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KONTÉNER FORGALOMMAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSAINK
1. Tárolási díjak
A vámáru átmeneti megőrzés időtartama 90 nap. (UVK 144-149. cikkely) Az átmeneti
megőrzés határidejének lejáratából adódó bármely anyagi és vámjogi következményért
a Rail Cargo Terminal - BILK Zrt. nem tartható felelősségben.
1.1. Leadási forgalomban érkező (import) konténerek tárolási díja:
A kombináltfuvarozási küldeményt szállító vonat terminálra érkezésének napja, valamint az
érkezés napját követő négy (4) naptári nap díjmentes.*
A díjmentes időszak után következő négy (4) naptári napra a tárolási díj:
		 konténereknél (20’ – 45’):
5 200 Ft/TEU**/nap		
egyéb kombináltfuvarozási egységeknél:
10 000 Ft/db/nap
A 4 naptári napos tárolási ciklus után a tárolási díj a következő kettő (2) naptári napra:
		 konténereknél (20’ – 45’):
11 000 Ft/TEU/nap		
egyéb kombináltfuvarozási egységeknél:
22 000 Ft/db/nap
A 2 naptári napos tárolási ciklus után a tárolási díj megkezdett naptári naponként:
		 konténereknél (20’ – 45’):
16 500 Ft/TEU/nap		
egyéb kombináltfuvarozási egységeknél:
33 000 Ft/db/nap
1.2. RID/ADR árut tartalmazó konténerek esetén (ide értve az üres de tisztítatlan konténereket is) +50% pótlék.
A kombináltfuvarozási küldeményt szállító vonat terminálra érkezésének napja, valamint az
érkezés napját követő kettő (2) naptári nap díjmentes.*
A tűz- és robbanásveszélyes anyagot tartalmazó küldeményeket legfeljebb 5 naptári
napon belül kérjük kiszállítani a terminálról az érvényben lévő szabályozásnak megfelelően.
1.3. Termináli tárolás díja (közúton érkező és távozó küldeményekre):
A küldemény érkezésének napja és az azt követő naptári nap díjmentes. A díjmentes időszakot követően a tárolás díja:
		 konténereknél (20’ – 45’):
9 000 Ft/TEU/nap		
egyéb kombináltfuvarozási egységeknél:
17 000 Ft/db/nap

* Az alább részletezett nemzeti ünnepnapok nem képezik a díjmentes tárolási időszak részét: (január 1., március 15., nagypéntek
(április 10.), húsvét (április 12-13.), május 1., pünkösd (május 31.-június 1.), 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).

A konténertermináli díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
A díjszabás 2020. január 1-től 2020. december 31-ig hatályos.
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2. Emelési díjak
2.1. Konténerek (20-45 lábig) emelési díja:
műveletenként:

14 000 Ft/emelés

3. Konténertakarítási díj

Külön megállapodás alapján

4. Konténerjavítási díj
4.1. Konténerjavítási szolgáltatás:

Külön megállapodás alapján

4.2. Konténerjavítás munkadíja, megkezdett munkaóránként:

10 500 Ft/óra

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

5. Hűtőkonténerek szolgáltatási díjai
5.1. A konténerek belső mozgatásának díja:
A belső mozgatás díja magába foglalja érkező (import)
konténer esetén a konténer hűtőhelyre szállítását, feladási
(export) konténer esetén pedig a konténer gépkocsiról
hűtőhelyre történő leemelését.

14 500 Ft/konténer

5.2. Kezelési díj:
Első 24 óra:

12 500 Ft/konténer

24 órát meghaladó hűtés esetén megkezdett naptári naponként: 12 500 Ft/konténer/nap
Ez a díj a konténer hálózatra és hálózatról csatlakoztatását,
a hűtés ideje alatti ellenőrzéseket, a tárolási díjat és
az energiaköltséget tartalmazza.

6. Üres konténerek depózása

Külön megállapodás alapján

Az üres konténereket szállító vonatok képzése esetén (export és import forgalomban egyaránt),
a vonat operátora és a Terminál között érvényes operátori szerződésre van szükség!

A konténertermináli díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
A díjszabás 2020. január 1-től 2020. december 31-ig hatályos.
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7. Veszélyességi bárca pótlása és eltávolítása
Bárca felhelyezése bárcánként *

6 500 Ft/bárca

Bárca eltávolítása bárcánként

5 000 Ft/bárca

* Bárcacsere esetén a bárca felhelyezés díja már tartalmazza
a bárca eltávolításának költségét is.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a terminál területén csak a jogszabályi előírásoknak megfelelően bárcázott küldemények tartózkodhatnak, illetve hagyhatják el
annak területét. (178-179/2017 (VII.5.) Korm. rendelet) Ennek értelmében a bárcázás
javítása / pótlása automatikusan történik.

8. Mérlegelés díja
8.1. VGM mérlegelés (a folyamat két mérésből áll)

10 500 Ft/VGM mérés

Feltétel: a küldemények a mérlegelést követően Rail Cargo
Terminal - BILK-ről kerülnek export feladásra.
8.2. VGM mérlegelés utólagosan leadott megbízás alapján
(a küldemény termináli leadását, vagy a küldemény beléptetési
folyamatának megkezdését követően)
Terminál által biztosított fuvareszközzel

42 000 Ft/VGM mérés

Megrendelő által biztosított fuvareszközzel

35 000 Ft/VGM mérés

Feltétel: a küldemények a mérlegelést követően Rail Cargo
Terminal - BILK-ről kerülnek export feladásra.
8.3. VGM mérlegelés NEM RCT - BILK-en vasúti feladásra
kerülő küldemények esetében

35 000 Ft/VGM mérés

8.4. Egyéb mérlegelés
Egyéb mérlegelés (egy mérés)
Egyéb mérlegelés (két mérés)

7 000 Ft/mérés
10 500 Ft/mérlegelés

A 8.4. Egyéb mérlegelés díjai az emelési költséget nem tartalmazzák.

9. Vámszolgáltatási díjak
9.1. Átmeneti megőrzésbe vétel adminisztrációs díja:
9.2. Egyéb vámszolgáltatáshoz kapcsolódó díjak:

A konténertermináli díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
A díjszabás 2020. január 1-től 2020. december 31-ig hatályos.

1 100 Ft/konténer
Külön megállapodás alapján
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10. Egyéb szolgáltatások díjai
Jövedéki és veszélyes áru rakodását a Terminál nem vállalja.
10.1. Konténer termináli mozgatása vámszemléhez,
áru ki- illetve berakodásához:

17 000 Ft/konténer

10.2. Vámszemléhez konténerből áru ki- és berakás:
Tételes vámvizsgálat esetén, megkezdett óránként:

9 500 Ft/óra

Szúrópróbaszerű vámvizsgálat esetén, megkezdett óránként: 9 500 Ft/óra
10.3. Területhasználati díj vámszemle esetén:
Az első kettő óra:

16 500 Ft/egység

Minden további megkezdett óra:

11 000 Ft/egység

10.4. Terminálon szabvány raklapos,
nem veszélyes áru gépi rakodása:

Külön megállapodás alapján,
mely tartalmazza a területhasználati díjat

10.5. Terminálon nem veszélyes áru kézi rakodása:
Külön megállapodás alapján,
mely tartalmazza a területhasználati díjat
Illetékes munkatársak: Balaton Tamás (tamas.balaton@railcargo.com),
Horgos János (janos.horgos@railcargo.com), Hajas Zoltán (zoltan.hajas@railcargo.com)
Konténerzár:

1 000 Ft/zár

11. Parkolási díjak (az ÁFÁ-t tartalmazzák)
Személygépkocsik részére az első fél óra:
Személygépkocsik részére a díjmentes időszak után fizetendő díj:
Tehergépkocsik részére az első 2 óra díja:
Tehergépkocsik részére a kedvezményes időszak után fizetendő díj:

díjmentes
300 Ft/óra
díjmentes
800 Ft/óra

Lippai Viktor
igazgatósági tag

A konténertermináli díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
A díjszabás 2020. január 1-től 2020. december 31-ig hatályos.

