
SZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKA 

Rakománybiztosítás 
a közúti árufuvarozásban 

A közlekedés résztvevőinek többsége a közutakon, különösen az autópá-
lyákon tapasztalható nagy teherautó-forgalmat általában a gazdaság el-
kerülhetetlen hatásának tekinti. A legkevésbé ismert azonban, hogy az 
általános közlekedési kockázatokon kívül milyen veszélyek származnak a 
nem megfelelő rakománybiztosításból. Sok esetben maguk a szállítással 
és rakodással megbízott személyek is messze alábecsülik a hibás rako-
mánybiztosítás veszélyes hatásait. Ezt mutatják például a német biztosí-
tók elmúlt években végzett rakománybiztosítási ellenőrzései, amelyek so-
rán az ellenőrzött teherautók mintegy kétharmadánál rakománybiztosítási 
hiányosságokat, ezek körülbelül 40%-ánál súlyos hiányosságokat tapasz-
taltak. 

Tárgyszavak: rakománybiztosítás; fuvarozás; közút; súrlódási erő; 
darabáru; italszállítás; egészségügyi papír; oktatás; 
munkavédelem; Németország. 

Rakománybiztosítási alapok 
A vizsgálatok során megállapították, hogy a hiányos rakománybiztosítás 

nemcsak a jogszabályok, hanem fontos fizikai törvények ismeretének hiányára 
is visszavezethető. Ez annál inkább aggasztó, mert a szakszerű és gazdasá-
gos szállításhoz számos különböző – részben ellentétes – szempontot kell 
figyelembe venni. A rakománybiztosítás ebben az összefüggésben azonban a 
teljes fuvarbiztosítási láncnak csak az utolsó fokozata és ezért kiemelten köz-
érdekű. Természetesen nem szabad a megelőző fokozatoktól, azaz az egy-
ségrakományok rögzítésétől és a csomagolástól függetlenül vizsgálni. Ezért 
meg kell válaszolni a kérdést, hogyan és milyen eszközökkel lehet biztosítani 
a szállítás, ill. a rakodási biztonságát. 

A rakománybiztosítás céljai: 
• a köz és a személyzet védelme, 
• a berendezések védelme, 
• magának az árunak a védelme, 
• a környezet védelme. 

 



Az áruk és a közlekedésben résztvevők 
védelme 

A cégek érdekében álló áruvédelmen túl a törvény megköveteli, hogy az 
elosztási folyamat során ne veszélyeztessék a közlekedés többi résztvevőjét 
sem. 

Így a szállításbiztonsági követelmények a törvényi szabályozásból, 
balesetmegelőzési előírásokból és technikai irányelvekből erednek: a közle-
kedési, ill. szállítási biztonság érdekében a törvényhozó a résztvevőket többek 
között a Közúti Közlekedési Szabályzatban és a Közúti Forgalomban való 
Részvételi Szabályzatban (KRESZ) kötelezi arra, hogy a rakományt biztonsá-
gosan helyezzék el. A Közúti Közlekedési Szabályzat megköveteli, hogy úgy a 
rakományt, mint a rakományt biztosító segédeszközöket biztonságosan rög-
zítsék a jármű rakfelületén. A Közúti Közlekedési Szabályzat szerint a gépjár-
mű vezetője felelős a rakomány rögzítéséért és az egyenletes elosztásért. A 
KRESZ ezenkívül szabályozza a gépjárművek forgalomba helyezését (pl. 
üzemi engedély, a jármű és utánfutó tulajdonságai) és meghatározza a gép-
járműfenntartók felelősségét is. Ezt a célt kiegészítő előírások és irányelvek 
pontosítják, megkövetelve, hogy a rakományt a járművön a normál közúti köz-
lekedésben mindig eredeti pozíciójában kell tartani: nem szabad megcsúsz-
nia, feldőlnie vagy a rakfelületről leesnie. A közúti közlekedéshez tartoznak 
azok a terhelések is, amelyek vészfékezés vagy hirtelen kitérő mozdulat, ill. 
kanyarban gyorshajtás miatt alakulhatnak ki. A megfelelő rakománybiztosítá-
sért alapjában véve a vezető és a jármű-üzemeltető, valamint a rakodást vég-
ző és az áru feladója a felelős.  

Németországban az 1990-ben kiadott „VDI 2700 Rakománybiztosítás 
a közúti járműveken” irányelvek a rakománybiztosítás alapjai. Ismertetik, hogy 
a szokásos közlekedési üzemben milyen erők hatnak a rakományra és hogy 
hogyan lehet azt a fizikai és jogi követelmények figyelembevételével bizto-
sítani. 

A rakománybiztosítás fontos célja a személyzet (munkavállalók) védelme 
is. Így a rakománybiztosítás munkavédelmi kérdésnek is minősül. A Munka-
védelmi törvény alapgondolata a preventív (megelőző) munkavédelem. A 
Munkavédelmi törvény tartalmazza a munkaadó és munkavállaló általános 
kötelezettségeit. Ez minden tevékenységi területre és alkalmazotti csoportra 
érvényes. Ebből közvetlenül következik, hogy a Munkavédelmi törvény kiterjed 
a csomagolásra, berakodásra, fuvarozásra és kirakodásra is, ha ott munkavál-
lalókat foglalkoztatnak. 

A munkaadó köteles meghatározni a munkavégzéshez kapcsolódó ve-
szélyeket, ezeket értékelni, a veszélyhelyzetek megelőzéshez szükséges in-
tézkedéseket meghatározni, végrehajtani és azok hatékonyságát ellenőrizni. 

 

 



Mire kell ügyelni a rakománybiztosításnál? 

• A csomagolónak úgy kell a rakodási egységeket összeállítania, hogy 
veszélytelenül lehessen azokat felrakni és a járművön rögzíteni. 

• A rakodónak a járművezetővel egyeztetve úgy kell az árut felraknia, 
hogy a rakomány rögzítése és a teherelosztás a legmegfelelőbb le-
gyen. Csereszekrények, konténerek megrakásakor a rakodónak sok-
szor egyedül kell döntenie, mert a járművezető a rakodásnál nincs je- 
len és a csereszekrényeket a rakodás után nagyon gyakran leplom-
bázzák.  

• A fuvarozónak (járművezetőnek) ellenőriznie kell a rakomány megfele-
lő rögzítését és teherelosztását.  

• A kirakodónak arra kell ügyelnie, hogy több leadóhely felkeresése ese-
tén az egyes küldeményeket a járművön ne rakja úgy át, hogy a rako-
dótér ajtajának kinyitásakor azok a járműből kiessenek és a jármű 
személyzete vagy az áru megsérüljön. 

Súrlódási erők a rakománybiztosításnál 
Az egyik legelterjedtebb rakománybiztosítási eljárás az egyes, önmaguk-

ban stabil rakományoknak a rakfelülethez rögzítése. Ehhez rögzítőhevedert és 
hasonló segédeszközöket (láncokat és köteleket) használnak, amelyekkel a 
rakományokat megcsúszás, dőlés és leesés ellen rögzíteni lehet. Ezeket a 
rakománybiztosító eszközöket úgy méretezik, hogy a rakomány és a rakfelület 
között a gyorsulásból származó tömegerőnél nagyobb súrlódási erő keletkez-
zen.  

Ez történik lekötéskor, az erőzáró rakománybiztosítási eljárásnál, még-
pedig a rakomány tulajdonképpeni súlyerejéből és a lekötő erőből összeadódó 
megfelelő normálerő felvitelével. A rögzítőeszközök alkalmazásának alternatí-
vájaként vagy kiegészítéseként kínálkozik még (többek között) a 
csúszászgátló anyagok használata. Ennél a súrlódási erőt a megfelelő felület 
(pl. csúszásgátló felületi szerkezet, csúszásgátló szőnyeg) segítségével a 
mindenkori súrlódási tényezőn keresztül lehet befolyásolni. 

A VDI (= Német Mérnökegyesület) biztonsági okokból megköveteli, hogy 
a rakománybiztosítás céljára egy anyagpár mindenkor legkisebb mért csúszó 
súrlódási értékét vegyék alapul és hogy a rakományt legalább két rögzítő esz-
közzel kell lekötni. 

Az 1. ábrán látható, hogy az µR súrlódási tényező is döntően meghatá-
rozza, hogy milyen nagynak kell lenni a felviendő FN normálerőnek, a berako-
dott áru súlyereje és a mindenkori rögzítő erő összegének, a rögzítő hevede-
rek számának és a vonatkozó előfeszítő erőnek ahhoz, hogy elegendő súrló-
dási erő keletkezzék. 

 



Az adott helyzetre vonatkozó súrlódásértékek és az azokból adódó súr-
lódáserők figyelembevételének azonban a rakománybiztosítás szempontjából 
nemcsak funkcionális, hanem gazdasági jelentősége is van. 
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tolják és megállapítják a toláshoz szükséges erőt. Az ennek során mért erőket 
azonban minden esetben a súrlódás tekintetében fontos mechanizmusokkal 
(pl. felületi profilok, anyagszilárdság, hőmérséklet, húzássebesség) befolyá-
solják. 

A vizsgálatok igazolják, hogy a súrlódás, ill. a súrlódási együttható sok 
változótól függ. Ilyen változók például:  

• a rakomány és a rakfelület felületi érdessége, 
• a rakomány felületének és a rakfelületnek a hullámossága, ill. profilíro-

zása, 
• a mindenkori anyagok szilárdsága és keménysége, 
• a vertikálisan ható erők, valamint a rakomány és a rakfelület érintkező 

felületei közötti arány, 
• a toló-, ill. mozgatóerők nagysága és jellege, 
• a horizontális és vertikális irányú dinamikus lökések és rezgések nagy-

sága és jellege, 
• csúszást elősegítő közegek jelenléte, 
• a raktér hőmérséklete, 
• stb. 
Összefoglalásként megállapítható, hogy intenzív vizsgálatokra van szük-

ség ahhoz, hogy a súrlódási erőket mint a rakománybiztosítás elemeit figye-
lembe lehessen venni. Főleg azért, mert a szállítási folyamatokat olyan dina-
mikus folyamatoknak kell tekinteni, amelyeknél számos különböző szempont-
nak (pl. útpálya egyenetlenségei, a jármű rugózása, a felépítmény stabilitása, 
a rakományhordozó és a rakomány rugalmassága stb.) van jelentősége, tehát 
elkerülhetetlenek a további kutatási munkák. A szállítási biztonság szempont-
jából igen problematikus rakománybiztosítást statikusan megállapított súrló-
dásértékek alapján, a megfelelő dinamikai tényezők figyelembevétele nélkül 
végezni. A gyakorlati alkalmazás számára ez azt jelenti, hogy figyelembe kell 
venni elsősorban a VDI 2700 és az azt követő VDI-irányelvek képleteit és elő-
írásait, valamint a rakománybiztosítással kapcsolatban végzett egyedi vizsgá-
latok eredményeit. 

Darabáruk rakománybiztosítása 
Míg egyes árukra, pl. papírtekercsekre vagy betonjárdalapokra pontos 

rakománybiztosítási módszereket határoztak meg, a darabáruk összerakására 
vonatkozó általános rakománybiztosítási előírások az áruk sokfélesége miatt 
nagyon hiányosak. A darabáruk szabályos összerakása, különösen a gyűjtő-
forgalomban (vegyes rakományok), különös kihívást jelent a felelős vállalko-
zóknak, a gépjárművezetőknek és a rakodószemélyzetnek egyaránt. Ennek 
oka elsősorban az áruk sokfélesége, hiszen egyedi rakodási egységekből te-
vődnek össze és a szállítás során darabonként kezelik azokat. A darabáruk 
lényegében forma, méret, térfogat, tömeg, tömegközéppont, rögzítési és kötö-

 



zési helyek, stabilitás, egymásra rakhatóság és az igénybevételekkel szem-
beni ellenálló-képesség tekintetében is eltérőek. 

Darabáruk rakománybiztosítására vonatkozó előírások azokra az árukra 
érvényesek, amelyeket be- és kirakodáskor egy egységként kezelnek, azon-
ban különböző csomagokból vagy egyedi daraboktól tevődhetnek össze. Ide 
tartoznak többek között: 

• a gyűjtő- és a szállítói csomagolások, 
• a segédeszközzel vagy anélkül végzett egységrakományok (pl. rako-

dólapos áruk), 
• bálázott áruk (pl. hulladékpapír), 
• kötegelt hosszú áru (pl. rúdanyag), 
• csomaggá összekötött lapos anyagok (pl. lemeztáblák), 
• tekercsekbe és dobozokba feltekert áruk (pl. kábeldobok), valamint 
• egyedileg kezelt darabáruk. 

Rakománybiztosítási módszerek 
A VDI 2700 irányelvek ismertetik a rakománybiztosítás 
• alakzárásos, 
• erőzárásos, valamint 
• kombinált formáit. 
Alakzáráskor a berakott árut a rakodótér megfelelő szilárdsággal rendel-

kező határaihoz (pl. oldalfalak) hézagmentesen helyezik oda. Annak alapján, 
hogy a gyakorlatban 100%-osan hézagmentes rakodás ritkán fordul elő, a 
VDI-irányelvek szerint a alakzárásos rakodás akkor áll fenn, ha a rakomány 
minden egyes része annyira össze van rakva, hogy egymáshoz, valamint a 
jármű ill. szállítótartály falaihoz viszonyított helyzetét nem, vagy csak kis mér-
tékben tudja megváltoztatni.  

Mivel alakzárás csak megfelelő 

lakzárás. 

szállított mennyiség esetén lehetséges – 
főleg részleges kirakodás esetén – más megoldásokra van szükség: az alak-
zárást változtatható raktérhatárolókkal (pl. eltolható rakománybiztosító 
választófalak stb.) érik el. További módszerek: a raktér feltöltése, a rakomány 
rögzítése ékekkel vagy rögzítő fákkal, járműspecifikus rögzítőeszközök 
alkalmazása, valamint közvetlen lekötéssel történő a

Úgy az erőzáró, mint a kombinált rakománybiztosítási módszereknél fon-
tos, hogy a biztosítandó rakomány kellőképpen stabil és alaktartó legyen és a 
rögzítőeszköz megfeszítésekor se sérüljön meg. A rakománybiztosítási esz-
közök kiválasztásánál mindig figyelembe kell venni 

• az áruk stabilitását, állékonyságát, 
• a rakománybiztosító eszközök megengedett terhelését, 
• a járműfelépítmény megengedett terhelését, ill. 
• a rögzítési pontok (mint teljes rendszer) megengedett terhelését. 

 



Szállítóeszközök és felépítmények 
Különös figyelmet kell fordítani a szállítóeszközökre és felépítményekre. 

Amikor magától értetődőnek tekintik, hogy a szállítóeszköznek az adott áru 
szállítására alkalmasnak kell lennie, elsősorban a felépítmény- és rakomány-
rögzítő elemek szilárdságára gondolnak. 

Minden felépítményfajta esetében feltételezik, legyen az platós, zárt 
szekrényes, csereszekrényes vagy konténeres, hogy az oldalsó, elülső és 
hátoldali raktérhatárolók, valamint a rakfelület elég szilárd ahhoz, hogy a ra-
komány miatt menet közben fellépő erőknek ellenálljon.  

Oldalirányú elhatárolással történő alakzáró rakománybiztosításnál ezen 
túlmenően biztosítani kell a szükséges szilárdságot, valamint a formastabili-
tást. A fellépő erőhatásokat a lehető legnagyobb felületen kell levezetni.  

Ágazati példák 

Rakománybiztosítás italszállító járműveken 

Az italszállító járművekre többek között a következő előírások érvénye-
sek: 

• DIN 75410-1 Rögzítési pontok a haszonjárműveken. 
• DIN 75410-2 Rakománybiztosítás személygépkocsiban, kombi sze-

mélygépkocsiban és vegyes használatú személygépkocsiban. 
• DIN 75410-3 Rakománybiztosítás zárt szekrényes gépkocsiban. 
• VDI 2700 Rakománybiztosítás járműveken. 
• VDI 2701 Rögzítőeszközök. 
• VDI 2702 Rögzítőerők. 
A BGV D 29 munkavédelmi előírás a vállalkozót mint gépjármű-

üzemeltetőt arra kötelezi, hogy a járműbeszerzéskor ügyeljen a gépjármű fel-
szereltségére. 

Az italokat rugalmas műanyagrekeszekben, rakodólapokon zsugorfóliáz-
va vagy hordókban, teljes vagy részrakományként szállítják. 

Vészfékezés esetén a rakománynak az alakzáró berakodás ellenére ke-
letkező rugalmas deformálódása következtében a homlokfal a hasznos terhe-
lés 0,5-szeresének megfelelő igénybevételnek van kitéve. Kimutatható továb-
bá az is, hogy menet közben ideális feltételek mellett elérhető 0,5 g kereszt-
irányú gyorsulás esetén az eddigi felépítményszilárdság nem elegendő ahhoz, 
hogy a fellépő tömegerőket felvegye. 

Ez egyaránt érvényes a zárt szekrényes, valamint az oldalfalukon hori-
zontálisan vagy vertikálisan elhelyezett tolófüggönyös kivitelű járművekre. 
Ezek a felépítmények, különösen pedig az itt alkalmazott ponyvaanyagok ki-
zárólag az időjárás elleni védelmet szolgálják.  

 

 



• Alkalmatlan járművek 
Mindez nem akadályozza a felépítménygyártókat abban, hogy járművei-

ket mint italszállításra alkalmasakat felárral forgalmazzák, sőt, hogy olyan jár-
mű-felépítményeket kínáljanak, amelyekben az italrekeszekkel teljesen meg-
rakott rakodólapokat két rétegbe lehet berakni és szállítani. 

A rakománybiztosítás kérdésében azonban semmiféle útmutatót nem 
adnak. Ennek jó oka van, hiszen a VDI 2701 irányelvekben felsorolt rögzítő-
eszközökkel az ilyen rakományokat nem lehet megfelelően biztosítani. Az ital-
szállításnál a korábbiakban már említett lekötéses rögzítés nem jöhet szóba, 
mivel a szükséges előfeszítést a műanyagrekeszek rugalmassága miatt nem 
lehet alkalmazni. 

A közvetlen vagy ferde rögzítés a halmaz kihajlása miatt a rakomány 
mozgását okozza, és ez a fajta biztosítás csak kellően stabil felépítmény-
kialakítás esetén akadályozza meg a rakomány mozgását. 

A biztonsági intézkedések időigényessége és a rakodószemélyzetet fe-
nyegető veszély miatt kezdtek azon gondolkozni, hogyan lehetne a rako-
mánybiztosítást megoldani. A DEKRA Automobil GmbH az érdekelt felépít-
mény-gyártókkal végzett rakománybiztosítási kísérleteket. A felhasználókkal 
folytatott állandó párbeszéd eredményeként egy követelményprofilt dolgoztak 
ki. 

 
• Felépítménybe integrált rakománybiztosítás 

A felépítménybe integrált rakománybiztosítás előnye, hogy a menetstabil 
és dőlés közötti „szürke” zónában a hagyományos járművel ellentétben itt az 
oldalfal nem mond csütörtököt, hanem a rakomány a keresztgyorsulás hatá-
sának megszűnése után újból az eredeti helyzetét veszi fel. Várható, hogy két 
éven belül megjelennek a piacon az olyan integrált erősítésekkel rendelkező 
ponyvakonstrukciók, amelyek az eddigi maximális keresztirányú gyorsulás 
mellett megengedett elmozdulást a felére, sőt az egyharmadára csökkentik. 

Ez természetesen azt feltételezi, hogy az oldalfal teljes koncepcióját felül 
kell vizsgálni. A rakománybiztosító ponyva csak akkor eredményezi a felépít-
mény rakománybiztosítását, ha a tetőfák, a határoló homlok- és hátfal-keret-
szerkezetek állják a terhelést. 

Az oldalak felépítménysziládságával szembeni követelményeket úgy 
vizsgálták, hogy ha a teljes felépítményszélességre és magasságra eső sík-
terhelés a hasznos terhelés 0,35-szöröse, akkor se okozzon maradandó de-
formálódást. A hasznos terhelés 0,4-szeresének megfelelő terhelés mellett 
maximum 20 mm maradandó alakváltozás megengedett.  

A hátsó irányú rakománybiztosításnál is hagytak szabad mozgásteret, 
teljes rakomány esetén legfeljebb 15 cm-t, ha a hátfali keretszerkezet képes 
arra, hogy a hasznos terhelés 0,3-szorosát maradandó alakváltozás nélkül 
felfogja. 

 

 



Rakománybiztosítás egészségügyi papír szállítása esetén 

A dortmundi Csomagolástechnikai Intézet (Institut für Verpackungs-
technik) egészségügyipapír-gyártók és feldolgozók megbízásából végzett 
vizsgálatokat. Megállapították, hogy az egyik termékcsoportban sikeresen 
alkalmazott rakománybiztosítási eljárást még hasonló termékek esetén sem 
lehet a másikra változtatás nélkül átvinni. A nagyon lágy egészségügyi 
papírok tulajdonságai például nem felelnek meg a tömören tekercselt papír 
tulajdonságainak, ezért erre az esetre olyan egyedi intézkedéseket kellett 
kialakítani, amelyek figyelembe veszik ezeknek a tekercseknek a jellemzőit. 
Ez különösen érvényes a súrlódás- és erőzáró biztosítási eljárásra, amit a 
vizsgált puha egészségügyi papír esetén csak feltételesen lehet alkalmazni.  

A tekercseket a várható súrlódási értékek és sajátos borulási magatartá-
suk alapján vizsgálták, valamint a tekercsek súrlódási magatartását a teherau-
tó rakfelületén. Az µ csúszósúrlódási együttható ismeretére a menet közben 
ható fékezési lassulás és az ívben haladás során fellépő erők elleni rögzítőerő 
meghatározásához van szükség.  

A vizsgálathoz Tissue, Krepp és TAD papírfajták álltak rendelkezésre. A 
tekercseket a napi gyakorlatnak megfelelően zsugorfólia védte a nedvességtől 
és szennyeződéstől. A tekercsek kiválasztásánál ügyletek arra, hogy szabvá-
nyos áruról legyen szó. A tekercsek átmérője 1,1–2,4 m, szélessége 1,6–2,7 
m és tömege 0,5–1,7 t volt.  

A főleg zsugorfóliázva szállított tekercseknél 0,4 csúszósúrlódási értéke-
ket lehetett megállapítani. Ezt követően súrlódási erőt növelő szőnyegekkel is 
végeztek vizsgálatot, amelyek használata a szorosan tekercselt papír szállítá-
sára elő van írva. A vizsgálatok azt mutatták, hogy egyértelmű különbség van 
az erősen és lazán tekercselt papír között. 

Az elvégzett mérések eredményeiből olyan rakománybiztosítási intézke-
déseket lehet levezetni, amelyek figyelembe veszik az egészségügyipapír-
tekercsek termékekre jellemző tulajdonságait. Kérdés, hogyan lehet a súrló-
dás-, az erő- és az alakzáró rakománybiztosítási eljárást a 
egészségügyipapír-tekercsek biztosítására alkalmazni. 

 
• Súrlódászáró eljárás 

A súrlódási értékek meghatározása azt mutatta, hogy a súrlódásnövelő 
szőnyegek alkalmazása csak akkor eredményezi a súrlódásérték növekedé-
sét, ha a tekercsek felfekvési felületét a teherautó padlózatától el lehet válasz-
tani. Egyébként a tekercsek előre nem meghatározható csúszása következik 
be. 

 
• Erőzáró eljárás 

A lazán tekercselt papír tekercséleinek nagyfokú deformálódási képessé-
ge miatt az erőzáró biztosítási eljárások a hevederes lekötéshez hasonlóan a 

 



külső peremek erős deformálódását eredményezik. Az így megsérült teker-
cseket csak az élek levágása után lehet feldolgozni, vagy egyáltalán nem. A 
rögzítő hevederek használata a termék sérülését okozza és ezért nem lehet 
korlátozás nélkül ajánlani. 

Ma még nem megoldható az élvédő profilok alkalmazása vagy olyan 
rendszerek használata, amelyekkel meg lehet oldani az erőátvitelt a tekercs-
hüvelybe, mivel végső soron minden rendszer a tekercsperemen át történő 
erőátvitelt hasznosítja. Ez érvényes a kifejezetten a papírtekercsek szállításá-
ra kifejlesztett rakománybiztosító ponyvákra is, mert azok sem működnek a 
tekercsperembe történő erőbevezetés nélkül. 

A rögzítő hevederek használatának további problémája a rögzítőeszköz 
felhelyezése nagy szélességű tekercsek esetén (álló rakodásnál max. 2,7 m). 
Ezekben az esetekben a hevedert már vagy a gépjármű teteje alatt kell rögzí-
teni vagy a berakodás után a személyzetnek kell felrakni. 

 
• Alakzáró eljárás 

Az alakzáró eljárásnál a fellépő terhelések nagy részét már a jármű fel-
építményének át kell vennie. Ennek feltétele az, hogy a járműveket, ill. a fel-
építményeket úgy alakítsák ki, hogy ezeket a terheléseket kiállják. Így a leg-
több esetben nem elegendő a teherautóponyva ahhoz, hogy a menetirányra 
merőlegesen fellépő erőket felfogja. A legnagyobb nehézséget általában a ra-
kodási hézagok elkerülése okozza, ami azt eredményezheti, hogy a rakomány 
fékezéskor vagy kanyarban megcsúszik, illetve megdől.  

A tekercsek biztosítása alakzáró eljárással pl. a jármű hosszanti irányá-
ban, úgy történik, hogy a tekercseket közvetlenül a homlokfalhoz rakják. Ennél 
ügyelni kell arra, hogy a homlokfal méretezése megfelelő legyen és a fellépő 
terheléseket kibírja. 

Tekercsfogós felrakásnál szükség van bizonyos mozgástérre, hogy a 
megfogópofák nyithatók legyenek. A tekercsek lerakása után eltolással lehet 
elérni a legtökéletesebb alakzárást.  

Azoknál a tekercsformátumoknál, amelyeket a tehergépkocsi rakterének 
teljes kihasználása érdekében egymásra helyeznek, a rakodási hézagokat 
megfelelő eszközökkel, pl. zárófával kell kitölteni. A tekercsek megdőlésének 
megelőzése érdekében a rakodási rést kicsivel a tekercs súlypontját megha-
ladó magasságig lehet feltölteni. A tekercseket lehetőleg úgy kell a teherautón 
elhelyezni, hogy azok egymással érintkezzenek (alakzárás) (2. ábra). 

Azokat a tekercseket, amelyek átmérőjük miatt állva helyezhetők el a 
gépkocsi rakfelületén, a homlokoldalra eső terhelés csökkentése érdekében 
megfelelő zárófával a menetirányra keresztben lehet egymástól elválasztani. 

A menetirányra keresztbe ható terheléseket ponyvatartó vassal vagy más 
megoldással kell felfogni. Eltolt tekercselrendezés és az ezzel együttjáró ra-
kodási hézagok esetén a dőlés és a csúszás megelőzése érdekében a jármű 
keresztirányában ügyelni kell a tökéletesen alakzáró rakodásra. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ábra Papírtekercs-rakományok biztosítása 

a rakodási hézagok kitöltésével 
 
Az egészségügyipapír-tekercsek termékenként változó tulajdonságainak 

figyelembevételével végzett vizsgálatok rámutatnak a tekercsek rakománybiz-
tosításának különböző lehetőségeire. Az alakzáró rakománybiztosításnál kü-
lönösen ügyelni kell a rakodási hézagok elkerülésére. A kiválasztott járműnek 
műszakilag alkalmasnak kell lennie a fellépő terhelések felfogására. 

Ma még nem léteznek a lágy papírtekercsek erőzáró biztosítására alkal-
mas olyan rendszerek (pl. lekötés), amelyek a tekercs külső élét terhelő erőát-
vitel nélkül működnek.  

Munkavédelmi törvény kontra minőség? 
Ésszerű munkavédelmet az üzem, az alkalmazottak és a köz javára csak 

akkor lehet folytatni, ha minden hierarchiaszint tudatában van felelősségének 
és ennek megfelelően cselekszik. Ez a rakománybiztosításra is érvényes. 

Egyre nagyobb jelentősége van az üzemen belüli minőségbiztosítás- 
nak. A megkövetelt célok eléréséhez a rakománybiztosítást is figyelembe kell 
venni.  

A munkavédelmi törvény, valamint a VDI „Rakománybiztosítás a közúti 
járműveken; Minőségmenedzsment-rendszerek” előírásai nagyon hasonló kö-
vetelményeket határoznak meg, például: 

• a vállalkozó felelőssége (átruházási lehetőség), 
• felelős szervezeti felépítés a rakománybiztosítással kapcsolatban 

(munkavédelem-menedzsment), 
• a rakománybiztosításban résztvevők oktatása (három évenként), 
• munkautasítás/kockázat-értékelés készítése. 
A vállalkozónak (vagy megbízottjának) 1996 óta az üzem minden terüle-

tére elkészítendő kockázatértékelést kell készítenie, amely magába foglalja a 
rakodást és fuvarozást is. Ez a kockázatértékelés a rakománybiztosítás álta-
lános javításának eszköze is. 

 



Természetesen itt is további intézkedésekre van szükség, mint pl. a fog-
lalkoztatottak oktatása. Tisztán jogilag nézve a kockázatértékelés és az okta-
tás jelentősége a joggyakorlatban is növekszik. Nem ritka, hogy baleset után 
az államügyész és a bíró azt állapítja meg, ha kockázatértékelést készítettek 
volna és szabályosan dolgoztak volna, a baleset elkerülhető lett volna. 

A szabályos rakománybiztosítás a német munkavédelmi hatóság sze- 
rint rendszerint a vállalkozótól indul ki (pl. optimális rakodási egységek ki-
alakítása, a szükséges berendezések és segédeszközök rendelkezésre bo-
csátása a rakománybiztosításhoz, a rakománybiztosításban résztvevők okta-
tása stb.). 

Rakománybiztosítási oktatás 
A rakománybiztosítással kapcsolatban a jog, fizika, technika és gazdasá-

gosság területén ma még nagyon eltérő ismeretek állnak rendelkezésre. Mind-
ez nem jelentheti azt, hogy az egyes baleseteket csak azért elemzik, hogy 
megállapítsák: a rakománybiztosítás nem volt megfelelő. Ha az okokat akarjuk 
megállapítani, fel kell tenni néhány kérdést: 

• Hol kezdődik a rakománybiztosítás? 
• Ki a felelős? 
• Hogyan lehet megfelelni a felelősségnek? 
• Milyenek a gyorsulások? 
• Teherelosztási terv? 
• stb. 
Ezeket a kérdéseket egy rövid beszélgetés során meg lehet válaszolni, 

de kérdés, hogy valóban meg is értik-e a résztvevők. A kiegyensúlyozott, a 
képzés résztvevőihez igazított és a rakománybiztosítással kapcsolatban szük-
séges oktatási anyag ennél sokkal többet nyújthat. De mit is kell oktatni? Ön-
kéntelenül is felvetődik az a kérdés is, hogy kit kell kiképezni a megfelelő ra-
kománybiztosításra. 

• A szállítmányozási ügyintézőt? 
• A csomagolót? 
• A gépjárművezetőt? 
• Vagy kit??? 
A rakománybiztosítás témaköre nagyon szerteágazó és sokrétű. A német 

gépjárművezető-képzésben ezt a tematikát nem tudják az ajánlatos terjede-
lemben oktatni, hiszen nem tudhatják, hogy a friss jogosítvánnyal rendelkező 
személy később milyen árut (pl. építőanyagot, darabárut, rönkfát stb.) fog szál-
lítani.  

A 

átalakításával döntően megváltozott. A képzési időt kettőről három évre 

múltban a rakománybiztosítás a hivatásos gépjárművezetők képzésé-
ben nem játszott nagy szerepet. A téma a záróvizsga tételei között sem sze-
repelt. Ez azonban a hivatásos gépjárművezetők szakmai arculatának 

 



tásával döntően megváltozott. A képzési időt kettőről három évre emelték és a 
kerettantervet ennek megfelelően kiegészítették és átalakították. A képzés 
most tartalmazza a „Járműrakodás és rakománybiztosítás a teherelosztás fi-
gyelembevételével és a maximális terhelés tervezése és végrehajtása” pontot. 
A képzés lényegében a „Rakománybiztosítás a közúti járműveken” című, 
2700-as és azt követő VDI-irányelvek alapján történik. Ezenkívül a nemzetkö-
zileg érvényes szabályozásokat is figyelembe kell venni. Az alapoktatásnak 
minden esetben ki kellene terjedni az alábbi témakörökre. 

 
Jogi alapok: 
• törvények és irányelvek, 
• a Közúti Közlekedés Szabályai, KRESZ, VDI-irányelvek, nemzeti és 

nemzetközi szabványok, 
• járművekkel kapcsolatos munkavédelmi szabályok, 
• kereskedelmi törvény, 
• ítéletek. 
 
Fizikai alapok: 
• menet közbeni erőhatások, 
• tömegerők, centrifugális erő, súrlódó erő, stabilitás. 
 
A szállító járművel szembeni követelmények: 
• felépítmény stabilitása, 
• rögzítési pontok, 
• teherelosztási terv, 
• padlóterhelhetőség. 
 
A rakománybiztosítás fajtái: 
• alakzárás, 
• közvetlen lekötés, 
• állékonyság biztosítása, 
• alak- és erőzárás kombinációja. 
 
A szükséges erő meghatározása: 
• lekötés, 
• közvetlen lekötés, 
• stabilitás, 
• támasztékok. 
 
A rakománybiztosítás eszközei: 
• kötözőheveder, 
• lánc, 

 



• sodronykötél, 
• rögzítési pontok. 
 
A rakománybiztosítás további segédeszközei: 
• rögzítőfák, 
• ékek, 
• csúszásgátló szőnyegek, 
• párnázó anyagok, 
• stb. 
 
Gyakorlatok: 
• a szállítójármű értékelése, 
• különböző árufajták rögzítése: 

– lekötés, 
– közvetlen lekötés, 
– alakzárás, 
– az előbbi módszerek kombinációja. 

 
A fentiek kiegészítéseként vagy a továbbképzésben a résztvevők össze-

tételétől függően speciális rakományokkal is lehet foglalkozni. Ez különösen 
az olyan képzésekre vonatkozik, amit fuvaroztató vagy egy meghatározott fu-
varozásra szakosított vállalatnál végeznek. 

Az oktatók képzettsége 

Távolról sem elég ezeket a rakománybiztosítási előírásokat előadni vagy 
felolvasni, tudni kell azokat értelmezni is. Több éves gyakorlati tapasztalatra 
van szükség ahhoz, hogy az összefüggéseket jobban meg lehessen érteni és 
ezáltal érthető módon lehessen közvetíteni azokat. Ezt a gyakorlati tapasztala-
tot gépjárművezetőként, rakodóként vagy vezetési kísérletek végzésével és a 
kísérletek eredményeinek kiértékelésével lehet  összegyűjteni. Ha ez a gya-
korlati tapasztalat megvan, az oktató jobban el tud mélyedni a felvetődő kér-
désekben. 

Az oktatónak a fizika területén is megalapozott szaktudással kell rendel-
keznie, hogy a különböző fuvareszközökkel szállítás összefüggéseit megértse 
és megoldásokat tudjon kidolgozni. Tudnia kell gyakorlati és gazdaságilag 
ésszerű megoldásokat kínálni. Nem segít, ha uniformizált biztosítási megoldá-
sokat javasol, amelyek kivitelezése túl lassú vagy költséges, ill. a jelenleg 
használt járműveket emiatt már nem lehet használni. 

Tapasztalataik bővítése céljából Németországban a szakiskolai oktatók 
gyakorlati ellenőrzéseken is részt vettek, ezáltal az oktatásba a gyakorlati ta-
pasztalatokat is be tudták vonni. 

 



A rakománybiztosítás témakörét a gépjárművezetői záróvizsga is tartal-
mazza és a tanulónak azt egy gyakorlati példán kell bemutatni. Az Állami 
Munkavédelmi Bizottság egy tagja részt vesz az Ipari és Kereskedelmi Kama-
ra által létrehozott vizsgabizottságban. 

A rakománybiztosítási bizonyítvány azonban nem rakománybiztosítási 
jogosítvány és nem követelik meg kötelező érvénnyel. Csupán egy lehetőség, 
amivel az oktatást dokumentálni lehet. Még a jövő kérdése, hogy az iparban a 
rakodásbiztosítási jogosítványt a targoncavezetői engedélyhez hasonlóan be-
vezetik-e vagy sem. 
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