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ELŐSZÓ
1. Általános jogi alapok
A RAILPLUS Különleges Melléklet előírásainak alapján utazó utasokra a Kelet-Nyugat
díjszabás jogi határozmányai érvényesek.
Jelen Különleges Melléklet életbeléptetését, módosítását és kiegészítését valamint hatályon kívül helyezését az ajánlatban részes szállítók meghirdetik.
A végrehajtási utasítást dőlt betűtípus jelöli.

2. Részes szállítók
Az ajánlatban résztvevő szállítók jegyzékét az 1. sz. függelék tartalmazza.
3. Ügyvezetés
Ügyvezető a Német Vasút (Deutsche Bahn AG).
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1. RÉSZ
DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK
4. A díjszabás tárgya
Jelen díjszabás határozmányai szabályozzák a kedvezményes menetjegy megváltásához
szükséges RAILPLUS kártya kiadását az ajánlatban részes szállítók vonalaira. A belföldi
kedvezményes igazolvánnyal rendelkező szállítók a RAILPLUS kedvezmény igénybevételére való jogosultságot a RAILPLUS logó saját kártyára történő felhelyezésével is megoldhatják. (2. sz. függelék).
5. Igényjogosultak
RAILPLUS kártyát belföldi kártya alapján – ahol erre lehetőség van – bárki vásárolhat.
A saját belföldi kártyát kiadó szállítók a RAILPLUS kártya kiadását a saját belföldi kártyájukhoz kell kötniük.
Azok a szállítók, amelyek nem rendelkeznek saját belföldi kártyával, a RAILPLUS kártyát magasabb áron is értékesíthetik (ld. 7.2. pont).
A MÁV-START Zrt. RAILPLUS igazolójegyet ad ki, amely 1 évig érvényes.
A névre szóló MÁV-START Zrt. által rendszeresített START Klub kártyák külön díj megfizetése nélkül jogosítják tulajdonosukat RAILPLUS kedvezmény igénybevételére.
6. A RAILPLUS kártya érvénytartama
A RAILPLUS kártya alapvetően 1 évig érvényes.
Ha a RAILPLUS kártyát a belföldi kártyához adják ki, akkor annak érvénytartama nem
lehet hosszabb, mint a belföldi kártyán feltüntetett érvénytartam.
Olyan belföldi RAILPLUS kedvezményre való jogosultságot is tartalmazó kártya esetén,
amely 1 évnél hosszabb időszakra érvényes, a kiadó szállító saját belátása szerint szabályozza a RAILPLUS kártya érvénytartamát.
Az érvénytartam első és utolsó napját a RAILPLUS kártyán feltüntetik.
7. A RAILPLUS kártya ára
7.1 Ha a RAILPLUS kártyát saját belföldi kártya mellé kerül kiadásra, akkor annak az 1
évre érvényes árának legalább 15 EUR-nak kell lennie.
A jegykiadó szállító
 gyerekek,
 26 éven aluli fiatalok,
 60 éven felüli idősek esetében, valamint
 marketing szempontok alapján
eltekinthet a RAILPLUS kártya árának beszedésétől.
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Olyan belföldi kártyánál, amely egy évnél hosszabb időszakra érvényes, a szállító saját
belátása szerint szabályozza a RAILPLUS kártya árát, azonban legalább 15 EUR-t
vagy annak megfelelő összeget be kell szedni.
7.2 Ha a RAILPLUS kártyát a belföldi kártyától függetlenül adják ki, akkor az árának egy
évre
 gyerekek és 26 éven aluli fiatalok számára legalább 20 EUR-nak,
 60 éven felüli idősek számára legalább 20 EUR-nak,
 a többi utas számára legalább 45 EUR-nak
kell lennie.
7.3 A kelet-európai vasutaknál (BDZ, CD, CFR, OSE, HZ, LDZ, LG, MÁV, PKP,
RZD, SZ, ZCG, ZS, ZSSK) a RAILPLUS kártya árának egy évre
 gyerekek és 26 éven aluli fiatalok számára legalább 15 EUR-nak,
 60 éven felüli idősek számára legalább 15 EUR-nak,
 a többi utas számára legalább 25 EUR-nak kell lennie.
8. Menetdíjkedvezmények
A RAILPLUS kártya bemutatása esetén:
 kedvezményre való jogosultságot magában foglaló belföldi kártya azokra a viszonylatokra, amelyekre a belföldi kártya érvényes, a kedvezményes menetjegyet
az kártya által nyújtott alapkedvezmény alapján kell kiállítani. A RAILPLUS
ajánlatban részes többi szállító legalább 25%-os kedvezményt biztosít.


azoknál a RAILPLUS kártyáknál, amelyek nem belföldi kártya alapján kerülnek
kiállításra, az ajánlatban részes valamennyi szállító a saját szakaszára legalább
25%-os kedvezményű menetjegy kiadását teszi lehetővé.

A kedvezményt szállítók mindenkor a meghirdetett NRT menetdíjakból nyújtják.
A kedvezmény minden célcsoportnak vagy csak meghatározott célcsoportoknak is nyújtható. Piaci árakra érvényes kedvezmény biztosításához külön megállapodást kell kötni.
A MÁV-START Zrt. által rendszeresített RAILPLUS kedvezményre jogosító START Klub
kártya tulajdonosok a nemzetközi utazás magyar szakaszára is 25 % kedvezményre jogosultak az NRT menetdíjból.
9. Felárak, helybiztosítási díj
Meghatározott vonatok és kocsik használatáért a felárat, valamint a díjszabás szerinti
helybiztosítási díjat teljes egészében meg kell fizetni.
10. Érvényességi idő
A szállítók saját területükre történő jegykiadás esetén a RAILPLUS kedvezmény igénybevételét a saját vonalaikra meghatározott időszakokra kizárhatják. Helybiztosításhoz kötött piaci- ill. globáláras ajánlatok esetén a RAILPLUS kedvezmény kiadása meghatározott időre és útvonalra vonatkozóan korlátozható, illetve kizárható.
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11. Engedélyezett vonatok
A RAILPLUS ajánlat a sokat utazók célcsoportja számára készült, ezért célszerű biztosítani valamennyi vonat igénybevételének jogosságát.
A RAILPLUS kedvezmény kiadása nemzetközi forgalomban a Magyarországon közlekedő
vonatok esetében nincs korlátozva.
12. A RAILPLUS kártya használata
A RAILPLUS kártya névre szóló és nem átruházható.
Minden szállító maga dönt belföldi kártya kiadásáról.
A RAILPLUS kártyát a menetjegy ellenőrzését végző személyzetnek fel kell mutatni.
Továbbá a személyazonosság igazolása is (személyi igazolvány, útlevél felmutatása) is
kérhető.
13. Szabálytalanságok
Érvényes menetjegy nélkül utazónak tekintik azt az utast, aki
 nem tud érvényes RAILPLUS kártyát és/vagy igazolójegyet, és/vagy
 adott esetben érvényes belföldi kártyát felmutatni.
Ezekben az esetekben az adott szállító saját szabályai érvényesek a menetdíj utólagos beszedését illetően.
A RAILPLUS kártya nemzetközi forgalomban utazók számára kedvezmény igénybevételére jogosít. A RAILPLUS kártya önmagában utazásra nem jogosít.
14. Visszavétel és visszatérítés
A RAILPLUS kártya árát alapvetően nem térítik vissza. A részes szállítók egyedi esetekben megengedhetik a teljes vagy részleges visszatérítést (pl. a RAILPLUS kártya tulajdonos halála esetén).
15. A RAILPLUS kártya elvesztése vagy ellopása
A RAILPLUS kártya elvesztése vagy ellopása esetén pótlás vagy visszatérítés nem lehetséges.
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16. Menetjegyek kiadása
A következő menetjegyeket adják ki RAILPLUS kedvezménnyel
 közvetlen nemzetközi menetjegyek és ahhoz csatlakozó részvonaljegyek
 csatlakozó menetjegyek
o globál- vagy piaci áras ajánlatokhoz,
o magasabb belföldi kedvezményekhez,
o más vasúti ajánlatokhoz;
Ez érvényes a határpontoktól vagy adott esetben belföldi útvonalakra kiadott menetjegyekre is, amennyiben a két ajánlat kombinációjából nemzetközi (határátlépő) utazás
adódik.
Az utasnak nemzetközi utazása során menetjegy-ellenőrzéskor bizonyítania kell a
Railplus kedvezményre való jogosultságát és be kell mutatnia a Railplus kedvezménnyel
kiadott mentjegyét és az ehhez kapcsolódóan kiadott menetjegyet.
A menetjegyen a „Kedvezmény alapja”rovatba a „RAILPLUS” szöveget kell beírni.
17. Menetjegyek érvénytartama
A RAILPLUS kártya alapján kiadott menetjegyek érvénytartama azonos a nemzetközi
vagy belföldi forgalom jegyeinek érvénytartamával. Az érvénytartam azonban nem haladhatja meg a RAILPLUS kártya érvénytartamát.
18. Eltérő útvonal, kocsiosztály-változtatás
Eltérő útvonal igénybevétele és a kocsiosztály-változtatás megengedett.
Mindenkor a kedvezményes menetdíj-különbözetet kell beszedni.
19 – 20
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Végrehajtási szabályok

27. 11. 2013.-26. 11. 2014.

Minta János
12345678 PA
1968. 09. 09.
______________
aláírás

Railplus igazolójegy
Különleges feltételeket lásd az információs tájékoztató lapon
Railplus 26+

7500,25,-

Kitöltési útmutató:
A Railplus igazolójegyet 916-507 mintaszámú CIV részvonaljegyen kell kiállítani az alábbiak
szerint:
 az igazolójegy érvénytartama 1 év, amelyet a sorszám alatti üres részen kell feltüntetni.
 A „Különleges adatok” rovatba fel kell tüntetni az utas nevét, személyigazolvány számát, születési dátumát, és alá kell vele íratni.
 A „via” mezőbe a következő szöveget kell írni: „Railplus igazolójegy, Különleges feltételeket lásd az információs tájékoztató lapon”.
 „Kedvezmény alapja” rovatba a Railplus kedvezmény típusát kell beírni.
 Az árat a díjszabásban megadottak szerint kell kitölteni. Az euró és a forint összeget is
fel kell tüntetni.
 Az „Oda” és „Vissza” mezőket és a „Kedvezmény” mezőt áthúzással kell érvényteleníteni.
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2. RÉSZ
LESZÁMOLÁSI HATÁROZMÁNYOK
21 Általános rendelkezések

Ezek az előírások az UIC RCF 1 csoport felelősségi körébe tartoznak. Változtatásokat
csak az ügyvezető vasút (DB) előzetes hozzájárulásával lehet eszközölni.
Az UIC 301-1 sz. döntvény „Leszámolási határozmányok a nemzetközi személyszállításra“ vonatkozó előírásait kell alkalmazni, amennyiben az alábbi határozmányok másképpen nem rendelkeznek.
22 A leszámolásra illetékes vasút

A leszámolást a jegykiadó szállító állítja össze.
23 A leszámolás alapelve

Ld. UIC 301-1 döntvény 2.1. pont
24 A leszámolás formája

Ld. UIC 301-1 döntvény 2.2. pont
25 A leszámolás pénzneme

A leszámolás a díjszabás pénznemében készül.
26 A leszámolás gyakorisága

A leszámolást havonta kell elkészíteni.
27 A leszámolás megküldésének időpontja

Ld. UIC 301-1 döntvény 1.7.0. pont
28 Az összeg követelhetősége – Az esedékesség napja

Ld. UIC 301-1 döntvény 1.3. pont
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29 Jutalék

Az utazási irodák és a pályaudvarok által kiadott menetjegyeknél/RAILPLUS kártyáknál
a kiutalt díjrészletekből a szállítók között megállapodott jutalék levonásra kerül.
30 Visszatérítés

A visszatérítést végző szállító a leszámolásban a részére kiutalt díjrészlet nettó összegével
terheli meg a közlekedési teljesítményt nyújtó szállítót.
31 Szabályozások

A RAILPLUS kártyák értékesítéséből származó bevétel az kártyát kiadó szállítónál marad.
Leszámolásra csak a RAILPLUS kártya alapján kiadott kedvezményes menetjegyek kerülnek:


34213-as kóddal azok a menetjegyek, amely a jegykiadó szállító által kiadott
RAILPLUS kártya alapján kerültek kiadásra.



34214-as kóddal azok a menetjegyek, amelyek egy másik szállító által kiadott
RAILPLUS kártya alapján kerültek kiadásra.

32 Különlegességek

Nincsenek.
33 – 40 (fenntartva)

3.

Rész

STATISZTIKA
41 Statisztika
Annak érdekében, hogy az ajánlat gazdasági hatásainak és fogadtatásának megítélése lehetséges legyen, az ügyvezető vasút részére minden év június 30-ig meg kell küldeni:
 az előző év január 1-jétől december 31-ig értékesített RAILPLUS kártyák számát,

az utasok számát,

a RAILPLUS ajánlat alapján kiadott menetjegyek által lebonyolított forgalmat.
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1. sz. függelék

RAILPLUS ajánlatban részes szállítók jegyzéke
Célcsoport:
A szállító megnevezése

- Felnőttek
- Fiatalok
- Idősek

Elismerés
"Bejövő forgalomban
(incoming)"
(Az ajánlat paszszív résztvevői)

Eladás
"Kimenő forgalomban
(outgoing)"
(Az ajánlat
aktív résztvevői)

BDZ (1052)
CD (1154)
CFL (0082)
CFARYM (0065)
CFR (1153)
DB (1080)
DSB (1186)
FS/TI (0083)

Mindenki
Mindenki
Mindenki
Mindenki
Mindenki
Mindenki
Mindenki
Mindenki

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
Junior, Senior

HZ (1178)
LDZ (0025)
LG (0024)
MAV/GySEV
(1155/0043)

Mindenki
Mindenki
Mindenki
Mindenki

X
X
X
X

X

NS (1184)
NSB (1076)
OSE (0073)
ÖBB (1181)
PKP Intercity (1251)
RENFE (1071)
RZD* (0020)
SBB/CFF (1185)

Mindenki
Fiatalok, Idősek
Mindenki
Mindenki
Mindenki
Fiatalok, Idősek

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Mindenki

X

X

SJ (1174)
SNCB/NMBS (1088)
SNCF (0087)

Fiatalok, Idősek
Mindenki
Fiatalok, Idősek

Mindenki

X
X
X
Kivéve a
globáldíjas vonatokat
X

X
X
X
Kivéve a
globáldíjas
vonatokat
X

Mindenki
Mindenki
Mindenki
Mindenki

X
X
X
X

X
X
X
X

SZ (0079)
TCDD* (0075)
VR (0010)
ZCG (0062)
ZS (0072)
ZSSK (1156)
1

X
X

Saját belföldi igazolvánnyal együttesen

In-karta/Railplus

BahnCard
Globáldíj, Carta
d’Argento, Carta Verde

MÁV-START Klub
kártya RAILPLUS
logóval
Voordeel-urenkaart
VORTEILScard1
Globáldíj
Generalabonnement;
Halbtaxabonnement
Globáldíj
Globáldíj a
„Carte 12/25” és a
„Carte senior” bérletek
tulajdonosainak

Kiegészítés az ÖBB VORTEILScard Familie-hez: a RAILPLUS kedvezmény a gyermek/ifjú korosztályba tartozó – azonban VORTEILScarddal ebben az esetben önállóan nem rendelkező – családtagokat is megilleti.
* Az ajánlatban való részvétel és a célcsoport kiválasztása még nem ismert.
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