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EUR raklapok minősítése, kategóriába sorolása – UIC 435-2 és az 
ISPM 15 / IPPC előírások alapján 

 
A raklap színe lehet fehér vagy szürke. Csak azok a raklapok kerülhetnek a Világos EUR raklap 
kategóriába, amelyek színe világos és 0-1 hibásak. 

 
  

Keresztléc 

Fedőléc Lábösszekötő 
Láb 
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A. kategória: Világos EUR raklap  Cikkszáma: GRVIL01 

 
1. A raklap színe: fehér. 

2. Beütők: A raklapon jól felismerhetően látszania kell két beütőnek: 1 EUR/EPAL jelnek és 

1 vasúti társaság jelének (ez nem lehet a PKP). Ha bármelyik beütő nem látszik 

felismerhetően vagy a vasúti jel PKP, a raklapot leminősítettnek kell minősíteni.  

3. Szennyezettség: A raklap nem lehet szennyezett. A szennyezett raklapot leminősítettnek 

kell minősíteni. 

4. Keresztlécek: A keresztlécek nem lehetnek sérültek. Ha akár egyetlen keresztléc sérült, 

kérges vagy hiányzik, a raklap csak leminősített besorolást kaphat. 

5. Hibapontok: A raklap a minősítésekor legfeljebb 1 hibapontot kaphat az alábbi kettő 

feltételből összesen: 

a. Lécek állapota: Legfeljebb 1 lábon vagy lábösszekötőn vagy fedőlécen lehet repedés. 

Ez legfeljebb egy 14 cm-es felületi repedés lehet. Ha több repedés van a raklapon / 

vagy az egyetlen repedés hosszabb / vagy a repedés nem csak felületi, hanem 

mélyebb / vagy kérges / vagy hiányzik, akkor a raklap csak alacsonyabb besorolást 

kaphat. 

b. Szögek állapota: Legfeljebb 1 szög látszik ki egy raklapon. Ha több szög látszik ki a 

raklapon, akkor a raklap csak alacsonyabb besorolást kaphat. 
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B. Kategória: Normál EUR raklap  Cikkszáma: GRSZU07 

1. A raklap színe: szürke vagy fehér 

2. Beütők: A raklapon jól felismerhetően látszania kell két beütőnek: 1 EUR/EPAL jelnek és 

1 vasúti társaság jelének (ez nem lehet a PKP). Ha bármelyik beütő nem látszik 

felismerhetően vagy a vasúti jel PKP, a raklapot leminősítettnek kell minősíteni. 

3. Szennyezettség: A raklap nem lehet szennyezett. A szennyezett raklapot leminősítettnek 

kell minősíteni. 

4. Keresztlécek: A keresztlécek nem lehetnek sérültek. Ha akár egyetlen keresztléc sérült, 

kérges vagy hiányzik, a raklap csak leminősített besorolást kaphat. 

5. Hibapontok: A raklap a minősítésekor legfeljebb 4 hibapontot kaphat az alábbi kettő 

feltételből összesen, amennyiben 4-nél több hibapontot kapott, a raklap csak leminősített 

besorolást kaphat.  

a. Lécek állapota: Lábösszekötőn vagy fedőlécen lévő repedés 1 hibapont. Ez legfeljebb 

egy 14 cm-es felületi repedés lehet. Ha bármely repedés hosszabb / vagy a repedés 

nem csak felületi, hanem mélyebb / vagy kérges / vagy hiányzik, akkor a raklap csak 

leminősített besorolást kaphat. 

b. Szögek állapota: Minden egyes látszó, kilógó szög 1 hibapontot jelent. 
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C. Kategória: Leminősített EUR raklap  Cikkszáma:GRJAV03 

1. A raklap színe: szürke vagy fehér 

2. Hibapontok: A raklap a minősítésekor  4-nél több hibapontot kap az alábbi három 

feltételből összesen: 

a. Keresztlécek állapota:  Bármely keresztlécen repedés van. Ez legfeljebb egy 14 cm-es 

felületi repedés lehet. Egy keresztléc-hiba 3 hibapontot jelent. Ha 1-nél több 

keresztléc-repedés van a raklapon / vagy az egyetlen repedés hosszabb / vagy a 

repedés nem csak felületi, hanem mélyebb / vagy kérges / vagy hiányzik, akkor a 

raklapot leminősítettnek kell minősíteni.  

b. Lécek állapota: Lábösszekötőn vagy fedőlécen lehet repedés.  Léchibának számít, ha a 

repedés 14 cm-nél hosszabb / vagy a repedés nem csak felületi, hanem mélyebb / 

vagy a léc kérges / vagy hiányzik. Minden egyes léchiba 1 hibapontot jelent. Kivéve a 

kereszt lécet ami 3 hibapont. 

c. Szögek állapota: Minden egyes látszó, kilógó szög 1 hibapontot jelent.  
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Tipikus elemhibák: 

Hibás fedőlécek: 

   

  

Hibás keresztlécek: 
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Hibás lábak: 

   

 

Hibás beütő: 

 

Szennyezettség (olajfolt, zsírfolt, penész): 

 


