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Minőségbiztosítás 
a csererakodólap-forgalomban 

Néhány évtizede szabványos csererakodólapokat használnak Euro-
rakodólap megjelöléssel. Több mint 300 millió ilyen rakodólap van forga-
lomban, ezek egyharmada Németországban. A rakodólapok mára az 
ésszerű szállítás, rakodás és tárolás nélkülözhetetlen eszközeivé váltak, 
és kezelésükre modern technika fejlődött ki. A DB (Német Vasutak) licen-
ce alapján pl. 2001-ben 19 millió ilyen rakodólapot állítottak elő szigorú 
minőségbiztosítási szabályok betartásával. Ilyen hatalmas mennyiség 
esetében elkerülhetetlenek a hibák, a hamisítások, a lopások stb., ame-
lyek komoly veszteségeket okoznak az iparnak, a kereskedelemnek, a 
fuvarozóknak. 
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Rakodólapok csererendszere 
Az Euro-rakodólapok használói számára kialakult egy nyitott csererend-

szer, amely a rakodólapokra szigorú minőségi követelményeket határoz meg. 
A rakodólapok gyártására és javítására az Európai Rakodólap-Szövetség 
(European Pallet Association – EPAL) ad engedélyt.  

A rakodólapok minősége az üzemi szállítási, rakodási és tárolási folya-
matok szempontjából lényeges. Az automatizált magasraktárak felrakógépei 
pl. nem tudják kezelni az olyan rakodólapokat, amelyek hiányosak, sérültek 
vagy szegek állnak ki belőlük. A hibás rakodólapok kedvezőtlen hatással van-
nak a szállítás biztonságára. Felmerül a kérdés, hogy ha a csererendszerben 
hibás rakodólap kerül a vállalathoz, kinek kell viselnie a javítás költségeit. A 
rakodólapok javítása általában csak munkabérköltséget von maga után, de 
felmerülhet az a kérdés is, hogy érdemes-e a sérült rakodólapot javítani. 

A problémák vizsgálatára a Dortmundi Egyetemen tanulmány készült a 
nyitott rakodólap-csererendszer minőségbiztosítási problémáinak vizsgálatára. 
A kutatási projekt célja az volt, hogy optimalizálják a rakodólap-forgalomban a 
minőséget és a költségeket. 

 

 



Minőségi kategóriák 
A rakodólapok forgalma az 1. ábra szerinti modellel ábrázolható. A csere-

rendszer résztvevői természetesen a cserénél mindig új rakodólapokhoz sze-
retnének hozzájutni, ehelyett többnyire csak ún. I. vagy II. kategóriás rakodó-
lapokat kapnak.  
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1. ábra A rakodólapok körforgalma 

 
 
Az I. kategória „csaknem új” minőséget jelent, de az ilyen rakodólapok is 

néhány rakodási folyamaton már átestek, esetleg már egyszer javították is 
azokat. A II. kategóriába olyan rakodólapok tartoznak, amelyeket már több-
ször javítottak, és sokszor szerepeltek rakodási, szállítási folyamatokban. Se-
lejtnek olyan rakodólapokat minősítenek, amelyeket már nem lehet megjavíta-
ni és ezeket a rendszerből ki kell iktatni. 

A rakodólapoknak ebbe a forgalmi modellbe helyezését a VDI (Német 
Mérnökegylet) 4460 számú irányelvei szabályozzák. Pontos megállapítások a 

 



költségekről azonban jelenleg még nem állnak rendelkezésre. A bizonytalan-
ság nemcsak az általánosan használt fa rakodólapokra vonatkozóan áll fenn, 
hanem az élelmiszeriparban használt különleges feltételeknek megfelelő ra-
kodólapokra is. 

Egy Ausztriában végzett vizsgálat szerint a rakodólapok minősége az 
utóbbi időkben feltűnően romlott. A projekt során végzett előzetes felmérés 
szerint Németországban is hasonló a helyzet, bár itt pontos adatok még nem 
támasztják alá ezt a megállapítást.  

A tanulmány módszere 
és várható haszna 

A tanulmány során figyelembe kell venni a csererendszer (2. ábra) részt-
vevőinek eltérő minőségi igényeit. Az olyan meghatározások, amelyek, mint 
„csaknem új” vagy „már néhány rakodási és szállítási folyamatban részt vett” 
nem szabatosak; pontosabb meghatározásokra van szükség.  
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2. ábra Rakodólap-csererendszerek 

 
 
Ezenkívül a minőségi hiányossághoz javítási költségeket k

delni. Ezeket a költségeket a cseredíjakban is figyelembe kell ven
A kutatási projekt első lépésében egy empirikus vizsgála

Egy kérdőív segítségével felmérték a rakodólapok minőségi jell
mint a rakodólaprendszer kezelésének módját. A felmérés alap
fokozatokat határoznak meg, amelyekhez a szükséges javítások
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megállapítják. Ezek figyelembevételével lehet majd ajánlásokat kidolgozni a 
rakodólapok állapotának jellemzésére és a cseredíjaknál az állapot beszámí-
tására. 

A felmérés alapján statisztikai adatokat lehet összeállítani a rakodólapok 
sérüléseinek gyakoriságáról és gazdasági értékelést lehet kidolgozni a csere-
rendszer hatékonyságáról. Ezekkel az intézkedésekkel a rakodólap-állomány 
minőségjavítását tervezik elérni. 

 
(Dr. Garai Tamás) 
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 foglalkoztatás és makroökonómia 
 emberierőforrás-gazdálkodás 
 munkaidő, munkaidő-rendszerek  
 munkaerőpiac, munkanélküliség  
 bér- és jövedelempolitika 
 vállalati munkaszervezés 
 szociálpolitika és érdekvédelem 
 munkaerő-tervezés 
 személyzetfejlesztés, oktatás 
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