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KITARTÁSSAL KIPRÉSELHETŐ A ROMÁN VASÚTTÁRSASÁGBÓL A PÓRUL JÁRT UTASOK FÁJDALOMDÍJA

Kártérítés többórás vonatkésés miatt

Várni, csak várni. A késést felhalmozó vonatjárathoz hasonlóan az utólag igényelt kártérítés is csak nagy sokára érkezik meg

Kártérítést igényelt egy gyer-
gyószentmiklósi fi atalember a 
Román Vasúttársaságtól egy 
menetrend szerinti vonatjárat 
hat-, illetve öt és fél órás késése 
miatt. Bár a folyamat hosszadal-
mas volt, az utas végül megkap-
ta azt, ami jár neki.

 » HEGYI ZSUZSÁNNA

K ártérítést ítélt meg járatainak 
késése miatt a Román Vasút-
társaság (CFR) egy gyergyó-

szentmiklósi férfi nak. A neve elhall-
gatását kérő fi atalember elmesélte, 
hogy ez év május 8-án Budapestre 
készült utazni az állami vasúttár-
saság menetrend szerinti járatával. 
A szerelvénynek 21 óra 29 perckor 
kellett volna befutnia a gyergyó-
szentmiklósi állomásra, de ez nem 
történt meg. Ezek után szinte órán-

ként arról tájékoztatták az utasokat, 
hogy elindul a vonat az elakadás 
helyszínéről, Tusnád környékéről, 
de csak hajnali fél négykor érkezett 
meg. „Hat órát várakoztunk az éj-
szaka közepén. Hűvös volt, sokan 
haza is mentek” – emlékezett vissza 
a történtekre a férfi . Ráadásul egy 
héttel később szintén szerencsétle-
nül járt: akkor a Budapestről haza-
felé vezető úton öt és fél órás késést 
kellett elviselnie. Kiderült, hogy 
első alkalommal javítás miatt volt 
az elakadás Tusnád környékén, a 
második esetben pedig a mozdony-
nyal történt valami Kolozsváron. A 
férfi  mindkét eset miatt kártérítést 
igényelt a vasúttársaságtól.

Több hónapos harc
„A kártérítés-igénylési űrlapot a 
gyergyószentmiklósi vasútállo-
másról kértem ki az alapján, hogy 
tudtam: ha legalább kétórás késése 
van a járatnak, és ezt nem közölték 

a jegyvásárláskor, akkor kérhetek 
részleges jegyár-visszafi zetést. Én 
240 lejért vásároltam a hálókocsis 
jegyemet, így 120 lejt, az utazási 
költségem felét kellett megtérítenie 
a CFR-nek” – mondta a fi atalem-
ber. Az igénylést május végén nyúj-
totta be. A törvény szerint három 
hónap a kártérítés határideje, de 
mivel ennek elteltével sem kapott 
választ, felhívta a vasútállomáson 
kifüggesztett, az utasok jogait soro-
ló plakáton olvasható nemzetközi 
telefonszámot. A panasztételre azt 
a választ kapta, hogy három napon 
belül elektronikus postán értesítik, 
mi a teendője. Levél azonban egy 
hónap múlva sem érkezett, ezért a 
Román Vasúttársaság személyszál-
lító egységét (CFR Călători) kereste 
fel telefonon, ahol ígéretet kapott a 
kártérítés odaítélésére.

Készpénzzel vagy jeggyel 
engesztelnek ki
A kártérítési igénylésen ugyan 
készpénz visszafi zetését kérte a 
gyergyószentmiklósi fi atalem-
ber, de mivel az utolsó telefonbe-
szélgetés alkalmával a kártérítés 
összegével megegyező értékű 
vonatjegyet is felajánlottak, utób-
bi elfogadása mellett döntött. 
„Amúgy is sokat utazom, ezt a 
pénzt is jegyvásárlásra költöttem 
volna, ezért elfogadtam a két, ösz-
szesen 270 lej értékű vonatjegyet, 
melyet egy éven belül használha-
tok fel” – ismertette a gyergyó-
szentmiklósi férfi .

 » „Hat órát 
várakoztunk az 
éjszaka köze-
pén. Hűvös volt, 
sokan haza is 
mentek” – em-
lékezett vissza 
a történtekre a 
férfi . Ráadásul 
egy héttel ké-
sőbb szintén sze-
rencsétlenül járt: 
akkor a Buda-
pestről hazafelé 
vezető úton öt és 
fél órás késést 
kellett elviselnie.
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Amit az utasok jogairól tudni érdemes

A Cfrcălători.ro honlapon közzétett rendelkezés szerint ha a vasúttársaság hi-
bájából a vonat késve érkezik a célállomásra, akkor kártérítés kifi zetésére kö-
teles. Ha a késés 60 és 119 perc közötti időintervallumba esik, akkor a jegyár 
25 százalékát, ha a késés 120 percnél több, akkor az érték 50 százalékát kell 
visszafi zetnie a társaságnak. Viszont a CFR nem fi zet kártérítést, ha a késést 
már jegyvásárláskor jelezték az utasoknak, vagy ha az utaztató 60 percen 
belül megoldja az utasok továbbszállítását. A négy eurónál olcsóbb jegyek 
árát szintén nem téríti meg a társaság. A kártérítést legkésőbb két hónapon 
belül kell igényelni. Az ehhez szükséges formanyomtatványt a vasútállomá-
sok jegyirodáiban vagy a vonatjegyeket árusító utazási irodákban lehet kérni, 
illetve le is lehet tölteni a társaság honlapjáról.

Új korlátozások 
a napelemprogramban

Pontosított a Zöld ház programot 
lebonyolító Környezetvédelmi 

Alap (AFM): mégis bevezettek 
korlátozásokat a kérések feltöl-
tésében, hogy ezáltal szavatolják 
az esélyegyenlőséget. Amint arról 
beszámoltunk, a hatóság a múlt 
héten kiadott egy közleményt, hogy 
november 6-án 10 órától – közel két 
hónap kényszerszünet után – újra 
fogadják a pályázati iratcsomókat. 
Bár az értesítésben nem tértek ki 
arra, hogy a feltételek változtak, 
utólag e-mailben tájékoztatták 
a kivitelezőket a korlátozások-
ról. András Lehel, a programban 
részt vevő, székelyudvarhelyi 
székhelyű Melinda-Impex Instal 
Kft. vezérigazgatója a Króniká-
nak kifejtette, a korlátozásokkal 
valójában az esélyegyenlőséget 
szavatolják a leszerződött kivite-
lezők között. A pontosításban az 
áll, hogy valamennyi cég legtöbb 
öt felhasználói fiók révén töltheti 
fel a magánszemélyek támogatási 
igénylését. Azok a cégek, amelyek 
korábban ennél kevesebb fiókkal 
rendelkeztek, újakat hozhatnak 
létre, azok viszont, amelyek ötnél 
több fiókot használtak, kötelesek 
lesznek törölni a „különbözetet”. 
A törlendő fiókokról már feltöltött 
kéréseket áthelyezik a megmaradó 
öt valamelyikére. Az AFM interne-
tes felülete nem engedi meg, hogy 
ugyanazzal a fiókkal több számí-
tógépről belépjenek egy időben. 
Bevezették az úgynevezett Captcha 
biztonsági kódot, amely képes 
kiszűrni a robot felhasználót.

Mint ismeretes, szeptember 10-
én néhány óra után a regisztrációt 
felfüggesztették arra hivatkozva, 
hogy le kell ellenőrizni a folyamat 
törvényességét. Felmerült ugyanis 
a gyanú, hogy a cégek egy része 
robotprogramokat használt, hogy 
gyorsítsa a folyamatot. A novem-
ber 6-i újraindításkor a szeptember 
10-én már feltöltött dokumentu-
mok érvényesek lesznek, sőt azok 
is, amelyeket szeptember 10-ig ik-
tattak a kivitelezőcégeknél, de nem 
sikerült feltölteni. Viszont akik 
szeptember 10-e után jelentkez-
tek, kénytelenek lesznek frissíteni 
az iratcsomót, tehát a 30 napra 
kiállított telekkönyvi kivonat és 
önkormányzati adóigazolás helyett 
újat kell kérniük, ha már nem érvé-
nyesek. A programra 656 millió lejt 
különítettek el, ez mintegy 33 ezer 
rendszer telepítésére elég. Legtöbb 
20 ezer lejes támogatás hívható le 
10 százalékos önrész mellett. Szep-
tember 10-én 13271 finanszírozási 
kérést regisztráltak. (Bíró Blanka)




