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Hogyan kerüljük el a 
raklapkezelésb ől adódó több 
milliós veszteséget?
NLV Balatonfüred



Raklap szerepe az ellátási láncban 

Az ellátási lánc folyamata a nyersanyag-kitermeléstől a késztermékeknek a 
végfelhasználókhoz történő kiszállításáig tart, illetve magába foglalja a termékhez

kapcsolódó különböző szolgáltatásokat.

Az ellátási lánc és a raktározás egyszerűen megbénulna a
raklapok használata nélkül. 



Globális raklappiac



FPInnovations™



• Idei évben globális 3,5% növekedés, 1.3 milliárd raklap, $16.9 milliárd
• 2020-ra a növekedés mértéke 5% - Erős növekedés a következő években
• Automatizálás (szegezés, javítás)  - Növekedő gyártási sebesség
• Fejlett logisztikai rendszerekkel való együttműködés – Minőségi raklap használat

Globális raklappiaci körkép

• Fa, fém, műanyag, papír
• Raklapok 90%-a még mindig fa raklap
• Erősség, sokoldalúság, költséghatékonyság, 

könnyedén javítható és újrahasználhatók –
nehezen helyettesíthető!

Technavio: Global Pallet Market 2016-2020

Raklap típusok



2013- 2016
310 millió

2016

105,5 Mio

+43% compared 
to 2015

2015

73,6 Mio



Európai Raklap Szövetség (EPAL)

Az European Pallet Association e.V. egy szövetség, melynek feladata a nyílt
EPAL Euro raklapcsere rendszer megfelelő működésének biztosítása. 

- 2013. óta több mint85.000 független és előre be nem 
jelentett ellenőrzést tartottunk a licence-
tulajdonosoknál. (Napi 60 ellenőzés!)

- Jogi eljárások a hamisítók ellen (védjegyoltalom)

- Központ Düsseldorf, Németország

- Gyártói és javítói engedélyek kiadása

- Több, mint 1,500 tag és 30 ország

- 15 Nemzeti Bizottság van

- 4 Képviselet (Magyarország)
www.epal.eu

www.epal-raklap.hu



Raklappiac helyzete 
Magyarországon



Legismertebb raklap: EURO (EUR) típusú raklap

1) Az általános felhasználási lehetőség
2) Könnyű forgathatóság
3) Standard kivitel 
4) A nagy tömegű gyártás okán elfogadható árszint
5) A „könnyű” csere (csererendszer)



EUR típusú raklapok jelölései

Gyártás: 2013. augusztus



Csereképesség



Csereképesség - 2017. 05.01

• 2017. május 1. – EPAL megszűntette az UIC-vel 2014-ben kötött csereképességet

• EPAL/EPAL és UIC/EUR raklapok automatikusan nem cserélhetők a jövőben  

• A 2017.feburár 28. után gyártott UIC/EUR raklapok automatikusan nem cserélhetők

• A 2017.feburár 28. előtt gyártott UIC/EUR raklapok 2021.december 31-ig cserélhetők 
automatikusan

• Raklapok, amelynek bármelyik oldalán EPAL jelölés van, korlátlanul cserélhető egymással 
(EPAL/EPAL és EPAL/EUR) 

Gyakori kérdések – válaszok

• Megkötött csereszerződések továbbra is érvényesek – szerződések felülvizsgálata szükséges

• Mind az EPAL/EPAL, mind az UIC/EUR továbbra is négyutas raklapok

• Az EPAL raklapok továbbra az UIC-435-2 szabvány alapján készülnek

• Az EPAL raklapok továbbra EUR típusú raklapok



Hitelesítő kapocs (7)
Új és használt raklap

Javítószeg (8)
Használt, javított raklap

Min őségi azonosítók



Együttműködés a cégekkel 

- Nincs szükség az EPAL és a raklapfelhasználó cégek között írásos 
együttműködésre, ahhoz hogy használhassák a raklapot

- A raklapfelhasználó a raklapok használatával automatikusan elismeri és 
betartja a szabványban* leírtakat

*A szabványelismert szervezet által alkotott vagy jóváhagyott, közmegegyezéssel elfogadott olyan műszaki 
(technikai) dokumentum, amely tevékenységre vagy azok eredményére vonatkozik, és olyan általános és 
ismételten alkalmazható szabályokat, útmutatókat vagy jellemzőket tartalmaz, amelyek alkalmazásával a 

rendező hatás az adott feltételek között a legkedvezőbb. 

(Wikipedia)







Nyomonkövetés és azonosítás (PalletCheck Express)

PalletCheck Express 

- Okostelefonra tervezett applikáció

- Raklapok számának egyszerű dokumentálási formája

- Információ a feladó/vevő számára

- Képet ad a raklap minőségéről

- Automatikus dokumentum, ami a szállítmány küldésével
egyszerre küldhető el a fogadó félnek



Nyomonkövetés és azonosítás (RFID)



EPAL Magyarország



A képviselet főbb feladatai

1. Engedélykiadás ellenőrzött cégek számára

2. Garantálni, hogy a licence tulajdonosok betartsák a szabvány előírásait

3. Megakadályozni a raklaphamisítást és a visszaéléseket

4. Oktatás, információ,ismeretátadás (Nyílt Napok, Akadémia, Hatóság, Egyetem)          

5. Rendszeres publikáció, megjelenés szakcikkel, hírrel a szakmai lapokban

6. Szakmai előadások és kiállítások szakmai konferenciákon

7. Kommunikáció erősítése az EPAL, a licence tulajdonosok és a cégek között



Szakmai együttműködések

• Közös gyárlátogatás                                                                                                          
• Kiadványaikban, hírlevélben rendszeres megjelenés 
• Kapcsolódás szervezett tanfolyamokhoz
• Tájékoztató előadássorozat 
• Eseményeken való részvétel

(MLBKT Kongersszus, WPO, Csomagolás Konferencia, MLSZKSZ Közgyűlés)



MLBKT Raklap, Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Munkacsoport
1. Fellépni a raklaphamisítás ellen és a hamis raklapok használata ellen.

2. A raklapfelhasználók részére egységes raklapkezelési elvek (kézikönyv) kialakítása és
gyakorlati bevezetése

3. Egységes minősítő tábla használata a kereskedelmi és logisztikai rendszerekben,
raktárakban

4. A hulladék-raklapok kezelési módozatainak kidolgozása, hulladék raklapok
csererendszerbe való visszakerülésének megakadályozása, hulladék gazdálkodás kérdései a
mai Magyarországon, különös tekintettel a raklapok hulladék kezelésére

5. Mennyire „zöld” a faraklap?

www.raklapmunkacsoport.hu





Környezetvédelemnapjainkban



• A fa felületen található baktériumok száma a mintavétel után 
perceken belül elhalt, míg a baktériumok száma a műanyag 
felületen n őtt (1)

• A baktériumok a műanyag felületen tovább életben maradtak, 
illetve a környezeti hatásoknak köszönhetően 
továbbszaporodtak (2) 

• A baktériumok a műanyag szerkezetének (lacunar) 
köszönhetően, azok sérült felületén könnyen és gyorsan 
elszaporodtak (2)

• A fa higroszkópos természete, valamint a másodlagos 
metabolitok, így a  tanninok, lignin, flavon-OID és a terpenoidok a 
fenyőfélék estében, közvetlenül gátolják a baktériumok 
elszaporodását (3)

• A használt m űanyag raklapok , amelyeken elkerülhetetlen a 
felületi sérülés, karcolás, a baktériumok igazi melegágya (2)

(1) Ak, N.O., D.O. Cliver, and C.W.Kaspar.Decontamination of plastic and wooden cutting boards for kitchen use. J. Food Prot. 
57:23–36.

(2) Park, P. K. Microbiology of food contact surfaces vis-à-vis food safety. Ph.D. Dissertation, University of Wisconsin, Madison

(3) Schönwälder, A., R. Kehr, and K. Smalla. Wooden boards affecting the survival of bacteria? Holz als Roh- und Werkstoff
60:249–257. 

Környezetvédelem: Műanyag vs. fa



Fenntarható erdőgazdálkodás

Németországban fenntartható erdőgazdálkodás
zajlik. Évente 80 millió m3 kerül betelepítésre,
ezzel szemben 62 millió m3 kerül
felhasználásra. Németország fa-tartaléka 3,4
milliard m3, ami Európában a legnagyobb
(Oroszország kivételével).

EPAL környezetvédelemi filozófia

Szén-dioxid (CO2) kibocsátás csökkentése
Az EPAL kiemelt figyelmet fordíti a légkört szennyező gázok
csökkentésére.Az EPAL raklapok gyártása során megtakarított
szén-dioxid (CO2) mennyisége: 3.666.965.100 kg.

www.save-the-world.info



Környezetvédelem i díj



EPAL környezetvédelemi filozófia: Környezetttudatos nevelés



EPAL oktató videósorozat

1-2 perces oktató videók a leggyakoribb 
kérdésekről. 

A mindennapi kérdések gyors és hatékony 
megválaszolása.



Köszönöm a figyelmet!


