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Jellemzője 

Előnye: 

• kompatibilissé teszi a közlekedési ágakat 

• gyors rakodás, anyagmozgatás 

• biztonságosabb továbbítás 

• halmozhatóság 

• inhomogén áruk fuvarozása 
 

Hátránya: 

• az egységrakomány ára 

• a bruttó tömeget növeli 

• meg kell oldani az üres eszköz kezelését, visszaszállítását 

• az eszköz alkalmazása karbantartást igényel 

• megfelelő időpontban, mennyiségben, helyen rendelkezésre kell állnia 



Általánosságban egységrakomány alatt azt értjük, amikor 
valamilyen anyagféleség, áruféleség egy adott egységrakomány-
képző eszközre meghatározott módon el van helyezve, s az áru az 
egységrakomány-képző eszközzel egységrakományként közösen 
kezelhetővé válik adott logisztikai folyamatban. 

 

Az egységrakomány-képzés gyakorlati célja, hogy lehetővé tegye 
az egyszerre mozgatható árusúly növelését, ez által adott 
mennyiség áru rakodása esetén a rakodások számának 
csökkenését, a kezelt áruféleségek homogenizálását. 



Az egységrakomány-képzés célja 

• csökkenti a rakodási időt, 

• homogenizál, 

• csökkenti a szükséges rakodó és szállítóeszközök fajtaszámát, 

• növeli kihasználtságukat, 

• könnyebbé teszi az RST* folyamatok irányítását, 

• elősegíti a rakfelület, ill. tárolótér jobb kihasználását, 

• egyszerűbbé teszi a rakományképzést, 

• fokozza az áru minőségének a védelmét, 

• elsegíti az áru gyors és megbízható azonosíthatóságát, 

• élőmunka takarítható meg. 

 

 
* RST: rakodás, szállítás, tárolás 



Szempontok az egységrakományok osztályozásához 



Egységrakomány tartalma szerint 

• Homogén egységrakomány: csak azonos tulajdonságú, jellemzőjű, 
méretű árukat tartalmazó egységrakomány. 

 

• Inhomogén egységrakomány: többfajta árut, anyagot tartalmaz. 

 

• Többfokozatú egységrakomány: egy nagyobb egységen belül több, 
kisebb egységrakomány, ill. a kisebbeken belül még további kisebb 
egységek fordulnak el. 

Például egy 20 tonnás konténerbe 800 x 1200 mm-es rakodólapok 
kerülnek berakásra, egy-egy rakodólapon 200 x 400 mm-es 
gyűjtőcsomagok vannak. 



Az egységrakomány-képző eszközök 
legfontosabb típusai 

 
•  sík rakodólap: 

o 800 x 1200 mm-es szabványosított méret (MSZ 9710-65) 
o 800 x 1200 mm-es rakodólap 
o 1000 x 1000 mm-es rakodólap 
o 600 x 800 mm-es rakodólap 

•  oszlopos rakodólapok, 
•  keretes rakodólapok, 
•  oldalfalas rakodólapok, 
•  duplafedelű rakodólapok, 
•  eldobható rakodólapok, 
•  rakodó kosár, 
•  rakodó ládák, 
•  konténerek: 

o kis szállítótartály (1-3 m3) 
o közepes szállítótartály (3-10 m3) 
o nagy szállítótartály ( > 10 m3) 

 



Osztályozás, gyűjtés 
 

 A logisztikai rendszerben gyakran fordul elő, hogy a rendszer egy 
tetszőleges pontjába a különböző áruk, termékek keverten, 
szabálytalanul érkeznek és bizonyos szempontok szerint osztályozni 
szükséges ezeket. 

Ennek fordított folyamata, amikor homogén árucsoportokból kell 
összegyűjteni egy adott összetételű (inhomogén) komissziót. 



Komissiózás változatai 

 
A tárolótéren belüli komissiózás 

 

Előnyei: 

• egyszerű az anyagáramlás, az áru már lényegében tároláskor a 
komissiózás áru-előkészítő helyére kerül 

• nincs szükség közbenső szállításra, rakodásra 

• egyszerű az információáramlás 

 

Hátrányai: 

• hosszúak a komissiózási útvonalak, viszonylag kis komissiózási 
teljesítmények érhetők el 

• a tárolótérben való komissiózás kedvezőtlen raktártechnikai és 
szervezési megoldásokat indokolhat 

 



A tárolótéren kívüli komissiózás 

 

Előnyei: 

• viszonylag nagy komissiózási teljesítmények érhetők el, 
optimálisan alakítható ki a komissiózó tér 

• a tárolótér kialakításakor nem kell figyelembe venni 
komissiózási szempontokat 

 

Hátrányai: 

• bonyolult az anyagáramlás (a tárolási egységeket a komissiózást 
követően vissza kell szállítani a tárolótérbe) 

 



I. Raklapok 

Az „egyutas raklap” elnevezés onnan ered, hogy korábban ezeket a 

rakodólapokat egyszer használatosnak tekintették, mivel sokkal silányabb 

minőségűek voltak, mint az EUR raklapok, nem voltak alkalmasak akkora súly 

viselésére és szállítására. Ma már ez teljesen megváltozott. A gyártók 

igazodtak a vevői igényekhez és olyan terhelhetőségű és olyan méretű 

egyutas raklapokat gyártanak, melyek sok esetben még jobbak, de legalább 

olyan jó raklapok, mint a szabvány EUR raklapok. 

 

 



Az EUR raklapok története 

 

Az EUR típusú rakodólapok története egészen az 1960-as évek elejéig nyúlik 
vissza. Ekkor ugyanis az Európai Vasutak Szövetsége (UIC) megbízást adott ki egy 
szabványosított, közös raklap típus bevezetésére. Az EUR rakodólapok méreteit a 
vagonok méreteihez igazodva alakították ki, hiszen elsődleges felhasználási célja a 
vasúti teherszállításban történő alkalmazása volt. 

A szabvány megalkotójának személye nem ismert, viszont tény, hogy miután a 
szabványosítás megtörtént, a legtöbb akkori európai ipari nagyvállalat átállt az 
EUR raklapok használatára. A különféle általuk használt teherautók raktereit, a 
rakodáshoz használt targoncákat, valamint a magas raktárakat is az új szabvány 
raklapokhoz alakították át. 

A megnövekedett keresletnek köszönhetően az EUR raklapoknak számos olyan 
rossz minőségű változata jelent meg a piacon, amik gyenge fából készültek, és 
hajlamosak voltak a penészedésre, ezzel veszélyeztetve a szállított áruk 
biztonságát. 

Ezt a problémát felismerve az EUR védjegy tulajdonosai, az európai vasutak 
létrehoztak egy különálló szabványügyi testületet, melynek feladata a piac 
folyamatos felügyelete volt. 

Ezen felül megszabták azt is, hogy az EUR raklap jelzést csak a testület 
engedélyével lehetett a raklapokon elhelyezni (legyen szó akár újonnan gyártott, 
akár cserélt, vagy javított raklapról). 



Az EUR raklapok mára a világ legelterjedtebb raklap típusai lettek. Jelenleg 
hozzávetőleg 450-500.000.000 EUR raklap van forgalomban világszerte. 

 

Az EUR/UIC raklapoknak négy típusa létezik jelenleg: 

• EUR 1 (800 x 1200), 

• EUR 2 (1200 x 1000), 

• EUR 3 (1000 x 1200), 

• EUR 6 (800 x 600). 

 

 



Az EUR szabvány jelölésekről 

 
Mindegyik EUR raklap viseli az azonosításhoz szükséges számokat és minőségi 
védjegyeket: 

• A bal sarokban a nemzeti vasúttársaság jele (amely jogosult ellenőrizni az 
EUR raklap gyártását), vagy az EPAL logó található. 

• A középső lábon a növény-egészségügyi hőkezelésre vonatkozó jel (IPPCC), 
majd egy sorral lejjebb a gyártó cég kódja látható együtt a hitelesítő 
kapoccsal és a gyártás dátumával együtt (hónap/év). 

• A javított és minőségileg átvizsgált raklapokat azok rövidebb oldalán egy 
hitelesítő kapoccsal, illetve a javítást végző cég jelével kell ellátni. 

• A jobb sarokban pedig az EUR logó jelenik meg. 



EUR raklap 

A hagyományos EUR rakodólapok az UIC* 435-2 szabványokat követve 
készülnek el. 

Régi raklap jelölések: 
 
 
Új, érvényes raklap jelölés: 
 

 

Fontosabb adatok: 

• Méret: 800 x 1200 mm 

• Fafaj: nyár, fenyő, préselt tuskó 

• Teherbírás: 1500 kg 

 
* International Union of Railways 





Amerikai raklap 

Az amerikai (USA) rakodólap elsősorban Észak-Amerikában terjedt el, 
ugyanakkor ma már mindenhol használatos típus. Mérete 48" x 40". 
Felhasználásukat tekintve a leggyakrabban tengerentúli szállításokhoz 
használják. 

 

Fontosabb adatok: 

• Kinek ajánljuk: tengerentúli szállításhoz 

• Méret: 48” x 40” 

• Teherbírás: 1500 kg 

 



Francia raklap 

A francia rakodólapok méretüket tekintve 1000 x 1200 x 149 mm nagyságúak. 
Általában zsákos áruk szállítására használják, illetve különösen alkalmasak 
halmozott tárolásra is. Érdekességük, hogy körtalpas kialakítása ellenére 
minden irányból békázhatók.  

 

Fontosabb adatok: 

• Kinek ajánljuk: zsákos áru szállításához, halmozott tároláshoz 

• Méret: 1000 x 1200 x 149 

• Teherbírás: 1500 kg 



Angol raklap 

Nevét is igazolja, hogy leggyakrabban Angliában használatos rakodólapról van 
szó, ugyanakkor - hasonlóan társaihoz - ez a típus is elterjedt már a világ többi 
országában is. Mérete 1000 x 1200 mm, míg teherbírása 1500 kg. 

 

Fontosabb adatok: 

• Kinek ajánljuk: a szigetországba irányuló áruszállításhoz 

• Méret: 1000 x 1200 

• Teherbírás: 1500 kg 



II. Big Bag 
Meghatározás: Flexibilis szövetkonténer. Hasáb alakú, hevederfüles zsákos tároló 
eszköz. 
 

Jellemzői: 

• A big-bag alapanyaga polipropilén szövet. Ez lehet lélegző (rétegzetlen), illetve 
lehet vízzáró (polipropilén réteggel bevont - rétegzett), de igény szerint lehet 
polietilén fólia betét is. 

• Felfüggesztése: lehet egy,- kétpontos, vagy 4 pontos felfüggesztés (ez az 
általános). 

• A fül hossza: attól függően, hogy milyen módon, milyen eszközzel emelik, 
mozgatják a BIG-BAG-et lehet hosszabb vagy rövidebb a fül (ált. 25-30 cm). 

• Speciális varrás: különösen finom porok, vagy különleges kezelést, védelmet 
igénylő anyagok esetében alkalmazhatók porzáró, porzáró-tömítő varrások. 

• Biztonsági tényező: a biztonsági tényező az egy utas esetén 1 : 5, több utas  
esetén 1 : 6, Ez azt jelenti, hogy az egy tonnás konténer 5 tonna, ill. 6 tonna 
terhelést is ki kell, hogy bírjon a minőségi bevizsgálása során. 

• Teherbírása: 1; 1,5; 2 tonna 

 



Típusai: 

a, 90 x 90 x 135 cm rétegzett big-bag 

(pl.: 1000 kg műtrágya rövid ideig, fedett helyen történő tárolásához) 

 

b, 90 x 90 x 140 cm rétegzetlen big-bag 

(pl.: 900-1000 kg nagyobb fajsúlyú gabonaféle) 

 

c, 90 x 90 x 160 cm rétegzetlen big-bag 

(pl.: 900-1000 kg kisebb fajsúlyú gabonaféle) 

 

d, 54 x 110 x 135 cm, 2 füles big-bag, ahol a zsák füle a saját anyagából van 
kialakítva, PE fóliabetéttel 

(600-700 kg műtrágya, hosszú ideig történő tárolására alkalmas) 

 





III. Konténerek 

Szabványos egységrakomány-képző eszköz. Kialakítása révén 
speciális megfogó szerkezettel felszerelt daruk vagy mobil gépek által 
gyorsan, biztonságosan rakodható. A fuvareszközökön történő 
rögzítést, illetve a halmozhatóságot megfelelően kiképzett 
sarokelemek teszik lehetővé. 

Alkalmazásának célja a nagy távolságra, több fuvareszközzel 
továbbítandó áruk átrakási kockázatainak csökkentése, továbbá az 
átrakások idejének jelentős rövidítése révén a fuvareszközök forgási 
sebességének növelése. 

A tengerentúli forgalomra alkalmasak, az ún. transzkonténerek. 
méreteinek egysége láb (foot). A szélesség és magasság szinte 
mindegyik típusnál azonos (sz: 8`, m: 8`6'), ezért a hosszúság alapján 
történik megkülönböztetésük. Leggyakoribb a 20` és 40`, újabban a 45` 
változat; speciális konténerek 30` és 50` hosszúsággal is készülnek. 





 

Jellemzői 
 

– tartós kivitelű, így ismételten felhasználható, 

– különösképpen arra a célra alakították ki, hogy megkönnyítse az áruk 
több szállítójárművön végzett szállítását az áruk közbenső átrakása 
nélkül, 

– olyan felszerelésekkel van ellátva, amelyek lehetővé teszik a könnyű 
kezelést, 

– úgy van kialakítva, hogy könnyen be,- és kirakható legyen, 

– legalább 1 m3 belső térfogatú. 
 

A szabványos kivitelű konténert bárhol lehet szállítani a 
szabványoknak megfelelő kivitelű közúti járművekkel, vasúti jármű-
vekkel és hajókon, valamint rakodásuk is megoldható a szabványos 
rakodó-berendezésekkel. 



 

Típusai 
 

- Normál box (General Purpose): minden oldalon zárt, az ajtónyílás a 
konténer egyik végén található, csomagolt áruk számára alkalmas. 

- Side door (oldalajtós): nagyobb ajtónyílás kiképzését teszi lehetővé, 
szélesebb árudarabok berakására alkalmas. 

- High Cube: magasított (9` 6') box konténer terjedelmes áruk számára. 

- Open side vagy open top (nyitott oldalú vagy nyitott tetejű): 
az ajtónyílásnál nagyobb méretű, ill. csak daruval beemelhető 
rakomány számára. A hiányzó oldalfalat vagy a szilárd tetőt ponyva 
helyettesíti. 

- Ventillated: befülledésre hajlamos áru továbbításához; kiképzése a 
levegő cserélődését biztosítja. 



 

 

- Insulated: hőszigetelt változat a külső hőmérséklet hatásának 
csökkentésére 

- Reefer: hűtött, fagyasztott vagy mélyhűtött, esetleg fűtést igénylő 
küldemények számára; a hűtőlánc (a gyártótól a fogyasztóig az 
elosztás minden fázisában egyenletesen előírt hőmérséklet) 
biztosítása érdekében aggregátorral (jen-set) felszerelt, hőszigetelt 
falú; terminálon, hajón központi energiaforrásra csatlakoztatható 

- Bulk: ömlesztett szárazáru számára 

- Tank: ömlesztett folyékony áru számára 

- Collapsible: összecsukható  

- Flat: tető és oldalfalak nélküli 

- Platform: konténer szabvány alapterületű raklap 

 



 

- ULD (Unit Load Devices) 

 

A IATA nyilvántartásban regisztrált, azonosító kóddal jelölt légi 
egységrakomány-képző eszközök. Raklapok rögzítő hálóval, igloo-k 
(palettára épített, palásttal fedett, erősítés nélküli konténerek) és 
merev szerkezetű légi konténerek. A raklapokat, igloo-kat úgy kell 
megrakni, hogy méreteik és alakjuk megfeleljen a gép belső 
űrszelvényének, és minél jobban kihasználja a rendelkezésre álló 
térkapacitást. Használatuk célja a küldemények könnyebb és gyorsabb 
kezelése. 

Előfeltétele: megfelelő tömegű és terjedelmű, egységrakomány-
képzésre alkalmas küldemény (pl. szállítmányozói gyűjtőforgalomban).  

Előnyei: kisebb-nagyobb fokú áruvédelem, kedvezőbb fuvardíj. 

 



Konténertípusok 



Néhány egyéb jellemző: 

Prefix 

A konténer azonosító jelének első 4 betűkaraktere, a konténer 
tulajdonosára utal (a további 7 karaktert számjegyek alkotják, ez az 
adott konténer sorszáma) A tengeren használt konténerek döntően 
hajóstársasági tulajdonban vannak. 

 

Payload  

a konténer terhelhetősége; tömegérték, amelyet a CSC táblán 
feltüntettek. Ennél nagyobb súlyú áruval a konténer nem rakható meg. 

 

CSC tábla 

A konténer fizikai jellemzőit, műszaki alkalmasságának fokozatát 
(betűjel), valamint a következő műszaki vizsga időpontját feltüntető, a 
konténer falára erősített tábla. E nélkül a konténer nemzetközi 
forgalomban nem használható. 
 

 



A konténerhasználat változatai/szabályai 

 

Door-to-Door vagy House-to-House:  

az áru a feladótól a címzettig konténerben teszi meg az utat, az egyes 
fuvareszközök közötti váltásnál a konténert emelik át. A kikötő és a 
hajós számára ez FCL/FCL (FCL=full container load), tehát az elhajózási 
kikötőbe már konténerben érkező, a rendeltetési kikötőben pedig 
konténerrel együtt kiadandó rakományt jelent; ez a kombinált 
fuvarozásra leginkább alkalmas változat. 

 

Pier-Pier vagy LCL/LCL: 

az árut csak a tengeri szakaszon továbbítják konténerben, főleg akkor, 
ha a küldemény nem igényel kizárólagos konténer-használatot (tömege 
és terjedelme egyaránt csekély egy konténer kapacitásának gazdaságos 
kihasználásához  (LCL=less than container load). Ezt a szállítmányozói 
gyűjtőforgalomban alkalmazzák. 



Door-to-Pier vagy FCL/LCL:  

A feladónál konténerbe került árut a rendeltetési kikötőben ki kell 
rakni. Például azért, mert a vevő nem tudná betartani az üres konténer 
kikötőben történő visszaadására a hajós által meghatározott határidőt. 
(Az LCL ilyenkor nem a rakomány konténer-kihasználó képességét 
jelenti, hanem a kikötő számára azt, hogy ott kell kirakodni a 
konténerből, ill. a hajós számára pedig azt, hogy rövidebb időn belül 
kapja vissza az üres konténert a depón.) 

 

Pier-to-Door vagy LCL/FCL:  

az előző változat fordítottja, az áru az elhajózási kikötőtől és a vevő 
közötti utat teszi meg konténerben. 

 

 

 



Átrakó/tároló helyek 

Terminál 
Tengeri kikötők rakpartján vagy szárazföldi közlekedési 
csomópontokban, vasútállomásokon kialakított, vastag beton 
alapzattal lefedett terület, konténerek kezelésére. Elsődleges feladata a 
rakottan érkezett „teljes rakományú” (FCL) konténerek fuvareszközök 
közötti átrakása, két rakodási művelet közben történő tárolása. 
Kiegészítő tevékenysége többek között üres konténerek ideiglenes 
tárolása, konvencionális/gyűjtő forgalomban érkezett „rész 
rakományú” (LCL) küldemények konténerbe rakodása (stuffing), a 
szárazföldön konvencionálisan fuvarozandó, FCL-rakományként 
érkezett küldemények konténerből történő kirakása (unstuffing) stb.  
 
Depó 
A konténerforgalom igényei szerint telepített, elsősorban üres 
konténerek kezelését szolgáló létesítmény. Feladata az üres konténerek 
betárolása, nyilvántartása, ellenőrzése, karbantartása, javítása, műszaki 
vizsgáztatása, a tulajdonos utasítása alapján történő felszabadítása, 
kiadása. 



Konténerekkel kapcsolatban felmerülő 
egyéb költségek 

 

Terminal Handling Charge (THC) 

Termináli kezelés költsége. Tartalmazza a konténer szárazföldi fuvareszközről 
történő leemelésének, termináli tárolásának, mozgatásának költségét egészen 
a hajóba történő berakodást végző daru alá helyezéséig; ellenkező irányú 
feladatnál a daru alól történő elmozdítástól a szárazföldi fuvareszközre 
emelésig. 
 

Transit Customs Charge (TCC) 

A termináli tranzit vámkezelés költsége. 
 

Empty positioning 

Üres konténerek kikötői depóról szárazföldi depóig (ill. fordított irányban) 
történő eljuttatásának költsége. 



 

Pick up charge 

Üres konténer felvételi díja depón. 

 

Drop off charge 

Üressé vált konténer leadási díja depón. 

 

Detention 

Konténer-álláspénz, abban az esetben kell fizetnie a fuvaroztatónak (általában 
a vevőnek), ha az üressé vált konténert nem szolgáltatja vissza a hajóstársaság 
által előírt határidőre a meghatározott depón. Konténerenként, naponta 
merül fel, nagysága függ a konténer méretétől, típusától és a késedelem 
mértékétől. 



Konténer-rakomány kombinált 
vagy multimodális fuvarozása 

 

A tengerentúli konténeres forgalom lebonyolítása akkor felel meg a 
kombinált fuvarozás ismérveinek, ha a fuvaroztató a feladástól a 
címzettnek történő kiszolgáltatásig egy fuvarozási szerződés keretében 
jut hozzá az összes (fuvarozási, átrakási, kezelési, tájékoztatási stb.) 
szolgáltatáshoz. 

Ennek előfeltétele, hogy egy fővállalkozó (MTO,  Multimodal 
Transport Operator) vállalja a fuvaroztatóval szemben a teljes 
lebonyolítást, ezzel együtt a közvetlen felelősséget az árukárért, és a 
fuvarozási határidő túllépéséért. Az alvállalkozókkal kötött szerződések 
révén pedig gondoskodnia kell a továbbítási folyamatok 
zavartalanságáról. 



Konténer 

olyan közúti járművek melyek tengelyére kocsiszekrény helyett 
konténer rögzítésére alkalmas alvázat erősítettek. A konténer 4 
sarkánál kialakított rögzítő berendezés biztosítja a legnagyobb 
biztonságot a konténer továbbítása során.  

 

Csereszekrény 

a vasúti/közúti kombinált árufuvarozás kíséretlen változatának egyik 
lehetséges módszerénél alkalmazott megoldás. A kifejezetten erre a 
célra tervezett vasúti és közúti járművek felépítménye az alvázról 
leemelhető, és a másik fuvareszközre áthelyezhető. 



A csomagolás feladatai az áruszállítás szempontjából: 
 
- egységbe fogás, mely azt jelenti, hogy a kisebb árudarabok nagyobb 

egységbe fogása meggyorsítja a rakodási folyamatot és megkönnyíti 
az árukezelést, anyagmozgatást, 

- az áru védelme a külső, környezeti hatásoktól, 
- a környezet védelme az áru káros hatásaival szemben, 
- a fogyasztás, felhasználás megkönnyítése: a korszerű csomagolás 

számos eszközzel nyújt segítséget a termék felhasználásához 
(pl.: a tejes doboz megkönnyítik a felhasználási folyamatot, a tejes 
zacskóval szemben), 

- az értékesítés elősegítése: a vásárló döntésében meghatározó 
szerepe van a termék külső megjelenésének. A jó csomagolás vonzó 
megjelenésű, figyelemfelkeltő és a vásárló megőrzi emlékezetében, 

- jelölés: információkat ad a küldemény kezelésére vonatkozóan, 
valamint, például átrakásnál, segít abban, hogy az egybetartozó 
küldeményrészek együtt maradjanak. 

IV. Csomagolás 


