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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A GYŰJTEMÉNY CÉLJA
A gyűjtemény célja meghatározni a MÁV-START Zrt. és a társvasutak kedvezményeinek
kiadásával kapcsolatos szabályokat.
2. HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA
A gyűjtemény hatálya
Jelen gyűjtemény hatálya kiterjed a MÁV-START Zrt. azon érintett munkavállalóira, akik
menetjegy-értékesítéssel, menetjegy-ellenőrzéssel, információadással, helybiztosítással,
nemzetközi menetdíj-leszámolással foglalkoznak, illetve azokra a szerződéses
jogviszonyban álló harmadik személyekre, akik külön megállapodás alapján a MÁVSTART Zrt-vel a jelen gyűjteményben foglaltak alkalmazására kötelezettséget vállalnak.
A gyűjtemény kidolgozásáért és karbantartásáért felelős
A MÁV-START Zrt. üzleti vezérigazgató-helyettese.
3. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA

GCC-CIV/PRR
SCIC-NRT

A vasúti személyszállítás általános szállítási feltételei (GCC-CIV/PRR)
Különleges nemzetközi szállítási feltételek a helybiztosítást nem
tartalmazó menetjegyekkel történő utazásra, kiegészítve a MÁV-START
Zrt. különleges szállítási feltételeivel

NRT-menetdíj

a helybiztosítást nem tartalmazó menetjegyekre meghatározott normál,
teljesárú menetdíj az UIC 108-1 elektronikus adatbázisából

SCIC-IRT

Különleges nemzetközi szállítási feltételek a helybiztosítást magában
foglaló menetjegyekkel történő utazásra (korábbi globáldíjas
menetjegyekre vonatkozóan)

K-NY díjszabás

Kelet-Nyugat díjszabás

UIC 108-1
Korábbi TCV II-III. Füzet (tartalmazza a vasúttársaságok NRT árait)
elektronikus adatbázis
UIC 108-1
elektronikus adatbázis Korábbi TCV IV. Füzet (tartalmazza mind a CIV, mind pedig a KeletNyugat forgalom szállítóinak menetdíjait)
kivonata frekventált
viszonylatokra

Railjet (rövidített
megnevezése RJ)

2008. december 14-étől közlekedő új nagysebességű vonat. A vonat
zártrendszerű, átjáróval összekapcsolt, hagyományos vasúti kocsikból
álló szerelvény, amelyen 3 kocsiosztály került kialakításra.
Premium Class: 1. osztály extra szolgáltatásokkal, 16 hely
Business Class: 1. osztály, 76 hely
Economy Class: 2. osztály, 316 hely

TRIP Ticket

4 napos érvénytartamú kirándulójegy típus

Fortuna ticket

Egy adott járatra és viszonylatra korlátozott számban kiadható
kedvezményes globáldíjas menetjegy

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
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4. HIVATKOZÁSOK
Az ajánlatok értékesítése során az alábbi előírásokat kell figyelembe venni:


1371/2007/EK utasjogi rendelet (idegen nyelvű rövidítése: PRR),



CIV a COTIF nemzetközi egyezmény a vasúti személyszállítási szerződésre
vonatkozó „A” függeléke,



Általános szállítási feltételek személyek vasúti szállítására [(GCC-CIV/PRR), a
CIV és az utasjogi rendelet előírásai alapján készült, erre utalnak a rövidített
elnevezésben],



forgalomtól függően a SCIC-NRT, vagy a Kelet-Nyugat Díjszabás előírásai
érvényesek (amennyiben a Kelet-Nyugat díjszabást kell alkalmazni, akkor a
kedvezményekre vonatkozó leírásoknál említésre kerül a díjszabás megnevezése),



SCIC-IRT,



MÁV-START Zrt. Személyszállítási Üzletszabályzata (SZÜSZ) határozmányai
érvényesek, amennyiben a jelen gyűjteményben foglaltak másképp nem
rendelkeznek.



A jegykiállításra, jegykezelésre és jegyformátumra a GTV-CIT, a CIT
Személyszállítási Kézikönyvének előírásai érvényesek a jelen díjszabás
előírásainak figyelembe vételével.

5. Jegykiadás
A MÁV-START Zrt. nemzetközi menetjegyeket a nemzetközi jegypénztáraiban,
szerződéses partnereinél és az arra feljogosított szolgálati helyeken értékesít. Bővebb
információ a www.mav-start.hu honlapon található.
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A vonaton csak a magyar határponttól magyar célállomásig vagy fordított irányba adható
ki nemzetközi menetjegy a MÁV-START által közzétett teljesárú nemzetközi
menetdíjtáblázatok alapján. A gyermekek számára a különleges szállítási feltételekben
(NRT-ben és Kelet-Nyugatban) meghirdetett 50 %-os gyermekkedvezményt a meghirdetett
gyermekkorhatárok figyelembevételével lehet elszámolni. A jelen díjszabásban ismertetett
ajánlatok a vonaton történő jegyvásárláskor nem vehetők igénybe, se a teljes utazás
magyarországi szakaszára, se a kocsiosztály-különbözet elszámolására, se eltérő útirányon
történő utazás esetén.
6. PÉNZTÁRI ELSZÁMOLÁS
A pénztári elszámolásra a P. 5. sz. Utasításban leírtakat kell értelemszerűen alkalmazni.
7. EGYÉB SZABÁLYOK
6.1.

Bevételfelosztás, leszámolás, jutalék

Menetdíjfelosztás, leszámolás és jutalék megállapításának módját az egyes szerződések
alapján kell végezni a kijelölt szervezeti egységnek.
6.2.

Statisztika

A Pénzügyi Szervezet El- és leszámolási Szervezetének a kedvezmény alapján kiadott
menetjegyekről havonta, göngyölítve statisztikát kell készítenie utasfő, valamint MÁV2

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

START bevétel szerint és azt meg kell küldenie a MÁV-START Zrt. Értékesítési
Szervezete részére.
6.3.

Oktatás

Az érintett jegykiadó-, információs- és jegyvizsgáló/ellenőrző személyzet tájékoztatását, és
szükséges oktatást kimutathatóan el kell végezni, különös tekintettel a kedvezmény
felhasználásának kötött feltételeire, melyről az utazószemélyzetet tájékoztatni kell.
6.4.

Menetjegyek visszaváltása

Menetjegyek, helybiztosítások (ülő, fekvő, hálóhely díjak), SparSchiene és globáldíjas
jegyek visszavétele a jegyváltás napján és ugyanazon a jegykiadó helyen, ahol váltották,
kezelési költség levonása nélkül lehetséges. Ez a szabály akkor is érvényes, ha jegyváltás
napja egyben az érvénytartam első napja. Az IRT jegyek és helybiztosítás esetében a
visszavétel csak a rajta feltüntetett vonat indulási ideje előtt lehetséges, ha a helyeket a
helyfoglalási rendszerben lemondták.
Egyes ajánlatok (kishatárforgalomban kiadott jegyek, EURegio) esetében eltérő szabályok
érvényesek. Egyéb esetekben az NRT előírásai érvényesek.
A jegykiadó hely nyitva tartási ideje után vagy más jegykiadó helyen (másik szolgálati
helyen) a visszaváltási igényt az érintett díjszabásban meghatározott visszatérítési
szabályok szerint kell intézni.
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1. OSZTRÁK KIRÁNDULÓJEGYEK

1. Osztrák kirándulójegyek
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
Budapest-Wien, Budapest-Graz, Budapest-Wiener Neustadt, Budapest-Linz, BudapestSalzburg, Budapest-Zell am See, Budapest-Kitzbühel, Budapest-Bad Gastein, Budapest-Bad
Ischl, Budapest-Klagenfurt, Budapest-Villach, Budapest-Radstadt, Budapest-Jenbach,
Budapest-Innsbruck, Budapest-Lienz
kirándulójegy menettérti utazásra.
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, GYSEV, ÖBB, WL = Wiener
Linien
3.

Igényjogosultság

A kedvezményes ajánlatot egyéni utas veheti igénybe.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

A kedvezményes menetjegyek:
















Budapest – Wien,
Budapest – Linz Hbf,
Budapest – Salzburg Hbf.,
Budapest – Zell am See,
Budapest – Kitzbühel,
Budapest – Bad Gastein,
Budapest – Bad Ischl,
(Győr, Hegyeshalom Gr., átmenetben),
Budapest – Klagenfurt,
Budapest – Villach,
Budapest – Radstadt,
Budapest – Jenbach,
Budapest – Innsbruck,
Budapest – Lienz
Budapest – Graz
(Győr, Csorna, Szombathely, Szentgotthárd Gr.),
Budapest – Wiener Neustadt (Győr, Sopron átmenetben)

között közlekedő vonatokon érvényesek.
Linzbe, Salzburgba szóló ajánlat bécsi, a Zell am See, Kitzbühel, Bad Gastein, Bad Ischl,
Klagenfurt, Villach, Radstadt, Jenbach, Innsbruck, Lienz városokba szóló ajánlatok bécsi
linzi, vagy salzburgi átszállással is érvényesek.
A Bécsbe szóló kirándulójegy a bécsi városi közlekedési eszközök használatára jogosító
formában is megvásárolható. Erre vonatkozó tájékoztatás a 6. Érvénytartam pontban található.
Bécsbe városi közlekedést nem tartalmazó kirándulójegy is váltható.
Az ajánlatban szereplő viszonylatokra, a MÁV-START szolgáltatási területéről indulóan a
kirándulójegyek, jelen feltételekkel csak Magyarországon vásárolhatók meg.
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Ausztriában Salzburgból, Linzből és Bécsből más feltételekkel értékesítenek kirándulójegyeket
magyar célállomásokra. Ezek helybiztosítást nem tartalmazó naphoz, vonathoz kötött
jegykontingentált menettérti 2. osztályú menetjegyek. Az oda- és visszautazásnak 3 napon
belül kell lennie.
5.

Kedvezmény mértéke, menetdíjak

A MÁV-START, az ÖBB, adott esetben a GYSEV szolgáltatási területére, illetve a helyi
közlekedésre a következő, EUR-ban meghirdetett díjakat kell alkalmazni. A menetdíjak fix
árak, 2. kocsiosztályon érvényesek. A gyermekek 6-14 éves korig az alább megadott
menetdíjat fizetik. Gyermek menetdíjára az alábbi táblázatokban foglaltak, valamint a 9.
pontban leírtak érvényesek.
Budapest–Wien kirándulójegy (Hegyeshalom Gr. átmenetben)
Városi közlekedéssel

4

Városi közlekedés nélkül

Felnőtt

Gyermek

Felnőtt

Gyermek

km

EUR

EUR

EUR

EUR

MÁV-START

183

17,10

8,55

17,50

8,70

ÖBB

80

7,30

3,65

7,50

3,80

Zóna100 (VOR, WL)

8.60

4,00

-

-

Összesen:

33,00

16,20

25,00

12,50

Budapest – Graz kirándulójegy (Győr-Csorna-Szombathely-Szentgotthárd Gr. átmenetben)

2

Km

EUR

EUR Gyermek

MÁV-START

131

11,70

5,85

GYSEV

159

14,20

7,10

ÖBB

80

7,10

3,55

33,00

16,50

Összesen:

Budapest – Wiener Neustadt kirándulójegy (Győr-Sopron átmenetben)
Km

EUR

EUR Gyermek

MÁV-START

131

9,40

4,70

GYSEV

85

6.10

3,00

ÖBB

35

3,50

1,80

19,00

9,50

Összesen:

2
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Budapest – Linz Hbf (Győr, Hegyeshalom Gr., Kledering, Wien, Purkersdorf-Sana átmenetben)
Km

EUR

EUR gyermek

MÁV-START

183

14,40

7,20

ÖBB

261

20,60

10,30

35,00

17,50

Összesen:

Budapest – Salzburg Hbf (Győr, Hegyeshalom Gr., Kledering, Wien, Purkersdorf-Sana átmenetben)
Km

EUR

EUR gyermek

MÁV-START

183

12,50

6,25

ÖBB

388

26,50

13,25

39,00

19,50

Összesen:

Budapest – Zell am See (Győr, Hegyeshalom Gr., Kledering, Wien, Linz átmenetben)
Km

EUR

EUR gyermek

MÁV-START

183

18,80

9,40

ÖBB

489

50,20

25,10

69,00

34,50

Összesen:

Budapest – Kitzbühel (Győr, Hegyeshalom Gr., Kledering, Wien, Linz átmenetben)
Km

EUR

EUR gyermek

MÁV-START

183

17,30

8,65

ÖBB

547

51,70

25,85

69,00

34,50

Összesen:

Budapest – Bad Gastein (Győr, Hegyeshalom Gr., Kledering, Wien, Linz átmenetben)
Km

EUR

EUR gyermek

MÁV-START

183

18,80

9,40

ÖBB

487

50,20

25,10

69,00

34,50

Összesen:

Budapest – Bad Ischl (Győr, Hegyeshalom Gr., Kledering, Wien, Attnang-Puchheim átmenet)
Km

EUR

EUR gyermek

MÁV-START

183

23,10

11,55

ÖBB

363

45,90

22,95

69,00

34,50

Összesen:
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Budapest – Klagenfurt Hbf (Győr, Hegyeshalom Gr., Kledering, Wien, Unzmarkt átmenetben)
Km

EUR

EUR gyermek

MÁV-START

183

24,60

12,30

ÖBB

405

54,40

27,20

79,00

39,50

Összesen:

Budapest – Villach Hbf (Győr, Hegyeshalom Gr., Kledering, Wien, Velden / Woerthers átmenetben)
Km

EUR

EUR gyermek

MÁV-START

183

23,10

11,55

ÖBB

443

55,90

27,95

79,00

39,50

Összesen:

Budapest – Radstadt (Győr, Hegyeshalom Gr., Kledering, Wien, Salzburg átmenetben)
Km

EUR

EUR gyermek

MÁV-START

183

22,20

11,10

ÖBB

469

56,80

28,40

79,00

39,50

Összesen:

Budapest – Jenbach (Győr, Hegyeshalom Gr., Kledering, Wien, Salzburg átmenetben)
Km

EUR

EUR gyermek

MÁV-START

183

20,60

10,30

ÖBB

608

68,40

34,20

89,00

44,50

Összesen:

Budapest – Innsbruck (Győr, Hegyeshalom Gr., Kledering, Wien, Salzburg átmenetben)
Km

EUR

EUR gyermek

MÁV-START

183

19,70

9,85

ÖBB

643

69,30

34,65

89,00

44,50

Összesen:

Budapest – Lienz (Győr, Hegyeshalom Gr., Kledering, Wien, Bruck/Mur átmenetben)
Km

EUR

EUR gyermek

MÁV-START

183

22,30

11,15

ÖBB

547

66,70

33,35

89,00

44,50

Összesen:

4

- AUSZTRIA -

1. OSZTRÁK KIRÁNDULÓJEGYEK

6.

Érvénytartam

Bécsi kirándulójegy városi közlekedéssel: BUDAPEST – WIEN + Zone 100, bécsi városi
közlekedéssel kombinált menetjegy, készjegy-formátumban. A bécsi kirándulójegy vasúti
utazásra az utas által a jegykiadáskor megadott 4 napos időszakban érvényes egy oda –
visszautazásra. A bécsi kirándulójegy a bécsi városi közlekedésre (Zone 100) a menetjegy 4
napos érvénytartamának első két napján érvényes a közlekedési eszközök korlátlan
használata mellett.
Grazi kirándulójegy városi közlekedéssel: Utoljára 2012. február 29-én értékesíthető. 2012.
március 1-től kizárólag városi közlekedés nélkül értékesítünk kirándulójegyet.

2

A Budapest – Wien városi közlekedés nélkül, Budapest – Wiener Neustadt, a Budapest –
Salzburg, a Budapest – Linz kirándulójegy menettérti útra érvényes, gyermekellenőrzőszelvénnyel ellátott készjegy, érvénytartama 4 nap. A városi közlekedési eszközök
igénybevételére azonban ezek a jegyek nem jogosítanak.
A Budapest – Zell am See, Budapest – Kitzbühel, Budapest – Bad Gastein, Budapest –
Bad Ischl, Budapest – Klagenfurt, Budapest – Villach, Budapest – Radstadt, Budapest –
Jenbach, Budapest – Innsbruck, Budapest – Lienz, Budapest – Graz városi közlekedés
nélkül kirándulójegy vasúti utazásra az utas által a jegykiadáskor megadott 4 napos
időszakban érvényes egy oda - visszautazásra, a városi közlekedési eszközök igénybevételére
azonban nem jogosít.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
8.

Helybiztosítás

A helybiztosításra a mindenkor érvényes általános szabályok érvényesek.
9.

Gyermekkedvezmény

Vasúti utazásra jogosító kirándulójegy
Gyermekkorhatár: a MÁV-START SCIC-NRT-ben a MÁV-START-ra meghatározott
korhatár mérvadó az egész útvonalra.
6 és 14 év közötti gyermekek a vasúti szakaszra meghatározott felnőtt menetdíj felét fizetik a
MÁV-START, a GYSEV és az ÖBB szakaszán.
Városi közlekedéssel kombinált menetjegy:
A bécsi városi közlekedéssel kombinált menetjegy gyermekek részére az 5. pontban
meghatározott díjjal kerül értékesítésre.
10.

Csoportos kedvezmény

Csoportos kedvezmény nincs.
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1. OSZTRÁK KIRÁNDULÓJEGYEK

11.

4

Kutya szállítása

Kutya szállítása a vasúti szakaszon a felnőttekre érvényes NRT 2. osztályú menettérti vasúti
menetdíj 50%-ának megfizetése mellett lehetséges. Wienben az ottani városi közlekedési
vállalatok előírásai szerint kell a kutya részére menetjegyet váltani.
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

A kedvezményes menetjegy a városi közlekedési eszközök korlátlan használata mellett
kizárólag 2. kocsiosztályon történő egy oda- és egy visszautazásra érvényes. Átmenet
magasabb kocsiosztályba nem megengedett.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A hosszabb út részbeni fedezése – tranzitban is – megengedett.
14.

Útirány-módosítás

Az útirány-módosítás nem megengedett.
15.

Útmegszakítás

Az útmegszakítás megengedett.
16.

2

Visszatérítés, csere, visszavétel

Ha az utas a menetjegy érvénytartamának első napja előtt lemond az utazásról, a fizetett
összeg a MÁV-START SCIC-NRT díjszabásban meghatározott kezelési költség levonásával
téríthető vissza. Csere a visszatérítés feltételei szerint lehetséges
Visszavétel kizárólag a jegyváltás napján és ugyanazon a jegykiadóhelyen történhet, ahol a
vásárlás történt.
Az érvénytartam kezdete után a Kirándulójegy nem téríthető vissza.
17.

Korlátozások

A Kirándulójegy fix áras ajánlat, amelyből további kedvezmény nem adható.

6
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2. EUREGIO

2. EURegio
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
2.

EURegio-Special Győr – Wien + Zone100
EURegio-Special Mosonmagyaróvár – Wien + Zone100
EURegio Special menettérti ajánlat
EURegio hetijegy, tanuló havijegy

4

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, GYSEV, ÖBB.
3.

Igényjogosultság

- EURegio Special menettérti jegy: felnőtt, gyermek részére.
- EURegio-Special Győr – Wien + Zone100 egyéni utas: felnőtt, gyermek
- EURegio-Special Mosonmagyaróvár – Wien + Zone100 egyéni utas: felnőtt, gyermek
- EURegio hetijegy, tanuló havijegy:
A hetijegyet bárki megválthatja. Tanuló havijegy váltásánál a jogosultságot általános és
középiskolások esetében érvényes diákigazolvánnyal, vagy iskolalátogatási igazolvánnyal kell
bizonyítani. A tanuló havijegy egyetemi, főiskolai hallgatók részére annak a félévnek a végéig
adható ki, amelyben a hallgató 26. életévét betölti. A jogosultság igazolására az aktuális
beiratkozási vagy tanulmányok folytatását bizonyító igazolás szolgál.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

Az EURegio Special 2. osztályú menettérti menetjegy Magyarországon történő értékesítésben
a következő viszonylatokra szolgáltathatók ki:
MÁV START - ÖBB viszonylatok:
Mosonmagyaróvár – Bruck/Leitha
Mosonmagyaróvár – Wien
Győr – Wien
Tatabánya – Wien
GYSEV – ÖBB viszonylatok:
Győr – Wiener Neustadt
Szombathely – Graz
Szombathely – Wiener Neustadt
Szombathely – Wien (Ebenfurthon vagy Wiener Neustadton át, megkötés nélkül)
Fertőszentmiklós – Wien
Szentgotthárd – Wien (Szombathely - Wiener Neustadt útirányon)
MÁV START - ÖBB viszonylatok:
- EURegio-Special Győr – Wien + Zone100 bécsi városi közlekedéssel kombinált
készjegy
- EURegio-Special Mosonmagyaróvár – Wien + Zone100 bécsi városi közlekedéssel
kombinált készjegy
az ajánlat nevében megadott viszonylaton érvényes.
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4

A menetjegyek a 17. pontban szereplő korlátozások mellett vehetők igénybe.
Minden bécsi, illetve grazi pályaudvarra/-ról érvényesek. (S-Bahn, illetve vasút igénybevétele
mellett.)
Győr esetében szintén valamennyi állomástól/állomásra kiadhatók a menetjegyek. Győr
díjszabási elnevezés alatt érvényesek a jegyek: Győr, Győrszentiván, Győr- Gyárváros,
Győrszabadhegy állomásokról/állomásokra.
Hetijegy és tanuló havijegy érvényességi területe:
Győr – Wien
Mosonmagyaróvár – Wien
Mosonmagyaróvár – Bruck ad Leitha
Szombathely – Wiener Neustadt tanuló havijegy
Szombathely – Mattersburg
5.

Kedvezmény mértéke, menetdíjak

Az EURegio Special menetdíjak fixen meghatározott árak, amelyekből a gyermek és kutya
kivételével további kedvezmény nincs. Az árak aszimmetrikusak, tehát az EURegio
menetjegy ausztriai kiindulással Magyarországon nem adható ki.
Egyes viszonylatok Ausztriában nem kerülnek értékesítésre.
Az utas igénye szerint a következő menetjegyek vásárolhatók meg:
EURegio-Special Győr – Wien + Zone100 bécsi városi közlekedéssel kombinált készjegy
és
EURegio-Special Mosonmagyaróvár – Wien + Zone100 bécsi városi közlekedéssel
kombinált készjegy, ára:
Viszonylat

Jegykiadó vasút és
jegykiadóhely

Győr – Wien + WL* Zone 100

4

Mosonmagyaróvár – Wien+ WL* Zone 100
(2012. január 1-jétől)

MÁV-START
Győr
MÁV-START
Mosonmagyaróvár

*WL = Wiener Linien = Bécsi Városi Közlekedési Vállalat

12
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Felnőtt
ár
(EUR)

Gyermek/
kutya ár
(EUR)

20,30

10,00

18,30

9,00

2. EUREGIO
Az EURegio Special menettérti jegy
Az EURegio Special menettérti jegy ára EUR-ban MÁV-START, ill. GYSEV értékesítés
esetén:
Viszonylat

Jegykiadó vasút

Felnőtt ár
(EUR)

Szombathely – Graz
Graz – Szombathely
Szombathely – Feldbach
Feldbach – Szombathely
Győr – Wien
Mosonmagyaróvár – Wien
Mosonmagyaróvár – Bruck ad Leitha
Tatabánya – Wien
Győr – Wiener Neustadt
Szombathely – Wiener Neustadt
Szombathely – Wien (Ebenf./ W. Neustadt)
Fertőszentmiklós – Wien

MÁV/GYSEV,
ÖBB
MÁV, GYSEV
ÖBB
MÁV, GYSEV, ÖBB
MÁV, GYSEV,ÖBB
MÁV, GYSEV, ÖBB
MÁV, GYSEV, ÖBB
MÁV, GYSEV, ÖBB
MÁV, GYSEV, ÖBB
MÁV, GYSEV, ÖBB
MÁV, GYSEV, ÖBB

13,00
19,00
8,00
11,00
16,00
14,00
8,00
20,00
15,00
14,00
22,00
19,00

Gyermek/
kutya ár
(EUR)
6,50
9,50
4,00
5,50
8,00
7,00
4,00
10,00
7,50
7,00
11,00
9,50

4

EURegio hetijegy és tanuló havijegy ára EUR-ban:
Viszonylat
Mosonmagyaróvár – Wien
Mosonmagyaróvár – Bruck/Leitha
Győr – Wien
Szombathely – Wiener Neustadt
Szombathely – Mattersburg

Bérletfajta
Hetijegy
Hetijegy+ KZ 100
Hetijegy

Ár EUR
34,00
49,00
21,00

Hetijegy
Hetijegy+ KZ 100

43,00
58,00

Tanuló havijegy
Hetijegy
Tanuló havijegy

34,00
16,00
24,00

4

A hetijegy és tanuló havijegy árából további kedvezmény nem adható.
6.

Érvénytartam
-

-

EURegio Special menettérti jegy egy oda-vissza utazásra 4 napig, 2. kocsiosztályon
érvényes.
EURegio-Special Győr – Wien + Zone100 bécsi városi közlekedéssel kombinált
készjegy: a 4 napig érvényes menetjegy az érvénytartamán belül a vasúti vonalon egy
oda-visszautazásra, az érvénytartam első napján jogosít a bécsi városi közlekedés
igénybevételére.
EURegio-Special Mosonmagyaróvár – Wien + Zone100 bécsi városi közlekedéssel
kombinált készjegy: a 4 napig érvényes menetjegy az érvénytartamán belül a vasúti
vonalon egy oda-visszautazásra az érvénytartam első napján jogosít a bécsi városi
közlekedés igénybevételére.
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7.

EURegio hetijegy, tanuló havijegy
A hetijegy egy naptári hétre, hétfőtől a következő hétfő 09:00 óráig korlátlan számú
utazásra érvényes.
A tanuló havijegy egy naptári hónapig, a hónap első napjától a következő hónap
másodikán 24:00 óráig korlátlan számú utazásra érvényes.
Érvényességi időszak

A kedvezmény 2012. január 1-jétől visszavonásig érvényes.
8.

Helybiztosítás

A helybiztosításra a mindenkor érvényes általános szabályok érvényesek.
9.

Gyermekkedvezmény

Gyermek utazása esetén a gyermek menetdíjat kell megfizetni. A gyermekkorhatár a
következők szerint kerül alkalmazásra:

10.

-

Magyarországon történő jegykiadás esetében: 6 éves kortól a be nem töltött 14 éves
korig, a teljes útvonalra.

-

Ausztriában történő jegykiadás esetében: 6 éves kortól a be nem töltött 15 éves korig,
a teljes útvonalra.
Csoportos kedvezmény

Csoportos kedvezmény nincs.
11.

Kutya szállítása

EURegio Special Győr – Wien + Zone100 és Mosonmagyaróvár – Wien + Zone100 készjegy
kutya részére nem adható ki.
EURegio Special 4 napos menettérti jeggyel kutya a gyermek menetdíj megfizetése mellett
szállítható. A kutyát harapás ellen védő szájkosárral, rövid pórázon tartva kell szállítani.
Kistestű kutya és más háziállat (legfeljebb házimacska nagyságú) megfelelő tartóban
díjmentesen fuvarozható.
Kutya rendszeres szállítása esetén hetijegyet kell a kutya részére teljes áron váltani.
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

Valamennyi EURegio ajánlat 2. kocsiosztályon érvényes.
Átmenet magasabb kocsiosztályba nem megengedett.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A hosszabb út részbeni fedezése megengedett.
14.

Útirány-módosítás

Az útirányváltozás nem megengedett.
15.

4

Útmegszakítás

Az útmegszakítás megengedett mind az EURegio Special menettérti jegyekkel, mind az
EURegio heti- és havijegyekkel.

14
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16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

EURegio-Special Győr – Wien + Zone100 bécsi városi közlekedéssel kombinált készjegy,
valamint a
EURegio-Special Mosonmagyaróvár – Wien + Zone100 bécsi városi közlekedéssel kombinált
készjegy nem visszatéríthető, nem cserélhető.
Az EURegio Special menettérti menetjegy nem visszatéríthető és nem cserélhető.
EURegio hetijegy, tanuló havijegy:
Visszatérítés az érvénytartam kezdete előtt a SCIC NRT előírásai szerint lehetséges. Részben
felhasznált heti-, illetve tanuló havijegy visszatérítése nem lehetséges. A tömegközlekedési
eszközökre is érvényes bérletek esetében részvisszatérítés sem a vasútra, sem a
tömegközlekedésre nem igényelhető.

4

EURegio forgalomban a menetjegy visszavételére az általános rendelkezések 6.4 pontjában
leírtak figyelembe vételével akkor van lehetőség, ha a jegyváltás napja az érvénytartam első
napja elé esik.
17.

Korlátozások

Az EURegio Special készjegy, az EURegio Special menettérti menetjegy, heti és havijegy a
távolsági, valamint az IC, EC, Railjet és EN vonatokon nem érvényes, kivétel a Halászbástya
IC 916/ REX 4737 és a R 4700/IC917, melyre az EURegio Special menettérti jegy kiadható.
A 4 számjegyű, 9-cel kezdődő, a menetrendben kövéren szedett vonatszámokkal jelzett
vonatok nem minősülnek távolsági vonatnak, így ezeken a vonatokon az EURegio
menetjegyek igénybe vehetők.
Átruházás:
-

EURegio Special készjegy és menettérti jegy esetében: megengedett.

-

EURegio hetijegy, tanuló havijegy esetében: nem megengedett, névre szóló.

4

A bérleten az utas teljes nevét és a zónát, amelyben az utas utazni kíván, a jegykiadó
feltünteti. A személyazonosságot jegyellenőrzéskor érvényes, fényképes, az utazáshoz
használt, személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal bizonyítani kell.
18.

Jegykiadóhelyek

EURegio Special Győr – Wien + Zone100 készjegyet csak Győrben, a Mosonmagyaróvár –
Wien + Zone100 készjegyet csak Mosonmagyaróváron lehet megvásárolni.
Az EURegio Special 4 napos menettérti jegy megvásárlása valamennyi nemzetközi
jegykiadásra felhatalmazott jegykiadó helyen lehetséges.
EURegio heti és havijegy:

4

MÁV-START jegykiadó helyek: Győr, Kimle, Lébény-Mosonszentmiklós, Mosonmagyaróvár,
Hegyeshalom, Budapest Keleti, Budapest Déli, Kelenföld, Szombathely menetjegyiroda,
Tatabánya.
GYSEV jegykiadó helyek: Bük, Körmend, Szentgotthárd, Szombathely állomás.
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19.

4

Kerékpárszállítás

Kerékpárral történő utazás a rendelkezésre álló hely függvényében csak azon a vonaton
lehetséges, amelyen érvényes az EURegio jegy és a vonaton kerékpár szállítása megengedett.
Egy kerékpár szállítása az utas kíséretében mind az EURegio Special menettérti, mind a hetiés havijegyekkel a részes vasutak EURegio forgalomra meghirdetett vasúti vonalain
díjmentesen lehetséges. Ez a forgalomban használt menetjegyeken feltüntetésre kerül.
A városi közlekedéssel kombinált készjegyekkel a díjmentes kerékpárszállítás csak a vasúti
vonalakra vonatkozik, a Wiener Linien vonalain ez nem lehetséges. A 2012. április 30-ig
elővételben váltott, városi közlekedést is tartalmazó EURegio menetjegyekkel a 2012. május
1-jét követő utazásoknál a kerékpárokat az ajánlatban részes vasutak díjmentesen szállítják
akkor is, ha erre vonatkozó megjegyzés a menetjegyeken nem szerepel.

16
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3. CSATLAKOZÓ KEDVEZMÉNYEK OSZTRÁK ÉJSZAKAI VONATOK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

3. Csatlakozó kedvezmények
igénybevételéhez

osztrák

éjszakai

vonatok

A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
„SparSchiene + 10” felnőttek részére
„SparSchiene + 5” gyermekek részére
„Cardpreis + 15” felnőttek részére
„Globalpreis Kind + 7,5” gyermekek részére.
Az ajánlat neve akkor is a megadott, ha az utas menettérti menetjegyet kíván venni, de a
beszedendő díj utasonként az egyútra szóló menetdíj kétszerese.
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, ÖBB.
3.

Igényjogosultság

A Budapest – Wien Meidling/Wien West – Budapest vonalszakaszra a kedvezményt a 4.
pontban meghatározott vonatokkal Wien Meidling/Wien Westről továbbutazó vagy Wien
Meidling/Wien Westre érkező egyéni utas veheti igénybe.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

A SparSchiene + 10, CardPreis + 15, illetve a SparSchiene + 5, Globalpreis Kind +7,5
csatlakozókedvezményes ajánlatok az alábbi vonatokhoz vehetők igénybe:





EN 490/491 Hans Albers Wien – Göttingen, Hannover, Hamburg és vissza útirányon,
EN 420/421 Wien – Frankfurt, Mainz, Koblenz, Bonn, Köln és vissza útirányon,
EN 1035/1034/235/234/1235/1234 Tosca: Wien Meidling – Bologna, Firenze, Róma
és vissza útirányon,
EN1037/1036/237/236 Vienna – VENEZIA Express: Wien Meidling – Venezia és
vissza útirányon,



EN 1137/1237 / EN 1144/1244 Toscana Mare: Wien Meidling – Bologna, Firenze,
Pisa, Livorno és vissza útirányon.
A vonatok többféle vonatszám alatt is közlekednek ebben a menetrendi évben. Június 8-ig
1034-től 1037-ig terjedő számokkal (Villach Hbf. helyett Villach Westbf-on állnak meg
ebben az időszakban), majd utána 234-től 237-ig vannak számozva, illetve a római vonatnak
bizonyos napokon 1234 és 1235 vonatszáma van (vágányzári menetrend).
A csatlakozó kedvezmény a Budapest – Wien Meidling/Wien West között közlekedő
valamennyi közvetlen nemzetközi vonaton igénybe vehető, ha az utas részére Wien Meidling/
Wienből induló vonatok valamelyikére a kedvezményes foglalás megtörtént. A két menetjegy
csak együtt és csak a megadott összetételben váltható meg jelen rendelkezés feltételei szerint.
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5.

Kedvezmény mértéke, menetdíjak

Budapesttől Wien Meidling-ig/Wien West-ig vagy vissza a csatlakozó menetjegy ára
egységes, bárhol szálljon be vagy ki az utas. A kedvezménnyel igénybe vehető vonatokra a
SparSchiene ajánlat esetében több díjszintet is programozhatnak. Ha a legolcsóbb
SparSchiene kontingens elfogyott, automatikusan a következő, rendelkezésre álló díjszinten
adja ki a kívánt helyet a rendszer.
A Wienből történő továbbutazásnál, illetve az ide történő visszautazásnál, ha a teljes
SparSchiene készlet elfogyott, a CardPreis kedvezményes ár szolgáltatható ki. Az utasnak
ezen ajánlat igénybevételénél NEM KELL semmilyen kedvezményes kártyával (sem
VorteilsCard = VC, sem pedig Bahncard = BC) rendelkeznie.
A következő táblázat a Budapestől Wienig egy útra szóló csatlakozójegy árát tartalmazza.
Budapest – Wien Meidling/Wien West
vagy vissza
SparSchiene + 10 felnőtt

2. osztály
(EUR)
10,00

SparSchiene + 5 gyermek

5,00

CardPreis + 15 felnőtt

15,00

GlobalPreis Kind + 7,5 Gyermek

7,50

Ha az utas oda-vissza útra vált jegyet, a menetdíj kétszeresét kell beszedni.

6.

Érvénytartam

A csatlakozó kedvezményes menetjegy csak a globáldíjas foglalással összefüggésben adható
ki, és
- odaútban: az ÖBB Wienből induló vonataihoz a Wienből való indulás napján,
- visszaútban: az ÖBB vonatainak Wienbe érkezésének napján érvényes.
A csatlakozó menetjeggyel rendelkező utasnak nem kell a közvetlen csatlakozást biztosító
vonattal utaznia, akár reggeli vonattal is elutazhat Wienbe, illetve este is visszautazhat
Wienből.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-étól visszavonásig érvényes.
8.

Helybiztosítás

Ha az utas részére a Wienből induló vonatok valamelyikére a kedvezményes foglalás
megtörtént, a Magyarországról induló vonatra a helyfoglalás igény szerint kérhető arra a
napra, amelyiken az utas SparSchiene / CardPreis /GlobalPreis Kind/gyermek kedvezménnyel
Wienből Hamburgba, vagy Kölnbe, illetőleg a vonatok 4. pontban megadott
menetrendszerinti megállási állomásaira helyet foglaltatott.
Visszaútban a Wienbe érkezés napjára kérhető a helyfoglalás a Magyarországra induló
utazáshoz a SparSchiene / Cardpreis /GlobalPreis Kind/ gyermek kedvezménnyel foglalt
szolgáltatáshoz.
4

A helybiztosításra a mindenkor érvényes általános szabályok érvényesek. A helybiztosításhoz
kötött ajánlat elővételi feltételei meghatározzák a csatlakozó menetjegy elővételi lehetőségét
is.
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9.

Gyermekkedvezmény

A Budapest – Wien vagy vissza viszonylatra szóló csatlakozó kedvezményes menetjegy
gyermekek részére történő kiadásakor a gyermekkorhatár 6-14 év.
A SparSchiene ajánlathoz kiadott csatlakozó kedvezmény esetében a gyermekkedvezmény
csak a csatlakozó jegyre vonatkozik, mivel a SparSchiene ára mindenki számára azonos.
A „GlobalPreis Kind” esetén a gyermekkorhatár:
ÖBB–DB forgalomban: 6-15 év
10.

Csoportos kedvezmény

Csoportos kedvezmény nincs.
11.

Kutya szállítása

Kutya szállítására Budapest – Wien között a SCIC-NRT előírásai érvényesek.
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

A kedvezmény kizárólag 2. kocsiosztályon érvényes.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A hosszabb út részbeni fedezése megengedett.
14.

Útirány-módosítás

Az útirány-módosítás nem megengedett.
15.

Útmegszakítás

A csatlakozó kedvezménnyel az útmegszakítás nem lehetséges.
A csatlakozó vonat indulásának/érkezésének napján a bécsi tartózkodás megengedett.
16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

A csatlakozó-jegy visszatérítése
A SparSchiene ajánlatokhoz kiadott csatlakozó jegy visszatérítése, cseréje nem lehetséges.
A CardPreis és a Globalpreis Kind ajánlathoz kiadott csatlakozó-jegy visszatérítése a SCICNRT szabályai szerint lehetséges.
A globáldíj visszatérítése
SparSchiene menetjegy: visszatérítés nincs.
CardPreis, Globalpreis Kind:
A megadott százalék, illetve fix összeg a levonandó kezelési költség mértékét jelölik:
(Lásd: TVZ 23, ST 6.11 ÖBB Globaldíjas Éjszakai vonatok)
Részben felhasznált menetjegyre nincs visszatérítés.
Visszatérítés
Felárak
Globaldíjak
10%, de minimum
10%, de minimum
Az utazást megelőző 7. napig
5 EUR
15 EUR
10%, de minimum
10%, de minimum
6. naptól az utazást megelőző napig
5 EUR
15 EUR
50%, de minimum
50%, de minimum
Az utazás napján
5 EUR
15 EUR
Visszatérítés
50%, de minimum
Az utazás napját követő egy hónapig
nem megengedett
15 EUR
- AUSZTRIA -
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Visszatérítés vonatkésés miatt
Ha az utas a vasút hibájából bekövetkezett, a vasút által igazolt vonatkésés következtében a
foglalásának megfelelő vonatot nem éri el, részére a vissza nem téríthető, illetve
visszatéríthető jegyek árát, kezelési költség levonása nélkül vissza kell téríteni.
A Budapestről induló csatlakozó kedvezményes menetjegy árát is levonás nélkül kell
visszatéríteni, ha a ráutazó vonat késését a vasút igazolta, és a késés miatt az utas a bécsi
csatlakozását nem érné el.
Menetjegy cseréje
SparSchiene és a hozzátartozó csatlakozójegy cseréje nem megengedett.
Egyéb globáldíj esetében a csere legkésőbb az utazást megelőző napig az következő
feltételekkel lehetséges:
- egyszer díjmentesen ugyanarra a kategóriára egy másik napra,
- egyszer, díjmentesen magasabb szolgáltatási kategóriába, akár az eredeti foglalás
napjára is.
Az új utazási napnak a csere napjától számítva 2 hónapon belül kell lennie.
Árváltozásnál a csere napján a rendszer által közölt ár a mérvadó.
Az utazás napjától díjmentes csere nincs. Ha a jegy visszatéríthető, azt a vasút visszatéríti és
az utas részére új jegyet ad ki.
17.

Korlátozások

A SparSchiene + 10, CardPreis + 15, illetve a SparSchiene + 5, Globalpreis Kind + 7,5
csatlakozókedvezményes ajánlatokból további kedvezmény nem adható, illetve más
kedvezménnyel nem kombinálhatók.
18.

Jegykiadóhelyek

Az ajánlat kiadása kizárólag az EPA-val ellátott jegykiadó-helyeken történik.
19.

Jegyvizsgálat

A jegyvizsgálatnál figyelemmel kell lenni arra, hogy az akciós csatlakozójegy csakis az
összefüggésbe hozott SparSchiene, illetve Globáldíjas foglalásokkal együtt érvényes.
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4. SparSchiene/ Fortuna ticket
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
SparSchiene-Fortuna Budapest – Wien
SparSchiene-Fortuna Budapest – Graz
SparSchiene-Fortuna Pécs – Wien
SparSchiene-Fortuna Győr – Wien
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, GYSEV, ÖBB.
3.

Igényjogosultság

A kedvezményt egyéni utas veheti igénybe.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

A SparSchiene-Fortuna ajánlat csak Magyarországon vásárolható meg.
A SparSchiene-Fortuna ticket mind MÁV-START – ÖBB, mind az ÖBB – MÁV-START
forgalomban, Budapest – Wien, Győr – Wien, valamint Budapest – Graz és Pécs – Wien,
illetve vissza viszonylat esetében a MÁV-START – GYSEV – ÖBB, illetve ÖBB – GYSEV
– MÁV-START forgalomban kizárólag a következő vonatokra és viszonylatokra, a vasutak
által meghatározott, az EPA-ban tárolt kontingens erejéig adható ki:
Budapest – Wien Westbf.

rj 162/165

rj 60/67

rj 62/49

rj 64/65

rj 68/61

rj 42/41

rj 66/63,1263
Budapest – Graz Hbf.

IC 916/4700 Halászbástya IC
Pécs – Wien Meidling

892 / 285 Corvinus
A fenti viszonylatokat megelőző vagy követő útszakaszra a menetjegy a mindenkori
díjszabási határozmányoknak megfelelően értékesíthető.
5.

Kedvezmény mértéke, menetdíjak

A SparSchiene-Fortuna menetjegy fix áron kerül értékesítésre, más kedvezménnyel nem
kombinálható.
A menetdíj a helybiztosítást is magába foglalja.

- AUSZTRIA -
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A promóciós áru menetjegyek kizárólag a határt átlépő nemzetközi forgalomban a
vonatközlekedési útvonalába eső valamennyi menetrendszerinti megállási állomásról
valamennyi megállási állomásra egységes áron, mindig egy irányú utazásra érvényesek.
Viszonylat

4

6.

Budapest – Wien West

Ár (€)
2. oszt.
13

Budapest – Graz

19

74

Ár (€)
1. oszt.
29
35

Pécs – Wien

19

74

-

-

Győr – Wien

9

75

19

75

Tarifakód
74

Tarifakód
74
74

Érvénytartam

A SparSchiene-Fortuna ticket az utas igényének és az EPA-ban tárolt akciós jegykontingens
rendelkezésre állásának megfelelően, kizárólag a meghatározott napon, vonaton és
útszakaszon érvényes, mely a jegykiadáshoz használt menetjegyen elektronikusan vagy
manuálisan feltüntetésre kerül.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
8.

Helybiztosítás

Az általános helybiztosítási szabályok érvényesek, mivel az ár tartalmazza a helybiztosítást.
Ha az akciós jegykontingens elfogyott, fenti viszonylatokra az érvényben lévő egyéb
megállapodások (Pl. Budapest – Wien Kirándulójegy, alapján lehet a menetjegyet
kiszolgáltatni.
A SparSchiene-Fortuna ticket elővétele 2 hónap. Menetrendváltás, illetve új ajánlat
bevezetése esetében a vasutak technikai okokból rövidebb elővételt is meghatározhatnak.
9.

Gyermekkedvezmény

Gyermekkedvezmény nem vehető igénybe.
10.

Csoportos kedvezmény

Csoportos kedvezmény nincs.
11.

Kutya szállítása

A kedvezményes menetjegy kutya részére nem adható ki.
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

A SparSchiene-Fortuna ticket 1. és 2. kocsiosztályra adható ki.
Az átmenet magasabb kocsiosztályba nem megengedett.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A hosszabb út részbeni fedezése megengedett.
14.

Útirány-módosítás

Az útirány-módosítás nem megengedett.
15.

Útmegszakítás

Az útmegszakítás nem megengedett.
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16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

A menetjegy visszatérítése, cseréje nem megengedett.
17.

Korlátozások

A kedvezményes díjból további kedvezmény nem adható, a kedvezmény más kedvezménnyel
nem kombinálható.
18.

Jegykiadóhelyek

Az ajánlatok kizárólag Magyarországon a MÁV-START valamennyi, elektronikus
helybiztosítási berendezéssel (EPA) ellátott, nemzetközi jegykiadásra felhatalmazott
jegykiadóhelyen megvásárolhatók.
Ausztriában más feltételekkel értékesítenek menetjegyeket magyar célállomásokra.
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5. Business Class felár a railjet vonatokra – a railjet vonatok
igénybevétele
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1. Az ajánlat neve
Az ajánlat neve:
Business Class felár railjet vonatok Business 1. osztályára, amely a helybiztosítást is magába
foglalja.
2.

Részes vasutak

Az ÖBB ajánlata a MÁV-START, ÖBB, DB, SBB vonalain közlekedő railjet vonatokra.
3.

Igényjogosultság

Valamennyi 1. osztályon érvényes, fizetett nemzetközi menetjeggyel rendelkező utas.
Vasutasok utazását a 19. és 20. pont szabályozza.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

A railjet vonatokon a következő szolgáltatási osztályok vannak 2012. április 1-jétől:
Termék

Menetdíj

Étkezés

Egyéb szolgáltatás

Business
Class

1.oszt. + 15 €

Étterem

Üdvözlő ital, újság, a la carte kiszolgálás
az ülőhelyen normál áron

First Class

1.oszt.

Étterem

a la carte kiszolgálás az ülőhelyen normál
áron

Economy
Class

2. oszt.

Étterem és
mozgó büfé

-

A Business Class felárat a railjet vonatok Business Class osztályán kell megfizetni.
A felár a railjet vonatok Business Class helyeire és fülkéire az utazás teljes szakaszára,
külföldön is érvényes.
Railjet vonatok, amelyek a MÁV-START szolgáltatási területén közlekednek:







Budapest – Zürich és vissza
Budapest – Salzburg vissza Wien – Budapest
Budapest – Salzburg vissza Innsbruck – Budapest
Budapest – Salzburg vissza Wien – Budapest
Budapest – München
Budapest – München/Frankfurt
(Main)
vissza
Wiesbaden Hbf./Frankfurt (Main) Hbf. – Budapest
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5.

Kedvezmény mértéke, menetdíjak

A helybiztosítást is tartalmazó Business Class felár 15 EUR.
6.

Érvénytartam

A Business Class felár vonathoz kötött, adott napra érvényes.
7.

Érvényességi időszak

A felár 2012. április 1-jétől közlekedő vonatokra visszavonásig értékesíthető.
8.

Helybiztosítás

Business Class helyek:
A hely és a felár az EPA helybiztosítási rendszeren keresztül foglalható, illetve
megvásárolható.
A foglalt helyek a vonatban digitálisan kerülnek kijelzésre.
Fakultatív ülőhelyfoglalásra a First (1. osztály) és Economy (2. osztály) Class
igénybevétele esetében a mindenkori helybiztosítási előírások érvényesek. A
helybiztosítási díj Magyarországon 3 EUR.
Az 1. osztályon kialakított 2 db kerekesszékes helyet, az arra jogosul, másodosztályú
jeggyel veheti igénybe. Itt foglalhat helyet a kerekesszékes menetjegyén feltüntetett
családhoz tartozó gyermek és a díjmentesen utazó kísérő is. A foglalt helyek digitálisan
kerülnek kijelzésre.
9.

2

Gyermekkedvezmény

Gyermekkedvezmény a felárból nem adható.
10.

Csoportos kedvezmény

Csoportos kedvezmény a felárra vonatkozóan nincs.
11.

Kutya szállítása

A Business Class osztályon állatok szállítása nem megengedett.
Egyebekben az állatok szállítására a SCIC-NRT díjszabás előírásai mérvadóak.
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

A railjet vonatokon az alábbi kocsiosztályok kerültek kialakításra:
Business Class:
First Class:
Economy Class:
13.

1. osztály + 15 € felár
1. osztály
2. osztály

Hosszabb út részbeni fedezése

A hosszabb út részbeni fedezése megengedett.
14.

Útirány-módosítás

Az útirány-módosítás nem megengedett.
15.

Útmegszakítás

Az útmegszakítás nem megengedett.
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16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

A Business Class felár, amennyiben a helyfoglalási rendszerből lemondásra került, a
következő feltétekkel visszatéríthető:
Visszatérítés kezelési költsége:
-

az utazást megelőző napig: 4EUR,

-

az utazás napján, de a vonat indulásáig lemondva 50%: 7,50EUR,

-

a vonat indulása után, előzetes lemondás nélkül nincs visszatérítés.

2

A vasút hibájából bekövetkező esetekben, a megfelelő vasúti igazolás birtokában a teljes
összeg visszatérítésre kerül: pl. vonatelmaradás, sztrájk, csatlakozásmulasztás stb.
17.

Korlátozások

Belföldi igénybevétel:
A railjet vonatok 1. (First) és 2. (Economy) osztályai bármilyen, az osztálynak megfelelő, a
beutazni kívánt útvonalra érvényes belföldi menetjeggyel és helybiztosítás nélküli IC
pótjeggyel vehetőek igénybe. A belföldi utasok csak a szabad ülőhelyeket foglalhatják el.
A helybiztosítással rendelkező, nemzetközi utas részére a helyet át kell adni.
A Business Class belföldi igénybevétele nem megengedett.
18.

Menetjegyhasználat nemzetközi forgalomban a railjet vonatokon

Nemzetközi forgalomban a railjet vonatokban bármilyen, aktuálisan érvényes, kedvezményes
menetjeggyel lehet utazni, az EURegio ajánlat kivételével. Az utasoknak a Business és First
osztályokon 1. osztályú menetjeggyel kell rendelkezniük. Az Economy osztályon 2. osztályú
menetjegy szükséges.
19.

4

Vasutasok utazása Railjet vonatokon

Vasutasok belföldi utazása: a railjet vonatok 1. (First) és 2. (Economy) osztályán az arcképes
igazolványnak megfelelő kocsiosztályon helybiztosítás nélküli IC pótjeggyel, vagy MÁVSTART Zrt. által kibocsátott „Vasutas IC kártyával” lehet utazni. Csak olyan szabad ülőhely
foglalható el, amelyre nemzetközi helybiztosítással rendelkező utas nem jelentkezett.
Business Class helyek igénybevétele ráfizetéssel sem megengedett.
20.

Vasutasok nemzetközi utazása:

A magyar szakaszon a határig/-tól az arcképes igazolványok igénybe vehetőek.
Economy osztály:
A MÁV-START és az ÖBB szolgáltatási területén a FIP igazolvánnyal, illetve FIP
szabadjeggyel, FIP igazolvány alapján váltott 50%-os kedvezményes menetjeggyel
rendelkezők ugyanúgy utazhatnak, mint bármely más vonat 2. kocsiosztályán.
„First” = első osztály:
Magyarországról történő indulás esetén, a „First” osztályon (normál 1. osztály) ugyanez
érvényes, azonban az 1. osztályú helyjegy megváltása az utazás megkezdése előtt javasolt.
Ennek hiányában az osztrák jegyvizsgáló a vonaton 2,9 EUR-t számít fel felszállási jegyként.
(Tájékoztatás: a nemzetközi ülőhely-biztosítási díj Magyarországon jelenleg: 3 EUR.) Az
ÖBB tájékoztatása szerint a railjet vonatok Ausztriában az ÖBB-EC, EC, ICE, ÖBB-IC és IC
vonatokhoz hasonlóan csak az ÖBB pénztárainál, vagy a vonaton megváltott 2,9 EUR
felszállási jeggyel vehetők igénybe.(A felszállási jegy német elnevezése: Zulassungskarte)
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2

4

A felszállási jegy, illetve a helybiztosítás megfizetése alól mentesül a „Kein Zuschlag
erforderlich”, (pótdíj nem szükséges) bélyegzővel ellátott 1. osztályú szelvényes
szabadjeggyel, vagy ÖBB „ÖSTERREICHcard” elnevezésű hálózati szabadjegyével, vagy az
„Internationale Freifahrkarte” feliratú nemzetközi szabadjeggyel (ez utóbbi kettő
plasztikkártya) rendelkező utas.
Business Class:
A Business Class helyek igénybevétele a 15 € felár megfizetése mellett fizetett 1. osztályú FIP
50 %-os kedvezményes menetjeggyel, illetve névre szóló FIP plasztikkártyával lehetséges.
Szabadjegyfüzettel, illetve felmutatóra szóló FIP plasztikkártyával a business helyek még a
felár megfizetése esetén se vehetők igénybe.
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6. Ifjúsági csoportos kedvezmény a Corvinus 895/285 vonaton
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
Ifjúsági csoportos menettérti kedvezmény a Corvinus 895/285 sz. vonaton.
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, GYSEV, ÖBB.
3.

Igényjogosultság

A kedvezményt csoportosan együtt utazni szándékozó, 20. életévüket az utazás
megkezdésének napjáig be nem töltött fiatalok és gyermekek vehetik igénybe minimum 6 fő
együtt utazása esetén
A SCIC-NRT díjszabásban meghatározott gyermekkorhatár szerinti gyermek esetében egy
gyermek egy fizikai személynek számít.
A létszám felső határa nincs meghatározva.
20. életévüket betöltött kísérők részére ez a kedvezmény nem adható ki, azonban a kísérő nem
előírás.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

A MÁV-START jegykiadó helyein a kedvezmény az 895/285 Zágráb Gl. – Wien Südbf.
között közlekedő vonat valamennyi magyar megállási állomásáról (Pécstől – Bükig) a vonat
valamennyi osztrák megállási állomására kiadható. A MÁV-START jegykiadóhelyei
Sopronba és Sopronból nem adhatják ki az ifjúsági kedvezményt.
5.

Kedvezmény mértéke

A kedvezmény mértéke 70% az NRT menetdíjból, a részes vasutak viszonylataira 20 éven
aluli fiatalok és gyermekek részére.
6.

Érvénytartam

A csoportos menetjegy érvénytartama 1 hónap.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
8.

Helybiztosítás

A „Jugendgruppe = ifjúsági csoportos kedvezmény igénybevételéhez a helybiztosítás
kötelező, de díjmentes.
A csoport utazását minimum 30 nappal az utazás előtt a SCIC-NRT díjszabás 12.4.1.
pontjában foglaltak szerint a helyek biztosítása érdekében be kell jelenteni az indulási
állomáson.
Későbbi jelentkezéseket csak akkor lehet elfogadni, ha a szállítást a vasúttársaságok
biztosítani tudják, vagyis a kívánt helymennyiség rendelkezésre áll.
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A csoportos menetjegy érvénytartama 1 hónap. Az elővételre és a helybiztosításra
legkorábban az utazást megelőző 90 nappal van mód. A csoportos menetjegyet a SCIC-NRT
díjszabás 12.4.3. pontja szerint írásban meg kell rendelni. A 20 éven aluli gyermekek és
fiatalok nevét és születési adatát a megrendelőn fel kell tüntetni. A megrendeléskor az
utazásra érvényes, fényképes, személyazonosításra alkalmas igazolványokat, útlevelet be kell
mutatni. A csoportos menetjegy kiállítását a fizetési határidő előtt legalább 24 órával kell
kérni. A csoportos jegyeket legkésőbb az utazást megelőző harmadik napon ki kell fizetni.
9.

Gyermekkedvezmény

Gyermekek részére a 70%-os kedvezményből további kedvezmény nem adható.
10.

Csoportos kedvezmény

Az ajánlat csoportok részére készült. További kedvezmény nem adható.
11.

Kutya szállítása

Kutya szállítása esetén a kedvezmény nem adható ki.
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

Az ajánlat 2. kocsiosztályon érvényes, magasabb kocsiosztály igénybevétele nem
megengedett.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A hosszabb út részbeni fedezése megengedett.
14.

Útirány-módosítás

Az útirány-módosítás nem megengedett.
15.

Útmegszakítás

Az útmegszakítás nem megengedett.
16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

A SCIC-NRT díjszabás 12.4.7 pontjában foglaltak szerint.
17.

Korlátozások
-
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7. „ÖBB SOMMERTICKET 2012” - OSZTRÁK IFJÚSÁGI HÁLÓZATI BÉRLET

7. „ÖBB Sommerticket 2012” – Osztrák ifjúsági hálózati bérlet
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
„ÖBB Sommerticket 2012”
Osztrák ifjúsági hálózati bérlet (2012. évi. nyári utazásra)
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes vasutak: ÖBB, GYSEV/Raaberbahn, MÁV-START.
3.

Igényjogosultság

Fiatalok két korosztály szerinti megosztásban:
-

20 év alatti fiatalok

-

26 év alatti fiatalok

A bérletet azok a fiatal utasok vásárolhatják meg, akik a jegyváltás, illetve az érvénytartam
első napján a 20. illetőleg a 26. életévüket még nem töltötték be, tehát a bérletet legkésőbb a
20. illetőleg a 26. születésnapjukat megelőző napig meg kell váltani, és az érvénytartam első
napjának a 20. illetőleg a 26. születésnap elé kell esnie.
Az osztrák szünidei ifjúsági hálózati bérlet, azaz az „ÖBB Sommerticket 2012”
megvásárlásnál az illető személyazonosságát és korát érvényes, hivatalos arcképes
igazolvánnyal kell igazolni. (Útlevél vagy más, az uniós határ átlépésére használható
személyigazolvány). A jogosultságot ugyanezzel az okmánnyal a vonatokban felkérésre
bármikor igazolni kell.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

Az „ÖBB Sommerticket 2012” tulajdonosa Ausztriában az ÖBB – Osztrák Szövetségi Vasutak
valamennyi vonalán, a Graz és Klagenfurt között kötelező, de díjmentes helybiztosítással
közlekedő IC-buszokon, valamint a GYSEV/Raaberbahn ausztriai vonalán korlátlan utazásra
jogosult a hálózati bérlet érvényességi időszakán belül. A magánvasutakon, a fogaskerekű
vasutakon és a különvonatokon nem érvényes a bérlet.
5.

Kedvezmény mértéke, menetdíjak

A bérletek ára:
< 20 év alatt
20 – 26 éves korig

39 EUR
69 EUR

A MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. az ifjúsági bérlethez csatlakozóan 60 %-os
kedvezményt biztosít az NRT menetdíjból a határig történő eljutáshoz, illetve a
visszautazáshoz. A kedvezményes csatlakozó jegy az igénynek megfelelően többször is
megváltható.
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6.

5

Érvénytartam

Az „ÖBB Sommerticket 2012” korkategóriától függetlenül, a teljes érvényességi időtartamon
belül (2012. július 2-tól 2012. szeptember 9-ig) hétfőtől péntekig munkanapokon reggel 08:00
órától, szombaton, vasárnap, valamint ünnepnapon időbeli korlátozás nélkül vehető utazásra
igénybe. Többszöri beutazás lehetséges.
A bérlet elővételére 2012. június 1-jétől van lehetőség.
Külföldről történő beutazás esetén, ha az utas ugyanazzal a vonattal utazik tovább, mint
amivel beutazott, az ifjúsági bérletet 8 óra előtt is érvényesnek ismerik el. Átszállás esetén az
osztrák jegyellenőrző-személyzet a jegy hátoldalán erre utaló megjegyzést tesz. Amennyiben
az utast Ausztriában történő felszállás esetén 8 óra előtt a vonatban találják, a következő
állomásig, ahol a vonat 8 óra után megáll, részére új menetjegyet állítanak ki. A bérlet
érvénytartama alatt korlátlan számú Ausztriába való belépésre jogosít.

5

Az elővétel időpontjától függetlenül a bérlet utazásra legkorábban 2012. július 2-tól, vagy
az ezt követő váltási, vagy az utas által megjelölt időponttól 2012. szeptember 9-ig
érvényes. Az érvényesség utolsó napján 24 óráig az utazást be kell fejezni.
Az érvénytartam semmi esetre sem hosszabbítható meg.
7.

5

Érvényességi időszak

Az érvényességi időszak: 2012. július 2. – 2012. szeptember 9.
8.

Helybiztosítás

A mindenkori helybiztosítási előírások érvényesek.
9.

Gyermekkedvezmény

Nincs gyermekkedvezmény.
10.

Csoportos kedvezmény

Nincs csoportos kedvezmény.
11.

Kutya szállítása
-

12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

Az ajánlat 2. kocsiosztályon vehető igénybe.
Az utánfizetés és átmenet az 1. osztályra az ÖBB személydíjszabásában foglaltak szerint
engedélyezett, ezért csak Ausztriában váltható meg.
Első osztály igénybevétele a csatlakozó kedvezményes menetjegy birtokában a magyar
vonalszakaszon a teljesárú NRT 1-2. kocsiosztályú különbözet megfizetése mellett lehetséges.
Jegynélküli, illetve nem megfelelő jeggyel rendelkező utassal szembeni eljárásra a SZÜSZ.
előírásai érvényesek.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A hosszabb út részbeni fedezése megengedett.
14.

Útirány-módosítás

Az útirány-módosítás megengedett.
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15.

Útmegszakítás

Az útmegszakítás megengedett.
16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

Fel nem használt vagy részben fel nem használt „ÖBB Sommerticket 2012” hálózati bérletek
árának visszatérítése az érvénytartam kezdete után nem lehetséges.
Egyebekben a SCIC-NRT-ben meghatározott feltételek szerint lehetséges.
17.

Korlátozások

A bérlet igénybevételéhez nyújtott 60%-os kedvezményen felül egyéb kedvezményeket nem
lehet figyelembe venni, azonban a vasutas arcképes igazolványok a MÁV-START
szolgáltatási területén és a GYSEV magyar és ausztriai vonalain igénybe vehetők.
A bérlet névre szóló, nem átruházható.
18.

Jegykiadóhelyek

Az „ÖBB Sommerticket 2012” hálózati bérlet és a csatlakozó 60%-os menetjegy
megvásárlása valamennyi MÁV-START nemzetközi jegykiadásra felhatalmazott
jegykiadóhelyen lehetséges.
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8. Kerékpárszállítás
Lásd 2. EURegio 19. pont
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1. MAGYAR-BOSNYÁK MENETTÉRTI KEDVEZMÉNY

1. Magyar-bosnyák menettérti kedvezmény
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
Magyar-bosnyák menettérti kedvezmény.
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, GYSEV, HZ, ZRS, ZFBH.
3.

Igényjogosultság

Az igényjogosultság nincs korlátozva.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

A kedvezmény a MÁV-START/GYSEV és a ZRS/ZFBH 108-1 elektronikus adatbázisába
felvett magyar és bosznia-hercegovinai állomások viszonylataira HŽ tranzitban,
határátmenetektől függetlenül, valamennyi menetrendben meghirdetett vonaton érvényes.
5.

Kedvezmény mértéke

A részes vasutak az NRT menetdíjaikból az alábbi kedvezményeket biztosítják menettérti
útra:
Vasút

Egyéni utasok

MÁV-START/GYSEV
HZ
ZRS/ZFBH

60 %
60 %
20 %*

Hat és több főből
álló csoportok
65 %
65 %
30 %*

* a 25% -kal csökkenetett NRT díjból
6.

Érvénytartam

A kedvezményes menetjegy érvénytartama: 1 hónap.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
8.

Helybiztosítás

A helybiztosításra a mindenkor érvényes általános szabályok érvényesek.
9.

Gyermekkedvezmény

Mindkét kedvezmény esetén a gyermek a felnőtt által fizetendő kedvezményes menetdíj felét
fizeti a SCIC-NRT szerinti életkorhatárok figyelembevételével.
10.

Csoportos kedvezmény

Lásd 5.pont.
11.

Kutya szállítása

A kutya a felnőtt 2. osztályú kedvezményes menetdíj feléért vihető fel a vonatra az érvényes
rendelkezések betartása mellett.
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12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

2.-1. különbözetet a nemzetközi pénztárban a kedvezmény figyelembe vételével lehet kiadni,
a vonaton a jegyvizsgáló az országhatárig teljesárú NRT 2.-1. különbözetet állíthat ki.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A hosszabb út részbeni fedezése megengedett.
14.

Útirány-módosítás

Az útirány-módosítás megengedett.
15.

Útmegszakítás

Az útmegszakítás megengedett.
16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

A részben felhasznált menetjegy árának visszatérítésére nincs lehetőség.
17.

Korlátozások
-
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1. Menettérti kedvezmény Románia átmenetben bolgár és
török célállomásra utazóknak

4

A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
MÁV-START/GYSEV-CFR-BDZ-TCDD menettérti kedvezmények.
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, GYSEV, CFR, BDZ, TCDD
3.

4

Igényjogosultság

Az igényjogosultság nincs korlátozva.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

A kedvezmény a MÁV-START, a GYSEV, a CFR, a BDZ és a TCDD elektronikus 108-1
állományában felvett állomások között, határátmenetektől függetlenül, valamennyi
menetrendszerinti vonaton érvényes.
5.

4

Kedvezmény mértéke, menetdíjak

A kedvezmény mértéke:
MÁV-START/GYSEV-CFR-BDZ
vasút
MÁVSTART/GYSEV
CFR*
BDZ

kedvezmény mértéke
NRT 50%
NRT 50 %
NRT 30 %

MÁV-START/GYSEV-CFR-BDZ-OSE
vasút
kedvezmény mértéke
MÁVNRT 50 %
START/GYSEV
CFR*
NRT 50 %
BDZ
NRT 60 %
a határponttól a célállomásig NRT teljesárú
OSE
menetdíjat kell felszámítani

4

MÁV-START/GYSEV-CFR-BDZ-TCDD
vasút
kedvezmény mértéke
MÁVNRT 50 %
START/GYSEV
CFR*
NRT 50 %
BDZ
NRT 50 %
a határponttól a célállomásig NRT teljesárú
TCDD
menetdíjat kell felszámítani
* A CFR egyút esetén 35%-os kedvezményt biztosít
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6.

Érvénytartam

A kedvezményes menetjegy érvénytartama: 1 hónap.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
8.

Helybiztosítás

A kedvezményes jegy nem tartalmazza a helybiztosítás díját, bármely, az adott viszonylatban
közlekedő vonatra kiadható, a vonatokra vonatkozó helybiztosítási előírások figyelembe
vételével.
9.

Gyermekkedvezmény

A gyermek a felnőtt által fizetendő kedvezményes menetdíj felét fizeti a SCIC-NRT díjszabás
szerinti életkorhatárok figyelembevételével.
10.

Csoportos kedvezmény

A kedvezményből további kedvezmény nem adható, ezért csoportos kedvezményt a teljesárú
NRT menetjegy alapján kell számítani.
11.

Kutya szállítása

A kutya a felnőtt 2. osztályú kedvezményes menetdíj feléért vihető fel a vonatra az érvényes
rendelkezések betartása mellett.
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

Az ajánlat mindkét kocsiosztályra elszámolható.
2.-1. különbözetet a nemzetközi pénztárban a kedvezmény figyelembe vételével lehet kiadni,
a vonaton a jegyvizsgáló az országhatárig teljesárú NRT 2.-1. különbözetet számol el.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A hosszabb út részbeni fedezése nem megengedett.
14.

Útirány-módosítás

Az útirány-módosítás nem megengedett.
15.

Útmegszakítás

Az útmegszakítás Románia területén nem megengedett.
16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

Visszatérítés, csere és visszavétel esetén a SCIC-NRT szabályai érvényesek.
17.

Korlátozások
-

2
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2. MULTILATERÁLIS MENETTÉRTI AJÁNLAT

2. Multilaterális menettérti ajánlat
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:

2.

-

Multilaterális ajánlat és

-

Multilaterális ifjúsági ajánlat.
Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: BDZ, CD, CFR, GYSEV, MÁV-START, MZ,
PKP, ZS, ZSSK
3.

Igényjogosultság

A kedvezményes ajánlatot egyéni utasok vehetik igénybe. A multilaterális ifjúsági
kedvezményt az a személy veheti igénybe, aki a menetjegy első érvényességi napján még nem
töltötte be a 26. életévét.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

A multilaterális ajánlat a BDZ, a ZS, az MZ, a CFR, a MÁV-START, a GYSEV, a ZSSK, a
CD és a PKP vasút egymás közti forgalmában érvényes.
5.

Kedvezmény mértéke, menetdíjak

A multilaterális ajánlat keretében a részes vasutak az egymás közötti forgalomban a
meghirdetett NRT teljesárú menetdíjból menettérti útra 1. és 2. kocsiosztályra az alábbi
kedvezményt biztosítják:
 Felnőtt utasok részére 1-5 főig: 30 %-os kedvezményes NRT menetjegy
 Az alábbi viszonylatokban a fentiektől eltérően a kedvezmény mértéke: 40 %-os NRT
menetjegy
MÁV-START – PKP forgalomban
 Budapest – Warszawa
 Budapest – Krakow
 Budapest – Katowice
 Budapest – Gdynia
MÁV-START – CD forgalomban
 Budapest – Praha
 Budapest – Brno
A multilaterális ifjúsági ajánlat keretében a részes vasutak az egymás közötti forgalomban a
meghirdetett NRT teljesárú menetdíjaikból menettérti útra, kizárólag 2. kocsiosztályra 40%
kedvezményt biztosítanak.

6.

Érvénytartam

A kedvezményes menetjegy érvénytartama: 1 hónap.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.

- BULGÁRIA -
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8.

Helybiztosítás

A kedvezményes jegy nem tartalmazza a helybiztosítás díját. Bármely, az adott viszonylatban
közlekedő vonatra kiadható, a vonatokra vonatkozó helybiztosítási előírások figyelembe
vételével.
9.

Gyermekkedvezmény

A gyermekek a kedvezményes felnőtt menetdíj felét fizetik a SCIC-NRT díjszabás szerinti
életkorhatárok figyelembevételével.
10.

Csoportos kedvezmény

Csoportok részére 6 főtől: 50 %-os NRT menetjegy váltható.
11.

Kutya szállítása

Kutya részére a felnőtt után 2. osztályon fizetendő teljes árú menetdíj felét kell egy útra vagy
menettérti útra felszámítani, függetlenül attól, hogy melyik kocsiosztályon (1. vagy 2. osztály)
utazik.
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

A multilaterális ajánlat keretében kiadott menetjegy mindkét kocsiosztályra elszámolható.

4

2.-1. különbözetet a nemzetközi pénztárban a kedvezmény figyelembe vételével lehet kiadni,
a vonaton a jegyvizsgáló az országhatárig teljesárú NRT 2.-1. különbözetet számol el.
A multilaterális ifjúsági ajánlat keretében kiadott menetjegy kizárólag 2. kocsiosztályra
számolható el.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A hosszabb út részbeni felezése megengedett
14.

Útirány-módosítás

Az útirány-módosítás megengedett.
15.

Útmegszakítás

Az útmegszakítás megengedett.
16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

Visszatérítés, csere és visszavétel esetén a SCIC-NRT szabályai érvényesek.
17.

Korlátozások
-

18.

Egyéb

Az ajánlat sajátosságai:
A menetjegyet egy, az ajánlatban részes vasút állomásától vagy határpontjától egy, szintén az
ajánlatban részes vasút állomására vagy határpontjára lehet kiállítani. A jelen ajánlatban
részes vasút határpontja alatt az a határpont is értendő, amely az ajánlatban részes és nem
részes vasút között található. Jelen ajánlat keretein belül belföldi menetjegy (korábbi
részvonaljegy) nem adható ki.
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3. MENETTÉRTI KEDVEZMÉNY SZERBIA ÁTMENETBEN BOLGÁR, TÖRÖK ÉS MACEDÓN
CÉLÁLLOMÁSOKRA UTAZÓKNAK

3. Menettérti kedvezmény Szerbia átmenetben bolgár, török és
macedón célállomásokra utazóknak

4

A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
Menettérti kedvezmény Szerbia átmenetben bolgár, török és macedón célállomásra
utazóknak.
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, GYSEV, ZS, MZ, BDZ, TCDD.
3.

4

4

Igényjogosultság

A kedvezményes ajánlatot egyéni utas veheti igénybe.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

A kedvezményes menettérti jegy a MÁV-START 108-1 (volt TCV II/III.) füzetébe felvett
magyar kiindulási állomásokról a BDZ, a TCDD és az MZ 108-1 füzeteibe felvett
célállomásaira adható ki, amennyiben az utazás a ŽS vasúton átmenetben történik.
5.

4

Kedvezmény mértéke, menetdíjak

A kedvezmény mértéke:
MÁV–ŽS–BDZ
MÁV
ŽS
BDZ

50%
50%
30%

MÁV
ŽS
BDZ
TCDD

50%
50%
50%
–

MÁV
ŽS
BDZ
OSE

50%
50%
60%
–

MÁV–ŽS–BDZ–TCDD

MÁV–ŽS–BDZ–OSE

4

MÁV–ŽS–MZ
MÁV
ŽS
MZ

50%
50%
–
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CÉLÁLLOMÁSOKRA UTAZÓKNAK

MÁV–ŽS–MZ–OSE
MÁV
ŽS
MZ
OSE

4

6.

50%
50%
–
–

Érvénytartam

A menetjegyek érvénytartama megegyezik a SCIC-NRT-ben meghatározott érvénytartammal.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
8.

Helybiztosítás

A kedvezményes jegy nem tartalmazza a helybiztosítás díját, bármely, az adott viszonylatban
közlekedő vonatra kiadható, a vonatokra vonatkozó helybiztosítási előírások figyelembe
vételével.
9.

Gyermekkedvezmény

Gyermekek a kedvezményes felnőtt menetdíj felét fizetik a SCIC-NRT (volt TCV I.) füzet
szerinti életkorhatárok figyelembevételével.
10.

Csoportos kedvezmény

A kedvezményből további kedvezmény nem adható, ezért csoportos kedvezményt a teljesárú
NRT menetjegy alapján kell számítani.
11.

Kutyák szállítása

A kutya a felnőtt 2. osztályú kedvezményes menetdíj feléért vihető fel a vonatra az érvényes
rendelkezések betartása mellett.
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

A menettérti kedvezmény mindkét kocsiosztályra elszámolható.
2.-1. különbözetet a nemzetközi pénztárban a kedvezmény figyelembe vételével lehet kiadni,
a vonaton a jegyvizsgáló az országhatárig teljesárú NRT 2.-1. különbözetet állíthat ki.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A hosszabb út részbeni fedezése nem megengedett.
14.

Útirány-módosítás

Az útirány módosítás nem megengedett.
15.

Útmegszakítás

Az útmegszakítás nem megengedett.
16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

Visszatérítés, csere és visszavétel esetén a SCIC-NRT szabályai érvényesek.
17.

Korlátozások
-
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1. MAGYAR-CSEH MENETTÉRTI KEDVEZMÉNY

1. Magyar-cseh menettérti kedvezmény
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
Magyar - cseh menettérti kedvezmény
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, GYSEV, ZSSK, CD
3.

Igényjogosultság

Az igényjogosultság nincs korlátozva.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

A kedvezmény a MÁV-START/GYSEV, a ZSSK és a CD108-1 elektronikus adatbázisába
felvett magyar és cseh állomások viszonylataiban, határátmenetektől függetlenül, valamennyi
menetrend szerinti vonaton érvényes.
5.

Kedvezmény mértéke, menetdíjak

A részes vasutak az NRT menetdíjaikból az alábbi kedvezményeket biztosítják:
Utazás típusa

Menettérti
utazás

Vasút

Kedvezmény mértéke

MÁV-START/GYSEV

40%

ZSSK
CD

A kedvezményes menetjegy nem adható ki belföldi forgalomban, illetve részes vasút állomása
és saját határpontja között.
6.

Érvénytartam

A SCIC-NRT szerint kiadott kedvezményes menetjegy érvénytartama 1 hónap.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
8.

Helybiztosítás

A kedvezményes jegy nem tartalmazza a helybiztosítás díját.
Bármely, az adott viszonylatban közlekedő vonatra kiadható, a vonatokra vonatkozó
helybiztosítási előírások figyelembe vételével.
9.

Gyermekkedvezmény

Mindkét kedvezmény esetén a gyermek a felnőtt által fizetendő kedvezményes menetdíj felét
fizeti a SCIC-NRT szerinti életkorhatárok figyelembevételével.
10.

Csoportos kedvezmény

6 főnél nagyobb csoportok 50% kedvezményt kapnak az NRT teljesárú menetdíjból.
- CSEHORSZÁG -
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11.

Kutya szállítása

Kutya a felnőtt 2. osztályú kedvezményes menetdíj feléért vihető fel a vonatra az érvényes
rendelkezések betartása mellett.
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

Az ajánlat mindkét kocsiosztályra elszámolható.
A 2.-1. különbözetet a nemzetközi pénztárakban a kedvezmény figyelembe vételével lehet
kiadni. A vonaton a jegyvizsgáló az országhatárig teljesárú NRT 2.-1. különbözetet állíthat ki.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A kedvezményes menetjegy hosszabb út részbeni fedezésére felhasználható.
14.

Útirány-módosítás

Az útirány-módosítás megengedett.
15.

Útmegszakítás

Az útmegszakítás megengedett.
16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

MÁV-START/GYSEV – CD menettérti kedvezménnyel kiadott menetjegyre a SCIC-NRT
által meghatározott feltételek vonatkoznak.
17.

Korlátozások

A kedvezményes menetjegy csak az egyik vasút vonalára nem adható ki.

2
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2. PRÁGAI KIRÁNDULÓJEGYEK

2. Prágai kirándulójegyek
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
Budapest – Praha kirándulójegy menettérti utazásra.
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, GYSEV, ŽSSK és ČD.
3.

Igényjogosultság

A kedvezményes ajánlatot egyéni utas veheti igénybe.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

A kedvezményes menetjegy Budapest – Prága között közlekedő közvetlen vonatokon, illetve
az EC136/137 Moravia - EC172/173 Vindobona csatlakozó vonatokra érvényesek.
5.

4

Kedvezmény mértéke, menetdíjak

A MÁV-START, a ŽSSK és a ČD, szolgáltatási területére, illetve a prágai helyi közlekedésre
a következő, EUR-ban meghirdetett díjat kell alkalmazni. A menetdíj fix ár, 2. kocsiosztályon
érvényes. A gyermekek 6-14 éves korig az alább megadott menetdíjat fizetik. Gyermek
menetdíjára az alábbi táblázatokban foglaltak, valamint a 9. pontban leírtak érvényesek.
Budapest–Praha kirándulójegy (Szob Gr, Kuty Gr. átmenetben)
Városi közlekedéssel
km

Városi közlekedés nélkül

Felnőtt

Gyermek

Felnőtt

Gyermek

EUR

EUR

EUR

EUR

MÁV-START

65

5,10

2,55

5,40

2,70

ZSSK

220

16,80

8,40

17,60

8,80

CD

327

24,70

12,35

26,00

13,00

-

12,40

12,40

-

-

59,00

35,70

49,00

24,50

PID P+0 zónára
Összesen:
6.

2

Érvénytartam

A prágai kirándulójegy vasúti utazásra az utas által a jegykiadáskor megadott 4 napos
időszakban érvényes egy oda és visszautazásra. A prágai kirándulójegy a prágai városi
közlekedéssel (PID P+0) a menetjegy 4 napos érvénytartamának első 3 napján érvényes a
közlekedési eszközök korlátlan használata mellett.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
8.

Helybiztosítás

A helybiztosításra a mindenkor érvényes általános szabályok érvényesek.

- CSEHORSZÁG -
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9.

Gyermekkedvezmény

Vasúti utazásra jogosító kirándulójegy
Gyermekkorhatár: a MÁV-START SCIC-NRT-ben a MÁV-START-ra meghatározott
korhatár mérvadó az egész útvonalra.
6 és 14 év közötti gyermekek a vasúti szakaszra meghatározott felnőtt menetdíj felét fizetik a
MÁV-START, a ŽSSK és a ČD szakaszán.
Városi közlekedéssel kombinált menetjegy:
A helyi tömegközlekedésre vonatkozó díj megegyezik a felnőttek által fizetendő díjjal.
10.

Csoportos kedvezmény

Csoportos kedvezmény nincs.
11.

Kutya szállítása

Kutya szállítása a vasúti szakaszon a felnőttekre érvényes NRT 2. osztályú menettérti vasúti
menetdíj 50%-ának megfizetése mellett lehetséges. A városi közlekedési vállalatok előírásai
szerint kell a kutya részére menetjegyet váltani.
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

A kedvezményes menetjegy a városi közlekedési eszközök korlátlan használata mellett
kizárólag 2. kocsiosztályon történő egy oda- és egy visszautazásra érvényes. Átmenet
magasabb kocsiosztályba nem megengedett.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A hosszabb út részbeni fedezése – tranzitban is – megengedett.
14.

Útirány-módosítás

Az útirány-módosítás nem megengedett.
15.

Útmegszakítás

Az útmegszakítás nem megengedett.
16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

Ha az utas a menetjegy érvénytartamának első napja előtt lemond az utazásról, a fizetett
összeg a MÁV-START SCIC-NRT díjszabásban meghatározott kezelési költség levonásával
téríthető vissza.
Az érvénytartam kezdete után a Kirándulójegy nem téríthető vissza.
17.

Korlátozások

A Kirándulójegy fix áras ajánlat, amelyből további kedvezmény nem adható.
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3. Sparday Prága
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
SparDay Prága
(Az ajánlatot a ČD vasút „E-ticket Hungary” néven értékesíti, kizárólag az interneten
keresztül.)
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, GYSEV, ŽSSK, ČD.
3.

Igényjogosultság

A kedvezményt egyéni utasok vehetik igénybe.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

A kedvezményes ajánlat az alábbi vonatokra adható ki
· EC 170/171
· EC 174/175
· EC 270/271
· EC 272/273
· EC 274/275
5.

1

Kedvezmény mértéke, menetdíjak

Két díjszint érhető el. Ha az első díjszint kontingense elfogyott, akkor a második díjszint
árának megfelelően foglalhatóak a helyek a készlet erejéig.
2. osztály
19 EUR
29 EUR

Sparday Prága 1.
Sparday Prága 2.
6.

1. osztály
35 EUR
45 EUR

2

Érvénytartam

A SparDay Prága ajánlat adott nap adott vonatára szól.
7.

Érvényességi időszak

A 2. osztályra szóló kedvezmény 2011. december 11-től, az 1. osztályra szóló kedvezmény
2012. március 15-től visszavonásig érvényes.
8.

Helybiztosítás

Az árak tartalmazzák a helybiztosítást.
9.

Gyermekkedvezmény

Gyermekkedvezmény nem vehető igénybe.
10.

Csoportos kedvezmény

- CSEHORSZÁG -
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3. SPARDAY PRÁGA
A kedvezményből további kedvezmény nem adható, ezért csoportos kedvezményt csak a
teljesárú NRT menetdíj alapján kell számítani.
11.

Kutya szállítása

Kutya a felnőtt 50%-os 2. osztályú NRT menetjegy áráért vihető fel a vonatra az érvényes
rendelkezések betartása mellett.
12.

Kocsiosztály

Az ajánlat csak 2. kocsiosztályra számolható el.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A hosszabb út részbeni fedezésére nem megengedett.
14.

Útirány-módosítás

Az útirány-módosítás nem megengedett.
15.

Útmegszakítás

Az útmegszakítás nem megengedett.
16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

A menetjegy visszatérítése, cseréje nem megengedett.
17.

Korlátozások
-

12
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4. MULTILATERÁLIS MENETTÉRTI KEDVEZMÉNY

4. Multilaterális menettérti kedvezmény
Lásd Bulgária 2. pont

- CSEHORSZÁG -
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5. KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS

5. Kerékpárszállítás Magyarország – Csehország forgalomban
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
Kerékpárszállítás magyar - cseh forgalomban közlekedő nemzetközi vonatokon.
2.

Részes vasutak

5

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, GYSEV, ZSSK, CD
3.

Igényjogosultság

Azok az utasok válthatnak kerékpárjegyet, akik az adott viszonylatra érvényes nemzetközi
menetjeggyel rendelkeznek.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

MÁV-START–CD és CD–MÁV-START nemzetközi forgalomban kerékpárszállításra
igénybe vehető vonatok jegyzéke:
5.

EC 136/137 Moravia
EC 270/271 Avala (Budapest és Prága között)
EC 272/273 Jaroslav Hasek
EC 274/275 Slovan
EC 174/175 Jeszenszky János (Budapest és Prága között).

6
5

Kedvezmény mértéke, menetdíjak

A két ország között a kerékpár viteldíja egy útra 10 EUR.
6.

Érvénytartam

A kerékpárjegy érvénytartama megegyezik az utas menetjegyének érvénytartamával, de FIP
szabadjeggyel utazók esetén nem haladhatja meg az egy hónapot.
7.

6

Érvényességi időszak

Kerékpárjegyet a Magyarország és Csehország közötti forgalomban 2012. június 1-jétől lehet
kiadni. A kerékpárszállítás az EC 136/137, EC 270/271, EC 272/273, EC 274/275 sz.
vonatokon 2012. június 10-től engedélyezett. Az EC 174/175 sz. vonatokon a
kerékpárszállítás Budapest és Prága között 2012. 06. 16. és 2012. 09. 30. között
engedélyezett.
8.

Helybiztosítás

A kedvezmény igénybevételéhez kötelező az utas részére az ülőhely és kerékpárhely
foglalása.
9.

Gyermekkedvezmény
-

10.

Csoportos kedvezmény
-

11.

Kutyák szállítása
- CSEHORSZÁG -
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5. KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba
-

13.

Hosszabb út részbeni fedezése
-

14.

Útirány-módosítás
-

15.

Útmegszakítás
-

16.

5

Visszatérítés, csere, visszavétel

Ha a kerékpárszállítás a vasút hibájából hiúsul meg, a vasút a kerékpár-viteldíjat az érintett
vasút belföldi viteldíj-visszatérítési szabályai szerint téríti vissza. A visszatérítésre vonatkozó
igényt a kerékpárjegyet kiadó vasúthoz lehet benyújtani.
17.

Korlátozások
-

18.

Egyéb

Amennyiben a kerékpár szállítása a két ország közötti forgalomban a vasút őrizetében
történik, a kerékpár vasúti kocsiba történő be- és kirakodásában, továbbá a kocsiban való
elhelyezésében a jegyvizsgáló segít az utasnak. A vonat indulása előtt a jegyvizsgáló a
kerékpárszállító részt lezárja. A vasút az elveszett kerékpárokért felelősséget vállal. A
kerékpárban bekövetkezett egyéb károkért a vasút akkor vállal felelősséget, ha az utas
bizonyítja, hogy a káresemény a kerékpár szállítása során vagy azzal összefüggésben
keletkezett.
Az EC 174/175 Jeszenszky János vonaton a kerékpár szállítása kizárólag az utas őrizetében és
saját felelősségére történik. A kerékpár vasúti kocsiba történő be- és kirakodásáról, továbbá a
kocsiban való elhelyezéséről az utas maga gondoskodik.
Egy utas csak egy kerékpárt vihet magával.

6

Az utas köteles a kerékpárját nevet, címet tartalmazó címkével ellátni. A kerékpárszállítókocsiban történő rögzítés előtt a kerékpáron található csomagokat, mozgatható felszereléseket
(pl.: kulacs, kilométeróra, GPS, stb.) az utasnak el kell távolítania a kerékpárról.
Az utasnak érvényes menetjeggyel kell rendelkeznie, amelyet fel kell mutatnia a kerékpárjegy
vásárlásakor.
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1. KEDVEZMÉNYEK MAGYARORSZÁG – DÁNIA KÖZÖTTI FORGALOMBAN

1. Kedvezmények Magyarország – Dánia közötti forgalomban
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
Kedvezmények Magyarország – Dánia közötti forgalomban.
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, DSB
3.

Igényjogosultság

A kedvezményt egyéni utasok vehetik igénybe.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

A Különleges nemzetközi szállítási feltételek (SCIC-NRT) a Dánia - Magyarország és
Magyarország - Dánia közötti közvetlen menetjegyekre vonatkozó feltételeket tartalmazzák
Németország és Ausztria, illetve Csehország és Szlovákia átmenetben.
A Dánia és Németország, illetve Ausztria, Csehország és Szlovákia közötti forgalomra a DSB
és DB/ÖBB/CD/ZSSK közötti megállapodás vonatkozik.
A Magyarország és Németország, illetve Ausztria közötti forgalomra a MÁV-START Zrt. és
DB/ÖBB, illetve a MÁV-START Zrt. és CD/ZSSK közötti megállapodás vonatkozik.
5.

Kedvezmény mértéke, menetdíjak

A kedvezmények számításának alapja a normál SCIC-NRT ár.


Egyedül utazó személy 30% kedvezményt kap a normál NRT árból.



A fenti kedvezményes menetdíjból a további, kis csoportban utazók (2-4 felnőtt)
részére további kedvezmény nem nyújtható

Az IC, EC és ICE felárakat nem kell külön megfizetni.
6.

Érvénytartam

A menetjegyek 1 hónapig érvényesek.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
8.

Helybiztosítás

A helyfoglaláshoz az általánosan meghatározott helybiztosítási díjakat kell felszámítani.
Egyéb vonatok igénybevétele esetén a szállítóvállalatok által meghatározott felárat kell
megfizetni.

- DÁNIA -
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1. KEDVEZMÉNYEK MAGYARORSZÁG – DÁNIA KÖZÖTTI FORGALOMBAN
9.

Gyermekkedvezmény

A gyermek - korhatár a Dániában kiadott jegyekre a teljes útvonalon 6-15 éves korig (16 év
alatt) alkalmazható. Magyarországon kiadott menetjegyek esetében a gyermekkorhatár a
SCIC-NRT díjszabásban foglaltaknak megfelelően számítandó az egyes vasutakra. A szülők,
illetve nagyszülők kíséretében utazó gyermekek díjmentesen utazhatnak a DSB és a MÁVSTART vonalszakaszán.
A 6 éven aluli gyermekek díjmentesen utazhatnak.
Az egyedül utazó, illetve nem a családhoz tartozó gyermek az egyedül utazó felnőtt
menetdíjának 50%-át fizeti.
10.

Csoportos kedvezmény

Csoportos kedvezmény nincs.
11.

Kutya szállítása

A kedvezményes menetjegy kutya részére nem adható ki.
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

Az utazás mindkét kocsiosztályon lehetséges.
Az átmenet magasabb kocsiosztályba nem lehetséges.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A hosszabb út részbeni fedezése megengedett.
14.

Útirány-módosítás

Az útirány-módosítás nem megengedett.
15.

Útmegszakítás

Az érvénytartamon belül az útmegszakítás megengedett, ha a vonathoz kötöttség a
foglalásnak megfelelően betartásra kerül.
16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

Módosítás csak a menetjegy cseréjével/ visszatérítésével, illetve az ezekre meghatározott
költségek megfizetése ellenében lehetséges.
A kezelési költséget az általános szabályok szerint kell számítani. A helybiztosítás, a háló-,
fekvőhely árak a SCIC-NRT-ben foglaltaknak megfelelően téríthetőek vissza.
A visszatérítés az érvénytartam első napjától már nem lehetséges.
17.

Korlátozások

Az ajánlat valamennyi Dániában, Németországban, Ausztriában, Csehországban,
Szlovákiában és Magyarországon közlekedő vonatra érvényes (kivéve a felár nélküIi
globáldíjas vonatokat).
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1. MAGYAR-FEHÉROROSZ MENETTÉRTI KEDVEZMÉNY

1. Magyar-fehérorosz menettérti kedvezmény
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
Magyar-fehérorosz menettérti kedvezmény.
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, GYSEV, UZ, BC.
3.

Igényjogosultság

A kedvezményt egyéni utas veheti igénybe.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

Az ajánlat a MÁV-START, a GYSEV és a BC vasutak 108-1 elektronikus adatbázisba felvett
magyar és fehérorosz állomások viszonylatában érvényes, ha az utazás Ukrajnán át történik.
5.

Kedvezmény mértéke

A kedvezmény mértéke:
Utazás típusa

Vasutak

Kedvezmény egyéni utasok részére

MÁV-START/GYSEV

50 %

UZ

30 %

BC

-

Menettérti utazás

6.

Érvénytartam

A menetjegy érvénytartama 1 hónap.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
8.

Helybiztosítás

A helybiztosításra a mindenkor érvényes általános szabályok érvényesek.
9.

Gyermekkedvezmény

A gyermek a hatályos Kelet-Nyugat Díjszabás 3. Rész, A Fejezet 31. pontjában meghatározott
korhatár alapján a felnőttek részére meghatározott kedvezményes menetdíj felét fizeti.
10.

Csoportos kedvezmény

Csoportosan utazók részére a Kelet-Nyugat díjszabás B. Fejezetében továbbá a Kelet-Nyugat
díjszabás 3. sz. mellékletben meghatározott kedvezmények és feltételek alapján kell
kiszolgáltatni a menetjegyet.
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11.

Kutya szállítása

Kutya részére a felnőtt után 2. osztályon fizetendő teljes árú menetdíj felét kell egy útra vagy
menettérti útra felszámítani, függetlenül attól, hogy melyik kocsiosztályon (1. vagy 2. osztály)
utazik. (Kelet-Nyugat Díjszabás 36.5 pont)
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

Az ajánlat mindkét kocsiosztályra elszámolható.

4

2.-1. különbözetet a nemzetközi pénztárban a kedvezmény figyelembe vételével lehet kiadni,
a vonaton a jegyvizsgáló az országhatárig teljesárú NRT 2.-1. különbözetet számol el.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A hosszabb út részbeni fedezése nem megengedett.
14.

Útirány-módosítás

Az útirány-módosítás megengedett.
15.

Útmegszakítás

Az útmegszakítás megengedett.
16.

Visszatérítés, csere, részlemondás

Visszatérítésre a Kelet-Nyugat Díjszabásban meghirdetett feltételek érvényesek. (KeletNyugat Díjszabás 45. pont)
17.

Korlátozások
-

2
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2. MAGYAR-FEHÉROROSZ EGYÚTI KEDVEZMÉNY

2. Magyar-fehérorosz egyúti kedvezmény
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
Magyar-fehérorosz egyúti kedvezmény
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, GYSEV, UZ, BC.
3.

Igényjogosultság

A kedvezményt egyéni utas veheti igénybe.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

Az ajánlat a MÁV-START, a GYSEV és a BC vasutak 108-1 elektronikus adatbázisába
felvett magyar és fehérorosz állomások viszonylatában érvényes, ha az utazás Ukrajnán át
történik.
5.

Kedvezmény mértéke

A kedvezmény mértéke:
Utazás típusa

Vasutak

Kedvezmény egyéni utasok részére

MÁV-START/GYSEV

-

UZ

30%

BC

-

Egyúti utazás

6.

Érvénytartam

A menetjegyek érvénytartama 1 hónap.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
8.

Helybiztosítás

A helybiztosításra a mindenkor érvényes általános szabályok érvényesek.
9.

Gyermekkedvezmény

A gyermek a hatályos Kelet-Nyugat Díjszabás 3. Rész, A Fejezet 31. pontjában meghatározott
korhatár alapján a felnőtt részére meghatározott kedvezményes menetdíj felét fizeti.
10.

Csoportos kedvezmény

Csoportosan utazók részére a Kelet-Nyugat díjszabás B. Fejezetében továbbá a Kelet-Nyugat
díjszabás 3. sz. mellékletben meghatározott kedvezmények és feltételek alapján kell
kiszolgáltatni a menetjegyet.

- FEHÉROROSZORSZÁG -

5

2. MAGYAR-FEHÉROROSZ EGYÚTI KEDVEZMÉNY
11.

Kutya szállítása

Kutya részére a felnőtt után 2. osztályon fizetendő teljes árú menetdíj felét kell egy útra vagy
menettérti útra felszámítani, függetlenül attól, hogy melyik kocsiosztályon (1. vagy 2. osztály)
utazik. (Kelet-Nyugat Díjszabás 36.5 pont)
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

Az ajánlat mindkét kocsiosztályra elszámolható.

4

2.-1. különbözetet a nemzetközi pénztárban a kedvezmény figyelembe vételével lehet kiadni,
a vonaton a jegyvizsgáló az országhatárig teljesárú NRT 2.-1. különbözetet számol el.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A hosszabb út részbeni fedezése nem megengedett.
14.

Útirány-módosítás

Az útirány-módosítás megengedett.
15.

Útmegszakítás

Az útmegszakítás megengedett.
16.

Visszatérítés, csere, részlemondás

Visszatérítésre a Kelet-Nyugat Díjszabásban meghirdetett feltételek érvényesek. (KeletNyugat Díjszabás 45. pont)
17.

Korlátozások
-

6
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3. Magyar-fehérorosz kedvezmény PKP-n keresztül
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
Magyar-fehérorosz kedvezmény PKP-n keresztül.
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, GYSEV, ŽSSK, ČD, PKP, BC.
3.

Igényjogosultság

A kedvezményt egyéni utas veheti igénybe.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

A kedvezmény a Kelet Nyugat Díjszabás alapján a 2. pontban megnevezett vasutakon
keresztül Fehéroroszországba érvényes.
5.

Kedvezmény mértéke

A részes vasutak a Kelet-Nyugat Díjszabásban megadott menetdíjaikból egyéni utasok részére
közvetlen jegykiadás esetén az alábbi kedvezményeket biztosítják. A MÁV START
szolgáltatási területére eső menetdíjat az UIC 108-1 elektronikus adatbázisban található
menetdíjak figyelembevételével kell számítani.
Menettérti
Egyúti
kedvezmény
kedvezmény
Gyermek,
egyéni
felnőtt
kutya
felnőtt
utasoknak
utasoknak
MÁV-START
30 %
ZSSK
30 %
K-Ny
díjszabás
20 %
CD
20 %
szerint
PKP
BC
6.

Csoport

Megjegyzések

K-Ny Díjszabás
szerint a
teljesárú
menetdíjból

Érvénytartam

A menetjegy érvénytartama 1 hónap.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
8.

Helybiztosítás

A helybiztosításra a mindenkor érvényes általános szabályok érvényesek.
9.

Gyermekkedvezmény

Gyermekek menetdíjának számításánál az 5. pontban foglaltak szerint kell eljárni.
Az életkor tekintetében a Kelet-Nyugat Díjszabás határozmányait kell alkalmazni.
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3. MAGYAR-FEHÉROROSZ KEDVEZMÉNY PKP-N KERESZTÜL
10.

Csoportos kedvezmény

Csoportosan utazók részére a Kelet-Nyugat díjszabás B. Fejezetében továbbá a Kelet-Nyugat
díjszabás 3. sz. mellékletben meghatározott kedvezmények és feltételek alapján kell
kiszolgáltatni a menetjegyet.
11.

Kutya szállítása

Kutya részére a felnőtt után 2. osztályon fizetendő teljes árú menetdíj felét kell egy útra vagy
menettérti útra felszámítani, függetlenül attól, hogy melyik kocsiosztályon (1. vagy 2. osztály)
utazik. (Kelet-Nyugat Díjszabás 36.5 pont)
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

A kedvezményes díj mindkét kocsiosztályra elszámolható.

4

2.-1. különbözetet a nemzetközi pénztárban a kedvezmény figyelembe vételével lehet kiadni,
a vonaton a jegyvizsgáló az országhatárig teljesárú NRT 2.-1. különbözetet számol el.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

Hosszabb út részbeni fedezése megengedett.
14.

Útirány-módosítás

Az útirány-módosítás nem megengedett
15.

Útmegszakítás

Az útmegszakítás megengedett.
16.

Visszatérítés, csere, részlemondás

Visszatérítésre a Kelet-Nyugat Díjszabásban meghirdetett feltételek érvényesek.
17.

Korlátozások

A menetjegy csak a Kelet-Nyugat forgalomban utazók számára használható fel. A
kedvezmény csak az egyik vasút vonalára vagy határpontra nem adható ki.
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GÖRÖGORSZÁG

- GÖRÖGORSZÁG -

GÖRÖGORSZÁG
1. Menettérti kedvezmény Románia átmenetben bolgár, görög
és török célállomásra utazóknak
Lásd BULGÁRIA 1 pont.

2. Menettérti kedvezmény Szerbia át bolgár, görög, török és
macedón célállomásokra utazóknak
Lásd BULGÁRIA 3 pont.

A nemzetközi forgalom Görögországba jelenleg
szünetel!
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JEGYMINTÁK (41-50) ............................................................................................................................... 4
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1. MÁV-HŽ MENETTÉRTI KEDVEZMÉNY

1. MÁV-HŽ menettérti kedvezmény
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
MÁV-HŽ menettérti kedvezmény.
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, GYSEV, HŽ.
3.

Igényjogosultság

Az igényjogosultság nincs korlátozva.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

A kedvezmény a MÁV-START és a HŽ vasutak 108-1 elektronikus adatbázisába felvett
magyar és horvát állomások viszonylataiban, határátmenetektől függetlenül, valamennyi
vonaton érvényes.
5.

Kedvezmény mértéke

A részes vasutak az NRT menetdíjaikból az alábbi kedvezményeket biztosítják:
- egyéni utas, valamint 6-29 főből álló csoport esetén
MÁV-START szakasz
NRT 60 %
HŽ szakasz
NRT 60 %
- legalább 30 fős csoport elszámolása esetén:
MÁV-START szakasz
NRT 65 %
HŽ szakasz
NRT 65 %
A kedvezmény horvát célállomásra akkor is alkalmazható, ha az útvonalba más vasút hálózata
is beleesik: pl. Ploce vagy Pula esetében. Ez esetben a horvát szakaszok kilométer-távolságai
összegződnek.
6.

Érvénytartam

A menetjegy érvénytartama: 1 hónap.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
8.

Helybiztosítás

A helybiztosításra a mindenkor érvényes általános szabályok érvényesek.
9.

Gyermekkedvezmény

A gyermek a felnőtt által fizetendő kedvezményes menetdíj felét fizeti a SCIC-NRT díjszabás
szerinti életkorhatárok figyelembevételével.
10.

Csoportos kedvezmény

Lásd 5. pont, kedvezmény mértéke.
11.

Kutya szállítása

Kutya szállítása esetén a felnőtt 2. osztályú kedvezményes menetdíj felét kell fizetni.
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1. MÁV-HŽ MENETTÉRTI KEDVEZMÉNY
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

A kedvezményes díj mindkét kocsiosztályra elszámolható.

3

2.-1. különbözetet a nemzetközi pénztárban a kedvezmény figyelembe vételével lehet kiadni,
a vonaton a jegyvizsgáló az országhatárig teljesárú NRT 2.-1. különbözetet számol el.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A fenti kedvezmények 3. országba történő utazás céljára, Magyarországon, ill.
Horvátországon át tranzitban, nem számolhatók el.
14.

Útirány-módosítás

Az útirány-módosítás megengedett.
15.

Útmegszakítás

Az útmegszakítás megengedett.
16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

Visszatérítés, csere és visszavétel esetén a SCIC-NRT szabályai érvényesek.
17.

Korlátozások

A kedvezményes menetjegy csak az egyik vasút vonalára vagy határpontra nem adható ki.

2
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2. KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS

2. Kerékpárszállítás
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
Kerékpárszállítás magyar-horvát viszonylatban a 200/201.sz Kvarner Intercity vonatban és a
1246/1605/1472 / 1473/1604/1247. sz. Istria vonatban.
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, HŽ, SŽ.
3.

4

4

Igényjogosultság

Az az utas válthat kerékpárjegyet, akik az adott viszonylatra érvényes nemzetközi
menetjeggyel rendelkezik.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

Az ajánlat kizárólag a 200/201 sz. Kvarner IC, továbbá a 1246/1605/1472 / 1473/1604/1247.
sz. Istria vonatokra érvényes.
5.

4

Kedvezmény mértéke, menetdíjak

A kerékpárviteldíj egy útra 5 EUR-nak megfelelő összeg.

4

A kerékpárviteldíj tartalmazza a kerékpárhely foglalás díját.
A kerékpárhelyek Magyarországon foglalhatók. A foglalás díját a kerékpárviteldíj
tartalmazza, amelyet a foglalással egyidejűleg kell kifizetni.
6.

Érvénytartam

A kerékpárjegy érvénytartama megegyezik az utas menetjegyének érvénytartamával, de FIP
szabadjeggyel utazók esetén nem haladhatja meg az egy hónapot.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
8.

Helybiztosítás

A kedvezmény igénybevételéhez kötelező az utas részére az ülőhely és kerékpárhely
foglalása.
9.

Gyermekkedvezmény

Gyermekkerékpárra kedvezmény nincs.
10.

Csoportos kedvezmény

Csoportok kerékpárjaira kedvezmény nincs.
11.

Kutyák szállítása
-

12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba
-

- HORVÁTORSZÁG -
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13.

Hosszabb út részbeni fedezése
-

14.

Útirány-módosítás
-

15.

Útmegszakítás
-

16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

Visszavétel a kerékpárjegy váltása napján és helyén a vonat indulásáig lehetséges,
amennyiben a hely lemondása megtörtént.
A kerékpárjegy cseréje nem megengedett.
A teljesen vagy részben fel nem használt kerékpárjegy visszatérítése nem lehetséges.
17.

Korlátozások

Az utas saját őrizetében és saját felelősségére vállalja a kerékpár szállítását.
A kerékpár vasúti kocsiba történő be- és kirakodásáról, továbbá a kocsiban való
elhelyezéséről az utas maga gondoskodik.
Egy utas csak egy kerékpárt vihet magával.
Az utasnak érvényes nemzetközi menetjeggyel kell rendelkeznie, amelyet fel kell mutatnia a
kerékpárjegy vásárlásakor.
A nemzetközi kerékpárjegyet külön az oda-, külön a visszaútra kell kiállítani..
18.

Egyéb

Az utas köteles a kerékpárját nevet, címet tartalmazó címkével ellátni.
A kerékpárszállító-kocsiban történő rögzítés előtt a kerékpáron található csomagokat,
mozgatható felszereléseket a tulajdonosnak el kell távolítania.
Külön kerékpárjegyet kell váltani oda- valamint a visszaútra.

6
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3. MÁV-SŽ-HŽ MENETTÉRTI KEDVEZMÉNY AZ ISTRIA VONATRA

3. MÁV-SŽ-HŽ
menettérti
kedvezmény
(1246/1605/1472 / 1473/1604/1247) vonatra

az

Istria

6

A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1. Az ajánlat neve
Az ajánlat neve:
MÁV-SŽ-HŽ menettérti kedvezmény.
2. Részes vasutak
Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, SŽ, HŽ.
3. Igényjogosultság
Az igényjogosultság nincs korlátozva.
4. A kedvezmény érvényességi területe
A kedvezmény kizárólag Hodos(Gr) határátmenetben, a 1246/1605/1472 / 1473/1604/1247.
sz. Istria vonaton érvényes, a MÁV-START, a SŽ és a HŽ vasutak 108-1 elektronikus
adatbázisába felvett magyar, szlovén és horvát állomások viszonylataiban.
5. Kedvezmény mértéke
A részes vasutak az NRT menetdíjaikból az alábbi kedvezményeket biztosítják:
- egyéni utas, valamint 6-29 főből álló csoport esetén
MÁV-START szakasz
NRT 60 %
SŽ szakasz
NRT 65 %
HŽ szakasz
NRT 60 %
- legalább 30 fős csoport elszámolása esetén:
MÁV-START szakasz
NRT 65 %
SŽ szakasz
NRT 65 %
HŽ szakasz
NRT 65 %

3

6. Érvénytartam
A menetjegy érvénytartama: 1 hónap.
7. Érvényességi időszak
A kedvezmény 2012. április 22-től 2012. augusztus 26-ig érvényes.
8. Helybiztosítás
A helybiztosításra a mindenkor érvényes általános szabályok érvényesek.
9. Gyermekkedvezmény
A gyermek a felnőtt által fizetendő kedvezményes menetdíj felét fizeti a SCIC-NRT díjszabás
szerinti életkorhatárok figyelembevételével.
10. Csoportos kedvezmény
Lásd 5. pont, kedvezmény mértéke.
11. Kutya szállítása
Kutya szállítása esetén a felnőtt 2. osztályú kedvezményes menetdíj felét kell fizetni.

- HORVÁTORSZÁG -
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3. MÁV-SŽ-HŽ MENETTÉRTI KEDVEZMÉNY AZ ISTRIA VONATRA

12. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba
A kedvezményes díj mindkét kocsiosztályra elszámolható.
2.-1. különbözetet a nemzetközi pénztárban a kedvezmény figyelembe vételével lehet kiadni,
a vonaton a jegyvizsgáló az országhatárig teljesárú NRT 2.-1. különbözetet számol el.
13. Hosszabb út részbeni fedezése
A kedvezményes menetjegy hosszabb út részbeni fedezésére felhasználható.
14. Útirány-módosítás

3

Az útirány-módosítás nem megengedett.
15. Útmegszakítás
Az útmegszakítás megengedett.
16. Visszatérítés, csere, visszavétel
Visszatérítés, csere és visszavétel esetén a SCIC-NRT szabályai érvényesek.
17. Korlátozások
A kedvezményes menetjegy csak az egyik vasút vonalára vagy határpontra nem adható ki.
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1. MAGYAR-LENGYEL MENETTÉRTI KEDVEZMÉNY

1. Magyar-lengyel menettérti kedvezmény
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
Magyar - lengyel menettérti kedvezmény
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, GYSEV, ZSSK, CD, PKP
3.

Igényjogosultság

Az igényjogosultság nincs korlátozva.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

A kedvezmény a MÁV-START/GYSEV, a ZSSK, a CD és a PKP 108-1 elektronikus
adatbázisába felvett magyar és lengyel állomások viszonylataiban, határátmenetektől
függetlenül, valamennyi menetrend szerinti vonaton érvényes.
5.

Kedvezmény mértéke, menetdíjak

A részes vasutak az NRT menetdíjaikból az alábbi kedvezményeket biztosítják:
Utazás típusa

Vasút

Kedvezmény mértéke

MÁV-START/GYSEV

Menettérti
utazás

ZSSK

40%

CD
PKP

A kedvezményes menetjegy nem adható ki belföldi forgalomban, illetve részes vasút állomása
és saját határpontja között.
6.

Érvénytartam

A SCIC - NRT szerint kiadott kedvezményes menetjegy érvénytartama 1 hónap.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
8.

Helybiztosítás

A kedvezményes jegy nem tartalmazza a helybiztosítás díját.
Bármely, az adott viszonylatban közlekedő vonatra kiadható, a vonatokra vonatkozó
helybiztosítási előírások figyelembe vételével.
9.

Gyermekkedvezmény

Mindkét kedvezmény esetén a gyermek a felnőtt által fizetendő kedvezményes menetdíj felét
fizeti a SCIC-NRT szerinti életkorhatárok figyelembevételével.

- LENGYELORSZÁG -
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1. MAGYAR-LENGYEL MENETTÉRTI KEDVEZMÉNY
10.

Csoportos kedvezmény

6 főnél nagyobb csoportok 50% kedvezményt kapnak az NRT teljesárú menetdíjból.
11.

Kutya szállítása

Kutya a felnőtt 2. osztályú kedvezményes menetdíj feléért vihető fel a vonatra az érvényes
rendelkezések betartása mellett.
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

Az ajánlat mindkét kocsiosztályra elszámolható.
A 2.-1. különbözetet a nemzetközi pénztárakban a kedvezmény figyelembe vételével lehet
kiadni. A vonaton a jegyvizsgáló az országhatárig teljesárú NRT 2.-1. különbözetet állíthat ki.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A kedvezményes menetjegy hosszabb út részbeni fedezésére felhasználható.
14.

Útirány-módosítás

Az útirány-módosítás megengedett.
15.

Útmegszakítás

Az útmegszakítás megengedett.
16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

MÁV-START/GYSEV - PKP menettérti kedvezménnyel kiadott menetjegyre a SCIC-NRT
által meghatározott feltételek vonatkoznak.
17.

Korlátozások

A kedvezményes menetjegy csak az egyik vasút vonalára nem adható ki.

2
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2. MULTILATERÁLIS MENETTÉRTI KEDVEZMÉNY

2. Multilaterális menettérti kedvezmény
Lásd BULGÁRIA 2. pont.
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2. MULTILATERÁLIS MENETTÉRTI KEDVEZMÉNY
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MACEDÓNIA

- MACEDÓNIA -

MACEDÓNIA
1. Multilaterális menettérti kedvezmény
Lásd BULGÁRIA 2. pont.

4

2. Menettérti kedvezmény Szerbián át bolgár, török és
macedón célállomásokra utazóknak
Lásd BULGÁRIA 3. pont.
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1. MONTENEGRO SPECIAL

1. Montenegro Special
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:Montenegro Special promóciós menettérti ajánlat. Az ajánlat neve ugyanaz,
akár Magyarországon, akár Montenegróban történő jegykiadásról van szó.
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, GYSEV, ŽS, ŽCG.
3.

Igényjogosultság

Az igényjogosultság nincs korlátozva.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

Budapest – Bar viszonylatra, menettérti viszonylatra Subotica Gr, Bielo Polje Gr. határátmeneten át.
5.

Kedvezmény mértéke, menetdíjak

A Montenegro Special ajánlat ára fixen meghatározott díj, amelyből a gyermek és kutya
kivételével további kedvezmény nincs.
Menettérti út
6.

2. osztály
66 EUR

Érvénytartam

Montenegro Special menettérti jegy 1 hónapig érvényes
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
8.

Helybiztosítás

A piaci ár a helybiztosítás díját nem tartalmazza. Ülőhely-biztosítás fakultatív. Amennyiben
az utas helybiztosítást kér, a helybiztosítás kényelmi kategóriájának megfelelő díjat külön
meg kell fizetni.
A 271/270 sz. vonatban a GS vasutak (MÁV-START, ČD, ŽSSK, ŽS) által közlekedtetett
háló- és fekvőkocsikban, amennyiben az utazás két országot érint, a háló- és fekvőkocsi díjból
megállapodás alapján 30%-os kedvezmény adható.
A helybiztosítás az EPA útján történik. Közvetített helyfoglalás a MÁV RES útján lehetséges.
9.

Gyermekkedvezmény

Gyermekek a felnőtt menetdíjnak felét fizetik. Gyermekkorhatár megállapítására a jegykiadó
vasútnál érvényes szabályokat kell alkalmazni az egész útvonalra. (Az ajánlatban részes
vasutaknál ez egységesen 6-14 év.)
10.

Csoportos kedvezmény

Csoportos kedvezmény nincs.
11.

Kutya szállítása

Kutya a gyermek menetdíj megfizetése mellett szállítható. Egyebekben a SCIC-NRT
határozmányai érvényesek.
- MONTENEGRÓ -
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1. MONTENEGRO SPECIAL
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

Az ajánlat kizárólag 2. kocsi osztályon. érvényes
Átmenet magasabb kocsiosztályba nem megengedett.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A hosszabb út részbeni fedezése Magyarországon megengedett.
14.

Útirány-módosítás

Az útirányváltozás nem megengedett.
15.

Útmegszakítás

Az útmegszakítás nem megengedett.
16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

A menetjegy visszatérítése, cseréje nem megengedett.
17.

Korlátozások

A kedvezmény más kedvezménnyel nem kombinálható. (Pl.: RailPlus, FIP)
18.

Jegykiadóhelyek

Montenegro Special ajánlat valamennyi nemzetközi jegykiadásra felhatalmazott MÁVSTART/GYSEV és montenegrói jegykiadóhelyen megvásárolható.
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2. MAGYAR-MONTENEGRÓI ONE WAY TICKET

2. Magyar-montenegrói One Way Ticket
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
Magyar-montenegrói One Way Ticket
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, GYSEV, ŽS, ŽCG.
3.

Igényjogosultság

A kedvezményt egyéni utas veheti igénybe.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

A kedvezmény a MÁV-START és a GYSEV 108-1 elektronikus adatbázisába felvett magyar
állomásokról Szerbián át a 108-1 elektronikus adatbázis kivonata frekventált viszonylatokra
díjszabásban szereplő montenegrói állomásokra és viszont adható ki.
5.

Kedvezmény mértéke

A kedvezmény mértéke valamennyi vasútra egységesen 30% az NRT díjból.
6.

Érvénytartam

A menetjegyek érvénytartama 1 hónap.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
8.

Helybiztosítás

A kedvezményes ár a helybiztosítást nem tartalmazza.
Amennyiben az utas helybiztosítást kér, a helybiztosítási díjat külön meg kell fizetni.
9.

Gyermekkedvezmény

Gyermekek a felnőttek részére meghatározott kedvezményes menetdíj felét fizetik.
A gyermekkorhatár tekintetében a SCIC-NRT határozmányai mérvadók.
10.

Csoportos kedvezmény

Lásd 5. pont.
11.

Kutya szállítása

A kutya szállítására a SCIC-NRT határozmányai érvényesek.
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

A kedvezményes díj mindkét kocsiosztályra elszámolható.
2.-1. különbözetet a nemzetközi pénztárban a kedvezmény figyelembe vételével lehet kiadni,
a vonaton a jegyvizsgáló az országhatárig teljesárú NRT 2.-1. különbözetet számol el.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A hosszabb út részbeni fedezése megengedett.
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14.

Útirány-módosítás

Az útirány-módosítás megengedett.
15.

Útmegszakítás

Az útmegszakítás megengedett.
16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

A visszatérítésre az általános szabályok érvényesek.
17.

Korlátozások

A kedvezmény további kedvezménnyel nem kombinálható.
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3. MAGYAR-SZERB-MONTENEGRÓI MENETTÉRTI KEDVEZMÉNY

3. Magyar-szerb-montenegrói menettérti kedvezmény
Lásd SZERBIA 3. pont
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NÉMETORSZÁG
A Németországra vonatkozó kedvezményeket a Különleges
határozmányok Németország és Magyarország közötti forgalomban
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1. MAGYAR-OROSZ MENETTÉRTI KEDVEZMÉNY UKRAJNÁN ÁT

1. Magyar-orosz menettérti kedvezmény Ukrajnán át
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
Magyar-orosz menettérti kedvezmény Ukrajnán át.
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, GYSEV, UZ, RZD.
3.

Igényjogosultság

A kedvezményt egyéni utasok vehetik igénybe.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

Az ajánlatok a MÁV-START, a GYSEV és az RZD vasutak 108-1 elektronikus állományaiba
felvett magyar és orosz állomások viszonylataiban érvényesek, ha az utazás Ukrajnán át
történik.
5.

Kedvezmény mértéke, menetdíjak

Az ajánlatban részes vasutak az alábbi mértékű kedvezményt nyújtják az NRT normáldíjból:
Utazás típusa

Vasutak

Kedvezmény egyéni utasok részére

MÁV-START/GYSEV

50 %

UZ

30 %

RZD

30 %

Menettérti utazás

6.

Érvénytartam

A menetjegy érvénytartama 1 hónap.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
8.

Helybiztosítás

A helybiztosításra a mindenkor érvényes általános szabályok érvényesek.
9.

Gyermekkedvezmény

A gyermek a hatályos Kelet-Nyugat Díjszabás 3. Rész, A Fejezet 31. pontjában meghatározott
korhatár alapján a felnőtt részére meghatározott kedvezményes menetdíj felét fizeti.
10.

Csoportos kedvezmény

Csoportosan utazók részére a Kelet-Nyugat díjszabás B. Fejezetében továbbá a 3. sz.
mellékletben meghatározott kedvezmények és feltételek alapján kell kiszolgáltatni a
menetjegyet.
11.

Kutya szállítása

A kutya részére a felnőtt után 2. osztályon fizetendő teljes árú menetdíj felét kell egy útra
vagy menettérti útra felszámítani, függetlenül attól, hogy melyik kocsiosztályon (1. vagy 2.
osztály) utazik. (Kelet-Nyugat Díjszabás 36.5 pont)
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1. MAGYAR-OROSZ MENETTÉRTI KEDVEZMÉNY UKRAJNÁN ÁT
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

A kedvezményes díj mindkét kocsiosztályra elszámolható.
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2.-1. különbözetet a nemzetközi pénztárban a kedvezmény figyelembe vételével lehet kiadni,
a vonaton a jegyvizsgáló az országhatárig teljesárú NRT 2.-1. különbözetet számol el.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A hosszabb út részbeni fedezése nem megengedett.
14.

Útirány-módosítás

Az útirány-módosítás megengedett.
15.

Útmegszakítás

A Kelet-Nyugat díjszabás előírásai szerint.
16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

Visszatérítésre a Kelet-Nyugat Díjszabásban meghirdetett feltételek érvényesek.
17.

Korlátozások
-

2
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2. MAGYAR-OROSZ MENETTÉRTI KEDVEZMÉNY UKRAJNÁN ÉS FEHÉROROSZORSZÁGON ÁT

2. Magyar-orosz menettérti kedvezmény Ukrajnán és
Fehéroroszországon át
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
Magyar-orosz menettérti kedvezmény Ukrajnán és Fehéroroszországon át.
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, GYSEV, UZ, BC, RZD.
3.

Igényjogosultság

A kedvezményt egyéni utasok vehetik igénybe.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

Az ajánlatok a MÁV-START, a GYSEV és az RZD vasutak 108-1 elektronikus állományaiba
felvett magyar és orosz állomások viszonylataiban érvényesek, ha az utazás Ukrajnán és
Fehéroroszországon át történik.
5.

Kedvezmény mértéke, menetdíjak

Az ajánlatban részes vasutak az alábbi mértékű kedvezményt nyújtják az NRT normáldíjból:
Utazás típusa

Vasutak

Kedvezmény egyéni utasok részére

MÁV-START/GYSEV

50 %

UZ

30 %

BC

-

RZD

30 %

Menettérti utazás

6.

Érvénytartam

A menetjegy érvénytartama 1 hónap.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
8.

Helybiztosítás

A helybiztosításra a mindenkor érvényes általános szabályok érvényesek.
9.

Gyermekkedvezmény

A gyermek a hatályos Kelet-Nyugat Díjszabás 3. Rész, A Fejezet 31. pontjában meghatározott
korhatár alapján a felnőtt részére meghatározott kedvezményes menetdíj felét fizeti.
10.

Csoportos kedvezmény

Csoportosan utazók részére a Kelet-Nyugat díjszabás B. Fejezetében továbbá a Kelet-Nyugat
díjszabás 3. sz. mellékletben meghatározott kedvezmények és feltételek alapján kell
kiszolgáltatni a menetjegyet.
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11.

Kutya szállítása

A kutya részére a felnőtt után 2. osztályon fizetendő teljes árú menetdíj felét kell egy útra
vagy menettérti útra felszámítani, függetlenül attól, hogy melyik kocsiosztályon (1. vagy 2.
osztály) utazik. (Kelet-Nyugat Díjszabás 36.5 pont)
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

A kedvezményes díj mindkét kocsiosztályra elszámolható.

4

2.-1. különbözetet a nemzetközi pénztárban a kedvezmény figyelembe vételével lehet kiadni,
a vonaton a jegyvizsgáló az országhatárig teljesárú NRT 2.-1. különbözetet számol el.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A hosszabb út részbeni fedezése nem megengedett.
14.

Útirány-módosítás

Az útirány-módosítás megengedett.
15.

Útmegszakítás

A Kelet-Nyugat díjszabás előírásai szerint.
16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

Visszatérítésre a Kelet-Nyugat Díjszabásban meghirdetett feltételek érvényesek.
17.

Korlátozások
-
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3. MAGYAR-OROSZ EGYÚTI KEDVEZMÉNY

3. Magyar-orosz egyúti kedvezmény
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
Magyar-orosz egyúti kedvezmény.
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, GYSEV, UZ, BC, RZD.
3.

Igényjogosultság

A kedvezményt egyéni utasok vehetik igénybe.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

Az ajánlatok a MÁV-START, a GYSEV és az RZD vasutak 108-1 elektronikus állományaiba
felvett magyar és orosz állomások viszonylataiban érvényesek, ha az utazás Ukrajnán vagy
Ukrajnán és Fehéroroszországon át történik.
5.

Kedvezmény mértéke, menetdíjak

Az ajánlatban részes vasutak az alábbi mértékű kedvezményt nyújtják az NRT menetdíjból:
Utazás típusa

Vasutak

Kedvezmény egyéni utasok részére

MÁV-START/GYSEV

-

UZ

30 %

BC

-

RZD

30 %

Egyúti utazás

6.

Érvénytartam

A menetjegy érvénytartama 1 hónap.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
8.

Helybiztosítás

A helybiztosításra a mindenkor érvényes általános szabályok érvényesek.
9.

Gyermekkedvezmény

A gyermek a hatályos Kelet-Nyugat Díjszabás 3. Rész, A Fejezet 31. pontjában meghatározott
korhatár alapján a felnőtt részére meghatározott kedvezményes menetdíj felét fizeti.
10.

Csoportos kedvezmény

Csoportosan utazók részére a Kelet-Nyugat díjszabás B. Fejezetében továbbá a Kelet-Nyugat
díjszabás 3. sz. mellékletben meghatározott kedvezmények és feltételek alapján kell
kiszolgáltatni a menetjegyet.
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11.

Kutya szállítása

A kutya részére a felnőtt után 2. osztályon fizetendő teljes árú menetdíj felét kell egy útra
vagy menettérti útra felszámítani, függetlenül attól, hogy melyik kocsiosztályon (1. vagy 2.
osztály) utazik. (Kelet-Nyugat Díjszabás 36.5 pont)
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

A kedvezményes díj mindkét kocsiosztályra elszámolható.

4

2.-1. különbözetet a nemzetközi pénztárban a kedvezmény figyelembe vételével lehet kiadni,
a vonaton a jegyvizsgáló az országhatárig teljesárú NRT 2.-1. különbözetet számol el.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A hosszabb út részbeni fedezése nem megengedett.
14.

Útirány-módosítás

Az útirány-módosítás megengedett.
15.

Útmegszakítás

A Kelet-Nyugat díjszabás előírásai szerint.
16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

Visszatérítésre a Kelet-Nyugat Díjszabásban meghirdetett feltételek érvényesek.
17.

Korlátozások
-
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4. MAGYAR-OROSZ KEDVEZMÉNY BC-N KERESZTÜL

4. Magyar-orosz kedvezmény BC-n keresztül
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
Magyar-orosz kedvezmény BC-n keresztül
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, GYSEV, ŽSSK, ČD, PKP, BC,
RZD.
3.

Igényjogosultság

A kedvezményt egyéni és csoportban utazók vehetik igénybe.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

A kedvezmény a Kelet Nyugat Díjszabás alapján a megnevezett vasutakon és Brest
határponton átmenetben Fehéroroszországon keresztül az RZD állomásaira érvényes.
5.

Kedvezmény mértéke, menetdíjak

A részes vasutak a Kelet-Nyugat Díjszabásban megadott menetdíjaikból egyéni utasok részére
közvetlen jegykiadás esetén az alábbi kedvezményeket biztosítják. A MÁV-START
szolgáltatási területére eső menetdíjat a 108-1-es elektronikus adatbázisban található
táblázatból kell a megadott kedvezmény figyelembevételével számítani.
Menettérti
Egyúti
kedvezmény
kedvezmény
Gyermek,
egyéni
felnőtt
kutya
felnőtt
utasoknak
utasoknak
MÁV-START
30 %
ŽSSK
30 %
20 %
ČD
20 %
K-Ny
PKP
díjszabás
BC
szerint

RZD
6.

30 %

Csoport

K-Ny Díjszabás
szerint a teljesárú
menetdíjból

30 %

Megjegyzések

Az RZD egész
hálózatára
érvényes Brest
határátmenetben

Érvénytartam

A menetjegy érvénytartama 1 hónap.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
8.

Helybiztosítás

A helybiztosításra a mindenkor érvényes általános szabályok érvényesek.
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9.

Gyermekkedvezmény

A gyermek menetdíjának számításánál az 5. pontban foglaltak szerint kell eljárni.
Az alkalmazott életkor tekintetében a Kelet-Nyugat Díjszabás határozmányai érvényesek.
10.

Csoportos kedvezmény

A csoportos elszámolásra a Kelet-Nyugat Díjszabás határozmányai érvényesek.
11.

Kutyák szállítása

A kutya részére a felnőtt után 2. osztályon fizetendő teljesárú menetdíj felét kell egy útra vagy
menettérti útra felszámítani, függetlenül attól, hogy melyik kocsiosztályon (1. vagy 2. osztály)
utazik. (Kelet-Nyugat Díjszabás 36.5 pont)
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

A kedvezményes díj mindkét kocsiosztályra elszámolható.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

Hosszabb út részbeni fedezése megengedett.
14.

Útirány-módosítás

Az útirány-módosítás nem megengedett.
15.

Útmegszakítás

Az útmegszakítás megengedett.
16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

A Kelet-Nyugat díjszabásban rögzített szabályok szerint.
17.

Korlátozások

A kedvezmény csak a Kelet-Nyugat forgalomban utazók számára használható fel. A
kedvezmény csak az egyik vasút vonalára vagy határpontra nem adható ki.
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1. Magyar - román egyúti és menettérti kedvezmény
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
Magyar - román egyúti és menettérti kedvezmény
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, GYSEV, CFR Calatori.
3.

Igényjogosultság

Az igényjogosultság nincs korlátozva.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

A kedvezmény a MÁV-START/GYSEV és a CFR 108-1 elektronikus adatbázisába felvett
magyar és román állomások viszonylataiban, határátmenetektől függetlenül, valamennyi
menetrend szerinti vonaton érvényes.
5.

Kedvezmény mértéke, menetdíjak

A részes vasutak a SCIC - NRT menetdíjaikból az alábbi kedvezményeket biztosítják:
Utazás típusa
Egyúti utazás

Vasút

Egyéni utas részére

6 főtől álló csoport
részére

35 %

45 %

50 %

60 %

MÁV-START/GYSEV
CFR Calatori

Menettérti utazás

MÁV-START/GYSEV
CFR Calatori

A CFR vasút tranzit esetén is biztosítja a kedvezményt.
6.

Érvénytartam

A SCIC - NRT és Kelet-Nyugat díjszabás szerint kiadott kedvezményes menetjegyek
érvénytartama 1 hónap.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
8.

Helybiztosítás

A kedvezményes jegy nem tartalmazza a helybiztosítás díját, bármely, az adott viszonylatban
közlekedő vonatra kiadható, a vonatokra vonatkozó helybiztosítási előírások figyelembe
vételével.
9.

Gyermekkedvezmény

Mindkét kedvezmény esetén a gyermek a felnőtt által fizetendő kedvezményes menetdíj felét
fizeti a SCIC-NRT és a Kelet-Nyugat díjszabás szerinti életkorhatárok figyelembevételével.
10.

Csoportos kedvezmény

Lásd 5. pont
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11.

Kutya szállítása

A kutya a felnőtt 2. osztályú kedvezményes menetdíj feléért vihető fel a vonatra az érvényes
rendelkezések betartása mellett.
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

Az ajánlat mindkét kocsiosztályra elszámolható.
2.-1. különbözetet a nemzetközi pénztárban a kedvezmény figyelembe vételével lehet kiadni
(mind a nemzetközi, mind a román) belföldi szakaszra.
A vonaton a jegyvizsgáló az országhatárig teljesárú NRT 2.-1. különbözetet állíthat ki.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A hosszabb út részbeni fedezése csak román végcél esetén megengedett. Harmadik országba
történő utazás esetén csak a CFR szakaszra lehet a 35%-os tranzit kedvezményt kiadni.
14.

Útirány-módosítás

Az útiránymódosítás nem megengedett
15.

Útmegszakítás

Az útmegszakítás nem megengedett
16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

MÁV-START/GYSEV – CFR menettérti kedvezménnyel kiadott menetjegy egyúti
felhasználása esetén a visszatérítésnél a 35%-os egyúti kedvezményt kell alapul venni.
Az egyútra szóló kedvezményes menetjegy visszatérítése esetén a SCIC-NRT előírásai szerint
kell eljárni.
17.

Korlátozások

A kedvezményes menetjegy csak az egyik vasút vonalára nem adható ki.

2
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2. TRIP Ticket (román kirándulójegy)
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
TRIP Ticket (román kirándulójegy)
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, GYSEV, CFR Calatori.
3.

Igényjogosultság

Az igényjogosultság nincs korlátozva.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

A kedvezmény érvényességi területe:
 Budapest – Arad,
 Budapest – Oradea,
 Budapest – Timisoara és
Budapest – Cluj Napoca viszonylatokon
5.

Kedvezmény mértéke, menetdíjak

A kedvezményes menetdíjak:
Viszonylat
Budapest – Arad (Curtici Gr.)
Budapest – Oradea (Biharkeresztes Gr.)
Budapest – Timisoara (Curtici Gr.)
Budapest – Cluj-Napoca (Biharkeresztes Gr.)

Ár
(EUR)
21,00
21,00
27,00
31,00

A helyfoglalási, háló- és fekvőkocsi pótdíjakat a menetjegy árán felül kell megfizetni.
6.

Érvénytartam

A kedvezményes menettérti jegyek 4 napig érvényes.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
8.

Helybiztosítás

A kedvezményes jegy nem tartalmazza a helybiztosítás díját, bármely, az adott viszonylatban
közlekedő vonatra kiadható, a vonatokra vonatkozó helybiztosítási előírások figyelembe
vételével.
9.

Gyermekkedvezmény

A gyermek a felnőtt által fizetendő kedvezményes menetdíj felét fizeti.
A gyermekkorhatár tekintetében az Egységes Nemzetközi Díjszabás Személyek Szállítására
(SCIC-NRT) az irányadó. Az eltérő gyermekkorhatárból adódóan (MÁV-START, GYSEV:
6-14 év, CFR: 4-12 év) a viszonylati kedvezmény alapján kiállított gyermek menetjegyek
kiadásakor mindig a menetjegy kiállító vasúttársaságnál érvényes gyermekkorhatárt kell
figyelembe venni.
- ROMÁNIA -
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10.

Csoportos kedvezmény

A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze. (Lásd a Magyar – román egyúti és
menettérti kedvezményt)
11.

Kutya szállítása

A kutya a felnőtt kedvezményes menetdíj feléért vihető fel a vonatra az érvényes
rendelkezések betartása mellett.
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

A kedvezmény csak 2. osztályon vehető igénybe.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A hosszabb út részbeni fedezése nem megengedett.
14.

Útirány-módosítás

Az útiránymódosítás nem megengedett.
15.

Útmegszakítás

Az útmegszakítás nem megengedett.
16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

Ha az utas a menetjegy érvénytartamának első napja előtt lemond az utazásról, a fizetett
összeg a SCIC-NRT szerinti kezelési költség levonásával téríthető vissza.
Az érvénytartam kezdete után a TRIP Ticket jegy nem téríthető vissza.
17.

Korlátozások

A TRIP Ticket jegy fix áras ajánlat, amelyekből további kedvezmény nem adható, illetve más
kedvezménnyel nem kombinálható.

8

- ROMÁNIA -

3. FORTUNA TICKET

3. Fortuna Ticket
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve: Fortuna Ticket
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, GYSEV, CFR Calatori.
3.

Igényjogosultság

Az igényjogosultság nincs korlátozva.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

A kedvezmény érvényességi területe
 Budapest – Brasov,
 Budapest – Sibiu,
 Budapest – Targu Mures,
 Budapest – Cluj Napoca és
 Budapest – Bucuresti viszonylatokon

4

Igénybe vehető vonatok:
 406/407
Corona (Brasov, Cluj Napoca)
 IC 366/367 Harghita (Brasov, Targu Mures)
 EN 472/473 Ister (Bucuresti)
 374/375
Pannonia (Brasov)
 IC 372/373 Transilvania (Sibiu)
 IC 362/363 Bihar/Bihor (Cluj Napoca)
 IC364/365
Ady Endre (Cluj Napoca)
 IC 376/377 Maros/Mures (Targu Mures)
 1346/1347
Muntenia (Bucharest)
5.

Kedvezmény mértéke, menetdíjak

A Fortuna ticket egyútra szóló kontingentált ajánlat, a kedvezményes menetdíjak:
Viszonylat

Szolgáltató

Ülőhely

Ár (EUR)
Fekvőkocsi
(Bc6)

Hálókocsi
(T3)

Bp. – Brasov
(Bihark./ Curtici)

MÁV Utasellátó
CFR Gevaro

19,00

29,00

49,00

Budapest – Sibiu

CFR Calatori

19,00

-

-

Budapest – Cluj Napoca
(Biharkeresztes Gr.)

MÁV-START
CFR Gevaro

19,00

29,00

49,00

Budapest – Targu Mures

MÁV-START

19,00

-

-

CFR Gevaro

29,00

39,00

59,00

CFR Calatori

29,00

-

-

Budapest – Bucharest
(EN 472/473)
Budapest – Bucharest
(1346/1347)
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6.

Érvénytartam

A kedvezmény adott nap adott vonatára szól.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
8.

Helybiztosítás

Az ajánlat globáldíjas, mely magában foglalja a mentejegyet és a helybiztosítás díját is.
9.

Gyermekkedvezmény

A gyermek részére további kedvezmény nem adható.
10.

Csoportos kedvezmény

A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze. (Lásd a Magyar – román egyúti és
menettérti kedvezményt)
11.

Kutya szállítása

A kutya a SCIC-NRT szerinti 2. osztályú felnőtt 50%-os menetjegy árát fizeti.
12.

Kocsiosztály

A kedvezmény csak 2. osztályon vehető igénybe.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A hosszabb út részbeni fedezése nem megengedett.
14.

Útirány-módosítás

Az útiránymódosítás nem megengedett.
15.

Útmegszakítás

Az útmegszakítás nem megengedett.
16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

A menetjegy visszatérítése, cseréje nem megengedett.
17.

Korlátozások

A Fortuna Ticket jegyeket legkésőbb az utazás megkezdése előtt 7 nappal meg kell venni.
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4. Magyar – román kishatárforgalmi kedvezmény
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve: Magyar – román kishatárforgalmi kedvezmény.
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, CFR Calatori
3.

Igényjogosultság

Az igényjogosultság nincs korlátozva.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

A kedvezményes menetjegy az alábbi viszonylatokban vehető igénybe:
 Békéscsaba – Arad (Curtici Gr.)
 Békéscsaba – Salonta (Salonta Gr.)
 Debrecen – Valea lui Mihai – Carei (Nyírábrány Gr.)
 Mátészalka – Carei (Carei Gr.)
 Püspökladány – Oradea (Biharkeresztes Gr.)
5.

Kedvezmény mértéke, menetdíjak

A részes vasutak a SCIC-NRT menetdíjaikból az alábbi kedvezményeket biztosítják:
Utazás típusa
Egyúti utazás

Egyéni utasok
részére

Vasutak
MÁV-START

45 %

CFR Calatori

Menettérti utazás

MÁV-START

60 %

CFR Calatori

Kishatárforgalmi viszonylatok és menetjegy díjak
Viszonylat

MÁV-START

CFR Calatori

ÁR (EUR)

km

egy
út

mtti

km

egy
út

mtti

egyút

mtti

Püspökladány – Oradea

57

3,5

5,1

13

2,5

3,7

Báránd – Oradea

48

3,1

4,5

13

2,5

3,7

Sáp – Oradea

37

2,5

3,7

13

2,5

3,7

Berettyóújfalu – Oradea

23

1,7

2,4

13

2,5

3,7

Biharkeresztes – Oradea

6

1,0

1,4

13

2,5

3,7

6,0
5,6
5,0
4,2
3,5

8,8
8,2
7,4
6,1
5,1
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Viszonylat

CFR Calatori

ÁR (EUR)

km

egy
út

mtti

km

egy
út

mtti

egyút

mtti

57

3,5

5,1

7

2,4

3,5

Báránd – Episcopia Bihor

48

3,1

4,5

7

2,4

3,5

Sáp – Episcopia Bihor

37

2,5

3,7

7

2,4

3,5

Berettyóújfalu – Episcopia Bihor

23

1,7

2,4

7

2,4

3,5

Biharkeresztes – Episcopia Bihor

6

1,0

1,4

7

2,4

3,5

Mátészalka – Carei

24

1,7

2,4

10

2,4

3,5

Nyírcsaholy – Carei

18

1,3

1,9

10

2,4

3,5

Nagyecsed – Carei

12

1,1

1,6

10

2,4

3,5

Tiborszállás – Carei

6

1,0

1,4

10

2,4

3,5

Békéscsaba – Salonta

37

2,5

3,7

13

2,5

3,7

Fényes – Salonta

29

2,0

2,9

13

2,5

3,7

Gyula – Salonta

21

1,7

2,4

13

2,5

3,7

József szanatórium – Salonta

14

1,1

1,6

13

2,5

3,7

Sarkadi cukorgyár – Salonta

9

1,0

1,4

13

2,5

3,7

Sarkad – Salonta

8

1,0

1,4

13

2,5

3,7

Kötegyán – Salonta

1

0,7

1,0

13

2,5

3,7

Békéscsaba – Arad

32

2,3

3,4

25

2,9

4,2

Szabadkígyós – Arad
Kétegyháza – Arad

24

1,7

2,4

25

2,9

4,2

15

1,1

1,6

25

2,9

4,2

Lőkösháza – Arad

3

0,7

1,0

25

2,9

4,2

Debrecen – Valea lui Mihai
Debrecen-Szabadságtelep – Valea lui Mihai
Debrecen-Kondoros – Valea lui Mihai
Nagycsere – Valea lui Mihai
Haláp – Valea lui Mihai

31

2,3

3,4

8

2,4

3,5

28

2,0

2,9

8

2,4

3,5

24

1,7

2,4

8

2,4

3,5

20

1,3

1,9

8

2,4

3,5

16

1,3

1,9

8

2,4

3,5

Vámospércs – Valea lui Mihai

10

1,0

1,4

8

2,4

3,5

Szentannapuszta – Valea lui Mihai

5

0,7

1,0

8

2,4

3,5

Nyírábrány – Valea lui Mihai

1

0,7

1,0

8

2,4

3,5

Debrecen – Carei

31

2,3

3,4

39

3,4

5,0

Debrecen-Szabadságtelep – Carei

28

2,0

2,9

39

3,4

5,0

Debrecen-Kondoros – Carei

24

1,7

2,4

39

3,4

5,0

Nagycsere – Carei

20

1,3

1,9

39

3,4

5,0

Haláp – Carei

16

1,3

1,9

39

3,4

5,0

Vámospércs – Carei

10

1,0

1,4

39

3,4

5,0

Szentannapuszta – Carei

5

0,7

1,0

39

3,4

5,0

Nyírábrány – Carei

1

0,7

1,0

39

3,4

5,0

5,9
5,5
4,9
4,1
3,4
4,1
3,7
3,5
3,4
5,0
4,5
4,2
3,6
3,5
3,5
3,2
5,2
4,6
4,0
3,6
4,7
4,4
4,1
3,7
3,7
3,4
3,1
3,1
5,7
5,4
5,1
4,7
4,7
4,4
4,1
4,1

8,6
8,0
7,2
5,9
4,9
5,9
5,4
5,1
4,9
7,4
6,6
6,1
5,3
5,1
5,1
4,7
7,6
6,6
5,8
5,2
6,9
6,4
5,9
5,4
5,4
4,9
4,5
4,5
8,4
7,9
7,4
6,9
6,9
6,4
6,0
6,0

Püspökladány – Episcopia Bihor

1

MÁV-START
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4. MAGYAR – ROMÁN KISHATÁRFORGALMI KEDVEZMÉNY

6.

Érvénytartam

Az egy útra szóló menetjegyek érvénytartama 2 nap, a menettérti útra 4 nap.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
8.

Helybiztosítás

A kedvezményes jegy nem tartalmazza a helybiztosítás díját.
Kishatárforgalomban a helybiztosítás nem kötelező, még a kötelező helybiztosítással
közlekedő vonatokon sem.
9.

Gyermekkedvezmény

Mindkét kedvezmény esetén a gyermek a felnőtt által fizetendő kedvezményes menetdíj felét
fizeti a SCIC-NRT és a Kelet-Nyugat díjszabás szerinti életkorhatárok figyelembevételével.
10.

Csoportos kedvezmény

A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze. (Lásd a Magyar – román egyúti és
menettérti kedvezményt)
11.

Kutya szállítása

A kutya a felnőtt 2. osztályú kedvezményes menetdíj feléért vihető fel a vonatra az érvényes
rendelkezések betartása mellett.
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

A kishatárforgalmi menetjegy csak 2. kocsiosztályra számolható el.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A hosszabb út részbeni fedezése nem megengedett.
14.

Útirány-módosítás

Az útiránymódosítás nem megengedett.
15.

Útmegszakítás

Az útmegszakítás nem megengedett
16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

A kishatárforgalmi menetjegy nem cserélhető és csak az érvénytartam kezdete előtt váltható
vissza.
A kishatárforgalmi menetjegy visszavételére az általános rendelkezések 6.4 pontjában leírtak
figyelembe vételével akkor van lehetőség, ha a jegyváltás napja az érvénytartam első napja
elé esik.
17.

Korlátozások

A kedvezményes menetjegy csak az egyik vasút vonalára nem adható ki.
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5. KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS

5. Kerékpárszállítás
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
Kerékpárszállítás magyar - román forgalomban közlekedő nemzetközi vonatokon
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, GYSEV, CFR.
3.

Igényjogosultság

Az igényjogosultság nincs korlátozva.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

Kerékpárszállítás magyar – román viszonylatban az IC366/367 Hargita vonaton lehetséges.
(Budapest – Biharkeresztes – Oradea – Cluj Napoca – Deda – Miercurea Ciuc – Brasov
útvonal)
5.

Kedvezmény mértéke, menetdíjak

A két ország között a kerékpár viteldíja egy útra 5 Euro/kerékpár.
 kereskedelemben kapható kerékpárok (beleértve az elektromos segédmotorral
rendelkezőket is)
 kerékpár-utánfutók gyermek szállításához
 kétüléses tandemek, fekvő kerékpárok, triciklik és egyéb különleges kivitelű
kerékpárok.
A nemzetközi kerékpárjegy ára tartalmazza a kerékpárhelyek foglalására, illetve a helyek
rendelkezésre bocsátására meghatározott díjat – függetlenül a foglalt/rendelkezésre bocsátott
tároló helyek számától.
6.

Érvénytartam

Kerékpárszállítás csak a kerékpárszállító kocsi közlekedési időszakában lehetséges. A
kerékpárjegy érvénytartama megegyezik az utas menetjegyének érvénytartamával, de FIP
szabadjeggyel utazók esetén nem haladhatja meg az egy hónapot.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes. A vonatban IV.24 és X.29
között közlekedik kerékpárszállító kocsi.
8.

Helybiztosítás
-

9.

Gyermekkedvezmény

A kerékpár viteldíjból gyermek kedvezmény nem adható.
10.

Csoportos kedvezmény

A kerékpár viteldíjból csoportos kedvezmény nem adható.
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11.

Kutyák szállítása
-

12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba
-

13.

Hosszabb út részbeni fedezése
-

14.

Útirány-módosítás
-

15.

Útmegszakítás
-

16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

Ha a kerékpárszállítás a vasút hibájából meghiúsul, a vasút a kerékpár-viteldíjat visszatéríti az
érintett vasút belföldi viteldíj-visszatérítési szabályai szerint.
A visszatérítésre vonatkozó igényt a kerékpárjegyet kiadó vasúthoz lehet benyújtani.
17.

Korlátozások
-

18.

Egyéb

A kerékpár szállítása a két ország közötti forgalomban kizárólag az utas őrizetében és saját
felelősségére történik. A kerékpár vasúti kocsiba történő be- és kirakodásáról, továbbá a
kocsiban való elhelyezéséről az utas maga gondoskodik.
Egy utas csak egy kerékpárt vihet magával.

6

Az utas köteles a kerékpárját nevet, címet tartalmazó címkével ellátni. A kerékpárszállítókocsiban történő rögzítés előtt a kerékpáron található csomagokat, mozgatható felszereléseket
(pl.: kulacs, kilométeróra, GPS, stb.) az utasnak el kell távolítania a kerékpárról.
Az utasnak érvényes menetjeggyel kell rendelkeznie, amelyet fel kell mutatnia a kerékpárjegy
vásárlásakor.
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1. SPARSCHIENE-FORTUNA ZÜRICH

1. SparSchiene-Fortuna Zürich
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
SparSchiene-Fortuna Budapest – Zürich
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, ÖBB, SBB
3.

Igényjogosultság

A kedvezményt egyéni utas veheti igénybe.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

A SparSchiene-Fortuna ajánlat csak Magyarországon, vagy Svájcban vásárolható meg.
A SparSchiene-Fortuna ticket mind MÁV-START – SBB, mind az SBB – MÁV-START
forgalomban a vasutak által meghatározott, az EPA-ban tárolt kontingens erejéig adható ki az
alábbi vonatra és viszonylatban:
Budapest – Zürich Hbf


rj 162/165

A fenti viszonylatokat megelőző vagy követő útszakaszra a menetjegy a mindenkori
díjszabási határozmányoknak megfelelően értékesíthető.
5.

Kedvezmény mértéke, menetdíjak

A SparSchiene-Fortuna menetjegy fix áron kerül értékesítésre, más kedvezménnyel nem
kombinálhatók. A menetdíj a helybiztosítást is magába foglalja.
A promóciós áru menetjegyek kizárólag a határt átlépő nemzetközi forgalomban a
vonatközlekedési útvonalába eső valamennyi menetrendszerinti megállási állomásról
valamennyi megállási állomásra egységes áron, mindig egy irányú utazásra érvényesek.
Viszonylat
Budapest – Zürich
6.

Árak euróban
2. osztály
1. osztály
39

59

Tarifakód

1

42

Érvénytartam

A SparSchiene-Fortuna ticket az utas igényének és az EPA-ban tárolt akciós jegykontingens
rendelkezésre állásának megfelelően, kizárólag a meghatározott napon, vonaton és
útszakaszon érvényes, mely a jegykiadáshoz használt menetjegyen elektronikusan vagy
manuálisan feltüntetésre kerül.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
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1. SPARSCHIENE-FORTUNA ZÜRICH

8.

Helybiztosítás

Az általános helybiztosítási szabályok érvényesek, mivel az ár tartalmazza a helybiztosítást.
Ha az akciós jegykontingens elfogyott, fenti viszonylatokra az érvényben lévő egyéb
megállapodások (Pl. Svájci Speciálok) alapján lehet a menetjegyet kiszolgáltatni.
A SparSchiene-Fortuna ticket elővétele 2 hónap. Menetrendváltás, illetve új ajánlat
bevezetése esetében a vasutak technikai okokból rövidebb elővételt is meghatározhatnak.
9.

Gyermekkedvezmény

Gyermekkedvezmény nem vehető igénybe.
10.

Csoportos kedvezmény

Csoportos kedvezmény nincs.
11.

Kutya szállítása

A kedvezményes menetjegy kutya részére nem adható ki.
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

A SparSchiene-Fortuna Zürich kedvezmény 1. és 2. kocsiosztályra adható ki.
Az átmenet magasabb kocsiosztályba nem megengedett.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A hosszabb út részbeni fedezése megengedett.
14.

Útirány-módosítás

Az útirány-módosítás nem megengedett.
15.

Útmegszakítás

Az útmegszakítás nem megengedett.
16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

A menetjegy visszatérítése, cseréje nem megengedett.
17.

Korlátozások

A kedvezményes díjból további kedvezmény nem adható, a kedvezmény más kedvezménnyel
nem kombinálható.
18.

Jegykiadóhelyek

Az ajánlatok Magyarországon a MÁV-START valamennyi, elektronikus helybiztosítási
berendezéssel (EPA) ellátott, nemzetközi jegykiadásra felhatalmazott jegykiadóhelyén
megvásárolhatók.
Svájcban szintén az EPÁ-ból értékesítik a menetjegyeket.

2
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2. Svájci Speciálok
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve: MÁV – SBB különleges szállítási feltételek (SCIC-NRT) Magyarország –
Svájc között, Ausztria átmenetben az alábbi elnevezéssel:
„Zürich Special”
„Bern Special”
„Basel SBB Special”
„Lausanne Special”
„Geneve Special”
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, ÖBB, SBB.
3.

Igényjogosultság

A kedvezményt egyéni utas veheti igénybe.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

A speciális ajánlat bármely a 108-1 elektronikus adatbázisban meghirdetett magyar kiinduló
állomástól Zürich, Bern, Basel, Lausanne, Geneve állomásig érvényes, Hegyeshalom Gr. –
Wien – Salzburg – Buchs SG – Sargans útirányon át.
Az ajánlat Svájcban kizárólag az SBB vonalain érvényes. Bármely, a megadott útirányon
közlekedő vonat igénybe vehető, átszállás megengedett.
Helyjegyköteles, illetve globáldíjas vonatok a megfelelő helybiztosítási díj, illetve globáldíjas
felár megfizetése mellett vehetők igénybe.
5.

Kedvezmény mértéke, menetdíjak

A kedvezmények számításának alapja a normál SCIC-NRT ár. A MÁV-START, az ÖBB és
az SBB a saját vonalszakaszára a következő kedvezményt biztosítja az NRT-árból:
MÁV-START
ÖBB
SBB
6.





60%
50%
50%

Érvénytartam
A svájci Special jegy 1 hónapig érvényes menettérti jegy.
A menetjegyet legkésőbb az utazás napját megelőző 3. napon lehet megvásárolni.
A helybiztosítás kötelező az első határátlépő nemzetközi vonatra mind az oda, mind a
visszaútban.
Hétvégéhez kötött, a „Sunday rule”= az u.n. „vasárnapi szabály” érvényes: az oda – és a
visszautazás között legalább egy szombatról vasárnapra eső éjszakát kell eltölteni a
célállomáson.

A visszautazást az érvénytartam utolsó napján 24 óráig be kell fejezni.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
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8.

Helybiztosítás

A helybiztosítás az első határátlépő nemzetközi vonatra kötelező mind az oda-, mind a
visszaútban az ingyenesen utazó gyermek részére is.
A helybiztosítás díja külön felszámításra kerül.
9.

Gyermekkedvezmény

A gyermek korhatáránál az utazás megkezdése napján betöltött életkor mérvadó.
Magyarországon történő jegykiadás esetén:
-

4
-

0-14 éves korig a gyermek – saját menetjeggyel – Magyarországon történő menetjegyértékesítés esetében szülő, vagy nagyszülő kíséretében Magyarországról Ausztrián át
Svájcba díjmentesen utazhat. A gyermekek száma nincs korlátozva.
Egyedül utazó gyermek 6 éves kortól a be nem töltött 14 éves korig az NRT-ár 25%-át
fizeti. Kedvezmény mértéke: 75%.

Svájcban történő jegykiadás esetén
10.

0-16 éves korig a gyermek – saját menetjeggyel – Svájcban történő menetjegyértékesítés esetében szülő, vagy nagyszülő kíséretében Svájcból Ausztrián át
Magyarországra díjmentesen utazhat.
Egyedül utazó gyermek 6 éves kortól a be nem töltött 15 éves korig a menetdíj 50%-át
fizeti.
Csoportos kedvezmény

Csoportos kedvezmény nincs.
11.

Kutya szállítása

A kutya szállításáért a felnőtt kedvezményes díjának a felét kell számítani.
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

A kedvezmény mindkét kocsiosztályon érvényes.

4

2.-1. különbözetet a nemzetközi jegykiadóhelyeken a kedvezmény figyelembe vételével lehet
kiadni, a vonaton a jegyvizsgáló az országhatárig teljesárú NRT 2.-1. különbözetet számol el.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A hosszabb út részbeni fedezése megengedett.
14.

Útirány-módosítás

Az útirány-módosítás nem megengedett.
15.

Útmegszakítás

Az útmegszakítás a menetjegy érvénytartamán belül megengedett.
16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

Részben felhasznált menetjegy visszatérítése nem lehetséges.
17.

Korlátozások

A speciális kedvezmény további kedvezménnyel nem kombinálható.
18.

Egyéb

A menetjegy átruházható.

6
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1. BEOGRAD SPECIAL

1. Beograd Special
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
 Beograd Special: Magyarországon történő értékesítés estén
 Budapest Special: Szerbiában történő értékesítés esetén
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, GYSEV, ŽS.
3.

Igényjogosultság

Az igényjogosultság nincs korlátozva.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

A kedvezmény érvényességi területe:
MÁV-ŽS forgalomban Budapest – Subotica Gr. – Beograd viszonylatban



5.

IC 345/344 Avala,
343/342 Ivo Andrić
341/340 sz. Beograd vonatokon
Kedvezmény mértéke, menetdíjak

Az utas fel és leszállási állomásától függetlenül az egész útvonalra fix ár került
meghatározásra. A piaci ár kötött feltételekkel vehető igénybe. További kedvezmény
csoportoknak nem adható. Az egyéni utasok részére meghatározott díjat kell az utasok
számával megszorozni
Egy út
Menettérti út
6.

2. oszt.
15 EUR
26 EUR

Érvénytartam

A menetjegy érvénytartama 1 hónap.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
8.

Helybiztosítás

A helybiztosítás fakultatív. A piaci ár a helybiztosítást nem tartalmazza. Ha az utas
helybiztosítást kér, a helybiztosítási díjat külön meg kell fizetni.
9.

Gyermekkedvezmény

Gyermek a felnőtt részére megállapított piaci ár 50%-át fizeti.
A gyermekkorhatár megállapítására a jegykiadó vasútnál érvényes szabályokat kell
alkalmazni az egész útvonalra. (Magyarországon 6-14 év)
10.

Csoportos kedvezmény

Csoportos kedvezmény nincs.
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1. BEOGRAD SPECIAL
11.

Kutya szállítása

A kutya szállítása a SCIC-NRT feltételei szerint lehetséges.
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

Az ajánlat nemzetközi forgalomban, kizárólag 2. kocsiosztályon érvényes.
Magasabb kocsiosztály igénybevétele még a teljesárú 1-2. osztályú különbözet megfizetése
mellett sem lehetséges.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A hosszabb út részbeni fedezése megengedett.
14.

Útirány-módosítás

Az útirány-módosítás részbeni fedezése nem megengedett.
15.

Útmegszakítás

Az útmegszakítás nem megengedett.
16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

A menetjegy visszatérítése, cseréje nem megengedett.
17.

Korlátozások

A speciális kedvezmény további kedvezménnyel nem kombinálható.
18.

Egyéb

A menetjegy átruházható.

2
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2. MAGYAR-SZERB ONE WAY TICKET

2. Magyar-szerb One Way Ticket
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve: Magyar-szerb One Way Ticket.
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, GYSEV, ŽS.
3.

Igényjogosultság

A kedvezményt egyéni utasok vehetik igénybe.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

A kedvezmény a MÁV-START és a GYSEV 108-1 elektronikus állományába felvett magyar
állomásokról a ŽS 108-1 elektronikus adatbázisába felvett szerb állomásokra és viszont
adható ki.
5.

Kedvezmény mértéke, menetdíjak

A kedvezmény mértéke valamennyi vasútra egységesen 30% az NRT díjból.
6.

Érvénytartam

A kedvezményes menetjegy érvénytartama 1 hónap.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
8.

Helybiztosítás

A kedvezményes ár a helybiztosítást nem tartalmazza.
Ha az utas helybiztosítást kér, a helybiztosítási díjat külön meg kell fizetnie.
9.

Gyermekkedvezmény

Mindkét kedvezmény esetén a gyermek a felnőtt által fizetendő kedvezményes menetdíj felét
fizeti a SCIC-NRT szerinti életkorhatárok figyelembevételével.
10.

Csoportos kedvezmény

A kedvezmény mértéke valamennyi vasútra egységesen 35% az NRT díjból.
11.

Kutyák szállítása

A kutya a felnőtt 2. osztályú kedvezményes menetdíj feléért vihető fel a vonatra az érvényes
rendelkezések betartása mellett.
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

A kedvezményes díj mindkét kocsiosztályra elszámolható.
2.-1. különbözetet a nemzetközi jegykiadóhelyeken pénztárban a kedvezmény figyelembe
vételével lehet kiadni, a vonaton a jegyvizsgáló az országhatárig teljesárú NRT 2.-1.
különbözetet számol el.
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2. MAGYAR-SZERB ONE WAY TICKET
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A hosszabb út részbeni fedezése megengedett.
14.

Útirány-módosítás

Az útiránymódosítás megengedett.
15.

Útmegszakítás

Az útmegszakítás megengedett.
16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

Visszatérítés, csere és visszavétel esetén a SCIC-NRT szabályai érvényesek.
17.

Korlátozások
-

6
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3. MÁV-START – ŽS KISHATÁRFORGALMI KEDVEZMÉNY

3. MÁV-START – ŽS kishatárforgalmi kedvezmény
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
MÁV-START – ŽS kishatárforgalmi kedvezmény
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, GYSEV, ŽS.
3.

Igényjogosultság

Egyéni utasok, valamint a csoportosan utazók esetén a csoport valamennyi tagja.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

A kedvezmény érvényességi területe:
 Szeged – Kanjiža - (Röszke Gr.-én át), Horgoson átszállással
 Szeged – Subotica - (Röszke Gr.-én át),
 Kiskunhalas – Subotica (Subotica Gr.-én át)
viszonylat állomásaira, valamennyi kishatárforgalomban és nemzetközi forgalomban
közlekedő vonaton.
5.

Kedvezmény mértéke, menetdíjak

Az utast kizárólag kishatárforgalomban – a tárgyidőszakban érvényes SCIC-NRT díjszabás
alapján számított 60%-os menetdíjkedvezmény illeti meg mind a MÁV-START, mind a ŽS
vonalszakaszra, egy útra és menettérti útra egyaránt.
6.

Érvénytartam

A kedvezményes kishatárforgalmi jegy érvénytartama egy útra 1 nap, menettérti útra 3 nap.
Az utazást érvénytartam utolsó napjának 24. órájáig be kell fejezni.
A kishatárforgalmi jegy a pontos dátum megadásával legkorábban az utazás előtt kettő
hónappal elővételben is megváltható.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
8.

Helybiztosítás

A vonatok helybiztosítás nélkül vagy fakultatív helybiztosítással közlekednek.
9.

Gyermekkedvezmény

Mindkét vasút vonalára a 6-14 év közötti gyermek részére a felnőtt kedvezményes menetdíj
felét kell megfizetni.
10.

Csoportos kedvezmény

Lásd 5. pont.
11.

Kutya szállítása

A kutya szállítása a SCIC-NRT előírásai szerint lehetséges. A kutya szállításáért a felnőtt 2.
osztályú kedvezményes menetdíj 50%-át kell fizetni.
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3. MÁV-START – ŽS KISHATÁRFORGALMI KEDVEZMÉNY
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

A kedvezményes menetjegy 2. kocsiosztályra adhatók ki.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A hosszabb út részbeni fedezése nem megengedett.
14.

Útirány-módosítás

Az útvonal változtatása nem megengedett.
15.

Útmegszakítás

Az útmegszakítás nem megengedett.
16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

A kishatárforgalmi menetjegy visszavételére az általános rendelkezések 6.4 pontjában leírtak
figyelembe vételével akkor van lehetőség, ha a jegyváltás napja az érvénytartam első napja
elé esik.
17.

Korlátozások

Ha az utas a SCIC-NRT-ben előírt mennyiségű és tömegű kézipoggyászon felül visz be
kézipoggyászt a személykocsiba, a többlet kézipoggyászért darabonként 2 euro/csomag
pótdíjat köteles fizetni a vonaton.
18.

Kerékpárszállítás

Kerékpár szállítása a kishatárforgalmú vonatokon a rendelkezésre álló hely függvényében
lehetséges.
Ha az utas kerékpárt szállít, 2 euro pótdíjat kell fizetnie. A pótdíjat nem vasutanként kell
megállapítani.
6

Kerékpárszállítás az Avala, a Beograd és az IVO Andric vonatokon kishatárforgalmi
viszonylatok esetén nem lehetséges.

10
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4. MAGYAR-SZERB ÉS MAGYAR-SZERB-MONTENEGRÓI MENETTÉRTI KEDVEZMÉNY

4. Magyar-szerb
kedvezmény

és

magyar-szerb-montenegrói

menettérti

A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
Magyar-szerb-montenegrói menettérti kedvezmény.
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, GYSEV, ŽS, ŽCG.
3.

Igényjogosultság

Az igényjogosultság nincs korlátozva. (egyéni utasok és csoportok)
4.

A kedvezmény érvényességi területe

A menettérti kedvezmény a MÁV-START és a GYSEV 108-1 elektronikus adatbázisába
felvett magyar állomásokról a ŽS 108-1 elektronikus adatbázisába felvett szerb állomásokra,
illetve a 108-1 elektronikus adatbázis kivonata frekventált viszonylatokra díjszabásban
szereplő montenegrói állomásokra és viszont adható ki.
5.

Kedvezmény mértéke

A díjszabásban részes vasutak az NRT menetdíjból egységesen 60%-os menettérti
kedvezményt nyújtanak.
6.

Érvénytartam

A menetjegyek érvénytartama 1 hónap.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
8.

Helybiztosítás

A helybiztosításra a mindenkor érvényes általános szabályok érvényesek.
9.

Gyermekkedvezmény

Mindkét kedvezmény esetén a gyermek a felnőtt által fizetendő kedvezményes menetdíj felét
fizeti a SCIC-NRT szerinti életkorhatárok figyelembevételével.
10.

Csoportos kedvezmény

Lásd 5. pont.
11.

Kutya szállítása

A kutya a felnőtt 2. osztályú kedvezményes menetdíj feléért vihető fel a vonatra az érvényes
rendelkezések betartása mellett.
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

2.-1. különbözetet a nemzetközi pénztárban a kedvezmény figyelembe vételével lehet kiadni,
a vonaton a jegyvizsgáló az országhatárig teljesárú NRT 2.-1. különbözetet állíthat ki.
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4. MAGYAR-SZERB ÉS MAGYAR-SZERB-MONTENEGRÓI MENETTÉRTI KEDVEZMÉNY
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A hosszabb út részbeni fedezése megengedett.
14.

Útirány-módosítás

Az útirány-módosítás megengedett.
15.

Útmegszakítás

Az útmegszakítás megengedett.
16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

A kiadott menettérti jegy egyúti felhasználása esetén a visszatérítésnél a 30%-os egyúti
kedvezményt kell alapul venni.
17.

Korlátozások
-
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5. KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS AZ EC 271/270 SZ. VONATON

5. Kerékpárszállítás az EC 271/270 sz. vonaton
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
Kerékpárszállítás magyar - szerb forgalomban.
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, ŽS
3.

Igényjogosultság

Azok az utasok válthatnak kerékpárjegyet, akik az adott viszonylatra érvényes nemzetközi
menetjeggyel rendelkeznek.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

MÁV-START–ŽS és ŽS–MÁV-START nemzetközi forgalomban az EC 271/270 sz. vonaton
engedélyezett a kerékpárszállítás.
5.

Kedvezmény mértéke, menetdíjak

A két ország között a kerékpár viteldíja egy útra 5 EUR.
6.

Érvénytartam

A kerékpárjegy érvénytartama megegyezik az utas menetjegyének érvénytartamával, de FIP
szabadjeggyel utazók esetén nem haladhatja meg az egy hónapot.
7.

Érvényességi időszak

Kerékpárjegyet a Magyarország és Szerbia közötti forgalomban 2012. június 16-tól lehet
kiadni.
8.

Helybiztosítás

A kedvezmény igénybevételéhez kötelező az utas részére az ülőhely és kerékpárhely
foglalása.
9.

Gyermekkedvezmény
-

10.

Csoportos kedvezmény
-

11.

Kutyák szállítása
-
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5. KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS AZ EC 271/270 SZ. VONATON
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba
-

13.

Hosszabb út részbeni fedezése
-

14.

Útirány-módosítás
-

15.

Útmegszakítás
-

16.

6

Visszatérítés, csere, visszavétel

Ha a kerékpárszállítás a vasút hibájából hiúsul meg, a vasút a kerékpár-viteldíjat az érintett
vasút belföldi viteldíj-visszatérítési szabályai szerint téríti vissza. A visszatérítésre vonatkozó
igényt a kerékpárjegyet kiadó vasúthoz lehet benyújtani.
17.

Korlátozások
-

18.

Egyéb

A kerékpár szállítása kizárólag az utas őrizetében és saját felelősségére történik. A kerékpár
vasúti kocsiba történő be- és kirakodásáról, továbbá a kocsiban való elhelyezéséről az utas
maga gondoskodik.
Egy utas csak egy kerékpárt vihet magával.
Az utas köteles a kerékpárját nevet, címet tartalmazó címkével ellátni. A kerékpárszállítókocsiban történő rögzítés előtt a kerékpáron található csomagokat, mozgatható felszereléseket
(pl.: kulacs, kilométeróra, GPS, stb.) az utasnak el kell távolítania a kerékpárról.
Az utasnak érvényes menetjeggyel kell rendelkeznie, amelyet fel kell mutatnia a kerékpárjegy
vásárlásakor.
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1. MAGYAR-SZLOVÁK MENETTÉRTI KEDVEZMÉNY

1. Magyar-szlovák menettérti kedvezmény
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
Magyar - szlovák menettérti kedvezmény
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, GYSEV, ZSSK.
3.

Igényjogosultság

Az igényjogosultság nincs korlátozva.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

A kedvezmény a MÁV-START, a GYSEV, a ZSSK 108-1 elektronikus adatbázisába felvett
magyar és szlovák állomások viszonylataiban, határátmenetektől függetlenül, valamennyi
menetrend szerinti vonaton érvényes.
5.

Kedvezmény mértéke, menetdíjak

A részes vasutak a NRT menetdíjaikból az alábbi kedvezményeket biztosítják:
Vasút

6.

1-5 főig

6 – 29 főig

30 fő felett

MÁV-START/GYSEV

60%

60%

65%

ZSSK

55%

65%

65%

Érvénytartam

A SCIC - NRT és Kelet-Nyugat díjszabás szerint kiadott kedvezményes menetjegy
érvénytartama 1 hónap.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
8.

Helybiztosítás

A kedvezményes jegy nem tartalmazza a helybiztosítás díját. Bármely, az adott viszonylatban
közlekedő vonatra kiadható, a vonatokra vonatkozó helybiztosítási előírások figyelembe
vételével.
9.

Gyermekkedvezmény

A gyermek a felnőtt által fizetendő kedvezményes menetdíj felét fizeti a SCIC-NRT szerinti
életkorhatárok figyelembevételével.
10.

Csoportos kedvezmény

Lásd 5. pont
11.

Kutya szállítása

A kutya a felnőtt 2. osztályú kedvezményes menetdíj feléért vihető fel a vonatra az érvényes
rendelkezések betartása mellett.
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1. MAGYAR-SZLOVÁK MENETTÉRTI KEDVEZMÉNY
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

Az ajánlat mindkét kocsiosztályra elszámolható.
2.-1. különbözetet a nemzetközi pénztárban a kedvezmény figyelembe vételével lehet kiadni,
a vonaton a jegyvizsgáló az országhatárig teljesárú NRT 2.-1. különbözetet állíthat ki.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A kedvezményes menetjegy hosszabb út részbeni fedezésére Szlovákián belül felhasználható.
3. országba történő utazás céljára nem számolható el. Kedvezményes menetjegy csak az egyik
vasút vonalára vagy határpontra nem adható ki.
14.

Útirány-módosítás

Az útiránymódosítás nem megengedett.
15.

Útmegszakítás

Az útmegszakítás megengedett.
16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

A kedvezményes menetjegy visszatérítése esetén a SCIC-NRT előírásai szerint kell eljárni.
17.

Korlátozások

A kedvezményes menetjegy csak az egyik vasút vonalára nem adható ki.

2
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2. MAGYAR-SZLOVÁK VISZONYLATI MENETTÉRTI KEDVEZMÉNY

2. Magyar-szlovák viszonylati menettérti kedvezmény
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
Magyar - szlovák viszonylati kedvezmény
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, GYSEV, ZSSK.
3.

Igényjogosultság

Az igényjogosultság nincs korlátozva.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

A kedvezmény az 5 pontban megadott viszonylatokon valamennyi menetrend szerinti vonaton
érvényes.
5.

Kedvezmény mértéke, menetdíjak

A részes vasutak az alábbi viszonylatokon biztosítják a viszonylati kedvezményt:
Viszonylat

km
MÁVSTART

Miskolc - Kosice
(Cana Gr.)
Budapest - Bratislava hl.st.
(Szob Gr.)
Budapest - Poprad-Tatry
(Cana Gr.)
Budapest - Kosice - *
(Cana Gr.)
Budapest - Stúrovo
(Szob Gr.)
Vác - Nové Zámky
(Szob Gr.)
Budapest - Nové Zámky
(Szob Gr.)

Ár (EUR)
ZSSK

MÁV-START

ZSSK

ÖSSZESEN

66

23

4,00

2,50

6,50

74

149

5,00

12,50

17,50

248

124

17,00

11,50

28,50

248

23

17,00

3,00

20,00

74

14

5,00

1,50

6,50

31

58

3,00

5,50

8,50

74

58

5,00

5,50

10,50

A kedvezményes menetdíjból a meghatározottnál nagyobb kedvezmény nem adható.
6.

Érvénytartam

A kedvezményes menetjegy érvénytartama 1 hónap.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.

- SZLOVÁKIA -

5
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8.

Helybiztosítás

A kedvezményes jegy nem tartalmazza a helybiztosítás díját. Bármely, az adott viszonylatban
közlekedő vonatra kiadható, a vonatokra vonatkozó helybiztosítási előírások figyelembe
vételével.
9.

Gyermekkedvezmény

A gyermek a felnőtt által fizetendő kedvezményes menetdíj felét fizeti.
A gyermekkorhatár tekintetében az Egységes Nemzetközi Díjszabás Személyek Szállítására
(SCIC-NRT) az irányadó.
Az eltérő gyermekkorhatárból adódóan (MÁV-START, GYSEV: 6-14 év, ZSSK: 6-15 év) a
viszonylati kedvezmény alapján kiállított gyermek menetjegy kiadásakor mindig a menetjegy
kiállító vasúttársaságnál érvényes gyermekkorhatárt kell figyelembe venni.
10.

Csoportos kedvezmény

A kedvezményből további kedvezmény nem adható, ezért a csoport a magyar – szlovák
menettérti kedvezmény szerint számolható el.
11.

Kutya szállítása

A kutya a felnőtt 2. osztályú kedvezményes menetdíj feléért vihetők fel a vonatra az érvényes
rendelkezések betartása mellett.
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

Az ajánlat csak 2. kocsiosztályra számolható el.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A hosszabb út részbeni fedezése nem megengedett.
14.

Útirány-módosítás

Az útiránymódosítás nem megengedett.
15.

Útmegszakítás

Az útmegszakítás nem megengedett.
16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

A kedvezményes menetjegy részbeni visszatérítése nem megengedett, amennyiben csak
egyútra használták fel.
17.

Korlátozások
-
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3. MAGYAR-SZLOVÁK KISHATÁRFORGALMI MENETTÉRTI KEDVEZMÉNY

3. Magyar-szlovák kishatárforgalmi menettérti kedvezmény
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
Magyar - szlovák kishatárforgalmi kedvezmény.
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, GYSEV, ZSSK.
3.

Igényjogosultság

Az igényjogosultság nincs korlátozva.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

Az 5. pontban megadott viszonylatokon valamennyi menetrend szerinti vonaton érvényes.
5.

Kedvezmény mértéke, menetdíjak

A részes vasutak az alábbi viszonylatokon biztosítják a kedvezményt:
Teljesárú menetjegy
(EUR)

50% kedvezményű
menetjegy
(EUR)

Szob – Stúrovo

1,80

0,90

Vác – Stúrovo

3,80

1,90

Viszonylat

6.

Érvénytartam

A kishatárforgalmi kedvezményes menetjegy a fenti viszonylatokban menettérti útra
szolgáltatható ki. A kedvezményes menetjegy érvénytartama 2 nap.
A jegyborítón szereplő érvénytartamot ennek megfelelően javítani kell, és a „2
nap/Tage/jours” szöveget kell a borítóra ráírni.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
8.

Helybiztosítás

A kedvezményes jegy nem tartalmazza a helybiztosítás díját. Bármely, az adott viszonylatban
közlekedő vonatra kiadható, a vonatokra vonatkozó helybiztosítási előírások figyelembe
vételével.
9.

Gyermekkedvezmény

A gyermek 50%-os kedvezménnyel utazhat (a táblázatban megjelölt árakon). A
gyermekkedvezmény igénybevételére való jogosultságra a Különleges nemzetközi szállítási
feltételek a helybiztosítást nem tartalmazó menetjegyekkel történő utazásra (SCIC-NRT) az
irányadó.
Az eltérő gyermekkorhatárból adódóan (MÁV-START, GYSEV: 6-14 év, ZSSK: 6-15 év) a
viszonylati kedvezmény alapján kiállított gyermek menetjegy kiadásakor mindig a menetjegy
kiállító vasúttársaságnál érvényes gyermekkorhatárt kell figyelembe venni.
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10.

Csoportos kedvezmény

A kedvezményből további kedvezmény nem adható, ezért a csoport a magyar – szlovák
menettérti kedvezmény szerint számolható el.
11.

Kutya szállítása

A kutya a felnőtt 2. osztályú kedvezményes menetdíj feléért vihető fel a vonatra az érvényes
rendelkezések betartása mellett.
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

Az ajánlat csak 2. kocsiosztályra számolható el.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A hosszabb út részbeni fedezése nem megengedett.
14.

Útirány-módosítás

Az útiránymódosítás nem megengedett.
15.

Útmegszakítás

Az útmegszakítás nem megengedett.
16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

A kishatárforgalmi menetjegy nem cserélhető és csak az érvénytartam kezdete előtt váltható
vissza.
A kishatárforgalmi menetjegy visszavételére az általános rendelkezések 6.4 pontjában leírtak
figyelembe vételével akkor van lehetőség, ha a jegyváltás napja az érvénytartam első napja
elé esik.
17.

Korlátozások
-
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4. KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS

4. Kerékpárszállítás
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve: kerékpárszállítás a magyar - szlovák forgalomban közlekedő nemzetközi
vonatokon.
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, GYSEV, ZSSK.
3.

Igényjogosultság

Az igényjogosultság nincs korlátozva.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

MÁV-START–ZSSK és ZSSK–MÁV-START nemzetközi forgalomban kerékpárszállításra
igénybe vehető vonatok jegyzéke
Határ
Cana Gr.
Szob Gr.

MÁV-START-ZSSK
536, 532*
EC 136**, EC 270**,
EC 272**, EC 274**,
EC 174***

ZSSK-MÁV-START
537, 533*
EC 137**, EC 271**,
EC 273**, EC 275**,
EC 175***

5

* közlekedik 2012. IV. 07.- X. 28
** a kerékpárszállítás a vasút őrizetében történik. Az EC 270/271 sz. vonatokon a kerékpárszállítás
Budapest és a vonatok által érintett szlovák állomások között engedélyezett.
*** közlekedik 2012. 06. 16. – 2012. 09. 30.

5.

6
5

Kedvezmény mértéke, menetdíjak

A két ország között a kerékpár viteldíja egy útra 5 euró.
6.

Érvénytartam

A kerékpárjegy érvénytartama megegyezik az utas menetjegyének érvénytartamával, de FIP
szabadjeggyel utazók esetén nem haladhatja meg az egy hónapot.
7.

6

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
Kerékpárjegyet az EC 136/137, EC 270/271, EC 272/273, EC 274/275, valamint az EC
174/175. sz. vonatokra 2012. június 1-jétől lehet kiadni. A kerékpárszállítás az EC 136/137,
EC 270/271, EC 272/273, EC 274/275 sz. vonatokon 2012. június 10-től engedélyezett. Az
EC 174/175 sz. vonatokon a kerékpárszállítás 2012. 06. 16. és 2012. 09. 30. között
engedélyezett.
8.

Helybiztosítás

A kedvezmény igénybevételéhez kötelező az utas részére az ülőhely és kerékpárhely
foglalása.
9.

Gyermekkedvezmény
- SZLOVÁKIA -
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10.

Csoportos kedvezmény
-

11.

Kutyák szállítása
-

12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba
-

13.

Hosszabb út részbeni fedezése
-

14.

Útirány-módosítás
-

15.

Útmegszakítás
-

16.
5

Visszatérítés, csere, visszavétel

Ha a kerékpárszállítás a vasút hibájából hiúsul meg, a vasút a kerékpár-viteldíjat az érintett
vasút belföldi viteldíj-visszatérítési szabályai szerint téríti vissza. A visszatérítésre vonatkozó
igényt a kerékpárjegyet kiadó vasúthoz lehet benyújtani.
17.

Korlátozások
-

18.

5

Egyéb

Amennyiben a kerékpár szállítása a két ország közötti forgalomban a vasút őrizetében történik,
a kerékpár vasúti kocsiba történő be- és kirakodásában, továbbá a kocsiban való
elhelyezésében a jegyvizsgáló segít az utasnak. A vonat indulása előtt a jegyvizsgáló a
kerékpárszállító részt lezárja. A vasút az elveszett kerékpárokért felelősséget vállal. A
kerékpárban bekövetkezett egyéb károkért a vasút akkor vállal felelősséget, ha az utas
bizonyítja, hogy a káresemény a kerékpár szállítása során vagy azzal összefüggésben
keletkezett.
Az EC 174/175 sz., illetve a Cana Gr. átmenetben közlekedő vonatokon a kerékpár szállítása
kizárólag az utas őrizetében és saját felelősségére történik. A kerékpár vasúti kocsiba történő
be- és kirakodásáról, továbbá a kocsiban való elhelyezéséről az utas maga gondoskodik.
Egy utas csak egy kerékpárt vihet magával.

6

Az utas köteles a kerékpárját nevet, címet tartalmazó címkével ellátni. A kerékpárszállítókocsiban történő rögzítés előtt a kerékpáron található csomagokat, mozgatható felszereléseket
(pl.: kulacs, kilométeróra, GPS, stb.) az utasnak el kell távolítania a kerékpárról.
Az utasnak érvényes menetjeggyel kell rendelkeznie, amelyet fel kell mutatnia a kerékpárjegy
vásárlásakor.

16
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1. MAGYAR-SZLOVÉN MENETTÉRTI KEDVEZMÉNY

1. Magyar-szlovén menettérti kedvezmény
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
MÁV-START – SŽ menettérti kedvezmény
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, GYSEV, SŽ.
3.

Igényjogosultság

Az igényjogosultság nincs korlátozva.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

A kedvezmény a MÁV-START/GYSEV és az SZ 108-1 elektronikus állományába felvett
magyar és szlovén állomások viszonylataiban, Hodoš Gr. határátmenetben, valamennyi
vonaton érvényes.
5.

Kedvezmény mértéke

A vasutak az NRT teljesárú menetdíjaikból az alábbi kedvezményeket biztosítják mind
egyéni, mind csoportosan utazók részére:
Vasút
MÁV-START/GYSEV
SŽ
6.

Kedvezmény mértéke
60%
50%

Érvénytartam

A menetjegyek érvénytartamára a SCIC-NRT előírásai érvényesek.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
8.

Helybiztosítás

A helybiztosításra a mindenkor érvényes általános szabályok érvényesek.
9.

Gyermekkedvezmény

A gyermek a SCIC-NRT szerinti gyerekkorhatár figyelembevételével a felnőtt menetdíj felét
fizeti (MÁV-START 6-14 év, SŽ 6-12 év).
10.

Csoportos kedvezmény

Lásd 5. pont, kedvezmény mértéke.
11.

Kutya szállítása

Kutyánként a felnőtt 2. osztályú kedvezményes menetdíj felét kell fizetni.
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

A kedvezményes díjak mindkét kocsiosztályra elszámolhatók.
2.-1. különbözetet a nemzetközi pénztárban a kedvezmény figyelembe vételével lehet kiadni,
a vonaton a jegyvizsgáló az országhatárig teljesárú NRT 2.-1. különbözetet számol el.
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13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A kedvezmény 3. országba történő utazás céljára, Magyarországon, ill. Szlovénián át
tranzitban, nem számolható el.
14.

Útirány-módosítás

Az útirány-módosítás megengedett.
15.

Útmegszakítás

Az útmegszakítás megengedett.
16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

Visszatérítés, csere és visszavétel esetén a SCIC-NRT szabályai érvényesek.
17.

Korlátozások

A kedvezményes menetjegy csak az egyik vasút vonalára vagy határpontra nem adható ki.

2
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2. MAGYAR-SZLOVÉN KISHATÁRFORGALMIKEDVEZMÉNY

2. Magyar-szlovén kishatárforgalmi kedvezmény
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
MÁV-START – SŽ kishatárforgalmi kedvezmény
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, SŽ.
3.

Igényjogosultság

Az igényjogosultság nincs korlátozva.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

A kedvezmény a következő viszonylatban érvényes:
Zalalövő – Muraszombat (Murska Sobota)
Viszonylat
Hodos Gr.
Bajánsenye
Őriszentpéter
Nagyrákos
Pankasz
Felsőjánosfa
Zalalövő
5.

Kódszám
774
03418
03517
03616
03715
03814
48819

km
távolság
2
7
10
13
17
20

Viszonylat
Hodos Gr.
Hodos
Salovci
Gornji Petrovci
Mačkovci
Puconci
Murska Sobota

Kódszá
m
774
45112
45211
45310
34116
35212
37218

km
távolság
1
4
10
16
25
30

Kedvezmény mértéke

A vasutak az NRT teljesárú menetdíjukból az alábbi kedvezményt biztosítják:
MÁV-START szakaszra
SŽ szakaszra:
6.

70 %
70 %

Érvénytartam

A kedvezményes menetjegy a fenti viszonylatokban egy útra és menettérti útra egyaránt
kiszolgáltatható. A kedvezményes menetjegy érvénytartama egy útra 1 nap, (az érvényesség
1. napja), menettérti útra 2 nap (az érvénytartam első napját követő nap 24. órája.)
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
8.

Helybiztosítás

A helybiztosításra a mindenkor érvényes általános szabályok érvényesek.
9.

Gyermekkedvezmény

A gyermek a felnőtt menetdíj felét fizeti. A gyermekkorhatár megállapításánál a jegykiadó
ország gyermekkorhatára a mérvadó. (Magyarországi jegykiadás esetén 6-14 év).
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10.

Csoportos kedvezmény

Lásd 5. pont.
11.

Kutya szállítása

Kutyánként a felnőtt 2. osztályú kedvezményes menetdíj felét kell fizetni.
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

A kedvezményes díjak mindkét kocsiosztályra elszámolhatók.

3

2.-1. különbözetet a nemzetközi pénztárban a kedvezmény figyelembe vételével lehet kiadni,
a vonaton a jegyvizsgáló az országhatárig teljesárú NRT 2.-1. különbözetet számol el.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A hosszabb út részbeni fedezése nem megengedett.
14.

Útirány-módosítás

Az útirány-módosítás nem megengedett.
15.

Útmegszakítás

Az útmegszakítás nem megengedett
16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

A kishatárforgalmi menetjegy visszavételére az általános rendelkezések 6.4 pontjában leírtak
figyelembe vételével akkor van lehetőség, ha a jegyváltás napja az érvénytartam első napja
elé esik.
17.

Korlátozások

A kishatárforgalmi díjból további kedvezmény nem adható.
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3. MAGYAR-HORVÁT-SZLOVÉN HÁROMOLDALÚ KEDVEZMÉNY

3. Magyar-horvát-szlovén háromoldalú kedvezmény
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve: MÁV-START – HŽ – SŽ háromoldalú kedvezmény
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, GYSEV, HŽ, SŽ.
3.

Igényjogosultság

A kedvezményt
 Egyéni utasok kizárólag menettérti utazásra.
 Csoportok egy útra, valamint menettérti útra vehetik igénybe.
A menettérti utazás azonos vagy eltérő útirányon át is történhet. Az utazási irányt menettérti
út esetében előre, pontosan meg kell határozni, mert a kedvezmény mértéke az útiránytól
függően eltérő lehet!
4.

A kedvezmény érvényességi területe

A kedvezmény a MÁV-START/GYSEV és az SŽ 108-1 elektronikus állományába felvett
MÁV-START/GYSEV és SŽ állomások között, a HŽ hálózatán keresztül közlekedő
vonatokon vehető igénybe. A kedvezményt kizárólag akkor lehet igénybe venni, ha az utazás
legalább egyik útban a horvát hálózat érintésével történik.
Horvátországból Szlovéniába kizárólag Dobova Gr. átmenetben történhet az utazás.
Magyarországról a megadott kedvezmények mértékének figyelembevételével, mind
Koprivnica Gr vagy Kotoriba Gr, mind Hodoš Gr határállomásokon át kiszolgáltatható a
menetjegy, amennyiben az oda és a visszautazás eltérő útirányon történik.
5.

Kedvezmény mértéke

A vasutak az NRT teljesárú menetdíjaikból az alábbi kedvezményeket biztosítják a 108-1
elektronikus állományba felvett magyar állomásoktól szlovén célállomásokra:
Csoport egyútra vagy menettérti
útra
Kotoriba Gr., Koprivnica Gr. vagy Kotoriba Gr.,
Dobova Gr. útirányon v.v.
60 %
60 %
50 %
30 %
50 %
30 %

Egyéni utas menettérti útra
Koprivnica Gr. vagy
Dobova Gr. útirányon
MÁV-START
HZ
SZ

Ha a menettérti utazás eltérő útirányon át történik Szlovéniába: például oda Hodoš Gr. át,
vissza Dobova Gr, Koprivnica Gr. határállomáson át, a vasutak a következő kedvezményt
biztosítják:
Egyéni utas menettérti útra
Csoport menettérti útra
Koprivnica Gr. vagy Kotoriba Gr., Koprivnica Gr. vagy Kotoriba Gr,
Dobova Gr./Hodoš Gr. útirányon
Dobova Gr./ Hodoš Gr. útirányon v.v.
MÁV-START
60 %
60 %
50 %
HZ
30 %
50 %
SZ
50 %

- SZLOVÉNIA -
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3. MAGYAR-HORVÁT-SZLOVÉN HÁROMOLDALÚ KEDVEZMÉNY
6.

Érvénytartam

A menetjegy érvénytartama 1 hónap.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
8.

Helybiztosítás

A helybiztosításra a mindenkor érvényes általános szabályok érvényesek.
9.

Gyermekkedvezmény

A gyermek után a SCIC-NRT szerinti gyermekkorhatár figyelembevételével a felnőtt
menetdíj felét kell megfizetni.
10.

Csoportos kedvezmény

Lásd 5. pont kedvezmény mértéke.
11.

Kutyák szállítása

Kutyánként a felnőtt 2. osztályú kedvezményes menetdíj felét kell fizetni.
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

A kedvezményes díj mindkét kocsiosztályra elszámolható.

3

2.-1. különbözetet a nemzetközi pénztárban a kedvezmény figyelembe vételével lehet kiadni,
a vonaton a jegyvizsgáló az országhatárig teljesárú NRT 2.-1. különbözetet számol el.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A hosszabb út részbeni fedezése megengedett.
14.

Útirány-módosítás

Az útirány-módosítás megengedett.
15.

Útmegszakítás

Az útmegszakítás megengedett.
16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

A visszatérítés a SCIC-NRT határozmányai szerint történik.
17.

Korlátozások
-
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4. LJUBLJANA SPECIAL

4. Ljubljana Special
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
- magyarországi kiinduló állomás esetén: Ljubjana Special,
2.

szlovéniai kiinduló állomás esetén: Budapest Special.
Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START,GYSEV, SŽ.
3.

Igényjogosultság

Az igényjogosultság nincs korlátozva.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

A kedvezmény kizárólag a Budapest – Hodoš (Gr) – Ljubljana viszonylatban az IC 246/247
Citadella vonaton vehető igénybe.
A kedvezményes árú menetjegy egy útra vagy menettérti útra egyaránt kiadható.
5.

Kedvezmény mértéke

Az utas fel- és leszállási állomásától függetlenül az egész útvonalra fix ár került
meghatározásra.

6
2012. május 1-től:

6.

Egy út

39 EUR

Menettérti út

49 EUR

Érvénytartam

A kedvezményes menetjegy érvénytartama: 1 hónap.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
8.

Helybiztosítás

A helybiztosításra a mindenkor érvényes általános szabályok érvényesek.
9.

Gyermekkedvezmény

A gyermek a felnőtt részére megállapított ár 50%-át fizeti.
A gyermekkorhatár megállapítására a jegykiadó vasútnál érvényes szabályokat kell
alkalmazni az egész útvonalra.(Magyarországon 6-14 év)

- SZLOVÉNIA -
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10.

Csoportos kedvezmény

Csoportos kedvezmény nincs.
11.

Kutya szállítása

A kutya a felnőtt 2. osztályú kedvezményes menetdíj feléért vihető fel a vonatra az érvényes
rendelkezések betartása mellett.
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

A kedvezmény kizárólag 2. kocsiosztályon érvényes.
Magasabb kocsiosztály igénybevétele még a teljesárú 1-2. osztályú különbözet megfizetése
mellett sem lehetséges.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A hosszabb út részbeni fedezése megengedett.
14.

Útirány-módosítás

Az útirány-módosítás nem megengedett.
15.

Útmegszakítás

Az útmegszakítás nem megengedett.
16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

Visszatérítés, csere nem lehetséges.
17.

Korlátozások

A kedvezmény más kedvezménnyel nem kombinálható.

14
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5. Kerékpárszállítás
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
Magyar-szlovén kerékpárszállítás.
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, SŽ
3.

Igényjogosultság

Azok az utasok válthatnak kerékpárjegyet, akik az adott viszonylatra érvényes nemzetközi
menetjeggyel rendelkeznek.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

A MÁV-START-SŽ forgalomban a kerékpárral történő együttutazásra a 246/247 sz. Citadella
InterCity, valamint a 1246/1605/1472 / 1473/1604/1247. sz. Istria vonatokon van lehetőség.
Az Istria vonattal Koperba történő kerékpár-szállítási igény esetén az eljárás a következő:
közvetlen ülőkocsi és kerékpárszállító kocsi nem közlekedik, ezért Ljubljanában át kell szállni
és a kerékpárt is ki kell venni a kerékpárszállító kocsiból.
Az odaúti 5 eurós kerékpárjegy áráért az átszállás után a kocsi peronján szállíthatják a
kerékpárt. Külön belföldi kerékpárjegyet nem kell váltani. Visszautazáshoz ajánlott a
kerékpárhely foglalása Magyarországon, azonban a kerékpárdíjat Szlovéniában kell a vasúti
pénztárnál kifizetni. (5 euró). Koper-Ljubljana között a kerékpárhely-foglalás nem lehetséges,
csak a peronon lehet a kerékpárt szállítani.

4

6

Kedvezmény mértéke

4

A MÁV-START-SZ forgalomban a kerékpárviteldíj egy útra 5 EUR-nak megfelelő összeg.
A kerékpárviteldíj tartalmazza a kerékpárhely foglalás díját.
5.

Érvénytartam

A kerékpárjegy érvénytartama megegyezik az utas menetjegyének érvénytartamával, de FIP
szabadjeggyel utazók esetén nem haladhatja meg az egy hónapot.
6.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
7.

Helybiztosítás

A kedvezmény igénybevételéhez kötelező az ülő- és kerékpárhely foglalása.
8.

Gyermekkedvezmény

Gyermek-kerékpárokra kedvezmény nincs.
9.

Csoportos kedvezmény

Csoportok kerékpárjaira kedvezmény nincs.

- SZLOVÉNIA -
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10.

Kutya szállítása
-

11.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba
-

12.

Hosszabb út részbeni fedezése
-

13.

Útirány-módosítás
-

14.

Útmegszakítás

A kerékpárjeggyel az utazás nem szakítható meg.
15.

Visszatérítés, csere, visszavétel

Visszavétel a kerékpárjegy váltása napján és helyén a vonat indulásáig lehetséges,
amennyiben a hely lemondása megtörtént.
A kerékpárjegy cseréje nem megengedett..
A teljesen vagy részben fel nem használt kerékpárjegy visszatérítése nem lehetséges.
16.

Korlátozások

Az utas saját őrizetében és saját felelősségére vállalja a kerékpár szállítását.
A kerékpár vasúti kocsiba történő be- és kirakodásáról, továbbá a kocsiban való
elhelyezéséről az utas maga gondoskodik.
Egy utas csak egy kerékpárt vihet magával.
Az utasnak érvényes nemzetközi menetjeggyel kell rendelkeznie, amelyet fel kell mutatnia a
kerékpárjegy vásárlásakor.
Külön kerékpárjegyet kell váltani oda-, valamint a visszaútra.
17.

Egyéb

Az utas köteles a kerékpárját nevet, címet tartalmazó címkével ellátni.
A kerékpárszállító-kocsiban történő rögzítés előtt a kerékpáron található csomagokat,
mozgatható felszereléseket a tulajdonosnak el kell távolítania.

18
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6. MÁV-SŽ-HŽ MENETTÉRTI KEDVEZMÉNY

6. MÁV – SŽ - HŽ menettérti kedvezmény

3

Lásd HORVÁTORSZÁG 3. pont.
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6. MÁV-SŽ-HŽ MENETTÉRTI KEDVEZMÉNY
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TÖRÖKORSZÁG

- TÖRÖKORSZÁG -

TÖRÖKORSZÁG
1. Menettérti kedvezmény Románián átmenetben bolgár, görög
és török célállomásra utazóknak
Lásd BULGÁRIA 1. pont.

4

2. Menettérti kedvezmény Szerbián át bolgár, török és
macedón célállomásokra utazóknak
Lásd BULGÁRIA 3. pont.
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1. MAGYAR-UKRÁN KEDVEZMÉNY

1. Magyar-ukrán kedvezmény
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
Magyar-ukrán kedvezmény.
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, GYSEV, UZ.
3.

Igényjogosultság

Az igényjogosultság nincs korlátozva. Mind egyútra, mind pedig menettérti útra kiadható.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

A kedvezmény a MÁV-START, a GYSEV és az UZ elektronikus adatállományába felvett
magyar és ukrán állomások viszonylataiban, valamennyi vonaton érvényes.
5.

Kedvezmény mértéke, menetdíjak

Az ajánlatban részes vasutak az alábbi kedvezményeket nyújtják a NRT menetdíjból felnőtt
utasok számára:
Utazás típusa

Egyúti utazás

Menettérti utazás
6.

Vasutak

Egyéni utasok
részére

MÁV-START/
GYSEV

50 %

UZ

30 %

MÁV-START/
GYSEV

50 %

UZ

30 %

Érvénytartam

A kedvezményes menetjegy érvénytartama: 1 hónap.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
8.

Helybiztosítás

A kedvezményes jegy nem tartalmazza a helybiztosítás díját. Bármely, az adott viszonylatban
közlekedő vonatra kiadható, a vonatokra vonatkozó helybiztosítási előírások figyelembe
vételével.
9.

Gyermekkedvezmény

A gyermek a felnőtt által fizetendő kedvezményes menetdíj felét fizeti a Kelet-Nyugat
Díjszabás szerinti életkorhatárok figyelembevételével.
Számítási módszer:
MÁV-START szakaszra: NRT menetdíj x 0,5 x 0,5
UZ szakaszra: NRT menetdíj x 0,7 x 0,5
- UKRAJNA -
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1. MAGYAR-UKRÁN KEDVEZMÉNY
10.

Csoportos kedvezmény

Csoportosan utazó felnőttek részére a Kelet-Nyugat díjszabás B. Fejezetében továbbá a
Kelet-Nyugat díjszabás 3. sz. mellékletben meghatározott kedvezmények és feltételek alapján
kell kiszolgáltatni a menetjegyet.
Számítási módszer:
MÁV-START szakaszra: NRT menetdíj x 0,65
UZ szakaszra: NRT menetdíj x 0,7
Csoportban utazó gyermekek számára az egyénileg utazó gyermek után fizetendő
menetdíjjal egyezően kell számítani, vagyis a felnőtt által fizetett kedvezményes menetdíj és a
Kelet-Nyugat díjszabás szerinti 50 %-os gyerekkedvezmény figyelembevételével. A KeletNyugat díjszabás szerinti gyermekkorhatárok itt is alkalmazandók.
Számítási módszer:
MÁV-START szakaszra: NRT menetdíj x 0,5 x 0,5
UZ szakaszra: NRT menetdíj x 0,7 x 0,5

1
11.

Kutyák szállítása

Kutya részére a felnőtt által fizetendő kedvezményes 2. osztályú menetdíj felét kell egy útra
vagy menettérti útra felszámítani, függetlenül attól, hogy melyik kocsiosztályon (1. vagy 2.
osztály) utazik. (Kelet-Nyugat Díjszabás 36.5 pont szerint)
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

Az ajánlat mindkét kocsiosztályra elszámolható.
2.-1. különbözetet a nemzetközi pénztárban a kedvezmény figyelembe vételével lehet kiadni.
A vonaton a jegyvizsgáló az országhatárig teljesárú NRT 2.-1. különbözetet állíthat ki.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

A hosszabb út részbeni fedezése nem megengedett.
14.

Útirány-módosítás

Útirány-módosítás a Kelet-Nyugat díjszabásban meghatározott feltételek szerint lehetséges.
15.

Útmegszakítás

Útmegszakítás a Kelet-Nyugat díjszabásban meghatározott feltételek szerint lehetséges.
16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

A Kelet-Nyugat díjszabásban meghatározott feltételek szerint lehetséges.
17.

Korlátozások
-
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18.
Egyéb
A 15/16 sz. Tisza vonat 428 sz. kocsijának igénybevétele
A 15/16. sz. Tisza vonat 428 sz. UZ által üzemeltetett 20 férőhelyes, 2 ágyas, Kijev-Budapest
és vissza közlekedő kocsijába történő helyfoglalás esetén a következőképpen kell eljárni:
-

2 ágyas fülkébe szóló foglalási igény esetén 1/2 –ként (Double)

-

1 ágyas (Single) foglalási igény esetén speciálként kell foglalni a hálóhelyet.

A két ágyas fülkében történő utazás esetén mind a MÁV-START, mind pedig az UZ
vonalszakaszra 2. osztályú menetdíjat kell felszámítani.
A Special egy ágyas fülkében 1. osztályú menetdíjat kell beszedni mind a két vasútra.
A hálókocsidíj ára a foglalástól függően a Kelet-Nyugat Díjszabásban meghatározott Double
1/2, illetve Single 1/1 (Special) ár.

- UKRAJNA -
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2. MAGYAR-UKRÁN KISHATÁRFORGALMI KEDVEZMÉNY

2. Magyar-ukrán kishatárforgalmi kedvezmény
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)
1.

Az ajánlat neve

Az ajánlat neve:
Magyar-ukrán kishatárforgalmi kedvezmény.
2.

Részes vasutak

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, UZ.
3.

Igényjogosultság

A kedvezményt egyéni utasok vehetik igénybe.
4.

A kedvezmény érvényességi területe

A kedvezmény Záhony-Csop viszonylatban vehető igénybe.
5.

Kedvezmény mértéke, menetdíjak

Az ajánlatban részes vasutak az NRT teljesárú menetdíjukból MÁV-START 50%, UZ 30 %
kedvezményt nyújtanak. A kedvezmény csak menettérti útra vehető igénybe, egy útra
teljesárú menetjegyet kell kiadni.
6.

Érvénytartam

A kedvezményes menetjegy érvénytartama 4 nap.
7.

Érvényességi időszak

A kedvezmény 2011. december 11-től visszavonásig érvényes.
8.

Helybiztosítás

Kishatárforgalomban helybiztosítás nem lehetséges
9.

Gyermekkedvezmény

A gyermek a Kelet-Nyugat Díjszabásban szereplő korhatár alapján a felnőtt részére
meghatározott kedvezményes menetdíj felét fizeti.
10.

Csoportos kedvezmény

Csoportos kedvezmény nincs.
11.

Kutyák szállítása

Kutya részére a felnőtt után 2. osztályon fizetendő teljes árú menetdíj felét kell egy útra vagy
menettérti útra felszámítani, függetlenül attól, hogy melyik kocsiosztályon (1. vagy 2. osztály)
utazik. (Kelet-Nyugat Díjszabás 36.5 pont)
12.

Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba

A kedvezményes menetjegy csak 2. kocsiosztályra adható ki.
13.

Hosszabb út részbeni fedezése

Hosszabb út részbeni fedezésére nem használható
14.

Útirány-módosítás

Az útirány-módosítás nem megengedett.
- UKRAJNA -
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15.

Útmegszakítás

Az útmegszakítás nem megengedett.
16.

Visszatérítés, csere, visszavétel

A kedvezményes menetjegyet csak az érvénytartam kezdete előtt lehet visszatéríteni.
A kishatárforgalmi menetjegy visszavételére az általános rendelkezések 6.4 pontjában leírtak
figyelembe vételével akkor van lehetőség, ha a jegyváltás napja az érvénytartam első napja
elé esik.
17.

Korlátozások

A Záhony – Csop viszonylatra egy útra szóló (teljesárú) vagy menettérti útra szóló
kedvezményes menetjegyet csak Záhonyban lehet megvásárolni.
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Vasút

Ország

Fuvarozó
kód

ATOC

Nagy-Britannia

1170

BC

Fehéroroszország

0021

BDZ

Bulgária

1152

CD

Csehország

1154

CFARYM/MZ

Macedónia

1065

CFL

Luxemburg

0082

CFR

Románia

1153

CIE

Írország

0060

CP

Portugália

0094

DB

Németország

1080

DSB

Dánia

1186

EVR

Észtország

0026

GYSEV

Magyarország

0043

HZ

Horvátország

1178

LDZ

Lettország

0025

LG

Litvánia

0024

MÁV-START

Magyarország

1155

NS

Hollandia

1184

NSB

Norvégia

1076

OSE

Görögország

0073

ÖBB

Ausztria

1181

PKP IC

Lengyelország

1251

RZD

Oroszország

0020

SBB/CFF

Svájc

1185

SJ

Svédország

1174

SNCB

Belgium

1088

SNCF

Franciaország

1187

SZ

Szlovénia

1179

TCDD

Törökország

0075

Trenitalia/FS

Olaszország

0083

UZ

Ukrajna

0022

VR

Finnország

0010

ZPCG

1062

ZS

Montenegró
BoszniaHercegovina
BoszniaHercegovina
Szerbia

ZSSK

Szlovákia

ZFBH
ZRS

0050
0044
0072
1156
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Kedvezmények kódjai
01

Teljes árú

02

Többoldalú 40%-os ifjúsági kedvezmény
- MÁV-START – ŽSSK – ČD – PKP – CFR – BDZ – MZ – ŽS, vonalaira

03

KIND/Gyermek

04

VORTEILScard 45 %

05

HUND/kutya

06

MÁV-START – SBB különleges ajánlatok

07

06-os kódhoz tartozó gyermek az ÖBB és az SBB vonalain
06-os kódhoz tartozó kutya a MÁV-START-GYSEV-ÖBB-SBB vonalain

08

06-os kódhoz tartozó gyermek a MÁV-START és a GYSEV vonalain

09

30%-os „One way” egyútra kedvezmény

4

- MÁV-START – ŽS, MÁV-START – ŽS – ŽCG
- MÁV-START – ÖBB – DB – DSB forgalom (MÁV-START, DSB vonalain)
- MÁV-START – ŽSSK – ČD – DB – DSB forgalomban (MÁV-START, DSB vonalain)
- MÁV-START – UZ (UZ vonalára)
- MÁV-START – UZ – RZD (UZ, RZD vonalain)
- MÁV-START – UZ – BC, RZD (UZ, RZD vonalain)
- MÁV-START – ŽSSK – ČD – PKP – BC, RZD forgalomban (ŽSSK, RZD vonalain)

10

09-es kedvezményhez tartozó gyermek

11

Fenntartva

12

Fenntartva

13

Fenntartva

14

Vakkísérő /Blindenführer/ 100 %

15

MÁV – START-ÖBB kirándulójegy

16

15-ös kedvezményhez tartozó gyermek

17

FIP 50 % /+TCDD vasutas családtag/

18

Díjmentes

19

30 %-os menettérti kedvezmény

4

- MÁV-START – UZ forgalomban (UZ vonalára)
- MÁV-START – UZ – BC – RZD forgalomban (UZ, RZD vonalain)
-MÁV-START – UZ – RZD forgalomban (UZ, RZD vonalain)
- MÁV-START – ŽSSK – ČD – PKP – BC – RZD forgalomban (ZSSK, RZD vonalain)
- MÁV-START – CFR – BDZ forgalomban (BDZ vonalra)
- MÁV-START – ŽS – BDZ forgalomban (BDZ vonalra)
- MÁV-START - SŽ/ HŽ átmenetben, (HŽ és SŽ vonalára)
- MÁV-START – HŽ – SŽ eltérő útirány (HŽ vonala)
- MÁV-START – ÖBB – DB – DSB forgalom (MÁV-START, DSB vonalain)
- MÁV-START – ZSSK – CD – DB – DSB forgalomban (MÁV-START, DSB vonalain)
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20

40%-os mtti. kedvezmény
- MÁV-START – ČD, PKP forgalomban

21

19-es kedvezményhez tartozó gyermek

22

20-as kedvezményhez tartozó gyermek

23

Többoldalú 30%-os.kedvezmény
-

MÁV-ŽSSK-ČD-PKP-CFR-BDZ-MŽ-ŽS, vonalaira

24

23-as kedvezményhez tartozó gyermek

25

MÁV- START - ZS kishatárforgalom/ KIND

26

Fenntartva

27

INTER –RAIL Globál igazolvány alapján 50 %

28

RAILPLUS 25 %

29

50 %-os menettérti kedvezmények
- MÁV-START – SŽ (SŽ vonalán)
- MÁV-START – SŽ (HŽ átm. / SŽ vonalán)
- MÁV-START – HŽ – SŽ eltérő útirány (SŽ vonala)
- MÁV- START – CFR forgalomban
- MÁV-START – UZ – RZD, BC forgalomban (MÁV-START vonala)
- MÁV-START – CFR – BDZ forgalom (MÁV-START, CFR vonalain)
- MÁV- START – CFR – BDZ – OSE, (MÁV-START, CFR vonalain)
- MÁV-START – CFR – BDZ – TCDD forgalomban (MÁV-START, CFR, BDZ vonalain)
- MÁV-START – ŽS – BDZ forgalom (MÁV-START – ŽS vonalára)
- MÁV- START – ŽS – BDZ – TCDD (MÁV-START – ŽS – BDZ vonalára)
- MÁV-START – ŽS -– MZ ill. OSE (MÁV-START – ŽS vonalára)
- MÁV-START – ŽS – BDZ – OSE forgalomban (MÁV-START, ŽS, vonalára)

5

2

30

29-es kedvezményhez tartozó gyermek

31

Bahn Card DB 50 %, Halbtaxabonnement SBB 50 %

32

Bahn Card DB 50 % / KIND

33

München City relációs kedvezmény

34

33-as kedvezményhez tartozó gyermek

35

MÁV-START – ŽS kishatárforgalmi kedvezmény

36

Beograd Special kedvezmény

37

36-os kedvezményhez tartozó gyermek

38

MÁV-START – ŽSSK – ČD – PKP – BC – RZD forgalomban ČD 20 %-os
menettérti kedvezmény

39

38-as kedvezményhez tartozó gyermek

2. számú függelék
40

60 %-os menettérti kedvezmény
- MÁV-START – HŽ
- MÁV-START – ŽS és MÁV-START – ŽS – ŽCG
- MÁV-START – ŽS – BDZ
- MÁV-START – ŽS – BDZ – OSE forgalomban (BDZ vonala)
- MÁV-START – CFR – BDZ – OSE forgalomban (BDZ vonala)
- MÁV-START – ŽSSK (MÁV-START vonala)
- MÁV-START – SŽ (MÁV-START vonala)
- MÁV-START – SŽ (HŽ átmenetben MÁV-START vonala)
- MÁV-START – HŽ – SŽ eltérő útirány (MÁV-START vonala)
- MÁV-START – ŽRS (MÁV-START és HŽ vonala)
- MÁV-START – ŽFBH (MÁV-START és HŽ vonala)
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41

40-es kedvezményhez tartozó gyermek

42

MÁV-START – ŽSSK forgalomban 55 %-os menettérti ŽSSK szakasza

43

42-es kedvezményhez tartozó gyermek

44

Ljublana Special kedvezmény

45

44-es kedvezményhez tartozó gyermek

46

MÁV-START – CFR egy útra 35/-os kedvezmény

47

46-os kedvezményhez tartozó gyermek

48

MÁV-START – CFR forgalomban kirándulójegy / Trip Ticket /

49

48-as kedvezményhez tartozó gyermek

50

MÁV-START – UZ forgalomban 50%-os egyúti kedvezmény / MÁV-START vonalára /

51

MÁV–START – SŽ kishatárforgalom

52

51-es kedvezményhez tartozó gyermek

53

fenntartva

54

Sparschiene+10

55

54-es kedvezményhez tartozó gyermek

56

CardPreis+15

57

56-os kedvezményhez tartozó gyermek

58

Bahn Card 25 %

59

Bahn Card 25 %/KIND

60

MÁV-START – ŽSSK kishatárforgalom

61

60-as kedvezményhez tartozó gyermek

62

MÁV-START – ŽSSK viszonylati kedvezmények

63

62-es kedvezményhez tartozó gyermek

64

MÁV-START – CFR egy út kishatárforgalom

65

64-es kedvezményhez tartozó gyermek
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66

EURegio Special kedvezmények

67

66-os kedvezményhez tartozó gyermek

68

50-es kedvezményhez tartozó gyermek MÁV vonalán

69

Montenegró Special

70

69-es kedvezményhez tartozó gyermek

71

MÁV-START CFR Mtti. kishatárforgalom

72

71-es kedvezményhez tartozó gyermek

73

MÁV-START – ŽSSK – ČD – PKP – BC, RZD forg. ČD 20%-os egy úti kedv.

74

73-as kedvezményhez tartozó gyermek

75

MÁV-START – SŽ – HŽ menettérti kedvezmény

76

75-os kedvezményhez tartozó gyermek

