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A csereképesség legfontosabb kérdései 

 

A világ legnagyobb raklap szövetsége, aki 1993. év óta biztosítja az Euro raklapok független 

minőségbiztosítását, most azt javasolja a felhasználóknak, hogy a dolgozók és az áruk védelme 

érdekében, NE cseréljek a UIC raklapokat. Különösen veszélyesek a Csehországból, 

Magyarországról, Szlovákiából, Romániából és Bulgáriából érkező UIC raklapok.  

Az UIC-vel való csereképesség 2017. feburárjában szűnt meg, jó okkal. A minőség és a biztonság 

fenntartásához szigorú szabályokra van szükség. Az Európai Raklap Szövetség (EPAL), ami több 

mint 30 országban képviseli az EPAL raklap gyártókat és javítóikat és minden szükséges szabály 

betartását felülvizsgálja.  

Az új helyzet megkönnyítése érdekében összeszedtük a legfontosabb kérdéseket. Amennyiben 

további kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az EPAL központ, a helyi Nemzeti Bizottság 

és képviselet, vagy az EPAL Akadémia munkatársaival! 

 

1. helyzet: Raklapcsere 

1. Mit kell gondolkodnom a jövőben, amikor raklapot fogadok el? 

Ahhoz, hogy a folyamat könnyű és gyors legyen azt ajánljuk, hogy a raklapok értékelése során 

egyetlen jelölésre összpontosítson:  

 

Az EPAL jelölést hordozó raklapok korlátozás nélkül cserélhetők, mivel ezek a raklapok 

megfelelnek a szükséges minőségi követelményeknek, illetve a jelenleg érvényben lévő 

szabályokat kell rájuk alkamazni. A részletek itt találhatók: https://www.epal-pallets.org/eu-

en/load-carriers/overview/ 

 

2.Mi a helyzet raklapcsere során a dokumentumokkal? 

A dokumentumok módosítása nem szükséges, azonban hasznos lehet, hogyha külön 

raklapszámlára gyűjti az UIC raklapokat.  

 

3. Mit tegyen a régi csereszerződésekkel? 

A megkötött csereszerződések érvényben maradnak, de érdemes átnézni őket. A jövőben 

javasoljuk kizárólag EPAL Euro raklapok cseréjének elfogadását, annak érdekében, hogy 

megkapja a szükséges minőséget.  

 

4. Mikor kezdődött a csereképesség megszüntetése? 

Az EPAL igazgatótanácsa 2017. februárjában úgy határozott, hogy felmondja a csereképességről 

szóló megállapodástaz UIC-vel. Ami az okokat illeti – eltekkintve azokatól a minőségi hibáktól, 

amiket Ön is lát a mindennapi munka során – arról többet olvashat az www.epal.eu honlapon. 
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Az EPAL Euro raklap és az UIC raklap közötti csere megszakítására vonatkozó ajánlás 

2017.05.01-től lép életbe. Azok  az "EUR" jelöléseket tartalmazó (UIC, MAV, CD, ADIF, 

GreenCargo stb.) raklapok, amik 2017.02.28 előtt a 435-2 és a 435-6 UIC szabvány szerint 

készültek, 2021.12.31-ig továbbra is cserélhetők. A csere végleges megszűnését természetesen 

minden esetben a felek közötti szerződések szabályozzák. Javasoljuk a csereszerződések minél 

hamarabbi aktualizását a jövőbeni problémák elkerülése érdekében.  

 

5. Mit kell egy jó és erős szerződésnek tartalmaznia, hogy elkerülje a jövőbeni vitás 

helyzeteket? 

A legjobb, ha a szerződés azt mondja ki, hogy kizárólag EPAL Euro raklapokat fogadnak el 

cserébe. Ha bármilyen kérdése van, állunk rendelkezésére.  

 

 

6. Hogyan kezelje, válogassa a raklapokat? 

A folyamatos stabilitás biztosítása érdekében a raklapok értékelésénél és válogatásánál az alábbi 

védjegyre koncentráljon:   

 

 

Ha kizárólag az EPAL logóval ellátott termékek cserélhetők, felgyorsul és egyszerűsödik a 

folyamat. A szabványban megfogalmazott minőségi elvárások továbbra sem változtak. A hibás 

termékek javításra, leselejtezésre szorulnak.  

 

Új raklap rendelése 

 

1.Hogyan lehet biztos abban, hogy megfelelő raklapot rendelt? 

Amennyiben az EPAL engedélyes partnereitől rendeli raklapjait, úgy biztos lehet a minőségben. 

EPAL partnerek: https://www.epal-pallets.org/eu-en/licensee-search/ 

 

Raklap rendelés esetén győzödjön meg arról, hogy a „csereképes EPAL Euro raklap” kifejezés 

szerepel rendelésén. Ez mind az új, mind a használt raklapok esetében igaz.  

 

 

2. Mennyi ideig és milyen raklapok szállíthatók? 

A meglévő megrendelések és a szállítási szerződések érvényben maradnak az elfogadott 

szerződéses idő alatt. Újratárgyalások és új megrendelések esetén javasoljuk a fenti javasoltak 

beépítését szerződéseibe.  
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Az Európai Raklap Szövetség (European Pallet Association e. V.) 

Az Európai Raklap Szövetség (European Pallet Association e. V.) 1991-ben alakult és mint az 

engedéllyel rendelkező, EPAL/EPAL jelölésű raklapokat gyártók és javítók szervezete, világszerte 

felel a független minőségellenőrzés biztosításáért. 2013. augusztus 1. óta az EPAL szerződéses 

partnerei által gyártott raklapjain EPAL jelölés található mind a két tuskón az oválisban. Az EPAL 

jelenleg 15 Nemzeti Bizottságon keresztül képviselteti magát 30 országban. Mint szövetségnek, 

az EPAL-nak semmilyen kereskedelmi érdeke és befolyása nincs az ipari-, kereskedelmi és 

logisztikai cégek döntésére. 

 

Sajtókapcsolat: 

European Pallet Association e.V. (EPAL)  

Andrea Engels  

T +49 211 98 480 48 90  

M +49 172 69 325 95  

andrea.engels@epal-pallets.org 
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