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AZ EUR raklapokat 2021. 12. 31. után is lehet cserélni! 

• Az UIC tag vasútvállalatok egyértelműen úgy döntöttek, hogy az EUR és az EPAL 
raklapokat továbbra is cserélik. 

• Az EUR raklapok felhasználói számára az UIC most és a jövőben is megbízható partner 
marad – ahogy már az elmúlt 60 évben is. 

 

 
 

Tisztelt Hölgyem / Uram! 
 

A raklapokon megtalálható EUR márkajel a cserélhetőség és a szigorú minőségellenőrzés 
garanciája. Az EUR raklapokat csak engedélyezett üzemekben gyárthatják és javíthatják. Az EUR 
raklapok ismételt felhasználhatósága és cserélhetősége teszi ezeket a szállítási eszközöket 
fenntarthatóvá; ez tehát a jövőben – így 2022 után is – változatlan marad! 

 
Az EUR raklapok gyártásának és javításának minőségellenőrzését az UIC (Union Internationale des 
Chemins de fer) nemzetközi vasúti szövetség előírásai szerint végzik. A minőségi követelményeknek 
csak a jellegzetes ,,EUR" jelöléssel ellátott raklapok felelnek meg.  Az UIC továbbra is megbízhatóan 
végzi a portfólióban lévő EUR termékcsalád szabványosítását, normák szerinti kezelését, és az UIC 
tag vasútvállalatokon keresztül látja el az engedélyezést és a minőségbiztosítást. 

 
Az EUR raklap felhasználói számára az UIC – az elmúlt 60 évnek megfelelően – mindig 
megbízható partner marad. 

 
Sandra Gehenot, az UIC teherszállításért felelős igazgatója ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy 
„az EUR raklap már több mint 60 éve a logisztika része. Az EUR raklap bevált, ez az ,,EREDETI" 
és egyben forrása a köznyelvben ismert ,,euroraklap" kifejezésnek. Az UIC számára ezért magától 
értetődik, hogy a következő években is megbízható partnerként és nagy felhasználóként biztosítja 
majd az akadályoktól mentes cserét a nyitott raklapállományban." 

 
2017-ben az EPAL egy nem szerencsés ajánlást fogalmazott meg a piac irányába, amely szerint az 
UIC EUR raklapok csak 2021. 12. 31-ig cserélhetőek. Ez az ajánlás kezdetben nagyon 
elbizonytalanította a felhasználókat és többet ártott, mint használt, a nyitott raklapállománynak. Ezzel 
ugyanis néhány felhasználót közvetlenül a konkurencia, a bérraklap-szolgáltatók kezére játszott. 
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Mivel 2021. év végével az ajánlásban megadott átmeneti időszak lejár, a párizsi székhelyű UIC 
Nemzetközi Vasúti Szövetség ismételten szeretné felhívni arra a felhasználók figyelmét, hogy 
semmi nem ad okot arra, hogy kövessék az EPAL ezen ajánlását. Az UIC tag vasútvállalatok 
egyértelműen úgy döntöttek, hogy az EUR és az EPAL raklapokat továbbra, az átmeneti 
időszak lejártával is cserélik. 

 
Ezen kívül sem az UIC sem az EPAL nem határozza meg, hogy mely raklapokat cseréljenek a nyílt 
raklapállományban, hanem kizárólag a felhasználók döntenek arról, hogy mit és hogyan 
cserélnek. A két szervezet feladata csupán abban áll, hogy gondoskodjanak arról, hogy az 
engedélyesek a cserélhető raklapok minőségét garantálják és a lehető legjobban megakadályozzák 
a márkák hamisítását. 

 
Az EUR raklap felhasználói számára az UIC – az elmúlt 60 évnek megfelelően – mindig 
megbízható partner marad. 

 

 
Üdvözlettel, 
Az UIC-AG „Raklapokkal kapcsolatos 
kérdések“ munkacsoportja részére 

 

(Metlich) 


