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engedélyével szabad. 
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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 MÁV- 

START Zrt.-vel a jelen gyűjteményben foglaltak alkalmazására kötelezettséget vállalnak. 

A gyűjtemény kidolgozásáért és karbantartásáért felelős 

A MÁV-START Zrt. értékesítési igazgatója. 
 

3. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 
 

GCC-CIV/PRR A vasúti személyszállítás általános szállítási feltételei (GCC-CIV/PRR) 

DNBR rendszer Elektronikus nemzetközi és belföldi jegyértékesítési rendszer (GYSEV) 

SaprDay / SparNight 

menetjegy 

Egy adott járatra és viszonylatra korlátozott számban kiadható a 

helybiztosítást is tartalmazó kedvezményes menetjegy 

JÉ rendszer Elektronikus nemzetközi jegyértékesítési rendszer (MÁV-START) 

NRT-menetdíj 
a helybiztosítást nem tartalmazó menetjegyekre meghatározott normál, 

teljesárú menetdíj az UIC 108-1 elektronikus adatbázisából 

 
railjetxpress 

(rövidített 

megnevezése rjx) 

2008. december 14-étől közlekedő új nagysebességű vonat. A vonat 

zártrendszerű, átjáróval összekapcsolt, hagyományos vasúti kocsikból 

álló szerelvény, amelyen 3 kocsiosztály került kialakításra. 

Business class: 1. osztály extra szolgáltatásokkal, 16 hely 

First class: 1. osztály, 76 hely 
Economy class: 2. osztály, 316 hely 

SCIC-IRT 
Különleges nemzetközi szállítási feltételek a helybiztosítást tartalmazó 

menetjeggyel történő utazásra (korábbi globáldíjas menetjegyek) 

SCIC-EWT 
Különleges nemzetközi szállítási feltételek a Kelet-Nyugat forgalomban 

menetjeggyel utazók számára (Kelet-Nyugat díjszabás) 

SCIC-NRT 
Különleges nemzetközi szállítási feltételek a helybiztosítást nem 

tartalmazó menetjegyekkel történő utazásra 
 

UIC 108-1 

elektronikus adatbázis 

 

Korábbi TCV II-III. Füzet (tartalmazza a vasúttársaságok nemzetközi 

árait, és az értékesíthető viszonylatokat) 



 

4. HIVATKOZÁSOK 

Az ajánlatok értékesítése során az alábbi előírásokat kell figyelembe venni: 

 az 1999-es "Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF)" és annak „A” 

függeléke "A Nemzetközi Vasúti Személyszállítási Szerződésre vonatkozó Egységes 

Jogi Előírások (CIV)", valamint „C” függeléke „Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti 

Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID), 

 amennyiben az egyes országokban és az adott forgalomra alkalmazható, az Európai 

Parlament és a Tanács 1371/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a vasúti 

személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről (PRR, utasjogi 

rendelet), beleértve az utasjogi rendelet 1. sz. mellékletét képező CIV Egységes Jogi 

Előírásait (CIV) is, 

 az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (GDPR; általános adatvédelmi rendelet), 

 Általános szállítási feltételek személyek vasúti szállítására (GCC-CIV/PRR), 

 Különleges nemzetközi szállítási feltételek (SCIC-NRT, SCIC-EWT, SCIC-IRT, 

SCIC-NT), 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), 

 az egyes szállítók különleges szállítási feltételei (SCC) (ide tartoznak a több 

közlekedési társaság által létrehozott tarifaszövetség közös szállítási feltételei is), 

 MÁV-START Zrt. Személyszállítási Üzletszabályzata (SZÜSZ) határozmányai 

érvényesek, amennyiben a jelen gyűjteményben foglaltak másképp nem 

rendelkeznek. 

 A jegykiállításra, jegykezelésre és jegyformátumra a CIT Nemzetközi vasúti 

menetjegyek kézikönyve (MIRT) 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.mavcsoport.hu honlapon található. 
 

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 és Kelet-Nyugat díjszabásban) meghirdetett 50 %-os gyermekkedvezményt a 

meghirdetett gyermekkorhatárok figyelembevételével el lehet számolni. 
 

A jelen díjszabásban ismertetett ajánlatok a vonaton történő jegykiadáskor csak akkor 

vehetők figyelembe, ha az egyes ajánlatokra vonatkozó rendelkezések erről kifejezetten 

rendelkeznek. 
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6. PÉNZTÁRI ELSZÁMOLÁS 

A pénztári elszámolásra a P. 5. sz. Utasításban leírtakat kell értelemszerűen alkalmazni. 
 

7. EGYÉB SZABÁLYOK 

7.1. Bevételfelosztás, leszámolás, jutalék 

A menetdíjfelosztást, a leszámolást és a jutalék megállapítását az egyes szerződések alapján 

kell végeznie a kijelölt szervezeti egységnek. 

7.2. Statisztika 

A Bevételellenőrzés szervezetnek a kedvezmény alapján kiadott menetjegyekről havonta, 

göngyölítve statisztikát kell készítenie utasfő és MÁV-START bevétel szerint, amit meg kell 

küldenie a MÁV-START Zrt. Személyszállítási szolgáltatásértékesítés szervezet részére. 

7.3. Oktatás 

Az érintett jegykiadó-, információs- és jegyvizsgáló/-ellenőrző személyzet oktatását 

kimutathatóan el kell végezni, különös tekintettel a kedvezmény felhasználásának 

feltételeire. 

7.4. Közvetített helyfoglalás 

A helybiztosítást tartalmazó (IRT) ajánlatok esetén a közvetített helyfoglalás nem 

megengedett. 

7.5. Borító használata elektronikus rendszerből értékesített jegyek esetén 

Az általános nemzetközi jegykiadási szabályok alapján kell eljárni, az elektronikus 

rendszerből kiadott jegyeket nem kell borítóba fűzni. 

A jegyek összefüggésbe hozatalát elektronikusan kell elvégezni. 

Több jegy kiadása esetén az egybetartozó jegyeket tűzőgéppel össze lehet tűzni (a nyugtát 

és a számlát külön kell átadni). A nemzetközi menetjegyeket lehetőség szerint 

jegytasakban/borítékban kell átadni az utasnak. 
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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. 
 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

A korlátozott számban rendelkezésre álló menetjegyek 3 díjszinten kerülnek értékesítésre. 
 

 

MÁV-START zónák 

I. 1-100 km 

II. 101-200 km 

III. 201-300 km 

IV. 301-420 km 

V. 421- km 

 

ÖBB zónák 

1. 1-100 km 

2. 101-300 km 

3. 301-600 km 

4. 601-800 km 

5. 801- km 
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2. osztályú menetjegy árak: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MAGYARORSZÁG 
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102,0 € 99,0 € 93,0 € 89,0 € 73,0 € 3. díjszint 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MAGYARORSZÁG 
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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. 
 

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 

Lehetséges, a 2. osztályú jegy rendszerbe visszaadásával, és új, aktuális árú 1. osztályú jegy 

kiadásával, kontingens rendelkezésre állása szerint, kizárólag a pénztárban megvásárolt 

menetjegyek esetén. 
 

13. Hosszabb út részbeni fedezése 
 

 

- AUSZTRIA - 3 

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 



1. START AUSZTRIA 
 

 

 
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 
 

 

 

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 

 
 

MÁV-START – 

ÖBB 

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

Mosonmagyaróvár – Wien Hegyeshalom(Gr) 

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) 

 

 
 

GYSEV – ÖBB 

Győr – Wiener Neustadt Sopron 

Szombathely – Graz Szentgotthard(Gr) 

Szombathely – Feldbach Szentgotthard(Gr) 

Szombathely – Wiener Neustadt Sopron 

Szombathely – Wien (Ebenfurthon vagy Wiener 
Neustadton át) 

Sopron 

Fertőszentmiklós – Wien Pamhagen 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 www.wienerlinien.at (Beförderungsbedingungen) 
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2. EUREGIO 
 

 

 
A hetijegyek a következő viszonylatokra adhatóak ki: 

 

Társvasúti megállapodás Viszonylat Határátmene t 

 

 

 
MÁV-START – ÖBB 

Mosonmagyaróvár – Wien Hegyeshalom(Gr) 

Mosonmagyaróvár – Wien + Zone100 
(bécsi városi közlekedés) 

Hegyeshalom(Gr) 

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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2. EUREGIO 
 

 

 

Az EURegio hetijegyek árát az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Bérletfajta Viszonylat Ár (EUR) 

 
 

Hetijegy 

Mosonmagyaróvár – Wien 40,00 

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

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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2. EUREGIO 
 

 

 
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. 
 

 

 

 

 

 

10 - AUSZTRIA - 



2. EUREGIO 

- AUSZTRIA - 11 

 

 

 

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. 



3. BÉCSI HETI ÉS HAVI NEMZETKÖZI BÉRLETAJÁNLATOK 
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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. 



3. BÉCSI HETI ÉS HAVI NEMZETKÖZI BÉRLETAJÁNLATOK 
 

 

 

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. 



4. WIEN BONUS (BÉCS BÓNUSZ) 
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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. 



4. WIEN BONUS (BÉCS BÓNUSZ) 
 

 

 

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 
 

 

 

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. CSATLAKOZÓ KEDVEZMÉNYEK OSZTRÁK ÉJSZAKAI VONATOK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 
 

 

 

 
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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5. CSATLAKOZÓ KEDVEZMÉNYEK OSZTRÁK ÉJSZAKAI VONATOK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 
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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. 



6. GRAZI KIRÁNDULÓJEGY 
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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. 



6. GRAZI KIRÁNDULÓJEGY 
 

 

 

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 
 

 

 

7. SparDay Graz 

 
D. 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. 
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7. SPARDAY GRAZ 
 

 

 

 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 - AUSZTRIA - 



8. BUSINESS CLASS FELÁR A RAILJET XPRESS VONATOKRA – A RAILJET XPRESS VONATOK 

IGÉNYBEVÉTELE 

 

 

 

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 

 r   jx 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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8. BUSINESS CLASS FELÁR A RAILJET XPRESS VONATOKRA – A RAILJET XPRESS VONATOK 

IGÉNYBEVÉTELE 

 

 

 
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 
 

 

 

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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9. KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS 
 

 

 
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 utasőrizetében és saját 

felelősségére történik a SCIC-NRT szabályai szerint. 

Egy utas csak egy kerékpárt vihet magával. 
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1. MAGYAR-BOSNYÁK-HORVÁT-SZLOVÉN EGYÚTI ÉS MENETTÉRTI KEDVEZMÉNY 
 

 

 
1. Magyar-bosnyák-horvát-szlovén egyúti és menettérti 

kedvezmény 

A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

Az ajánlat neve: 

Magyar-horvát-szlovén-bosnyák egyúti és menettérti kedvezmény. 

2. Részes vasutak 

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

ZFBH. 

3. Igényjogosultság 

Az igényjogosultság nincs korlátozva. 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

A kedvezmény a MÁV-START és a GYSEV 108-1 elektronikus állományába felvett 

magyar állomásokról a HŽ, SŽ és ZRS/ZFBH 108-1 elektronikus adatbázisába felvett 

horvát, szlovén és bosnyák állomásokra adható ki egy útra és oda-vissza utazásra is. A 

kedvezmény az érintett országoktól, valamint azok sorrendjétől függetlenül minden 

viszonylaton érvényes, beleértve az egyes horvát viszonylatokhoz szükséges 

tranzitutazásokat is. A kedvezmény horvát, szlovén és bosnyák kiindulási állomással is 

kiadható. 

5. Kedvezmény mértéke 

A részes vasutak az NRT menetdíjaikból az alábbi kedvezményeket biztosítják: 

 

 
Vasút 

Egyúti utazás Menettérti utazás 

 

Egyéni 

utasok 

Legalább 6 

főből 
álló csoportok 

 

Egyéni 

utasok 

Legalább 6 

főből 
álló csoportok 

MÁV-START/GYSEV 40% 45% 65% 70% 

HŽ  

30% 

 

40% 

 

60% 

 

65% SŽ 

ZRS/ZFBH 

6. Érvénytartam 

A kedvezményes menetjegy érvénytartama 

 egy útra 4 nap 

 menettérti útra 1 hónap. 

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. 
 

 

 

 

- BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA - 1 
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9. Gyermekkedvezmény 

A gyermekek a felnőttek által fizetendő kedvezményes menetdíj felét fizetik a SCIC-NRT 

szerinti életkorhatárok figyelembevételével (MÁV-START/GYSEV: 6-14 év; HŽ/SŽ: 6- 

12 év; ZRS/ZFBH: 4-12 év). 

10. Csoportos kedvezmény 

A csoportos kedvezmény legalább 6 főből álló csoport számára adható ki. A csoportra a 

SCIC-NRT előírásai vonatkoznak. 

11. Kutya szállítása 

Kutyák szállítása a SCIC-NRT előírásai szerint lehetséges. A kutyák szállításáért a felnőtt 

2. osztályú kedvezményes menetdíj 50%-át kell fizetni. 

12. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

Az ajánlat mindkét kocsiosztályon igénybe vehető. 

A 2.-1. kocsiosztály-különbözetet a nemzetközi pénztárakban a kedvezmény 

figyelembevételével lehet kiadni. A vonaton a jegyvizsgáló az országhatárig teljesárú 

NRT 2.-1. kocsiosztály-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 

 magyar-bosnyák viszonylatban: Visszatérítés és csere esetén  a  SCIC-NRT 

szabályai érvényesek. A részben felhasznált menetjegyek nem téríthetőek vissza. 

A csoportos menetjegyek visszatérítését, részleges visszatérítését a SCIC-NRT 

díjszabás 12.4.6 pontja szabályozza. 

 

 magyar-horvát viszonylatban (szlovén átmenetben is), valamint magyar-szlovén 

viszonylatban (horvát átmenetben is): Visszatérítés és csere esetén a SCIC-NRT 

szabályai érvényesek. A csoportos menetjegyek visszatérítését, részleges 

visszatérítését a SCIC-NRT díjszabás 12.4.6 pontja szabályozza. 

17. Korlátozások 

A kedvezményes menetjegy nem adható ki belföldi forgalomban, illetve részes vasút 

állomása és saját határpontja között. 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

Az NRT díjszabás 17.1 és 17.2 pontja szerint a kedvezmény nyújtásában részes vasutak 

hálózatára kiadható. A kedvezmény nyújtásában nem részes vasutakra a kísérőnek jegyet 

kell váltania. 
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1. MULTILATERÁLIS MENETTÉRTI AJÁNLAT 
 

 

 
1. Multilaterális menettérti ajánlat 

 
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

Az ajánlat neve: 

- Multilaterális menettérti ajánlat és 

- Multilaterális ifjúsági menettérti ajánlat. 

2. Részes vasutak 

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: BDZ, CD, CFR, GYSEV, MÁV-START, MZ-T, 

PKP, ZPCG, SV, ZSSK. 

3. Igényjogosultság 

A kedvezményes ajánlatot egyéni utasok és csoportok 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 SV, az MZ-T, a ZPCG, a CFR, a MÁV-START, a GYSEV, 

a ZSSK, a CD és a PKP vasutak elektronikus 108-1 állományába felvett állomásai között 

érvényes. 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. 

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, felnőtt utasok 

részére 1-5 főig 30%-os kedvezményt biztosítanak. 

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. 

A legalább 6 főből álló csoportok 50%-os kedvezménnyel utazhatnak. 

6. Érvénytartam 

A kedvezményes menetjegy érvénytartama 1 hónap. 

7. Érvényességi időszak 

A kedvezmény 2019. december 15-től visszavonásig érvényes. 

8. Helybiztosítás 

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

díjat külön meg kell fizetnie. 

9. Gyermekkedvezmény 

A gyermekek a kedvezményes felnőtt menetdíj felét fizetik a SCIC-NRT szerinti 

életkorhatárok figyelembevételével (BDZ: 6-12 év; CD 6-18 év, ZSSK: 6-16 év; CFR, MZ, 

PKP: 4-12 év; MÁV-START/GYSEV, ZPCG, SV: 6-14 év). 
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10. Csoportos kedvezmény 

A csoportos kedvezmény legalább 6 főből álló csoport számára adható ki. A csoportra a 

SCIC-NRT előírásai vonatkoznak. 

11. Kutya szállítása 

Kutyák részére az ajánlat nem értékesíthető. 

12. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

A multilaterális ajánlat mindkét kocsiosztályon igénybe vehető. 

A 2.-1. kocsiosztály-különbözetet a nemzetközi pénztárakban a kedvezmény 

figyelembevételével lehet kiadni. A vonaton a jegyvizsgáló az országhatárig teljesárú NRT 2.-

1. kocsiosztály-különbözetet állíthat ki. 

A multilaterális ifjúsági ajánlat kizárólag 2. kocsiosztályon vehető igénybe. 

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 

Visszatérítés és csere esetén a SCIC-NRT szabályai érvényesek. A csoportos menetjegyek 

visszatérítését, részleges visszatérítését a SCIC-NRT díjszabás 12.4.6 pontja szabályozza. 

17. Korlátozások 

A kedvezményes menetjegy nem adható ki belföldi forgalomban. 

Román vagy bolgár célállomás esetén, amennyiben a kívánt viszonylat romániai vagy 

bulgáriai szakaszára az adott vasút 108-1 elektronikus adatbázisában nem szerepel közvetlen 

széria, és az adott vasút érintett belföldi szériája nem összevonhatóként van jelölve, a belföldi 

menetjegyre nem számolható el a kedvezmény. 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

Az NRT díjszabás 17.1 és 17.2 pontja szerint a kedvezmény nyújtásában részes vasutak 

hálózatára kiadható. A kedvezmény nyújtásában nem részes vasutakra a kísérőnek jegyet kell 

váltania. 
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2. Menettérti kedvezmény román átmenetben bolgár és török 

célállomásra utazóknak 

 
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. Igényjogosultság 

Az igényjogosultság nincs korlátozva. 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

A kedvezmény a MÁV-START, illetve a GYSEV 108-1 elektronikus állományába felvett 

magyar állomásokról a BDZ és a TCDD 108-1 elektronikus állományába felvett állomásaira 

adható ki határátmenetektől függetlenül, amennyiben az utazás a román (CFR) vasúton át 

történik. 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

Az ajánlatban részes vasutak az NRT menetdíjaikból az alábbi kedvezményeket biztosítják: 

MÁV-START/GYSEV-CFR-BDZ forgalomban: 

 

vasút 
kedvezmény mértéke 

egyéni utas legalább 6 fős csoport 

MÁV-START/GYSEV 50% 50% 

CFR 50% 60% 

BDZ 30% 50% 

MÁV-START/GYSEV-CFR-BDZ-TCDD forgalomban: 
 

 

vasút 
kedvezmény mértéke 

egyéni utas legalább 6 fős csoport 

MÁV-START/GYSEV 50% 50% 

CFR 50% 60% 

BDZ 50% 50% 

 
TCDD 

nincs 
a határponttól a célállomásig 

NRT teljesárú menetdíjat kell 

felszámítani 

nincs 
a határponttól a célállomásig NRT 

teljesárú menetdíjat kell 

felszámítani 

6. Érvénytartam 

A bolgár célállomásra kiadott kedvezményes menetjegy érvénytartama 1 hónap. 

A török célállomásra kiadott kedvezményes menetjegy érvénytartama 15 nap. 
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7. Érvényességi időszak 

A kedvezmény 2019. december 15-től visszavonásig érvényes. 

8. Helybiztosítás 

Az ajánlat a helybiztosítás díját nem tartalmazza. Az ajánlat bármely, az adott viszonylatban 

közlekedő vonatra kiadható a vonatokra vonatkozó helybiztosítási előírások 

figyelembevételével. 

9. Gyermekkedvezmény 

A gyermekek a kedvezményes felnőtt menetdíj felét fizetik a SCIC-NRT szerinti 

életkorhatárok figyelembevételével (MÁV-START/GYSEV: 6-14 év; CFR, TCDD: 4-12 év; 

BDZ: 6-12 év). 

10. Csoportos kedvezmény 

A csoportos kedvezmény legalább 6 főből álló csoport számára adható ki. A csoportra a 

SCIC-NRT előírásai vonatkoznak. 

11. Kutya szállítása 

Kutyák szállítása a SCIC-NRT előírásai szerint lehetséges. A kutyák szállításáért a felnőtt 2. 

osztályú kedvezményes menetdíj 50%-át kell fizetni. 

12. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

Az ajánlat mindkét kocsiosztályon igénybe vehető. 

A 2.-1. kocsiosztály-különbözetet a nemzetközi pénztárakban a kedvezmény 

figyelembevételével lehet kiadni. A vonaton a jegyvizsgáló az országhatárig teljesárú NRT 2.-

1. kocsiosztály-különbözetet állíthat ki. 

13. Hosszabb út részbeni fedezése 

A hosszabb út részbeni fedezése nem megengedett. 

14. Útirány-módosítás 

Az útirány-módosítás megengedett. 

15. Útmegszakítás 

Az útmegszakítás Románia területén nem megengedett. 

16. Visszatérítés, csere 

Visszatérítés és csere esetén a SCIC-NRT szabályai érvényesek. A csoportos menetjegyek 

visszatérítését, részleges visszatérítését a SCIC-NRT díjszabás 12.4.6 pontja szabályozza. 

17. Korlátozások 

A kedvezményes menetjegy nem adható ki belföldi forgalomban, illetve részes vasút állomása 

és saját határpontja között. 

Amennyiben a kívánt viszonylat bulgáriai szakaszára a BDZ 108-1 elektronikus 

adatbázisában nem szerepel közvetlen széria, és az adott bulgáriai belföldi széria nem 

összevonhatóként van jelölve, a belföldi menetjegyre nem számolható el a kedvezmény. 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

Az NRT díjszabás 17.1 és 17.2 pontja szerint a kedvezmény nyújtásában részes vasutak 

hálózatára kiadható. A kedvezmény nyújtásában nem részes vasutakra a kísérőnek jegyet kell 

váltania. 
 
 

6 - BULGÁRIA - 



3. MENETTÉRTI KEDVEZMÉNY SZERB ÁTMENETBEN BOLGÁR ÉS TÖRÖK CÉLÁLLOMÁSOKRA 

UTAZÓKNAK 

 

 

3. Menettérti kedvezmény szerb átmenetben bolgár és török 

célállomásokra utazóknak 

 
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

Az ajánlat neve: 

MÁV-START/GYSEV-SV-BDZ-TCDD menettérti kedvezmények. 

2. Részes vasutak 

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

3. Igényjogosultság 

Az igényjogosultság nincs korlátozva. 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

A kedvezmény a MÁV-START, illetve a GYSEV 108-1 elektronikus állományába felvett 

magyar állomásokról a BDZ és a TCDD 108-1 elektronikus állományába felvett állomásaira 

adható ki, amennyiben az utazás a szerb (SV) vasúton át történik. 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

Az ajánlatban részes vasutak az NRT menetdíjaikból az alábbi kedvezményeket biztosítják: 

MÁV-START/GYSEV–SV–BDZ forgalomban 
 

MÁV-START/GYSEV 50% 

SV 50% 

BDZ 30% 

 

MÁV-START/GYSEV –SV–BDZ–TCDD forgalomban 
 

MÁV-START/GYSEV 50% 

SV 50% 

BDZ 50% 

TCDD – 

 
6. Érvénytartam 

A bolgár célállomásra kiadott kedvezményes menetjegy érvénytartama 1 hónap. 

A török célállomásra kiadott kedvezményes menetjegy érvénytartama 15 nap. 

7. Érvényességi időszak 

A kedvezmény 2019. december 15-től visszavonásig érvényes. 
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8. Helybiztosítás 

Az ajánlat a helybiztosítás díját nem tartalmazza. Az ajánlat bármely, az adott viszonylatban 

közlekedő vonatra kiadható a vonatokra vonatkozó helybiztosítási előírások 

figyelembevételével. 

9. Gyermekkedvezmény 

Gyermekek a kedvezményes felnőtt menetdíj felét fizetik a SCIC-NRT szerinti életkorhatárok 

figyelembevételével (MÁV-START/GYSEV, SV: 6-14 év; BDZ: 6-12 év; TCDD 4-12 év). 

10. Csoportos kedvezmény 

Csoportos kedvezmény nincs, a csoport tagjai az egyéni utasok számára meghatározott 

kedvezményt vehetik igénybe. 

11. Kutyák szállítása 

Kutyák szállítása a SCIC-NRT előírásai szerint lehetséges. A kutyák szállításáért a felnőtt 2. 

osztályú kedvezményes menetdíj 50%-át kell fizetni. 

12. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

Az ajánlat mindkét kocsiosztályon igénybe vehető. 

A 2.-1. kocsiosztály-különbözetet a nemzetközi pénztárakban a kedvezmény 

figyelembevételével lehet kiadni. A vonaton a jegyvizsgáló az országhatárig teljesárú NRT 2.- 

1. kocsiosztály-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 

Visszatérítés és csere esetén a SCIC-NRT szabályai érvényesek. 

17. Korlátozások 

A kedvezményes menetjegy nem adható ki belföldi forgalomban, illetve részes vasút állomása 

és saját határpontja között. 

Bolgár célállomás esetén, amennyiben a kívánt viszonylat bulgáriai szakaszára a BDZ 108-1 

elektronikus adatbázisában nem szerepel közvetlen széria, és az adott bulgáriai belföldi széria 

nem összevonhatóként van jelölve, a belföldi menetjegyre nem számolható el a kedvezmény. 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

Az NRT díjszabás 17.1 és 17.2 pontja szerint a kedvezmény nyújtásában részes vasutak 

hálózatára kiadható. A kedvezmény nyújtásában nem részes vasutakra a kísérőnek jegyet kell 

váltania. 
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1. Magyar-cseh menettérti kedvezmény 

 
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. 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 CD 108-1 elektronikus adatbázisába 

felvett magyar és cseh állomások viszonylataiban, határátmenetektől függetlenül, valamennyi 

menetrend szerinti vonaton érvényes menettérti utazás esetén. Az ajánlat csak abban az 

esetben vehető igénybe menettérti utazásra, ha az odaút kiindulási állomása megegyezik a 

visszaút célállomásával és az odaút célállomása megegyezik a visszaút kiindulási állomásával. 

Az eltérő útirányon át történő utazás megengedett. 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

Az ajánlatban részes vasutak mindegyike 40%-os kedvezményt nyújt az NRT menetdíjból. 

6. Érvénytartam 

A kedvezményes menetjegyek érvénytartama 1 hónap. 

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 gyermekek a felnőttek által fizetendő kedvezményes menetdíj felét fizetik a SCIC-NRT 

szerinti életkorhatárok figyelembevételével (MÁV-START/GYSEV: 6-14 év; ZSSK 6-16 év, 

CD: 6-18 év). 

10. Csoportos kedvezmény 

A legalább 6 főből álló csoportok részére az ajánlatban részes vasutak mindegyike 50%-os 

kedvezményt nyújt az NRT menetdíjból. 

11. Kutya szállítása 

Kutyák részére az ajánlat nem értékesíthető. 
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12. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

Az ajánlat mindkét kocsiosztályon igénybe vehető. 

A 2.-1. kocsiosztály-különbözetet a nemzetközi pénztárakban a kedvezmény 

figyelembevételével lehet kiadni. A vonaton a jegyvizsgáló az országhatárig teljesárú NRT 2.-

1. kocsiosztály-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 

Visszatérítés, csere esetén a SCIC-NRT szabályai érvényesek. A csoportos menetjegyek 

visszatérítését, részleges visszatérítését a SCIC-NRT díjszabás 12.4.6 pontja szabályozza. 

17. Korlátozások 

A kedvezményes menetjegy nem adható ki belföldi forgalomban, illetve részes vasút állomása 

és saját határpontja között. 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

Az NRT díjszabás 17.1 és 17.2 pontja szerint a kedvezmény nyújtásában részes vasutak 

hálózatára kiadható. A kedvezmény nyújtásában nem részes vasutakra a kísérőnek jegyet kell 

váltania. 
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2. CSEH KIRÁNDULÓJEGYEK 
 

 

 

2. Cseh kirándulójegyek 

 
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

Cseh kirándulójegy. 

2. Részes vasutak 

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, ŽSSK, ČD, Dopravní podnik hl. 

m. Prahy (DPP). 

A DPP vonalain történő utazásra a DPP szállítási feltételeiben meghatározottak érvényesek.1. 

3. Igényjogosultság 

Az ajánlatot egyéni utasok vehetik igénybe. 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

A menettérti kedvezmény az alábbi viszonylatokon vehető igénybe: 

 Budapest – Szob(Gr) – Galanta – Bratislava – Kuty(Gr) – Brno – Praha, 

 Budapest – Szob(Gr) – Galanta – Bratislava – Kuty(Gr) – Brno. 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

A kedvezményes, menettérti útra érvényes menetdíjakat az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

 
Viszonylat 

Városi közlekedéssel Városi közlekedés nélkül 

Felnőtt Gyermek Felnőtt Gyermek 

Budapest – Praha 59,00 EUR* 35,70 EUR* 49,00 EUR 24,50 EUR 

Budapest – Brno - - 39,00 EUR 19,50 EUR 

* A helyi közlekedés díja 12,4 euró, ami nem képezi a vonatkésés miatt 

fizetendő átalány-kártérítés számításának alapját. 

6. Érvénytartam 

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

érvényesek egy oda- és egy visszautazásra. A városi közlekedést (PID P+0) is magában 

foglaló prágai kirándulójegy a menetjegy négynapos érvénytartamának első három napján 

érvényes a prágai tömegközlekedési eszközökre. 

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. 
 

 

 
 

1 http://www.dpp.cz/en/rights-and-obligations/ 
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2. CSEH KIRÁNDULÓJEGYEK 
 

 

 
9. Gyermekkedvezmény 

A gyermekkorhatár megállapításánál a menetjegyet kiállító vasúttársaságnál érvényes 

gyermekkorhatárt kell figyelembe venni (MÁV-START: 6-14 év). 

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

10. Csoportos kedvezmény 

Csoportos kedvezmény nincs, 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 nem megengedett. 

16. Visszatérítés, csere 

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 cseh kirándulójegy fix áras ajánlat, amelyből további kedvezmény nem adható. 

Az ajánlat csak magyar kiindulási állomással értékesíthető. 

19. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

Az NRT díjszabás 17.1 és 17.2 pontja szerint a kedvezmény nyújtásában részes vasutak 

hálózatára kiadható. A kedvezmény nyújtásában nem részes vasutakra a kísérőnek jegyet kell 

váltania. 
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3. SPARDAY/SPARNIGHT 
 

 

 

3. SparDay/SparNight 

 
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

SparDay 

SparNight. 

2. Részes vasutak 

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

3. Igényjogosultság 

A kedvezményt egyéni utasok vehetik igénybe. 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

A SparDay-ajánlat az alábbi vonatokon vehető igénybe: 

Budapest – Prága között: 

 EC 172/173 

 EC 270 

 EC 272/273 

 EC 274/275 

 EC 276/277 

 EC 278/279 

 EC 280/281 

Budapest – Brno között: 

 EC 172/173 

 EC 270/271 

 EC 272/273 

 EC 274/275 

 EC 276/277 

 EC 278/279 

 EC 280/281 

Budapest – Ostrava között: 

 EC 130/131 

 
A SparNight-ajánlat az alábbi vonatokon vehető igénybe: 

Budapest – Prága között: 

 EN 476 (kizárólag fekvőhelyes- és hálókocsin) 

 
5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

A SparDay és a SparNight egyútra szóló, kontingentált ajánlat két díjszinttel. Ha az első 

díjszint kontingense elfogyott, akkor a második díjszint árának megfelelően foglalhatóak a 

helyek. 
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3. SPARDAY/SPARNIGHT 
 

 

 
SparDay 

 

Budapest-Prága 2. osztály 1. osztály 

SparDay 1. 19 EUR 35 EUR 

SparDay 2. 29 EUR 45 EUR 
 

Budapest-Brno 2. osztály 1. osztály 

SparDay 1. 14 EUR 29 EUR 

SparDay 2. 19 EUR 39 EUR 
 

Budapest-Ostrava 2. osztály 1. osztály 

SparDay 1. 19 EUR 34 EUR 

SparDay 2. 29 EUR 39 EUR 

 

SparNight 
 

Viszonylat Ár (EUR)  

Budapest-Prága 1.  

díjszint 
2. 

díjszint Kocsi típus Helyfoglalás 

Fekvőhelyes kocsi 
6 ágyas fülkében 29,00 39,00 

4 ágyas fülkében 39,00 49,00 

 

Hálókocsi 

3 ágyas fülkében (Triple) 49,00 59,00 

2 ágyas fülkében (Double) 59,00 69,00 

1 ágyas fülkében (Single) 99,00 109,00 

 

DeLuxe hálókocsi 

3 ágyas fülkében (Triple) 69,00 – 

2 ágyas fülkében (Double) 79,00 – 

1 ágyas fülkében (Single) 119,00 – 

 

6. Érvénytartam 

A kedvezményes menetjegy adott nap adott vonatára érvényes. 

7. Érvényességi időszak 

A kedvezmény 2019. december 15-től visszavonásig érvényes. 

8. Helybiztosítás 

Az árak tartalmazzák a helybiztosítás díját. 

9. Gyermekkedvezmény 

Gyermekek részére további kedvezmény nem adható. 

10. Csoportos kedvezmény 

Csoportos kedvezmény nincs, a csoport tagjai az egyéni utasok számára meghatározott 

kedvezményt vehetik igénybe. 

11. Kutya szállítása 

Kutyák részére az ajánlat nem értékesíthető. 

12. Kocsiosztály 

Az ajánlat mindkét kocsiosztályon igénybe vehető. 
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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 

A menetjegy visszatérítése, cseréje nem megengedett. 

17. Korlátozások 

- 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

Az ajánlathoz a PRM kísérő kedvezmény nem adható ki. 



- CSEHORSZÁG - 13 

 

 

4. MULTILATERÁLIS MENETTÉRTI KEDVEZMÉNY 

 

4. Multilaterális menettérti kedvezmény 

Lásd Bulgária 2. pont 
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5. Kerékpárszállítás Magyarország – Csehország forgalomban 

A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

Kerékpárszállítás magyar - cseh forgalomban. 

2. Részes vasutak 

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

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 cseh állomás között váltható. 

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

kerékpárszállítás: 

- EC 172/173 Hungaria 

- EC 270/271 Metropolitan 

- EC 272/273 Metropolitan 

- EC 274/275 Metropolitan 

- EC 276/277 Metropolitan 

- EC 278/279 Metropolitan 
- EC 280/281 Metropolitan 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

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

6. Érvénytartam 

A kerékpárjegy érvénytartama 4 nap. 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 kerékpár-helybiztosítás 

megváltása alapvetően díjmentes, a vasutak azonban eltérő díjakat is megállapíthatnak. 

9. Gyermekkedvezmény 

A kerékpár viteldíjából gyermekkedvezmény nem adható. 

10. Csoportos kedvezmény 

A kerékpár viteldíjából csoportos kedvezmény nem adható. 

11. Kutyák szállítása 

- 



5. KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS 
 

 

 

12. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

- 

13. Hosszabb út részbeni fedezése 

- 

14. Útirány-módosítás 

- 

15. Útmegszakítás 

Az útmegszakításra a SCIC-NRT szabályai érvényesek. 

16. Visszatérítés, csere 

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

17. Korlátozások 

- 

18. Egyéb 

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

felelősségére történik az SCIC-NRT szabályai szerint. 

Egy utas csak egy kerékpárt vihet magával. 
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1. Menettérti kedvezmény szerb átmenetben macedón 

célállomásokra utazóknak 

 
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

Az ajánlat neve: 

MÁV-START/GYSEV – SV – MZ-T menettérti kedvezmény. 

2. Részes vasutak 

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, GYSEV, SV, MZ-T. 

3. Igényjogosultság 

A kedvezményes ajánlatot egyéni utas veheti igénybe. 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

A kedvezmény a MÁV-START, illetve a GYSEV 108-1 elektronikus állományába felvett 

magyar állomásokról az MZ-T 108-1 elektronikus állományába felvett állomásaira adható ki, 

amennyiben az utazás a szerb (SV) vasúton át történik. 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

A kedvezmény mértéke: 

 

MÁV-START/GYSEV – SV – MZ-T 
 

MÁV-START/GYSEV 50% 

SV 50% 

MZ-T – 

6. Érvénytartam 

A kedvezményes menetjegy érvénytartama 15 nap. 

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 

Gyermekek a kedvezményes felnőtt menetdíj felét fizetik a SCIC-NRT szerinti életkorhatárok 

figyelembevételével (MÁV-START/GYSEV, SV: 6-14 év; MZ-T: 4-12 év). 

10. Csoportos kedvezmény 

Csoportos kedvezmény nincs, a csoport tagjai az egyéni utasok számára meghatározott 

kedvezményt vehetik igénybe. 

11. Kutyák szállítása 

Kutyák szállítása a SCIC-NRT előírásai szerint lehetséges. A kutyák szállításáért a felnőtt 2. 

osztályú kedvezményes menetdíj 50%-át kell fizetni. 



1. MENETTÉRTI KEDVEZMÉNY SZERB ÁTMENETBEN MACEDÓN CÉLÁLLOMÁSOKRA UTAZÓKNAK 
 

 

 

12. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

Az ajánlat mindkét kocsiosztályon igénybe vehető. 

A 2.-1. kocsiosztály-különbözetet a nemzetközi pénztárakban a kedvezmény 

figyelembevételével lehet kiadni. A vonaton a jegyvizsgáló az országhatárig teljesárú NRT 2.- 

1. kocsiosztály-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 

Visszatérítés és csere esetén a SCIC-NRT szabályai érvényesek. 

17. Korlátozások 

A kedvezményes menetjegy nem adható ki belföldi forgalomban, illetve részes vasút állomása 

és saját határpontja között. 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

Az NRT díjszabás 17.1 és 17.2 pontja szerint a kedvezmény nyújtásában részes vasutak 

hálózatára kiadható. A kedvezmény nyújtásában nem részes vasutakra a kísérőnek jegyet kell 

váltania. 
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2. SKOPJE SPECIAL 
 

 

 
 

2. Skopje Special – (az ajánlat kiadása ideiglenesen felfüggesztve) 

A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

Az ajánlat neve: 

 magyarországi kiinduló állomás esetén: 
o Skopje Special 

  macedóniai kiinduló állomás esetén: 
o Budapest Special 

2. Részes vasutak 

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, SV, MZ-T 

3. Igényjogosultság 

Az igényjogosultság nincs korlátozva. 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

A Skopje Special kedvezmény Budapest – Skopje viszonylatra érvényes Subotica(Gr), 

Tabanovci(fr) határátmenetekben. 

5. Kedvezmény mértéke 

A kedvezményes menetjegyek árai függetlenül az utas fel- és leszállási állomásától: 
 
 

  Ajánlat      Egy útra (EUR)   Menettérti útra (EUR) 

 Skopje Special    29,00    49,00  
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6. Érvénytartam 

A kedvezményes menetjegyek érvénytartama egyúti utazás esetén 4 nap, menettérti utazás 

esetén 1 hónap. 

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 fizetni. 

9. Gyermekkedvezmény 

A gyermek a felnőtt részére megállapított menetdíj 50%-át fizeti. 

A gyermekkorhatár megállapításánál a menetjegyet kiállító vasúttársaságnál érvényes 

gyermekkorhatárt kell figyelembe venni (MÁV-START: 6-14 év; SV: 6-14 év, MZ-T: 4-12 év). 

10. Csoportos kedvezmény 

Csoportos kedvezmény nincs, a csoport tagjai az egyéni utasok számára meghatározott 

kedvezményt vehetik igénybe. 
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11. Kutya szállítása 

Kutyák szállítása a SCIC-NRT előírásai szerint lehetséges. A kutyák szállításáért a felnőtt 2. 

osztályú kedvezményes menetdíj 50%-át kell fizetni. 

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 

A menetjegy visszatérítése, cseréje nem megengedett. 

17. Korlátozások 

A kedvezmény más kedvezménnyel nem kombinálható. 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

Az NRT díjszabás 17.1 és 17.2 pontja szerint a kedvezmény nyújtásában részes vasutak 

hálózatára kiadható. A kedvezmény nyújtásában nem részes vasutakra a kísérőnek jegyet kell 

váltania. 
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1. MAGYAR-HORVÁT-SZLOVÉN-BOSNYÁK EGYÚTI ÉS MENETTÉRTI KEDVEZMÉNY 

1. Magyar-horvát-szlovén-bosnyák egyúti és menettérti 

kedvezmény 

Lásd BOSZNIA-HERCEGOVINA 1. pont 



2. SPECIÁL MENETJEGYEK 
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2. Speciál menetjegyek 

A. D ÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

 magyarországi kiinduló állomás esetén: 

o Pula Special 

o Rijeka Special 

o Zagreb Special 

 horvátországi kiinduló állomás esetén: 

o Budapest Special 

2. Részes vasutak 

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

3. Igényjogosultság 

Az igényjogosultság nincs korlátozva. 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

A horvát Special ajánlatok az alábbi vonatokon vehetők igénybe: 

Pula Special 

 A Budapest – Hodos(Gr) – Ljubljana – Buzet (Gr.) Pula útvonalon az 1246 / 
1247 sz. Istria, valamint a csatlakozó 1272 / 1273 sz. vonaton 

Rijeka Special 

 A Budapest – Hodos (Gr) – Ljubljana – Sapjane (Gr.) – Rijeka útvonalon 
az 1246 / 1247 sz. Istria, valamint a közvetlen kocsikat továbbító 480 / 481 

sz. vonaton, 

 a Budapest – Koprivnica (Gr) – Zagreb – Rijeka útvonalon a  201/204 

Agram, a 200/205 Gradec, az 1204/1205 Adria, valamint a csatlakozó 

vonatokon, 

A két útvonal kombinálható. 

Zagreb Special 

 a Budapest – Koprivnica(Gr) – Zagreb útvonalon a 201/204 sz. Agram és a 

200/205 sz. Gradec vonatokon. 

5. Kedvezmény mértéke 

A kedvezményes menetjegyek árai függetlenül az utas fel- és leszállási állomásától: 
 

Ajánlat Egy útra (EUR) Menettérti útra (EUR) 

Pula Special 39,00 49,00 

Rijeka Special 39,00 49,00 

Zagreb Special 25,00 – 

6. Érvénytartam 

A kedvezményes menetjegyek érvénytartama 

 egy útra 4 nap 

 menettérti útra 15 nap. 



2. SPECIÁL MENETJEGYEK 
 

 

 

7. Érvényességi időszak 

A Special kedvezmények 2019. december 15-től visszavonásig érvényesek. 

A Pula Special és a Hodos (Gr.) határátmenetben érvényes Rijeka Special menetjegyek csak a 

4. pont szerinti vonatok közlekedési idejére (2020. június 19-től augusztus 30-ig) válthatók 

meg. 

8. Helybiztosítás 

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

helybiztosítási díjat külön meg kell fizetni. 

9. Gyermekkedvezmény 

A gyermek a felnőtt részére megállapított kedvezményes menetdíj 50%-át fizeti. 

A gyermekkorhatár megállapításánál a menetjegyet kiállító vasúttársaságnál érvényes 

gyermekkorhatárt kell figyelembe venni (MÁV-START/GYSEV: 6-14 év; HŽ: 6-12 év). 

10. Csoportos kedvezmény 

Csoportos kedvezmény nincs, 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 

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 

Visszatérítés csak az érvénytartam kezdete előtt lehetséges a SCIC-NRT szabályai szerint, 

részvisszatérítés és csere nincs. 

17. Korlátozások 

A kedvezmény más kedvezménnyel nem kombinálható. 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

Az NRT díjszabás 17.1 és 17.2 pontja szerint a kedvezmény nyújtásában részes vasutak 

hálózatára kiadható. A kedvezmény nyújtásában nem részes vasutakra a kísérőnek jegyet kell 

váltania. 
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3. SPARDAY 
 

 

 

3. SparDay 

 
A. D ÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

Az ajánlat neve: 

 SparDay Zagreb 

2. Részes vasutak 

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

3. Igényjogosultság 

A kedvezményt egyéni utasok vehetik igénybe. 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

 SparDay Zagreb: 

A kedvezmény az 204/201 sz. Agram, valamint a 200/205 sz. Gradec vonatok 

bármely magyarországi állomása és Zagreb célállomás között igénybe vehető, a 

Magyarország – Horvátország forgalomban utazók számára. 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

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

tartalmazza: 
 

Viszonylat 
Ár (EUR) 1. díjszint 2. díjszint 

  

Budapest – Zágráb 15 ,00 19,00 

6. Érvénytartam 

A kedvezményes menetjegy adott nap adott vonatára érvényes. 

7. Érvényességi időszak 

A SparDay kedvezmény 2019. december 15-től visszavonásig érvényes. 

8. Helybiztosítás 

Az ajánlatok magukban foglalják a helybiztosítás díját is. 

9. Gyermekkedvezmény 

Gyermekek részére további kedvezmény nem adható. 

10. Csoportos kedvezmény 

Csoportos kedvezmény nincs, 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 csak 2. osztályon vehető igénybe. 

Az átmenet magasabb kocsiosztályba nem megengedett. 
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3. SPARDAY 
 

 

 
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 

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 

Az ajánlathoz a PRM kísérő kedvezmény nem adható ki. 
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4. OLASZORSZÁGI TRANZIT AJÁNLAT SZLOVÉNIÁN KERESZTÜL 
 

 

 

4. Olaszországi tranzit ajánlat Szlovénián keresztül 

 
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

Az ajánlat neve: 

- Magyar – olasz egyúti ajánlat és 

- Magyar – olasz menettérti ajánlat. 

2. Részes vasutak 

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

3. Igényjogosultság 

Az igényjogosultság nincs korlátozva. 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

Az olaszországi tranzit ajánlat a Magyarország és Olaszország közötti Szlovénián átmenő 

tranzitforgalomra vonatkozik az alábbi útvonalakon: Hodos (Gr) – Ljubljana – Villa 

Opicina(Gr) vagy Koprivnica (Gr) – Zagreb – Dobova (Gr) – Ljubljana – Villa Opicina (Gr). 

A kedvezmény a MÁV-START 108-1 elektronikus állományába felvett magyar állomásairól 

a Trenitalia 108-1 elektronikus állományába felvett állomásaira adható ki. Az ajánlat kiadható 

olasz indulási és magyar célállomással is. 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

A részes vasutak az alábbi kedvezményt biztosítják 1. és 2. kocsiosztályon egyúti és 

menettérti utazáshoz. 

 
 egyútra menettérti útra 

MÁV-START 60 % 60 % 

HŽ 30 % 60 % 

SŽ 60 % 60 % 

Trenitalia - - 

6. Érvénytartam 

A kedvezményes menetjegyek érvénytartama 

 egy útra 4 nap 

 menettérti útra 15 nap. 

7. Érvényességi időszak 

A kedvezmény 2019. december 15-től visszavonásig érvényes. 

8. Helybiztosítás 

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

díjat külön meg kell fizetnie. 

9. Gyermekkedvezmény 

A gyermekek a kedvezményes felnőtt menetdíj felét fizetik a SCIC-NRT szerinti 

életkorhatárok figyelembevételével (MÁV-START: 6-14 év; HŽ/SŽ: 6-12 év; Trenitalia: 4-12 

év). 
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4. OLASZORSZÁGI TRANZIT AJÁNLAT SZLOVÉNIÁN KERESZTÜL 
 

 

 
10. Csoportos kedvezmény 

Az ajánlatra csoportos kedvezmény nincs meghatározva, a csoport tagjai is az egyéni utasok 

számára meghatározott kedvezményt vehetik igénybe. Az Olaszországi szakaszon figyelembe 

vehető a SCIC-NRT-ben meghatározott alap kedvezmény. 

11. Kutya szállítása 

Kutyák szállítása a SCIC-NRT előírásai szerint lehetséges. A kutyák szállításáért a felnőtt 2. 

osztályú kedvezményes menetdíj 50%-át kell fizetni. 

12. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

Az ajánlat mindkét kocsiosztályon igénybe vehető. 

A 2.-1. kocsiosztály-különbözetet a nemzetközi pénztárakban a kedvezmény 

figyelembevételével lehet kiadni. A vonaton a jegyvizsgáló az országhatárig teljesárú NRT 2.-

1. kocsiosztály-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 

Visszatérítés és csere esetén a SCIC-NRT szabályai érvényesek. 

17. Korlátozások 

A kedvezményes menetjegy nem adható ki belföldi forgalomban. 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

Az NRT díjszabás 17.1 és 17.2 pontja szerint a kedvezmény nyújtásában részes vasutak 

hálózatára kiadható. A kedvezmény nyújtásában nem részes vasutakra a kísérőnek jegyet kell 

váltania. 
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5. MAGYAR – HORVÁT KISHATÁRFORGALMI KEDVEZMÉNY 
 

 

 

5. Magyar-horvát kishatárforgalmi kedvezmény 

 
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

Az ajánlat neve: 

Magyar-horvát kishatárforgalmi kedvezmény. 

2. Részes vasutak 

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

3. Igényjogosultság 

Az ajánlatot egyéni utasok vehetik igénybe. 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

A kedvezmény a következő viszonylatban érvényes: 

Pécs – Magyarbóly (Gr) – Eszék (Osijek). A menetjegy kiadható valamennyi köztes 

magyarországi megállási helytől, amely szerepel a 108-1 adatbázisban. 

A menetjegy horvát kiindulási állomásról is kiadható. 

5. Kedvezmény mértéke 

Az ajánlatban részes vasutak mindegyike egyútra és menettérti útra 70%-os kedvezményt 

nyújt az NRT menetdíjából. 

6. Érvénytartam 

A kedvezményes menetjegy érvénytartama 

 egy útra 1 nap 

 menettérti útra 4 nap. 

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 gyermek a felnőtt által fizetendő kedvezményes menetdíj felét fizeti a SCIC-NRT díjszabás 

szerinti életkorhatárok figyelembevételével (MÁV-START 6-14 év; HŽ 6-12 év). 

10. Csoportos kedvezmény 

Csoportos kedvezmény nincs, a csoport tagjai az egyéni utasok számára meghatározott 

kedvezményt vehetik igénybe. 

11. Kutya szállítása 

Kutyák szállítása a SCIC-NRT előírásai szerint lehetséges. A kutyák szállításáért a felnőtt 2. 

osztályú kedvezményes menetdíj 50%-át kell fizetni. 
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5. MAGYAR – HORVÁT KISHATÁRFORGALMI KEDVEZMÉNY 
 

 

 
12. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

Az ajánlat csak 2. kocsiosztályon vehető igénybe. 

Magasabb kocsiosztályba az átmenet nem megengedett. 

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 

Visszatérítés és csere esetén a SCIC-NRT szabályai érvényesek. 

17. Korlátozások 

A kishatárforgalmi díjból további kedvezmény nem adható. A kishatárforgalmi menetjegy 

kizárólag az útvonalon érintett állomásokon és a vonaton (ha a felszállási állomáson nincs 

jegykiadás) vásárolható meg. 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

Az NRT díjszabás 17.1 és 17.2 pontja szerint a kedvezmény nyújtásában részes vasutak 

hálózatára kiadható. A kedvezmény nyújtásában nem részes vasutakra a kísérőnek jegyet kell 

váltania. 
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6. KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS 
 

 

 

6. Kerékpárszállítás 

 
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

Az ajánlat neve: 

Kerékpárszállítás magyar - horvát forgalomban. 

2. Részes vasutak 

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

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 horvát állomás között váltható. 

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

kerékpárszállítás: 

 1204/1205 Adria (Budapest – Székesfehérvár – Siófok – Nagykanizsa – Koprivnica – 

Zagreb – Split) 

 1246/1247 Istria (Budapest – Székesfehérvár – Veszprém – Zalaegerszeg – Rijeka) 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

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

6. Érvénytartam 

A kerékpárjegy érvényessége 4 nap. 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 kerékpár-helybiztosítás 

alapvetően díjmentes, a vasutak azonban eltérő díjakat is megállapíthatnak. 

9. Gyermekkedvezmény 

A kerékpár viteldíjából gyermekkedvezmény nem adható. 

10. Csoportos kedvezmény 

A kerékpár viteldíjából csoportos kedvezmény nem adható. 

11. Kutyák szállítása 

- 

12. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

- 
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13. Hosszabb út részbeni fedezése 

- 

14. Útirány-módosítás 

- 

15. Útmegszakítás 

Az útmegszakítás a kerékpárjeggyel nem megengedett. 

16. Visszatérítés, csere 

Visszatérítés és csere esetén a SCIC-NRT szabályai érvényesek. 

17. Korlátozások 

- 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

- 

19. Egyéb 

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

felelősségére történik az SCIC-NRT szabályai szerint. A kerékpár vasúti kocsiba történő be- 

és kirakodásáról, továbbá a kocsiban való elhelyezéséről az utas maga gondoskodik. 

Egy utas csak egy kerékpárt vihet magával. 
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1. Magyar-lengyel menettérti kedvezmény 

 
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. 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 menettérti utazás esetén. 

Az ajánlat csak abban az esetben vehető igénybe menettérti utazásra, ha az odaút kiindulási 

állomása megegyezik a visszaút célállomásával és az odaút célállomása megegyezik a 

visszaút kiindulási állomásával, ettől eltérő esetben a kedvezmény nem számolható el. 

Az eltérő útirányon át történő utazás megengedett. 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

Az ajánlatban részes vasutak mindegyike 40%-os kedvezményt nyújt az NRT menetdíjból. 

6. Érvénytartam 

A kedvezményes menetjegyek érvénytartama 1 hónap. 

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 gyermekek a felnőttek által fizetendő kedvezményes menetdíj felét fizetik a SCIC-NRT 

szerinti életkorhatárok figyelembevételével (MÁV-START/GYSEV: 6-14 év; ZSSK 6-16 év, 

CD: 6-18 év; PKP: 4-12 év). 

10. Csoportos kedvezmény 

A legalább 6 főből álló csoportok részére az ajánlatban részes vasutak mindegyike 50%-os 

kedvezményt nyújt az NRT menetdíjból. 

11. Kutya szállítása 

Kutyák részére az ajánlat nem értékesíthető. 



1. MAGYAR-LENGYEL MENETTÉRTI KEDVEZMÉNY 
 

 

 

 

12. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

Az ajánlat mindkét kocsiosztályon igénybe vehető. 

A 2.-1. kocsiosztály-különbözetet a nemzetközi pénztárakban a kedvezmény 

figyelembevételével lehet kiadni. A vonaton a jegyvizsgáló az országhatárig teljesárú NRT 2.-

1. kocsiosztály-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 

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

menetjegyek visszatérítését, részleges visszatérítését a SCIC-NRT díjszabás 12.4.6 pontja 

szabályozza. 

17. Korlátozások 

A kedvezményes menetjegy nem adható ki belföldi forgalomban, illetve részes vasút állomása 

és saját határpontja között. 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

Az NRT díjszabás 17.1 és 17.2 pontja szerint a kedvezmény nyújtásában részes vasutak 

hálózatára kiadható. A kedvezmény nyújtásában nem részes vasutakra a kísérőnek jegyet kell 

váltania. 
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2. Multilaterális menettérti kedvezmény 

 
Lásd BULGÁRIA 2. pont. 
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3. SparDay/SparNight 

A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

SparDay, 

SparNight. 

2. Részes vasutak 

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

3. Igényjogosultság 

Az ajánlatot egyéni utasok vehetik igénybe. 

4. A kedvezmény érvényességi területe 
 

 
vonatok induló állomás célállomás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SparDay 

 

 
EC 130 

(Katowice- 

Varsó) 

 

 

 
Budapest, Vác 

Katowice, Varsó, Terespol 

(és köztes állomások: 

Wodzisław Śląski, Rybnik, 

Tychy, Sosnowiec, Dabrowa 

Górnicza, Zawiercie, Mińsk 

Mazowiecki, Siedlce, Luków, 

Biala Podlaska) 

 

 
EC 131 

(Katowice- 

Varsó) 

Katowice, Varsó, Terespol 

(és köztes állomások: Wodzisław 

Śląski, Rybnik Tychy, Sosnowiec, 
Dabrowa Górnicza, Zawiercie, 

Mińsk Mazowiecki, Siedlce, 

Luków, Biala Podlaska) 

 

 
 

Budapest, Vác 

 

EC 130 

(közvetlen 

kocsik) 

 

 
 

Budapest, Vác 

Katowice, Krakkó 

(és köztes állomások: 

Chałupki, Racibórz, Gliwice, 
Zabrze, Mysłowice, Jaworzno 

Szczakowa, Trzebinia, 

Krzeszowice) 

 
EC 114 

(közvetlen 

kocsik) 

Katowice, Krakkó 

(és köztes állomások: Chałupki, 

Racibórz, Gliwice, Zabrze, 

Mysłowice, Jaworzno Szczakowa, 

Trzebinia, Krzeszowice) 

 

 
Budapest, Vác 

 
SparNight 

EN 10476 Budapest, Vác Katowice, Krakkó, Varsó 

EN 407 Katowice, Krakkó, Varsó Budapest, Vác 



3. SPARDAY/SPARNIGHT 
 

 

 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

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

kiindulási és célállomásától függetlenül az alábbi táblázat tartalmazza. 
 

Ár (EUR) 

Díjszint 2. osztály 1. osztály 

1. 19,00 29,00* 

2. 24,00 34,00* 

3. 29,00 – 

 
*Megjegyzés: 1. osztályú kocsi csak Budapest – Katowice/Varsó útvonalon közlekedik 

A SparNight egyútra szóló, kontingentált ajánlat, a kedvezményes díjakat az alábbi 

táblázatok tartalmazzák. 
 

 

Helykategória 
Ár (EUR) 

1. díjszint 2. díjszint 3. díjszint 

Ülőkocsi 2. osztály 19,00 24,00 29,00 

Fekvőhelyes kocsi 6 ágyas 39,00 44,00 – 

Fekvőhelyes kocsi 4 ágyas 44,00 49,00 – 

Hálókocsi Triple (3 ágyas) 49,00 54,00 – 
 
 

6. Érvénytartam 

A kedvezményes menetjegy adott nap adott vonatára érvényes. 

7. Érvényességi időszak 

A kedvezmény 2019. december 15-től visszavonásig érvényes. 

8. Helybiztosítás 

Az árak tartalmazzák a helybiztosítás díját. 

9. Gyermekkedvezmény 

Gyermekek részére további kedvezmény nem adható. 

10. Csoportos kedvezmény 

Csoportos kedvezmény nincs, a csoport tagjai az egyéni utasok számára meghatározott 

kedvezményt vehetik igénybe. 

11. Kutya szállítása 

Kutyák részére az ajánlat nem értékesíthető. 

12. Kocsiosztály 

A SparDay ajánlat mindkét kocsiosztályon igénybe vehető. 

A SparNight ajánlat kizárólag az 5. pontban meghatározott helykategóriák esetén érvényes. 

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

megfizetése mellett sem lehetséges. 
 

 

 

 

8 - LENGYELORSZÁG - 



3. SPARDAY/SPARNIGHT 

- LENGYELORSZÁG - 9 

 

 

 

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 

A SparDay/SparNight kedvezmény legkésőbb az utazás megkezdése előtt 1 nappal adható ki. 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

Az ajánlathoz a PRM kísérő kedvezmény nem adható ki. 
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1. Special menetjegyek 

 
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

 Katowice Special 

 Krakow Special 

 Warszawa Special 

2. Részes vasutak 

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

3. Igényjogosultság 

Az igényjogosultság nincs korlátozva. 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

A menettérti kedvezmény az alábbi viszonylatokon vehető igénybe: 
 

Viszonylat Útirányok 

 

 

 
Budapest - 

Katowice 

 Szob(Gr) – Galanta – Bratislava – Kuty(Gr) – Prerov – Bohumin(Gr) –  

Wodzislaw Sl. – Rybnik – Tychy [1 ][3] 

 
 Szob(Gr) – Galanta – Bratislava – Kuty(Gr) – Prerov – Bohumin(Gr) – Raciborz – 

Gliwice [2] 

 

 Szob(Gr) – Galanta – Bratislava – Kuty(Gr) – Prerov – Bohumin – 

Zebrzydowice(Gr) 

 

 

Budapest - 

Krakkó 

 Szob(Gr) – Galanta – Bratislava – Kuty(Gr) – Prerov – Bohumin(Gr) –Raciborz – 

Gliwice – Katowice [2] 

 
 Szob(Gr) – Galanta – Bratislava – Kuty(Gr) – Prerov – Bohumin(Gr) –Tychy – 

Katowice [1] 

 

 Szob(Gr) – Galanta – Bratislava – Kuty(Gr) – Prerov – Bohumin(Gr) – Katowice 
[3] 

 

 

 
Budapest – 

Varsó 

 Szob(Gr) – Galanta – Bratislava – Kuty(Gr) – Ostrava – Bohumin(Gr) – 

Wodzislaw Sl. – Rybnik – Tychy – Katowice – Idzikowice [1] 

 

 Szob(Gr) – Galanta – Bratislava – Kuty(Gr) – Prerov – Bohumin – 

Zebrzydowice(Gr) – Katowice – Idzikowice 

 
 Szob(Gr) – Galanta – Bratislava – Kuty(Gr) – Ostrava – Bohumin(Gr) – Rybnik – 

Katowice – Krakow [3] 

[1] EC 130/131 Báthory útvonala (nappali közvetlen vonat) 

[2] EC 130/114 Báthory/Cracovia útvonala (nappali közvetlen kocsik) 

[3] EN 10476/407 Metropol/Chopin útvonala (éjszakai közvetlen kocsik) 

A Special-menetjegyek a fenti útvonalak közül bármelyikre kiadhatók, azonos oda- és visszaútra, 

valamint azok kombinációjában is. 



4. SPECIAL MENETJEGYEK 
 

 

 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

A Special menetjegyek árát az alábbi táblázat tartalmazza. 
 

 
Viszonylat 

Ár 

Felnőtt Gyermek 

Budapest – Katowice 39,00 EUR 19,50 EUR 

Budapest – Krakkó 39,00 EUR 19,50 EUR 

Budapest – Varsó 49,00 EUR 24,50 EUR 

6. Érvénytartam 

A menetjegy érvénytartama 1 hónap. 

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 (MÁV-START: 6-14 év; PKP: 4-12 év). 

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

10. Csoportos kedvezmény 

Csoportos kedvezmény nincs, 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 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 
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téríthető vissza. Az érvénytartam kezdete után a kedvezményes menetjegy nem téríthető 

vissza. 

17. Korlátozások 

– 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

Az NRT díjszabás 17.1 és 17.2 pontja szerint a kedvezmény nyújtásában részes vasutak 

hálózatára kiadható. A kedvezmény nyújtásában nem részes vasutakra a kísérőnek jegyet kell 

váltania. 
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1. Magyar-szerb-montenegrói egyúti kedvezmény 

 
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

Az ajánlat neve: 

MÁV-START/GYSEV-SV-ŽPCG egyúti kedvezmény. 

2. Részes vasutak 

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

3. Igényjogosultság 

Az igényjogosultság nincs korlátozva. 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

A kedvezmény a MÁV-START és a GYSEV 108-1 elektronikus adatbázisába felvett magyar 

állomásokról Szerbián át a ŽPCG 108-1 elektronikus adatbázisába felvett montenegrói 

állomásokra adható ki. A kedvezmény montenegrói kiindulási állomással is kiadható. 

5. Kedvezmény mértéke 

Az ajánlatban részes vasutak mindegyike az NRT menetdíjból 30%-os kedvezményt nyújt. 

6. Érvénytartam 

A menetjegyek érvénytartama 1 hónap. 

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 gyermekek a felnőtt által fizetendő kedvezményes menetdíj felét fizetik a SCIC-NRT 

szerinti életkorhatárok figyelembevételével (MÁV-START/GYSEV, SV, ZPCG: 6-14 év). 

10. Csoportos kedvezmény 

Csoportos kedvezmény nincs, a csoport tagjai az egyéni utasok számára meghatározott 

kedvezményt vehetik igénybe. 

11. Kutya szállítása 

Kutyák szállítása a SCIC-NRT előírásai szerint lehetséges. A kutyák szállításáért a felnőtt 2. 

osztályú kedvezményes menetdíj 50%-át kell fizetni. 

12. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

A kedvezményes díj mindkét kocsiosztályra elszámolható. 

A 2.-1. kocsiosztály-különbözetet a nemzetközi pénztárakban a kedvezmény 

figyelembevételével lehet kiadni. A vonaton a jegyvizsgáló az országhatárig teljesárú NRT 2.- 

1. kocsiosztály-különbözetet állíthat ki. 
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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 

Visszatérítés és csere esetén a SCIC-NRT szabályai érvényesek. 

17. Korlátozások 

A kedvezmény más kedvezménnyel nem kombinálható. 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

Az NRT díjszabás 17.1 és 17.2 pontja szerint a kedvezmény nyújtásában részes vasutak 

hálózatára kiadható. A kedvezmény nyújtásában nem részes vasutakra a kísérőnek jegyet kell 

váltania. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 - MONTENEGRÓ - 



2. MAGYAR-SZERB-MONTENEGRÓI MENETTÉRTI KEDVEZMÉNY 

- MONTENEGRÓ - 5 

 

 

 

2. Magyar-szerb-montenegrói menettérti kedvezmény 

 
Lásd SZERBIA 2. pont 
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 2. osztály 

Menettérti út 66 EUR 
 

 

3. Montenegro Special – A kiadás felfüggesztve 

A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

Az ajánlat neve: 
Montenegro Special. 

(Magyarországon és Montenegróban történő jegykiadáskor is). 

2. Részes vasutak 

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: MÁV-START, SV, ŽPCG. 

3. Igényjogosultság 

Az igényjogosultság nincs korlátozva. 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

A kedvezmény Budapest–Bar viszonylatra érvényes Subotica(Gr), Bijelo Polje(Gr) határ- 

átmenetben. 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

Az utas fel- és leszállási állomásától függetlenül a kedvezményes menetjegyek ára: 

6. Érvénytartam 

Montenegro Special menettérti jegy 1 hónapig 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 fizetni. 

9. Gyermekkedvezmény 

A gyermekek a felnőtt által fizetendő kedvezményes menetdíj felét fizetik a SCIC-NRT 

szerinti életkorhatárok figyelembevételével (MÁV-START, SV, ZPCG: 6-14 év). 

10. Csoportos kedvezmény 

Csoportos kedvezmény nincs, a csoport tagjai az egyéni utasok számára meghatározott 

kedvezményt vehetik igénybe. 

11. Kutya szállítása 

Kutyák részére az ajánlat nem értékesíthető. 



3. MONTENEGRO SPECIAL 
 

 

 

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 Magyarországon megengedett. 

14. Útirány-módosítás 

Az útirány-módosítás nem megengedett. 

15. Útmegszakítás 

Az útmegszakítás nem megengedett. 

16. Visszatérítés, csere 

A menetjegy visszatérítése, cseréje nem megengedett. 

17. Korlátozások 

A kedvezmény más kedvezménnyel (pl.: RAILPLUS, FIP) nem kombinálható. 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

Az NRT díjszabás 17.1 és 17.2 pontja szerint a kedvezmény nyújtásában részes vasutak 

hálózatára kiadható. A kedvezmény nyújtásában nem részes vasutakra a kísérőnek jegyet kell 

váltania. 
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1. NRT KEDVEZMÉNYEK 
 

 

 
1. NRT kedvezmények 

A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

NRT kedvezmények 
 

2. Részes vasutak 

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

3. Igényjogosultság 

SCIC-NRT szerint 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

A csoportos kedvezmény bármely magyarországi 108-1 adatbázisban szereplő állomástól 

bármely németországi 108-1 adatbázisban szereplő állomásig és vissza kiadható. 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

A menetdíjakat az SCIC-NRT szabályai szerint kell elszámolni. 

6. Érvénytartam 

Az egyúti és a menettérti NRT menetjegyek érvénytartama egyaránt 4 nap. 

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 

Egyéni TÁ NRT és RAILPLUS kedvezménnyel kiállított NRT jegy esetén a 6 és 14 év 

közötti gyermekek részére díjmentes gyermekjegy számolandó el 

Csoportos jegy esetén: SCIC-NRT szerint 

10. Csoportos kedvezmény 

Csoportok részére az alábbi kedvezmény mértéket lehet elszámolni: 
 

MÁV-START, GYSEV - 60% 

ÖBB - 50% 

ZSSK - 35% 

CD - 30% 

DB - 50% 

 

11. Kutya szállítása 

SCIC-NRT szerint 
 

 

 

 

 

- NÉMETORSZÁG - 1 



1. NRT KEDVEZMÉNYEK 
 

 

 
12. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

SCIC-NRT szerint 

13. Hosszabb út részbeni fedezése 

A hosszabb út részbeni fedezése megengedett. 

14. Útirány-módosítás 

SCIC-NRT szerint 

15. Útmegszakítás 

SCIC-NRT szerint 

16. Visszatérítés, csere, visszavétel 

SCIC-NRT szerint 

17. Korlátozások 

- 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

SCIC-NRT szerint 
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2. SparDay 

 
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

SparDay 

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 viszonylatokon és vonatokon vehető igénybe: 

Budapest – Rosenheim, München, Augsburg 

 rjx 60/67 

 rjx 64/65 

 rjx 63/66 

 rjx 61/66 

Budapest – Günzburg, Ulm, Stuttgart, Mannheim, Frankfurt 

 rjx 63/33 

Budapest – Bad Schandau, Dresden, Berlin, Wittenberge, Ludwigslust, Büchen, Hamburg 

 EC 172/173 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

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

táblázatok tartalmazzák: 
 

Viszonylat 
2. osztály 1. osztály 

díjszint ár díjszint ár 

Mannheim, Frankfurt 
1 49,00 € 1 60,00 € 

2 69,00 € 2 90,00 € 

Günzburg, Ulm, Stuttgart 
1 39,00 € 1 55,00 € 

2 59,00 € 2 85,00 € 

 

Rosenheim, München, Augsburg 

1 29,00 € 1 45,00 € 

2 39,00 € 2 75,00 € 

3 49,00 €   

 

Bad Schandau, Dresden 

1 29,00 € 1 55,00 € 

2 39,00 € 2 75,00 € 

3 49,00 €   

 

Berlin 

1 39,00 € 1 65,00 € 

2 49,00 € 2 85,00 € 

3 59,00 €   

Hamburg, Wittenberge, Ludwigslust, Büchen 
1 49,00 € 1 75,00 € 

2 69,00 € 2 95,00 € 
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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. 

10. Csoportos kedvezmény 

Csoportos kedvezmény nincs, 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. Egyéb 

Vak vagy kerekesszékes, SparDay menetjeggyel rendelkező utas kísérője díjmentes utazásra 

nem jogosult. 

19. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

A fogyatékkal élő személy kísérőjének szóló díjmentes utazási kedvezmény nem 

érvényesíthető. 
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3. Add-On-Tarif menetjegy SparDay és SparNight menetjegyhez 

A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

Az ajánlat neve: 

3. Add-On-Tarif menetjegy SparDay és SparNight menetjegyhez 

2. Részes vasutak 

Az ajánlatban részes közlekedési vállalatok: DB 

3. Igényjogosultság 

- 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

A MÁV-START/GYSEV által értékesített Németországba szóló SparDay és SparNight 

jegyekhez kapcsolódóan adható ki, mind a 108-1 adatbázisban meghirdetett állomásokra, DB 

által üzemeltett üzleti vonatok állomásaira. 

Az Add-on-Tarif jegy kocsiosztály megjelölése megegyezik a SparDay menetjegyen szereplő 

kocsiosztállyal. 

SparNight kedvezmény esetén, ha az utas hálókocsi szolgáltatást igényelt az Add-on-Tarif 

menetjegyet 1. osztályra is ki lehet kiállítani. 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

A csatlakozójegy díja a SparDay-jegy németországi célállomása és az utas tényleges, DB 

hálózaton lévő végső célállomása közötti, a díjszabáshoz tartozó elektronikus táblázatban 

közzétett tarifakilométeren alapul. 
 

távolság (tarifakilométer) 2. osztályú ár 1. osztályú ár 

100 km-ig 7,50 € 12,00 € 

101 - 200 km 15,00 € 25,00 € 

201 – 300 km 25,00 € 36,00 € 

301 – 400 km 35,00 € 50,00 € 

401 – 500 km 45,00 € 65,00 € 

501 – 600 km 50,00 € 75,00 € 

601 km-tól 60,00 € 90,00 € 

 
6. Érvénytartam 

A csatlakozó jegy érvénytartama magyarországi kiindulással kiadott SparDay jegy esetén – 

SparDay jegy érvényességi napja + (plusz) 1 nap, németországi kiindulással kiadott SparDay 

jegy esetén – SparDay jegy érvényességi napja – (mínusz) 1 nap). 

Németország területén az utazást legkésőbb a jegy érvénytartamát követő nap 03:00 óráig be 

kell fejezni. 
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7. Érvényességi időszak 

Az ajánlat 2019. december 15-től visszavonásig érvényes. 

8. Helybiztosítás 

Az ajánlat a helybiztosítás díját nem foglalja magában. 

9. Gyermekkedvezmény 

Gyermekek részére további kedvezmény nem adható. 

10. Csoportos kedvezmény 

Csoportos kedvezmény a felárra vonatkozóan nincs. 

11. Kutya szállítása 

A kedvezményes menetjegy kutyák részére nem adható ki. A díjfizetés ellenében fuvarozható 

kutyák szállítása esetén a felnőtt utasok számára 2. kocsiosztályra megállapított NRT teljesárú 

menetdíj felét kell megfizetni az SCIC-NRT díjszabásban foglaltaknak megfelelően 

függetlenül attól, mely kocsiosztályon szállítják őket. 

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 a menetjegy érvénytartamán belül tetszőleges számban lehetséges. 

16. Visszatérítés, csere, visszavétel 

Visszatérítés és csere nincs 

17. Korlátozások 

- 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

A fogyatékkal élő személy kísérőjének szóló díjmentes utazási kedvezmény nem 

érvényesíthető. 



- ROMÁNIA - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÁNIA 



- ROMÁNIA - 

 

 

 

 

1. Magyar - román egyúti és menettérti kedvezmény ....................................................... 1 

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

B. VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS (31-40) ........................................................................................................... 3 

C. JEGYMINTÁK (41-50) ............................................................................................................................... 3 

D. PARTNERVASÚTI JEGYKIADÁS (51-80) .................................................................................................... 3 

2. Special menetjegyek ......................................................................................................... 5 

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

B. VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS (31-40) ........................................................................................................... 7 

C. JEGYMINTÁK (41-50) ............................................................................................................................... 7 

D. PARTNERVASÚTI JEGYKIADÁS (51-80) .................................................................................................... 7 

3. SparDay és SparNight menetjegyek ............................................................................... 9 

A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) .................................................................................................... 9 

B. VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS (31-40) ......................................................................................................... 13 

C. JEGYMINTÁK (41-50) ............................................................................................................................. 13 

D. PARTNERVASÚTI JEGYKIADÁS (51-80) .................................................................................................. 13 

4. Magyar – román kishatárforgalmi kedvezmény ......................................................... 15 

A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) .................................................................................................. 15 

B. VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS (31-40) ......................................................................................................... 17 

C. JEGYMINTÁK (41-50) ............................................................................................................................. 17 

D. PARTNERVASÚTI JEGYKIADÁS (51-80) .................................................................................................. 17 

5. Kerékpárszállítás ............................................................................................................ 19 

A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) .................................................................................................. 19 

B. VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS (31-40) ......................................................................................................... 21 

C. JEGYMINTÁK (41-50) ............................................................................................................................. 21 

D. PARTNERVASÚTI JEGYKIADÁS (51-80) .................................................................................................. 21 

ROMÁNIA 



1. MAGYAR - ROMÁN EGYÚTI ÉS MENETTÉRTI KEDVEZMÉNY 

- ROMÁNIA - 1 

 

 

 
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 Călători. 

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 Vasút Egyéni utas részére 
Legalább 6 főből 

álló csoport részére 

Egyúti utazás MÁV-START/GYSEV 45% 

35% 

50% 

45% CFR Călători 

Menettérti utazás MÁV-START/GYSEV 60% 

50% 

65% 

60% CFR Călători 

6. Érvénytartam 

A kedvezményes menetjegyek érvénytartama 

 egy útra 4 nap 

 menettérti útra 15 nap. 

7. Érvényességi időszak 

A kedvezmény 2019. december 15-től visszavonásig érvényes. 

8. Helybiztosítás 

Az ajánlat a helybiztosítás díját nem tartalmazza. Az ajánlat bármely, az adott viszonylatban 

közlekedő vonatra kiadható a vonatokra vonatkozó helybiztosítási előírások 

figyelembevételével. 

9. Gyermekkedvezmény 

Mindkét kedvezmény esetén a gyermekek a felnőtt által fizetendő kedvezményes menetdíj 

felét fizetik a SCIC-NRT és a Kelet-Nyugat díjszabás szerinti életkorhatárok 

figyelembevételével (MÁV-START/GYSEV 6-14 év; CFR: 4-12 év). 
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10. Csoportos kedvezmény 

A csoportos kedvezmény legalább 6 főből álló csoport számára adható ki. A csoportra a 

SCIC-NRT előírásai vonatkoznak. 

11. Kutya szállítása 

Kutyák szállítása a SCIC-NRT előírásai szerint lehetséges. A kutyák szállításáért a felnőtt 2. 

osztályú kedvezményes menetdíj 50%-át kell fizetni. 

12. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

Az ajánlat mindkét kocsiosztályon igénybe vehető. 

A 2.-1. kocsiosztály-különbözetet a nemzetközi pénztárakban a kedvezmény 

figyelembevételével lehet kiadni. A vonaton a jegyvizsgáló az országhatárig teljesárú NRT 2.- 

1. kocsiosztály-különbözetet állíthat ki. 

13. Hosszabb út részbeni fedezése 

Hosszabb út részbeni fedezése megengedett, a kedvezmény Románián át tranzitban történő 

utazás esetén is kiadható. 

14. Útirány-módosítás 

Az útirány-módosítás megengedett. 

15. Útmegszakítás 

Az útmegszakítás megengedett. 

16. Visszatérítés, csere 

Az egyúti és a menettérti menetjegyek teljes, illetve részleges visszatérítésére a SCIC-NRT 

szabályai érvényesek. 

A csoportos menetjegyek visszatérítését, részleges visszatérítését a SCIC-NRT díjszabás 

12.4.6 pontja szabályozza. 

A menetjegy cseréje nem megengedett. 

17. Korlátozások 

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

Amennyiben a kívánt viszonylat romániai szakaszára a CFR 108-1 elektronikus adatbázisában 

nem szerepel közvetlen széria, és az adott romániai belföldi széria nem összevonhatóként van 

jelölve, a belföldi menetjegyre nem számolható el a kedvezmény. 

Az ajánlat romániai kiindulási állomással is értékesíthető. 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

Az NRT díjszabás 17.1 és 17.2 pontja szerint a kedvezmény nyújtásában részes vasutak 

hálózatára kiadható. A kedvezmény nyújtásában nem részes vasutakra a kísérőnek jegyet kell 

váltania. 
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2. Special menetjegyek 

A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

Magyarországi kiindulási állomás esetén: Románia Special 

Romániai kiindulási állomás esetén: Hungaria Special 

Az ajánlat neve a CFR értékesítés esetén: TRIP ticket 

2. Részes vasutak 

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

Az ajánlatot a GYSEV értékesítheti. 

3. Igényjogosultság 

Az igényjogosultság nincs korlátozva. 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

A menettérti kedvezmény mind magyarországi, mind romániai kiindulással kiadható, és az 

alábbi viszonylatokon vehető igénybe. 

 Budapest – Curtici(Gr) – Arad

 Budapest – Biharkeresztes(Gr) – Oradea

 Budapest – Curtici(Gr) – Timisoara

 Budapest – Biharkeresztes(Gr) – Cluj Napoca

 Budapest – Biharkeresztes(Gr) – Targu Mures

 Budapest – Biharkeresztes(Gr) – Gheorghieni

 Budapest – Biharkeresztes(Gr) – Miercurea Ciuc

 Budapest – Biharkeresztes(Gr) – Sfántu Gheorghe

 Budapest – Curtici(Gr) – Sibiu

 Budapest – Curtici(Gr) – Sighisoara
 Budapest – Biharkeresztes(Gr)/Curtici(Gr) – Brasov *

 Debrecen – Biharkeresztes(Gr) – Oradea

 Debrecen – Biharkeresztes(Gr) – Cluj Napoca.
* Az ajánlat mindkét átmenetben igénybe vehető. 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

A kedvezményes menetdíjakat az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Viszonylat Ár (EUR) Viszonylat Ár (EUR) 

Budapest – Arad 30,00 Budapest – Sfántu Gheorghe 60,00 

Budapest – Oradea 30,00 Budapest – Brasov 60,00 

Budapest – Timisoara 36,00 Budapest – Sibiu 54,00 

Budapest – Cluj-Napoca 44,00 Budapest – Sighisoara 55,00 

Budapest – Targu Mures 52,00 Debrecen – Oradea 15,00 

Budapest – Gheorghieni 55,00 Debrecen – Cluj Napoca 30,00 

Budapest – Miercurea Ciuc 59,00  

6. Érvénytartam 

A kedvezményes menettérti jegyek 15 napig érvényesek. 
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7. Érvényességi időszak 

A kedvezmény 2019. december 15-től visszavonásig érvényes. 

8. Helybiztosítás 

Az ajánlat a helybiztosítás díját nem tartalmazza. Az ajánlat bármely, az adott viszonylatban 

közlekedő vonatra kiadható, a vonatokra vonatkozó helybiztosítási előírások figyelembe 

vételével. 

9. Gyermekkedvezmény 

A gyermekek a felnőttek által fizetendő kedvezményes menetdíj felét fizetik. A 

gyermekkorhatár megállapításánál a menetjegyet kiállító vasúttársaságnál érvényes 

gyermekkorhatárt kell figyelembe venni (MÁV-START: 6-14 év). 

10. Csoportos kedvezmény 

Csoportos kedvezmény nincs, a csoport tagjai az egyéni utasok számára meghatározott 

kedvezményt vehetik igénybe. 

11. Kutya szállítása 

Kutyák számára a kedvezményes jegyet nem lehet kiadni. 

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 nem megengedett. 

16. Visszatérítés, csere 

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 Special ajánlat nem téríthető vissza. 

A részvisszatérítés és a csere nem megengedett. 

17. Korlátozások 

Az ajánlat más kedvezménnyel nem kombinálható. 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

Az NRT díjszabás 17.1 és 17.2 pontja szerint a kedvezmény nyújtásában részes vasutak 

hálózatára kiadható. A kedvezmény nyújtásában nem részes vasutakra a kísérőnek jegyet kell 

váltania. 
 

 

 

 

 

6 - ROMÁNIA - 



3. SPARDAY, SPARNIGHT 
 

 

 

3. SparDay és SparNight menetjegyek 

 
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

Nappali vonatokra: SparDay 

Éjszakai vonaokra: SparNight 

Az ajánlat neve a CFR értékesítés esetén: Fortuna ticket 

2. Részes vasutak 

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

Az ajánlatot a GYSEV értékesítheti. 

3. Igényjogosultság 

Az igényjogosultság nincs korlátozva. 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

4.1 A kedvezmény az alábbi viszonylatokon vehető igénybe: 

 Budapest és Curtici (Gr) határ között a vonat(ok) bármely megállási állomástól 
 

Díjövezet romániai célállomás 

1 övezet Arad, Timisoara 

2 övezet Deva, Sighisoara, Sibiu, Brasov, Baile Herculane, Craiova 

3 övezet Sinaia, Ploiesti, Bucuresti 

 Budapest és Biharkeresztes (Gr) határ között bármely kiindulási állomástól 
 

Díjövezet romániai célállomás 

1 övezet Oradea, Cluj Napoca 

2 övezet Brasov, Targu Mures, Dej, Toplita, Gheorghieni, Siculeni, Miercurea 

Ciuc, Sfántu Gheorghe 

 Hegyeshalom és Biharkeresztes (Gr) illetve Nyírábrány (Gr) határ között bármely 

kiindulási állomástól a 143/144 illetve 686/687számú vonatokon:

Oradea, Cluj Napoca, Carei, Satu Mare 

 

A kedvezmény minden viszonylatban romániai indulással is kiadható. 

4.2 A kedvezmény az alábbi vonatokon vehető igénybe: 

SparDay: 

 IC 73/72 Traianus (Arad, Timisoara, Baile Herculane, Craiova, Bucuresti) 

 IC 75/74 Fogaras (Arad, Deva, Sibiu, Brasov) 

 IC 79/78 Körös (Arad, Timisoara) 

 EC 143/144 Transilvania (Oradea, Cluj Napoca) 

 EC 686/687 Szamos (Carei, Satu Mare) 

 IC 367/366 Hargita (Oradea, Cluj Napoca, Targu Mures, Toplita, Gheorghieni, 

Siculeni, Miercurea Ciuc, Sfántu Gheorghe, Brasov) 
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SparNight 

 IC 407/406 Corona (Oradea*, Cluj Napoca*, Dej*, Toplita, Gheorghieni, Siculeni, 

Miercurea Ciuc, Sfántu Gheorghe, Brasov) 

 IC 473/472 Ister (Arad, Deva*, Sibiu, Brasov, Sinaia, Ploiesti, Bucuresti) 

 347/346 Dacia* (Arad, Deva, Sighisoara, Brasov, Sinaia, Ploiesti, Bucuresti) 

* csak ülőkocsin 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

A SparDay/SparNight egyútra szóló, kontingentált ajánlat, a kedvezményes menetdíjakat az 

alábbi táblázat tartalmazza: 

 Budapest, Szolnok, Mezőtúr, Békéscsaba, Püspökladány kiindulási állomásoktól 
 

 ülőhely fekvőhely hálóhely 

2. osztály 1. osztály* 6 hely 4 hely Triple Double Single 

1 övezet 
1 szint 15 € - - - - - - 

2 szint 19 € 29 € - - - - - 

2 övezet 
1 szint 19 € - 29 € 39 € 49 € 79 € 109 € 

2 szint 29 € 44 € 39 € 49 € 59 € 89 € 119 € 

3 övezet 
1 szint 29 € - 39 € 49 € 59 € 89 € 119 € 

2 szint 39 € - 49 € 59 € 69 € 99 € 129 € 

* Csak az EC 143/144 Transilvania és IC 366/367 Hargita vonaton 

Az állomások díjövezetbe sorolását a 4.1 pont tartalmazza. Az adott állomásokhoz tartozó 

vonatok, melyeken a fenti árak alkalmazhatók, a 4.2 pontban találhatók. 

 Hegyeshalom, Mosonmagyaróvár, Győr, Tatabánya kiindulási állomásoktól a 

143/144, illetve 686/687 számú vonatokon: 
 

 ülőhely 

2. osztály 1 osztály 

Oradea 
1 szint 25 € - 

2 szint 29 € 39 € 

Cluj Napoca / 

Carei / Satu Mare 

1 szint 29 € - 

2 szint 35 € 44 € 

 

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. 
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10. Csoportos kedvezmény 

Csoportos kedvezmény nincs, a csoport tagjai az egyéni utasok számára meghatározott 

kedvezményt vehetik igénybe. 

11. Kutya szállítása 

Kutyák részére az ajánlat nem értékesíthető. 

12. Kocsiosztály 

Az ajánlat 2. kocsiosztályon vehető igénybe, a 143/144 Transilvania EC és az IC 366/367 

Hargita vonaton 1. kocsiosztályra is kiadható. Kizárólag az 5. pontban meghatározott 

helykategóriák esetén érvényes. 

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 

A menetjegy visszatérítése és cseréje nem megengedett. 

17. Korlátozások 

Az 1. árszint esetén 1 napos elővételi korlátozás van érvényben. 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

Az ajánlathoz a PRM kísérő kedvezmény nem adható ki. 



4. MAGYAR – ROMÁN KISHATÁRFORGALMI KEDVEZMÉNY 

- ROMÁNIA - 15 

 

 

 

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 Călători. 

3. Igényjogosultság 

Az igényjogosultság nincs korlátozva. 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

A kedvezmény az alábbi viszonylatokon vehető igénybe a vonalakon levő összes, a 108-1 

elektronikus adatbázisban szereplő állomások között: 

 Békéscsaba – Arad (Curtici Gr.) 

 Békéscsaba – Salonta (Salonta Gr.) 

 Debrecen – Valea lui Mihai – Carei (Nyírábrány Gr.) 

 Mátészalka – Carei (Carei Gr.) 

 Püspökladány – Oradea (Biharkeresztes Gr.) 

 Debrecen – Satu Mare (Valea lui Mihai Gr.) 

 Debrecen – Oradea (Valea lui Mihai Gr.) 

 Püspökladány – Salonta (Episcopia Bihor Gr.). 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

A részes vasutak az NRT menetdíjaikból az alábbi kedvezményeket biztosítják a fent felsorolt 

viszonylatokon történő utazás esetén: 
 

Utazás típusa Egyú ti utazás Menetté rti utazás 

MÁV-START 55% 65% 

CFR Călători 45% 60% 

 
6. Érvénytartam 

Az egy útra szóló menetjegyek érvénytartama 1 nap, a menettérti útra 2 nap. 

7. Érvényességi időszak 

A kedvezmény 2019. december 15-től visszavonásig érvényes. 

8. Helybiztosítás 

Az ajánlat a helybiztosítás díját nem tartalmazza. Kishatárforgalomban a helybiztosítás nem 

kötelező. 

9. Gyermekkedvezmény 

Mindkét kedvezmény esetén a gyermekek a felnőtt által fizetendő kedvezményes menetdíj 

felét fizetik a SCIC-NRT szerinti életkorhatárok figyelembevételével (MÁV-START: 6-14 

év; CFR: 4-12 év). 
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10. Csoportos kedvezmény 

Csoportos kedvezmény nincs, a csoport tagjai az egyéni utasok számára meghatározott 

kedvezményt vehetik igénybe. 

11. Kutya szállítása 

Kutyák szállítása a SCIC-NRT előírásai szerint lehetséges. A kutyák szállításáért a felnőtt 2. 

osztályú kedvezményes menetdíj 50%-át kell fizetni. 

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 nem megengedett. 

14. Útirány-módosítás 

Az útirány-módosítás nem megengedett. 

15. Útmegszakítás 

Az útmegszakítás nem megengedett. 

16. Visszatérítés, csere 

A kishatárforgalmi menetjegy nem cserélhető. A visszatérítésre az NRT szabályok 

érvényesek. 

17. Korlátozások 

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

A kishatárforgalmi menetjegy kizárólag az adott viszonylatban érintett vasútállomások 

jegykiadóhelyein vásárolható meg. A kishatárforgalmi menetjegyet nem értékesítő 

megállóhelyeken és állomásokon felszálló utasok számára a menetjegy a vonaton kiadható. 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

Az NRT díjszabás 17.1 és 17.2 pontja szerint a kedvezmény nyújtásában részes vasutak 

hálózatára kiadható. A kedvezmény nyújtásában nem részes vasutakra a kísérőnek jegyet kell 

váltania. 
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5. Kerékpárszállítás 

 
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

Az ajánlat neve: 

Kerékpárszállítás a magyar - román forgalomban közlekedő nemzetközi vonatokon. 

2. Részes vasutak 

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

3. Igényjogosultság 

Az igényjogosultság nincs korlátozva. 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

Kerékpárszállítás magyar – román viszonylatban az IC 367/366 sz. Hargita vonat 108-1-es 

adatbázisba felvett megállási helyei között lehetséges a kerékpárszállító kocsi közlekedési 

ideje alatt. 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

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

6. Érvénytartam 

A kerékpárjegy érvénytartama 4 nap. A kerékpár-helybiztosítás adott nap adott vonatára 

érvényes. 

7. Érvényességi időszak 

Az ajánlat 2019. december 15-től visszavonásig érvényes. A kerékpárszállító kocsi a 

menetrendben meghirdetett időszakban közlekedik. 

8. Helybiztosítás 

Kerékpárok szállítása esetén kötelező a helybiztosítás a kerékpárok részére. A kerékpár- 

helybiztosítás díjmentes. 

9. Gyermekkedvezmény 

A kerékpár viteldíjából gyermekkedvezmény nem adható. 

10. Csoportos kedvezmény 

A kerékpár viteldíjából csoportos kedvezmény nem adható. 

11. Kutyák szállítása 

- 

12. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

- 

13. Hosszabb út részbeni fedezése 

- 

14. Útirány-módosítás 

- 
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15. Útmegszakítás 

- 

16. Visszatérítés, csere 

Visszatérítés és csere esetén a SCIC-NRT szabályai érvényesek. 

17. Korlátozások 

Kerékpárként szállíthatók a két ország forgalmában: 

 a kereskedelemben kapható kerékpárok, 

 a gyermekszállító kerékpár-utánfutók, 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

Az ajánlathoz a PRM kísérő kedvezmény nem adható ki. 

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. 

A kerékpárjegy kiadható mind egy útra, mind menettérti útra. 
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1. SparDay 

 
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

Az ajánlat neve: 

SparDay. 

2. Részes vasutak 

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

3. Igényjogosultság 

A kedvezményt egyéni utasok vehetik igénybe. 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

A kedvezmény a rjx 162/165 sz. vonatok bármely magyarországi állomása és bármely svájci 

állomása között igénybe vehető, a Magyarország-Svájc forgalomban utazók számára. 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

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

kiindulási és célállomásától függetlenül az alábbi táblázat tartalmazza. 
 

Ár (EUR) 

Díjszint 2. osztály 1. osztály 

1. 39,00 59,00 

2. 59,00 79,00 

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. 

10. Csoportos kedvezmény 

Csoportos kedvezmény nincs, 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 1. és 2. kocsiosztályra adható ki. 

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

megfizetése mellett sem lehetséges. 



1. SPARDAY 
 

 

 

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. 

A kedvezmény kizárólag magyar kiinduló - svájci célállomás vagy svájci kiinduló - magyar 

célállomás viszonylatra adható ki. 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

A fogyatékkal élő személy kísérőjének szóló díjmentes utazási kedvezmény nem 

érvényesíthető. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 - SVÁJC - 



2. SVÁJCI SPECIÁLOK 
 

 

 

2. Svájci Speciálok 

 
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

Az ajánlat neve: 

„Schweiz Spezial”. 

2. Részes vasutak 

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

3. Igényjogosultság 

A kedvezményt egyéni utasok vehetik igénybe. 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

A speciális ajánlat bármely, a MÁV-START 108-1 elektronikus adatbázisában meghirdetett 

magyar kiinduló állomástól Zürich, Bern, Basel SBB, Lausanne, Genève, Luzern és Chur 

célállomásig érvényes Hegyeshalom(Gr) – Wien – Salzburg – Buchs SG – Sargans útirányon 

át egyúti utazás esetén. 

Az ajánlat Svájcban kizárólag az SBB vonalain érvényes. Bármely, a megadott útirányon 

közlekedő vonat igénybe vehető, az átszállás megengedett. 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

Az ajánlatban részes vasutak a következő egyúti kedvezményt biztosítják az NRT 

menetdíjaikból: 
 

MÁV-START 50% 

ÖBB 50% 

SBB 50% 

6. Érvénytartam 

Az egyútra érvényes svájci Special menetjegyek érvénytartama 4 nap, 

Elővételi korlátozás nincs. 

7. Érvényességi időszak 

A kedvezmény 2019. december 15-től visszavonásig érvényes. 

8. Helybiztosítás 

A svájci Special menetjegyek mellé a helybiztosítás váltása kötelező. A helybiztosítás díját a 

jegy ára nem tartalmazza. 

9. Gyermekkedvezmény 

A gyermekkorhatár megállapításánál az utazás megkezdése napján betöltött életkor a 

mérvadó. 

Magyarországon történő jegykiadás esetén: 
- 14. életévüket még be nem töltött gyermekek díjmentesen utazhatnak saját 

menetjeggyel, szülő vagy nagyszülő kíséretében. Az egyedül utazó és a nem 

szülő/nagyszülő kíséretében utazó gyermekek 6 éves kortól a be nem töltött 14 éves 

korig a felnőtt kedvezményes menetdíj 50%-át fizetik. 

- Egy felnőttel legfeljebb 4 díjmenetes gyermek utazhat. 

 

- SVÁJC - 5 



2. SVÁJCI SPECIÁLOK 
 

 

 
Svájcban történő jegykiadás esetén: 

- 16. életévüket még be nem töltött gyermekek díjmentesen utazhatnak saját 

menetjeggyel, szülő vagy nagyszülő kíséretében az útvonal svájci és magyar szakaszán. 

Az útvonal osztrák szakaszára az osztrák gyermek életkorhatárok figyelembevételével (6 

éves kortól a be nem töltött 15 éves korig) a felnőtt kedvezményes menetdíj 50%-át 

fizetik. Az osztrák szakaszon a betöltött 15 éves kortól a felnőtt kedvezményes 

menetdíjat fizetik. 

- Egyedül utazó gyermekek 6 éves kortól a be nem töltött 15 éves korig a felnőtt 

kedvezményes menetdíj 50%-át fizetik. 

10. Csoportos kedvezmény 

Csoportos kedvezmény nincs. 

11. Kutya szállítása 

Kutyák szállítása a SCIC-NRT előírásai szerint lehetséges. A kutyák szállításáért a felnőtt 2. 

osztályú kedvezményes menetdíj 50%-át kell fizetni. 

12. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

Az ajánlat mindkét kocsiosztályon igénybe vehető. 

A 2.-1. kocsiosztály-különbözetet a nemzetközi pénztárakban a kedvezmény 

figyelembevételével lehet kiadni. A vonaton a jegyvizsgáló az országhatárig teljesárú NRT 2.- 

1. kocsiosztály-különbözetet állíthat ki. 

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 

A részben felhasznált menetjegyek visszatérítése nem lehetséges. A teljesen fel nem használt 

menetjegyek visszatérítésére, cseréjére és visszavételére a SCIC-NRT szabályai érvényesek. 

17. Korlátozások 

Az ajánlat további kedvezménnyel nem kombinálható. 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

A fogyatékkal élő személy kísérőjének szóló díjmentes utazási kedvezmény érvényesíthető. 
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3. Kerékpárszállítás Magyarország – Svájc forgalomban 

 
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

Az ajánlat neve: 

Kerékpárszállítás magyar - svájci forgalomban közlekedő nemzetközi vonatokon. 

2. Részes vasutak 

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

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 svájci állomás között váltható. 

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

kerékpárszállítás: 

 railjet xpress 162/165 (Budapest – Tatabánya – Győr – Buchs (SG) – Sargans – 

Zürich) 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

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

6. Érvénytartam 

A kerékpárjegy érvénytatama 4 nap. 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 kerékpár-helybiztosítás 

alapvetően díjmentes, a vasutak azonban eltérő díjakat is megállapíthatnak. 

9. Gyermekkedvezmény 

A kerékpár viteldíjából gyermekkedvezmény nem adható. 

10. Csoportos kedvezmény 

A kerékpár viteldíjából csoportos kedvezmény nem adható. 

11. Kutyák szállítása 

- 

12. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

- 
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13. Hosszabb út részbeni fedezése 

- 

14. Útirány-módosítás 

- 

15. Útmegszakítás 

Az útmegszakításra az utas menetjegyére vonatkozó szabályok érvényesek. 

16. Visszatérítés, csere, visszavétel 

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

17. Korlátozások 

- 

18. Egyéb 

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

felelősségére történik az SCIC-NRT és az SCIC IRT szabályai szerint. 

Egy utas csak egy kerékpárt vihet magával. 
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1. Magyar-szerb egyúti kedvezmény 

 
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

MÁV-START/GYSEV-SV egyúti kedvezmény. 

2. Részes vasutak 

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

3. Igényjogosultság 

Az igényjogosultság nincs korlátozva. 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

A kedvezmény a MÁV-START és a GYSEV 108-1 elektronikus állományába felvett magyar 

állomásokról a SV 108-1 elektronikus adatbázisába felvett szerb állomásokra adható ki egy 

útra. A kedvezmény szerb kiindulási állomással is kiadható. 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

Az ajánlatban részes vasutak mindegyike az NRT menetdíjból 30%-os kedvezményt nyújt. 

6. Érvénytartam 

A kedvezményes menetjegy érvénytartama 1 hónap. 

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 gyermekek a felnőttek által fizetendő kedvezményes menetdíj felét fizetik a SCIC-NRT 

szerinti életkorhatárok figyelembevételével (MÁV-START/GYSEV, SV: 6-14 év). 

10. Csoportos kedvezmény 

A kedvezmény mértéke valamennyi vasútra egységesen 30% az NRT díjból a SCIC-NRT-ben 

foglaltak szerint. 

11. Kutyák szállítása 

Kutyák szállítása a SCIC-NRT előírásai szerint lehetséges. A kutyák szállításáért a felnőtt 2. 

osztályú kedvezményes menetdíj 50%-át kell fizetni. 

12. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

Az ajánlat mindkét kocsiosztályon igénybe vehető. 

A 2.-1. kocsiosztály-különbözetet a nemzetközi pénztárakban a kedvezmény 

figyelembevételével lehet kiadni. A vonaton a jegyvizsgáló az országhatárig teljesárú NRT 2.- 

1. kocsiosztály-különbözetet állíthat ki. 
 

 

 

 

 

- SZERBIA - 1 



1. MAGYAR-SZERB EGYÚTI 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 

Visszatérítés és csere esetén a SCIC-NRT szabályai érvényesek. A csoportos menetjegyek 

visszatérítését, részleges visszatérítését a SCIC-NRT díjszabás 12.4.6 pontja szabályozza. 

17. Korlátozások 

- 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

Az NRT díjszabás 17.1 és 17.2 pontja szerint a kedvezmény nyújtásában részes vasutak 

hálózatára kiadható. A kedvezmény nyújtásában nem részes vasutakra a kísérőnek jegyet kell 

váltania. 
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2. MAGYAR-SZERB ÉS MAGYAR-SZERB-MONTENEGRÓI MENETTÉRTI KEDVEZMÉNY 
 

 

 

2. Magyar-szerb és magyar-szerb-montenegrói menettérti 

kedvezmény 

 
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

Az ajánlatok neve: 

Magyar-szerb és Magyar-szerb-montenegrói menettérti kedvezmény. 

2. Részes vasutak 

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

3. Igényjogosultság 

Az igényjogosultság nincs korlátozva. 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

A menettérti kedvezmény a MÁV-START és a GYSEV 108-1 elektronikus adatbázisába 

felvett magyar állomásokról a SV 108-1 elektronikus adatbázisába felvett szerb állomásokra, 

illetve a ŽPCG 108-1 elektronikus adatbázisába felvett montenegrói állomásokra és vissza 

adható ki. 

5. Kedvezmény mértéke 

Az ajánlatban részes vasutak mindegyike az NRT menetdíjból 60%-os menettérti 

kedvezményt nyújt. 

6. Érvénytartam 

A menetjegyek érvénytartama 1 hónap. 

7. Érvényességi időszak 

A kedvezmény 2019. december 15-től visszavonásig érvényes. 

8. Helybiztosítás 

Az ajánlat 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 (MÁV-START/GYSEV, SV, 

ŽPCG: 6-14 év). 

10. Csoportos kedvezmény 

Csoportos kedvezmény nincs, a csoport tagjai az egyéni utasok számára meghatározott 

kedvezményt vehetik igénybe. 

11. Kutya szállítása 

Kutyák szállítása a SCIC-NRT előírásai szerint lehetséges. A kutyák szállításáért a felnőtt 2. 

osztályú kedvezményes menetdíj 50%-át kell fizetni. 
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12. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

Az ajánlat mindkét kocsiosztályon igénybe vehető. 

A 2.-1. kocsiosztály-különbözetet a nemzetközi pénztárakban a kedvezmény 

figyelembevételével lehet kiadni. A vonaton a jegyvizsgáló az országhatárig teljesárú NRT 2.- 

1. kocsiosztály-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 

Visszatérítés a SCIC-NRT szabályai szerint. Menettérti jegy egyúti felhasználása esetén a 

visszatérítésnél a 30%-os egyúti kedvezményt kell alapul venni 

17. Korlátozások 

A kedvezményes menetjegy nem adható ki belföldi forgalomban, illetve részes vasút állomása 

és saját határpontja között. 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

Az NRT díjszabás 17.1 és 17.2 pontja szerint a kedvezmény nyújtásában részes vasutak 

hálózatára kiadható. A kedvezmény nyújtásában nem részes vasutakra a kísérőnek jegyet kell 

váltania. 
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3. SPECIAL MENETJEGYEK 
 

 

 

3. Special menetjegyek 

 
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

Az ajánlat neve: 

magyarországi kiinduló állomás esetén: 

 
 Bácska Special

szerbiai kiinduló állomás esetén: 

 Budapest Special 

 Bačka Special

2. Részes vasutak 

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

3. Igényjogosultság 

Az igényjogosultság nincs korlátozva. 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

A Budapest/Beograd Special kedvezmény Budapest – Subotica Gr. – Beograd viszonylatban, 

a Bácska/Bačka Special kedvezmény Budapest – Subotica Gr. – Novi Sad/Vrbas/Bačka 

Topola/Sombor viszonylatban, illetve szerb jegykiadás esetén a fentiek mellett Subotica – 

Budapest viszonylatban érvényes: 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

Az utas fel és leszállási állomásától függetlenül a kedvezményes menetjegyek ára: 
 

* a belgrádi eljutás korlátozottsága miatt 

a magyarországi értékesítés felfüggesztve. 

Beograd/Budapest 

Special * 

Bácska/Bačka 

Special 

Egy út 15,00 EUR 12,00 EUR 

Menettérti út 26,00 EUR 20,00 EUR 

6. Érvénytartam 

A menetjegyek érvénytartama 1 hónap. 

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 fizetni. 
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3. SPECIAL MENETJEGYEK 
 

 

 
 

9. Gyermekkedvezmény 

A gyermekek a felnőttek részére az 5. pontban megállapított ár 50%-át fizetik a SCIC-NRT 

szerinti életkorhatárok figyelembevételével (MÁV-START, SV: 6-14 év). 

10. Csoportos kedvezmény 

Csoportos kedvezmény nincs, 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 nem megengedett. 

16. Visszatérítés, csere 

A menetjegy visszatérítése, cseréje nem megengedett. 

17. Korlátozások 

A kedvezmény más kedvezménnyel (pl.: RAILPLUS, FIP) nem kombinálható. 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

Az NRT díjszabás 17.1 és 17.2 pontja szerint a kedvezmény nyújtásában részes vasutak 

hálózatára kiadható. A kedvezmény nyújtásában nem részes vasutakra a kísérőnek jegyet kell 

váltania. 

19. Egyéb 

Az ajánlat szerbiai kiindulási állomással is kiadható. 
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4. MÁV-START – SV KISHATÁRFORGALMI KEDVEZMÉNY 
 

 

 

4. MÁV-START – SV kishatárforgalmi kedvezmény 

 
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

Az ajánlat neve: 

MÁV-START – SV kishatárforgalmi kedvezmény. 

2. Részes vasutak 

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

3. Igényjogosultság 

Az ajánlatot egyéni utasok vehetik igénybe. 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

A kedvezmény a következő viszonylatokon érvényes: 

 Kiskunhalas – Subotica (Subotica Gr.-én át)

A menetjegy kiadható valamennyi köztes magyarországi megállási helytől, amely szerepel a 

108-1 adatbázisban. 

A menetjegy szerb kiindulási állomástól is kiadható. 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

Az ajánlatban részes vasutak az NRT menetdíjaikból 60%-os kedvezményt biztosítanak mind 

egy útra, mind menettérti útra. 

6. Érvénytartam 

A kedvezményes kishatárforgalmi jegy érvénytartama egy útra 1 nap, menettérti útra 3 nap. 

7. Érvényességi időszak 

A kedvezmény 2019. december 15-től visszavonásig érvényes. 

8. Helybiztosítás 

Az ajánlat a helybiztosítást nem tartalmazza. 

9. Gyermekkedvezmény 

A gyermekek a felnőtt által fizetendő kedvezményes menetdíj felét fizetik a SCIC-NRT 

szerinti életkorhatárok figyelembevételével (MÁV-START, SV: 6-14 év). 

10. Csoportos kedvezmény 

Csoportos kedvezmény nincs, a csoport tagjai az egyéni utasok számára meghatározott 

kedvezményt vehetik igénybe. 

11. Kutya szállítása 

Kutyák szállítása a SCIC-NRT előírásai szerint lehetséges. A kutyák szállításáért a felnőtt 2. 

osztályú kedvezményes menetdíj 50%-át kell fizetni. 

12. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

A kedvezményes menetjegyek csak 2. kocsiosztályra adhatóak ki. 
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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 

A kishatárforgalmi menetjegy nem cserélhető, csak az érvénytartam kezdete előtt téríthető 

vissza a SCIC-NRT szabályai szerint. 

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 euró/csomag 

pótdíjat köteles fizetni a vonaton. 

A kishatárforgalmi menetjegy csak az adott viszonylatban érintett vasútállomások 

jegykiadóhelyein, illetve a kedvezmény érvényességi területén belül a vonaton 2,5 euró pótdíj 

megfizetésével vásárolható meg. 

Mentesül a pótdíj fizetése alól az az utas, aki a kedvezmény érvényességi területén belül olyan 

állomáson vagy megállóhelyen száll fel a vonatra, ahol nincs nemzetközi jegykiadás. 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

Az NRT díjszabás 17.1 és 17.2 pontja szerint a kedvezmény nyújtásában részes vasutak 

hálózatára kiadható. A kedvezmény nyújtásában nem részes vasutakra a kísérőnek jegyet kell 

váltania. 

19. Kerékpárszállítás 

Kerékpár szállítása a kishatárforgalmú vonatokon a rendelkezésre álló hely függvényében 

lehetséges. 

Ha az utas kerékpárt szállít, 2 euró kerékpárdíjat kell fizetnie. A kerékpárdíjat nem 

vasutanként kell megállapítani. 



- SZLOVÁKIA - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SZLOVÁKIA 



- SZLOVÁKIA - 

 

 

 
 

 
 

1. Magyar-szlovák egyúti és menettérti kedvezmény ........................................................ 1 

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

B. VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS (31-40).............................................................................................................. 3 

C. JEGYMINTÁK (41-50) ................................................................................................................................. 3 

D. PARTNERVASÚTI JEGYKIADÁS (51-80) ....................................................................................................... 3 

2. Special menetjegyek ......................................................................................................... 5 

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

B. VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS (31-40).............................................................................................................. 7 

C. JEGYMINTÁK (41-50) ................................................................................................................................. 7 

D. PARTNERVASÚTI JEGYKIADÁS (51-80) ....................................................................................................... 7 

3. Tátrai kirándulójegy ........................................................................................................ 9 

A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) ....................................................................................................... 9 

B. VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS (31-40)............................................................................................................ 11 

C. JEGYMINTÁK (41-50) ............................................................................................................................... 11 

D. PARTNERVASÚTI JEGYKIADÁS (51-80) ..................................................................................................... 11 

4. Bratislava Regio Special ................................................................................................ 13 

A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) ..................................................................................................... 13 

B. VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS (31-40)............................................................................................................ 17 

C. JEGYMINTÁK (41-50) ............................................................................................................................... 17 

D. PARTNERVASÚTI JEGYKIADÁS (51-80) ..................................................................................................... 17 

5. Magyar-szlovák kishatárforgalmi menettérti kedvezmény ........................................ 19 

A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) ..................................................................................................... 19 

B. VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS (31-40)............................................................................................................ 21 

C. JEGYMINTÁK (41-50) ............................................................................................................................... 21 

D. PARTNERVASÚTI JEGYKIADÁS (51-80) ..................................................................................................... 21 

6. Kerékpárszállítás ............................................................................................................ 23 

A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) ..................................................................................................... 23 

B. VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS (31-40)............................................................................................................ 25 

C. JEGYMINTÁK (41-50) ............................................................................................................................... 25 

D. PARTNERVASÚTI JEGYKIADÁS (51-80) ..................................................................................................... 25 
 

SZLOVÁKIA 

7. Europa Expres MAV – csak ZSSK kiadású kedvezmény .......................................... 27 

A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) ..................................................................................................... 27 



1. MAGYAR-SZLOVÁK EGYÚTI ÉS MENETTÉRTI KEDVEZMÉNY 

- SZLOVÁKIA - 1 

 

 

 

1. Magyar-szlovák egyúti és menettérti kedvezmény 

 
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

Magyar-szlovák egyúti és 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 és 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 

Egyúti utazás Menettérti utazás 

Egyéni 

utasok 

Legalább 6 

főből 
álló csoportok 

Egyéni 

utasok 

Legalább 6 

főből 
álló csoportok 

MÁV-START/GYSEV 
30% 40% 60% 70% 

ZSSK 
 

6. Érvénytartam 

A kedvezményes menetjegy érvénytartama 

 egyútra: 4 nap 

 menettérti útra: 15 nap. 

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 gyermek a felnőtt által fizetendő kedvezményes menetdíj felét fizeti a SCIC-NRT szerinti 

életkorhatárok figyelembevételével (MÁV-START/GYSEV 6-14 év; ZSSK: 6-16 év). 
 

10. Csoportos kedvezmény 

Lásd 5. pont 
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11. Kutya szállítása 

Kutyák szállítása a SCIC-NRT előírásai szerint lehetséges. A kutyák szállításáért a felnőtt 2. 

osztályú kedvezményes menetdíj 50%-át kell fizetni. 
 

12. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

Az ajánlat mindkét kocsiosztályon igénybe vehető. 

A 2.-1. kocsiosztály-különbözetet a nemzetközi pénztárakban a kedvezmény 

figyelembevételével lehet kiadni. A vonaton a jegyvizsgáló az országhatárig teljesárú NRT 2.- 

1. kocsiosztály-különbözetet állíthat ki. 
 

13. Hosszabb út részbeni fedezése 

A kedvezményes menetjegy Szlovákián belül hosszabb út részbeni fedezésére felhasználható. 
3. országba történő utazás céljára nem számolható el. 

 

14. Útirány-módosítás 

Az útirány-módosítás nem megengedett. 
 

15. Útmegszakítás 

Az útmegszakítás megengedett. 
 

16. Visszatérítés, csere 

A visszatérítésre a SCIC-NRT szabályai érvényesek. A kiadott menettérti jegy egyúti 

felhasználása esetén a visszatérítésnél a 30%-os egyúti kedvezményt kell alapul venni. A 

csoportos menetjegyek visszatérítését, részleges visszatérítését a SCIC-NRT díjszabás 12.4.6 

pontja szabályozza. 

A menetjegy cseréje nem megengedett. 
 

17. Korlátozások 

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

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

Az NRT díjszabás 17.1 és 17.2 pontja szerint a kedvezmény nyújtásában részes vasutak 

hálózatára kiadható. A kedvezmény nyújtásában nem részes vasutakra a kísérőnek jegyet kell 

váltania. 
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2. Special menetjegyek 

A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

Slovakia Special 

Az ajánlat neve a ZSSK értékesítés esetén: Special price 
 

2. Részes vasutak 

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

3. Igényjogosultság 

Az igényjogosultság nincs korlátozva. 
 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

A kedvezmény az 5. pontban meghatározott viszonylatok és utazási konstrukciók szerint 

érvényes. 
 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

Az alábbi táblázat tartalmazza a viszonylati kedvezményes menetjegyek árát: 
 

 

Viszonylat 
Ár (EUR) 

Egyúti utazás Menettérti utazás 

Budapest – Bratislava (Szob Gr.) ** 12,00 20,00 

Budapest – Nové Zámky (Szob Gr.) – 11,00 

Vác – Nové Zámky (Szob Gr.) – 9,00 

Budapest – Stúrovo (Szob Gr.) – 9,00 

Budapest – Poprad-Tatry (Cana Gr.) – 32,00 

Budapest – Kosice (Cana Gr.)* 15,00 24,00 

Miskolc – Kosice (Cana Gr.) * – 9,00 

Hidasnémeti – Kosice (Cana Gr.) * – 4,00 

* Csak az IC 182/181 sz. Rákóczi és az IC 186/187 sz. Hernád vonatokon vehető igénybe. 

** A Budapest–Bratislava viszonylatra kiadott kedvezményes menetjegyek Bratislava hl.st, 

Bratislava Petrzalka, valamint Bratislava Nové Mesto állomásokra érvényesek. 
 

6. Érvénytartam 

A kedvezményes egyúti menetjegy érvénytartama 4 nap. 

A kedvezményes menettérti menetjegy érvénytartama 15 nap. 
 

7. Érvényességi időszak 

A Special ajánlatok 2019. december 15-től visszavonásig érvényesek. 
 

8. Helybiztosítás 

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

díjat külön meg kell fizetnie. 
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2. SPECIAL MENETJEGYEK 
 

 

 
9. Gyermekkedvezmény 

Gyermekek a felnőtt által fizetendő kedvezményes menetdíj felét fizetik. 

A gyermekkorhatár megállapításánál a menetjegyet kiállító vasúttársaságnál érvényes 

gyermekkorhatárt kell figyelembe venni (MÁV-START: 6-14 év). 
 

10. Csoportos kedvezmény 

Csoportos kedvezmény nincs. 
 

11. Kutya szállítása 

Az ajánlat kutyák számára nem adható ki. 
 

12. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

Az ajánlat csak 2. kocsiosztályon vehető igénybe. 

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 nem megengedett. 
 

16. Visszatérítés, csere 

Az egyúti és menettérti kedvezményes ajánlat csak az érvénytartam kezdete előtt téríthető 

vissza, a MÁV-START által meghatározott kezelési költség levonása mellett. 

A részvisszatérítés és a csere nem megengedett. 
 

17. Korlátozások 

A menettérti ajánlat Magyarországon csak magyarországi kiindulási állomással adható ki. 
 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

Az NRT díjszabás 17.1 és 17.2 pontja szerint a kedvezmény nyújtásában részes vasutak 

hálózatára kiadható. A kedvezmény nyújtásában nem részes vasutakra a kísérőnek jegyet kell 

váltania. 
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3. TÁTRAI KIRÁNDULÓJEGY 
 

 

 

3. Tátrai kirándulójegy 

 
A. D ÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

Tátrai kirándulójegy / Tatranský rekreačný cestovný lístok. 
 

2. Részes vasutak 

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

3. Igényjogosultság 

Az igényjogosultság nincs korlátozva. 
 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

A kedvezmény a Budapest – Poprad-Tatry vagy Budapest – Štrba viszonylatra, Cana(Gr) 

átmenetben, menettérti útra érvényes. A kedvezményes menetjegy érvénytartama alatt korlátlan 

számú utazásra jogosít a ZSSK által üzemeltetett alábbi vonalakon: 

- Poprad-Tatry – Starý Smokovec – Štrbské Pleso – Štrba; 

- Poprad-Tatry – Starý Smokovec – Tatranská Lomnica; 

- Poprad-Tatry – Studený Potok – Tatranská Lomnica 

- Štrba – Štrbské Pleso – Starý Smokovec – Tatranska Lomnica 

- Štrba – Štrbské Pleso – Starý Smokovec – Poprad-Tatry 

- Štrba – Štrbské Pleso – Starý Smokovec – Tatranská Lomnica – Studený Potok – 

Poprad-Tatry 

 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

A kedvezményes menetjegy ára felnőttek részére 38,00 euró. 
 

6. Érvénytartam 

A kedvezményes menetjegy érvénytartama 4 nap. 
 

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. Amennyiben az utas Kassáról Poprádra InterCity járaton utazik, 

akkor a kirándulójegy mellé IC felárat kell váltani. 
 

9. Gyermekkedvezmény 

Gyermekek a felnőtt által fizetendő kedvezményes menetdíj felét fizetik. 

A gyermekkorhatár megállapításánál a menetjegyet kiállító vasúttársaságnál érvényes 

gyermekkorhatárt kell figyelembe venni (MÁV-START: 6-14 év). 
 

10. Csoportos kedvezmény 

Csoportos kedvezmény nincs. 
 

 
 

- SZLOVÁKIA - 9 



3. TÁTRAI KIRÁNDULÓJEGY 
 

 

 
11. Kutya szállítása 

Kutyák szállítása a SCIC-NRT előírásai szerint lehetséges. A kutyák szállításáért a felnőtt 

kedvezményes menetdíj 50%-át kell fizetni. 
 

12. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

Az ajánlat csak 2. kocsiosztályon vehető igénybe. 

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

mellett sem lehetséges. 
 

13. Hosszabb út részbeni fedezése 

A kedvezményes menetjegy hosszabb út részbeni fedezésére felhasználható. 
 

14. Útirány-módosítás 

Az útirány-módosítás nem megengedett. 
 

15. Útmegszakítás 

Az útmegszakítás megengedett. 
 

16. Visszatérítés, csere 

A kedvezményes menetjegy visszatérítése csak az érvénytartam kezdete előtt lehetséges. 

A kedvezményes menetjegy részbeni visszatérítése és cseréje nem megengedett, 

17. Korlátozások 

– 

 

18. Menetjegy érvényesítése 

Más jegyektől eltérően a tátrai kirándulójegyet a tátrai vonatokon nem kell érvényesíteni az 

állomásokon található, érvényesítésre felszólító táblák ellenére sem. 
 

19. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

Az NRT díjszabás 17.1 és 17.2 pontja szerint a kedvezmény nyújtásában részes vasutak 

hálózatára kiadható. A kedvezmény nyújtásában nem részes vasutakra a kísérőnek jegyet kell 

váltania. 
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4. BRATISLAVA REGIO SPECIAL 
 

 

 

4. Bratislava Regio Special 

A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

− Bratislava Regio Special egyúti és menettérti ajánlat 

− Bratislava Regio Special heti bérlet 

− Bratislava Regio Special havi bérlet 

2. Részes vasutak 

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

3. Igényjogosultság 

A kedvezményes ajánlatokat egyéni utasok vehetik igénybe. Az ajánlatok ifjúsági kedvezményes 

konstrukcióban is igénybe vehetőek, azon személyek részére, akik a menetjegy első érvényességi 

napján még nem töltötték be a 26. életévüket. 
 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

A Bratislava Regio Special egyúti és menettérti ajánlat a következő viszonylatokra adható ki 

Rajka határátmenetben: 
 

Társvasúti 

megállapodás 
Viszonylat 

 
GYSEV – 

ZSSK 

Rajka – Rusovce 

Rajka – Bratislava Petržalka 

Hegyeshalom – Bratislava Petržalka 

Csorna – Hegyeshalom - Bratislava Petržalka[1] 

[1] 
A kedvezményes ajánlatok Győr irányában nem vehetőek igénybe 

A Bratislava Regio Special heti és havi bérlet a következő viszonylatokra adható ki Rajka 

határátmenetben: 
 

Társvasúti 

megállapodás 
Viszonylat 

GYSEV – 

ZSSK 

Rajka - Rusovce 

Rajka – Bratislava Petržalka 

Hegyeshalom – Bratislava Petržalka 
 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 
 

5.1. Teljesárú ajánlatok 
 

 

Viszonylat 

Ajánlattípus 

egyúti 

(EUR) 

menettérti 

(EUR) 

heti bérlet 

(EUR) 

havi bérlet 

(EUR) 

Rajka – Rusovce 1,50 2,00 8,00 22,00 

Rajka - Bratislava-Petržalka 2,00 4,00 12,00 38,00 

Hegyeshalom - Bratislava-Petržalka 3,00 6,00 24,00 78,00 

Csorna - Bratislava-Petržalka 8,00 14,00 – – 
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4. BRATISLAVA REGIO SPECIAL 
 

 

 
5.2. Kedvezményes ajánlatok gyermekek részére 

 

 
Viszonylat 

Ajánlattípus 

egyúti 

(EUR) 

menettérti 

(EUR) 

heti bérlet 

(EUR) 

havi bérlet 

(EUR) 

Rajka – Rusovce 1,00 1,00 4,00 11,00 

Rajka - Bratislava-Petržalka 1,50 2,00 6,00 16,00 

Hegyeshalom - Bratislava-Petržalka 2,00 3,00 12,00 39,00 

Csorna - Bratislava-Petržalka 4,00 8,00 – – 

 

5.3. Ifjúsági kedvezményes ajánlatok 
 

 
Viszonylat 

Ajánlattípus 

egyúti 

(EUR) 

menettérti 

(EUR) 

heti bérlet 

(EUR) 

havi bérlet 

(EUR) 

Rajka – Rusovce 1,00 2,00 6,00 18,00 

Rajka - Bratislava-Petržalka 2,00 3,00 10,00 30,00 

Hegyeshalom - Bratislava-Petržalka 2,50 5,00 16,00 54,00 

Csorna - Bratislava-Petržalka 6,00 10,00 – – 

 

6. Érvénytartam 

 Az egy útra szóló jegy érvénytartama 1 nap (az érvényesség napján 24:00 óráig) 

 A menettérti jegy érvénytartama 2 nap (az érvényesség első napját követő nap 24:00 

óráig) 

 A 7 napos 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 

A kedvezmény 2019. december 15-től visszavonásig érvényes. 
 

8. Helybiztosítás 

A kedvezmény érvényességi területén közlekedő vonatok helybiztosítási kötelezettség nélkül 

közlekednek. 
 

9. Gyermekkedvezmény 

A gyermekek részére meghirdetett, 5. pontban felsorolt kedvezményes menetjegyek a SCIC- 

NRT szerinti életkorhatárok figyelembevételével adhatók ki. A gyermek menetjegyek 

kiadásakor mindig a menetjegyet kiállító vasúttársaságnál érvényes gyermekkorhatárt kell 

figyelembe venni (MÁV-START/GYSEV: 6-14 év; ZSSK 6-16 év). 
 

10. Csoportos kedvezmény 

Csoportos kedvezmény nincs, a csoport tagjai az egyéni utasok számára meghatározott 

kedvezményt vehetik igénybe. 
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11. Kutya szállítása 

Az egyúti, menettérti, heti és havi Bratislava Regio Special ajánlat kutyák részére is igénybe 

vehető, a gyermekkedvezményes ajánlatok díjszintjén. Ennek igénybevételi feltétele, hogy az 

utas rendelkezzen érvényes alap Bratislava Regio Special menetjeggyel, melynek 

azonosítószáma rögzítésre kerül a kutyajegyen. 
 

12. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

Valamennyi Bratislava Regio Special 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 nem megengedett. 
 

16. Visszatérítés, csere, visszavétel 

 Az egyúti, menettérti menetjegyek, heti- és havibérletek visszatérítése az érvénytartam 

kezdete előtt a SCIC-NRT előírásai szerint lehetséges. 

 A részben felhasznált bérletek visszatérítése nem lehetséges. 

 Az egyúti, menettérti menetjegyek, heti- és havibérletek cseréje nem lehetséges. 

 Ha a kerékpárszállítás a fuvarozó vasúttársaság hibájából meghiúsul, a fuvarozó 

vasúttársaság a kerékpár-viteldíjat visszatéríti. A visszatérítésre vonatkozó igényt a 

kerékpárjegyet kiadó vasúttársasághoz lehet benyújtani. 

 

17. Korlátozások 

A bérletajánlatok névre szólóak, nem átruházhatóak. A személyazonosságot jegyellenőrzéskor 

érvényes, fényképes, az utazáshoz használt, személyazonosság igazolására alkalmas 

okmánnyal bizonyítani kell. 
 

18. Kerékpár 

Az egyúti, menettérti, heti és havi Bratislava Regio Special ajánlat kerékpárokhoz is igénybe 

vehető, a gyermekkedvezményes ajánlatok díjszintjén. A kerékpárjegy igénybevételi feltétele, 

hogy az utas rendelkezzen érvényes alap Bratislava Regio Special menetjeggyel. 

A kerékpárok szállítása a két ország közötti forgalomban kizárólag az utas őrizetében 

lehetséges, és az utas saját felelősségére vállalja azt. A kerékpár vasúti kocsiba történő be- és 

kirakodásáról, továbbá a kocsiban való biztonságos elhelyezéséről az utas maga gondoskodik. 

Egy utas csak egy kerékpárt vihet magával. 

Amennyiben a vonatban található kerékpárszállításra alkalmas kocsi, úgy a kerékpárszállítás 

abban a kocsiban történik. 

Amennyiben nincs ilyen kocsi, úgy a vonatszemélyzet által meghatározott helyen történik. 
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5. Magyar-szlovák kishatárforgalmi menettérti kedvezmény 

 
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

Magyar–szlovák kishatárforgalmi menettérti kedvezmény. 
 

2. Részes vasutak 

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

3. Igényjogosultság 

Az igényjogosultság nincs korlátozva. 
 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

A kedvezmény az 5. pontban megadott viszonylatokon, valamennyi menetrend szerinti 

vonaton, menettérti utazás esetén érvényes. 
 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

Kishatárforgalmi menettérti jegyek az alábbi viszonylatokon és árakon válthatók. Az alábbi 

táblázat tartalmazza a kishatárforgalmi menettérti kedvezményes menetjegyek árát: 
 

Viszonylat Teljesárú menetjegy(EUR) 

Szob – Stúrovo 2,00 

Vác – Stúrovo 4,00 

 

6. Érvénytartam 

A kishatárforgalmi kedvezményes menettérti menetjegy érvénytartama 2 nap. 
 

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 

Gyermekek a felnőtt által fizetendő kedvezményes menetdíj felét fizetik. 

A gyermekkorhatár megállapításánál a menetjegyet kiállító vasúttársaságnál érvényes 

gyermekkorhatárt kell figyelembe venni (MÁV-START: 6-14 év). 
 

10. Csoportos kedvezmény 

Csoportos kedvezmény nincs. 
 

11. Kutya szállítása 

Kutyák szállítása a SCIC-NRT előírásai szerint lehetséges. A kutyák szállításáért a felnőtt 2. 

osztályú kishatárforgalmi menetdíj 50%-át kell fizetni. 



5. MAGYAR-SZLOVÁK KISHATÁRFORGALMI MENETTÉRTI KEDVEZMÉNY 
 

 

 

12. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

Az ajánlat csak 2. kocsiosztályon vehető igénybe. 

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

mellett sem lehetséges. 
 

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 

A visszatérítés és a csere nem megengedett. 
 

17. Korlátozások 

A kishatárforgalmi menetjegy kizárólag az adott viszonylatban érintett vasútállomások 

jegykiadóhelyein vásárolható meg. 
 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

Az NRT díjszabás 17.1 és 17.2 pontja szerint a kedvezmény nyújtásában részes vasutak 

hálózatára kiadható. A kedvezmény nyújtásában nem részes vasutakra a kísérőnek jegyet kell 

váltania. 
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6. KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS 
 

 

 

6. Kerékpárszállítás 

 
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

Kerékpárszállítás magyar-szlovák forgalomban. 
 

2. Részes vasutak 

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

3. Igényjogosultság 

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

menetjeggyel, illetve emellett kerékpár-helybiztosítással rendelkeznek azokon a vonatokon, 

ahol a kerékpárhely foglalása kötelező. 
 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

Kerékpárjegy bármely magyar és szlovák állomás között váltható. 

A két ország közötti közvetlen forgalomban a menetrendben kerékpár szállítására alkalmas 

vonatokon lehetséges a kerékpárszállítás. 
 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

A két ország között a kerékpár viteldíja egy útra 

 Távolsági forgalomban: 5,00 EUR – ami a kerékpár-helybiztosítást is tartalmazza 

 Kishatárforgalomban: 0,75 EUR 

6. Érvénytartam 

A kerékpárjegy érvényessége távolsági forgalomban 4 nap, kishatárfogalomban 2 nap. 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 kerékpár-helybiztosítás 

megváltása alapvetően díjmentes, a vasutak azonban eltérő díjakat is megállapíthatnak. 

Kishatárfogalomban a helybiztosítás nem szükséges. 
 

9. Gyermekkedvezmény 

A kerékpár viteldíjából gyermekkedvezmény nem adható. 
 

10. Csoportos kedvezmény 

A kerékpár viteldíjából csoportos kedvezmény nem adható. 
 

11. Kutyák szállítása 

- 
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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 

Kerékpárjegy visszatérítése esetén távolsági forgalomban és kishatárforgalomban a SCIC-NRT 

szabályai érvényesek. 
 

17. Korlátozások 

- 
 

18. Egyéb 

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

felelősségére történik az SCIC-NRT szabályai szerint. 

A be- és kirakodást az utasnak kell végeznie. A berakodás előtt a csomagokat a kerékpárról el 

kell távolítani. 

Egy utas csak egy kerékpárt vihet magával. 

Kishatárforgalomban történő kerékpárszállításhoz az utasoknak kishatárforgalmi kerékpárjegyet 

kell vásárolniuk. Ez a kishatárforgalmi jegy értékesítésére feljogosított pénztárakban, illetve a 

jegyvizsgálónál váltható meg. A kishatárforgalmi kerékpárjegy csak egy útra vásárolható meg. 
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1. MAGYAR-HORVÁT-SZLOVÉN-BOSNYÁK EGYÚTI ÉS MENETTÉRTI KEDVEZMÉNY 

1. Magyar-bosnyák-horvát-szlovén egyúti és menettérti 

kedvezmény 

Lásd BOSZNIA-HERCEGOVINA 1. pont 
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2. Special menetjegyek 

A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 
 

Magyarországi kiinduló állomás esetén: Szlovén kiinduló állomás esetén: 

Koper Special 
Budapest Special 

Ljubljana Special 

2. Részes vasutak 

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

3. Igényjogosultság 

Az igényjogosultság nincs korlátozva. 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

A szlovén Special ajánlatok az alábbi vonaton vehetők igénybe: 

Ljubljana Special: 

 a 246/247 Citadella, valamint a 1246/1247 Istria vonatok Budapest – Hodos (Gr) 
– Ljubljana útvonalon a 246/247 Citadella, valamint a 1246/1247 Istria vonatokon 

 a Budapest – Koprivnica (Gr) – Zagreb – Dobova (Gr) – Ljubljana útvonalon a 

201/204 Agram, a 200/205 Gradec valamint a 1204/1205 Adria és a csatlakozó 

vonatokon. 

A két útvonal kombinálható. 
 

Koper Special: 

 a Budapest – Hodos (Gr) – Ljubljana – Koper útvonalon a 1246/1247 Istria, 

valamint a 246/247 Citadella és a csatlakozó IC 508/509 vonatokon. 

5. Kedvezmény mértéke 

Az utas fel- és leszállási állomásától függetlenül a kedvezményes menetjegyek ára: 
 

Ajánlat Egyúti ár (EUR) Menettérti ár (EUR) 

Ljubljana Special 29,00 49,00 

Ljubljana Special 

Horvátországon keresztül 

39,00 49,00 

Koper Special 39,00 49,00 

 
6. Érvénytartam 

A kedvezményes menetjegyek érvénytartama 

 egy útra 4 nap 

 menettérti útra 15 nap. 

7. Érvényességi időszak 

Az ajánlatok 2019. december 15-től visszavonásig érvényesek. 

A Koper Special csak a 4. pont szerinti vonatok közlekedési idejére (2020. június 23-tól 

augusztus 31-ig) váltható meg 



2. SPECIAL MENETJEGYEK 
 

 

 

8. Helybiztosítás 

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

helybiztosítási díjat külön meg kell fizetni. 

9. Gyermekkedvezmény 

A gyermek a felnőtt részére megállapított kedvezményes ár 50%-át fizeti. 

A gyermekkorhatár megállapításánál a menetjegyet kiállító vasúttársaságnál érvényes 

gyermekkorhatárt kell figyelembe venni. (MÁV-START/GYSEV: 6-14 év; SŽ: 6-12 év) 

10. Csoportos kedvezmény 

Csoportos kedvezmény nincs, 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 

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 

Visszatérítés csak az érvénytartam kezdete előtt lehetséges, részvisszatérítés és csere nincs. 

17. Korlátozások 

A kedvezmény más kedvezménnyel nem kombinálható. 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

Az NRT díjszabás 17.1 és 17.2 pontja szerint a kedvezmény nyújtásában részes vasutak 

hálózatára kiadható. A kedvezmény nyújtásában nem részes vasutakra a kísérőnek jegyet kell 

váltania. 
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3. SPARDAY 
 

 

 

3. SparDay 

 
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

Az ajánlat neve: 

SparDay 

2. Részes vasutak 

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

3. Igényjogosultság 

A kedvezményt egyéni utasok vehetik igénybe. 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

A kedvezmény a 246/247 sz. Citadella vonat bármely magyarországi állomása és Ljubljana 

között igénybe vehető, a Magyarország – Szlovénia forgalomban utazók számára. 

5. Kedvezmény mértéke, menetdíjak 

A SparDay egyútra, 2. kocsiosztályra szóló ajánlat, a kedvezményes menetdíjakat az alábbi 

táblázat tartalmazza: 
 

Viszonylat 
Ár (EUR) 

1. díjszint 2. díjszint 

Budapest – Ljubljana 15 ,00 19,00 
 

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. 

10. Csoportos kedvezmény 

Csoportos kedvezmény nincs, a csoport tagjai az egyéni utasok számára meghatározott 

kedvezményt vehetik igénybe. 

11. Kutya szállítása 

Kutyák részére az ajánlat nem értékesíthető. 
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12. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

Az ajánlat csak 2. kocsiosztályon vehető igénybe. 

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 

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 

Az ajánlathoz a PRM kísérő kedvezmény nem adható ki. 
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4. Olaszországi tranzit ajánlat Szlovénián keresztül 

Lásd HORVÁTORSZÁG 4. pont 
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5. Magyar-szlovén kishatárforgalmi kedvezmény 

 
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

Az ajánlat neve: 

Magyar-szlovén kishatárforgalmi kedvezmény. 

2. Részes vasutak 

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

3. Igényjogosultság 

Az ajánlatot egyéni utasok vehetik igénybe. 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

A kedvezmény a következő viszonylatban érvényes: 

Zalaegerszeg–Muraszombat (Murska Sobota) között. A menetjegy kiadható valamennyi 

köztes magyarországi megállási helytől, amely szerepel a 108-1 adatbázisban. 

A menetjegy szlovén kiindulási állomásról is kiadható. 

5. Kedvezmény mértéke 

Az ajánlatban részes vasutak mindegyike 70%-os kedvezményt nyújt az egyúti és a menettérti 

NRT menetdíjából. 

6. Érvénytartam 

A kedvezményes menetjegy a fenti viszonylatokban egyúti és menettérti utazásra adható ki. 

A kedvezményes menetjegy érvénytartama 

 egy útra 1 nap 

 menettérti útra 4 nap. 

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 gyermek a felnőtt által fizetendő kedvezményes menetdíj felét fizeti a SCIC-NRT díjszabás 

szerinti életkorhatárok figyelembevételével (MÁV-START 6-14 év; SŽ 6-12 év). 

10. Csoportos kedvezmény 

Csoportos kedvezmény nincs, a csoport tagjai az egyéni utasok számára meghatározott 

kedvezményt vehetik igénybe. 

11. Kutya szállítása 

Kutyák szállítása a SCIC-NRT előírásai szerint lehetséges. A kutyák szállításáért a felnőtt 2. 

osztályú kedvezményes menetdíj 50%-át kell fizetni. 



5. MAGYAR-SZLOVÉN KISHATÁRFORGALMI KEDVEZMÉNY 
 

 

 

12. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

Az ajánlat mindkét kocsiosztályon igénybe vehető. 

A 2.-1. kocsiosztály-különbözetet a nemzetközi pénztárakban a kedvezmény 

figyelembevételével lehet kiadni. A vonaton a jegyvizsgáló az országhatárig teljesárú NRT 2.- 

1. kocsiosztály-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 

Visszatérítés és csere esetén a SCIC-NRT szabályai érvényesek. 

17. Korlátozások 

A kishatárforgalmi díjból további kedvezmény nem adható. A kishatárforgalmi menetjegy 

kizárólag az útvonalon érintett állomásokon és a vonaton (ha a felszállási állomáson nincs 

jegykiadás) vásárolható meg. 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

Az NRT díjszabás 17.1 és 17.2 pontja szerint a kedvezmény nyújtásában részes vasutak 

hálózatára kiadható. 
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6. KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS 
 

 

 

6. 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 és kerékpár-helybiztosítással rendelkeznek azokon a vonatokon, ahol a 

kerékpárhely foglalása kötelező. 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

Kerékpárjegy bármely magyar és szlovén állomás között váltható. 

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

kerékpárszállítás: 

 246/247 Citadella (Budapest – Székesfehérvár – Veszprém – Zalaegerszeg – Ljubljana 

– Postojna – Koper) 

 1246/1247 Istria (Budapest – Székesfehérvár – Veszprém – Zalaegerszeg – Ljubljana 

– Postojna – Koper/Rijeka) 

5. Kedvezmény mértéke 

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

6. Érvénytartam 

A kerékpárjegy érvénytartama 4 nap. 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 kerékpár-helybiztosítás 

alapvetően díjmentes, a vasutak azonban eltérő díjakat is megállapíthatnak. 

9. Gyermekkedvezmény 

A kerékpár viteldíjából gyermekkedvezmény nem adható. 

10. Csoportos kedvezmény 

A kerékpár viteldíjából csoportos kedvezmény nem adható. 

11. Kutya szállítása 

- 
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12. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

- 

13. Hosszabb út részbeni fedezése 

- 

14. Útirány-módosítás 

- 

15. Útmegszakítás 

Az útmegszakítás a kerékpárjeggyel nem megengedett. 

16. Visszatérítés, csere 

Visszatérítés és csere esetén a SCIC-NRT szabályai érvényesek. 

17. Korlátozások 

- 

18. Fogyatékkal élő kísérőjének kedvezménye 

Az ajánlathoz a PRM kísérő kedvezmény nem adható ki. 

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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1. Magyar-ukrán kedvezmény 

 
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. Az ajánlat neve 

Magyar-ukrán kedvezmény. 

2. Részes vasutak 

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

3. Igényjogosultság 

Az igényjogosultság nincs korlátozva. 

4. A kedvezmény érvényességi területe 

A kedvezmény a MÁV-START, a GYSEV és az UZ 108-1 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 egyúti és 

menettérti utazás esetén: 
 

Vasutak Kedvezmény mértéke 

MÁV-START/GYSEV 50% 

UZ 40%* 

 

* Az UZ tranzit viszonylat esetén nem biztosítja a kedvezményt. 

6. Érvénytartam 

A kedvezményes menetjegy érvénytartama 15 nap. 

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 gyermek a felnőtt által fizetendő kedvezményes menetdíj felét fizeti a Kelet-Nyugat 

díjszabás szerinti  életkorhatárok  figyelembevételével  (MÁV-START/GYSEV  6-14  év;  

UZ 4-12 év). 
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10. Csoportos kedvezmény 

Csoportosan utazó felnőttek részére a Kelet-Nyugat díjszabás B. Fejezetében meghatározott 

feltételek alapján kell kiszolgáltatni a menetjegyet. 

Csoportban utazó gyermekek számára a felnőtt által fizetett kedvezményes menetdíj 50 %-át 

kell felszámítani. A Kelet-Nyugat díjszabás szerinti gyermekkorhatárok: (MÁV- 

START/GYSEV 6-14 év; UZ 4-12 év). 

11. Kutyák szállítása 

Kutya részére a felnőtt által fizetendő kedvezményes 2. osztályú menetdíj felét kell 

felszámítani. 

12. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

Az ajánlat mindkét kocsiosztályon igénybe vehető. 

A 2.-1. kocsiosztály-különbözetet a nemzetközi pénztárakban a kedvezmény 

figyelembevételével lehet kiadni. A vonaton a jegyvizsgáló az országhatárig teljesárú NRT 2.- 

1. kocsiosztály-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 kedvezményes menetjegy visszatérítése, cseréje és visszavétele a Kelet-Nyugat 

díjszabásban meghatározott feltételek szerint lehetséges. 

17. Korlátozások 

A kedvezmény Záhony–Chop viszonylatban menettérti útra nem adható ki. 

A kedvezmény Záhony–Chop állomások között egy útra kizárólag Záhony állomáson 

vásárolható meg. 

A kedvezményes menetjegy nem adható ki belföldi forgalomban, illetve részes vasút állomása 

és saját határpontja között. 
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2. Magyar-ukrán kishatárforgalmi kedvezmény 

 
A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30) 

1. 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 

A MÁV-START 50%, az UZ 40% kedvezményt nyújt az NRT menetdíjából menettérti utazás 

esetén. Egy útra történő utazás esetén az ajánlatban részes vasutak nem nyújtanak 

kedvezményt. 

6. Érvénytartam 

A kedvezményes menetjegy érvénytartama 4 nap. 

7. Érvényességi időszak 

A kedvezmény 2019. december 15-től visszavonásig érvényes. 

8. Helybiztosítás 

Kishatárforgalomban a helybiztosítás nem lehetséges. 

9. Gyermekkedvezmény 

A gyermek a Kelet-Nyugat díjszabásban szereplő korhatár alapján a felnőtt részére 

meghatározott kedvezményes menetdíj felét fizeti (MÁV-START/GYSEV 6-14 év; UZ: 4-12 

év). 

10. Csoportos kedvezmény 

Csoportos kedvezmény nincs. 

11. Kutyák szállítása 

Kutya részére a felnőtt után 2. osztályon fizetendő teljesárú menetdíj felét kell menettérti útra 

felszámítani. 

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. 
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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 a Kelet-Nyugat díjszabás szabályai vonatkoznak. 

17. Korlátozások 

A Záhony–Csop viszonylatra érvényes kishatárforgalmi menetjegy kizárólag Záhonyban 

vásárolható meg. 
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