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DÍJSZABÁSOK
Árufuvarozási üzletszabályzat melléklete
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Bevezetés

A Magyar Vasúti Áruszállító Kft. díjszabása az Árufuvarozási Üzletszabályzat feltételei szerint kötött
fuvarozási szerződések alapján a Magyar Köztársaság országos vasúti pályahálózatán továbbított
szállítmányokra érvényes.
A Díjszabás az MVA Kft. székhelyén (4028 Debrecen, Árpád tér 36/37.), illetve a www.mvakft.hu
honlapon megtekinthető.

1. Általános díjszámítási feltételek és meghatározások:
Az MVA kft. fuvardíjait a MÁV Zrt. Hálózati Üzletszabályzatában (HÜSZ) meghatározott
pályahasználati díjak, valamint a pályahasználati díjrendszeren kívül eső szolgáltatások
költségei határozzák meg.
A fuvardíjakat az MVA Kft. egyedileg kalkulálja ki, melynek alapja az adott viszonylatban a
vonattovábbítás költsége és a feladási és rendeltetési állomásokon elvégzendő feladatok
költsége. A szállítási útvonal távolságát a HÜSZ adatai alapján egész kilométerre kerekítve
állapítjuk meg.
1.1 Áruosztályozás: az áruk besorolását a Harmonizált Árucikkjegyzék (NHM kód)
tartalmazza. A veszélyes árukat a RID szerinti UN számok hozzárendelésével is be kell
azonosítani.
1.2 Az áru tömege: az MVA Kft. által mért tömeg vagy ennek hiányában a feladó által a
fuvarlevélbe (vagonlistába) beírt tömeg. (bevallott tömeg)
1.3 Díjszámítási egység: a vonat vontatójárművel zárt egységben továbbított rakott és/vagy
üres kocsik.
2. Vonatdíj: az MVA Kft. a vonatdíjat az alábbiak figyelembevételével állapítja meg;
2.1 A vonat összeállítása:
- továbbított kocsik darabszáma
- a kocsik státusza (tulajdon)
- az áru osztálya (NHM szám, RID besorolás)
- vonat bruttó tömege
- vonat hossza
2.2. Vontatás költségei:
- vontatási nem (dízel, villamos)
- vontató jármű típusa (mozdony teljesítménye)
- a vonal paraméterei (pálya emelkedési és lejt viszonyok, terhelhetőség)
- vontatási energiafelhasználás
2.3 Műszaki vizsga, fékpróba
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3. MÁV Zrt. pályavasúti szolgáltatásai:
- Alapdíj:
- menetvonal biztosítás díj (Ft/vonat)
- közlekedési díj, közlekedtetési díj pályakategóriánként (Ft/vonatkm)
- Állomáshasználati díj: (Ft/vonat)
- induló állomáson
- közbenső állomáson
- határ és csatlakozó állomáson
- célállomáson
- Kiszolgálás célú állomáshasználati díja teherkocsik részére (Ft/kocsi)
- Kiszolgálási, rendezési célú pályavasúti tolatási díj (Ft/kocsi)
- Kiszolgálási, rendezési célú vasútvállalati tolatási díj (Ft/kocsi)
- Felsővezeték használati díj (Ft/ villamos-vonatkm)
- Vonatfelvételi díj
A továbbításhoz igényelt pályavasúti szolgáltatások díjai (a mindenkor hatályos HÜSZ)
alapján kerül meghatározásra.

A közlekedtetési és az állomáshasználati díjakat a MÁV Zrt. három pályaszakasz- illetve
állomáskategória szerint határozza meg, a pályaszakaszok, állomások besorolását a HÜSZ
függeléke tartalmazza.
4. Gysev Zrt. pályavasút szolgáltatásai:
- Menetvonal biztosítási díj (Ft/vonat)
- Közlekedtetési díj (Ft/vonatkm)
- Állomáshasználati díj a HÜSZ szerint három kategóriában meghatározva (Ft/megállás)
- Tolatási díj (Ft/vonatkezelés + Ft/kiszolgált kocsi)

5. Fuvardíj alapegységei:
- vonatdíj (Ft/vonat vagy EUR/vonat)
- áru tömeg egységre vetített díj (Ft/ tonna vagy EUR/tonna)
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6. Az MVA Kft. szolgáltatásának költségei:
Az MVA Kft. a szolgáltatásokkal kapcsolatban (pld. kocsi biztosítás) felmerült költségeit az
ajánlataiba beépítve adja meg a fuvarozás minden körülményét figyelembe véve.
7. A díjszabás pénzneme:
A díjak forintban (HUF) vagy euróban (EUR) kerülnek meghatározásra. A díjak átszámítása a
fizetés pénznemére a teljesítés, illetve a szolgáltatás elvégzésének időpontjában érvényes
MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik.
8. Általános forgalmi adó:
A díjszabás díjai az általánosforgalmi adót nem tartalmazzák.
9. Ellenőrző mérlegelés:
A MÁV Zrt. Pályavasút jogosult a fuvarozás közben a küldemények tömegét ellenőrizni.
Amennyiben a vasúti pálya engedélyezett tengelyterhelés 5%-kal túllépésre kerül ellenőrző
mérlegelési díj kerül felszámításra. AZ MVA Kft. jogosult az ellenőrző mérlegelés díját és a
tengelyterhelés túllépés megszüntetésének valamennyi költségét a fuvaroztatóra hárítani.
10. Díjszabás érvényessége:
A díjszabás feltételei minden áruküldeményre érvényesek feltéve, hogy külön megállapodás
feltételei másképpen nem rendelkeznek.
11. Mellékdíjak: (lásd mellékletben)
A mellékdíjakat az MVA Kft. csak abban az esetben számítja fel, ha a szerződésben
meghatározott díjak azokat nem tartalmazzák.
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ÖSSZEG
SORSZÁM

MEGNEVEZÉS

EGYSÉG
HUF

EUR

1.

Mérlegelési díj

kocsi

13.950

45

2.

óra/fő

8.200

26

Ft/ alkalom

37.500

120

4.

rakodási szabályok be nem tartása
miatti rakományigazítás a ténylegesen
felmerült költség, de legalább óránként
és személyenként
Rakodási szabályok ellenőrzése
rakományigazításnál
Áru átrakása

5.

Vagonok lezárása

külön megállapodás
alapján
Ft/ óra

9.300

30

6.

jelképes zár esetén

darab

186

0,6

7.

jelképes zár elhelyezése

darab

250

0,8

8.

biztonsági zár esetén

darab

680

2.2

9.

biztonsági zár felhelyezése

darab

310

1

10.

vonatlemondási díj a megrendelt vonat
közlekedésének elmaradása esetén
vonatlemondási díj a tervezett indulási
idő előtt 48 órával lemondva
Mozdonyvárakozás vonatra az MVA
érdekkörén kívüli okból
vonatvárakoztatás díja, mozdonnyal a
várakozás a fuvaroztató vagy átvevő
vasút érdekkörében vagy kérésére
útközbeni állomáson történik
Biztonsági árukísérés

vonat

HÜSZ szerint

vonat

megrendelt
szolg. díj 10%-a
34.100

3.

11.
12.
13.

14.
15.

óra

110

HÜSZ szerint
vonat

külön megállapodás
alapján

15.1

Ellenőrző mérlegelés díja a
megállapított tengelyterhelés túllépése
esetén
5,01 – 10 % túllépés esetén

vagon

62.000

200

15.2

10,01- 20% túllépés esetén

vagon

232 500

750

15.3

20,01 % fölötti túllépés esetén

vagon

347 200

1120

16.

kocsi tárolási díj

vagon/nap

248

0,8

17.

vonat/alkalom

10850

35

darab

1.210

3,9

19.

veszélyes áruval megrakott kocsi
megjelölésének díja
30x40 cm narancssárga öntapadós
matrica pótlása
20x25 cm veszélyességi bárca pótlása

darab

810

2,6

20.

Tolatás díja

HUF/óra

34.100

110

21.

Mozdonyvezető díja

HUF/óra

9.300

30

22.

Vonali tolatásvezető díja

HUF/óra/fő

7.750

25

23.

Vonatvizsgálat díja

HUF/ vonat

7.130

23

18.
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24.

Teljes fékpróba

HUF/ vonat

6.200

20

25.

Vonatfelvétel

HUF/ vonat

4.030

13

26.

Kiszállási díj

HUF/ km

155

0,5

27.

Mozdony + mozdonyvezető díja

HUF/óra

34.100

110

