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1. START Ausztria 

A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

START Ausztria (egyúti ajánlat) 

2. Részes vasutak 

MÁV-START, ÖBB 

3. Igényjogosultság 

Egyéni utasok vehetik igénybe. 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

Bármely MÁV-START 108-1 adatbázisban szereplő állomástól bármely ÖBB 108-1 

adatbázisban szereplő állomásig és visszaútban kiadható Hegyeshalom határponti átmenet 

esetén. 

A „MÁV” mobiltelefonos alkalmazásban megvásárolható viszonylatok köre ennél szűkebb 

lehet. 

A kedvezményes menetjegy csak a rjx, EC és távolsági forgalomban közlekedő vonatokon 

vehető igénybe. 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

A korlátozott számban rendelkezésre álló menetjegyek 3 díjszinten kerülnek értékesítésre. 

 

MÁV-START zónák  ÖBB zónák 

I. 1-100 km  1. 1-100 km 

II. 101-200 km  2. 101-300 km 

III. 201-300 km  3. 301-600 km 

IV. 301-420 km  4. 601-800 km 

V. 421- km  5. 801- km 
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2. osztályú menetjegy árak: 

I . ZÓNA II. ZÓNA III. ZÓNA IV. ZÓNA V. ZÓNA

1. díjszint 9,0 € 13,0 € 19,0 € 23,0 € 25,0 €

2. díjszint 12,0 € 19,0 € 25,0 € 28,0 € 30,0 €

3. díjszint 15,0 € 25,0 € 29,0 € 33,0 € 35,0 €

1. díjszint 19,0 € 23,0 € 29,0 € 33,0 € 35,0 €

2. díjszint 26,0 € 33,0 € 39,0 € 42,0 € 44,0 €

3. díjszint 32,0 € 42,0 € 46,0 € 50,0 € 52,0 €

1. díjszint 25,0 € 29,0 € 35,0 € 39,0 € 41,0 €

2. díjszint 33,0 € 40,0 € 46,0 € 49,0 € 51,0 €

3. díjszint 38,0 € 48,0 € 52,0 € 56,0 € 58,0 €

1. díjszint 34,0 € 38,0 € 44,0 € 48,0 € 50,0 €

2. díjszint 39,0 € 46,0 € 52,0 € 55,0 € 57,0 €

3. díjszint 44,0 € 54,0 € 58,0 € 62,0 € 64,0 €

1. díjszint 38,0 € 42,0 € 48,0 € 52,0 € 54,0 €

2. díjszint 43,0 € 50,0 € 56,0 € 59,0 € 61,0 €

3. díjszint 48,0 € 58,0 € 62,0 € 66,0 € 68,0 €
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1. osztályú menetjegy árak: 

I . ZÓNA II. ZÓNA III. ZÓNA IV. ZÓNA V. ZÓNA

1. díjszint 19,0 € 29,0 € 32,0 € 38,0 € 41,0 €

2. díjszint 21,0 € 34,0 € 39,0 € 44,0 € 46,0 €

3. díjszint 24,0 € 40,0 € 44,0 € 50,0 € 53,0 €

1. díjszint 42,0 € 52,0 € 55,0 € 61,0 € 64,0 €

2. díjszint 51,0 € 64,0 € 69,0 € 74,0 € 76,0 €

3. díjszint 56,0 € 72,0 € 76,0 € 82,0 € 85,0 €

1. díjszint 48,0 € 58,0 € 61,0 € 67,0 € 70,0 €

2. díjszint 55,0 € 68,0 € 73,0 € 78,0 € 80,0 €

3. díjszint 62,0 € 78,0 € 82,0 € 88,0 € 91,0 €

1. díjszint 53,0 € 63,0 € 66,0 € 72,0 € 75,0 €

2. díjszint 60,0 € 73,0 € 78,0 € 83,0 € 85,0 €

3. díjszint 67,0 € 83,0 € 87,0 € 93,0 € 96,0 €

1. díjszint 59,0 € 69,0 € 72,0 € 78,0 € 81,0 €

2. díjszint 66,0 € 79,0 € 84,0 € 89,0 € 91,0 €

3. díjszint 73,0 € 89,0 € 93,0 € 99,0 € 102,0 €
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6. Érvénytartam 

Az érvénytartam függ az értékesítési csatornától. 

 A pénztárban kiadott jegy 2 napig érvényes, az utazást az érvénytartam 1. napján meg 

kell kezdeni.  

 A „MÁV” mobiltelefonos alkalmazásban kiadott jegy a rajta feltüntetett vonat(ok) 

indulási és érkezési ideje közötti időintervallumban érvényes. 

A kedvezményes menetjegy csak a rajta feltűntetett napon közlekedő határátlépő vonatra, 

valamint Ausztriában az ahhoz csatlakozó vonatokra érvényes. 

Magyarországon a kiindulási (vagy érkezési) állomás és a jegyen szereplő határétlépő vonat 

fel- (vagy le-) szállási állomása között a megadott útirányon a menetjegy érvénytartamán 

belül közlekedő csatlakozó vonat(ok)on érvényes.  

Példa: Az utas Egerből szeretne Klagenfurtba utazni 

- Eger – Budapest útvonal, az utazás történhet bármelyik vonattal (vonatokkal)   

- Budapest-Keleti – Wien Hbf. rjx 64, a menetjegy csak ezen a vonaton érvényes  

- Wien Hbf.  – Klagenfurt rj 539, a menetjegy csak ezen a vonaton érvényes 

7. Érvényességi időszak 

Az ajánlat 2020. július 01-től visszavonásig érvényes. 

Az értékesítés kezdete: 2020. július 01. 

8. Helybiztosítás 

Az ajánlat a helybiztosítás díját nem tartalmazza. Ha az utas helybiztosítást kér, azt külön meg 

kell fizetnie.  

A „MÁV” mobiltelefonos alkalmazásban vásárolt menetjegyek mellé díjmentes helyjegy 

kerül kiállításra. 

9. Gyermekkedvezmény 

Gyermekjegy 6-14 év között bármely viszonylatra: 2. osztályon 5 € - 1. osztályon 10 €. 

CSAK Felnőtt START Ausztria menetjegyhez adható ki – legfeljebb 3 db/felnőtt  

10. Csoportos kedvezmény 

A kedvezményes menetjegy árából további kedvezmény csoportok részére nem adható, a 

csoport tagjai az egyéni utasok számára meghatározott kedvezményt vehetik igénybe. 

11. Kutya szállítása 

A START ajánlattal nem lehetséges. 

12. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

Az ajánlat mindkét kocsiosztályon igénybe vehető.  

 

Magasabb kocsiosztály igénybevétele még a teljesárú 1-2. kocsiosztály-különbözet 

megfizetése mellett sem lehetséges. 
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13. Hosszabb út részbeni fedezése 

Megengedett. 

14. Útirány-módosítás 

NEM megengedett. 

15. Útmegszakítás 

Ausztriában NEM megengedett. 

16. Visszatérítés, csere, visszavétel 

NEM megengedett. 

17. Korlátozások 

További kedvezmény NEM adható, a kedvezmény más kedvezménnyel NEM kombinálható.  

Az elővételi időszak a bevezetéskor 90 nap. 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

A fogyatékkal élő személy kísérőjének szóló díjmentes utazási kedvezmény nem 

érvényesíthető. 
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2.  EURegio 

A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

Az ajánlat neve: 

- EURegio Special menettérti menetjegy, 

- EURegio hetijegy. 

2. Részes vasutak 

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

Linien. 

A Wiener Linien vonalain történő utazásra a Wiener Linien szállítási feltételeiben 

meghatározottak érvényesek.1 

3. Igényjogosultság 

- EURegio Special menettérti menetjegy: egyéni utasok; 

- EURegio hetijegy: egyéni utasok. 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

Az EURegio Special 2. osztályú menettérti menetjegy a következő viszonylatokra adható ki: 

Társvasúti 

megállapodás 
Viszonylat Határátmenet 

 Mosonmagyaróvár – Bruck/Leitha / Neusiedl/See Hegyeshalom(Gr) 

 Mosonmagyaróvár – Wien Hegyeshalom(Gr) 

MÁV-START – 

ÖBB 

Mosonmagyaróvár – Wien + Zone100 (bécsi városi 

közlekedés) 
Hegyeshalom(Gr) 

 Győr – Wien Hegyeshalom(Gr) 

 Győr – Wien + Zone100 (bécsi városi közlekedés) Hegyeshalom(Gr) 

 Győr – Bruck/Leitha / Neusiedl/See Hegyeshalom(Gr) 

 Tatabánya – Wien Hegyeshalom(Gr) 

 Győr – Wiener Neustadt Sopron 

 Szombathely – Graz Szentgotthard(Gr) 

 Szombathely – Feldbach Szentgotthard(Gr) 

GYSEV – ÖBB Szombathely – Wiener Neustadt Sopron 

 
Szombathely – Wien (Ebenfurthon vagy Wiener 

Neustadton át) 

Sopron 

 Fertőszentmiklós – Wien Pamhagen 

 

                                                 
1  www.wienerlinien.at (Beförderungsbedingungen) 

 

http://www.wienerlinien.at/
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A hetijegyek a következő viszonylatokra adhatóak ki: 

Társvasúti megállapodás Viszonylat Határátmenet 

 Mosonmagyaróvár – Wien Hegyeshalom(Gr) 

 Mosonmagyaróvár – Wien + Zone100 

(bécsi városi közlekedés) 

Hegyeshalom(Gr) 

MÁV-START – ÖBB Mosonmagyaróvár – Bruck/Leitha Hegyeshalom(Gr) 

 Győr – Wien Hegyeshalom(Gr) 

 Győr – Wien + Zone100 (bécsi városi 

közlekedés) 

Hegyeshalom(Gr) 

Az EURegio Special menettérti menetjegyek és hetijegyek nem vehetők igénybe a railjet 

xpress, EC, EN vonatokon, a 346/347 sz. Dacia vonaton, az IC vonatokon, valamint a 

Westbahn által üzemeltetett járatokon. 

Wien és Graz esetén minden bécsi, illetve grazi pályaudvarra/-ról érvényesek a jegyek.  

Győr díjszabási elnevezés alatt Győr, Győrszentiván, Győr-Gyárváros, Győrszabadhegy 

állomásokról/állomásokra érvényesek a jegyek. 

A Mosonmagyaróvár – Bruck/Leitha / Neusiedl/See és a Győr – Bruck/Leitha / Neusiedl/See 

viszonylatra kiadott EURegio Special menettérti menetjegyek esetén vagylagos a célállomás, 

azaz az utas döntése szerint vagy Bruck an der Leitha vagy Neusiedl am See célállomásokra 

utazhat vele. 

A kedvezmény csak magyarországi kiindulási állomással értékesíthető. 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

Az EURegio Special menettérti menetjegyek árát az alábbi táblázat tartalmazza: 

Viszonylat Felnőtt (EUR) Gyermek (EUR) 

Mosonmagyaróvár – Bruck/Leitha / Neusiedl/See   9,60   4,80 

Mosonmagyaróvár – Wien 19,00    9,50 

Mosonmagyaróvár – Wien + Zone100   24,80*      12,40** 

Győr – Wien 23,00   11,50 

Győr – Wien + Zone100    28,80*      14,40** 

Győr – Bruck/Leitha / Neusiedl/See 14,00   7,00 

Tatabánya – Wien 26,00 13,00 

Győr – Wiener Neustadt 18,60   9,30 

Szombathely – Graz 19,00   9,50 

Szombathely – Feldbach  11,00   5,50 

Szombathely – Wiener Neustadt 17,00   8,50 

Szombathely – Wien 27,00 13,50 

Fertőszentmiklós – Wien 23,00 11,50 

* A helyi közlekedés díja 5,8 €, ami nem képezi a vonatkésés miatt fizetendő átalány-

kártérítés számításának alapját. 

**  A helyi közlekedés díja 2,9 €, ami nem képezi a vonatkésés miatt fizetendő átalány-

kártérítés számításának alapját. 
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Az EURegio hetijegyek árát az alábbi táblázat tartalmazza: 

Bérletfajta Viszonylat Ár (EUR) 

 Mosonmagyaróvár – Wien 40,00 

 Mosonmagyaróvár – Wien + Zone 100 57,10*** 

Hetijegy Mosonmagyaróvár – Bruck/Leitha 29,00 

 Győr – Wien 52,00 

 Győr – Wien + Zone 100 69,10*** 

*** A helyi közlekedés díja 17,1 €, ami nem képezi a vonatkésés miatt 

fizetendő átalány-kártérítés számításának alapját. 

6. Érvénytartam 

Az EURegio Special menettérti menetjegyek vasúti utazásra az utas által a jegykiadáskor 

megadott 4 napos időszakban érvényesek egy oda- és egy visszautazásra. A városi 

közlekedést (Zone 100) is magában foglaló EURegio Special menettérti menetjegyek a 

menetjegy négynapos érvénytartamának első napján érvényesek a bécsi tömegközlekedési 

eszközökre. 

Az EURegio hetijegy egy naptári hétre, hétfőtől a következő hétfő 09:00 óráig korlátlan 

számú utazásra érvényes. 

7. Érvényességi időszak 

A kedvezmény 2019. december 15-től visszavonásig érvényes. 

8. Helybiztosítás 

Az ajánlat a helybiztosítás díját nem tartalmazza. Ha az utas helybiztosítást kér, a 

helybiztosítási díjat külön meg kell fizetnie. 

9. Gyermekkedvezmény 

A gyermekkorhatár megállapításánál a menetjegyet kiállító vasúttársaságnál érvényes 

gyermekkorhatárt kell figyelembe venni. 

A gyermekekre érvényes menetdíjat az 5. pontban lévő táblázat tartalmazza. 

10. Csoportos kedvezmény 

A kedvezményes menetjegy árából további kedvezmény csoportok részére nem adható, a 

csoport tagjai az egyéni utasok számára meghatározott kedvezményt vehetik igénybe. 

11. Kutya szállítása 

A városi közlekedést (Zone 100) is magában foglaló EURegio Special menettérti menetjegyek 

és hetijegyek kutyák részére nem értékesíthetőek. A városi közlekedést nem tartalmazó 

EURegio Special menettérti menetjegyekkel a gyermekek részére meghatározott menetdíjért 

szállíthatóak a kutyák a SCIC-NRT előírásai szerint. Egyebekben kutyák és kistestű élőállatok 

szállítására a SCIC-NRT Díjszabás 16. pontjában foglaltak mérvadók. 

Kutya rendszeres szállítása esetén hetijegy váltható a kutya részére teljes áron. 
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12. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

Valamennyi EURegio ajánlat 2. kocsiosztályon érvényes. 

Magasabb kocsiosztály igénybevétele még a teljesárú 1-2. kocsiosztály-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 megengedett. 

16. Visszatérítés, csere, visszavétel 

Az EURegio Special menettérti menetjegyek nem cserélhetőek és nem téríthetőek vissza. 

Az EURegio hetijegyek visszatérítése az érvénytartam kezdete előtt a SCIC-NRT előírásai 

szerint lehetséges. A részben felhasznált hetijegyek visszatérítése nem lehetséges. 

17. Korlátozások 

Az EURegio hetijegyek névre szólóak, nem átruházhatóak. A személyazonosságot 

jegyellenőrzéskor érvényes, fényképes, az utazáshoz használt, személyazonosság igazolására 

alkalmas okmánnyal bizonyítani kell. 

Az ajánlat más kedvezménnyel nem kombinálható. 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

EURegio Spezial jegy esetén a fogyatékkal élő kísérője díjmentesen utazhat. 

EURegio hetijegyek esetén a kedvezmény nem érvényesíthető. 

Bécsi városi közlekedést tartalmazó jegy esetén a kísérői kedvezmény a városi 

tömegközlekedési eszközökre nem érvényes. 

19. Jegykiadó-helyek 

EURegio Special Győr – Wien + Zone100 menetjegyet csak Győrben, a Mosonmagyaróvár – 

Wien + Zone 100 menetjegyet csak Mosonmagyaróváron lehet megvásárolni. 

A városi közlekedést nem tartalmazó EURegio Special menettérti menetjegyek megvásárlása 

valamennyi nemzetközi jegykiadásra felhatalmazott jegykiadó-helyen lehetséges. Sopronban 

a Szombathely – Wien, Szombathely – Wiener Neustadt és Győr – Wien viszonylatokra nem 

értékesítenek menetjegyeket. 

EURegio Győr – Wien + Zone100 hetijegyet csak Győrben, a Mosonmagyaróvár – Wien + 

Zone 100 hetijegyet csak Mosonmagyaróváron lehet megvásárolni. 

A városi közlekedést nem tartalmazó EURegio hetijegyek megvásárlása valamennyi 

nemzetközi jegykiadásra felhatalmazott jegykiadó-helyen lehetséges. 
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20. 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 

menetjegyekkel, mind a hetijegyekkel díjmentesen lehetséges, ami a forgalomban használt 

menetjegyeken feltüntetésre kerül. 

A városi közlekedést (Zone 100) is magában foglaló EURegio Special menettérti 

menetjegyekkel és hetijegyekkel a díjmentes kerékpárszállítás csak a vasúti vonalakra 

vonatkozik, a Wiener Linien vonalain ez nem lehetséges. 
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3. Bécsi heti és havi nemzetközi bérletajánlatok 
 

A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

Az ajánlatok neve: 

 Bécsi hetibérlet 

 Bécsi havibérlet 

2. Részes vasutak 

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

3. Igényjogosultság 

A kedvezményes bérletajánlatokat egyéni utasok vehetik igénybe. 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

A bérletajánlatok magyar – osztrák forgalomban bármely vonaton igénybe vehetőek, az alábbi 

viszonylatokon: 

 Győr – Bécs 

 Mosonmagyaróvár – Bécs 

 Hegyeshalom – Bécs 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

A kedvezményes menetdíjakat az alábbi táblázatok tartalmazzák: 

Viszonylat 
Hetibérlet ára Havibérlet ára 

2. o. 1. o. 2. o. 1. o. 

Győr – Bécs 63,00 € 119,00 € 219,00 € 419,00 € 

Mosonmagyaróvár – Bécs 49,00 € 99,00 € 175,00 € 345,00 € 

Hegyeshalom – Bécs 43,00 € 89,00 € 165,00 € 325,00 € 

6. Érvénytartam 

A heti bérlet az érvényesség első napját követő hét azonos napját megelőző nap 24.00 órájáig 

érvényes. 

A havi bérlet az érvényesség első napját követő hónap azonos napját megelőző nap 24.00 

órájáig érvényes. 

7. Érvényességi időszak 

Az ajánlat 2019. december 15-től visszavonásig érvényes. 

 

. 
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8. Helybiztosítás 

Az ajánlat a helybiztosítás díját nem tartalmazza. Ha az utas helybiztosítást kér, a 

helybiztosítási díjat külön meg kell fizetnie. 

9. Gyermekkedvezmény 

Gyermekek részére további kedvezmény nem adható. 

10. Csoportos kedvezmény 

A kedvezményes menetjegy árából további kedvezmény csoportok részére nem adható, a 

csoport tagjai az egyéni utasok számára meghatározott kedvezményt vehetik igénybe. 

Kutya szállítása 

Kutyák részére az ajánlat nem értékesíthető. 

11. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

Az ajánlat mindkét kocsiosztályon igénybe vehető.  

A teljesárú NRT 2.-1. kocsiosztály-különbözet a nemzetközi pénztárakban, illetve a vonaton a 

jegyvizsgálótól váltható meg az országhatárig.  

12. Hosszabb út részbeni fedezése 

A hosszabb út részbeni fedezése megengedett. 

13. Útirány-módosítás 

Az útirány-módosítás nem megengedett. 

14. Útmegszakítás 

Az útmegszakítás megengedett. 

15. 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. A menetjegy visszatérítése, cseréje nem megengedett az érvénytartam 

kezdete után.  

16. Korlátozások 

A bérletajánlatok névre szólóak, nem átruházhatóak. A személyazonosságot jegyellenőrzéskor 

érvényes, fényképes, az utazáshoz használt, személyazonosság igazolására alkalmas 

okmánnyal bizonyítani kell. A bérletajánlatokkal kerékpárok díjmentes szállítása nem 

megengedett 

17. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

A fogyatékkal élő személy kísérőjének szóló díjmentes utazási kedvezmény nem 

érvényesíthető. 
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18. Jegykiadó-helyek 

A bérletajánlatokat csak Budapesten (Keleti, Nyugati, Déli, Kelenföld), Győrben, 

Mosonmagyaróváron és Hegyeshalom állomáson lehet megvásárolni. 

19. Egyéb 

1. osztályú bérlettel utazók számára Business Class felár megváltása mellett igénybe vehető a 

railjet vonatokon a Business Class. 
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4. Wien Bonus (Bécs Bónusz) 
 

A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

Az ajánlat neve: 

Wien  Bonus  

2. Részes vasutak 

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

3. Igényjogosultság 

A kedvezményes ajánlatot egyéni utas veheti igénybe. 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

A kedvezményes egyúti menetjegyek az alábbi viszonylatokon vehetőek igénybe: 

Viszonylat Útirány 

Budapest – Wien Győr – Hegyeshalom(Gr) – Gramatneusiedl 

A Wien Bonus/Bécs Bónusz ajánlat nem érvényes a magántársaságok által üzemeltetett 

járatokon. 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

A kedvezményes menetdíjakat az alábbi táblázat tartalmazza: 

 Felnőtt (EUR) Gyermek (EUR) 

2. osztály 31,00 15,50 

1. osztály 49,00 24,50 

6. Érvénytartam 

A kedvezményes menetjegy érvénytartama 1 nap. 

7. Érvényességi időszak 

A kedvezmény 2020. július 01-től visszavonásig érvényes. 

8. Helybiztosítás 

Az ajánlat a helybiztosítás díját nem tartalmazza. Ha az utas helybiztosítást kér, a 

helybiztosítási díjat külön meg kell fizetnie. 

9. Gyermekkedvezmény 

6 és 14 év közötti gyermekek az 5. pontban lévő táblázatban a gyermekek részére 

meghatározott menetdíjat fizetik.  
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10. Csoportos kedvezmény 

A kedvezményes menetjegy árából további kedvezmény csoportok részére nem adható, a 

csoport tagjai az egyéni utasok számára meghatározott kedvezményt vehetik igénybe. 

11. Kutya szállítása 

Kutyák részére az ajánlat nem értékesíthető. 

12. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

Az ajánlat mindkét kocsiosztályon érvényes. 

Magasabb kocsiosztály igénybevétele pénztárban a kedvezményes menetdíjak 

különbözetének elszámolásával, a vonaton a teljesárú 1-2. kocsiosztály-különbözet 

megfizetése mellett lehetséges. 

13. Hosszabb út részbeni fedezése 

A hosszabb út részbeni fedezése megengedett. 

14. Útirány-módosítás 

Az útirány-módosítás nem megengedett. 

15. Útmegszakítás 

Az útmegszakítás Magyarország területén belül 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 kedvezményes menetjegy nem téríthető vissza. 

17. Korlátozások 

A jegyeket legkésőbb az indulás előtti napig lehet megvásárolni. 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

Ha a fogyatékkal élő személy Wien Bonus menetjeggyel rendelkezik, a kísérője részére a 

díjmentes menetjegy kiszolgáltatható. 
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5. Csatlakozó kedvezmények osztrák éjszakai vonatok 

igénybevételéhez 

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, 

„Globalpreis Standard + 20” felnőttek részére. 

2. Részes vasutak 

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, ÖBB 

3. Igényjogosultság 

A Budapest – Wien, illetve Wien – Budapest vonalszakaszra a kedvezményt a 4. pontban 

meghatározott vonatokkal Bécsből továbbutazó vagy Bécsbe érkező egyéni utasok vehetik 

igénybe. A „CardPreis +15” ajánlatot csak a VorteilsCarddal, ÖsterreichCarddal, valamint a 

németországi járatokon BahnCarddal illetve az olaszországi járatokon Carta Verde vagy Carta 

Argento RAILPLUS-szal vagy START Klub kártyával rendelkező utasok vehetik igénybe.  

4. A kedvezmény érvényességi területe 

A csatlakozó kedvezmény az alábbi vonatokhoz vehető igénybe: 

 EN 490/491   Wien Hbf – Göttingen, Hannover, Hamburg és vissza útirányon,  

 EN 40490/40421  Wien Hbf – Frankfurt, Mainz, Koblenz, Bonn, Köln, Düsseldorf 

és vissza útirányon,  

 50490/40425   Wien Hbf – Frankfurt, Mainz, Koblenz, Bonn, Köln, Aachen, 

Liége, Bruxelles és vissza útirányon, 

 EN 40233/40294  Wien Hbf – Bologna, Firenze, Róma és vissza útirányon, 

 EN 237/236   Wien Hbf – Udine, Venezia és vissza útirányon, 

 EN 1237/1234  Wien Hbf – Bologna, Firenze, Pisa, Livorno és vissza útirányon, 

 EN 233/235   Wien Hbf – Padova, Verona, Milano és vissza útirányon. 

 133/132  Wien Hbf - Udine 

A csatlakozó kedvezmény a Budapest – Wien – Budapest között közlekedő valamennyi közvetlen 

nemzetközi vonaton igénybe vehető, ha az utas részére a felsorolt, Wien-ből induló vagy oda 

érkező vonatok valamelyikére a kedvezményes foglalás megtörtént. 
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5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

A csatlakozó menetjegy ára az utas fel- vagy leszállási állomásától függetlenül egységes. 

Az alábbi táblázat tartalmazza az egy útra érvényes csatlakozó menetjegyek árát. 

Budapest – Wien vagy vissza 2. osztály (EUR) 

SparSchiene + 10 felnőtt 10,00 

SparSchiene + 5 gyermek 5,00 

CardPreis + 15 felnőtt 15,00 

Globalpreis Kind + 7,5 gyermek 7,50 

Globalpreis Standard + 20 felnőtt 20,00 

6. Érvénytartam 

A csatlakozó menetjegy odaútban a csatlakozó vonat Bécsből való indulásának napján, 

visszaútban a csatlakozó vonat Bécsbe érkezésének napján érvényes. A csatlakozó 

menetjeggyel rendelkező utasnak nem kell a közvetlen csatlakozást biztosító vonattal utaznia. 

7. Érvényességi időszak 

A kedvezmény 2019. december 15-től visszavonásig érvényes. 

8. Helybiztosítás 

Az ajánlat a helybiztosítás díját nem tartalmazza. Ha az utas helybiztosítást kér, a 

helybiztosítási díjat külön meg kell fizetnie. 

9. Gyermekkedvezmény 

A csatlakozó menetjegy gyermekek részére történő kiadásakor a gyermekkorhatár 6-14 év. 

A globáldíjas menetjegy gyermekek részére történő kiadásakor a gyermekkorhatár 6-15 év. 

10. Csoportos kedvezmény 

A kedvezményes menetjegy árából további kedvezmény csoportok részére nem adható, a 

csoport tagjai az egyéni utasok számára meghatározott kedvezményt vehetik igénybe. 

Kutya szállítása 

Kutyák részére az ajánlat nem értékesíthető. 

11. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

Az ajánlat kizárólag 2. kocsiosztályon érvényes. 

Magasabb kocsiosztály igénybevétele még a teljesárú 1-2. kocsiosztály-különbözet 

megfizetése mellett sem lehetséges. 

12. Hosszabb út részbeni fedezése 

A hosszabb út részbeni fedezése megengedett. 

13. Útirány-módosítás 

Az útirány-módosítás nem megengedett. 
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14. Útmegszakítás 

A csatlakozó menetjeggyel az útmegszakítás nem megengedett. 

A csatlakozó vonat indulásának/érkezésének napján a bécsi tartózkodás megengedett. 

15. Visszatérítés, csere, visszavétel 

A SparSchiene ajánlatokhoz kiadott csatlakozó menetjegy visszatérítése, cseréje nem 

lehetséges. 

A CardPreis, a Globalpreis Kind és a Globalpreis Standard ajánlathoz kiadott csatlakozó 

menetjegy visszatérítése a SCIC-NRT szabályai szerint lehetséges. 

16. Korlátozások 

A csatlakozó kedvezményből további kedvezmény nem adható. 

A kedvezmény a jelen feltételekkel csak Magyarországon értékesíthető. 

17. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

A fogyatékkal élő személy kísérőjének szóló díjmentes utazási kedvezmény nem 

érvényesíthető. 
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6. Grazi kirándulójegy 

A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

Az ajánlat neve: 

Grazi kirándulójegy, menettérti utazásra. 

2. Részes vasutak 

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

3. Igényjogosultság 

A kedvezményes ajánlatot egyéni utas veheti igénybe. 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

A kedvezményes menetjegyek az alábbi viszonylatokon vehetőek igénybe menettérti utazás 

esetén: 

Viszonylat Útirány 

Budapest – Graz Győr – Csorna – Szombathely – Szentgotthárd(Gr) - Gleisdorf 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

A menettérti kedvezményes menetdíjakat az alábbi táblázat tartalmazza: 

Viszonylat Felnőtt (EUR) Gyermek (EUR) 

Budapest – Graz 49,00 24,50 

6. Érvénytartam 

A kirándulójegyek vasúti utazásra az utas által a jegykiadáskor megadott 4 napos időszakban 

érvényesek egy oda- és egy visszautazásra. 

7. Érvényességi időszak 

A kedvezmény 2019. december 15-től visszavonásig érvényes. 

8. Helybiztosítás 

Az ajánlat a helybiztosítás díját nem tartalmazza. Ha az utas helybiztosítást kér, a 

helybiztosítási díjat külön meg kell fizetnie. 

9. Gyermekkedvezmény 

6 és 14 év közötti gyermekek az 5. pontban lévő táblázatban a gyermekek részére 

meghatározott menetdíjat fizetik.  
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10. Csoportos kedvezmény 

A kedvezményes menetjegy árából további kedvezmény csoportok részére nem adható, a 

csoport tagjai az egyéni utasok számára meghatározott kedvezményt vehetik igénybe. 

11. Kutya szállítása 

Kutyák részére az ajánlat nem értékesíthető. 

12. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

Az ajánlat kizárólag 2. kocsiosztályon érvényes. 

Magasabb kocsiosztály igénybevétele még a teljesárú 1-2. kocsiosztály-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 Magyarország területén belül 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 kedvezményes menetjegy nem téríthető vissza. 

17. Korlátozások 

A kirándulójegy fix áras ajánlat, amelyből (a gyermek kedvezményen kívül) további 

kedvezmény nem adható. 

Az ajánlat csak magyar kiindulási állomással értékesíthető. 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

Ha a fogyatékkal élő személy kiránduló jeggyel rendelkezik a kísérője részére a díjmentes 

menetjegy kiszolgáltatható. 
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7.  SparDay Graz 
 

B. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

Az ajánlat neve: 

SparDay Graz 

2. Részes vasutak 

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

3. Igényjogosultság 

A kedvezményt egyéni utasok vehetik igénybe. 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

A kedvezmény az alábbi viszonylaton és vonaton vehető igénybe: 

 

Budapest – Graz és Szombathely – Graz 

  IC 318/317  

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

A SparDay egyútra szóló kontingentált ajánlat, a kedvezményes menetdíjakat az alábbi 

táblázat tartalmazza: 

Viszonylat 2. osztály (EUR) 1. osztály (EUR) 

1. díjszint 2. díjszint 1. díjszint 2. díjszint 

Budapest – Graz 19,00 25,00 35,00 45,00 

Szombathely – Graz 9,00 15,00 19,00 29,00 

6. Érvénytartam 

A kedvezményes menetjegy adott nap adott vonatára érvényes. 

7. Érvényességi időszak 

A kedvezmény 2019. december 15-től visszavonásig érvényes. 

8. Helybiztosítás 

Az ajánlat magában foglalja a helybiztosítás díját is. 

9. Gyermekkedvezmény 

Gyermekek részére további kedvezmény nem adható. 

 



7. SPARDAY GRAZ 

- AUSZTRIA - 21 

10. Csoportos kedvezmény 

A kedvezményes menetjegy árából további kedvezmény csoportok részére nem adható, a 

csoport tagjai az egyéni utasok számára meghatározott kedvezményt vehetik igénybe. 

11. Kutya szállítása 

Kutyák részére az ajánlat nem értékesíthető. 

12. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

Az ajánlat mindkét kocsiosztályon igénybe vehető.  

Az átmenet magasabb kocsiosztályba a teljesárú 1-2. kocsiosztály-különbözet megfizetése 

mellett sem 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. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

Vak vagy kerekesszékes, SparDay menetjeggyel rendelkező utas kísérője díjmentes utazásra 

nem jogosult. 
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8. Business Class felár a railjet xpress vonatokra – a railjet xpress 

vonatok igénybevétele  

A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

Az ajánlat neve: 

Business Class felár railjet vonatokon. 

2. Részes vasutak 

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: ÖBB. 

3. Igényjogosultság 

Az ajánlatot valamennyi, az adott viszonylatra, 1. osztályra érvényes, fizetett nemzetközi 

menetjeggyel rendelkező utas igénybe veheti, kivéve a FIP-igazolvány alapján váltott 50%-os 

kedvezményes menetjeggyel rendelkező utasokat. Az ajánlat 1. osztályra érvényes globáldíjas 

jeggyel is igénybe vehető. 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

A Business Class felárat a railjet vonatok Business Class osztályának igénybevételekor kell 

fizetni. 

A Business Class az alábbi vonatokon vehető igénybe: 

 rjx 41  rjx 65 

 rjx 42  rjx 66 

 rjx 60  rjx 67 

 rjx 61  rjx 68 

 rjx 62  rjx162 

 rjx 63  rjx 165 

 rjx 64  rjx 269 

 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

A helybiztosítást is tartalmazó Business Class felár 15 €. A felár az utazás teljes szakaszára 

vonatkozik. 

6. Érvénytartam 

A Business Class felár adott nap adott vonatára érvényes. 

7. Érvényességi időszak 

Az ajánlat 2019. december 15-től visszavonásig érvényes. 

8. Helybiztosítás 

Az ajánlat magában foglalja a helybiztosítás díját is. 
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9. Gyermekkedvezmény 

Gyermekek részére további kedvezmény nem adható. 

10. Csoportos kedvezmény 

A felár díjából csoportos kedvezmény nem adható. 

11. Kutya szállítása 

A Business Class osztályon állatok szállítása nem megengedett. 

12. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

A felár a Business Class igénybevételére jogosít. 

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 Business Class felár csak a vonat indulása előtt téríthető vissza, amennyiben a hely 

visszamondásra került. A visszatérítés kezelési költsége: 

 az utazást megelőző napig 4 €, 

 az utazás napján, a vonat indulásáig lemondva 7,5 €. 

A vonat indulása után nincs visszatérítés. 

17. Korlátozások 

A Business Class belföldi forgalomban nem vehető igénybe. 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

A fogyatékkal élő személy kísérőjének szóló díjmentes utazási kedvezmény nem 

érvényesíthető. 
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9. Kerékpárszállítás Magyarország – Ausztria forgalomban 
 

A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

Az ajánlat neve: 

Kerékpárszállítás magyar - osztrák forgalomban közlekedő nemzetközi vonatokon. 

2. Részes vasutak 

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

3. Igényjogosultság 

Azok az utasok válthatnak kerékpárjegyet, akik az adott viszonylatra érvényes nemzetközi 

menetjeggyel és kerékpár-helybiztosítással rendelkeznek azokon a vonatokon, ahol a 

kerékpárhely foglalása kötelező. 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

Kerékpárjegy bármely magyar és osztrák állomás között váltható.  

A két ország közötti közvetlen távolsági forgalomban az alábbi vonatokon lehetséges a 

kerékpárszállítás: 

- A menetrendben meghirdetett valamennyi railjet xpress vonat 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

A két ország között a kerékpár viteldíja egy útra 10 €. 

6. Érvénytartam 

A kerékpárjegy érvénytartama megegyezik az utas menetjegyének érvénytartamával. A 

kerékpár-helybiztosítás adott nap adott vonatára érvényes.  

 

7. Érvényességi időszak 

A kedvezmény 2019. december 15-től visszavonásig érvényes. 

8. Helybiztosítás 

Kerékpárok szállítása esetén a közvetlen távolsági nemzetközi vonatokon és egyes belföldi 

vonatok esetében kötelező a helybiztosítás a kerékpárok részére. A határátlépő vonatok 

esetében a nemzetközi kerékpárjegy ára tartalmazza a kerékpárhelyek foglalására 

meghatározott díjat. 

9. Gyermekkedvezmény 

A kerékpár viteldíjából gyermekkedvezmény nem adható. 

10. Csoportos kedvezmény 

A kerékpár viteldíjából 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 

Az útmegszakításra az SCIC-NRT szabályai érvényesek. 

16. Visszatérítés, csere, visszavétel 

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

17. Korlátozások 

A railjet xpress vonatokon tandem kerékpár szállítása nem megengedett. 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

A fogyatékkal élő személy kísérőjének szóló díjmentes utazási kedvezmény nem 

érvényesíthető. 

19. Egyéb 

A kerékpár szállítása a két ország közötti forgalomban kizárólag az utas őrizetében és saját 

felelősségére történik a SCIC-NRT szabályai szerint.  

Egy utas csak egy kerékpárt vihet magával.  
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10. Sparschiene és Sparschiene Comfort – Csak az ÖBB adja ki 
 

1. Az ajánlat neve 

Sparschiene 

2. Részes vasutak 

MÁV-START, ÖBB. 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

MÁV-START vonalain a 108-1 adatbázisban szereplő állomásokra és onnan vissza 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

Változó 

6. Érvénytartam 

Adott nap adott határátlépő vonatához kötött ajánlat, 1 nap 

A kedvezmény helybiztosítást nem foglal magában 

9. Gyermekkedvezmény 

Egy felnőtt maximum 3 díjmentesen utazó gyermeket vihet magával. A gyermekek maximális 

életkora 14,99 (15. születésnapig) lehetséges 

12. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

Csak MÁV-START szakaszra a teljesárú 2-1 különbözet kiállításával lehetséges. 
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11. GÜNTAR Ticket – Csak az ÖBB adja ki 
 

1. Az ajánlat neve 

GÜNTAR Ticket (regionális jegy és bérlet) 

2. Részes vasutak 

MÁV-START, GYSEV, ÖBB. 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

Helyi- és regionális vonatokon (ER). A rjx és EC, EN és egyéb távolsági gyorsvonatokon nem 

érvényes. 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

Változó 

6. Érvénytartam 

Adott nap adott vonataihoz kötött ajánlat 

12. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

Csak MÁV-START szakaszra a teljesárú 2-1 különbözet kiállításával lehetséges. 
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12.  ÖBB kedvezménykártyák 
 

1. Az ajánlat neve 

VORTEILSCARD 

  
 

15% Railplus kedvezmény adható a MÁV-START és egyéb (nem ÖBB) szakaszra. Az ÖBB 

szakaszra a kártya által biztosított %-os kedvezmény számolható el. 

A kedvezménykártyát mobil alkalmazás formában is meg lehet vásárolni. 

 

 

ÖSTERREICHCARD 

 
 

Az ÖSTERREICHCARD tulajdonosok részére az ÖBB díjmentesen adja ki a helybiztosítást 

(Business osztályra is!) 
 

15% Railplus kedvezmény adható a MÁV-START és egyéb (nem ÖBB) szakaszra. Az ÖBB 

szakaszra díjmentes jegy számolható el. 

 

 

 


