Bevezetés
Az Árudíjszabás (továbbiakban: Díjszabás) az MMV Zrt Árufuvarozási
Üzletszabályzata feltételei szerint kötött fuvarozási szerződések alapján a Magyar
Köztársaság országos vasúti pályahálózatán továbbított küldeményekre érvényes.
A Díjszabás az MMV Zrt. székhelyén (1035 Budapest, Kerék u. 80.), illetve a
honlapján hozzáférhető.
A Díjszabás fejezetei:
I. fejezet:
Díjszámítási feltételek
II. fejezet:
Mellékdíjak táblázata

I. Fejezet
Díjszámítási feltételek
Az MMV Zrt. a fuvardíjat a Hálózati Üzletszabályzatban (HÜSZ) meghatározott
pályahasználati díjak és az e díjrendszeren kívül eső fuvarozással kapcsolatos
feladatok és szolgáltatások költségei alapján készíti el.
Tekintettel arra, hogy a fuvardíjat az MMV Zrt. egyedileg kalkulálja, melynek alapja
az adott viszonylatban a vonattovábbítás költsége, a pontos kalkuláció
elkészítéséhez feltétlenül szükséges a feladási és rendeltetési állomásokon
elvégzendő feladatok megadása is. (Javasoljuk a www.mmv.hu honlapon található
Ajánlatkérő lap kitöltését és megküldését.)
1. Áruosztályozás
Az áruk felsorolását és NHM számát a Harmonizált Árucikkjegyzék (1. melléklet)
tartalmazza.
2. Áru tömege
Az áru tömege az MMV által mért tömeg, ennek hiányában a feladó által a
fuvarlevélbe beírt tömeg. (bevallott tömeg)
Az áru tömegébe beletartozik az áru csomagolásához felhasznált anyag, eszköz,
ponyva, az áru biztonságos fuvarozása érdekében felhasznált rakodási eszköz, a
kocsi tartozékát nem képező rakszer, konténer és rakodólap saját tömege.
3. Áru tömege a fuvardíj számításához
Amennyiben a fuvardíj az áru tömege alapján kerül megállapításra, a fuvardíj
számítási tömeg a fuvarokmány szerinti mérés alapján vagy a bevallással
megállapított tömeg kilogrammban megadva.
Amennyiben a szerződésben a vonatra minimális áru mennyiség vagy egyéb tömeg
került meghatározásra a fuvardíj számításánál azt kell alkalmazni.
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4. Belföldi forgalomra érvényes feltételek alkalmazása:
Az MMV Zrt. a belföldi forgalomra érvényes feltételeket abban az esetben
alkalmazza, ha a küldemény feladási és rendeltetési állomása a Magyar Köztársaság
vasúti pályahálózatán fekszik.
5. Nemzetközi forgalomra érvényes feltételek alkalmazása
A nemzetközi forgalomra érvényes feltételek kerülnek alkalmazásra kiviteli-,
behozatali- és átmeneti forgalomban.

6. Vonat
A vonat vontatójárművel zárt egységben továbbított rakott és/vagy üres kocsik.

7. A vonatdíj megállapítása
A vonatdíjat az MMV Zrt esetenként,
figyelembevételével állapítja meg:

az

ajánlatkérésre

a

következők

7.1. A vonat jellemzői:
- a továbbított kocsik darabszáma,
- a kocsik státusza (tulajdona),
- az áru osztálya (NHM szám),
- a vonat bruttó tömege
- a vonat hossza.
7.2. A vontatás költségei:
- a vontatási nem, (dízel, villamos)
- a vontatójármű típusa (mozdony szükséges teljesítménye)
- a vonal paraméterei. (pálya emelkedési és lejt viszonyok,
terhelhetőség)
- vontatási energia felhasználás
7.3. Műszaki vizsgálat, fékpróba
7.4. A továbbításhoz igénybevett pályavasúti szolgáltatások díjai (a mindenkor
hatályos HÜSZ alapján):
7.4.1. MÁV Zrt. pályavasúti szolgáltatásai
- Alapdíj:
- menetvonal biztosítási díj (Ft/vonat),
- közlekedtetési díj, közlekedtetési díj pályakategóriánként
(Ft/vonatkm).
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- Állomáshasználati díj: (Ft/vonat)
- induló állomáson,
- közbenső állomáson,
- határ és csatlakozó állomáson,
- célállomáson.
-

Kiszolgálás célú állomáshasználat 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 közlekedtetési és állomáshasználati díjakat a MÁV ZRt. három pályaszakasz-,
illetve állomáskategória szerint határozza meg, a pályaszakaszok, állomások
besorolását a HÜSZ függeléke tartalmazza.
7.4.2. GySEV Rt. pályavasúti szolgáltatásai
- Menetvonal biztosítási díj (Ft/vonat).
- Közlekedtetési díj (Ft/vonatkm + Ft/elegytonnakm).
- Állomáshasználati díj, a
meghatározva (Ft/megállás).

HÜSZ

szerinti

három

kategóriában

- Tolatási díj (Ft/vonatkezelés + Ft/kiszolgált kocsi).
8. A fuvardíj alapegysége
-

vonatdíj (Ft/vonat vagy EUR/vonat)

-

áru tömeg egységére vetített díj (Ft/tonna, EUR/tonna)

9. A fuvardíj számítása
A tonnában megadott fuvardíjat a fuvardíj számítási tömeg alapulvételével kell
meghatározni.
10. Az MMV Zrt szolgáltatásainak költsége
Az MMV Zrt a szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerült költségeit az eseti
ajánlatkérésekre adott ajánlataiba beépítve adja meg, figyelembe véve a fuvarozás
valamennyi körülményét.
11. A díjszabás pénzneme
A díjak forintban (HUF) és euróban (EUR) kerültek meghatározásra.
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A díjak átszámítása a fizetés pénznemére, a teljesítmény, illetve a szolgáltatás
elvégzésének időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett
hivatalos devizaárfolyamon történik.
12. Általános forgalmi adó
A díjszabás díjai az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
13. Hatósági díjak, költségek
Az MMV Zrt. a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint az azokban
meghatározott adókat illetve más hatósági díjakat jogosult felszámítani és a fizetésre
kötelezettől beszedni. Az adók és más hatósági díjak megállapításakor a kiszámított
összegek a vonatkozó jogszabály előírása szerint kerülnek kerekítésre.
14. Ellenőrző mérlegelés
A MÁV Pályavasút jogosult a fuvarozás közben a küldemények tömegét ellenőrizni.
Amennyiben a vasúti pályára engedélyezett tengelyterhelés 5%-kal túllépésre kerül
ellenőrző mérlegelési díj kerül felszámításra.
Az MMV Zrt. jogosult az ellenőrző mérlegelés díját és a tengelyterhelés túllépés
megszüntetésének valamennyi költségét a fuvaroztatóra hárítani.
15. Érvényesség
A Díjszabás feltételei minden áruküldeményre érvényesek, feltéve, hogy külön
megállapodás feltételei másképpen nem rendelkeznek.
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