
 

1. Utazási feltételek 

1.1. Az utazás megkezdése: 
Azon állomásokon, ahol pénztárat üzemeltetünk, a pénztár nyitvatartási idejében a Nagybörzsönyi Erdei Vasút 
járműveire csak előre megváltott jeggyel szabad felszállni. Az előre megváltott jegyet a vonaton a 
munkatársainknak ellenőrzés céljából át kell adni. Azon utasunk, aki ebben az esetben nem tud érvényes jegyet 
felmutatni, pótdíjat köteles fizetni. Egyéb állomásokon és megállóhelyeken felszálló utasok részére munkatársunk 
pótdíj felszámítása nélkül ad ki jegyet, az első jegyvizsgálatkor. A pénztár nyitvatartását, az állomáson elhelyezett 
tájékoztató jelzi. 

1.2. Magatartási szabályok: 
Nem szabad olyan tárggyal felszállni a járművekre, amelyek az utasok testi épségében, ruházatában, poggyászában 
vagy a kocsiban kárt okozhatnak, azokat beszennyezhetik, az utasokat zavarhatják, illetve, amelyek szállítását 
jogszabályi vagy hatósági rendelkezés tiltja. 
TILOS: 

 a mozgó járműre fel- és leszállni, menetközben egyik kocsiról a másikba átszállni, 
az ajtók csukódását akadályozni,  

 a kocsikban és a peronokon dohányozni, szemetelni, 
 olyan tevékenységet folytatni, amely a közlekedést vagy az utasokat zavarja (fagylaltozni, kéregetni, 

étkezni, italozni, rádiót vagy egyéb készülékeket mások által hallhatóan üzemeltetni, kerékpározni, 
görkorcsolyázni, gördeszkázni) 

 a vonat ablakán kihajolni, kinyúlni, illetve azon keresztül tárgyat, személyt a vonatból be- illetve kiadni, 

 a vonat lépcsőjén és a kocsik fékállásán utazni, 

 a kocsikban és a vonal teljes hosszán engedély nélkül bármit árusítani, illetve hirdetményt elhelyezni,  
 tűzveszélyes anyagot (benzin, gázolaj, stb.), robbanóanyagot, 5 kg töltősúlynál nagyobb gázpalackot 

szállítani. 
A FELSOROLT TILALMAK BÁRMELYIKÉT MEGSZEGŐ UTAS AZ UTAZÁSBÓL KIZÁRHATÓ! 

A VONATRÓL LE KELL SZÁLLÍTANI AZT A SZEMÉLYT: 
 aki ittassága vagy tisztátlan ruházata miatt a többi utas terhére lehet, 

 aki botrányosan, vagy illemsértő módon viselkedik,  

 aki ellenőrzéskor nem tud felmutatni érvényes jegyet és a pótdíj fizetését megtagadja, 
 aki poggyászként nem szállítható tárgyat visz a járműre, 

 aki tűz- és robbanásveszélyes anyagot szállít, 
 aki kutyát szájkosár nélkül szállít 

 
1.3. Poggyász szállítása: 
Minden utas legfeljebb 1 db 20 kg súlyú 40x50x80 vagy 200x20x20 cm méretet meg nem haladó, egy személy által 
hordozható, fel- és leszállást nem akadályozó kézipoggyászt, illetve 1 pár sílécet, 1 gyermekkocsit, 1 szánkót 
szállíthat díjmentesen. A felsorolt méreteket meghaladó (túl méretes) vagy nagyobb mennyiségű csomag 
megfelelően becsomagolva, a vonatszemélyzet döntése alapján szállítható.  

1.4. Kerékpár szállítása 
Kerékpár csak a vonatszemélyzet előzetes engedélye alapján, az aktuális forgalmi helyzet függvényében díjfizetés 
ellenében szállítható, azokon a kocsi peronokon, amelyeken a kerékpárszállítására utaló jelzés kívülről látható. A 
kerékpár szállítási díja azonos a 8 km-es teljes áru menetjegy árával, függetlenül az utazás távolságától. Kocsinként 
legfeljebb 2 kerékpár szállítható. Csoportos kerékpár szállításkor különkocsi rendelése szükséges, amelyet a 
vasútüzem csak előzetes (utazás előtt legalább 2-3 nappal) bejelentkezés alapján köteles biztosítani.  
Indulása előtt kérjük, érdeklődjön kollégáinktól! 

1.5. Élőállat szállítása 
Kutya csak szájkosárral, pórázon vezetve és tiszta állapotban szállítható. Egy utas legfeljebb két kutyát vihet 
magával. A többi állatot olyan módon kell szállítani, hogy azok a járművet ne szennyezzék be, illetve az utastársak 
testi épségét ne veszélyeztesse.  A kutyák számára kedvezményes jegyet kell váltani. A kézipoggyász méretét meg 
nem haladó kutyák és más állatok díjmentesen szállíthatóak, amennyiben az utasok ruházatát és a járművet nem 
szennyezi be.  
 
2.1.1. Menetjegy: 
A Menetjegyjegy a Nagybörzsönyi Erdei Vasúton egyszeri, egyirányú, útmegszakítás nélküli utazásra érvényes, a 
kiinduló állomástól 8 km távolságig. A kedvezményes menetjegy váltásához a jogosultságot minden esetben  
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igazolni kell. A menetjegyet átruházni nem szabad, azt az utazás végéig meg kell őrizni és jegyvizsgálatkor fel kell 
mutatni. 
 
2.1.2. Szakaszjegy:  
A Szakaszjegy a Nagybörzsönyi Erdei Vasúton egyszeri, útmegszakítás nélküli utazásra érvényes, a kiinduló 
állomástól 4 km távolságig. A kedvezményes szakaszjegy váltásához a jogosultságot minden esetbe igazolni kell. A 
szakaszjegyet átruházni nem szabad, azt az utazás végéig meg kell őrizni és jegyvizsgálatkor fel kell mutatni. 

2.1.3. Menettérti jegy (oda-vissza jegy):  
A Menettérti jegy a Nagybörzsönyi Erdei Vasúton egyszeri menettérti (oda-vissza), útmegszakítás nélküli utazásra 
érvényes távolságtól függetlenül. Az utazást a váltás napján be kell fejezni. A kedvezményes menettérti jegy 
váltásához a jogosultságot minden esetbe igazolni kell. A visszautazást közbenső állomáson vagy megállóhelyen is 
megkezdhető. A menetjegyet átruházni nem szabad, azt az utazás végéig meg kell őrizni és jegyvizsgálatkor fel kell 
mutatni. 

2.1.4. Menetdíj visszatérítés: 
A pénztárban, illetve munkatársunktól váltott menetjegyet a pénztártól vagy munkatársunktól való távozás után 
nem válthatóak vissza. Ugyancsak nem váltható vissza a menetjegy, ha az utas az utazásról lemond, vagy a jegyét 
csak részben használja fel. 

2.2. Pótdíjak: 
Pótdíjat és viteldíjat köteles fizetni az a személy, aki: 

 Jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, kísérli meg az utazást, illetve valamilyen kedvezményt jogosulatlanul 
vesz igénybe,  

 Jegyellenőrzésekor nem tud érvényes menetjegyet felmutatni, illetve rövidebb szakaszra váltott jegyet, 
mint amely szakaszon utazik és jegyének kiegészítését annak érvényességén belül nem kérte. 

 Kutyát, kerékpárt vagy túl méretes tárgyat az előírt díj fizetése nélkül szállít, 

 Saját maga vagy általa szállított tárgy vagy élőállat bepiszkítja a járművet,  

 A vészféket indokolatlanul működésbe hozza vagy annak használatára okot szolgáltat,  
 Aki az utazási feltételekben rögzített pontokat nem tartja be.  

 A pótdíj összege, a viteldíjon felül: 2.000 Ft  

2.3.1. Díjmentes utazásra jogosult: 
 Az önálló ülőhelyet el nem foglaló 4 éven aluli gyermek, bármely személyazonosításra alkalmas 

igazolvány (igazolás) felmutatásával, 

 A Rendőrség, a Határőrség, a Köztársasági Őrezred, a Rendőrtiszti Főiskola, valamint a 
Katasztrófavédelem és a Polgári Védelem hivatásos állományú tagjai egyenruhában, 

 A Közlekedési főfelügyelet és a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) dolgozói piros alapszínű, egy vagy 
két haránt aranysávval ellátott „Felügyeleti Igazolvány” felmutatásával. 

 A Közlekedési- és Energetikai Minisztérium dolgozói sötétkék alapszínű, felül két vízszintes ezüst sávval 
ellátott igazolvány felmutatásával. 

2.3.2. Kedvezményes menetjegy váltható: 
4-16 év közötti gyermeknek, nappali tagozatos diáknak, 65 éven felüli nyugdíjasnak, élőállat számára 

Az itt felsorolt kedvezmények és azok jogosultságának körén kívül más  
(egyébként közforgalmú vasutaknál biztosított) kedvezményt nem áll módunkban biztosítani! 

2.3.3. Utólagos felszólamlás: 
A jegykiadással kapcsolatos bármilyen reklamációt a jegyváltást követően azonnal lehet megtenni. A helyszínről 
való távozás után sem pénz, sem pedig menetjegy visszaváltásra nincs lehetőség. A jegyek nem visszaválthatóak! 

 
A teljes Üzletszabályzatot megtalálja a kisvasút nagybörzsönyi jegypénztárában, illetve a weboldalon!  

Ha bármilyen információra lenne szüksége, hívja bizalommal munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken: 
Tel: +3670 7878 500 

E-mail: nagyborzsonyikisvasut@gmail.com 
Web: www.nagyborzsonyikisvasut.hu  

Köszönjük, hogy figyelmesen elolvasta tájékoztatónkat!  
Kellemes utazást kívánunk!  

 


