,
• érvényes diákigazolvány és a vasút által kiállított „Igazolás a tanulók vasúti kedvezménye igénybevételéhez”
nyomtatvány
alapján igényelhetı.
A tanintézeti igazolásra, az „Igazolás a tanulók vasúti kedvezménye igénybevételéhez” nyomtatvány igénylésére,
kiállítására, felhasználására az 5. Szakasz II. Fejezetben leírtakat kell figyelembe venni.
5.5.5.

Érvényességi idıszak

A kedvezményt az érvényes diákigazolvánnyal rendelkezı tanulók egész éven át, a tanév befejezését követı október 31éig vehetik igénybe.
5.5.6.

Utazási viszonylat

A kedvezményes árú menetjegy kizárólag a diákigazolványban, a tanintézeti igazolásban vagy az „Igazolás a tanulók
vasúti kedvezménye igénybevételéhez” nyomtatványban tételesen feltüntetett vasútállomások közötti utazásra váltható.
Elı nem jegyzett viszonylatra, közbeesı állomásra vagy közbeesı állomástól kedvezményes árú menetjegy nem adható ki.
Az elıjegyzett viszonylatra megváltott menetjeggyel a közbeesı állomáson a fel- és a leszállás megengedett. Közbeesı
állomáson történı fel- és leszállás esetében a menetdíj-különbözet visszatérítése nem igényelhetı.
5.5.7.

Csoportos utazás

Ha a kedvezményes árú menetjegy váltására jogosult tanulók a tanintézet szervezésében esetenként vagy rendszeresen
csoportosan kívánnak utazni a gyakorlati oktatás helyszínére, a vasút az utazási viszonylat meghatározására az „Igazolás a
tanulók vasúti kedvezménye igénybevételéhez” nyomtatvány helyett a tanintézet által lebélyegzett és igazolt olyan
megkeresést is elfogadja, amelyben feltüntették:
• az utazók nevét, diákigazolványának számát,
• az utazás tanulmányi célját,
• az utazás viszonylatát,
• az utazás dátumát vagy idıszakát,
• az igényelt utazási kedvezményt.
5.5.8.

Több közlekedési eszköz használata

A kedvezmény a lakóhely (tartózkodási hely) és a tanintézet (gyakorlati oktatás) székhelye közötti utazásra vasúton és
autóbuszon kombinálva is igénybe vehetı.
Autóbusszal kombinált utazás esetén a diáknak minden igénybe venni szándékozott vasúti viszonylatot tételesen be kell
jegyeztetnie a tanintézet által kiadott igazolásba vagy az „Igazolás a tanulók vasúti kedvezménye igénybevételéhez”
nyomtatványba.
5.5.9.

Iskolaváltozás

Ha az érvényes diákigazolvánnyal rendelkezı tanuló fel tudja mutatni új iskolája lebélyegzett felvételi értesítését,
amelybıl az új iskola székhelye egyértelmően megállapítható, akkor részére a lakóhely (tartózkodási hely) és az új
tanintézet székhelye közötti utazáshoz az iskolakezdés hónapjában az érvényes régi diákigazolvány alapján a
kedvezményes árú menetjegyet a vasút az „Igazolás a tanulók vasúti kedvezménye igénybevételéhez” nyomtatványba
történı bejegyzés nélkül is kiszolgáltatja.
Ugyanígy jár el a vasút az iskola nemet váltó, új diákigazolvánnyal még nem rendelkezı tanuló esetében is. (Általános
iskolát végzett tanuló középiskolába, középiskolát végzett tanuló fıiskolába, egyetemre utazik.)
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Nem szolgáltatható ki a kedvezményes árú menetjegy az olyan iskolakezdı (iskolaváltó) tanuló részére, aki nem
rendelkezik érvényes diákigazolvánnyal.
5.5.10. Útmegszakítás
A kedvezmény alapján váltott menetjeggyel az utazás nem szakítható meg.

6. A SZOMSZÉDOS ÁLLAMOKBAN ÉLİ MAGYAROK UTAZÁSI KEDVEZMÉNYE
6.1. ÁLTALÁNOS IGÉNYBEVÉTELI FELTÉTELEK
6.1.1.

Magyar igazolvány, magyar hozzátartozói igazolvány

A 2001. évi LXII. törvény (továbbiakban: Szátv.) által meghatározott utazási kedvezmények igénybevételére való
jogosultság igazolására:
• a törvény hatálya alá tartozó személy részére a „Magyar igazolvány”,
• a törvény hatálya alá tartozó személy hozzátartozója részére a „Magyar hozzátartozói igazolvány”
szolgál.
A „Magyar igazolvány” és a „Magyar hozzátartozói igazolvány” (továbbiakban együtt: Magyar igazolvány):
• álló formátumú,
• közép-zöld színő, egyedi mintázatú és összetételő mőbır borítású,
• a borítón arany színő igazolvány megnevezéssel és a Szent Korona grafikájával,
• fényképpel ellátott,
• sorszámozott,
• biztonsági közokirat.
6.1.2.

A Magyar igazolvány adatai

A Magyar igazolvány tartalmazza:
• az igazolvány tulajdonosának
o arcképét,
o családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja nevét idegen nyelven (kizárólag a Magyar igazolványban
magyar nyelven is), állampolgárság kódszámát, aláírását,
• a kiállítás napját,
• az okmány számát,
• a mellékleteit.
A Magyar igazolvány mellékletei:
• az utazási kedvezmények igénybevételérıl szóló tájékoztató és a korlátozott számban biztosított utazási
kedvezmények felhasználásának jelölésére szolgáló 1. melléklet,
• a diákkedvezményekre való jogosultság, valamint az ezzel összefüggı bejegyzések és igazolások feltüntetésére
szolgáló 2. melléklet,
• az engedély alapján történı munkavállalással kapcsolatos bejegyzésekre szolgáló 4. melléklet.
A diákkedvezmény esetén a Magyar igazolvány részét képezi a Diákigazolvány.
6.1.3.

A Magyar igazolvány kiadása és érvényessége

Magyar igazolványt a Szátv. hatálya alá tartozó kérelmezı részére a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó,
Nyilvántartó és Választási Hivatala állítja ki. A Magyar igazolvány érvényességi ideje határidı nélküli. A Magyar
igazolvány mellékletei éves bontásban öt év idıtartalomra biztosítanak lehetıséget a bejegyzések és igazolások
feltüntetésére. Ha az igazolvány érvényességi ideje az öt évet meghaladja, a mellékletek öt éven túli felhasználási
lehetıségét a hatóság Betétlap kiadásával biztosítja.
A Magyar igazolvány 2. melléklete, a Diákigazolvány érvényesítése tanévenként történik.
6.1.4.

Érvényességi terület

A Szátv. hatálya alá tartozó kedvezmények kizárólag belföldi forgalomban érvényesek, és nem használhatóak fel a
nemzetközi utazás magyar szakaszára.
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6.1.5.

Érvénytartam

Ha a kedvezmény szabályozása másképp nem rendelkezik, a kedvezményes árú menetjegy érvénytartama megegyezik az
azonos távolságra szóló teljesárú menetjegy érvénytartamával, azonban a Magyar igazolvány, és a kedvezmény
igénybevételéhez szükséges igazolvány mellékletének érvénytartamán túl nem terjedhet.
6.2. A SZÁTV. HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ 65 ÉVEN FELÜLIEK UTAZÁSI KEDVEZMÉNYE
6.2.1.

Igényjogosultság, kedvezmény

A Szátv. hatálya alá tartozó 65. életévét betöltött külföldi állampolgár és a 65. életévét betöltött hozzátartozója díjfizetés
nélkül utazhat.
6.2.2.

Igényjogosultság igazolása

A kedvezményre való jogosultságot a:
• 65. életév feletti külföldi állampolgár a „Magyar igazolvány”,
• a külföldi állampolgár 65. életév feletti hozzátartozója a „Magyar hozzátartozói igazolvány”
felmutatásával igazolhatja.

6.3. A SZÁTV. HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ 6. ÉS 65. ÉLETÉV KÖZÖTTI SZEMÉLYEK UTAZÁSI
KEDVEZMÉNYE
6.3.1.

Igényjogosultság, kedvezmény

A Szátv. hatálya alá tartozó 6. és 65. életév közötti személy évente 4 alkalommal a Magyar igazolvány alapján 90%-os
mérsékléső kedvezményes menettérti útra szóló menetjegy vásárlására jogosult.
6.3.2.

Menetjegyváltás

Menetjegyváltáskor a jegykiadóhely az utazást a Magyar igazolvány 1. mellékletében a tárgyévre vonatkozóan az erre
megjelölt helyen bélyegzéssel elıjegyzi. Egy útra történı jegykiszolgáltatás esetében a bélyegezési hely ismételten nem
használható fel.
6.3.3.

Menetjegy kiadása a vonaton

Az utas - érvényes Magyar igazolvány alapján – kedvezményes árú menetjegyét a vonaton is megválthatja az elıírt pótdíj
megfizetésével. Ilyen esetben a jegyvizsgáló az igazolvány 1. mellékletén a következı üres bélyegzési helyen a „JK”, a
vonatszám, és a kelet rájegyzésével és aláírásával tünteti fel az utazás tényét.
6.3.4.

Az utalvány érvényességi területe

A Magyar igazolvány alapján a MÁV-START szolgáltatási területén, valamint a VOLÁN vállalatok autóbuszjárataira
váltható kedvezményes árú menetjegy.
Az igazolvány alapján ugyanazon bélyegzési hely felhasználásával vasútra és távolsági autóbuszra is váltható menetjegy.
Ilyen esetben, ha az utas utazását autóbusszal kezdte meg, vasúton továbbutazását az autóbuszon történt utazása
megkezdését követı nap 24.00 órájáig be kell fejezni. A jegykiadáskor a vasúti bélyegzılenyomatot a VOLÁN
bejegyzésével azonos bélyegzési helyen kell alkalmazni.
6.3.5.

Érvényességi idıtartam

A Magyar igazolvány tárgyévre vonatkozó 1. mellékletére december 31-éig váltható menetjegy. Az elıvételben vásárolt
menetjegy érvénytartamának kezdete legkésıbb december 31-e lehet.
A Magyar igazolvány alapján megvásárolt menetjegy - annak érvénytartamán belül - a tárgyévet követı évben még
felhasználható.
6.3.6.

Menetdíj-visszatérítés

Ha az utas a fel nem használt menetjegye árának visszatérítésére jogosult, és a Magyar igazolványát is felmutatja, a vasút a
visszatérítés tényét az igazolványban feltünteti. Ha az ilyen Magyar igazolvány tulajdonosa új menetjegy kiadását igényli,
a jegykiadóhely nem használ fel újabb üres bélyegzési helyet, hanem a jegy kiadását az utazásra fel nem használt lehetıség
terhére végzi.
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6.4. A SZÁTV. HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ 18 ÉVEN ALULI SZEMÉLYEK CSOPORTOS UTAZÁSI
KEDVEZMÉNYE
6.4.1.

Igényjogosultság

A Szátv. hatálya alá tartozó 18 éven aluli személyek – nagyobb csoportban történı utazásuk esetében, elızetes bejelentés
és a Magyar igazolványuk felmutatása mellett – csoportos elszámolásukat kérhetik.
6.4.2.

Kedvezmény igénylése

A kedvezmény az utazás szervezıjének kétpéldányos, magyar nyelvő, írásos bejelentése alapján és a csoport tagjai nevére
kiállított érvényes Magyar igazolvány egyidejő bemutatásával vehetı igénybe.
A bejelentésben feltüntetendı:
• a kiindulási és célállomás,
• a vonat (vonatok) száma,
• az indulás idıpontja,
• a csoport létszáma,
• a csoport tagjainak névsora és a Magyar igazolványuk száma,
• a csoport vezetıjének neve, lakcíme és aláírása.
A szervezınek a bejelentésen fel kell tüntetnie a csoport utazásáért felelıs kísérı nevét, Magyar igazolványa számát és
lakcímét.
6.4.3.

Kedvezmény

Az írásos bejelentés és a Magyar igazolvány alapján évente egy alkalommal 90%-os mérsékléső kedvezményes menettérti
menetjegy váltására jogosult:
• a legalább 10 fıbıl álló csoport,
• velük utazó két 18 éven felüli kísérı.
6.4.4.

Az utazás bejelentése

A bejelentést a csoport tagjai nevére kiállított Magyar igazolványokkal együtt az elszámolást végzı jegykiadóhely részére
legalább 1 órával korábban kell annak a vonatnak az indulása elıtt átadni, amellyel a csoport utazni kíván.
Az írásos bejelentés egyik példányát a pénztárkezelı bevonja, a másik példányt lebélyegezve a csoport részére visszaadja.
Ezt a csoportos őrjegy mellékleteként az utazás befejezéséig meg kell ırizni.
Két bejelentés szükséges, ha a menetjegy váltása oda- és visszaútra külön történik.
A jegykiadóhely a menetdíj elszámolást a csoport valamennyi tagja Magyar igazolványának 1. mellékletében a tárgyévre
vonatkozóan elıjegyzi.
6.4.5.

Elszámolás

A csoport elszámolása csoportos őrjegyen történik. A vasút a csoport valamennyi tagját a bejelentésben feltüntetett
kiindulási állomástól a célállomásig számolja el.
6.4.6.

Érvénytartam

A csoportos őrjegy érvénytartama az érvényesség elsı napjaként megjelölt naptól számított 14 nap. Menettérti útra történı
elszámolás esetében a csoportos őrjegy érvénytartama 1 hónap. Az utazást a bejelentésben megjelölt vonattal kell
megkezdeni. A csoport által használt vonat 2 órával a tervezett indulás elıtt megváltoztatható. A változást a
személypénztáros a csoportos őrjegyen feltünteti.
6.4.7.

Útmegszakítás

Az útmegszakítási szándékot a kiindulási állomáson a jegyváltáskor elıre be kell jelenteni, s azt a bejelentésen fel kell
tüntetni. A bejelentésen feltüntetett útmegszakítást az útmegszakítási állomáson nem kell igazoltatni.
6.4.8.

Visszatérítés

Ha a csoport az elszámoltnál kisebb létszámmal, rövidebb útvonalon utazott és ezt az igénybe vett vonatok
jegyvizsgálóival igazoltatták, a menetdíj-különbözet visszatérítését kérhetik. Ha a csoport kisebb létszámmal utazott, a fel
nem használt menetjegy árának visszatérítésére jogosultak, és ha a Magyar igazolványt is felmutatják, a vasút a
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visszatérítés tényét az igazolványban feltünteti. Ha az ilyen igazolvány tulajdonosa másik csoport tagjaként új menetjegy
kiadását igényli, a jegykiadóhely nem használ fel újabb üres bélyegzési helyet, hanem a jegy kiadását az utazásra fel nem
használt lehetıség terhére végzi.
6.5. A SZÁTV. HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ DIÁKOK UTAZÁSI KEDVEZMÉNYE
6.5.1.

Szátv. hatálya alá tartozó diákigazolvány

A Szátv. hatálya alá tartozó diákok utazási kedvezményeinek igénybevételéhez a Magyar igazolvány és a mellékletét
képezı Diákigazolvány (továbbiakban: határon túli magyarok diákigazolványa) szolgál.
A határon túli magyarok diákigazolványa
• bankkártya mérető,
• mőanyag,
• fényképpel ellátott,
• sorszámozott,
• a Szent Korona grafikáját, és a
• Diákigazolvány megnevezést tartalmazó
közokirat.
A határon túli magyarok diákigazolványának egyes fajtái a rajtuk feltüntetett képjelben különböznek egymástól. A nappali
és esti tagozaton tanulók - teljes idıs képzésben résztvevı - részére kiadott diákigazolványon „teljes napkorong”, a
levelezı tagozaton tanulók és a távoktatásban résztvevık - részidıs képzés - részére kiadott diákigazolványon „félbevágott
napkorong” képjel található.

6.5.2.

A határon túli magyarok diákigazolványának adatai

A határon túli magyarok diákigazolványa tartalmazza:
• a tanuló, hallgató arcképét,
• a tanuló, hallgató családi és utónevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, lakcímét vagy tartózkodási
helyét, aláírását,
• a kiállítás napját,
• a tagozat megjelölését,
• a Magyar igazolvány számát,
• az érvényességét jelölı adatot (érvényesítı matrica).
6.5.3.

A határon túli magyarok diákigazolványának kiadása, érvényesítése

A határon túli magyarok diákigazolványára a Szátv. hatálya alá tartozó Magyar igazolvánnyal rendelkezı azon személyek
jogosultak, akik a Magyarországgal szomszédos állam közoktatási intézményében tanulói jogviszonyban állnak és magyar
tannyelven tanulnak, vagy bármely felsıoktatási intézményben hallgatói jogviszonyban állnak. A jogosultak részére a
határon túli magyarok diákigazolványát az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont állítja ki és a megyei
(fıvárosi) közigazgatási hivatalok kézbesítik.
A határon túli magyarok diákigazolványának érvényesítése - képzés formájától függetlenül - tanévenként, érvényesítési
matricával történik. A tanévre érvényesített határon túli magyarok diákigazolványa - a szorgalmi idıszakot követı nyári
szünet idejére is - október 31-éig érvényes.
6.5.4.

A határon túli magyarok diákigazolványának bevonása

A kiadó intézmény bevonja a diákigazolványt, ha
• a Magyar igazolvány visszavonásra kerül,
• a határon túli magyarok diákigazolványára való jogosultság megszőnt.
6.5.5.

Igényjogosultság, kedvezmény

A Szátv. hatálya alá tartozó nappali vagy esti tagozaton tanuló diákok
• az érvényes Magyar igazolvány,
• a Magyar igazolvány 2. mellékletének tanévre történı érvényesítése, és
• az érvényes határon túli magyarok diákigazolványa
• alapján korlátlan számú 50%-os mérsékléső kedvezményes menetjegy vásárlására jogosultak.
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7. TÁRSASUTAZÁSOK
7.1. KÜLÖN ÜLİHELYES KOCSI (KOCSISZAKASZ)
7.1.1.

Megrendelés

A vasút külön ülıhelyes kocsit (kocsiszakaszt) csak abban az esetben bocsát az utasok rendelkezésére, ha azt az üzemi
viszonyok megengedik.
A külön ülıhelyes kocsit 7 nappal a tervezett utazás elıtt kell írásban megrendelni a MÁV-START Ügyfélszolgálatánál.
A megrendelésben közölni kell:
• az utazás napját,
• a kiindulási állomást,
• a célállomást,
• a használni kívánt vonat indulási idejét,
• a kocsiosztályt és a kocsiszakaszban utazók számát,
• a különleges igényeket.
A vasút a külön ülıhelyes kocsit (kocsiszakaszt) a megrendelı kizárólagos használatába adja.
7.1.2.

A különkocsi menetdíja

A külön ülıhelyes kocsiért (kocsiszakaszért) annyi, a kocsiosztálynak megfelelı teljesárú menetjegy árát kell megfizetni,
ahány ülıhely a kocsiban (kocsiszakaszban) van. Ha több utas utazik, mint az ülıhelyek száma, a menetdíjat valamennyi
utasért meg kell fizetni.
7.1.3.

Közbeesı állomásig lezártan közlekedı kocsi (kocsiszakasz) díja

Ha a vasút a közbeesı állomáson felszálló utasok részére a kocsit (kocsiszakaszt) a vonat kiindulási állomásán vagy
valamelyik más közbeesı állomáson zárja le, a menetdíjat a vonat kiindulási állomásától, illetıleg attól az állomástól kell
megfizetni, ahol a kocsit (kocsiszakaszt) lezárták.
7.1.4.

A különkocsi (kocsiszakasz) megjelölése

A megrendelt különkocsit (kocsiszakaszt) a vasút külön felirattal jelöli meg.
7.1.5.

Helybiztosítás, pótjegy

A pót- és helyjegyköteles, helyjegyköteles, valamint pótjegyköteles vonatba besorozott különkocsiban utazók mentesülnek
pót- és helybiztosítási díj, a helybiztosítási díj vagy a pótjegy díjának megfizetése alól.

7.2. SPECIÁLIS ÉS KÜLÖNCÉLÚ KOCSI
7.2.1.

Megrendelés

Különkocsit a vasút csak lehetıség szerint bocsát rendelkezésre. A külön háló-, fekvıhelyes, étkezı- vagy büfékocsit,
speciális kocsit a tervezett indulás elıtt legalább 21 nappal kell írásban a MÁV-START Ügyfélszolgálatától megrendelni.
A kétpéldányos, írásos megrendelésnek tartalmaznia kell
• az utazás napját,
• a kiindulási és a célállomást,
• a használni kívánt vonat számát,
• a vonat indulási idejét,
• a kocsiban utazók számát,
• az igényelt szolgáltatást.
A különkocsi kizárólag teljesárú menetdíj megfizetése ellenében vehetı igénybe.
7.2.2.

Közlekedtetés díja

A különkocsi közlekedtetésére a megrendelı és a vasút külön szolgáltatási szerzıdést köt.
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7.2.3.

Üresfutási díj

A rendelkezésre bocsátott kocsiért a különkocsi díján felül a kocsi közlekedtetésével kapcsolatban felmerülı üres futásért
az Üzletszabályzat III. Rész Vasúti menetdíjtáblázatok D) Fejezetében elıírt üresfutási díjat is meg kell fizetni.
7.2.4.

Helybiztosítás, pótjegy

A pót- és helyjegyköteles, helyjegyköteles, valamint pótjegyköteles vonatba besorozott különkocsiban utazók mentesülnek
a pót- és helybiztosítási díj, a helybiztosítási díj vagy a pótjegy díjának megfizetése alól.
7.3. KÜLÖNVONAT
7.3.1.

Megrendelés

A különvonat közlekedtetését legalább 21 nappal a tervezett indulás elıtt írásban kell megrendelni a MÁV-START
Ügyfélszolgálatától.
A megrendelésnek tartalmaznia kell:
• a megrendelı nevét és címét,
• az utazás napját,
• a kért különvonat indulási- és érkezési idejét,
• a vonat indulási- és célállomását,
• a használandó útvonalat,
• a résztvevık számát kocsiosztályonként külön-külön,
• a kocsi típusát (1. vagy 2. kocsiosztályú ülıhelyes kocsi, büfé-, étkezıkocsi stb.),
• azoknak az állomásoknak a nevét, ahol útközben fel- vagy leszállnak, és az ott fel- és leszálló utasok számát.
Különvonatot a vasút csak akkor indít, ha azt az üzemi viszonyok megengedik. A vasútnak jogában áll a különvonat
közlekedtetését minden indokolás nélkül megtagadni vagy a különvonatot menetrend szerinti vonattal egyesítve
közlekedtetni. A különvonat indulási idejét - a megrendelı kívánságának lehetıség szerinti figyelembevételével - a vasút
állapítja meg.
A különvonat közlekedtetésére a vasút árajánlatot készít, melynek elfogadása esetén a megrendelı és a vasút Szolgáltatási
Szerzıdést köt.
7.3.2.

Menetdíj

A menetdíj megállapítása a tisztes nyereség figyelembevételével a piaci igényekhez igazodik, összege, megfizetésének
módja, ideje a Szolgáltatási Szerzıdésben kerül rögzítésre.
7.3.3.

Speciális és különcélú kocsik

A megrendelı kívánságára a vasút a különvonatba speciális és különcélú kocsit is besoroz.
7.3.4.

Várakozási díjak

A meghatározott indulási idıt pontosan be kell tartani. Ha a megrendelı kívánságára vagy hibájából a vonat késve indul,
minden megkezdett 30 percnyi késedelemért még a különvonat indulása elıtt várakozási díjat kell fizetni.
Ha a különvonat a vasútnak felróható okok miatt késve indul, és ezért a célállomásra 30 percnél nagyobb késéssel érkezik,
a vasút minden megkezdett 30 perc késésért a várakozási díjnak megfelelı összeget visszatéríti a megrendelınek. A
késésrıl a vonatvezetı és a forgalmi szolgálattevı együttesen ad igazolást.
Ha a különvonat indulását a megrendelı kívánságára el kell halasztani, a vonatindító állomás dönt, hogy a különvonat
meddig tartható indulásra készen. Ez azonban legfeljebb addig történhet, amíg a fizetett összeg az esedékes várakozási
díjat és a már felmerült esetleges egyéb díjakat fedezi.
Ha a különvonat közbeesı állomáson a megrendelı kívánságára a forgalmi vagy üzemi célból szükséges idınél tovább
tartózkodik, minden megkezdett 30 percért várakozási díjat kell fizetni.
Ha a menettérti útra igénybevett különvonat a megrendelés alapján a célállomáson a visszaindulásig 12 óránál tovább
tartózkodik, a tényleges érkezéstıl számított minden megkezdett 12 óráért meghatározott díjat, de legfeljebb a
célállomástól a honállomásig esedékes üresfutási díj kétszeresét kell megfizetni.
A célállomáson való várakozás ideje alatt az utasok a kocsiban nem tartózkodhatnak, a kocsikban hagyott tárgyakért a
vasút felelısséget nem vállal.
A várakozási díj összege a Szolgáltatási Szerzıdésben kerül meghatározásra.
7.3.5.

Lemondás
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A különvonat lemondásának minısül a menetdíj megfizetési határidejének elmulasztása.
A különvonat lemondása esetén a vasút jogosult a lemondási díj és a felmerült költségeinek felszámítására.

8. HELYBIZTOSÍTÁS
8.1. ÜLİHELYBIZTOSÍTÁS
8.1.1.

Ülıhely-biztosítás

A vasút egyes vonatokat kötelezı vagy nem kötelezı (fakultatív) ülıhely-biztosítással közlekedtet.
8.1.2.

Kötelezı helybiztosítás

A kötelezı ülıhely-biztosítással közlekedı (helyjegyköteles) vonat csak érvényes menetjegy és az adott vonatra szóló
helyjegy együttes felmutatásával vehetı igénybe.
8.1.3.

Nem kötelezı helybiztosítás

A nem kötelezı helybiztosítással közlekedı vonatokon ülıhely biztosítható. A vasút a lefoglalt ülıhelyeket a fülke külsı
oldalán elhelyezett táblán olyan helyfoglaltsági szelvénnyel jelöli meg, amely tartalmazza:
• az utazás napját,
• a vonat számát,
• a kocsi számát,
• a lefoglalt ülıhely számát,
• a helybiztosítási viszonylatot.
Az így megjelölt ülıhelyet csak az az utas foglalhatja el, aki érvényes menetjegyén felül erre a helyre érvényes helyjeggyel
is rendelkezik.
Ha az utas a megjelölt állomástól történı indulás után 15 percen belül nem foglalta el ülıhelyét, az ülıhelyre való jogát
elveszíti. Az ilyen ülıhelyet más utas elfoglalhatja.
A vasút fenntartja magának a jogot, hogy - kivételesen - az elızetesen biztosított ülıhelytıl eltérı más ülıhelyet bocsásson
az utas rendelkezésére.
8.1.4.

Egyes kocsikban kötelezı helybiztosítás

Egyes nemzetközi vonatok kijelölt kocsijaiban az ülıhely-biztosítás kötelezı. Ezek a kocsik csak érvényes menetjegy és az
adott vonatra szóló helyjegy együttes felmutatásával vehetıek igénybe.
8.1.5.

Kocsiosztály, helyjegykiadás

Ülıhely-biztosítás csak az utas menetjegyének megfelelı kocsiosztályra kérhetı.
A vasút a helybiztosításkor megköveteli az utas menetjegyének bemutatását, illetıleg egyidejő megváltását. A helyjegy
kiadását a vasút a menetjegyen bélyegzılenyomattal megjelöli. Ha a helybiztosítás magasabb kocsiosztályra történik, mint
amilyenre az utas menetjegye érvényes, a vasút a kocsiosztály-különbözeti díjat is elszámolja.
8.1.6.

Elıvétel

A helybiztosításra vonatkozó igény legkorábban 60 nappal a tervezett utazás elıtt jelenthetı be.
8.1.7.

Utánfizetés

Ha az utas a kötelezı ülıhely-biztosítással közlekedı vonatban vagy kocsiban helyjegy nélkül utazik, illetıleg a fakultatív
ülıhely-biztosítással közlekedı vonatban a helyfoglaltsági szelvénnyel megjelölt ülıhelyet a jogos tulajdonos részére nem
adja át, a vasút az utast az Üzletszabályzat III. Rész Vasúti menetdíjtáblázatok C) Fejezetében elıírt pótdíj megfizetésére
kötelezi. Az ülıhelyet az utánfizetési összeg megfizetése esetén is át kell adni az arra az ülıhelyre igényjogosult utas
részére.
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8.2. PÓT- ÉS HELYJEGYKÖTELES VONAT
8.2.1.

Szolgáltatás

A vasút a Menetrendben külön megjelöléssel kiemelt szolgáltatási szintő, elızetes pót- és helyjegy váltásához kötött
vonatokat közlekedtet.
8.2.2.

Igénybevételi feltétel

A pót- és helyjegyköteles vonat
• a beutazott távolságra érvényes, az utas által igénybevett kocsiosztálynak megfelelı menetjegy,
• a vonatra szóló - a vonattal megtett viszonylatra érvényes – pót- és helyjegy
egyidejő felmutatásával vehetı igénybe.
8.2.3.

Pót- és helyjegy

A pót- és helyjegy díját az Üzletszabályzat III. Rész Vasúti menetdíjtáblázatok D) Fejezete tartalmazza.

8.3. PÓTJEGYKÖTELES VONAT
8.3.1.

Szolgáltatás

A vasút a Menetrendben külön megjelöléssel kiemelt szolgáltatási szintő, elızetes pótjegy váltásához kötött vonatokat
közlekedtet.
8.3.2.

Igénybevételi feltétel

A pótjegyköteles vonat
• a beutazott távolságra érvényes, az utas által igénybevett kocsiosztálynak megfelelı menetjegy,
• a vonatra szóló - a vonattal megtett viszonylatra érvényes - pótjegy
egyidejő felmutatásával vehetı igénybe.
8.3.3.

Pótjegy

A pótjegy díját az Üzletszabályzat III. Rész Vasúti menetdíjtáblázatok D) Fejezete tartalmazza. A pótjegy díja nem
tartalmazza a helybiztosítás díját.
8.4. EGYÜTTES ELHELYEZÉS
8.4.1.

Együttes elhelyezés

A vasút - amennyiben az üzemi viszonyok lehetıvé teszik - vállalja a csoportok együttes elhelyezését.
8.4.2.

Együttes elhelyezés díja

Az együttes elhelyezésért a vasút nem számít fel díjat.
100 fınél nagyobb létszámú csoport igénylése esetén, amennyiben az együttes elhelyezés csak kocsi besorozásával
biztosítható, a kocsinak a vonat kiindulási állomásig történı továbbításának díját a vasút felszámítja.
8.4.3.

Létszám

Együttes elhelyezést általában 40 fınél nagyobb létszámú csoportok esetében lehet kérni. A vasút kisebb létszámú
csoportok elhelyezését csak kivételesen vállalja.
8.4.4.

Igénylés

Együttes elhelyezés kétpéldányos írásos igényléssel kérhetı, amelynek tartalmaznia kell:
• a csoport létszámát,
• az utazás napját,
• a vonat számát,
• a kocsiosztályt,
• az utazási viszonylatot (állomástól állomásig),
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• a különleges igényeket,
• a csoportvezetı nevét, lakcímét és aláírását,
• a felmerülı költségek (üresfutási díj) vállalására vonatkozó nyilatkozatot.
Az igénylés
• a vonatindító állomáson,
• a felszállási állomáson,
• a Menetjegyirodánál, vagy
• a MÁV-START Ügyfélszolgálatától
legkésıbb 7 nappal a tervezett indulás elıtt nyújtható be.
Az együttes elhelyezés vállalását a vasút az igénylés másolati példányán - két munkanapon belül - elıjegyzi.
8.4.5.

Viszonylat, üresfutási díj

Együttes elhelyezés elsısorban a vonat kiindulási állomásától biztosítható. Más állomástól a vasút csak akkor vállalja az
együttes elhelyezést, ha az igénylı a rendelkezésre bocsátott ülıhelyekért az Üzletszabályzat III. Rész Vasúti
menetdíjtáblázatok D) Fejezetében elıírt üresfutási díjat megfizeti.
8.4.6.

Elszámolás

Az együttes elhelyezéssel kapcsolatos díjat a vasút - a menetdíjjal együtt - csoportos őrjegyen számolja el.
8.4.7.

Ülıhelyek megjelölése

A vasút az igénylés alapján rendelkezésre bocsátott ülıhelyeket (kocsiszakaszt, fülkét) „Együttes elhelyezés” bárcával
jelöli meg, amelyen feltünteti a vonat számát, a viszonylatot, a lefoglalt ülıhelyek számát és az igénylı nevét.
8.4.8.

Az igény megszőnése

Az együttes elhelyezés céljára lefoglalt ülıhelyeket a vasút a vonatindító állomáson a vonat indulása elıtt 10 percig,
középállomáson a vonat indulásáig tartja fenn. A megjelölt idıpont után a vasút az „Együttes elhelyezés” bárcát eltávolítja
és a csoport tagjai által el nem foglalt ülı- és állóhelyeket az utazóközönség rendelkezésére bocsátja.
8.4.9.

Szabad ülıhelyek

Az együttes elhelyezés nem jelent kizárólagos használatot. A megrendelı csoport beszállása után a kocsiszakaszban
fennmaradó ülı- és állóhelyeket a csoporton kívüli utasok rendelkezésére kell bocsátani.
8.4.10. Korlátozások
Csúcsforgalmi idıszakban közlekedı vonatokon a vasút csak a 100 fınél nagyobb csoportok együttes elhelyezését vállalja.
Amennyiben a megrendelı által megjelölt idıszakban mentesítı vonat közlekedik, a vasút az együttes elhelyezést
elsısorban azon biztosítja. A vasút az együttes elhelyezésre vonatkozó igényt - a megrendelı egyetértésével módosíthatja, illetıleg az együttes elhelyezés teljesítését megtagadhatja. Az ülıhely-biztosítással közlekedı vonatokra
együttes elhelyezés nem igényelhetı. Az ilyen vonatokon a csoportok is csak a helyjegy megváltásával utazhatnak.
8.4.11. Együttes elhelyezés elmaradása, visszatérítés
Ha a vasút a vállalt együttes elhelyezést nem biztosította - a jegyvizsgáló igazolása alapján - a beszedett üresfutási díjat
levonás nélkül visszatéríti. A visszatérítést az elszámoló vasút megrendelést visszaigazoló egységétıl kell kérni. A
kérelemhez csatolni kell a jegyvizsgáló igazolását, az igénylés másolati és az elszámolási okmány eredeti példányát.
Az együttes elhelyezésre vonatkozó igény legkésıbb 24 órával a tervezett indulás elıtt - írásban - lemondható. Ilyen
esetben a vasút a lemondásról igazolást ad, és a beszedett összeget a menetdíj-visszatérítésre elıírt kezelési költség
levonásával visszatéríti.
Nem igényelhetı üresfutási díj visszatérítése, ha az utazás elmaradását az elıírt határidıig nem jelentették be, illetıleg ha a
csoport létszáma a bejelentettnél kisebb volt.
8.4.12. Utánfizetés
Ha a vasút által közölt üresfutási díjat az utazás megkezdése elıtt nem számoltatták el, azt a vonaton a jegyvizsgáló
pótolja. Ilyen esetben (egyszer) a menetjegy nélküli utazás pótdíja is felszámításra kerül.
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8.4.13. Kártérítés
Az együttes elhelyezés elmaradásáért kártérítés nem igényelhetı.
8.5. SZEMÉLYKOCSI ÁTÁLLÍTÁSA ÉS ÁTSOROZÁSA, VONATMEGÁLLÍTÁS
8.5.1.

Szolgáltatás

A vasút csak kivételes esetben – ha az a vasútüzem rendes menetében nem okoz gondot - vállalja a menetrendtıl eltérı
vonatmegállítást, illetve a személykocsi átállítását vagy átsorozását.
8.5.2.

Átsorozás

Ha a menetrend szerinti vonattal továbbított különkocsit vagy az együttes elhelyezéssel utazó csoport részére biztosított
kocsit a vasút ugyanazon a vasútállomáson az egyik vonatból a másik vonatba átsorozza, a kocsi ülıhelyeinek számának
figyelembevételével 20 km távolságra üresfutási díjat számít fel.
8.5.3.

Átállítás

Ha a menetrend szerinti vonatokkal továbbított különkocsit vagy az együttes elhelyezéssel utazó csoport részére biztosított
kocsit a vasút az egyik vasútállomásról a másik vasútállomásra a következı vonathoz átállítja, az átállításért a ténylegesen
megtett útszakaszra, de legalább 20 km távolságra a menetdíjat fizetı utasok száma és az eredeti elszámolás kedvezménye
figyelembevételével külön menetdíjat számít fel.
8.5.4.

Vonatmegállítás

Ha a vasút az utazó csoport igénylésére vállalja a menetrenden kívüli vonatmegállítást, ezért az Üzletszabályzat III. Rész
Vasúti menetdíjtáblázatok D) Fejezetében megállapított díjat számolja fel.
A vasút nem vállalja a helyjegyköteles és a pótjegyköteles vonatok menetrendtıl eltérı megállítását.
8.5.5.

Megrendelés

A szolgáltatást az együttes elhelyezéssel együtt kell megrendelni.
8.5.6.

Elszámolás

Az átsorozás, átállítás vagy vonatmegállítás díját a vasút Helyi/belföldi közvetlen forgalmú őrjegyen számolja el.
8.5.7.

Hiányos szolgáltatás

Ha a vasút a vállalt szolgáltatást nem teljesítette - a jegyvizsgáló igazolása alapján - a beszedett díjat levonás nélkül
visszatéríti. A visszatérítést az elszámoló vasút megrendelést visszaigazoló egységétıl kell kérni. A kérelemhez csatolni
kell a jegyvizsgáló igazolását, az igénylés másolati és az elszámolási okmány eredeti példányát.
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9. ÉLİ ÁLLAT, KUTYA SZÁLLÍTÁSA
9.1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK AZ ÉLİ ÁLLAT, A KUTYA SZÁLLÍTÁSÁRA
9.1.1.

Díjszámítás

A kilométer-távolságok összeadására vagy a viteldíj külön számítására az általános szabályok érvényesek.
9.1.2.

Utánfizetés

Ha a személykocsiba bevitt élı állatot az utas az utazás megkezdése elıtt a személypénztárban nem számoltatta el, a
vonaton történı elszámolásért a vasút az Üzletszabályzat III. Rész Vasúti menetdíjtáblázatok C) Fejezetében megállapított
pótdíjat számolja fel.
9.1.3.

Korlátozás

Nem vihetı be élı állat:
• 1. kocsiosztályú kocsiba,
• étkezıkocsiba,
• a pót- és helyjegyköteles, a helyjegyköteles vonatba és kocsiba.
9.1.4.

Korlátozások megszegése

Ha az utas a fuvarozási korlátozásokat megszegi, a viteldíjon felül az Üzletszabályzat III. Rész Vasúti menetdíjtáblázatok
C) Fejezetében megállapított pótdíjat kell megfizetnie, és a korlátozásoknak eleget kell tennie.
Ha az utas az elıírt pótdíjat nem fizeti meg vagy a megfizetés után is megszegi a korlátozásokat, a vasút az élı állattal
együtt az elsı alkalmas állomáson kizárhatja az utazásból.
9.1.5.

Élıállat jegy kiszolgáltatása

60 nappal a tervezett utazás elıtt a menetjeggyel együtt elıvételben is megvásárolható. A vasút a jegyet érvényesség
megjelölése nélkül is kiszolgáltatja.
Az élıállat jegy érvénytartama megegyezik az azonos távolságra kiszolgáltatott teljesárú menetjegy érvénytartamával.
9.1.6.

Visszatérítés

A vasút az élı állat szállításáért fizetett díjat a menetdíj-visszatérítés szabályai szerint téríti vissza.
9.2. ÉLİ ÁLLAT SZÁLLÍTÁS
A 2. kocsiosztályú személykocsiba – kutya kivételével – díjfizetés nélkül bevihetı megfelelıen – a kézipoggyász
szállításának szabályait betartva – csomagolt, egészségügyi vizsgálat nélkül szállítható kis élı állat.
9.3. KUTYASZÁLLÍTÁS
9.3.1.

Viteldíj

A kutya szállításáért élıállat viteldíjat kell fizetni.
9.3.2.

Kísért kutya

Az utassal együtt szállított kutyáért élıállat viteldíjat kell fizetni, függetlenül attól, hogy az utas a kutyát pórázon,
szájkosárral ellátva tartja, vagy kosárban, ketrecben, ládában vagy más tartályban viszi be a személykocsiba.
9.3.3.
a/
b/
c/
d/

Különleges szabályok
Kutya csak a 2. kocsiosztályú személykocsiba vihetı be. Egy utas legfeljebb 2 kutyát vihet magával.
A 2. kocsiosztályú fülkés kocsi fülkéjébe a kutya csak az ott ülı valamennyi utas beleegyezésével vihetı be. A
fülkés kocsi egy fülkéjébe legfeljebb 2 utas vihet be kutyát.
20 kg-nál nehezebb, nagytestő kutya csak a személykocsi peronján szállítható.
A háló- és fekvıhelyes kocsiba kutya csak akkor vihetı be, ha a kutyával utazók az egész fülkét igénybe veszik.
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9.3.4.

Védıeszköz

A kutyát pórázzal és szájkosárral kell ellátni.
9.3.5.

Igazolás

A kutya tulajdonosa köteles az állat egy évnél nem régebbi kelető, veszettség elleni oltási bizonyítványát magával vinni, és
azt kérésre felmutatni. A három hónapnál fiatalabb kölyök kutya esetében nem kell igazolást felmutatni. Ha az utas a
szükséges igazolást nem tudja felmutatni, a vasút az utast és kutyáját kizárja az utazásból.
9.3.6.

Kutya havibérlet

A havibérlettel rendelkezı utas kutyája részére kutya havibérlet kiszolgáltatását kérheti.
A kutya részére kiadott bérlet felhasználási szabályai megegyeznek az utas birtokában levı havibérletre vonatkozó
elıírásokkal
9.4. VAKVEZETİ KUTYA SZÁLLÍTÁSA
9.4.1.

Kedvezmény

Az a vak személy, aki
•
a 6/1971. (XI. 30.) EüM rendeletben meghatározott vakok személyi járadékában részesül, vagy
•
a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványával rendelkezik, vagy
•
a 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet alapján fogyatékossági támogatásban részesül
elszámolás nélkül, díjfizetés nélkül magával viheti pórázzal, szájkosárral ellátott vakvezetı kutyáját, ha fel tudja mutatni a
kutya veszettség elleni oltását bizonyító igazolást.
9.4.2.

Különleges szabályok

A vakvezetı kutya az 1. és 2. kocsiosztályú és az étkezıkocsiba is bevihetı az ott utazók egyetértésének kikérése nélkül.
A háló- és fekvıhelyes kocsiba vakvezetı kutya csak akkor vihetı be, ha a kutyával utazók az egész fülkét igénybe veszik.
Az ülıhely-biztosítással közlekedı vonat fülkéjébe a vakvezetı kutya csak az ott ülı valamennyi utas beleegyezésével
vihetı be.

10. KERÉKPÁR SZÁLLÍTÁSA
10.1. KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS AZ UTAS İRIZETÉBEN
10.1.1. Szolgáltatás
A vasút a személyszállító vonatok többségén - a „kerékpár” képszimbólummal megjelölt kocsikban - biztosítja az utas
ırizetében a kerékpárszállítást, a kerékpárral történı együttutazást. A megjelölés hiányában - a pót- és helyjegyköteles, a
helyjegyköteles és a pótjegyköteles vonatok kivételével - a vonat elsı és utolsó 2. kocsiosztályú kocsijában, a vasúti kocsi
elıterében lehet kerékpárral együtt utazni. Ezekben a kocsikban - a kocsi típusától függıen - 1 - 6 kerékpár szállítható.
A kerékpárszállító kocsiban a kocsi típusától függıen 4, 6, 12, 16, 32 vagy 58 kerékpár szállítható.
10.1.2. Igénybevételi feltételek, igényjogosultság
Egy utas 1 db kétkerekő, együléses, motor nélküli kerékpárt vihet magával. A kétüléses (tandem) kerékpár kizárólag a
kerékpárszállító kocsiba vihetı be. A 12 éven aluli gyermekek kerékpárt csak felnıtt kíséretében vihetnek magukkal. Egy
felnıtt annyi kerékpárral utazó gyereket kísérhet, ahány fı felügyeletét biztosítani tudja.
10.1.3. Kerékpár elhelyezése
A kerékpárokat a személykocsiban úgy kell elhelyezni, hogy a többi utast ne gátolják a közlekedésben és a biztonságos leés felszállásban. Az elhelyezésre és a rakodásra a részletes ajánlásokat a vasút tájékoztatói tartalmazzák.
10.1.4. İrzés, felelısség
Az utas maga gondoskodik a kerékpárja be- és kirakásáról. Szállítás közben a kerékpárok ırzésérıl az utasnak kell
gondoskodnia. Az utas felel az ırizetében szállított kerékpár által okozott károkért.
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Az utas ırizetében szállított kerékpár által más utasok kerékpárjában, kézipoggyászában, ruházatában keletkezett kárért a
vasút felelısséget nem vállal.

10.1.5. Korlátozások
A vasútállomás egész területén és a vasúti kocsiban tilos kerékpározni. A vonat teljes megállása elıtt a kerékpárral nem
szabad a vágányok közé lépni, a peronon várakozni (kivéve a széles szigetperonokat).
10.1.6. Kerékpár viteldíj megállapítása
A kerékpárszállításért kerékpáronként kerékpár viteldíjat kell felszámolni. A kétüléses (tandem) kerékpár szállításáért a
vasút kétszeres kerékpár viteldíjat számít fel.
A kilométer-távolságok összeadására vagy a viteldíj külön számítására az 1. Szakasz rendelkezései érvényesek.
10.1.7. Kerékpár havibérlet
A havibérlettel rendelkezı utas kerékpárja egész havi elszámolását kérheti. A kerékpár havibérlet felhasználási szabályai
megegyeznek az utas birtokában levı havibérletre vonatkozó elıírásokkal.
10.1.8. Kerékpárjegy kiszolgáltatása
60 nappal a tervezett utazás elıtt a menetjeggyel együtt elıvételben is megvásárolható. A vasút a jegyet érvényesség
megjelölése nélkül is kiszolgáltatja. A kerékpárjegy érvénytartama megegyezik az azonos távolságra kiszolgáltatott
teljesárú menetjegy érvénytartamával.
10.1.9. Utánfizetés
Ha az utas a kerékpárját elszámoltatás nélkül szállítja a vonaton, részére a jegyvizsgáló az Üzletszabályzat III. Rész Vasúti
menetdíjtáblázatok C) Fejezetében megállapított pótdíj felszámítása mellett számolja el a kerékpár viteldíjat.
Ha az utas a kerékpárszállítás közben nem tartja be az elıírásokat, a vasút az Üzletszabályzat III. Rész Vasúti
menetdíjtáblázatok C) Fejezetében elıírt pótdíjat számítja fel.
10.1.10. Visszatérítés
A vasút a kerékpárjegy árát a menetdíj-visszatérítés szabályai szerint téríti vissza.
10.1.11. Különleges szabályozások
A vasút fenntartja a jogot arra, hogy a kerékpárszállítás részletes szabályait – az összes utas érdekeinek figyelembe
vételével – szezonálisan külön hirdetményben tegye közzé.
10.2. CSOPORTOS KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS KÜLÖN KOCSIBAN
10.2.1. Szolgáltatás
A csoportok kerékpárral történı együttutazásához a vasút külön kerékpárszállító kocsit biztosít a csoport részére.
10.2.2. Különkocsi megrendelése
A vasút kerékpárszállító különkocsit díjmentesen csak abban az esetben bocsát az utasok rendelkezésére, ha azt az üzemi
viszonyok megengedik, és a csoport tagjai érvényes menetjeggyel rendelkeznek. A különkocsit a tervezett indulás elıtt
legalább 7 nappal korábban kell a MÁV-START Ügyfélszolgálatától írásban megrendelni.
A megrendelésben közölni kell:
• az utazás napját,
• a kiindulási állomást,
• a célállomást,
• az útirányt,
• a használni kívánt vonat indulási idejét,
• a kerékpárok számát.
A vasút a kerékpárszállító kocsit (kocsiszakaszt) a megrendelı kizárólagos használatába adja.
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10.2.3. Kerékpárok elhelyezése
A csoport a kerékpárok be- és kirakodását csak az állomási- vagy vonatszemélyzet irányítása, közremőködése mellett
végezheti.
A kerékpárszállító kocsiban a kerékpárokat az utasnak a kampók és támok segítségével az elmozdulás ellen biztosítania
kell. A rakodás befejeztével a vasút a különkocsit lezárja, a kulcsot a csoport részére átadja. A feladó a kocsin saját zárját
is alkalmazhatja.
10.2.4. İrzés, felelısség
A különkocsiban történı kerékpárszállítás közben a vasúti kocsiban, berendezésében keletkezett kárért a csoport
felelısséggel tartozik.
A kizárólagos használatú kocsiban szállított kerékpárban vasútüzemen kívüli okból bekövetkezett kárért a vasút nem vállal
felelısséget.
10.2.5. Kerékpárszállító kocsi viteldíja
A kerékpárszállító különkocsiért a vasút nem számít fel viteldíjat, amennyiben a megrendelés 10.2.2. pontban megjelölt
határidı betartásával megtörtént.
10.2.6. Az igény megszőnése
A különkocsit (kocsiszakaszt) a vasút a vonatindító állomáson a vonat indulása elıtt 10 percig, középállomáson a vonat
indulásáig tartja fenn.
A megjelölt idıpont után a kerékpárszállító kocsit (kocsiszakaszt) az utazóközönség rendelkezésére bocsátja.
10.2.7. Lemondás
Ha a különkocsit (kocsiszakaszt) a megrendelı a megrendelésre elıírt határidın belül mondja le, a vasút a felmerült
költségeinek megtérítését kérheti.
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I. MELLÉKLET
Budapesti vasútállomások és megállóhelyek
Aquincum felsı
Barosstelep
Budafok-Albertfalva
Budafok-Belváros
Budafok-Háros
Budapest-Angyalföld
Budapest-Déli
Budapest-Ferencváros
Budapest-Kelenföld
Budapest-Keleti
Budapest-Nyugati
Budapest-Soroksári út
Budapest-Zugló
Budatétény
Ferihegy

Istvántelek
Kispest
Kıbánya alsó
Kıbánya felsı
Kıbánya-Kispest
Nagytétény
Nagytétény-Diósd
Nagytétény-Érdliget
Óbuda
Pesterzsébet
Pestszentimre
Pestszentimre felsı
Pestszentlırinc
Pestújhely
Rákos

Rákoscsaba
Rákoscsaba-Újtelep
Rákoshegy
Rákoskeresztúr
Rákoskert
Rákosliget
Rákospalota-Kertváros
Rákospalota-Újpest
Rákosrendezı
Rákosszentmihály
Soroksár
Szemeretelep
Újpest
Üröm
Vasútmúzeum

Karcag
(Kazincbarcika)
Kál-Kápolna
Kecskemét
Kecskemét KK
Keszthely
Kétegyháza
(Kisbér)
Kiskırös
Kiskırös KK
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Kiskunmajsa KK
Kisszénás
(Kisterenye)
Kisújszállás
Komárom
Körmend
(Környe)
Kötegyán
Kunszentmárton
Kunszentmiklós-Tass
Lakitelek
(Lepsény)
Makó
Mátészalka
Mezıhegyes
Mezıtúr
Miskolc-Tiszai
Murakeresztúr
(Murony)
Nagykanizsa
(Nagykálló)
(Nyíradony)
Nyírbátor
Nyíregyháza
Nyíregyháza NyK
Ohat-Pusztakócs

Orosháza
(Pápa)
Pécs
Porpác
Pusztaszabolcs
Putnok
Püspökladány
Rétszilas
Sajóecseg
Sáránd
Sárbogárd
(Sellye)
Siófok
Somogyszob
Sopron
Szabadbattyán
Szeged/Újszeged
Szeghalom
Szentes
Szentlırinc
Szerencs
Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely
Tapolca
Tatabánya
Tiszafüred
Tiszalök
Törökfái
Újszász
Újszeged/Szeged
Ukk
Vác
Vácrátót
Vámosgyörk
Vásárosnamény
Veszprém
(Veszprémvarsány)
Vésztı

II. MELLÉKLET
a/ Elágazási állomások
Almásfüzitı
Aszód
Baja
Balassagyarmat
Balatonszentgyörgy
Barcs
Bánréve
Bátaszék
Békéscsaba
Börgönd
Budapest-Déli
Budapest-Keleti
Budapest-Nyugati
Cegléd
Celldömölk
(Csajág)
Csorna
Debrecen
(Diósjenı)
Dombóvár
Dunaújváros
Eger
Esztergom
Fertıszentmiklós
Fonyód
(Fülöpszállás)
Füzesabony
Godisa
Görögszállás
Gyékényes
Gyoma
Gyır
(Hajmáskér)
Hatvan
Hegyeshalom
Herminatanya
Hidasnémeti
Hódmezıvásárhely
Kaposvár
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Villány
Záhony

(Zalabér-Batyk)
Zalaegerszeg

Zalalövı
Zalaszentiván

Körösnagyharsány
Kıszeg
Létavértes
Lıkösháza
Magyarbóly
(Mezıcsát)
Mohács
Nagyatád
Nagykereki
Nyírábrány
Oroszlány
Ózd
Paks
Rajka

Rédics
(Romhány)
Röszke
(Rudabánya)
Salgótarján
Sátoraljaújhely
Somoskıújfalu
Szentgotthárd
Szob
Tiszapalkonya-Erımő
Tiborszállás
Tornanádaska
Zajta
(Zalaszentgrót)

b/ Végállomások
Bajánsenye
Balsa-Tiszapart
Battonya
(Békés)
Biharkeresztes
Csenger
Dombrád
(Dunapataj)
Gyöngyös
Ipolytarnóc
(Kalocsa)
Kelebia
Komló
Kondoros

c/ Elágazási pontok
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Apafa
Árpádszállás
Balatonkeresztúr
/Balatonmáriafürdı
Balatonmáriafürdı/Balatonkeresztúr
Boba
Budafok-Belváros
Budapest-Ferencváros
Budapest-Kelenföld
(Dorog)
Érd alsó/Érd felsı
Érd felsı/Érd alsó
Esztergom-Kertváros

Felsızsolca
Galgamácsa
Gyır-Gyárváros 1 és 10, 11
Gyırszabadhegy
(Hejıkeresztúr)
Hékéd
Hódmezıvásárhelyi Népkert
Kaposszentjakab
Kecskemét alsó
Kocsord alsó
Kıbánya felsı
Kıbánya-Kispest
(Középrigóc)
Mezıfalva

Mezızombor
Nyékládháza 80 és 88, 89
Pécs-Külváros
Rákos
Rákosrendezı
Rákospalota-Újpest
Szajol 100 és 120, 130
Tárnok
Tiszatenyı
Tócóvölgy
(Tokod)
Vác-Alsóváros

d/ Elágazási állomás és elágazási pont közötti állomások
Balatonberény
(Barcs felsı)
Budapest-Zugló
Debrecen-Csapókert
(Gyır-Gyárváros 10 és 11)
(Nyékládháza 88, 89)

Iklad-Domony
Iklad-Domony felsı
Istvántelek
Kistokaj
Kocsord
Kıbánya alsó

Kıbánya felsı (80a, 120a)
Nemeskocs
(Rákosrendezı 70, 71)
(Szajol 120, 130)
Újvenyim

III. MELLÉKLET
Menetjegykiadás (útirány megjelölés) szempontjából egy mezınek tekintendı vasútvonalak
1. sz. mezı
2. sz. mezı
2/a. sz. mezı
5. sz. mezı
8. sz. mezı
10. sz. mezı
11. sz. mezı
12. sz. mezı
13. sz. mezı
14. sz. mezı
15. sz. mezı
16. sz. mezı
17. sz. mezı
18. sz. mezı
20. sz. mezı
21. sz. mezı
22. sz. mezı
23. sz. mezı
24. sz. mezı
25. sz. mezı
26. sz. mezı
27. sz. mezı
29. sz. mezı
30. sz. mezı
30/b sz. mezı
35. sz. mezı
36. sz. mezı
37. sz. mezı
38. sz. mezı
40. sz. mezı
41. sz. mezı
42. sz. mezı

Budapest – Tatabánya – Almásfüzitı – Komárom – Gyır – Hegyeshalom - Rajka
Budapest - Esztergom
Esztergom – Almásfüzitı - Komárom
Székesfehérvár - Kisbér - Komárom
Gyır – Csorna – Fertıszentmiklós - Sopron
Gyır - Pápa - Celldömölk
Gyır – Veszprémvarsány - Veszprém
Tatabánya – Környe - Oroszlány
Tatabánya – Környe – Kisbér – Veszprémvarsány - Pápa
Pápa - Csorna
Sopron - Szombathely
Hegyeshalom – Csorna – Porpác - Szombathely
Szombathely – Zalaszentiván - Nagykanizsa
Szombathely - Kıszeg
Budapest – Székesfehérvár – Hajmáskér – Veszprém –Celldömölk – Porpác - Szombathely
Szombathely – Körmend - Szentgotthárd
Körmend - Zalalövı
Rédics - Zalaegerszeg
Zalabér-Batyk - Zalaszentgrót
Bajánsenye – Zalalövı – Zalaegerszeg – Zalaszentiván –Zalabér-Batyk – Ukk -Celldömölk
Balatonszentgyörgy – Keszthely - Tapolca – Ukk - Celldömölk
Lepsény – Csajág – Hajmáskér - Veszprém
Budapest – Székesfehérvár – Szabadbattyán – Csajág - Tapolca
Budapest – Székesfehérvár – Szabadbattyán – Lepsény – Siófok – Fonyód – Balatonszentgyörgy Nagykanizsa
Balatonszentgyörgy – Keszthely - Tapolca
Kaposvár - Siófok
Kaposvár - Fonyód
Somogyszob - Balatonszentgyörgy
Nagyatád - Somogyszob
Budapest – Pusztaszabolcs – Sárbogárd – Rétszilas - Pincehely – Dombóvár – Godisa – Szentlırinc Pécs
Dombóvár – Kaposvár – Somogyszob - Gyékényes
Budapest – Pusztaszabolcs – Dunaújváros - (Mezıfalva) - Paks

43. sz. mezı
44. sz. mezı
45. sz. mezı
46. sz. mezı
47. sz. mezı
48. sz. mezı
49. sz. mezı
50. sz. mezı
60. sz. mezı
61. sz. mezı
62. sz. mezı
64. sz. mezı
65. sz. mezı
66. sz. mezı
70. sz. mezı
71. sz. mezı
75. sz. mezı
76. sz. mezı
77. sz. mezı
78. sz. mezı
80. sz. mezı
81. sz. mezı
82. sz. mezı
84. sz. mezı
85. sz. mezı
86. sz. mezı
87. sz. mezı
88. sz. mezı
89. sz. mezı
90. sz. mezı
92. sz. mezı
94. sz. mezı
95. sz. mezı
98. sz. mezı
100. sz. mezı
100/c.sz.mezı
101. sz. mezı
102. sz. mezı
103. sz. mezı
105. sz. mezı
106. sz. mezı
107. sz. mezı
108. sz. mezı
109. sz. mezı
110. sz. mezı
111. sz. mezı
112. sz. mezı
113. sz. mezı
114. sz. mezı
115. sz. mezı
116. sz. mezı
117. sz. mezı
118. sz. mezı
119. sz. mezı
120. sz. mezı
121. sz. mezı
125. sz. mezı
125/a. sz. mezı
126. sz. mezı
127. sz. mezı

Dunaújváros - (Mezıfalva) - Rétszilas
Pusztaszabolcs – Börgönd - Székesfehérvár
Sárbogárd – Börgönd – Székesfehérvár
Sárbogárd – Rétszilas - Bátaszék
Dombóvár – Godisa - Komló
Pincehely - Tamási
Dombóvár – Tamási - Lepsény (Tamási - Fürged)
Dombóvár - Bátaszék
Gyékényes – Barcs – Szentlırinc - Pécs
Szentlırinc - Sellye
Barcs – Sellye - Villány
Pécs - Pécsvárad
Pécs – Villány - Mohács
Villány - Magyarbóly
Budapest –Göd – Vác - Szob
Budapest – Fót – Vácrátót - Vác
Vác – Diósjenı - Balassagyarmat
Diósjenı - Romhány
Aszód - Vácrátót
Aszód – Balassagyarmat - Ipolytarnóc
Budapest – Aszód – Hatvan – Vámosgyörk - Kál-Kápolna – Füzesabony – Miskolc – Szerencs Sátoraljaújhely
Budapest – Aszód – Hatvan – Kisterenye - Somoskıújfalu
Hatvan – Újszász - Szolnok
Kisterenye - Kál-Kápolna
Gyöngyös - Vámosgyörk - Újszász - Szolnok
Füzesabony – Eger
Eger - Putnok
Mezıcsát - Miskolc
Tiszapalkonya-Erımő - (Tiszaújváros) - Miskolc
Miskolc - Hidasnémeti
Miskolc – Sajóecseg – Kazincbarcika – Putnok – Bánréve - Ózd
Miskolc – Sajóecseg - Tornanádaska
Kazincbarcika - Rudabánya
Szerencs - Hidasnémeti
Budapest
–
Cegléd
–
Szolnok
–
Kisújszállás
–
Karcag
Püspökladány – Debrecen – Nyíregyháza - Záhony
Budapest – Miskolc – Szerencs – Görögszállás -Nyíregyháza
Püspökladány - Biharkeresztes
Kál-Kápolna - Kisújszállás
Karcag - Tiszafüred
Debrecen - Nyírábrány
Debrecen – Sáránd - Nagykereki
Debrecen - Sáránd - Létavértes
Debrecen - Ohat-Pusztakócs – Tiszafüred - Füzesabony
Debrecen - Tiszalök
Debrecen – Nyíradony – Nyírbátor - Mátészalka
Mátészalka – Vásárosnamény - Záhony
Nyíregyháza - Nagykálló – Nyíradony
Nyíregyháza – Nagykálló – Nyírbátor – Mátészalka - Zajta
Mátészalka - Csenger
Ágerdımajor - Mátészalka
Nyíregyháza - Vásárosnamény
Ohat-Pusztakócs – Tiszalök – Görögszállás - Nyíregyháza
Nyíregyháza NyK – Herminatanya – Balsa-Tiszapart
Nyíregyháza NyK – Herminatanya - Dombrád
Budapest – Újszász – Szolnok – Mezıtúr – Gyoma – Murony – Békéscsaba – Kétegyháza Lıkösháza
Békéscsaba – Kétegyháza – Mezıhegyes – Makó - Újszeged
Mezıtúr - Kisszénás - Orosháza - Mezıhegyes
Mezıhegyes - Battonya
Kisszénás - Kondoros
Körösnagyharsány – Vésztı – Szeghalom - Gyoma
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128. sz. mezı
129. sz. mezı
130. sz. mezı
135. sz. mezı
136. sz. mezı
140. sz. mezı
142. sz. mezı
145. sz. mezı
146. sz. mezı
147. sz. mezı
148. sz. mezı
149. sz. mezı
150. sz. mezı
151. sz. mezı
152. sz. mezı
153. sz. mezı
154. sz. mezı
155. sz. mezı

Békéscsaba - (Kötegyán) – Vésztı – Szeghalom -Püspökladány
Murony - Békés
Szolnok – Kunszentmárton – Szentes – Hódmezıvásárhely – Makó
Szeged – Hódmezıvásárhely – Orosháza - Békéscsaba
Szeged - Röszke
Budapest – Cegléd – Kecskemét – Kiskunfélegyháza - Szeged
Budapest – Lajosmizse - Kecskemét
Szolnok – Lakitelek - Kecskemét
Kunszentmárton – Lakitelek - Kiskunfélegyháza
Kiskunfélegyháza – Szentes - Orosháza
Kecskemét KK – Törökfái - Kiskırös KK
Kecskemét KK – Törökfái - Kiskunmajsa KK
Budapest – Kunszentmiklós–Tass – Fülöpszállás – Kiskırös – Kiskunhalas - Kelebia
Kunszentmiklós-Tass - Dunapataj
Fülöpszállás - Kecskemét
Kiskırös - Kalocsa
Bátaszék - (Baja) - Kiskunhalas
Kiskunhalas – Kiskunmajsa - Kiskunfélegyháza

(A dılt betővel írt állomásnevek az egy mezın belüli utazásoknál a középpontban levı állomások, amelyeket a
menetjegyen jelölni kell!)
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IV. MELLÉKLET
A BKSZ területe vonalak szerint:
Vonal
1. sz.
2. sz.
30. sz.
40. sz.
70. sz.
71. sz.
80. sz.
100. sz.
120. sz.
142. sz.
150. sz.
140. sz.
75. sz.
77. sz.
77. sz
77. sz
77. sz.
78. sz.
82. sz.

kiindulási állomás
Bp.-Keleti /Bp.-Déli
Bp.-Nyugati
Bp.-Déli
Bp.-Déli
Bp.-Nyugati
Bp.-Nyugati
Bp.-Keleti
Bp.-Nyugati
Bp.-Keleti
Bp.-Nyugati.
Bp.-Keleti
Bp.-Nyugati
Bp.-Nyugati
Bp.-Nyugati
Bp.-Nyugati
Bp.-Nyugati
.Bp.-Keleti
Bp.-Keleti
Bp.-Keleti.

közigazgatási határállomás
Bp.-Kelenföld
Üröm
Nagytétény-Érdliget
Nagytétény-Diósd
Rákospalota-Újpest
Rákospalota-Kertváros
Rákoscsaba
Ferihegy
Rákoskert
Pestszentimre
Soroksár
Ferihegy
Rákospalota-Újpest
Rákospalota-Újpest
Rákospalota-Újpest
Rákospalota-Kertváros
Rákoscsaba
Rákoscsaba
Rákoscsaba

BKSZ határállomás
Tatabánya
Esztergom
Székesfehérvár
Pusztaszabolcs
Szob
Vácrátót - Vác
Hatvan
(Cegléd) Szolnok
(Újszász) Szolnok
Lajosmizse
Kunszentmiklós-Tass
(Cegléd) Nagykırös
Vác – Szokolya
Vác – Aszód
Vác-Alsóváros - Aszód
Vácrátót - Aszód
Aszód - Vác
Aszód - Nógrádkövesd
Hatvan – Jászfényszaru

Aquincum felsı
Barosstelep
Budafok-Albertfalva
Budafok-Belváros
Budafok-Háros
Budapest-Angyalföld
Budapest-Déli pu.
Budapest-Ferencváros
Budapest-Kelenföld
Budapest-Keleti pu.
Budapest-Nyugati pu.
Budapest-Soroksári út
Üröm
Budapest-Zugló
Budatétény
Ferihegy
Istvántelek
Kispest
Kıbánya alsó
Kıbánya felsı
Kıbánya-Kispest
Nagytétény
Nagytétény-Diósd
Nagytétény-Érdliget
Óbuda
Pesterzsébet
Pestszentimre
Pestszentimre felsı
Pestszentlırinc
Pestújhely
Rákos
Rákoscsaba
Rákoscsaba-Újtelep
Rákoshegy
Rákoskert
Rákosliget
Rákospalota-Kertváros
Rákospalota-Újpest
Rákosrendezı
Rákosszentmihály
Soroksár
Szemeretelep
Újpest
Vasútmúzeum
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Aquincum felsı

Barosstelep

Budafok-Albertfalva

Budafok-Belváros

Budafok-Háros

Budapest-Angyalföld

Budapest-Déli pu.

Budapest-Ferencváros

Budapest-Kelenföld

Budapest-Keleti pu.

Budapest-Nyugati pu.

Budapest-Soroksári út

Üröm

Budapest-Zugló

Budatétény

Ferihegy

Istvántelek

Kispest

Kıbánya alsó

Kıbánya felsı

Kıbánya-Kispest

Nagytétény

Nagytétény-Diósd

Nagytétény-Érdliget

Óbuda

Pesterzsébet

Pestszentimre

Pestszentimre felsı

Pestszentlırinc

Pestújhely

Rákos

Rákoscsaba

Rákoscsaba-Újtelep

Rákoshegy

Rákoskert

Rákosliget

Rákospalota-Kertváros

Rákospalota-Újpest

Rákosrendezı

Rákosszentmihály

Soroksár

Szemeretelep

Újpest

Vasútmúzeum

V. MELLÉKLET
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