
MMV Magyar Magánvasút Zrt.

megnevezés egység
belföldi forgalomban

HUF

nemzetközi forgalomban

EUR

rakszerek használata

átrakás

áttengelyezés

forgóváz használat

átállítás iparvágányon

rakományigazítás:

a rakodási szabályok be 

nem tartása miatt

bekövetkezett 

rendellenesség 

megszüntetéséért

a ténylegesen felmerült 

költség, de legalább

óránként és 

személyenként

óra/fő 8060 26

Rakodási szabályok 

ellenőrzése, 

rakományigazításnál 

Ft/alkalom 34100 110

mérlegelési díj

alkalmanként
vagon 10850 35

EU külső határain 

vám és egyéb 

közigazgatási 

vizsgálatoknál 

közreműködési díj

vagon 0 29

reexpediálás, 

újrafeladás, fuvarozási 

szerződés módosítás

küldemény 0 30

tisztítás, mosás, 

fertőtlenítés

útközbeni 

mintavételezésben 

való közreműködés, 

tényleges költség 

alapján, de minimum

vagon 8060 26

kiszolgáltatási 

érdekbevallási díj
bevallási díj 2% 2%

vagonok, 

fuvarozási egységek 

lezárása

Ft/óra 8990 29

jelképes zárral darab 155 0,5

megállapodás alapján

II. MELLÉKLET

megállapodás alapján

megállapodás alapján

megállapodás alapján

megállapodás alapján

megállapodás alapján



jelképes zár

 felhelyezése
darab 248 0,8

biztonsági zárral darab 651 2,1

biztonsági zár

felhelyezése
darab 279 0,9

vonatlemondási díj:

a megrendelt vonat 

közlekedésének 

elmaradása esetében

vonat HÜSZ szerint

a tervezett indulási idő 

előtt

 több mint 24 órával 

lemondva

vonat 102300 330

a tervezett indulási 

időhöz viszonyítva

 24 órán belül lemondva

vonat

a menetvonal 

közlekedtetési díja, min. 

150000Ft

min. 560

mozdonyvárakozás

 vonatra az MMV 

érdekkörén kívüli okból

óra 34720 112

vonatvárakozás díja 

mozdonnyal

a várakozás a 

fuvaroztató vagy az 

átvevő vasút 

érdekkörében vagy 

kérésére útközbeni 

állomáson történik

várakozási

helyenként / 

óra

74400 240

kocsi várakozási díja

MMV által 

rendelkezésre bocsátott 

kocsi esetében, a 

fuvarozásiszerződéstől 

eltérő használati időre

vagon/óra 465 1,5

PGV kocsibér (széles) vagon/óra 512 1,65

kocsi kiállítás

lemondása

megrendelt MMV kocsi 

kiállításának lemondása 

24 órán belül

vagon 6200 20

biztonsági árukíséret

hatósági díjak

2200

számla alapján



ellenőrző mérlegelés

díja

a megállapított mértékű 

tengelyterhelés 

túllépése esetében

5,01 -10 % vagon 58900 190

10,01 - 20 % vagon 232500 750

20,01 % felett vagon 347200 1120

kocsi tárolási díj

eseti tárolás 248 0,8

24 órát meghaladó kocsi 

várakozási dík Záhony 

körzet

megállapodás alapján

veszélyes áruval

megrakott kocsi 

megjelölésének díja 

9486 30,6

30x40 cm 

narancssárga öntapadós 

műanyag fólia pótlása

darab 992 3,2

20x25 cm

 veszélyességi bárca 

pótlása

darab 806 2,6

Tolatások díja

tolatás 

díja

rendszeres 

igénybevételre

HUF/óra 39990 129

tolatás 

díja

rendkívüli megrendelés 

esetén

HUF/óra 44950 145

vontatás díja

dízel

mozdony
100etkm

előzetes

 árajánlat
előzetes  árajánlat

villany

mozdony
100etkm

előzetes

 árajánlat
előzetes  árajánlat

vonali 

tolatásvezető
HUF/óra 5022 16,2

vonatvizsgálat HUF/vonat 9300 30,0

teljes fékpróba HUF/vonat 4681 15,1

vonatfelvétel HUF/vonat 4092 13,2

a 24 órát meghaladó

 ideig álló kocsik után 

fizetendő díj 

403 1,3

vagon/nap



kiszállási díj

(ha nincs helyben)
HUF/Km 310 1,0

MELLÉKDÍJAK

iparvágány kiszolgálási 

díja
kocsi

Iparvágány használat+ 

tolatási díj

Vámelőírások teljesítése

 kiindulási országban 
küldemény 0 22

Vámelőírások teljesítése

 átmeneti országban 
küldemény 0 22

Vámelőírások teljesítése

érkezési országban 
küldemény 0 22

Várakozási díj

01 - 24 óráig kocsi/óra 403 1,3

25 - 48 óráig kocsi/óra 527 1,7

48 órától kocsi/óra 651 2,1

kocsilemondási díj kocsi 5394 17,4

Vonat 

leállítása+újraindítása
vonat 477710 1541

értékbevallás, 

érdekbevallás

a fuvarlevélen 

feltüntetett összeg

tengelycsere és 

átrakás díja

Fuvarokmány kiállítása, 

módosítása
darab 9300 30

MMV Magyar Magánvasút Zrt.

külön megállapodás alapján


