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ELŐSZÓ
A jelen Megállapodás a Magyarország és Németország közötti közvetlen határátmenő
forgalom növelése céljából kötött megállapodások különleges árajánlatait tartalmazza.
Az Általános szállítási feltételek (ÁSZF) személyek vasúti szállítására (GCC-CIV/PRR),
a „Különleges nemzetközi szállítási feltételek – Helybiztosítást nem tartalmazó
menetjegyek“ (SCIC-NRT) és a „CIT Személyforgalmi Kézikönyve” (GTV-CIT)
határozmányai érvényesek, amennyiben a jelen Megállapodás másképpen nem
rendelkezik.
Jelen melléklet a német nyelven készült anyag MÁV-START/GYSEV részére készített
magyar nyelvű változata.
Az ügyvezetés a DB hatáskörébe tartozik.
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I. RÉSZ – SZÁLLÍTÁSI ÉS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZMÁNYOK
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1

Érvényességi terület:
Az ebben a kétoldalú megállapodásban szereplő, a DB AG területén érvényes ajánlatok,
ha a díjszabás másként nem rendelkezik, a DB AG Német Szövetségi Köztársaság-beli
vonalhálózatán és a Német Szövetségi Köztársaságon kívül a DB AG által üzemeltetett
kereskedelmi forgalomban érvényesek („DB üzleti járatok“)
A DB által üzemeltetett üzleti járatok:
- ICE International Frankfurt – Brussel Aachen Süd (Gr) – Liege-Guillemins – Brussel
Zuid szakaszon
- IC Bus Berlin – Krakow Forst (Gr) – Krakow szakaszon,
- IC Bus Mannheim – Praha Waidhaus (Gr) – Praha szakaszon,
- IC Bus München – Praha Waidhaus (Gr) – Praha szakaszon.

1.2

Az alábbiakban megadott közvetlen menetjegyek kerülnek kiállításra egyszeri és
menettérti útra magyarországi célállomásokra/-ról különböző ajánlatokkal és
kedvezményekkel kombinálva:
DB értékesítés:
DB-szakasz

Normáldíj

ÖBB-/ZSSK-/CDszakasz (tranzit)
Normáldíj

MÁV-START/GYSEVszakasz
Normáldíj

Europa-Spezial Ungarn
Europa-Spezial Ungarn Europa-Spezial Ungarn
Megjegyzés: normáldíjjal a menetjegyeket határpontig / -tól is ki lehet adni.
MÁV-START/GYSEV értékesítés:
MÁV-START/GYSEVszakasz
Normáldíj
City-Star Deutschland
Spezial kedvezmények
MünchenCity
1.2

ÖBB-/(ZSSK-/CD) szakasz (tranzit)
Normáldíj
City-Star Deutschland
Spezial kedvezmények
MünchenCity

DB-szakasz
Normáldíj
City-Star Deutschland
Spezial kedvezmények
MünchenCity

A menetjegyek kiadása:
• a DB-nél kizárólag elektronikus,
• a MÁV-START/GYSEV esetében manuális és elektronikus (a helyfoglalással
együtt kiadott menetjegyeknél).
A vonaton a jegykiadás csak normáldíjjal történik a mindenkori kiadó vasút
vonalára.

1.2.1

Otthon nyomtatott (IRTHP) és interneten vásárolt (i-Ticket) nemzetközi
jegyek értékesítése
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A következő ajánlatok és viszonylatok esetén lehet az UIC IRTHP jegyekre vonatkozó
döntvénye alapján kiadott otthon nyomtatott menetjeggyel utazni:
a) DB értékesítés esetén (IRTHP):

1.3

Viszonylat

Termék

DB – MÁV-START

minden

MÁV-START – DB

minden

Ár
Normáldíj,
EuropaSpezial
Normáldíj,
EuropaSpezial

Egyúti
utazás

Menettérti
utazás

igen

igen

nem

nem

Megjegyzés

DB-eladás: Egy menetjegyen legfeljebb 5 „fizikai” utas (a díjmentesen utazó
gyermeket is beleértve) számolható el.
MÁV-START/GYSEV eladás: Egy menetjegyen legfeljebb 5 „díjszabási” fő
számolható el. (A díjmentes családtagi gyermeket/fogyatékkal élő kísérőjét külön
menetjegyen kell elszámolni)

1.4
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2. NORMÁLDÍJ (NRT alapú)
2.1. Menetjegyek
Magyarországra és Németországra irányuló határátlépő forgalomban egyszeri és
menettérti útra érvényes menetjegyek kerülnek kiadásra minden olyan tarifapontig/-tól,
amelyet a részes közlekedési vállalatok a saját elektronikus értékesítési rendszerükbe,
valamint a mindenkori SCIC-NRT (UIC 108-1 adatbázisban) díjszabásba felvettek. A
menetjegyek egy harmadik ország vasútjának határpontjáig/-tól is kiadhatók. A
menetjegyeket ellenkező irányba is ki lehet adni.
Az interneten keresztül értékesített menetjegyekre a DB AG. díjszabási feltételei
érvényesek.
DB-eladás: A DB-ÖBB szakaszra a TEE árrendszer érvényes.
2.2. Érvénytartam
Egy útra és menettérti útra a menetjegyek 15 napig érvényesek, a DB vonalán
legfeljebb az utolsó érvényességi napot követő nap 03.00 órájáig.
A menetjegyek a MÁV-START/GYSEV vonalán szintén 15 napig érvényesek, de
legkésőbb az érvénytartam utolsó napjának 24. órájáig.
2.3. Díjak
Az 1 fős „Normáldíj“ az NRT forgalomban érvényes szokásos díjnak felel meg.
A menetdíjak viszonylattól, kocsiosztálytól (1. o. vagy 2. o.) függnek, valamint DBértékesítés esetén a termékosztálytól (ICE, EC/IC) is.
2.4. (fenntartva)
2.5. Belföldi/nemzetközi kedvezményes igazolványok
A BahnCard-Rabatt csak a DB vonalán, DB-eladás esetén a DB és az ÖBB vonalain
egyaránt érvényes (TEE-Allianz árrendszer alapján).
A RAILPLUS kedvezmény az értékesítés helyétől függően a DB, az ÖBB és a MÁVSTART/GYSEV vonalain érvényes.
A belföldi/nemzetközi kedvezményes igazolvány felmutatása ellenében a következő
kedvezményeket lehet igénybe venni:
DB eladás
Igazolványfajta
BahnCard 25/RAILPLUS
BahnCard 50/RAILPLUS
Mobility BahnCard 100/
RAILPLUS
DB Pendler-Abo/
RAILPLUS
RAILPLUS (MÁVSTART/GYSEV)

MÁV-START/GYSEV eladás
MÁVSTART/
ÖBB
DB
GYSEV
25%
25%
25%
25%
25%
50%

DB

ÖBB

25%
50%

25%
25%

MÁVSTART/
GYSEV
25%
25%

100%

25%

25%

25%

25%

100%

-

25%

25%

25%

25%

-

25%

25%

25%

25%

25%

25%
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2.6. Gyermekek
Gyermekek a 6. életévük betöltéséig díjmentesen utaznak.
DB-értékesítés: 14 év alatti gyermekek/unokák saját szülő(k) vagy nagyszülő(k)
kíséretében díjmentesen utaznak, amennyiben legalább egy felnőtt érvényes fizetett
menetjeggyel rendelkezik.
MÁV-START-GYSEV értékesítés: 14 év alatti gyermekek/unokák saját szülő(k) vagy
nagyszülő(k) kíséretében díjmentesen utaznak, amennyiben legalább egy felnőtt
érvényes fizetett menetjeggyel rendelkezik. (Csak az ÖBB átmenetben kiadott
menetjegyekre érvényes!) Magyarországon kiadott menetjegyek esetén a 6-14 év
közötti díjmentesen utazó gyermekek részére díjmentes menetjegyet kell kiállítani, amit
összefüggésbe kell hozni a gyermekkel utazó szülő vagy nagyszülő menetjegyével. (A
díjmentes családtagi gyermek kedvezményt az NRT, City-Star és az éjszakai vonatokra
szóló normál globáldíj mellé lehet kiadni.)
Kísérő nélkül utazó gyermek, valamint a nem a családhoz tartozó gyermekek:
• a DB szakaszon 6-15 (14,99) év között
• az ÖBB szakaszon 6-15 (14,99) év között
• a MÁV-START/GYSEV szakaszon 6-14 (13,99) év között
személyenként a felnőtt utasok (az első személy) részére megállapított menetdíj felét
fizetik.
DB értékesítés esetén a gyermekek a DB szakaszra a BahnCard kedvezmény mellé
gyermekkedvezményt is kapnak.
MÁV-START értékesítésnél a 2.5 pontban felsorolt igazolványokhoz nem jár külön
gyermekkedvezmény.
2.7. Kutyák
A díjfizetés ellenében fuvarozható kutyák szállítása esetén a felnőtt utasok számára 2.
kocsiosztályra megállapított NRT teljesárú menetdíj felét kell megfizetni (az első
személy menetdíjának a felét) az SCIC-NRT díjszabásban foglaltaknak megfelelően
függetlenül attól, mely kocsiosztályon szállítják őket.
Csehországi tranzit esetén kutyák csak 2. osztályon szállíthatók.
2.8. Kocsiosztály-különbözet
Első kocsiosztály igénybevétele esetén az első és a második kocsiosztály közötti
menetdíj-különbözetet kell megfizetni.
Vonaton történő elszámolás esetén mindegyik vasút a belföldi szabályainak
megfelelően jár el.
2.9. (fenntartva)
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2.10. Útirányváltozás
Útirányváltozás esetén új menetjegy/kiegészítőjegy kiállítására kerül sor. A menetdíjkülönbözet összegét meg kell fizetni. Amennyiben az új útvonalra esedékes menetdíj
kevesebb, mint az eredeti útvonalra érvényes menetdíj, úgy az eredeti menetjegyet kell
érvényesíteni, és a többletet az utasnak adott esetben vissza kell fizetni.
A vonaton az adott vasút belföldi szabályainak megfelelően kell eljárni.
2.11. Útmegszakítás
Az útmegszakítás a menetjegy érvénytartamán belül tetszőleges számban lehetséges.
2.12. Csere/Visszatérítés
A kocsiosztály-különbözet és az útirányváltozás cserének minősül. Az eljárás az adott
vasút belföldi szabályainak megfelelően történik.
DB szabályozás csere esetén
• Az első érvényességi napot megelőző napig (menettérti utazás esetén az
odautazás napja a mérvadó) a csere díjmentesen történik.
• Többszöri csere esetén, illetve az első érvényességi napot követően
menetjegyenként egy állandó nagyságú díj (15 euró) kerül levonásra.
MÁV-START/GYSEV szabályozás csere esetén
A csere visszatérítésként kezelendő.
DB szabályozás visszatérítés esetén:
• Az első érvényességi napot megelőző napig (menettérti utazás esetén az
odautazás napja a mérvadó) díjmentes a visszatérítés.
• Az első érvényességi naptól kezdődően menetjegyenként 15 euró kerül
levonásra.
• Részbeni felhasználás esetén a menetjegy árát részben vissza lehet téríteni.
MÁV-START/GYSEV szabályozás visszatérítés esetén: A menetjegyek árának
visszatérítésénél a levonandó kezelési költség a visszatérítendő összeg 20 %-a. A
visszatérítés az első érvényességi napot megelőzően, valamint azt követően is
lehetséges.
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3. CITY-STAR DEUTSCHLAND
A kedvezmény részletes díjszabási rendelkezését a 99/2013 DR
(60009/2013/START) számú City-Star díjszabás tartalmazza.
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4. „EUROPA-SPEZIAL UNGARN”
(CSAK NÉMETORSZÁGI ÉRTÉKESÍTÉS, MAGYARORSZÁG ELFOGADJA A
KEDVEZMÉNYT, DE CSERE ÉS MÓDOSÍTÁSI LEHETŐSÉG CSAK A DB
ÉRTÉKESÍTÉSI HELYEIN LEHETSÉGES)

4.1. Érvényességi terület
Közvetlen „Europa-Spezial Ungarn” menetjegyek kerülnek kiállításra határátmenő
forgalomban Németország és Magyarország között Ausztrián, valamint Szlovákián és
Csehországon át egy útra és menettérti útra minden olyan díjszabási pontig/-tól, amely
a részes közlekedési vállalatok elektronikus értékesítési rendszerében, illetve a
mindenkori UIC 108-1 adatbázisában szerepel.
Az interneten keresztül értékesített menetjegyekre a DB AG díjszabási feltételei
érvényesek.
A menetjegyek a következő megjelöléseket tartalmazzák:
• az ajánlat nevét: „Europa-Spezial Ungarn”;
• „Gilt nur in gebuchten Zügen an angegebenen Reisetagen“; (csak az adott
vonaton és napon érvényes)
• „Besondere Bedingungen für Umtausch/Erstattung beachten“. (különleges feltételek
a cserére és a visszatérítésre vonatkozóan).
4.2. Érvénytartam
Az „Europa-Spezial Ungarn” menetjegyek 15 napig érvényesek, a DB vonalán legfeljebb
az utolsó érvényességi napot követő nap 03.00 órájáig.
4.3. Vonatkötöttség, kontingentálás
Az „Europa-Spezial Ungarn” menetjegyek DB szakaszon csak a meghatározott
napokon és vonatokon érvényesek (vonathoz kötöttség).
Az 1 hónapos érvénytartamon belül - a DB szakasz kivételével - az adott viszonylaton
az utas bármikor utazhat a jegyével, az utazása megszakítható. A vonathoz- és naphoz
kötöttség szabálya csak a DB szakaszon történő utazásra vonatkozik.
Az ajánlat minden határt átlépő távolsági vonaton (ICE, EC, IC) érvényes. Különböző
árszinteken korlátozott számban értékesítik az ajánlatot.
Amennyiben a kontingens elfogyott, úgy „Europa-Spezial Ungarn” menetjegyet már
nem lehetséges megvásárolni.
A vonatkötöttséget a menetjegyen a német szakasz útvonal-előírásánál jelölik.
A kontingentálás az QMS/EMS-rendszeren keresztül valósul meg.
4.4. Ár, belföldi / nemzetközi kedvezménykártyák
Az „Europa-Spezial Ungarn” kötött áras ajánlat, melyet egy útra 2. kocsiosztályon 39
eurótól, 1. kocsiosztályon 69 eurótól értékesítenek. Az ár a távolságtól és a szabad
helyek számától függ.
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Egy menetjegyen legfeljebb 5 utazó számolható el, beleértve az együttutazó
gyermekeket is.
A BahnCard 25 felnőtt birtokosai menetirányonként 5 euró kedvezményt kapnak.
További kedvezmények nem vehetőek igénybe.
4.5. Gyermekek, kutyák
Díjmentesen utazhatnak:
• 6. életévüket be nem töltött gyermekek,
• 15 év alatti gyermekek/unokák egy saját szülő vagy nagyszülő kíséretében
díjmentesen utaznak, amennyiben a felnőtt legalább egy normáldíjú vagy
„Europa-Spezial Ungarn” menetjeggyel rendelkezik.
Kísérő nélkül utazó gyermek, valamint a nem a családhoz tartozó gyermekek a SCICNRT díjszabás életkorhatárainak figyelembevételével a felnőtt utasok (az első személy)
részére megállapított menetdíj felét fizetik.
További kedvezmények nem vehetőek igénybe.
A díjfizetés ellenében fuvarozható kutyák szállítása esetén a felnőtt utasok (az első
személy) számára 2. kocsiosztályra megállapított teljesárú menetdíj felét kell megfizetni
függetlenül attól, mely kocsiosztályon szállítják őket.
4.6. Menetjegyek megváltása
A kedvezményes menetjegyet csak abban az esetben lehet megváltani, ha az utas
olyan határt átlépő vonattal utazik, amelyik az ICE vagy az EC/IC kategóriába tartozik.
Az „Europa-Spezial Ungarn” menetjegyek legkésőbb az első érvényességi nap előtt
három nappal válthatóak meg.
A menetjegy megváltható minden DB utazási központban, DB ügynökségnél, DB
automatánál és interneten keresztül.
Vonaton az „Europa-Spezial Ungarn” menetjegyek nem válthatóak meg.
Magyarországon belföldi IC vonaton történő utazás esetén csak a helybiztosítási díjat
kell megfizetni, a kedvezmény mentesít a felár megfizetése alól.
4.7. Átmenet magasabb kocsiosztályba vagy termékkategóriába, útmegszakítás
A magasabb kocsiosztályba vagy
megengedett.
Az útmegszakítás nem megengedett.

termékkategóriába

történő

átmenet

nem

4.8. Csere/visszatérítés
Az „Europa-Spezial Ungarn” menetjegyek az első érvényességi nap előtti napig 15 euró
megfizetése mellett cserélhetők vagy visszatéríthetők.
Az első érvényességi naptól kezdve a csere és a visszatérítés nem lehetséges.
Az oda vagy visszaút első érvényességi napja után azonban a normáldíjú menetjegy és
az „Europa-Spezial Ungarn” közötti díjkülönbözete („Europa-Spezial Ungarn Zusatz”),
valamint menetjegyenként és menetirányonként 15 euró kezelési költség megfizetése
mellett lehetőség van arra, hogy az „Europa-Spezial Ungarn” menetjegyet az egész
útvonalra egy másik vonatra érvényesítsék.
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4.9. Az interneten vásárolt menetjegyek kezelése
Internetes értékesítés esetén az utas vagy otthon nyomtatja ki menetjegyét, vagy RCT2
típusú menetjegyet rendel. Az otthon kinyomtatott menetjegyet a vonat német
szakaszán a német jegyvizsgáló a mobil terminálja segítségével elektronikusan
ellenőrzi, majd vonatszám- és dátumbélyegzős kalauzkulcsával érvényesíti. A német
jegyvizsgáló által ily módon kezelt menetjegyet a MÁV-START jegyvizsgálójának
érvényesnek kell elfogadnia. Menettérti útra németországi kiindulási állomással eladott
internetes menetjegyek esetén visszaútra is érvényesnek kell elfogadni a korábban a
német jegyvizsgáló által ellenőrzött és érvényesített menetjegyet. Az interneten
értékesített menetjegyek mintáját a 3. sz. függelék, az RCT2 típusú menetjegy mintáját
a 2. sz. függelék tartalmazza.
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5. CSOPORTOS UTAZÁSOK
A SCIC - NRT határozmányai érvényesek.
6 főből álló csoport esetén a következő kedvezményeket kell alkalmazni:
DB-értékesítés:
DB-szakasz

70%
60%
50%
40%

ÖBB-szakasz:
MÁV-START/GYSEV-szakasz:

14 nappal az első érvényességi
megelőzően
13 - 7 nappal az első érvényességi
megelőzően
6 - 3 nappal az első érvényességi
megelőzően
2 - 0 nappal az első érvényességi
megelőzően

napot
napot
napot
napot

45%
60%

MÁV-START/GYSEV-értékesítés:
MÁV-START/GYSEV-szakasz: 60%
ÖBB-szakasz:
50%
DB-szakasz:
60%
A City-Star kedvezmény alkalmazása nem megengedett díjszabási 6 vagy több főből
álló csoport esetén. (A csoportot nem lehet kisebb csoportokra osztani.)
Gyerekek a felnőttekre érvényes menetdíj felét fizetik.

5.1. Iskolás csoportok utazása
Iskolás valamint 25 éven aluli ifjúsági csoportok utazása esetén az alábbi
kedvezmények érvényesek:
DB-értékesítés (az ajánlatot
Schulfarten” értékesíti):
DB-szakasz:
ÖBB-szakasz:
MÁV-START/GYSEV-szakasz:

Németországban csak az „Arbeitsgemeinschaft
lásd 5. pont
50%
60%

MÁV-START/GYSEV értékesítés:
MÁV-START/GYSEV-szakasz: 60%
ÖBB-szakasz:
50%
DB-szakasz:
60%
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6. SPEZIAL JEGYEK
(MÜNCHEN, STUTTGART, FRANKFURT, DRESDEN, BERLIN ÉS HAMBURG)
Az ajánlatokat csak Magyarországon értékesítik.
6.1. Általános határozmányok
A Németország és Magyarország közti utasforgalom növelése céljából az érintett
vasutak meghosszabbítják a München, Frankfurt, Dresden, Berlin, Stuttgart és
Hamburg Spezial ajánlatokat 2014. december 13-ig.
6.2. Menetjegyek
Közvetlen menetjegyek kerülnek kiállításra egyéni utasok részére határátmenő
forgalomban egyszeri és menettérti útra a részes vasutak értékesítési rendszerén
keresztül az ajánlatot tartalmazó viszonylatokra.
Az SCIC-IRT határozmányok érvényesek, amennyiben a jelen rendelkezések másképp
nem rendelkeznek.
6.3. Viszonylatok / vonatok
A München Spezial ajánlat a rj60/67, rj64/65, rj66/63, 62 és rj68/61 vonatokon, ausztriai
átmenetben érvényes.
A Stuttgart és a Frankfurt Spezial ajánlat a rj66/63 vonaton ÖBB átmenetben érvényes.
A Dresden és Berlin Spezial ajánlat az EC 170/171 és az EC 174/175 vonatpárokon,
szlovákiai és csehországi átmenetben érvényes.
A Hamburg Spezial ajánlat az EC 174/175 vonatpáron, szlovákiai és csehországi
átmenetben érvényes
6.4. Az ajánlatok neve
Az ajánlatok neve: „viszonylat megnevezése – Spezial” (pl. Budapest-München
Spezial).
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6.5. Vonatkötöttség / kontingentálás
Az ajánlatok vonathoz kötöttek. Ez az jelenti, hogy az utasnak már a menetjegy
megvásárlásakor meg kell mondania, melyik vonattal kíván utazni.
A vonathoz való kötöttséget az EPA-ból történő ülőhelyfoglalás biztosítja. Foglaláskor a
következő kódokat kell használni:
Ajánlat
Dresden Spezial 1
Dresden Spezial 2
Dresden Spezial 3
Berlin Spezial 1
Berlin Spezial 2
Berlin Spezial 3
München Spezial 1
München Spezial 2
München Spezial 3
Frankfurt Spezial 1
Frankfurt Spezial 2
Stuttgart Spezial 1
Stuttgart Spezial 2
Hamburg Spezial 1
Hamburg Spezial 2

tarifakód
27
70
46
28
71
47
45
35
33
38
39
40
41
41
48

A kontingensek mértékét a DB, az ÖBB, a ZSSK, a CD és a MÁV-START határozzák meg.
6.6. Érvényességi terület, árak és viszonylatok
Az ajánlat fix áron kerül értékesítésre. Az ajánlat a szabad helyek függvényében vehető
igénybe.
Az ajánlat 1. és 2. kocsiosztályra az alábbi táblázatban szereplő vonatok meghatározott
viszonylataira érvényes.
A megadott árak egy személyre, egyútra vonatkoznak. A táblázatban megjelölt árakból
további kedvezmény (pl. gyermekek részére) nem nyújtható. Az ajánlat kontingentált,
így abban az esetben, ha az 1. díjszintű ajánlat (pl. Dresden Spezial 1) az adott vonatra
már elfogyott, a 2. díjszintű ajánlat (Dresden Spezial 2) kerülhet értékesítésre.

Viszonylat

Budapest-München
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Vonatok
rj60/67,
rj64/65,
rj66/63,
rj62
rj68/61

Ko.

München
Spezial 1

München
Spezial 2

München
Spezial 3

2. o.

29 EUR

39 EUR

49 EUR

1. o.

45 EUR

75 EUR

-

Viszonylat

Vonatok

Budapest-Stuttgart

rj66/63

Ko.

Stuttgart
Spezial 1

Stuttgart
Spezial 2

2. o.

39 EUR

59 EUR

1. o.

55 EUR

85 EUR

Magyarország-Németország

Viszonylat

Vonatok

Budapest-Frankfurt

oszt.

Frankfurt
Spezial 1

Frankfurt
Spezial 2

2. o.

39 EUR

59 EUR

1. o.

60 EUR

90 EUR

rj66/63

2. o.

Dresden
Spezial 1
29 EUR

Dresden
Spezial 2
39 EUR

Dresden
Spezial 3
59 EUR

1. o.

45 EUR

-

85 EUR

Berlin
Spezial 1
39 EUR
65 EUR

Berlin
Spezial 2
49 EUR
-

Berlin
Spezial 3
59 EUR
85 EUR

Viszonylat

Vonatok

oszt.

Budapest-Drezda

EC
174/175
EC
170/171

Viszonylat

Vonatok

oszt.

Budapest-Berlin

EC 174/175
EC 170/171

2. o.
1. o.

Viszonylat

Vonatok

oszt.

Budapest-Hamburg

EC 174/175

2. o.
1. o.

Hamburg
Spezial 1
39 EUR
65 EUR

Hamburg
Spezial 2
69 EUR
95 EUR

A fenti árak tartalmazzák a helybiztosítás árát is. A menetjegyek csak elektronikusan
adhatóak ki.
6.7. Az értékesítés lezárása
A kedvezményes menetjegyet legkésőbb az utazás előtt három nappal lehet
megvásárolni (pl. 2013. január 26-i utazás esetén legkésőbb 2013. január 23-án lehet
megváltani a menetjegyet).
6.8. Csatlakozó jegy (Add-on tarif Deutschland)
A 6. pontban felsorolt MÁV-START által értékesített jegyekhez kapcsolódóan adható ki,
mind a 108-1 adatbázisban meghirdetett állomásokra, DB által üzemeltett üzleti vonatok
állomásaira.
A csatlakozó jegy csak a 6. pontban szereplő “Spezial” jegyekhez adható ki. A két
menetjegyet kereszthivatkozással összefüggésbe kell hozni. (A csatlakozójegy
kiállításakor a menetjegyre
a „kedvezmény alapja” rovatba az „Add-on Tarif
Deutschland” szöveget felvezetni)
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A csatlakozójegy díja a Spezial-jegy németországi célállomása és az utas tényleges,
DB hálózaton lévő végső célállomása közötti, a díjszabáshoz tartozó elektronikus
táblázatban közzétett tarifakilométeren alapul:
- 100 km-es távolságig
- 101 és 350 km közötti távolság esetén
- 351 km-es távolságtól

9,00 Euro
29,00 Euro
39,00 Euro

A csatlakozó jegyre a továbbiakban a Spezial jegyekre vonatkozó feltételek
vonatkoznak.
(Először a „Spezial” menetjegyet kell kiadni.
A csatlakozó menetjegyet „belföldi” űrjegyen kell kiállítani. A „kedvezmény alapja”
rovatba az ajánlat nevét (Add-on Tarif Deutschland). A „különleges adatok” rovatba a
„Spezial” menetjegy számát, valamint a csatlakozó menetjegy érvényességét kell beírni.
A SparSchiene ajánlatokhoz kiadott csatlakozó menetjegy esetén itt kell feltüntetni a
„Kein(e) Umtausch/Erstattung” = „Visszatérítés/csere nincs” szöveget is. A „Cardpreis +
15” ajánlat esetén a „különleges adatok” rovatban kell feltüntetni az „Ohne VorteilsCard
gültig” megjegyzést.
Menettérti utazás esetén külön menetjegyet kell kiállítani az oda- és a visszaútra.

Tartozik a 234567 számú
menetjegyhez
Kein(e) Umtausch/Erstattung =
Visszatérítés/csere nincs

München Hbf.

Ulm Hbf.

Add-on Tarif Deutschland

8.700
29,00

6.9. Átmenet magasabb kocsiosztályba vagy termékkategóriába, eltérő útirány
Átmenet magasabb kocsiosztályba vagy termékkategóriába nem megengedett.
Az útirány utólagos módosítása nem megengedett.
6.10. Csere / visszatérítés
A kedvezményes menetjegyek cseréje és visszatérítése nem megengedett.
6.11. Spezial menetjegyek kiállítása
Kedvezményes menetjegyek a rendelkezésre álló kontingens erejéig az EPA-ból
foglalhatók. A kedvezményes menetjegyek manuálisan nem adhatóak ki.
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7. MÜNCHENCITY

7.1. Általános rendelkezések
A Magyarország és Németország közötti forgalom növelése érdekében a (Budapest –
München viszonylatra szóló) „MünchenCity“ ajánlat 2014. december 13-ig
meghosszabbításra került.
7.2. Igényjogosultak
Igényjogosultak:
• egyéni utasok,
• gyermekek 6-14 (13,99) éves kor között (a kedvezményes díj 50 %-át fizetik),
• kutyák (a kedvezményes díj 50 %-át fizetik).
7.3. Díjak
A MünchenCity ajánlat fixáras. Az ajánlat ára 133 EUR.
A kedvezményes ajánlatot csak menettérti útra és 2. kocsiosztályra lehet kiadni.
Magasabb kocsiosztályba történő átmenet esetén a teljesárú 1-2. kocsiosztálykülönbözetet kell megfizetni.
7.4. Összeköttetések
A menetjegyeket csak Ausztrián át lehet kiadni, Salzburg átmenetben.
Hosszabb út részbeni fedezésére nem érvényes.
7.5. Vonatok
A „MünchenCity“ ajánlat nem érvényes az autós- és a különvonatokra.
7.6. Érvénytartam
A kedvezményes menetjegyek érvénytartama 1 hónap.
7.7. Egyéb kedvezmény
A viszonylati kedvezményes díjból a jelen rendeletben meghatározottnál nagyobb
kedvezmény nem adható.
7.8. Visszatérítés
A részben felhasznált menetjegyek visszatérítése nem megengedett.
7.9. Végrehajtási utasítás
A „MünchenCity” kedvezményes díjat CIV ellenőrzőszelvényes űrjegyen kell elszámolni.
A kedvezményes menetjegyek „Kedvezmény alapja” rovatába a „MünchenCity”
szöveget kell beírni. Gyermekek és kutyák esetén a „Kind”, illetve a „Hund” szót is fel
kell venni.
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7.10. Egyebek
Az eladási statisztikát a MÁV Informatika Kft-nek havonta, eladási hely (állomás)
szerinti bontásban kell megküldenie MÁV-START Zrt Értékesítési Szervezete részére.
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II. RÉSZ – LESZÁMOLÁSI HATÁROZMÁNYOK
A leszámolás az UIC 301.1 döntvénye szerint történik.
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BahnCard - előoldal
(2. oszt/1. oszt.)

-> minden BahnCard
található

(2. oszt./1. oszt. 2013 óta)

Zöld BahnCard
hátoldal

BahnCard 25
Jugend
18 éven aluliak
részére

minden utas részére

BahnCard 100 /
BahnCard 100
1. oszt.

minden utas részére

BahnCard 50 /
BahnCard 50
1. oszt.

minden utas részére

BahnCard 25 /
BahnCard 25
1. oszt.

leírás

kedvezményt tartalmaz, melynek jele a kártya hátoldalon

A BahnCard és a Zöld BahnCards
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1. sz. függelék: A DB kedvezményes igazolványainak mintái
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BahnCard - előlap
(2. oszt./1. oszt.)

Zöld BahnCard
(2013 óta)
hátoldal

BahnCards
promóciós akciók
alkalmával

(kényelmi szolgáltatással
és/vagy credit kártya
funkcióval)

BahnCard Business

vagy anélkül)

BahnCard credit kártya
funkcióval
(kényelmi szolgáltatással

szolgáltatásokat tartalmaz)

BahnCard comfort
(különleges

leírás

Egyéb BahnCard típusok
(kényelmi szolgáltatás és/vagy hitelkártya, BC üzletembereknek, promóciós akciók)

Magyarország-Németország

Magyarország-Németország

2. sz. függelék: Normál menetjegy és Europa-Spezial RCT2 jegyminták
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