
Pillanatképek a 

vasúti tarifák és 

kedvezmények 

történetéből
DR. TÓTH-MAROS DÁNIEL

ÉRTÉKESÍTÉSI SZAKÉRTŐ, MÁV-START ZRT.



1963. május 20.

Egy kislány nagy utazása

 Tiszaújfalu – Vajszló

 Indulás 9:19, 3 átszállás, érkezés 19:06

 278 km, személyvonat 2. osztályon teljes áron 

58,80 Ft, 

 211 km sebesvonattal további 17,40 Ft

1 kg kenyér: 

3,- Ft



1963. május 20.

Egy kislány nagy utazása



1963. május 20.

Egy kislány nagy utazása

 gócponti menettérti jegy az „ipari, kereskedelmi és államigazgatási 

gócpontokra és gócpontokról” volt váltható legfeljebb 30 km-es 
vonzáskörzetben

 hétvégi menettérti jegyet meghatározott állomások és 

vonzáskörzetük más állomásai (kirándulóhelyek, hétvégi telkek, 

strandok) viszonylatában lehetett megvásárolni

 balatoni menettérti jegy bármely nem-balatoni és balatoni állomás 

közötti viszonylatban volt érvényes

 Veszprém is balatoni állomás

 Dolgozók menettérti jegye, szakszervezeti utalványra váltott 

kedvezményes jegy



1969. szeptember 1.

Vár a kollégium

 Kiskunfélegyháza – Baja

 Indulás 13:55, 1 átszállás, érkezés 17:44

 123 km, személyvonat 2. osztályon 50% 

kedvezménnyel 27,10 Ft

 Sebesvonati pótdíj 11,80 Ft

1 kg kenyér: 

3,60 Ft



1969. szeptember 1.

Vár a kollégium



1969. szeptember 1.

Vár a kollégium

 Tanuló bérlet

 a jogosultaknak Tanulók igazolványát kellett kiváltani, ez 1979-ben 80 fillérbe került, és a 

vasút adta ki. 

 évente kellett igazolni a jogosultság fennállását, ezen kívül az utazási viszonylatot

 nyári szakmai gyakorlatra, a gépjárművezetői tanfolyamra, a zeneiskolai képzésre is

 Tanulók hazautazási kedvezménye

 tanévenként öt menettérti útra 50%-os, a tanfolyamhallgatók havonként egy menettérti 

útra 33%-os kedvezmény igénybe vételére voltak jogosultak

 a viszonylat a tanuló családi állapotától függött



1988. május 1.

Unokákkal a Füvészkertbe

 Kiskunfélegyháza – Szeged

 Indulás 8:42, átszállás nélkül, érkezés 9:24

 Visszaút indulás 14:40, átszálás nélkül, érkezés 

16:00

 60 km, odaútban expresszvonat 2. osztályon teljes 

áron 62,- Ft + 18,- Ft helyjegy, visszaútban 

személyvonat 2. osztályon teljes áron 32,- Ft.

1 kg kenyér: 

10,50 Ft
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Unokákkal a Füvészkertbe



1988. május 1.

Unokákkal a Füvészkertbe

 Elkülönült, de átjárható gyors- és személyvonati tarifa + az expresszvonatok 

kötelező helybiztosításos rendszere

 Helyjegy: 12 Ft, a helykészlet szét volt osztva az állomások között

 A helyjegyet egészen az indulás időpontjáig vissza lehetett téríteni

 Gyermekkedvezmény: 4 év alatt ülőhely nélkül díjmentes, 10 éves korig 50%

 Nyugdíjasok kedvezménye: a mai kedvezmény előképe



1996. augusztus 18.

Hogyan lesznek a vasútőrültek?

 Kiskunfélegyháza – Cegléd – Hatvan –

Nyíregyháza – Szolnok – Kiskunfélegyháza

 Indulás: 6:06, 4 átszállás, érkezés 20:33

 268#323 km, 2. osztályon, 50% kedvezménnel 

1027 Ft

1 kg kenyér: 

86 Ft



1996. augusztus 18.

Hogyan lesznek a vasútőrültek?

 Menetdíj: egységes díjszint személy- és 

gyorsvonatokra

 Egyre kevesebb expressz, egyre több InterCity

 Miskolc, Nyíregyháza, 1994-től Szeged, Pécs, 

következő években Szombathely, Sopron, majd 

Keszthely, Nagykanizsa, Békéscsaba, Eger, végül 

Zalaegerszeg és Tapolca



2006. december 10.

A jelenkori vasút nagy napja

 Budapest-Keleti – Miskolc – Debrecen –

Budapest-Nyugati

 Indulás 6:35, átszállás nélkül, érkezés 12:37

 540 km? 270#270km?

 Teljesárú menetdíjjal, 2. osztályon egy útra 

4234 Ft + 520 Ft IC pót- és helyjegy

 VAGY menttérti útra 4796 Ft + 1140 Ft IC 

pót- és helyjegy

1 kg kenyér: 

179 Ft



2006. december 10.

A jelenkori vasút nagy napja

 A gépesített viszonylati jegykiadás 

„előestéje”

 500+-os körutazás vagy eltérő útirányú 

menettérti?

 Egy vonatszámban közlekedő vonathoz 

hány helyjegy kell?

 A fejlesztések szükségszerűen oldják-e meg 

az atipikus utazási igényekkel keletkező 

kérdéseket is?

 Szeged: hibrid IC



2007.

A jelenkori vasút legrosszabb éve

 Két áremelés, május 1-re a volánokkal 

azonos díjszint jött létre

 Utazási kedvezmények szűkítése

 Tanulók: 67,5%  50%

 Közalkalmazottak: évi 12 alkalom

 Fogyatékosok kísérői: 90%

 Sportolók kedvezményének vége



2013. május 1.

Mit szólna ehhez Baross Gábor?

 Budapest-Keleti – Győr – Porva-Csesznek

 181 km vagy 131//50 km

 … esetleg 190 km?

 Teljesáron, 2. osztályon országos tarifával 3130 Ft

 Teljesáron, 2. osztályon részben regionális tarifával 

3220 Ft

 Gyorsvonati pótjegy 205 Ft

 IC pót- és helyjegy 385 / 505 Ft

 Budapest „metaállomás” megszűnése 2015-ben

1 kg kenyér: 

282 Ft



2013. május 1.

Mit szólna ehhez Baross Gábor?

 Gyorsvonati pótjegy

 2013-tól

 Minőség ~ távolsági utazásra való alkalmasság

 Mértéke a pótjegy mértékével azonos, menetdíjhoz hasonlóan 

viselkedik

 Helybiztosítás több díjszintje

 2013-tól

 A helyjegy ára a vásárlás és a felhasználás időpontjától is függ

 Adott értékesítési rendszerben „dinamikus” árazás

 180 Ft / 300 Ft



2013. május 1.

Mit szólna ehhez Baross Gábor?

 Regionális tarifa

 2013-ban 15 vonalszakaszon 15%, a következő évben már 29 vonalon 

25% a kedvezmény

 A jegykiadó rendszerekben az országos tarifához illesztés még a mai 

napig nincs rendezve

 Kérdés: a kedvezmény orvosolja egy vasútvonal egyéb szolgáltatási 

hiányosságait?

 Aszimmetrikus bérletelfogadás

 2012-től mellékvonalakon és kisforgalmú fővonali szakaszokon

 Autóbusz-bérletek elfogadása a vonatokon, de nincs viszonosság
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