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1. Általános határozmányok
„Menetjegykiállítási feltételek külföldi vasutak értékesítési helyei számára az Oroszország
területén belül, belföldi forgalomban közlekedő FPK vonataira” (a továbbiakban
Menetjegykiállítási Feltételek), amelyek szabályozzák az Orosz Föderáció területén kívüli,
külföldi vasutak jegyértékesítési helyei számára az orosz belföldi forgalomban közlekedő
globáldíjas vonataira és közvetlen kocsijaira szóló jegyértékesítési folyamatot, amely
tartalmazza a szállítási feltételek előírásait is. A Menetjegykiállítási Feltételek egyúttal a
„Különleges nemzetközi szállítási feltételek a Kelet-Nyugat forgalomban menetjeggyel
utazók számára (SCIC-EWT)” című díjszabásnak mellékletét képezi. Más értékesítési
feltételek vonatkoznak a GUS-országokra, Lettországra, Litvániára, Észtországra és
Abbáziára.
A Menetjegykiállítási Feltételek hatálya alá tartozó vonatok és közvetlen kocsik listáját
minden évben az FPK határozza meg. Az RZD helyfoglalási listája tartalmazza ezt a listát,
amelyet a www.uic.org honlapon tesznek közzé.
Ezen Menetjegykiállítási Feltételekben külföldi vasutak alatt azok a vasúti szállítási
társaságok értendők, amelyek elkötelezték magukat a menetjegyek értékesítése az
elektronikus helyfoglalási rendszeren és a Hermes adatátviteli hálózaton keresztül
csatlakozva az ASU „Express” helyfoglalási rendszerhez.

2. A menetjegyek foglalásának szabályai
Az FPK vonatainak és közvetlen kocsijainak ülőhelyeire a foglalás az RZD ASU „Express”
foglalási rendszerében tárolt FPK adatbázisából történik. A menetjegyek legkorábban a vonat
indulási idejétől számított 45 nappal foglalhatók a vonat indulási és érkezési állomásán. A
vonat közbenső állomásain a menetjegyek csak a vonat indulása előtt legkorábban 3 nappal
foglalhatók. A menetjegyek csak az elektronikus helyfoglalási rendszeren keresztül
foglalhatók és adhatók ki (manuális foglalási rendszer nem alkalmazható).
A menetjegy-értékesítés a következő kocsikba történhet:
 a „De-Luxe” (Business Class) kocsiba (1/1 és ½ kategóriában) két fekvőhelyes
fülkékben,
 1. kocsiosztályon (1/1 és ½ kategóriában) 2 fekvőhelyes fülkékben,
 2. kocsiosztályon (2/4 Tourist kategóriában) 4 fekvőhelyes fülkékben,
 ülőhelyes kocsiban 2/6-os kategóriában.
A hozzáférhetőség érdekében a fülkében lévő fekvőhelyeket teljes összegű fizetés esetén
lehet foglalni.
A menetjegyek kiállításakor a menetjegyek árának kiszámításakor az Orosz Föderáció
területére érvényes belföldi díjszabás szerinti globáldíjat alkalmazzák. A menetjegyeket
RCT2 formátumban egy jegypapíron (menetjegy+helyfoglalás) a teljes menetdíj adataival
kell kiadni.
Minden egyes utasnak külön menetjegyet kell kiállítani, kivéve a „De-Luxe” (Business
Class) kocsiba szóló jegyek kiadása esetén, ahol a jelen Menetjegykiállítási Feltételek 2.1.
pontjának előírásait kell figyelembe venni. A menetjegyek odaútra vagy visszaútra is
globáldíjas szabályok szerint külön jegypapíron kerülnek kiállításra. Nem állítható ki
menettérti menetjegy.
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A menetdíjak rubelben kerülnek meghatározásra. Az eurós árakat az ASU „Express 3”
helyfoglalási rendszer konvertálja az Orosz Föderáció Központi Bankja által a jegyvásárlás
napján érvényes árfolyam alapján. A fizetés történhet a jegykiadás országában használatos
árfolyamon, amelyet az adott nemzeti jog előírásai szerint állapítanak meg.
A MÁV-START személypénztáraiban a menetjegyek megvásárlása a magyarországi hivatalos
pénznemben, forintban és euróban történhet. Forintban történő fizetés esetén a MÁV-START
által közzétett hivatalos euró-forint árfolyam alkalmazandó. A MÁV-START-nál történő
fizetésre vonatkozó további szabályokat lásd a Kelet-Nyugat díjszabásban.
Az Orosz Föderáció területén belföldi forgalomban közlekedő FPK vonataira szóló
menetjegyek globáldíjjal adhatók ki és Single 1/1 kategória szerinti menetjegy nem
adható ki.
2.1.

Helyfoglalás a „De-Luxe” (Business Class) kocsiban

A „De-Luxe” (Business Class) kocsiba történő foglalás esetén a menetdíj a fülke teljes
használatáért kerül felszámításra egy menetjegyen. A Single 1/1 „De-Luxe” (Business Class)
kocsiba szóló menetjegyet egy felnőtt utasnak adják ki a teljes fülke használatával. A
menetjegyen a foglalt helyek száma – egy hely – feltüntetésre kerül. Az utas jogosult egy 10
év alatti gyermeket külön díjfizetés nélkül magával vinni.
A „De-Luxe” (Business Class) kocsiba Double ½ kategóriába szóló menetjegy 2 felnőtt utas
számára adható ki. A két együtt utazó felnőtt számára egy menetjegy kerül kiállításra. A
menetjegy kiadásakor fel kell tüntetni a foglalt helyek számát – két helyet. Ezen két együtt
utazó felnőtt jogosult egy 10 év alatti gyermeket külön díjfizetés nélkül magával vinni, ha a
gyermek nem foglal el külön helyet.
A „De-Luxe” (Business Class) kocsiba történő foglaláskor:
 az egész fülkére vonatkozó szolgáltatási díj felszámításra kerül függetlenül a fülkében
utazó utasok számától.
 ha egy fülkében két felnőtt és egy gyermek utazik, akkor a harmadik fő részére az étel
az utas kívánságára az étkezőkocsiban az étlapon meghatározott áron rendelkezésre áll.
 a megadott árak és adatok minden esetben 2 utas utazására vonatkoznak.
 a menetjegy cseréje vagy részben fel nem használt menetjegy visszatérítése nem
megengedett.
 a gyermekek szállítására vonatkozó díjszabás és kedvezmények nem alkalmazhatók.
 a menetjegyek visszatérítésére vonatkozó szabályokat a jelen Menetegykiállítási
feltételek 10. pontja tartalmazza.

3. A menetjegyek használata (érvénytartam és érvényesség)
A globáldíjjal kiadott menetjegy egy utazásra érvényes az utas menetjegyén megjelölt
vonaton vagy közvetlen kocsiba szóló helyre az utas célállomásáig. A szakadt, rongált, vagy
más módon sérült, vagy adataiban bármely módon módosított menetjegyek utazásra nem
érvényesek. A menetjegy kiadása után a menetjegy adatainak módosítása nem lehetséges.
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4. Menetdíjak
A menetdíj az utazás távolságától, a vonat kategóriájától, a kocsiosztálytól, a kocsi típusától, a
szolgáltatás szintjétől, a menetdíj indexálási módjától és a szezonális indextől függ, úgymint
az utazások, vonatok és közvetlen kocsik dinamikus árazási rendszere figyelembe véve azt,
hogy melyik rendszerben működik. A díjszabási változások indexálása naptári időszakonként
automatikusan változik az ASU „Express” helyfoglalási rendszerben.
A következő tarifakódok használhatók a jegykiadásnál:
 felnőtt egyéni utas számára: 72,
 gyermekekre vonatkozó díjszabás szerinti egyéni utasként: 73.
A menetjegyek értékesítése csak felnőtt és gyermek egyéni utasokra vonatkozó díjszabás
szerint lehetséges. A szervezett csoportok számára kedvezmény nem biztosított.
4.1.

Gyerekek

A felnőtt utasokra vonatkozó menetdíjat megfizető utas jogosult különdíj megfizetése nélkül
egy 5 éves kor alatti gyermeket magával vinni, ha a gyermek nem foglal el külön ülőhelyet.
Ha az 5 év alatti gyermek külön helyet foglal el, akkor számára gyermekkedvezménnyel
kiállított menetjegyet kell vásárolni. Ha az utas több 5 év alatti gyermeket kíván magával
vinni, akkor csak egy gyermek utazhat díjmenetesen, amennyiben nem foglal el külön
ülőhelyet, a többi gyermek számára meg kell vásárolni a gyermekkedvezménnyel kiállított
menetjegyeket.
Az 5 és 10 év közötti gyermek utazása esetén a gyermek számára a gyermekkedvezménnyel
kiállított menetjegyet kell venni.
A 10 éves vagy annál idősebb gyermekek részére a felnőtt utasok számára meghatározott
díjjal adható ki menetjegy. A gyermek életkora alatt az utazás idejére eső életkort kell
figyelembe venni.
Kísérő nélkül utazó 10 év alatti gyermek számára a nagy távolságú vonatokra menetjegy nem
adható ki.
A „De-Luxe” (Business Class) kocsiban külön helyet el nem foglaló gyermekekre vonatkozó
szabályokat a 2.1. pont tartalmazza.
4.2.

A vasutasok menetkedvezménye

A vasúti menetkedvezményi dokumentumok alapján történő menetjegykiadás nem
megengedett. Az FPK vonatain és különkocsijain alkalomszerű marketingakciók és
kedvezmények lehetségesek.
Külföldi vasutak belső szabályai szerinti kedvezmények és a vasúti menetkedvezmények nem
vehetők igénybe.
4.3. Díjak és felárak
A hálókocsiban utazó utasok számára az utazás teljes ideje alatt rendelkezésre áll az ágynemű
és az ágyneműhuzat. A menetdíj tartalmazza az ágynemű és az ágyneműhuzat használati díját.
Az utas kérésére a kocsikísérő díjazás ellenében kicseréli az utazás alatt az ágyneműhuzatot.
Egyes vonatokon a menetdíj egyéb szolgáltatások árát is tartalmazza (pl.: élelmiszer,
tisztálkodó eszközök, stb.)
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5. Kutyák, kisméretű háziállatok és madarak szállítása
Az utasok számára megengedett a kutyák, kisméretű háziállatok és madarak szállítása minden
kocsiban és vonattípuson, kivéve az 1. kocsiosztályt és a „De-Luxe” (Business Class)
kocsikat, feltéve, ha az utas bemutatja az állatorvosi igazolást és megfizeti a szállítás díját.
A kutyák, kisméretű háziállatok és madarak szállítási díjának megfizetése kétféle módon
történhet:
 az utas kitölteti az állomáson (az Orosz Föderáció területén belül fekvő állomáson) a
csomagszállítási igazolást (A kutyák, kisméretű háziállatok és madarak szállítása 20
kg-os összsúlyig 20 kg-os poggyásznak megfelelő díjat, 20 kg-nál nehezebb súly
esetén a tényleges súly alapján kell fizetni).
 a hálókocsiban történő utazás esetén, ha az utas a felnőtt utasokra vonatkozó díjszabás
szerint a teljes fülkehasználatot megfizette, akkor külön díj fizetése nélkül magával
viheti a kutyákat, kisméretű háziállatokat és madarakat.
A kutyák, kisméretű háziállatok és madarak csak dobozban, kosárban, kalitkában szállíthatók,
amelyek elférnek a kézipoggyász szállításához rendelkezésre álló helyeken és oly módon
vannak elrendezve, hogy elkerülhető legyen az, hogy az állatok kárt okozzanak az utasoknak
és a szállítónak. Kettőnél több kutya vagy 2 dobozba, ketrecbe zárt állatnál több állat
szállítása nem megengedett.
Az Orosz Föderáció jogi előírásai szerint az utas felelős azért, ha díjfizetés nélkül szállít
kutyákat, kisméretű háziállatokat és madarakat.
A kutyák, kisméretű háziállatok és madarak szállítása alatt a tulajdonosuknak vagy a kísért
személynek kell biztosítani a kocsi egészségügyi és higiéniai feltételeit.
Vadállatok szállítása kézipoggyászként az összes vonaton és kocsitípusban tilos.
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6. Kézipoggyász
Minden utas menetjegyenként díjmentesen magával vihet legfeljebb 36 kg súlyú (1.
kocsiosztályon és „De-Luxe” (Business Class) kocsiban legfeljebb 50 kg) kézipoggyászt,
amelyek három dimenziójának összege nem haladhatja meg a 180 cm-t (pl: 100*40*40 cm).
A kézipoggyásznak tekintendő az utasnak azon személyes tárgyai, amelyeket magával visz,
ezeknek a tárgyaknak, tekintet nélkül a csomagolás módjára, típusára, a kézipoggyász
szállítására kialakított helyeken el kell férniük.
A fent meghatározottakon kívül az utas kézipoggyászként a következő dolgokat szállíthatja
díjmenetesen:
 egy aktatáskát,
 egy női kézitáskát,
 egy távcsövet,
 síléceket és a hozzátartozó síbotokat,
 horgászbotot,
 fényképezőgépet,
 esernyőt,
 és más kisméretű tárgyakat, amelyek három dimenziójának összege nem éri el a 100
cm-t.
A kézipoggyászokra vonatkozó fent említett előírásokon kívül a nagy távolságú vonatokon az
utas magával vihet szétszerelve és becsomagolva: babakocsit, kajakot, motor nélküli biciklit,
ha ezek mérete a kézipoggyász szállítására kialakított helyeken elférnek.
A kézipoggyászokra vonatkozó fent említett előírásokon kívül az utasnak joga van további
tárgyakat magával vinni a következő szabályok szerint:
 külön díjfizetés mellett legfeljebb 14 kg súlyú poggyászt, a poggyászszállításra
vonatkozó díjszabás szerint 10 kg-tól egy poggyászjegyet kell az utasnak kiállítatnia.
(Ez csak az Orosz Föderáció területén lévő értékesítési helyeken lehetséges.)
 50 kg-ig az utasnak egy további teljesárú menetjegyet kell váltania egy 1. vagy 2.
kocsiosztályú kocsi fülkéjéhez.
 150 kg-ig egy különálló fülkében 2. kocsiosztályú kocsiban az utasnak a négy helyre
számított teljesárú menetjegy árát meg kell fizetnie.
Kézipoggyászként nem szállítható olyan anyag, dolog, amely a kocsiban, vagy más utasban
kárt tehet, vagy bekoszolja azt, továbbá szaglik, tűzveszélyes, könnyen gyulladó,
robbanásveszélyes, toxikus, irritáló, vagy más módon veszélyes anyagokat.
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7. Menetjegy cseréje
Az utasnak joga van a menetjegyének cseréjére egy másik vonatra vagy másik kocsiosztályra,
vagy más indulási állomásra vagy célállomásra azon országban, ahol az eredeti menetjegyet
váltotta.
Az utasnak a 10. pontban meghatározott határidőn belül a menetjegyet vissza kell adni, utána
egy új menetjegy kerül részére kiállításra.
Ha az újonnan váltott menetjegy olcsóbb, mint az eredeti, akkor az utas részére az új és az eredeti
menetjegy ára közötti különbözet visszafizetésre kerül. Ha az új menetjegy ára magasabb, mint az
eredeti akkor az utasnak meg kell fizetni az új és az eredeti menetjegy közötti különbözetet.

8. Útmegszakítás
Ha az utas személyes okokból megszakítja utazását, akkor a menetjegy érvénytelenné válik az
út fennmaradó részére. Az utas számára nem térítik vissza a le nem utazott útszakaszra eső
menetdíjat. Ha folytatni kívánja az utazását, akkor új menetjegyet kell váltania.

9. A szállítási szerződés módosítása a szállító hibája esetén
Ha a szállító hibájából a szállítási szerződésen módosítani kell, akkor az utasnak joga van a
következőkhöz:
 a le nem utazott távolságra eső teljes menetdíjat vonatkimaradás vagy a vonat
megkésett indulása esetén, tekintet nélkül a vonat indulását megelőző visszatérítési
időszakra,
 a le nem utazott távolságra eső teljes menetdíjat, ha forgalmi akadály miatt az
útmegszakítás következett be,
 minden betöltött óra késés után az utas óránként 3 % kártérítést kap a teljes
menetdíjból a vonat indulási vagy célállomásán.
A kártérítés nem vehető igénybe, ha a vonatkimaradás, vagy vonatkésést vis major okozta, vagy
az utasok életét, egészségét veszélyeztető, a közlekedési eszközben keletkezett üzemzavar
elhárítása okozta, vagy a szállító ellenőrzésén kívül eső körülmények okozták.
Ha a menetjegyet részben vagy teljes egészében nem használták fel, akkor ezt a menetjegyre rá
kell jegyezni a pontos dátum (nap, hó, év) és idő (óra, perc) megadása mellett az utas kérésére.
Ha nem áll rendelkezésre az utas számára a menetjegyén megjelölt hely a megjelölt
kocsiosztályban, akkor a szállító az utas beleegyezésével eltérő kocsiosztályban biztosít helyet
az utas számára.
További díj nem kerül felszámításra a magasabb kocsiosztályban biztosított helyért, ha erre a
szállító hibájából került sor.
A szállító hibájából az utas számára alacsonyabb kocsiosztályon biztosított hely esetén a
kocsikísérőnek ezt a tényt igazolnia kell és a menetjegyre ezt rá kell jegyeznie a pontos dátum
(nap, hó, év) és idő (óra, perc) megadása mellett. A menetjegy árak közötti különbözetet
visszatéríti a szállító az utas írásban benyújtott igénye alapján.
Ha az utas a számára felkínált helyet visszautasítja, akkor a vonatkísérő, vagy az állomás vagy
vasúti megálló egy feljogosított munkavállalója rájegyzi a menetjegyre a teljes vagy részbeni
fel nem használást, valamint a dátumot (nap, hónap, év) és az időt (óra, perc).
A szállító az utas írásos panasza alapján az út le nem utazott részének menetdíjával
kapcsolatos igényt kivizsgálja.
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Panaszügyintézés

Az utas a vonat indulási idejétől számított 6 hónapon belül igényelheti a fizetett menetdíj
visszatérítését a jegyvásárlás helyén. A szállító köteles az igényt kivizsgálni és az igény
benyújtásától számított 30 napon belül a vizsgálat eredményét az utas számára írásban
megküldeni.
Az utas igényének tartalmaznia kell az eredeti menetjegyet, amelynek tartalmaznia kell
a teljes vagy részbeni fel nem használási záradékot.
A visszatérítés megtagadható, ha a menetjegy sérült vagy a rajta található adatok
olvashatatlanok, vagy módosították azokat.
A külföldi vasutakhoz benyújtott, az FPK vonatain történő szállításra vonatkozó
utaspanaszokat, igényeket az RZD Nemzetközi Leszámolási Központ címére kell
megküldeni: „Zheldorraschet“ RZD PO Boksz No. 28, 2 Novaya Basmannaya Street, 107174
Moskva.
A MÁV-START személypénztáraiban, személyes ügyfélszolgálatain az FPK szolgáltatásaival
kapcsolatos panaszokat haladéktalanul meg kell küldeni az Ügyfélszolgálat számára 1087
Budapest, Kerepesi út 3. Az Ügyfélszolgálat köteles az így beérkezett panaszokat
haladéktalanul továbbítani a fenti címre.

10.

A menetjegyek visszatérítése

A fel nem használt menetjegyek csak a jegykiadás helyének értékesítési pontján lehet
visszatéríteni. Az Orosz Föderáció területén lévő értékesítési helyen a jegypénztárban a
személyzet visszaadja a helyet az ASU „Express” rendszerbe, és ezzel egyidejűleg az utas
menetjegyét fel nem használási záradékkal látja el, a pontos dátum (nap, hó, év) és idő (óra,
perc) megadása mellett. A visszatérítési igény egy példánya az értékesítési helyen marad.
Ha az utas lemond az utazásról a számára kiállított menetjegyen feltüntetett vonat indulása
előtt több, mint 6 órával és ezt a tényt a menetjegyére rájegyzik, akkor az utas jogosult a teljes
menetdíj visszatérítésére. Ha az utas a számára kiállított menetjegyen feltüntetett vonatindulás
előtt kevesebb, mint 6 órával mond le az utazásról, akkor a menetjegye nem kerül
visszatérítésre.
Visszatértés a következő esetekben nem lehetséges:
 a részben felhasznált menetjegy fel nem használt része,
 az elveszett menetjegy,
 ha a menetjegy adatai olvashatatlanok, vagy azokat bármely módon módosították.
A menetjegyet áthúzással érvényteleníteni kell majd rá kell jegyezni a következő szöveget:
„NOT USED”, valamint az utas igényének benyújtásának pontos ideje: nap, hónap, év, óra,
perc, majd egyesített állomás és pénztárszám-bélyegző, aláírás. A helyfoglalási rendszerben a
határidőben történő lemondás hiánya esetén a menetjegy nem téríthető vissza!
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A vasúti utazás szabályainak betartásáról

Ha az utas megsérti az utazási szabályokat, a köznyugalmat, vagy viselkedésével zavarja a
többi utas nyugalmát, akkor az utast a vonatról leszállítják, és az Orosz Föderáció
jogszabályai szerint felelősségre vonják. Ebben az esetben a fel nem használt útszakaszra eső
menetdíj nem kerül visszatérítésre.
Az utas az Orosz Föderáció jogszabályai szerint kerül felelősségre vonásra az utazás
szabályainak be nem tartása esetén, különös tekintettel a kézipoggyászok, a kutyák, kisméretű
háziállatok és madarak szállítására.

12.

Ügynöki jutalékok és leszámolás

A jelen Menetjegykiállítási Feltételek szerint a külföldi vasutak által értékesített menetjegyek
után az értékesített menetjegy árának 10 %-a kerül kifizetésre.
A vasutak közötti elszámolás a nemzetközi személyszállítási leszámolási előírásokra
vonatkozó UIC 301-es döntvény alapján történik.
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