
Milyen új követelményt vezetnek be az EUR raklapokra 
vonatkozóan 2011 januárjától?

Az EUR szabvány raklapokat az UIC 435-2-es szabványban meghatározottak 
szerint kell legyártani. Ez a szabvány kiterjed a raklap minden részletére: a 
faanyagra, annak szerkezetére és méretére, az alkalmazott kötőelemek 
nagyságára, darabszámára és azok elhelyezkedésére is. 2011. január elsejétől 
ezeket a kritériumokat kibővítették a rakodólap nedvességtartalmára vonatkozó 
követelménnyel, melyben 22 % nedvességtartalmat határoztak meg.  

Miért most vezetik be ezt a követelményt?

A nedvességtartalomra vonatkozó kritériumot már a UIC 435-2-es szabvány 
bevezetésekor meghatározták, amit a világon minden raklapgyártó betartott. 
Egyedül Magyarországon alakult ki az a gyakorlat, hogy az előírt műszárított raklap 
helyet szárított és nem szárított EUR raklapot gyártanak. 
A nedvességtartalomra vonatkozó követelmény magyarországi bevezetését 2010 
január elsejére tervezték. De mivel a műszárított raklapok előállításakor egy gyártó 
cégnek megfelelő technikai háttérrel kell rendelkeznie – ami sokaknál nem teljesül 
– a gyártók türelmi időt kaptak, hogy felkészülhessenek a változásra. Ez az egy év 
most letelt, és a követelményt kiterjesztik a magyarországi gyártókra is, tehát csak 
22 % nedvességtartalmú műszárított raklapot gyárthatnak.

Milyen következményekkel jár, ha valaki nem tartja be a 
szabályozást? 

A rakodólapok hitelesítése során, illetve szúrópróba szerűen ellenőrizhetik, hogy a 
rakodólap nedvességtartalma valóban a meghatározott érték alatt van-e vagy sem. 
Abban az esetben hogyha ez az érték a szabvány fölött van, akkor ugyanúgy 
eljárhatnak mint egyéb hiányosság esetén egy szabványraklap esetében, tehát 
megsemmisíthetik, elkobozhatják, nyilván az elkövetett szabálytalanság mértékétől 
függően. 
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Van-e valamilyen feltétele a műszárított raklapok 
tárolásának?

A műszárított raklapokat fedett, száraz, időjárás független helyen kell tárolni, 
ugyanis ha nem ideális környezetbe teszünk akkor csapadéknak és különféle 
páratartalom ingadozásnak van kitéve. Ilyen esetben a raklap állaga megváltozik, 
benedvesedik. 
Én azt javasolnám azoknak a megrendelőknek, akik nem rendelkeznek megfelelő 
tárolási feltételekkel, a tárolást bízzák a gyártóra és csak az adott napra szükséges 
mennyiséget rendeljék meg, így a raklap minősége nem romlik. 

Ez a változás a szállított termékek milyenségét, állagát 
befolyásolja?

A meghatározott kritérium pozitív változást jelent a raklapok, így tehát a termékek 
esetében is. Egy műszárított raklap nem penészedik, nem gombásodik. Sokkal 
kisebb önsúlyú a nem szárított raklapokhoz képest, illetve a tartóssága, stabilitása, 
szerkezete is időtállóbb.

Ez a követelmény árbéli különbséget is jelent?

A raklapokat a Magyarországon honos fafajokból gyártják, így azt a szabványban 
előírt  nedvességtartalmúra kell szárítani. Akik nem műszárított raklapot használtak 
eddig, azok számára egy körülbelül 10 % árkülönbséget jelent. Akik eddig is 
műszárított raklapot rendeltek, azok számára – nálunk legalábbis - nem jelent 
változást. Érdemes mindenkinek erről egyeztetnie a beszállítójával.

Hogyan ellenőrizhetjük, hogy a gyártó betartja az 
előírásokat? 

A megrendelők kézi nedvességmérő műszerek segítségével ellenőrizni tudják hogy 
a gyártó betartotta-e a az előírt nedvességtartalmat. Érdemes mérlegelni egy ilyen 
műszer beszerzését és ezzel felkészülni a változásra. Természetesen a mérés 
műveletének elsajátításában nagyon szívesen segítünk, hogy a megfelelő mérési 
pontokon ellenőrizhesse a rakodólap nedvességtartalmát.
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Hatással van a változás a gyártásra és a szállításra?

A raklapok rendelése nagyobb átfutási időt igényel, hiszen a műszárított raklapok 
gyártása több időt vesz igénybe. Viszont a  műszárított rakodólapok súlya 
gyakorlatilag a fele a nem műszárítottakhoz képest, így egy kamionos tétel esetén 
több száz kilóval nehezebb szállítandó áru rakható az adott járműre, mint egy vizes 
raklap esetében. 
De mindenképp érdemes erről is egyeztetni a gyártókkal, beszállítókkal, hogy az 
eddig megszokott szállítási határidő változik-e.
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Ha ezt a dokumentumot nem hírlevél-előfizetőként kapta, és a raklapok gond nélküli beszerzésével  
kapcsolatban további szempontokról is szívesen olvasna, látogasson el honlapunkra a 
www.raklapspecialista.hu címen.
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