KISVASUTAK BARÁTI KÖRE EGYESÜLET
KEMENCEI ERDEI MÚZEUMVASÚT
SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZDÍJSZABÁS
1.

Személydíjszabás

Menetjegy
A Kemencei Erdei Múzeumvasúton (továbbiakban: vasút)
a vasút munkatársaitól az állomásokon vagy a vonaton
váltható menetjegy.
A menetjegy a váltás napján egyszeri, egyirányú vagy
menettérti utazásra, útmegszakítás nélkül érvényes, a
rajta feltüntetett távolságon belül.

A menetjegy formája
A menetjegy kiadható készjegyként vagy az utasok
számának és a kedvezmények tételes megjelölésével
számlatömbön. Ez utóbbi esetben utazáskor a számla
szolgál menetjegyként.
Ha a vasút a menettérti útra váltott menetjegyet két egy
útra érvényes menetjegyként szolgáltatja ki, a visszaútra
szóló jegyen „VISSZA” bélyegzésnek kell lennie.
Visszautazáskor az odaútra érvényes menetjegyet is fel
kell mutatni.
Különvonat, pótdíj elszámolása csak számlán történik.

A menetjegy ellenőrzése
A menetjegyet a vasút munkatársai vagy megbízottai
útján ellenőrzi. Az ellenőrzést végzők jogosultak a
menetjegyet elkérni az utazás teljes időtartama alatt és
az állomások területén.
Kedvezményes menetjegy váltásakor és ellenőrzésekor a
kedvezményre jogosító igazolást kérés nélkül fel kell
mutatni.

Menetdíjak
Az érvényes menet- és pótdíjakat a Személy- és
Poggyászdíjszabás 1. számú melléklete tartalmazza.

Kedvezmények
Díjmentes utazás
Díjmentesen utazhatnak

a külön ülőhelyet el nem foglaló gyermekek 4.
éves korukig, felnőtt kísérővel,

a Menetkedvezményi Egyezségben részes
közlekedési vállalatok igényjogosultjai vasúti
utazási igazolványuk felmutatásával,

a Kisvasutak Baráti Köre Egyesület tagjai érvényes tagsági igazolványuk felmutatásával,

a rendvédelmi és katasztrófa-elhárítási szervek,
továbbá az Ipoly Erdő Zrt. és a Kemencei
Polgárőrség szolgálati feladatot ellátó, szolgálati
jelvényt vagy igazolványt bemutató tagjai.
 polgári természetőrök érvényes igazolványuk
bemutatásával.
Gyermekkedvezmény
Kedvezményes menetjegyet válthatnak a gyermekek 4-14
éves korukig, valamint a nappali tagozatos, 18 év alatti
diákok érvényes diákigazolványuk felmutatásával
Családi kedvezmény
Legalább három 14 éven aluli gyermek és szüleik együtt
utazása esetén vehető igénybe, kizárólag a teljes vonalon
történő menettérti utazásra.
A kedvezmény alapján a szülők is kedvezményes menettérti
menetjegyet válthatnak.

Egyéb kedvezmények
Együttműködő partnereinkkel kötött szerződések alapján
nyújtott kedvezmények a 2. számú mellékletben találhatóak.

Különvonat

2.

Különvonat a vasút vezetőségénél, vagy a közlekedés
napján a forgalmi szolgálattevőnél rendelhető.

Poggyászdíjszabás

Kézipoggyász

A különvonat közlekedtetését a vasút csak akkor vállalja,
ha azt az üzemi viszonyok megengedik.

Díjmentesen szállítható – amennyiben külön férőhelyet
nem foglal el, a fel- és leszállást nem akadályozza – kézipoggyász, hátizsák, személyenként egy facsemete köteg,
egy pár síléc, szánkó, kerti- és kéziszerszámok, gyermekkocsi.

Ha a megrendelő hibájából a különvonat a tervezett
időben nem indítható, a vasút a különvonat indítását a
helyszínen is jogosult megtagadni.

Állatok

A különvonat díja

Díjmentesen szállítható kistestű állat ölben, vakvezető
kutya, a rendvédelmi és katasztrófa-elhárítási szervek
munkakutyái.

A különvonat díja egyenlő a különvonaton utazók menetdíjtáblázat szerinti menetdíjainak összegével (a kedvezményeket is figyelembe véve), de legalább az 1.
számú mellékletben alapdíjként meghatározott összeg.

Kedvezményes menetjegy váltásával, pórázzal és szájkosárral szállítható kutya, vagy bármely más, a kutyánál
nem nagyobb testméretű állat.

Utasbiztosítás

A szállított állat nem lehet az utastársak terhére, a járműveket nem szennyezheti be.

A vasút utasait utazásuk közben a 3. számú mellékletben
meghatározott biztosító biztosítja. A balesetbiztosítás díját a menetdíj tartalmazza.

Egyéb poggyászok

Az utasbiztosítással kapcsolatban a forgalmi szolgálattevő nyújt további segítségét.

Kerékpár vagy más, kézipoggyászként nem szállítható
tárgy az arra alkalmas, a vonat személyzete által kijelölt
kocsiban szállítható, teljesárú menetjegy váltása mellett,
a vonat utasainak zavarása nélkül.
A kerékpár felügyeletéről az utazás során az utas köteles
gondoskodni.

Nem szállítható tárgyak
Személyszállító vonatokon nem szállítható tűz- vagy
robbanásveszélyes anyag, töltött lőfegyver, illetve minden olyan tárgy, mely kárt tehet a járművekben, beszenynyezheti azokat, vagy balesetet okozhat.
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1. számú melléklet

Pótdíjak, kizárás az utazásból

A KEMENCEI ERDEI
MÚZEUMVASÚT
MENETDÍJAI

Pótdíjat köteles fizetni, aki

menetjegy nélkül száll fel a vonatra olyan
állomáson vagy megállóhelyen, ahol a menetjegyváltás lehetősége biztosítva volt,

menetjegy nélkül száll fel a vonatra olyan
állomáson vagy megállóhelyen, ahol a menetjegyváltás lehetősége ugyan nem volt biztosítva,
de menetjegyének hiányát nem jelzi a jegyvizsgálónak az első alkalommal,

hosszabb távra utazik, mint amire menetjegye
jogosítja,

kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, vagy a
kedvezményre való jogosultságát nem igazolja,

a vasút területén kéreget, engedély nélkül árusít
vagy helyez el hirdetményt,

a járművek berendezéseit önhatalmúlag kezeli,
beállításait megváltoztatja,

a járműben szemetel, vagy onnan bármilyen
tárgyat kihajít,

indokolatlanul működteti a vészjelző berendezést.

(Érvényes: 2019. március 1-től)

Egy útra
Teljesárú
5 km
2 km
Kedvezményes
5 km
2 km

A pótdíj összegét a menetdíjtáblázat tartalmazza. Azonnal
kizárható az utazásból az a személy, aki

menetjegyének megváltását megtagadja,







4.

a pótdíj kifizetését megtagadja,
a személykocsiba nem szállítható tárgyat visz
be,
a járművön dohányzik, szeszes italt vagy kábító
hatású szert fogyaszt, illetve annak hatása alatt
áll, és ezek fogyasztását felszólítás ellenére
sem hagyja abba,
önmagával tehetetlen,
fertőző, vagy undort keltő betegségben szenved.

Árufuvarozás

A vasút árufuvarozást meghirdetett módon nem végez.
Erre csak a vasút vezetőségével kötött külön megállapodás keretében van lehetőség.
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Menettérti

800 Ft
400 Ft

1 400 Ft
-

600 Ft
300 Ft

1 100 Ft
-

Pótdíj:

5 000 Ft

A különvonat alapdíja:

20 000 Ft.
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2. számú melléklet

A kedvezmény kizárólag a Szallas.hu kivágott kuponjának
leadásával, foglalásonként egyszeri alkalommal vehető
igénybe. A kupon tulajdonosa kedvezményes menetjegy
vásárlására jogosult. A kupon maximum 5 fő számára felhasználható, át nem ruházható, más kedvezményekkel
nem összevonható. A Szallas.hu-n történt foglalás visszamondása esetén a kedvezmények nem érvényesek.

EGYÉB KEDVEZMÉNYEK
A Személy- és Poggyászdíjszabás 1.3.4 pontjában
hivatkozott, együttműködő partnerekkel kötött szerződés
alapján nyújtott kedvezmények:

1.

A Magyar Kerékpáros Klub tagjainak
kedvezménye

A Magyar Kerékpáros Klub tagjai érvényes tagsági
igazolványuk felmutatása mellett személyeként 1 darab
kerékpárt díjmentesen szállíthatnak, az elhelyezési
szabályok (2.3. pont) betartása mellett.
2.

Börzsönyi Kéktúra Igazolófüzet

A BKT füzet tulajdonosa a füzet felmutatásával egy útra /
egy irányban (megszakítás nélkül) kedvezményes menetjegy váltására jogosult. A kedvezmény nem vonatkozik a
Múzeumvasút egyéb belépőire és más kedvezménnyel
nem vonható össze.
3.

Dunakanyar Kártya

A Dunakanyar Turisztikai Kártya tulajdonosa kedvezményes menetjegy váltására jogosult.
4.

SPAR dolgozói kedvezmény

A SPAR Magyarország Kft. dolgozói + velük utazó legfeljebb 4 fő hozzátartozójuk a SPAR logóval ellátott munkavállalói azonosító kártya felmutatásával kedvezményes
menetjegy váltására jogosultak.
5.

Horizont Kapcsolatrendszer (Wellness Horizont
Card Kft.)

A Horizont kártyatulajdonosok Kapcsolat kártyájuk
felmutatásával 2 db teljesárú menetjegy vásárlása esetén
a harmadik teljesárú jegyet kedvezményes áron vásárolhatják meg.
6.

Szallas.hu kedvezmény

MÁV-START Zrt. START Klub kártyacsalád

A START Klub kártyacsalád tagkártyáinak felmutatói
kedvezményes menetjegy váltására jogosultak.
Szombati napokon a START Klub kártya tulajdonosa a
vele együtt utazó 1 fő útitársa részére – az 50 %-os vasúti menetjegy felmutatása ellenében – kedvezményes
menetjegy váltására jogosult.
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3. számú melléklet

UTASBIZTOSÍTÁS
A vasút utasait utazásuk során a Generali Biztosító Zrt.
biztosítja.
Elérhetőségei:
Cím
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
E-mail:
generali@generali.com
Tel: +36 (1) 301-7100
Telefonos ügyfélszolgálat
Telefon: +36 (1) 452-3333
+36 (1) 452-3505
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