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ÁRJEGYZÉK 
CSÖMÖDÉRI ÁLLAMI VASÚT SZEMÉLYFUVAROZÁS 

Általános információk - személyfuvarozás 
 

 Az árak forintban értendők és az áfát (27%) tartalmazzák! 

 Pótjegy (távolságtól függetlenül): menet: 800.- Ft; menettérti: 1100.- Ft 

 Pótdíj (távolságtól függetlenül) 5000.- 

 Személyzeti jegy (távolságtól függetlenül): 400.- 

 Pótjegyet kerékpár, élő állat stb. szállításáért kell váltani. 

 Pótdíjat az érvényes menetjegy nélkül utazók a menetdíjon felül kötelesek fizetni. 

 A személyzeti jegyet a "Menetkedvezményi egyezség" alapján a MÁV arcképes igazolvánnyal rendelkező 
utas veheti igénybe, ami a kiadás napján korlátlan számú utazásra jogosítja. 

 A kedvezményes jegyet igénybe veheti diák, nyugdíjas, közalkalmazott, nagycsaládos és fogyatékkal élő 
személy. 

 3 éves korig a gyerekek utazása díjmentes. 

 A menetjegy vásárlása a vonaton történik. 

 

Várjuk szíves érdeklődésüket és megtisztelő megrendeléseiket! 
 

További információ 
 

Bánokszentgyörgyi Erdészet 
8891, Bánokszentgyörgy, Kossuth u. 12. 
Telefon: +3693546910 
E-mail: banokszentgyörgy@zalaerdo.hu 
 
 

Csömödéri Vasútüzem 
8957 Csömödér, Vasút út 2. 
Telefon: +3692579033 
Mobil: +36304742146 
E-mail: erdeivasut@zalaerdo.hu  
 
 

Személyfuvarozási díjszabás 
 

Utazási távolság Teljes árú Kedvezményes 

  Menetjegy Menettérti Menetjegy Menettérti 

0-5 km 500 700 400 600 

0-10 km 800 1300 600 900 

0-20 km 1400 2000 900 1200 

0-32 km 1900 2800 1300 1900 
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Általános információk - különvonat 

 Az erdei vasútnál különvonat igénylésére egész évben van lehetőség, amit a vasútüzemnél lehet 
igényelni a tervezett indulás előtt 7 nappal. 

 A megrendelésnek tartalmaznia kell: a megrendelő nevét, a különvonat indulási idejét és az 
igénybevétel időtartamát, az indulási és célállomást, a résztvevők számát. 

 A különvonat az utazás megkezdése előtt 48 órával térítésmentesen lemondható. Le nem mondott, de 
a megrendelő hibájából elmaradt különvonat utazásnál a szerelvény kiállítási díját, 40.000.- forintot a 
megrendelő köteles fizetni. Ezt az összeget a megrendeléssel egyidejűleg be kell fizetni az erdészeti 
pénztárba. 

 A különvonati díj a kiállítási díjat tartalmazza. 

 Az árak forintban értendők és az áfát (27%) tartalmazzák! 

 A kedvezményes különvonat díja a kedvezményre jogosultak arányában kerül megállapításra. 

Különvonat – Diesel mozdony 
 

Teljes árú Kedvezményes 

0-10 km távolságra oda-vissza 

50 főig 68 000 50 000 

51-80 főig 97 000 68 000 

81-120 főig 157 000 97 000 

0-20 km távolságra oda-vissza 

50 főig 157000 97 000 

51-80 főig 190000 126 000 

81-120 főig 287000 190 000 

0-32 km távolságra oda-vissza 

50 fő-ig 190000 126 000 

51-80 főig 287000 190 000 

81-120 főig 344000 229 000 

Különvonat – Gőzmozdony 
0-20 km távolságra oda-vissza 

50 főig 213 000 

51-120 főig 322 000 

0-32 km távolságra oda-vissza 

50 főig 322 000 

51-120 főig 460 000 

 


