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Kód Számlán megjelenő rövid megnevezés Teljes megnevezés

10 Konténer haszn. díja Konténer használati díja

11 Kikötői díjak Kikötői díjak

12 Tengelycsere díja Tengelycsere díja

12.1 Áttengelyezés díja Áttengelyezési díj megállapodás alapján, nemzetközi forgalomban

13 Komphajódíj Komphajódíj

14 Kocsitartózkodási díj Útközbeni kocsitartózkodási díj

15 Rakszerek haszn. díja Rakszerek használati díja

16 Rakodólap haszn.díja Rakodólapok használati díja

17 Átrakási, átfejtési díj Átrakási vagy átfejtési díj

17.1 Átrakási díj Átrakási díj megállapodás alapján, nemzetközi forgalomban

17.4 Átrakási díj (konténer) Nagykonténer és egyéb kombinált fuvarozási egység átrakási díja megállapodás alapján, nemzetközi 

forgalomban17.6 Kompenzációs díj Kompenzációs díj a széles nyomtávú kocsik MÁV-nál történő megrakodása miatt (UZ részére)

18 Elfuvarozás, háztól A küldemény elfuvarozása a háztól (elfuvarozás)

19 Házhozszállítás Házhozszállítás

20 Különl.kocsi haszn.díja Különleges kocsik (pl. süllyesztett pőrekocsik) használati díja

20.1 Sülly.kocsi haszn.díja Süllyesztett rakfelületű kocsi használati díja

21 Különvonat díja Különvonattal történő fuvarozás díja

21.0 Kocsi ki-besorozási díj Kocsi ki-, besorozási díj útközbeni állomáson, ügyfél által megrendelt vonathoz

22 Forgóváz, zsámoly díja Forgóvázak, forgózsámolyok használati díja

22.1 Forgóváz használati díj Forgóváz használati díj nemzetközi forgalomban

23 Rendkívüli küldemény Rendkívüli küldemények díja

24 Hűtőkocsi-pótdíj Hűtőkocsi-pótdíj, kivéve az INTERFRIGO hűtőkocsidíját

26 Csalagúti fuvarozás A Csatorna-alagúton át való fuvarozás díja

27 Egyéb pótdíjak Egyéb, a fuvarköltség részét képező pótdíjak

27.1 RID jelölés díja RID/SZMGSZ 2. sz. melléklet szerinti jelölés díja

27.5 Védőkocsi díja Védőkocsi díja

27.6 Kocsi használati díja Vasúttársaság által rendelkezésre bocsátott kocsi használati díja kombinált forgalomban

27.7 Szerződés-módosítás díja Fuvarozási szerződés-módosítás végrehajtásáért járó díj

27.8 Lezárás jelképes zárral Vasúti kocsik, konténerek, ponyvák lezárása jelképes zárral

27.9 Lezárás biztonsági zárral Vasúti kocsik, konténerek, ponyvák lezárása biztonsági zárral

28.1 Jármű használati díj Vasúti jármű használati díja árufuvarozási szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységhez
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29.2 Kocsitovábbítási díj Kocsitovábbítási díj

29.5 Tolatás, mozdonyvárakozás Tolatás, mozdonyvárakozás sajátcélú vasúti  pályahálózaton

29.6 Tolatás, mozdonyvárakozás Tolatás, mozdonyvárakozás sajátcélú vasúti  pályahálózat kivételével

29.7 Kiszolgáló menet díja Kiszolgáló menet díja sajátcélú vasúti pályahálózaton

29.9 Kocsihasználati díj Kocsihasználati díj sajátcélú vasúti pályahálózaton

30 Berakási díj Berakási díj

30.1 Berakási díj Berakási díj

30.3 Berakási díj (konténer) Nagykonténer és egyéb kíséretlen kombináltfuvarozási egység berakodásának díja

31 Kirakási díj Kirakási díj

31.1 Kirakási díj Kirakási díj

31.3 Kirakási díj (konténer) Nagykonténer és egyéb kíséretlen kombináltfuvarozási egység kirakodásának díja

32 Rakományigazítási díj Rakományigazítási díj

32.2 Rakományigazítási díj Rakományigazítási díj

32.3 Árurögzítés díja Árurögzítés díja

32.4 Rakományigazítási díj Közvetített szolgáltatást tartalmazó rakományigazítási díj

33 Fekbér Fekbér

33.1 Tárolási díj (fekbér) Tárolási díj (fekbér)

34 Mérlegelési díj Mérlegelési díj

34.1 Tömegmegállapítás Tömegmegállapítás díja rakott, üres kocsiért mérlegelésenként

34.7 Tömegmegállapítás Tömegmegállapítás díja saját célú vasúti pályahálózat használójának üzemeltetésében lévő 

mérlegen

35 Rend.áll iparvágányára kiállítás A rendeltetési állomás iparvágányára történő kiállítás díja

35.3 Kocsitovábbítási díj Kocsitovábbítási díj rendeltetési állomáson

36 Felad.áll iparvágányára kiállítás A feladási állomás iparvágányára történő kiállítás díja

36.1 Kocsitovábbítási díj Kocsitovábbítási díj feladási állomáson

37 Kezelési díj felad áll-on Kezelés díja a feladási állomáson

38 kezelési díj rend áll-on Kezelés díja a rendeltetési állomáson

39 Emelőberendezés díja Emelőberendezések használati díja

40 Vámelőírások telj.díja A vámelőírások teljesítésének díja az ügyfél megbízásából elvégzett vámeljárás 

végrehajtásával összefüggésben, (pl. logisztikai vámszolgáltatások, mint pl. 

vámárubejelentés leadása) a feladási (indulási) országban
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40.1 Vámelőírások telj. díja Az Európai Unió külső határain kilépő küldeményeknél a vámjogszabályokban előírtak teljesítése 

megbízás alapján, a feladó által csatolt okmányokkal

40.2 Vámelőírások telj. díja Az Európai Unió külső határain kilépő küldeményeknél a vámjogszabályokban előírtak teljesítése 

megbízás alapján, EV okmány kitöltésével

40.7 Igazoltatás - export T2, T5, KKO, AKO, TKO, MRN, illetve EV okmányok igazoltatása kiviteli forgalomban

41 Vámelőírások telj.díja A vámelőírások teljesítésének díja az ügyfél megbízásából elvégzett vámeljárás 

végrehajtásával összefüggésben, (pl. logisztikai vámszolgáltatások mint pl. vámárubejelentés 

leadása) átmeneti országokban

41.1 Vámelőírások telj. díja Az Európai Unió külső határain kilépő küldeményeknél a vámjogszabályokban előírtak teljesítése 

megbízás alapján, a feladó által csatolt okmányokkal, átmeneti forgalomban

41.2 Vámelőírások telj. díja Az Európai Unió külső határain kilépő küldeményeknél a vámjogszabályokban előírtak teljesítése 

megbízás alapján, EV okmány kitöltésével, átmeneti forgalomban

41.5 Igazoltatás - tranzit T2, T5, KKO, AKO, TKO, MRN EV okmányok igazoltatása átmeneti forgalomban

42 Vámelőírások telj.díja A vámelőírások teljesítésének díja az ügyfél megbízásából elvégzett vámeljárás 

végrehajtásával összefüggésben, (pl. logisztikai vámszolgáltatások, mint pl. 

vámárubejelentés leadása) az érkezési országban

42.1 Igazoltatás - import T2, T5 AKO, illetve TKO igazoltatása behozatali forgalomban

43 Átvevő értesítési díja Az átvevő értesítésének díja a küldemény megérkezéséről

43.1 Értesítési díj Az átvevő/címzett értesítésének díja

43.3 Avizálási díj Értesítés a küldemény határátlépéséről, nyomközválás miatti átrakásról, áttengelyezésről (avizálás)

44 Kiszolg.igazolás díja Kiszolgáltatás igazolásának díja

45 Hatósági előírás díja Egyéb hatósági előírások teljesítésének díja

45.1 Növ. eü. vizsgálati díj Hatóságok által végzett növényegészségügyi vizsgálati díj

45.3 Állat. eü. vizsgálati díj Hatóságok által végzett állategészségügyi vizsgálati díj

45.4 Mintavételezés díja Mintavételezés díja

45.5 Mintavételezés díja Mintavételezésnél közreműködési díj

46 Vámelőírások telj.díja A fuvarozó kötelezettségébe tartozó vámelőírások teljesítésének díja

46.3 Vámközreműködési díj Az Európai Unió külső határain vám- és egyéb közigazgatási vizsgálatoknál közreműködési díj

48.3 Egyéb záhonyi díjak Egyéb, Záhony térségében felmerülő díjak

49.1 Tárolási díj Tranzit áruforgalomban külön megállapodás alapján felszámított vámszabadterületi, vámraktári 

tárolási díj 
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49.2 Egyéb mellékdíj (tranzit) Tranzit áruforgalomban külön megállapodás alapján felszámított egyéb mellékdíj 

50 Kocsiálláspénz Kocsiálláspénz

50.4 Várakozási díj Várakozási díj a fuvarozó által rendelkezésre bocsátott (vasútintézeti) kocsiért

50.5 Várakozási díj Az ügyfél által rendelkezésre bocsátott (magán) kocsiért, saját kerekein futó vasúti járműért

(I. Rész II. Fejezet 6.1.) a sajátcélú vasúti pályahálózaton (iparvágányon) álló kivételével

51 Egyéb késedelmi díjak Egyéb késedelmi díjak, kivéve kocsiálláspénz

51.4 Késedelmi díj Késedelmi díj normál nyomközű forgóvázért

52 Közúti görgők díja(ind) Közúti görgők használati díja (indulásnál)

53 Közúti görgők díja(érk) Közúti görgők használati díja (érkezésnél)

54 Ponyvahasználati díj Ponyvahasználati díj

55 Fűtőberendezések díja Fűtőberendezések használati díja

56.1 Kocsilemondási díj Kocsilemondási díj

56.2 Kocsilemondási díj Kocsilemondási díj  saját célú vasúti pályahálózaton

56.5 Lemondási díj Lemondási díj ügyfél által megrendelt vonatért (kocsirakomány)

56.6 Lemondási díj Lemondási díj ügyfél által megrendelt vonatért (kíséretlen kombináltfuvarozási egység)

56.7 Lemondási díj Lemondási díj ügyfél által megrendelt vonatért (kísért kombináltfuvarozási egység)

60.0 Vámok és más díjak Vámok és Vámhatóság által beszedett más díjak (kivéve: 61)

61.0 Többletértékadó (áfa) Vámhatóság által beszedett többletértékadó (áfa)

62.0 Többletértékadó (áfa) Többletértékadó (áfa), közösségi forgalomban

70 Jegelés díja Jegelés vagy utánjegelés költségei

71 Tisztítás,fertőtlenítés Tisztítás és fertőtlenítés díja

71.2 Fertőtlenítési díj Fertőtlenítési díj

71.6 Tisztítási díj Tisztítási díj

71.7 Mosási díj Mosási díj

72 Értékbevallás díja Értékbevallás díja

72.4 Értékbevallási díj Értékbevallásért járó díj

73 Készkiadások díja Készkiadások díja

73.1 Készkiadások díja Készkiadások díja

74 Utánvét díja Utánvét díja

74.1 Utánvét díja Utánvét díja

75 Állatok ellátásának díj Állatok ellátásáért járó díj
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76 Hiányzó okmány díjai Hiányzó okmányok díja

77 Helytelen fuvlev díja Helytelenül kitöltött fuvarlevél díja

78 Küldeménykíséret díja A küldemény kísérési díja

78.1 Kisérő díja Kisérő díja

79 Számlálás, vizsgálat díja Csomagok vagy állatok számlásának vagy vizsgálatának díja

79.1 Áruk számlálási díja Áruk számlálási és vizsgálati díja

79.2 Áruk számlálási díja (ipv-n) Áruk számlálási és vizsgálati díja sajátcélú vasúti pályahálózaton

80 Állomási díj Állomási díj

80.1 Átállítási díj Átállítási díj

80.2 Átállítási díj (ipv-re) Átállítási díj sajátcélú vasúti pályahálózatra

80.3 Kiszolgálási díj Kiszolgálási díj külön megállapodás alapján (feladási-rendeltetési helyre, illetve nyíltvonalra )

80.4 Kiszolg. lemondási díja Kiszolgálás lemondásának díja

80.5 Kocsiodaállítási díj Kocsiodaállítási díj bérelt területhez

80.7 Sérült kocsi javítása Sérült kocsi javítása

80.8 Kezelési díj Zártvonat kezelési díj

80.9 Jegyzőkönyv díj Jegyzőkönyv felvételi díj

81 Újrafeladási díj Kocsirakományok újrafeladásának díja külföldről, vagy külföldre

81.2 Fuvarlevélváltás díja  Fuvarlevélváltás díja CIM/SZMGSZ határváltós forgalomban

81.3 Újrafeladási (Rx) díj Újrafeladási (Rx) díj határállomáson, nemzetközi forgalomban

82 Más mellékdíjak Más mellékdíjak

82.0 Egyéb szolgáltatások díja Egyéb, a táblázatban fel nem sorolt szolgáltatásokért járó díj

83 Egyéb kiadások Egyéb kiadások

83.8 Fuvarlevél díj Fuvarlevél-garnítúra biztosítása, kitöltése a feladó megbízása alapján

84 Egyéb átvevői  költs. Az átvevőtől beszedendő egyéb költségek

84.1 Széles kocsi díj Széles kocsi használati díja

84.5 Egyéb pótdíj Egyéb fel nem sorolt közlekedési szolgáltatások díja

84.6 Egyéb közvetített szolg. Egyéb közvetített szolgáltatások

84.7 Egyéb szolgáltatás Egyéb fel nem sorolt üzleti szolgáltatások díja

84.8 Egyéb szolgáltatás Egyéb fel nem sorolt közlekedési szolgáltatások díja sajátcélú vasúti pályahálózaton

84.9 Egyéb szolgáltatás Egyéb fel nem sorolt közlekedési szolgáltatások díja

85 Hatósági díjak Más államigazgatási hatóságok által beszedett összegek
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86 Megelőző fuv. költség A megelőző fuvarozás költségei

86.1 Megelőző fuv. költség A megelőző fuvarozás költségei

87 Érdekbevallás díja Kiszolgáltatási érdekbevallás díja

87.2 Érdekbevallási díj Kiszolgáltatási érdekbevallási díj
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