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INTERMODÁLIS FORGALOMMAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSAINK

1. Tárolási díjak
1.1. Leadási forgalomban érkező (import), nem veszélyes árut tartalmazó küldemé-

nyek tárolási díja:

A Szolgáltató a kombináltfuvarozási küldeményt szállító vonat terminálra érkezésének nap-
ját beleszámítva 5 naptári nap díjmentes* tárolást biztosít az Ügyfél számára. 

A díjmentes időszakot követően, a 6-9 naptári napra a tárolási díj:

 konténereknél (20’ – 45’): 20,00- € / TEU** / nap

 egyéb daruzható kombináltfuvarozási egységeknél: 

  20’ küldeményeknél: 37,00- € / egység / nap

  21’ – 45’ küldeményeknél: 73,50- € / egység / nap

A 9 naptári napos tárolási ciklus után a tárolási díj a 10-13 naptári napra:

 konténereknél (20’ – 45’): 40,50- € / TEU / nap

 egyéb daruzható kombináltfuvarozási egységeknél: 

  20’ küldeményeknél: 81,50- € / egység / nap

  21’ – 45’ küldeményeknél: 163,00- € / egység / nap

A 13 naptári napos tárolási ciklus után a tárolási díj megkezdett naptári naponként:

 konténereknél (20’ – 45’): 60,50- € / TEU / nap

 egyéb daruzható kombináltfuvarozási egységeknél: 

  20’ küldeményeknél: 121,00- € / egység / nap

  21’ – 45’ küldeményeknél: 242,00- € / egység / nap

1.2. Leadási forgalomban érkező (import), veszélyes árut tartalmazó küldemények 
tárolási díja (ideértve az üres, de tisztítatlan konténereket is):

A Szolgáltató a kombináltfuvarozási küldeményt szállító vonat terminálra érkezésének nap-
ját beleszámítva 2 naptári nap díjmentes* tárolást biztosít az Ügyfél számára. 

A díjmentes időszakot követően a tárolás díja:

 3-ik naptári nap: 55,00- € / egység / nap

 4-ik naptári naptól:  220,00- € / egység / nap

*  Az alább részletezett nemzeti ünnepnapok nem képezik a díjmentes tárolási időszak részét: (január 1., március 15., nagypéntek (április 7.), húsvét (április 9-10.),  
május 1., pünkösd (május 28-29.), augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.) 

**  TEU (Twenty-Foot Equivalent Unit): 1 TEU 1 darab 20 láb hosszú konténeregységnek felel meg (20 láb hosszú konténer 1 TEU mennyiséget, 21 láb hosszúságtól 30 láb hosszúságig  
a konténer 1,5 TEU mennyiséget, 40 láb hosszú konténer 2 TEU, 45 láb hosszú konténer 3 TEU mennyiséget tesz ki).
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 Adminisztrációs díj: 3 000,00- €

A költség, a Szolgáltató területén észlelt, veszélyes áru szivárgásának az illetékes hatóság 
bevonásával történő megszüntetése esetén kerül kiszabásra, amennyiben az incidens a töl-
tés/ rakodás hibájából vagy az intermodális egység műszaki állapota miatt történt.

1.3. Termináli tárolás díja (közúton érkező és távozó küldeményekre):

A szolgáltatás kizárólag normál, nem veszélyes anyagot tartalmazó küldemények 
esetében vehető igénybe. 

A küldemény terminálra érkezésének napjától a tárolás díja, megkezdett naptári naponként:

 konténereknél (20’ – 45’):  40,50- € / TEU / nap

 egyéb daruzható kombináltfuvarozási egységeknél: 

  20’ küldeményeknél: 81,50- € / egység / nap

  21’ – 45’ küldeményeknél: 163,00- € / egység / nap

2. Emelési díjak
2.1. Konténerek (20-45’) emelési díja: 54,00- € / emelés

2.2. Csereszekrények emelési díja:  Külön megállapodás alapján

3. Konténertakarítási díj Külön megállapodás alapján

4. Konténerjavítási díj
4.1. Konténerjavítási szolgáltatás: Külön megállapodás alapján

4.2. Konténerjavítás munkadíja, megkezdett munkaóránként: 39,50- € / óra

Konténerjavítási szolgáltatás megrendelése esetén, minimum kettő (2) mozgatási költség-
gel is kalkulálni szükséges. (tömbből javítási helyre, majd vissza tömbbe)

5. Hűtőkonténerek szolgáltatási díjai
5.1. A konténerek belső mozgatásának díja:  54,00- € / konténer

A belső mozgatás díja magába foglalja érkező (import) konténer esetén a konténer hűtő-
helyre szállítását, feladási (export) konténer esetén pedig a konténer gépkocsiról hűtőhelyre 
történő leemelését.

5.2. Kezelési díj:

24 óránál rövidebb hűtés esetén: 62,00- € / konténer

24 órát meghaladó hűtés esetén  
megkezdett naptári naponként: 62,00- € / konténer / nap

Ez a díj a konténer hálózatra és hálózatról csatlakoztatását, a hűtés ideje alatti ellenőrzése-
ket és az energiaköltséget tartalmazza.
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6. Üres konténerek depózása Külön megállapodás alapján

7. Veszélyességi bárca pótlása és eltávolítása
Bárca felhelyezése bárcánként*: 24,00- € / bárca

Bárca eltávolítása bárcánként: 18,50- € / bárca

8. Mérlegelés díja
8.1. VGM mérlegelés előzetesen (a konténer leadásának  

megkezdése előtt) elküldött megbízás alapján  
(a folyamat két mérésből áll) 38,50- € / VGM mérés

Feltétel: a küldemények a mérlegelést követően a Szolgáltató telephelyén kerülnek export 
feladásra.

8.2. VGM mérlegelés utólagosan leadott megbízás alapján

Szolgáltató által biztosított fuvareszközzel: 155,00- € / VGM mérés

Ügyfél által biztosított fuvareszközzel: 128,00- € / VGM mérés

Feltétel: a küldemények a mérlegelést követően a Szolgáltató telephelyén kerülnek export 
feladásra.

8.3. Egyéb mérlegelés

Egyéb mérlegelés (egy mérés): 26,00- € / mérés

Egyéb mérlegelés (két mérés): 38,50- € / mérlegelés

A 8.3. Egyéb mérlegelés díjai az emelési költséget nem tartalmazzák.

9. Vámszolgáltatási díjak
9.1. Átmeneti megőrzésbe vétel adminisztrációs díja: 4,50- € / konténer

9.2. Egyéb vámszolgáltatáshoz kapcsolódó díjak: Külön megállapodás alapján

10. Egyéb szolgáltatások díjai
10.1. Konténer termináli mozgatása 

vámszemléhez, áru ki- illetve berakodásához: 62,50- € / konténer

10.2. Vámszemléhez konténerből áru gépi vagy kézi ki- és berakodása:

Tételes és szúrópróbaszerű vámvizsgálat esetén,  
megkezdett óránként: 17,50- € / óra / fő

Rakodáshoz (2 t) villás targonca biztosítása: 55,00- € / alkalom

* Bárcacsere esetén a bárca felhelyezés díja már tartalmazza a bárca eltávolításának költségét is.
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10.3. Vámszemle során kimaradt áru ideiglenes tárolása:

Kimaradt áru be- és kitárolásának díja: 22,00- € / alkalom

A díj tartalmazza az áru be- és kitárolását és nyilvántartását.

Tárolási díj:

A Szolgáltató a kombináltfuvarozási egység vámszemléjének napját beleszámítva  
10 naptári nap díjmentes tárolást biztosít az Ügyfél számára. 

A 10 naptári napos tárolási ciklus után 
a tárolási díj megkezdett naptári naponként: 5,50- € / nap / raklap*

10.4. Vámszemlékhez kapcsolódó területhasználati díj:

Szolgáltatótól igénybe vett rakodó személyzet esetén: 58,00- € / egység

Ügyfél által biztosított rakodó személyzet esetén: 81,00- € / egység

10.5. Terminálon szabvány raklapos, nem veszélyes áru gépi rakodása: 
  Külön megállapodás alapján, 

 mely tartalmazza a területhasználati díjat

10.6. Konténerzár: 6,00- € / zár

11. Parkolási díjak
Parkolási díjak a BILK Logisztikai Zrt. mindenkor érvényes árai szerint. 
Parkolási jegyek érvényesítése B1 épületben.

12. Fizetési szabályok
A Szolgáltatás teljesítését követő utólagos, átutalással teljesítendő fizetést a Szolgáltató kizárólag 
azon Ügyfelek részére biztosít, akik hatályos Fizetési megállapodással rendelkeznek. Azon Ügyfe-
lek részére, akik ezen feltételeknek nem felelnek meg, a Szolgáltató kizárólag forint pénznemben 
kiállított, azonnal esedékes, készpénzben teljesítendő számlát állít ki, továbbá az az alapján fenn-
álló fizetési kötelezettségnek az ilyen Ügyfél kizárólag a terminálon található pénztárban, annak 
Szolgáltató honlapján közzétett nyitvatartási idejében tehet eleget. Banki előre utalással történő 
teljesítésre kizárólag a Szolgáltató által kiállított díjbekérő alapján, az Általános Szerződési Feltéte-
lekben foglalt rendelkezések szerint van mód.

Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a Szolgáltató számláit forint pénznemben állítja ki.

Jelen Díjszabásban nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató mindenkor hatá-
lyos, a honlapon közzétett Általános Szerződési Feltételei az irányadóak.

Rail Cargo Terminal - BILK Zrt.

*  A tárolási díj raklap egységre vonatkozó megjelölése egy darab szabvány méretű raklapnak ( 80x120 cm ) megfelelő terület használatát jelöli. A díj nem tartalmazza a raklap árát.


