
Célunk, hogy a raktárban az áruátvétel, áruátadás során csak jó minőségű, szabványoknak megfelelő, 
az áru megfelelő stabilitását és biztonságát biztosító göngyölegek kerüljenek be. 

Cégünknél használatos EUR raklapok: 
- Új, fehér EUR raklap, 
- Újszerű, használt, fehér EUR raklap, 
- Használt, fehér EUR raklap. 

EUR raklap főbb ismérvei: 
Szabványos EUR raklap, 800x1200x140 mm. 
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Göngyöleg-kezelési szabályzat

Egyutas raklap főbb ismérvei: 
Egyutasnak tekinthető az a raklap, amely szabványos méretű, de nem található rajta az EUR/EPAL/UIC 
jelzés. Ezért a típusért a beszállító nem kap cserét és a bevételezés is kizárható. Egyutas raklapnak 
ítéljük a CHEP jelölésű (festett) raklapokat is. 

Érvényes: 2018.05.01-től



Az ellátási lánc során az EUR/EPAL/UIC raklapra kizárólag két minőségi fogalmat használunk:   
Csereképes raklap vagy cserére alkalmatlan raklap. 
Az áruátvétel, áruátadás során törekszünk arra, hogy a szállító vagy a megrendelő ugyanolyan minőségű 
EUR raklapot kapjon vissza, mint amilyenen az árut leszállította vagy az árut átveszi. 
Amennyiben megfelelő csere raklap nem áll rendelkezésre, és emiatt a csere nem bonyolítható le, a 
beérkező vagy kiadásra kerülő raklapot bevételezzük vagy kiírjuk az árugazdálkodási rendszerből. 

Göngyöleg raklap ellenőrzése során: 
Az áru mennyiségi és minőségi ellenőrzése során az áruátvevő, áruátadó a raklap minőségét is ellenőrzi. 
Összeforgatott raklapokat nem áll módunkban átvenni, mert az így beszállított raklapok minőségének 
ellenőrzése, megítélése bizonytalan, mennyiségi elszámolása pontatlan. Nagyobb mennyiségű 
göngyöleg beérkeztetése, ellenőrzése hosszabb időt vehet igénybe. Ha a mennyiség nagysága végett 
nem hajtható végre azonnal a göngyölegek ellenőrzése, átvétele, mert nincs elég idő vagy hely, akkor a 
raktárosok csak feltételesen veszik át a raklap mennyiséget és azt az érkeztető szállítólevére feltüntetik, 
FELTÉTELESEN ÁTVÉVE. Az így, feltételesen átvett raklapokat megjelöljük és 5 munkanapon belül 
átellenőrizzük. Az utólagos ellenőrzést követően e-mailben értesítjük a beszállítót, hogy a feltételesen 
átvett göngyöleg raklapokat milyen minőségi és mennyiségi megítélésben vettük át. Az át nem vett, 
általunk kifogásolt raklapokat elkülönítjük, és további 5 munkanapig tároljuk. 

Cserére alkalmatlan raklap ismérvei: 
- Egy deszka teljesen vagy részlegesen hiányzik, 
- ferde, vagy törött a talp vagy tetőperem-deszka úgy le van forgácsolódva, hogy a szegek vagy a 
csavarok láthatóak, 
-Egy tuskó teljesen vagy részlegesen hiányzik, összetört vagy el van forgácsolódva, a szögelés vagy 
csavarozás látható, 
-Nincs vagy nem látható legalább egy azonosító jegy: EUR, EPAL, UIC a paletta mindkét hosszabbik 
oldalán. 
- Az általános állapota annyira rossz, hogy a teherbíró képessége többé nem garantált vagy rakomány 
szennyeződhet, illetve sérülhet. 
- Szemmel láthatóan más anyaggal szennyeződött, amely mind a raklapot mind az azon tárolt árut 
biztonsági szempontból veszélyezteti, illetve arra tisztaság, állag tekintetében káros hatást gyakorol. 
   
Ha a felsorolt esetek egyike is fennáll, akkor a raklap nem kerülhet vissza a forgalomba. 
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Eljárás cserére alkalmatlan raklap esetén: 
Amennyiben a beszállító cserére alkalmatlan raklapon szállít, köteles az árut a megrendelő által 
biztosított szabványos raklapra átpakolni és a cserére alkalmatlan raklapokat visszaszállítani. Az átrakott 
áru raklapon történő, előírásoknak megfelelő rögzítéséről a szállító köteles gondoskodni. 

Nem megfelelő minőségű göngyöleg nem cserélhető, ismérvei a következők:   
Nem megfelelő típusú paletta, hibás vagy törött göngyöleg a higiéniai előírásoknak nem felel meg, az 
általános fizikai állapota annyira rossz, hogy nem bírja el az árut. 

Göngyöleg kezelés folyamata a beszállító és az elszállító partnerek részére: 
Raktárunkban a beazonosítás szállítólevél alapján történik. Az áruátvevő az áruval beszállított göngyöleg 
mennyiségek alapján leegyezteti a gépjárművezetővel, árukiadóval az elszállítandó göngyölegek 
mennyiségét. A kiadandó vagy érkeztetett göngyöleget a targoncások a kiadási kapuk vonaláig szállítják, 
onnantól viszont a rakodást a gépjárművezető végzi. A beszállításkor vagy árukiadáskor azonos 
minőségű göngyöleg kerül visszaadásra. A kiadott vagy érkeztetett mennyiségekről a Revco 
Magyarország Kft. 3 példányos szállítólevelet készít, melyből az 1 –es példány a beszállítónál vagy 
áruátvevőnél marad. Ezek aláírásra kerülnek mind a gépjárművezető (aláírás, rendszám), mind az 
áruátvevő (aláírás, bélyegző) által. 

Szigetszentmiklós, 2018. 03.28. 
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