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Ajánlatok a múltból



Közös nyelv

Nem elég, ha a szavakat értem, a közölt gondolatot is meg kell érteni!
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A nemzetközi személyszállítás 

értékesítési folyamata

Értsük meg hogyan működik!
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2. dimenzió:

Az adatok áramlása
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3. dimenzió:

Szabályozási környezet



Nemzetközi díjszabások helye a jogi 

környezetben I.
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Nemzetközi díjszabások helye a jogi 

környezetben II.
 Eltérő szabályzási környezetek

 CIV

 SZMPSZ

 EU rendeletek

 Állami szintű szabályozások

 Alap nemzetközi díjszabások

 SCIC-NRT, EWT

 SCIC-IRT

 SCIC-RPT

 SCIC-NT

 Kivételek kezelése

 Vasutak egyedi szabályai

PRR

CIV
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feltételek

(GCC-CIV/PRR)

Kétoldalú megállapodások 

szállítási feltételei

Különleges nemzetközi 

szállítási feltételek (SCIC)

A vasutak különleges szállítási feltételei

(Üzletszabályzat - SCC)



Mi az a díjszabás?

A szállítási szerződés apróbetűs része



Miről szól a díjszabás?

Szállítási feltételek meghatározása – mit, mikor, hogyan, honnan, hova, mennyiért.

Az utas

 milyen viszonylat(ok)on utazhat 

 milyen szolgáltatást vehet igénybe (kocsiosztály, hálóhely, nagysebességű vonat, helybiztosítás)

 milyen áron veheti azt igénybe (rögzített ár, kedvezmények, felárak, pótdíjak)

 kaphat-e további kedvezményeket (gyermek, csoport számára)

 milyen érvénytartamú szállítási szerződést köthet (mikor utazhat: vonatra szóló < - > rugalmas)

 mit vihet magával (kézipoggyász, élő állat)

 lemondhat-e az utazásról a jegyváltást követően

A vasutak

 hol és hogyan adják ki a jegyet

 hogyan osztják fel a bevételt



Miről szól a díjszabás? II.
Amit nem a Díjszabás szabályoz – jogok és kötelezettségek.

Az alap jogokat és kötelezettségeket a CIV és a PRR határozza meg.

A szállítási szerződést az utasnak átadott menetjegy tanúsítja. (CIV)

Az utas(nak)

 érvényes menetjeggyel kell rendelkeznie (CIV)

 A jegy átvételekor ellenőriznie kell, hogy a jegyet a kérésének megfelelően állították-e ki (CIV)

 köteles az utazási szabályokat betartani (CIV)

 vasúthiba estén jogosult a meghiúsult utazás díjának visszatérítésére (PRR)

A vasutak(nak)

 utazási információt kell szolgáltatniuk (PRR)

 a fogyatékkal élő személyek számára segítséget kell nyújtaniuk (PRR)

 az elégtelen, hiányos szolgáltatás miatt felelősséggel tartoznak (CIV)

 a késés, csatlakozásmulasztás miatt kártérítést kell fizetniük (PRR)

 az utas sérülése, halála estén kártérítést kell fizetniük (PRR)



 Vonatra szóló ajánlatok (Orient expressz) – egy társaság üzleti vállalkozása

 Vasutak közötti kooperáció – közösen nyújtott szolgáltatás a bevételek, a költségek és a 

felelősség megosztásával

A vasutak a határpontokon/határállomásokon átadják egymásnak az utast

 Klasszikus „TCV” díjszabás, az ár az egyes vasutak részáraiból tevődik össze

 Rögzített (figyelemfelkeltő) ár alkalmazása, a teljes árat a vasutak egymás között megállapodás alapján 

osztják fel (pl. Bécsi kirándulójegy)

 Globáldíjas díjszabás, rögzített ár, több díjszinttel, a jegy csak a megadott vonatra érvényes

 Üzleti vonatok egy társaság saját kockázatára üzemelteti saját árazással

Az ajánlatok evolúciója

NRT IRTNRT IRTNRT IRT



A szállítási szerződés formái



A szállítási szerződés formái – 100 éves példa

 Korlátozott 

érvénytartam

 Névre szóló jegy 

(fényképes 

igazolvány helyett 

személyleírással)

 Nem átruházható



A díjszabások fejlődését befolyásoló 

tényezők

 Szolgáltatások iránti igények változása

 A versenytársak kihívásai

 Teljesítőképesség

 Jogszabályi kötelezettségek

 Kerékpárszállítás

 PRM segítségnyújtás

 PRR előírások – késés kompenzáció

A témáról bővebben Molnár Balázs előadásában hallhatnak.



Kihívások, amikre a Díjszabások 

nincsenek felkészülve 

– a kreatív utasok és a kerékpár



Kihívások, amikre a Díjszabások 

nincsenek felkészülve

– a kreatív utasok és a kézipoggyász



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


