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MELLÉKLETEK

1371/2007/EK, I. melléklet
I. MELLÉKLET

Kivonat a nemzetközi vasúti személyszállítási szerződésre vonatkozó egységes
szabályokból (CIV)
A. függelék
A nemzetközi vasúti fuvarozásról szóló egyezmény módosításáról szóló, 1999. június 3-i
jegyzőkönyvvel módosított, a nemzetközi vasúti fuvarozásról szóló, 1980. május 9-i
egyezményhez (COTIF)
II. CÍM
A SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE
6. cikk
Szállítási szerződés
(1) A szállítási szerződéssel a fuvarozó arra vállal kötelezettséget, hogy az utast, valamint –
adott esetben – útipoggyászát és járművét a célállomásra szállítja, és a célállomáson az
útipoggyászt és a járműveket átadja.
(2) A szállítási szerződést az utasnak átadott egy vagy több menetjegy tanúsítja.
Ugyanakkor, a 9. cikkre figyelemmel, a menetjegy hiánya, szabálytalansága vagy elveszése
nem érinti a szerződés létét és érvényességét, és arra továbbra is a jelen egységes szabályok
vonatkoznak.
(3) A menetjegy vélelmet állít fel a szállítási szerződés megkötésére és tartalmára
vonatkozóan, amellyel szemben azonban ellenbizonyításnak van helye.
7. cikk
Menetjegy
(1) Az általános szállítási feltételek meghatározzák a menetjegy alakját és tartalmát,
valamint azt a nyelvet és betűtípust, amelyet a menetjegy kinyomtatásánál és kiállításánál
használni kell.
(2) A menetjegyen legalább a következőknek szerepelnie kell:
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a) a fuvarozó vagy fuvarozók;
b)

az a kijelentés, hogy a szállítás – tekintet nélkül bármilyen ezzel ellentétes záradékra – a
jelen egységes szabályok alá tartozik; ezt lehet a CIV rövidítéssel jelezni;

c)

minden egyéb adat, amely szükséges a szállítási szerződés megkötésének és tartalmának
bizonyításához, továbbá lehetővé teszi az utas számára, hogy e szerződésből származó
jogait érvényesíthesse.

(3) Az utasnak a menetjegy átvételekor meg kell győződnie arról, hogy azt az ő utasításai
szerint állították-e ki.
(4) A menetjegy átruházható, ha azt nem az utas nevére állították ki, és ha az utazást még
nem kezdték meg.
(5) A menetjegy kiállítható olvasható írásjelekké alakítható elektronikus adathordozó
formájában is. Az adatrögzítés és az adatkezelés során alkalmazott eljárásoknak funkcionális
szempontból egyenértékűnek kell lenniük, különösen a menetjegyen feltüntetett adatok
bizonyító erejét illetően.
8. cikk
A menetdíj megfizetése és visszatérítése
(1) A fuvarozó és az utas eltérő megállapodása hiányában a menetdíjat előre kell megfizetni.
(2) Az általános szállítási feltételek határozzák meg, hogy a menetdíjat milyen feltételek
mellett kell visszatéríteni.
9. cikk
Utazási jogosultság. Az utazásból való kizárás
(1) Az utasnak az utazás megkezdésétől fogva érvényes menetjeggyel kell rendelkeznie,
amelyet a jegyvizsgálat során köteles bemutatni. Az általános szállítási feltételek előírhatják,
hogy:
a) az az utas, aki nem tud érvényes menetjegyet felmutatni, a menetdíjon felül pótdíjat
köteles fizetni;
b) az az utas, aki a menetdíj vagy a pótdíj azonnali megfizetését megtagadja, az utazásból
kizárható;
c) a pótdíj milyen feltételek mellett térítendő vissza.
(2) Az általános szállítási feltételek előírhatják, hogy az utazásból ki vannak zárva, vagy
útközben kizárhatók azok az utasok, akik:
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a) veszélyt jelentenek a szállítás biztonságára és a megfelelő üzemeltetésre vagy a többi utas
biztonságára;
b) megengedhetetlen módon zavarják a többi utast,
továbbá, hogy ezek a személyek nem jogosultak a menetdíj és az útipoggyász fuvardíjának a
visszatérítésére.
10. cikk
Közigazgatási előírások teljesítése
Az utas köteles a vám- és egyéb hatóságok által megkövetelt előírásokat teljesíteni.
11. cikk
Vonatkimaradás és késés. Csatlakozásmulasztás
A fuvarozó szükség esetén köteles a csatlakozásmulasztást, illetőleg a vonatkimaradást a
menetjegyen igazolni.
III. CÍM
KÉZIPOGGYÁSZ, ÁLLATOK, ÚTIPOGGYÁSZ ÉS JÁRMŰVEK SZÁLLÍTÁSA
I. fejezet
Közös rendelkezések
12. cikk
Tárgyak és állatok
(1) Az utas könnyen hordozható tárgyakat (kézipoggyászt), valamint élő állatot az általános
szállítási feltételeknek megfelelően vihet magával. Az utas az általános szállítási feltételekben
szereplő külön rendelkezéseknek megfelelően vihet magával nehezen hordozható tárgyakat.
Nem szállíthatók kézi poggyászként az olyan tárgyak és állatok, amelyek a többi utast
zavarhatják vagy kárt okozhatnak.
(2) Az utas az általános szállítási feltételeknek megfelelően adhat fel útipoggyászként
tárgyakat és állatokat.
(3) A fuvarozó engedélyezheti a személyszállítás alkalmával járművek szállítását is, az
általános szállítási feltételekben meghatározott különleges rendelkezések betartásával.
(4) A veszélyes áruk kézipoggyászként, útipoggyászként, illetve a jelen cím szerint vasúton
szállított járművekben vagy járműveken való szállításának meg kell felelnie a veszélyes áruk
nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzatnak (RID).
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13. cikk
Vizsgálat
(1) A fuvarozó a vonatkozó előírások megszegésének alapos gyanúja esetében jogosult
megvizsgálni, hogy a szállított tárgyak – a kézipoggyász, az útipoggyász, a jármű (ideértve
annak rakományát) – és állatok megfelelnek-e az előírásoknak, ha ezt annak a tagállamnak a
jogszabályai és előírásai, ahol a vizsgálatot végeznék, nem tiltják. Az utast meg kell hívni a
vizsgálathoz. Ha nem jelenik meg vagy nem érhető el, a vizsgálatot két független tanú
jelenlétében kell végezni.
(2) Ha az előírások megsértését állapítják meg, a fuvarozó követelheti, hogy a vizsgálat
költségeit az utas térítse meg.
14. cikk
Közigazgatási előírások teljesítése
Az utas köteles az utazása során általa szállított tárgyak – kézipoggyász, útipoggyász,
járművek (ideértve azok rakományát) – és állatok tekintetében a vám- és más közigazgatási
hatóságok által megkövetelt előírásokat teljesíteni. Az utas köteles az említett tárgyak
vizsgálatánál jelen lenni, kivéve, ha az egyes tagállamok jogszabályai és előírásai másként
rendelkeznek.
II. fejezet
Kézipoggyász és állat
15. cikk
Felügyelet
A vasúti személykocsiba bevitt kézipoggyász és állatok felügyelete az utas felelőssége.
III. fejezet
Útipoggyász
16. cikk
Útipoggyász-feladás
(1) Az útipoggyász továbbításával kapcsolatos szerződéses kötelezettségeket az utas részére
kiállított poggyászvevény tanúsítja.
(2) A poggyászvevény hiánya, rendellenessége vagy elveszése nem érinti az útipoggyász
továbbítására vonatkozó megállapodások létét és érvényességét – figyelemmel a 22. cikkben
foglaltakra is; az útipoggyász továbbítására ilyen esetben is a jelen egységes szabályok
vonatkoznak.
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(3) Ellenkező bizonyításig a poggyászvevény tanúsítja az útipoggyász feladását és a szállítás
feltételeit.
(4) Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az útipoggyász láthatólag jó állapotban
volt, amikor a fuvarozó átvette, és hogy az útipoggyász darabjainak a száma és tömege
megfelelt a poggyászvevényen feltüntetetteknek.
17. cikk
Poggyászvevény
(1) Az általános szállítási feltételek határozzák meg a poggyászvevény alakját és tartalmát,
valamint azt a nyelvet és írásmódot, amelyet a poggyászvevény kinyomtatásánál és
kitöltésénél használni kell. A 7. cikk (5) bekezdését megfelelően kell alkalmazni.
(2) A poggyászvevénynek legalább a következőket kell tartalmaznia:
a) a fuvarozó vagy fuvarozók;
b) az a kijelentés, hogy a szállítás – tekintet nélkül bármilyen ezzel ellentétes záradékra – a
jelen egységes szabályok alá tartozik; ezt lehet a CIV rövidítéssel jelezni;
c) minden egyéb utalás, amely szükséges az útipoggyász továbbításával kapcsolatos
szerződéses kötelezettségek bizonyítására, továbbá lehetővé teszi az utas számára, hogy a
szállítási szerződésből eredő jogait érvényesíteni tudja.
(3) Az utasnak a poggyászvevény átvételekor meg kell győződnie arról, hogy azt az ő
utasításai szerint állították ki.
18. cikk
Feladás és szállítás
(1) Amennyiben az általános szállítási feltételek nem állapítanak meg kivételt, útipoggyászt
csak a legalább az útipoggyász rendeltetési állomásáig érvényes menetjegy felmutatása
mellett lehet feladni. Egyebekben a feladás a feladási hely szerint érvényes előírásoknak
megfelelően történik.
(2) Ha az általános szállítási feltételek megengedik az útipoggyásznak menetjegy
felmutatása nélkül történő felvételét, a jelen egységes szabályoknak azok a rendelkezései,
amelyek az utas útipoggyászára vonatkozó jogokat és kötelezettségeket tartalmazzák,
megfelelően irányadók az útipoggyász feladójára is.
(3) A fuvarozó az útipoggyászt az utas által igénybe vett vonattól, szállítási módtól és
útvonaltól eltérően is szállíthatja.
19. cikk
Az útipoggyász viteldíj megfizetése
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A fuvarozó és az utas eltérő megállapodása hiányában a menetdíjat a feladáskor kell
megfizetni.
20. cikk
Az útipoggyász megjelölése
Az utas köteles minden egyes útipoggyászdarabon jól látható helyen, megfelelően tartós és
olvasható módon megjelölni:
a)

nevét és lakcímét;

b)

az útipoggyász rendeltetésállomását.

21. cikk
Az útipoggyász feletti rendelkezés joga
(1) Ha a körülmények lehetővé teszik, továbbá a vám- és más közigazgatási hatóságok nem
követelik meg az ellenkezőjét, az utas kérheti útipoggyásza visszaszolgáltatását a feladási
állomáson, a poggyászvevény átadása, továbbá – amennyiben ezt az általános szállítási
feltételek előírják – a menetjegy bemutatása ellenében.
(2) Az általános szállítási feltételek más rendelkezéseket is tartalmazhatnak az útipoggyász
feletti rendelkezési jogra vonatkozóan, különösen a célállomás módosítására és ennek
esetleges pénzügyi következményeire, amit az utasnak kell viselnie.
22. cikk
Kiszolgáltatás
(1) Az útipoggyászt a poggyászvevény átadása és a küldeményt esetleg terhelő költségek
megfizetése ellenében kell kiszolgáltatni.
A fuvarozó jogosult, de nem köteles vizsgálni, hogy a poggyászvevény birtokosa jogosult-e
az útipoggyász átvételére.
(2) Az útipoggyásznak a poggyászvevény birtokosa részére történő kiszolgáltatásával
egyenértékű, ha a célállomás helyén érvényes előírásoknak megfelelően:
a) az útipoggyászt a vámhatóságnak a fuvarozó felügyelete alatt nem álló helyiségében vagy
raktárában adják át;
b) élő állatot harmadik személynek adnak át.
(3) A poggyászvevény birtokosa a rendeltetési állomáson követelheti az útipoggyász
kiszolgáltatását, mihelyt a szerződés szerinti idő és az esetleges vám- és más közigazgatási
hatósági eljárásokhoz szükséges idő eltelt.
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(4) Ha a poggyászvevényt nem adják át, a fuvarozó csak annak a személynek köteles az
útipoggyászt kiszolgáltatni, aki jogosultságát bizonyítja; a bizonyíték elégtelensége esetén a
fuvarozó biztosítékot követelhet.
(5) Az útipoggyászt azon a rendeltetési állomáson kell kiszolgáltatni, amelyre feladták.
(6) A poggyászvevény birtokosa, akinek az útipoggyászt nem szolgáltatták ki, követelheti,
hogy a poggyászvevényen igazolják azt a napot és órát, amikor ő az útipoggyász
kiszolgáltatását a (3) bekezdésnek megfelelően követelte.
(7) A jogosult megtagadhatja az útipoggyász átvételét, ha a fuvarozó nem tesz eleget annak a
kérésének, hogy az útipoggyászt ellenőrizzék abból a célból, hogy a hivatkozott kárt
megállapítsák.
(8) Egyebekben az útipoggyász kiszolgáltatása a célállomás helyén érvényes előírásoknak
megfelelően történik.
IV. fejezet
Járművek
23. cikk
A szállítás feltételei
Az általános szállítási feltételekben előírt, a járművek szállításra vonatkozó külön
rendelkezések határozzák meg különösen a szállítás elfogadására, a felvételre, a berakodásra,
a kirakodásra és a kiszolgáltatásra vonatkozó feltételeket, valamint az utas kötelezettségeit.
24. cikk
Fuvarokmány
(1) A járműszállításra vonatkozó szerződéses kötelezettségeket az utasnak átadandó
fuvarokmány tanúsítja. A fuvarokmány az utas menetjegyének a részét is képezheti.
(2) Az általános szállítási feltételekben előírt, a járművek szállítására vonatkozó külön
rendelkezések határozzák meg a fuvarokmány alakját és tartalmát, valamint azt a nyelvet és
írásmódot, amelyet a fuvarokmány kinyomtatásánál és kitöltésénél használni kell. A 7. cikk
(5) bekezdését megfelelően kell alkalmazni.
(3) A fuvarokmányon szerepelnie kell legalább a következőknek:
a) a fuvarozó vagy fuvarozók;
b) az a kijelentés, hogy a szállítás – tekintet nélkül bármilyen ezzel ellentétes záradékra – a
jelen egységes szabályok alá tartozik; ezt lehet a CIV rövidítéssel jelezni;
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c) minden egyéb adat, amely szükséges a járművek szállításával kapcsolatos szerződéses
kötelezettségek bizonyítására, továbbá amely lehetővé teszi az utas számára, hogy a
szállítási szerződésből eredő jogait érvényesíteni tudja.
(4) Az utasnak a fuvarokmány átvétele alkalmával meg kell győződnie arról, hogy azt az ő
utasításainak megfelelően töltötték ki.
25. cikk
Alkalmazandó jog
E fejezet rendelkezéseire figyelemmel a III. fejezet útipoggyász-szállításra vonatkozó
rendelkezései a járművekre is alkalmazandók.
IV. CÍM
A FUVAROZÓ FELELŐSSÉGE
I. fejezet
Felelősség az utasok halála és sérülése esetén
26. cikk
A felelősség alapja
(1) A fuvarozó felelős azért a kárért, amely abból ered, hogy az utas a járművön való
tartózkodása közben vagy a be-, illetve kiszállása alkalmával történt vasúti baleset
következtében meghal, megsérül, vagy egyébként testi vagy szellemi épségében károsodást
szenved, függetlenül attól, hogy melyik vasúti infrastruktúrát használja.
(2) A fuvarozó mentesül a felelősség alól:
a) ha a balesetet a vasúti üzemmel össze nem függő körülmények okozták, és a fuvarozó az
eset körülményei által megkívánt gondosság ellenére sem kerülhette el azt, és nem
háríthatta el annak következményeit;
b) olyan mértékben, amilyen mértékben a baleset az utas hibájának a következménye;
c) ha a baleset egy harmadik személy magatartására vezethető vissza, és a fuvarozó ezt a
magatartást az eset körülményei által megkövetelt gondosság ellenére sem kerülhette el, és
annak következményeit nem háríthatta el. Az ugyanazt a vasúti infrastruktúrát használó
más vállalkozó nem tekinthető harmadik személynek; ez azonban a viszontkereseti jogot
nem érinti.
(3) Ha a baleset egy harmadik személy magatartására vezethető vissza, de – ennek ellenére –
a (2) bekezdés c) pontja szerint a fuvarozó a felelősség alól nem mentesül teljesen, akkor a

HU

9

HU

fuvarozó a jelen egységes szabályok korlátai között teljes mértékben felelős, de a harmadik
személlyel szemben esetleg fennálló viszontkereseti joga fennmarad.
(4) A jelen egységes szabályok nem érintik a fuvarozónak az (1) bekezdésben nem említett
esetekben fennálló esetleges felelősségét.
(5) Ha a szállítási szerződés tárgyát képező szállítást különböző fuvarozók végzik, az utas
halála és sérülése esetén az a fuvarozó felelős, akinek a szállítási szerződés szerint azt a
szállítási szolgáltatást kellett végeznie, amelynek során a baleset történt. Ha ezt a szolgáltatást
nem a fuvarozó, hanem egy fuvarozásteljesítési segéd teljesítette, jelen egységes szabályok
értelmében a két fuvarozó egyetemlegesen felelős.
27. cikk
Kártérítés az utas halála esetén
(1) Az utas halála esetén a kártérítés magában foglalja:
a) az utas halála folytán keletkezett valamennyi szükséges költséget, különösen a holttest
szállításával és a temetéssel kapcsolatos költségeket;
b) ha a halál nem azonnal következett be, a 28. cikkben megállapított kártérítést.
(2) Ha az utas halála folytán azok a személyek, akiknek eltartására az utas a törvény szerint
kötelezett volt vagy lehetett volna, kártérítésre jogosultak az elveszített tartást illetően. Olyan
személyek kártérítési igényeire nézve, akiknek az utas törvényes kötelezettség nélkül nyújtott
tartást, a nemzeti jog irányadó.
28. cikk
Kártérítés az utas sérülése esetén
Az utas sérülése, továbbá testi vagy szellemi épségének egyéb károsodása esetében a
kártérítés magában foglalja:
a) a szükséges költségeket, különösen a gyógyítási és a közlekedési költségeket;
b) azt a vagyoni hátrányt, amelyet az utas teljes vagy részleges munkaképtelensége, vagy
szükségleteinek a megnövekedése következtében elszenved.

29. cikk
Egyéb testi sérülések megtérítése
A nemzeti jog irányadó arra nézve, hogy a fuvarozó köteles-e és milyen mértékben a 27. és
28. cikkekben meghatározottakon kívül más testi sérülésekért is kártérítést nyújtani.
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30. cikk
A kártérítés formája és mértéke az utas halála és sérülése esetén
(1) A 27. cikk (2) bekezdésében és a 28. cikk b) pontjában megállapított kártérítést
egyösszegű kifizetés formájában kell teljesíteni. Ha azonban a nemzeti jog szerint járadék
megállapítása lehetséges, a kártérítést ilyen formában kell teljesíteni, ha a megsérült utas,
illetve a 27. cikk (2) bekezdése szerinti jogosultak ezt kívánják.
(2) Az (1) bekezdés szerint teljesítendő kártérítés mértékét a nemzeti jog szerint kell
megállapítani. A jelen egységes szabályok alkalmazásában azonban akkor is utasonként
175 000 elszámolási egység felső határú egyösszegű kifizetés, illetve ennek az összegnek
megfelelő évjáradék jár, ha a nemzeti jog által megállapított felső összeghatár ennél
alacsonyabb.
31. cikk
Egyéb szállítási módok
(1) A (2) bekezdésnek megfelelően azok a rendelkezések, amelyek a fuvarozónak az utas
haláláért vagy sérüléséért való felelősségére vonatkoznak, nem alkalmazhatók azokra a
károkra, amelyek a szállítási szerződés szerint nem vasúti szállítás során keletkeztek.
(2) Ha azonban a vasúti járműveket komphajón továbbítják, a fuvarozónak az utas haláláért
és sérüléséért való felelősségére vonatkozó rendelkezések alkalmazandók a 26. cikk
(1) bekezdésében és a 33. cikk (1) bekezdésében említett olyan károkra, amelyeket az utas a
vasúti üzemmel kapcsolatos baleset folytán az említett járműveken való tartózkodása alatt,
beszállás vagy az onnan történő kiszállás során szenved el.
(3) Ha a vasút rendkívüli körülmények folytán üzemét ideiglenesen felfüggeszti, és az
utasokat más módon szállítják, a fuvarozó a jelen egységes szabályok szerint felelős.
II. fejezet
A menetrend be nem tartására vonatkozó felelősség
32. cikk
Felelősség vonatkimaradás, késés vagy csatlakozásmulasztás esetén
(1) A fuvarozó felelős az utassal szemben azért a kárért, amely abból ered, hogy a
vonatkimaradás, a késés vagy a csatlakozásmulasztás miatt az utas nem tudja utazását
ugyanazon a napon folytatni, vagy az adott körülmények között az utazás folytatása
ugyanazon a napon ésszerűen nem várható el. A kártérítés kiterjed az ésszerű
szállásköltségekre és az utast váró személyek értesítésének az ésszerűen felmerült költségeire.
(2) A fuvarozó mentesül fenti kötelezettsége alól, ha a vonatkimaradás, a késés vagy a
csatlakozásmulasztás az alábbi okok valamelyike miatt következett be:
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a) a vasúti üzemmel össze nem függő körülmények, amelyeket a fuvarozó az adott
körülmények között elvárható gondosság ellenére sem kerülhetett el, és amelyek
következményeit nem háríthatta el;
b) az utas hibája; vagy
c) egy harmadik személy magatartása, amelyet a fuvarozó az adott körülmények között
elvárható gondosság ellenére sem kerülhetett el, és amelynek következményeit nem
háríthatta el. Az ugyanazt a vasúti infrastruktúrát használó más vállalkozó nem tekinthető
harmadik személynek; ez azonban a viszontkereseti jogot nem érinti.
(3) A nemzeti jog irányadó arra nézve, hogy a fuvarozó köteles-e és milyen mértékben az
(1) bekezdésben meghatározottakon kívüli károkért kártérítést nyújtani. Ez a rendelkezés nem
sértheti a 44. cikkben foglaltakat.
III. fejezet
Felelősség a kézipoggyászért, az állatokért, az útipoggyászért és a járművekért
1. RÉSZ
Kézipoggyász és állat
33. cikk
Felelősség
(1) Az utas halála vagy sérülése estében a fuvarozó felelőssége kiterjed az utas tárgyainak
vagy kézipoggyászának a teljes vagy részleges elveszéséből vagy sérüléséből származó
károkra is. Ez érvényes azokra az állatokra is, amelyeket az utas magával vitt. A 26. cikket
megfelelően kell alkalmazni.
(2) A fuvarozó egyebekben csak akkor felelős azoknak a tárgyaknak, kézipoggyásznak vagy
állatoknak a teljes vagy részleges elveszéséért vagy sérüléséért, amelyek felügyelete a
15. cikk értelmében az utas kötelessége, ha a kárt a fuvarozó hibája okozta. Ebben az esetben
a IV. cím egyéb cikkeit – az 51. cikk kivételével –, továbbá a VI. címet nem lehet alkalmazni.
34. cikk
A kártérítés felső határa tárgyak elveszése vagy sérülése esetén
Ha a fuvarozó a 33. cikk (1) bekezdése értelmében felelős, a kárt utasonként legfeljebb 1400
elszámolási egység összegben köteles megtéríteni.
35. cikk
A felelősség kizárása
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A fuvarozó nem felel az utas olyan káráért, ami abból ered, hogy az utas a vám- vagy más
közigazgatási hatóságok által megkövetelt alakiságokat nem tartotta be.
2. RÉSZ
Útipoggyász
36. cikk
A felelősség alapja
(1) A fuvarozó felelős az útipoggyásznak a fuvarozó általi átvételétől a kiszolgáltatásig
történt teljes vagy részleges elveszéséből vagy sérüléséből, továbbá a késedelmes
kiszolgáltatásából eredő kárért.
(2) A fuvarozó mentesül e felelősség alól, ha az elveszést, a sérülést vagy a késedelmes
kiszolgáltatást az utas hibája, az utasnak a fuvarozó vétkességére vissza nem vezethető
intézkedése, az útipoggyász belső tulajdonsága vagy olyan körülmény okozta, amelyet a
fuvarozó nem kerülhetett el, és amelynek következményeit nem háríthatta el.
(3) A fuvarozó mentesül e felelősség alól, ha a kár a következő körülmények egyikével vagy
ezek közül többel együtt járó különleges kockázatból ered:
a)

a csomagolás hiánya vagy hiányossága;

b)

az útipoggyász különleges tulajdonságai;

c)

a szállításból kizárt tárgyak útipoggyászként való feladása.

37. cikk
Bizonyítási teher
(1) A fuvarozót terheli annak bizonyítása, hogy az elveszés, a sérülés vagy a kiszolgáltatás
késedelme a 36. cikk (2) bekezdésében felsorolt valamely ok következtében történt.
(2) Ha a fuvarozó azt állítja, hogy az útipoggyász elveszése vagy sérülése – figyelembe véve
az adott eset körülményeit – a 36. cikk (3) bekezdésében felsorolt különleges kockázatok
egyikéből vagy ezek közül többől keletkezett, azt kell vélelmezni, hogy úgy történt. A
jogosult azonban bizonyíthatja, hogy a kár részben vagy egészben nem ezeknek a
kockázatoknak a következménye.
38. cikk
Részfuvarozók
Ha a szállítást a szállítási szerződés alapján több részfuvarozó végzi, minden részfuvarozó –
azzal, hogy átveszi poggyászvevénnyel az útipoggyászt, illetve a fuvarokmánnyal a
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járműveket – a szállítási szerződés tekintetében szerződő féllé válik az útipoggyász
továbbítását, illetve a járművek szállítását illetően, a poggyászvevény, illetve a fuvarokmány
előírásainak megfelelően, és terhelik az ebből eredő kötelezettségek. Ilyen esetben minden
fuvarozó a kiszolgáltatásig felelős a szállításért a teljes útvonalon.
39. cikk
Fuvarozásteljesítési segéd
(1) A fuvarozó akkor is felelős a fuvarozás egészéért, ha a fuvarozás teljesítését részben
vagy egészében fuvarozásteljesítési segédre bízza, akár jogosult erre a szállítási szerződés
alapján, akár nem.
(2) Jelen egységes szabályok rendelkezései, amelyek a fuvarozó felelősségét rögzítik,
alkalmazandók a fuvarozásteljesítési segédre is, az általa végzett fuvarozás vonatkozásában.
A 48. és az 52. cikket kell alkalmazni, ha keresetet adnak be olyan alkalmazottak vagy más
személyek ellen, akiknek a szolgáltatásait a szállítás teljesítése érdekében igénybe vette.
(3) Minden olyan külön megállapodás, amellyel a fuvarozó a jelen egységes szabályokban
nem szereplő kötelezettséget vállal, vagy amellyel lemond olyan jogokról, amelyekkel a jelen
egységes szabályok értelmében rendelkezne, hatálytalan a fuvarozásteljesítési segéd
vonatkozásában, kivéve, ha a fuvarozásteljesítési segéd azt kifejezetten írásban elfogadta. A
fuvarozót azonban terhelik azok a kötelezettségek, illetve joglemondás, amelyet a külön
megállapodásban vállalt, függetlenül attól, hogy a fuvarozásteljesítési segéd azt elfogadta
vagy nem.
(4) Amennyiben és amilyen mértékben mind a fuvarozó, mind a fuvarozásteljesítési segéd
felelős, felelősségük egyetemleges.
(5) A fuvarozó, a fuvarozásteljesítési segéd, valamint ezek alkalmazottai és a szállítás
teljesítéséhez általuk igénybe vett más személyek által fizetendő kártérítés együttes összege
nem haladhatja meg a jelen egységes szabályokban megállapított határokat.
(6) Jelen cikk nem érinti azt a viszontkereseti jogot, amely a fuvarozó és fuvarozásteljesítési
segéd között fennállhat.
40. cikk
Az útipoggyász elveszésének vélelme
(1) A jogosult – további bizonyítás nélkül – elveszettnek tekintheti az útipoggyászt, ha azt a
fuvarozó a 22. cikk (3) bekezdésének megfelelően tett kiszolgáltatási kérelmet követő
tizennégy napon belül nem szolgáltatta ki, vagy nem bocsátotta rendelkezésére.
(2) Ha az elveszettnek tekintett útipoggyász a kiszolgáltatási kérelem benyújtását követő egy
éven belül előkerül, a fuvarozó köteles a jogosultat erről értesíteni, ha címe ismert vagy
megállapítható.
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(3) A (2) bekezdésben említett értesítés kézhezvételétől számított harminc napon belül a
jogosult követelheti az útipoggyász kiszolgáltatását. Ilyen esetben meg kell fizetnie az
útipoggyász szállításának költségeit a feladási állomástól a kiszolgáltatás helyéig, továbbá
vissza kell fizetnie a már felvett kártérítést, levonva belőle adott esetben az abban foglalt
költségeket. Mindazonáltal a kiszolgáltatás késedelmével kapcsolatos kártérítésre való, a
43. cikk szerinti jogosultságát érvényesítheti.
(4) Ha a megtalált útipoggyászt a (3) bekezdésben megadott határidőn belül nem követelik,
vagy a kiszolgáltatási kérelem után több mint egy évvel kerül elő, a fuvarozó annak a helynek
a jogszabályai és előírásai szerint rendelkezik a poggyásszal, ahol az található.
41. cikk
Kártérítés elveszés esetén
(1) Az útipoggyász teljes vagy részleges elveszése esetében a fuvarozó – minden további
kártérítési kötelezettség nélkül – köteles megfizetni:
a) ha a kár összegét bizonyították, az ennek megfelelő összegű kártérítést, amely azonban
nem lehet több, mint a hiányzó bruttó tömeg minden kilogrammja után számított 80
elszámolási egység vagy 1200 elszámolási egység az útipoggyász minden egyes
darabjáért;
b) ha a kár összegét nem állapították meg, a hiányzó bruttó tömeg minden kilogrammja után
20 elszámolási egység vagy az útipoggyász minden egyes darabjáért 300 elszámolási
egység összegű kárátalányt.
A kártérítés módját – hiányzó kilogrammonként vagy útipoggyász-darabonként – az általános
szállítási feltételek állapítják meg.
(2) A fuvarozó ezenfelül köteles visszatéríteni az útipoggyász fuvardíját és az egyéb, az
elveszett poggyásszal kapcsolatosan már kifizetett összegeket, valamint a vámot és a
fogyasztási adót.
42. cikk
Kártérítés sérülés esetén
(1) Az útipoggyász sérülése esetén a fuvarozó – minden további kártérítés kizárásával –
köteles megtéríteni az útipoggyász értékcsökkenésének az összegét.
(2) A kártérítés összege nem haladhatja meg:
a) azt az összeget, amelyet teljes elveszés esetében kellene fizetni, ha a sérülés folytán az
egész útipoggyász értéktelenné vált;
b) ha az útipoggyásznak csak egy része szenvedett értékcsökkenést, azt az összeget, amelyet
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az értékcsökkenést szenvedett rész elveszése esetében kellene fizetni.

43. cikk
Kártérítés a kiszolgáltatás késedelme esetén
(1) Az útipoggyász kiszolgáltatásának a késedelme esetén a fuvarozó köteles kártérítést
fizetni a kiszolgáltatás követelésétől számított minden 24 órás időszakra, de legfeljebb
tizennégy napra:
a) ha a jogosult bizonyítja, hogy ebből kára származott, kártérítés illeti meg, amely a kár
mértékével egyenlő, legfeljebb azonban a késedelmesen kiszolgáltatott útipoggyász bruttó
tömegének minden kilogrammja után számított 0,80 elszámolási egység, vagy
útipoggyász-darabonként 14 elszámolási egység;
b) ha a jogosult nem bizonyítja, hogy ebből kára származott, kárátalány illeti meg, amely a
késedelmesen kiszolgáltatott útipoggyász bruttó tömegének minden kilogrammja után
számított 0,14 elszámolási egység, vagy útipoggyász-darabonként 2,80 elszámolási
egység.
A kártérítés módját az általános szállítási feltételek határozzák meg hiányzó kilogrammonként
vagy útipoggyász-darabonként.
(2) Az útipoggyász teljes elveszése esetén nem kell az (1) bekezdés szerinti kártérítést fizetni
a 41. cikkben előírtakon felül.
(3) Az útipoggyász részleges elveszése esetén az (1) bekezdés szerinti kártérítést az
útipoggyász megmaradt része után kell fizetni.
(4) Az útipoggyász olyan sérülése esetén, amely nem a késedelmes kiszolgáltatás
következménye, adott esetben az (1) bekezdés szerinti kártérítést kell fizetni a 42. cikkben
meghatározott kártérítésen felül.
(5) Az (1) bekezdés szerinti, valamint a 41. és 42. cikkekben foglaltaknak megfelelő
kártérítés együttes összege nem lehet magasabb, mint az a kártérítés, amelyet az útipoggyász
teljes elveszése esetében kellene fizetni.
3. RÉSZ
Járművek
44. cikk
Kártérítés a késedelemért
(1) Ha a berakodásnál a fuvarozó hibájából késés történt, vagy egy járművet késedelmesen
szolgáltatnak ki és a jogosult bizonyítja, hogy ebből kára keletkezett, a fuvarozó a fuvardíj
összegét meg nem haladó kártérítésre köteles.
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(2) Ha a berakodásnál a fuvarozó hibájából késés történt, és a jogosult emiatt felmondja a
szállítási szerződést, a fuvardíjat vissza kell téríteni a számára. Ezenfelül, ha a jogosult
bizonyítja, hogy kára származott a késedelemből, kártérítést követelhet, amelynek összege
nem haladhatja meg a fuvardíjat.
45. cikk
Kártérítés elveszés esetén
Egy jármű részleges vagy teljes elveszése esetén a jogosultnak a bizonyított káráért járó
kártérítést a jármű használati értéke alapján számítják ki. Az összeg nem haladhatja meg a
8000 elszámolási egységet. Az utánfutó – rakománnyal vagy anélkül – külön járműnek
számít.
46. cikk
Felelősség más tárgyakra vonatkozóan
(1) A jármű belsejében hagyott vagy a járműhöz rögzített tartókban (pl. csomagtartó,
síléctartó) elhelyezett tárgyak vonatkozásában a fuvarozó csak a saját hibájából származó
kárért felel. A fizetendő teljes kártérítés nem haladhatja meg az 1400 elszámolási egységet.
(2) A jármű külső felületén elhelyezett tárgyak tekintetében, beleértve az (1) bekezdésben
említett tartókat is, a fuvarozó csak akkor felelős, ha bizonyított, hogy a kár olyan cselekmény
vagy mulasztás következménye, amelyet a fuvarozó követett el, akár ilyen kár előidézésének
a szándékával, akár gondatlanságból, annak tudatában, hogy a kár bekövetkezhet.
47. cikk
Alkalmazandó jog
Jelen rész rendelkezéseinek figyelembevétele mellett az útipoggyásszal kapcsolatos
felelősséget szabályzó 2. rész rendelkezései a járművekre is alkalmazandók.
IV. fejezet
Közös rendelkezések
48. cikk
A felelősség korlátozására vonatkozó jog kizárása
A jelen egységes szabályoknak, valamint a nemzeti jognak a felelősség korlátozására
vonatkozó rendelkezései, amelyek a kártérítést adott összegre korlátozzák, nem
alkalmazhatók, ha a kár bizonyíthatóan olyan cselekményből vagy mulasztásból származik,
amelyet a fuvarozó követett el, akár ilyen kár előidézésének szándékával, akár
gondatlanságból, annak tudatában, hogy a kár bekövetkezhet.
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49. cikk
Átszámítás és kamat
(1) Ha a kártérítés kiszámítása során külföldi pénznemben kifejezett összegeket kell
átszámítani, az átszámítást a kártérítés fizetésének napján és helyén érvényes árfolyamon kell
végezni.
(2) A jogosult a kártérítési összeg után évi ötszázalékos kamatot követelhet az 55. cikk
szerinti igény előterjesztésének napjától, vagy ha igényt nem terjesztettek elő, a jogi eljárás
megindításának napjától.
(3) Ugyanakkor, a 27. és 28. cikkek értelmében járó kártérítés esetén kamat csak attól a
naptól számítandó, amelyen a kártérítés összegének a meghatározásánál figyelembe vett
tények megtörténtek, ha ez a nap az igény előterjesztésének vagy a jogi eljárás
megindításának napja után következett.
(4) Az útipoggyászra vonatkozó kártérítés esetében kamat csak akkor jár, ha a kártérítés
összege poggyászvevényenként meghaladja a 16 elszámolási egységet.
(5) Útipoggyász esetén, ha a jogosult nem nyújtja be a fuvarozónak észszerű határidőn belül
az igény végleges rendezéséhez szükséges dokumentumokat, nem jár kamat a határidő
lejártától a dokumentumok benyújtásáig tartó időszakra.
50. cikk
Felelősség nukleáris baleset esetén
A fuvarozó mentesül az egységes szabályok alapján őt terhelő felelősség alól, ha a kárt
nukleáris baleset okozta, és ha ezért a kárért valamely államban a nukleáris energia terén
fennálló felelősségre vonatkozó jogszabályok és előírások szerint a nukleáris berendezés
üzemben tartója vagy az ennek helyébe lépő más személy a felelős.
51. cikk
A fuvarozó felelőssége más személyekért
A fuvarozó felelős alkalmazottaiért és más személyekért, akiknek a szolgáltatásait a szállítás
végrehajtására igénybe veszi, ha ezek az alkalmazottak vagy más személyek a fuvarozó
feladatainak a körében járnak el. A vasúti infrastruktúra üzembentartói olyan személyeknek
tekintendők, akiknek a szolgáltatásait a szállítás végrehajtására a fuvarozó igénybe veszi.
52. cikk
Egyéb igények
(1) A jelen egységes szabályok hatálya alá tartozó minden esetben a fuvarozóval szemben a
felelősséggel kapcsolatos bármilyen eljárás csak a jelen egységes szabályok feltételei és
korlátozásai szerint indítható.
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(2) Ugyanez érvényes azokra az eljárásokra is, amelyeket olyan alkalmazottakkal vagy
személyekkel szemben indítanak, akikért a fuvarozó az 51. cikk értelmében felelős.
V. CÍM
AZ UTAS FELELŐSSÉGE
53. cikk
Különleges felelősségi elvek
Az utas felelős a fuvarozóval szemben minden olyan kárért:
a) amely kötelezettségeinek be nem tartásából származik az alábbiak szerint:
1. a 10., 14. és 20. cikk értelmében;
2. az általános szállítási feltételekben a járműszállításra vonatkozó külön rendelkezések
értelmében; vagy
3. a veszélyes áruk nemzetközi fuvarozásáról szóló szabályzat (RID) értelmében; vagy

b) amelyet az utas által magával vitt tárgyak vagy állatok okoznak,
amelyek következményeit nem tudta megakadályozni, annak ellenére, hogy a lelkiismeretes
utastól elvárható gondossággal járt el. Ez a rendelkezés nem érinti a fuvarozónak a 26. cikk és
a 33. cikk (1) bekezdése szerinti felelősségét, kivéve, ha bizonyítja, hogy a kárt olyan
körülmények okozták, amelyeket nem tudott elhárítani.
VI. CÍM
JOGOK GYAKORLÁSA
54. cikk
A részleges elveszés vagy sérülés megállapítása
(1) Ha a fuvarozó a rábízott tárgy (útipoggyász vagy jármű) szállítása során annak részleges
elveszését vagy sérülését fedezi fel vagy feltételezi, vagy a jogosult ezt állítja, a fuvarozó
haladéktalanul köteles – lehetőleg a jogosult jelenlétében – jegyzőkönyvben rögzíteni a kár
természete szerint a tárgy állapotát, és amennyire lehet lehetséges a kár terjedelmét, okát,
valamint bekövetkezésének az idejét.
(2) A jegyzőkönyv másolatát díjtalanul át kell adni a jogosultnak.
(3) Ha a jogosult a jegyzőkönyvben foglalt megállapításokat nem fogadja el, követelheti,
hogy az útipoggyászok és járművek állapotát, valamint a kár okát és összegét a szállítási
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szerződést megkötő felek által vagy a bíróság által kijelölt szakértő állapítsa meg. Az eljárásra
annak az államnak a jogszabályai és előírásai az irányadók, ahol a megállapítás történik.
55. cikk
Igények
(1) Az utasok halála és sérülése esetében a fuvarozó felelősségével kapcsolatos igényeket
ahhoz a fuvarozóhoz kell írásban intézni, aki ellen eljárás indítható. Ha a szállítás egyetlen
szerződés alapján történik, és végrehajtásában részfuvarozók vesznek részt, az igényt lehet
intézni az első vagy az utolsó fuvarozóhoz vagy ahhoz, akinek székhelye, telephelye vagy
irodája, amely a szerződést kötötte, az utas lakóhelye szerinti vagy állandó tartózkodási helye
szerinti államban található.
(2) A szállítási szerződésen alapuló egyéb igényeket írásban kell intézni az 56. cikk (2) és
(3) bekezdésében megjelölt fuvarozóhoz.
(3) Azokat a dokumentumokat, amelyeknek az igényhez való csatolását a jogosult
szükségesnek tartja, akár eredetiben, akár másolatban – vagy ha a fuvarozó kéri, hiteles
másolatban – kell benyújtani. Az igény rendezése után a fuvarozó követelheti a menetjegy, a
poggyászvevény és a fuvarokmány átadását.
56. cikk
Peres eljárás alá vonható fuvarozók
(1) A fuvarozónak az utasok halála és sérülése esetében fennálló felelőssége alapján peres
eljárást csak a 26. cikk (5) bekezdése értelmében felelős fuvarozó ellen lehet indítani.
(2) A (4) bekezdésben foglaltakat kivéve az utas a szerződésen alapuló egyéb peres eljárást
kizárólag az első vagy az utolsó fuvarozó ellen indíthat, vagy az ellen a fuvarozó ellen, akinek
tevékenysége során az eljárásra okot adó tény bekövetkezett.
(3) Ha – részfuvarozók által teljesített szállítás esetében – az útipoggyász vagy a jármű
kiszolgáltatására köteles fuvarozó – saját beleegyezésével – a poggyászvevényen vagy a
fuvarokmányon fel van tüntetve, ellene akkor is kereset indítható a (2) bekezdés értelmében,
ha az útipoggyászt vagy a járművet át sem vette.
(4) A szállítási szerződés alapján fizetett valamely összeg visszatérítése iránti peres eljárás
az ellen a fuvarozó ellen indítható, aki ezt az összeget beszedte, vagy az ellen a fuvarozó
ellen, akinek a javára az összeget beszedték.
(5) Peres eljárást a (2) és (4) bekezdésben megjelölt fuvarozókon kívül más fuvarozók ellen
is lehet indítani, ha azt ugyanazon a szállítási szerződésen alapuló főkövetelés tárgyában folyó
eljárás során viszontkereset vagy kifogás alakjában érvényesítik.
(6) Amennyiben a jelen egységes szabályok a fuvarozásteljesítési segédekre is
alkalmazandók, ellenük is indítható peres eljárás.
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(7) Ha a felperes több fuvarozó között választhat, választási joga megszűnik, mihelyt azok
valamelyike ellen a peres eljárást megindította; ez irányadó akkor is, ha a felperes egy vagy
több fuvarozó és fuvarozásteljesítési segéd között választhat.
58. cikk
Az utasok halála és sérülése esetében fennálló felelősséggel kapcsolatos kereseti jog
elévülése
(1) Az utasok halála vagy sérülése esetén a fuvarozót terhelő felelősségre alapított kereseti
jogát a jogosult elveszíti, ha a kárról vagy a sérülésről történő tudomásszerzését követő
tizenkét hónapon belül nem tesz bejelentést az utast érintő balesetről valamely olyan
fuvarozónál, amelyhez az 55. cikk (1) bekezdése értelmében az igény benyújtható. Ha a
jogosult a fuvarozónak a balesetet szóban jelenti be, a fuvarozó erről a szóbeli bejelentésről
tanúsítványt köteles neki kiadni.
(2) Mindazonáltal a kereseti jog nem szűnik meg, ha
a) az (1) bekezdésben megadott határidőn belül a jogosult igényt nyújtott be az 55. cikk
(1) bekezdésében megjelölt egyik fuvarozónál;
b) a felelős fuvarozó az (1) bekezdésben megadott határidőn belül más úton tudomást szerzett
az utast ért balesetről;
c) ha a baleset bejelentése olyan körülmények folytán nem vagy nem kellő időben történt,
amelyek a jogosultnak nem róhatók fel;
d) ha a jogosult bizonyítja, hogy a baleset a fuvarozó hibájából következett be.

59. cikk
Poggyászszállításból eredő kereseti jog megszűnése
(1) Az útipoggyásznak a jogosult részéről való átvétele megszünteti a szállítási szerződésből
eredő minden kereseti jogot a fuvarozóval szemben a részleges elveszésért, a sérülésért vagy a
késedelmes kiszolgáltatásért.
(2) Nem szűnik meg azonban a kereseti jog:
a) részleges elveszés vagy sérülés esetén, ha
1. az elveszést vagy a sérülést az 54. cikknek megfelelően azt megelőzően állapították
meg, hogy az útipoggyászt a jogosult átvette;
2. kizárólag a fuvarozó hibájából maradt el az a megállapítás, amelynek az 54. cikk
értelmében meg kellett volna történnie;
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b) külsőleg fel nem ismerhető olyan kárért, amelyet a jogosult csak az útipoggyász átvétele
után állapított meg, ha a jogosult
1. az 54. cikknek megfelelő megállapítást a kár felfedezése után azonnal, de legkésőbb az
útipoggyász átvételét követő három napon belül kérte; és
2. ezenkívül bizonyítja, hogy a kár a fuvarozó általi átvétel és a kiszolgáltatás közötti
időben keletkezett;
c) ha késedelmes kiszolgáltatás esetében a jogosult huszonegy napon belül az 56. cikk
(3) bekezdésében megjelölt fuvarozók valamelyike ellen érvényesíti a jogait;
d) ha a jogosult bizonyítja, hogy a kárt a fuvarozó hibája okozta.

60. cikk
A kereseti jog elévülése
(1) A fuvarozónak az utasok halála és sérülése tekintetében fennálló felelősségével
kapcsolatos kereseti jog elévül:
a) az utas vonatkozásában a baleset napjától számított három év elteltével;
b) más jogosultak vonatkozásában az utas halálától számított három év alatt, legkésőbb
azonban a baleset napjától számított öt év alatt.
(2) A szállítási szerződésből eredő egyéb kereseti jogok egy év alatt évülnek el. Az elévülési
idő azonban két év olyan kár megtérítésére irányuló kereseti jog esetében, amely akár a
károkozás szándékával, akár gondatlanul, de a kár lehetséges bekövetkezésének a tudatában
elkövetett cselekményre vagy mulasztásra vezethető vissza.
(3) A (2) bekezdés szerinti elévülési idő a kereseti jogok tekintetében elkezdődik:
a) a teljes elveszés miatti kártérítés esetén a 22. cikk (3) bekezdésében megállapított határidő
lejártát követő tizennegyedik napon;
b) a részleges elveszés, sérülés vagy késedelmes kiszolgáltatás miatti kártérítés esetén a
kiszolgáltatás napján;
c) az utasok szállítására vonatkozó minden más esetben a menetjegy érvényessége lejártának
a napján.
Az elévülési idő kezdő napja az elévülési időbe nem számít bele.
(4) […]
(5) […]
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(6) Az elévülés szünetelésére és félbeszakadására egyébként a nemzeti jog irányadó.
VII. CÍM
FUVAROZÓK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK
61. cikk
A fuvardíj felosztása
(1) Minden fuvarozó köteles az érdekelt fuvarozóknak azokból a fuvardíjakból, amelyeket
beszedett vagy be kellett volna szednie, az őket megillető részt kifizetni. A kifizetés módját a
fuvarozók egymás közt megállapodással rögzítik.
(2) A 6. cikk (3) bekezdését, a 16. cikk (3) bekezdését és a 25. cikket a részfuvarozók közötti
kapcsolatokra is alkalmazni kell.
62. cikk
Viszontkereseti jog
(1) Azt a fuvarozót, aki a jelen egységes szabályok értelmében kártérítést fizetett, a
következő rendelkezések figyelembevételével viszontkereseti jog illeti meg a szállításban
részt vett fuvarozókkal szemben:
a) az a fuvarozó, aki a kárt okozta, egyedül felelős azért;
b) ha a kárt több fuvarozó okozta, mindegyik az általa okozott kárért felelős; ha ilyen
megkülönböztetés nem lehetséges, a kártérítés a fuvarozók között a c) pont alapján oszlik
meg;
c) ha nem bizonyítható, hogy a kárt melyik fuvarozó okozta, a kártérítés a szállításban részt
vett összes fuvarozó között oszlik meg, kivéve azokat, akik bizonyítják, hogy a kárt nem
ők okozták; a felosztás a fuvardíjnak az egyes fuvarozókra eső részei arányában történik.
(2) Bármely fuvarozó fizetésképtelensége esetében, az őt terhelő, de általa meg nem fizetett
részlet a szállításban részt vett összes többi fuvarozó között a menetdíjnak az egyes
fuvarozókra eső részei arányában oszlik meg.
63. cikk
Viszontkereseti eljárás
(1) A 62. cikk szerinti viszontkereseti jogot gyakorló fuvarozó által teljesített kifizetés
jogszerűségét az a fuvarozó, aki ellen a viszontkereseti jogot érvényesítik, nem vitathatja, ha a
kártérítést bíróság állapította meg, és az utóbbi fuvarozónak, az eljárásról való szabályszerű
értesítés útján lehetővé tették, hogy az eljárásba beavatkozzék. Az értesítés és a beavatkozás
határidejét az alapeljárás bírósága állapítja meg.
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(2) Annak a fuvarozónak, aki viszontkereseti jogot gyakorol, ugyanabban az eljárásban kell
érvényesítenie az igényeit minden fuvarozóval szemben, akivel nem egyezett meg; ellenkező
esetben elveszíti a viszontkereseti jogát azokkal a fuvarozókkal szemben, akik ellen nem
indított eljárást.
(3) A bíróságnak ugyanabban az ítéletben kell határoznia az elé terjesztett valamennyi
viszontkereseti igény tekintetében.
(4) Az a fuvarozó, aki viszontkereseti jogát érvényesíteni kívánja, annak a tagállamnak a
bíróságához fordulhat, amelynek területén a fuvarban résztvevő fuvarozók valamelyikének
székhelye, telephelye vagy a szerződést megkötő iroda található.
(5) Ha az eljárást több fuvarozó ellen kell indítani, a felperes fuvarozó jogosult a
(4) bekezdés alapján illetékes bíróságok közül kiválasztani azt a bíróságot, amely előtt az
eljárást megindítja.
(6) A viszontkereseti eljárás nem kapcsolódhat össze a jogosult által a szállítási szerződés
alapján kártérítésért indított eljárással.
64. cikk
Megállapodások a viszontkereset tárgyában
A fuvarozók a 61. és 62. cikktől eltérő megállapodásokat köthetnek.

1371/2007/EK, II. melléklet
(kiigazított szöveg)
új szöveg
II. MELLÉKLET
A VASÚTTÁRSASÁGOK ÉS/VAGY MENETJEGY-ÉRTÉKESÍTŐK ÁLTAL
BIZTOSÍTANDÓ MINIMÁLIS INFORMÁCIÓK
I. rész: Az utazást megelőző tájékoztatás
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–

A szerződésre alkalmazandó általános feltételek

–

A leggyorsabb utazás menetrendje és feltételei

–

A legolcsóbb díjak menetrendje és feltételei

–

A fogyatékkal ⌦ fogyatékosságal ⌫ élő és a csökkent mozgásképességű
személyeket segítő eszközök hozzáférhetősége, hozzáférési feltételei és elérhetősége
a vonaton
az XXX irányelvben meghatározott hozzáférési követelményekkel
összhangban 

–

Hozzáférhetőség és h Hozzáférési feltételek kerékpárok számára
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–

Az ülőhelyek elérhetősége a dohányzó- és nem dohányzó részen, az első- és
másodosztályon, valamint a fekvőhelyek és a hálókocsik elérhetősége

–

A szolgáltatásokat várhatóan megzavaró vagy késleltető események

–

A vonaton igénybe vehető szolgáltatások elérhetősége

–

Az elveszett poggyász visszaigénylésére vonatkozó eljárások

–

A panaszok benyújtására vonatkozó eljárások.

II. rész: Információk az utazás során
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–

A vonaton igénybe vehető szolgáltatások

–

Következő állomás

–

Késések

–

Fő összeköttetések

–

Biztonsági és üzembiztonsági kérdések.
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1371/2007/EK, III. melléklet
(kiigazított szöveg)
III. MELLÉKLET
MINIMÁLIS SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI ELŐÍRÁSOK
Információk és menetjegyek
A szolgáltatások pontossága és a szolgáltatás zavarainak kezelésére vonatkozó általános elvek
A gördülő állomány és az állomás létesítményeinek tisztasága (például levegőminőség a
kocsikon, a szaniter berendezések higiéniája stb.)
Az utasok elégedettségének vizsgálata
Panaszkezelés, visszatérítés és kártérítés a szolgáltatás minőségi előírásainak be nem
tartásáért Segítségnyújtás a fogyatékkal élő és a csökkent mozgásképességű személyek
részére.

új szöveg
I.

A vasúttársaságokra vonatkozó követelmények

A vasúttársaságoknak a honlapjukon minden év június 30-áig közzé kell tenniük az előző
üzleti évre vonatkozó szolgáltatásminőségi jelentést, és azt el kell juttatniuk a nemzeti
végrehajtási szervnek és – a honlapján való közzététel céljából – az Európai Unió Vasúti
Ügynökségének (ERA). A vasúttársaságoknak e jelentést az adott tagállam hivatalos nyelvén
(nyelvein) kell közzétenniük, és amennyiben lehetséges, az Unió más nyelvein is, többek
között egy angol nyelvű összefoglaló formájában.
A szolgáltatásminőségi jelentésekben legalább az alábbi információknak kell szerepelniük:
1) A szolgáltatások pontossága és a szolgáltatás zavarainak kezelésére vonatkozóan a
vasúttársaságok által alkalmazott általános elvek
a) késések
i.

az összesített átlagos késés szolgáltatási kategóriánként (nemzetközi, belföldi
távolsági, regionális és városi/elővárosi), százalékban kifejezve;

ii.

a késve indult járatok százalékos aránya;

iii.

a késve érkezett járatok százalékos aránya:
–

a 60 percnél rövidebb késések aránya;

–

a 60–119 perc közötti késések aránya;

–

a 120 perces vagy annál hosszabb késések aránya;

b) járattörlések
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a járattörlések százalékos aránya szolgáltatási kategóriánként (nemzetközi,
belföldi távolsági, regionális és városi/elővárosi);
c) a rendelet alkalmazása a késések és járattörlések tekintetében:
i.

az ellátásban vagy segítségben részesített utasok száma;

ii.

az ellátás-, illetve segítségnyújtás költsége;

iii.

a kártérítésben részesült utasok száma;

iv.

a kártérítés költsége;

2) Az utasok elégedettségének felmérése
A jelentésben legalább az alábbi kategóriáknak kell szerepelniük:
i.

a vonatok pontossága;

ii.

a késés esetén az utasoknak nyújtott tájékoztatás;

iii.

a vonatokon nyújtott tájékoztatás pontossága és rendelkezésre állása;

iv.

a karbantartás minősége/a vonatok állapota;

v.

a biztonság szintje a vonatokon;

vi.

a vonatok belsejének tisztasága;

vii.

hasznos információk nyújtása az utazás során;

viii. megfelelő színvonalú mosdók rendelkezésre állása valamennyi vonaton,
ix.

megfelelő tisztaságú és jól karbantartott állomások;

x.

a vonatok és a vonatokon lévő szolgáltatások (többek között a mosdók)
akadálymentessége;

xi.

a vonaton utazó, fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű
személyekkel történt események száma és a számukra a 24. cikkben foglaltak
szerint ténylegesen nyújtott segítség minősége, függetlenül attól, hogy az
érintett személy a segítségnyújtás iránti igényéről előzetesen értesítette-e a
vasúttársaságot.

3) Panaszkezelés

4)

i.

panaszok száma és következménye;

ii.

panasztípusok;

iii.

a feldolgozott panaszok száma,

iv.

átlagos válaszidő;

v.

javítási lehetőségek, megtett intézkedések.

A fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek részére nyújtott
segítség
a segítségnyújtási esetek száma szolgáltatási kategóriánként (nemzetközi, belföldi
távolsági, regionális és városi/elővárosi).

5)
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a vészhelyzeti tervek, válságkezelési tervek megléte és rövid leírása.
II.

Az állomásüzemeltetőkre és az infrastruktúra-működtetőkre vonatkozó
követelmények

A szolgáltatásminőségi jelentésekben legalább az alábbi információknak kell szerepelniük:
1) Információk és menetjegyek
i.

az információkérések kezelésére szolgáló eljárás az államosokon;

ii.

a vonatok menetrendjére, az árakra és a peronokra vonatkozó
információnyújtás eljárása és módja; az információk minősége;

iii.

a rendelet szerinti jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos információk és a
nemzeti végrehajtó testületek elérhetőségének feltüntetése;

iv.

jegyvásárlási lehetőségek;

v.

információnyújtás és jegyértékesítés céljára rendelkezésre álló személyzet az
állomáson;

vi.

tájékoztatás nyújtása a fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű
személyek számára;

2) A szolgáltatás zavarainak kezelésére vonatkozó általános elvek
i.

az ellátásban vagy segítségben részesített utasok száma;

ii.

az ellátás-, illetve segítségnyújtás költsége;

3) Az állomáson lévő létesítmények (mosdók stb.) tisztaságának biztosítására szolgáló
intézkedések leírása
i.

a takarítás gyakorisága;

ii.

mosdók rendelkezésre állása;

4) Az utasok elégedettségének felmérése
A jelentésben legalább az alábbi kategóriáknak kell szerepelniük:
i.

a késés esetén az utasoknak nyújtott tájékoztatás;

ii.

a vonatok érkezési és indulási idejére/peronokra vonatkozó tájékoztatás
pontossága és rendelkezésre állása;

iii.

a biztonság szintje az állomásokon;

iv.

az állomásokon az információkérések megválaszolásához szükséges idő;

v.

megfelelő színvonalú (akadálymentes) mosdók rendelkezésre állása az
állomáson;

vi.

az állomások tisztasága és karbantartása;

vii.

az állomás és az ott található létesítmények akadálymentessége.

viii. a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyekkel az
állomáson történt események száma és a számukra nyújtott szolgáltatás
minősége.
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új szöveg
IV. MELLÉKLET
PANASZKEZELÉS
A NEMZETI VÉGREHAJTÓ TESTÜLETEKNÉL
Az olyan összetett esetekben, amikor több panasz került benyújtásra, több üzemeltető érintett,
nemzetközi utazásról van szó, vagy olyan baleset történt, amely az érintett társaság engedélyét
kiadótól eltérő tagállam területén következett be, és különösen akkor, ha nem egyértelmű,
hogy melyik nemzeti végrehajtó testület illetékes, illetve ha ez elősegítené vagy felgyorsítaná
a panasz megoldását, a nemzeti végrehajtó testületeknek közösen egy „vezető” testületet kell
kijelölniük, amely az utasokkal való kapcsolattartás során egyedüli kapcsolattartóként jár el.
Az összes érintett nemzeti végrehajtó testületnek együtt kell működnie a panasz megoldása
érdekében (ez magában foglalja az információátadást, a dokumentumok fordításához nyújtott
segítséget és a balesetek körülményeivel kapcsolatos tájékoztatást). Az utasokat tájékoztatni
kell arról, hogy melyik testület jár el „vezető” testületként.
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új szöveg
V. MELLÉKLET
MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT
1371/2007/EK rendelet

HU

E rendelet

1. cikk

1. cikk

1. cikk, a) pont

1. cikk, a) pont

1. cikk, b) pont

1. cikk, b) pont

----

1. cikk, c) pont

1. cikk, c) pont

1. cikk, d) pont

----

1. cikk, e) pont

1. cikk, d) pont

1. cikk, f) pont

1. cikk, e) pont

1. cikk, g) pont

----

1. cikk, h) pont

1. cikk, f) pont

1. cikk, i) pont

2. cikk

2. cikk

2. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés

----

2. cikk, (3) bekezdés

----

2. cikk, (4) bekezdés

----

2. cikk, (5) bekezdés

----

2. cikk, (6) bekezdés

----

2. cikk, (7) bekezdés

----

----

2. cikk, (2) bekezdés

----

2. cikk, (3) bekezdés

3. cikk

3. cikk

3. cikk, (1) bekezdés

3. cikk, (1) bekezdés
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3. cikk, (2), (3) bekezdés

----

3. cikk, (4) bekezdés

3. cikk, (2) bekezdés

3. cikk, (5) bekezdés

3. cikk, (3) bekezdés

3. cikk, (6) bekezdés

3. cikk, (4) bekezdés

3. cikk, (7) bekezdés

3. cikk, (5) bekezdés

3. cikk, (8) bekezdés

3. cikk, (6) bekezdés

3. cikk, (9) bekezdés

3. cikk, (7) bekezdés

3. cikk, (10) bekezdés

3. cikk, (8) bekezdés

----

3. cikk, (9) bekezdés

----

3. cikk, (10) bekezdés

3. cikk, (11) bekezdés

3. cikk, (11) bekezdés

----

3. cikk, (12) bekezdés

3. cikk, (12) bekezdés

3. cikk, (13) bekezdés

3. cikk, (13) bekezdés

3. cikk, (14) bekezdés

3. cikk, (14) bekezdés

----

3. cikk, (15) bekezdés

3. cikk, (16) bekezdés

3. cikk, (16) bekezdés

3. cikk, (17) bekezdés

3. cikk, (17) bekezdés

3. cikk, (18) bekezdés

----

3. cikk, (19) bekezdés

4. cikk

4. cikk

----

5. cikk

5. cikk

6. cikk

6. cikk

7. cikk

7. cikk

8. cikk

8. cikk

9. cikk

----

9. cikk, (4) bekezdés

9. cikk

10. cikk
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9. cikk, (3) bekezdés

----

----

10. cikk, (5) és (6) bekezdés

10. cikk

----

11. cikk

11. cikk

12. cikk

12. cikk

12. cikk, (2) bekezdés

----

13. cikk

13. cikk

14. cikk

14. cikk

15. cikk

15. cikk

16. cikk

16. cikk

----

16. cikk, (2) és (3) bekezdés

17. cikk

17. cikk

----

17. cikk, (8) bekezdés

18. cikk

18. cikk

----

18. cikk, (6) bekezdés

----

19. cikk

19. cikk

20. cikk

20. cikk

21. cikk

21. cikk, (1) bekezdés

----

21. cikk, (2) bekezdés

22. cikk, (2) bekezdés és 23. cikk, (2)
bekezdés

22. cikk

22. cikk

22. cikk, (2) bekezdés

----

----

22. cikk, (4) bekezdés

23. cikk

23. cikk

----

23. cikk, (4) bekezdés

24. cikk

24. cikk
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25. cikk

25. cikk, (1), (2), (3) bekezdés

----

26. cikk

26. cikk

27. cikk

27. cikk

28. cikk

----

28. cikk, (3) bekezdés

27. cikk, (3) bekezdés

28. cikk, (4) bekezdés

28. cikk

29. cikk

29. cikk

30. cikk

30. cikk

31. cikk

----

32., 33. cikk

31. cikk

34. cikk

----

34. cikk, (1), (3) bekezdés

32. cikk

35. cikk

33. cikk

----

34. cikk

36. cikk

35. cikk

----

----

37. cikk

36. cikk

38. cikk

----

39. cikk

37. cikk

40. cikk

I. melléklet

I. melléklet

II. melléklet

II. melléklet

III. melléklet

III. melléklet

----

IV–V. melléklet

33

HU

