
Continental Railway Solution Kft.

Díjszabás
a vasúti árufuvarozási tevékenységekhez



Bevezetés
A  Continental  Railway  Solution  Kft.  (a  továbbiakban  CRSHU)  által  fuvarozott
küldeményeknél  a  fuvarozási  szerződésre  az  Árufuvarozási  Üzletszabályzat  (a
továbbiakban Üzletszabályzat) feltételeit is figyelembe kell venni. 

Az Üzletszabályzat a CRSHU kiegészítő feltételeit tartalmazza.

A  CRSHU  szolgáltatásainak  díját,  a  díj  megállapításának  módját  és  feltételeit  jelen
Díjszabás tartalmazza, mely nem része az Üzletszabályzatnak. 

Az  Üzletszabályzat  és  a  Díjszabás  a  CRSHU  honlapján  (http://continentaltrain.com)
hozzáférhető,  a  társaság  székhelyén  (1143  Budapest,  Hungária  krt.  80/a  II/3)
megtekinthető vagy megvásárolható.

A CRSHU a fuvarozási díjat a következő tételek alapján határozza meg:

a) a  fuvarozási  útvonalon  érvényes  Hálózati  Üzletszabályzatban  meghatározott
pályahasználati díjak és szolgáltatási díjak; 

b) a fuvarozáshoz kapcsolódó szolgáltatások költségei. 

A  Díjszabás  a  CRSHU  Árufuvarozási  Üzletszabályzata  alapján  megkötött  fuvarozási
szerződésekre érvényes. Az Üzletszabályzattól eltérően, keretszerződés alapján végzett
fuvarozásra a keretszerződés előírásait is figyelembe kell venni.



Általános előírások 
A CRSHU megrendelés  esetén  a  visszaigazolásban,  illetve  külön  ajánlatkérés  esetén
ajánlatában 5 napon belül közli a fuvarozási díjat.

A Díjszabásban szereplő  díjak  az  általános forgalmi  adót  nem tartalmazzák.  A fizetés
pénznemeként  a  CRSHU  belföldi  forgalomban  forintot,  nemzetközi  forgalomban  a
szerződésben megállapított devizát fogad el.

A  devizakonverzió  eltérő  megállapodás  hiányában  a  teljesítés,  illetve  a  szolgáltatás
elvégzésnek  időpontjában  érvényes,  a  Magyar  Nemzeti  Bank  által  közzétett  hivatalos
devizaárfolyamon történik.

A  Díjszabás  feltételei  minden  áruküldeményre  érvényesek,  feltéve,  hogy  külön
megállapodás feltételei másképp nem rendelkeznek.



Díjszámítás 

A fuvardíj alapegysége és elemei 
A fuvardíj-számítás alapegysége a vonat. A fuvardíj elemei a következők: 

a) a vonat közlekedtetésének díja

b) a CRSHU által nyújtott szolgáltatások díjai.

A vonatközlekedtetési díj számítása 
A vonat közlekedtetési díjat a CRSHU a következő tételek alapján határozza meg: 

a) díjszabási távolság

A díjszabási távolságot a CRSHU az állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő
elhelyezkedésére vonatkozó, a Vasúti Pályakapacitás Elosztó Kft. honlapján közölt adatok
alapján egész kilométerre kerekítve határozza meg. 

b) a vonat műszaki paraméterei 

◦ vonat hossza; 

◦ a küldemény tömege; 

◦ a kocsik saját tömege; 

◦ a kocsik státusza (tulajdoni viszonyai). 

◦ áruként feladott saját kerekein futó vasúti járművek tulajdonságai 

c) a küldemény fuvarozásához kapcsolódó üresfutás költségei 

d) pályavasúti szolgáltatások díjai 

A pályavasúti szolgáltatások leírását, díjtételeit, a vonalszakaszok és állomások, szolgálati
helyek kategóriába sorolását a Hálózati Üzletszabályzat tartalmazza.

A szolgáltatási díj számítása 
A  CRSHU  a  fuvarozáshoz  kapcsolódóan  felmerült  költségeit  –  a  fuvarozás
megrendeléskor, vagy ajánlatkéréskor megadott jellemző paraméterei alapján – ajánlatába
beépítve adja meg, illetve keretszerződésben rögzíti. 



Mellékdíjak 
A CRSHU a következőkben felsorolt mellékdíjakat az Üzletszabályzatban meghatározott
esetekben jogosult felszámítani.

Megnevezés Egység HUF EUR

Várakozási díj vonat / óra 20.000

Lemondási díj vonat 200.000

Mérlegelési díj kocsi 9.500

Értékbevallási díj küldemény 20.000

Átállítás saját célú vasúti pályán Megállapodás alapján

Reexpediálás,  újrafeladás,  fuvarozási
szerződés módosítás

küldemény 30

Útközbeni  mintavételezésben  való
közreműködés.  Tényleges  költség,  de
minimum

kocsi 6.750

Mozdonyvárakozás vonatra, a CRSHU
érdekkörén kívül

óra 30.000

Vonatvárakozás  díja,  amennyiben  a
várakozás a fuvaroztató vagy az átvevő
vasút  érdekében,  vagy  kérésére
útközbeni állomáson történik

Várakozás helyenként 65.000

Kocsi várakozási díja

A CRSHU által rendelkezésre bocsátott
kocsi  esetében,  a  fuvarozási
szerződéstől eltérő használati időre

vagonóra 400

Biztonsági árukíséret Megállapodás alapján

Hatósági díjak Számla alapján

Ellenőrző  mérlegelés  díja,  a
megállapított  mértékű  tengelyterhelés
túllépéstől függően:

05,01%-10%:

10,01%-20%:

>20%:

kocsi

kocsi

kocsi

50.000

200.000

300.000



Megnevezés Egység HUF EUR

Kocsi eseti tárolása vagonnap 500

Kocsi  tartós  tárolása  külön
megállapodás alapján

vagonnap 300

Veszélyes  áruval  rakott  kocsi
megjelölésének  díja  (narancssárga
öntapadós  fólia,  vagy  veszélyességi
bárca pótlása)

db 1.000

További szolgáltatások díjai 
A CRSHU által nyújtott további szolgáltatások (így különösen RK engedély, futási bizonylat
biztosítása) díjának meghatározása egyedi megállapodásban történik.
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