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Bevezetés 
 
A 2002. november 1-én életbelépett RIV XII. melléklet a továbbiakban az AVV részét képezi, 
aktualizálva az AVV 9. mellékleteként kerül újrakiadásra. Kiegészül új 8., 9., 10. és 11. 
függelékkel. 
A lapszélen függőleges vonallal ellátott feltételek olyan változásokat jelölnek, amelyek a lap 
alján található dátummal lépnek életbe. 
 
 
 
 
 

 
Helyesbítések 

 
 

A helyesbítés  
 

A helyesbítés 
 

 
száma 

 

 
érvényes  -től 

 

 
száma 

 
érvényes  -től 

Életbeléptetés 
 

2006. 07. 01.   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 



9. melléklet 

 4

Tartalomjegyzék 
 
 
1. Általános előírások 
 
2. Műszaki kocsivizsgálat átmeneti forgalomban  
2.1. Fogalommeghatározás 
2.2. Eljárási mód 
2.3. A kocsivizsgálók alapismeretei 
 
3. Hibakatalógus (1. függelék) 
3.1. Formai kialakítás 
3.2. Megjegyzések a hibakatalógushoz 
 
4. Minőségbiztosítási rendszer 
4.1. Általános fogalmak 
4.2. Minőségtervezés 
4.3. Hibák, hibakatalógus 
4.4. A vizsgálatok tervezése 
4.5. Minőség-ellenőrzés 
4.6. Vizsgálati módszerek 
4.7. Hibamegállapítás 
4.8. Kiértékelés 
4.9. Intézkedések 
 
1. függelék Hibakatalógus, kiegészítve a minőségbiztosítási rendszer hibaosztályaival  
 
2. függelék  A hibaosztályok meghatározása 
 
3. függelék  A szúrópróba terjedelme az ISO 2859 sz. szabvány 1. része szerint 
 
4. függelék A qR-méret ellenőrzése 
 
5. függelék  A vizsgálati katalógus összeállítása a RIV XII. és II. melléklete (Rakodási 

Szabályok), valamint a kombinált forgalomban előforduló hibák alapján  
 
6. függelék  Műszaki kocsivizsgálat átmeneti forgalomban – A kocsik és rakományuk 

rendellenességeinek jegyzéke  
 
7. függelék  Műszaki kocsivizsgálat átmeneti forgalomban – Összeállítás és kiértékelés a 

kocsik és rakományuk rendellenességeiről  
 
8. függelék A kocsik kezelése a fővizsgálati határidő lejárata után 
 
9. függelék Vizsgálatok jegyzéke, amely szerint azokat az üres kocsikat kell megvizsgálni, 

amelyek fővizsgálati határideje több mint 6 hónappal lejárt 
 
10. függelék A nyomásos légfék kiiktató-váltó fogantyújának állásai 
 
11. függelék I-, K-, M-, R1- és U-minta 



9. melléklet 

 5 

1. Általános előírások 
 
1.1. Ez a melléklet az 1. függelékben szabályozza és előírja a teherkocsik két vagy több 

vasúti társaság közötti átmenete során kötelezően betartandó műszaki állapotát olyan 
mértékben, amelyet az átmeneti forgalomra érvényes műszaki kocsivizsgálattal kell 
szavatolni.   

 
1.2. Ez a melléklet kiegészítőleg leírja a minőségbiztosítási rendszert arra az esetre, ha a 

vasúti társaságok a 471-2 sz. UIC-döntvény alapján erről megállapodnak (4. pont és 5., 
6., 7. függelék), ebben az esetben ez kötelező része a megállapodásnak.  

 
 
2. Műszaki kocsivizsgálat átmeneti forgalomban 
 
2.1. Fogalommeghatározások 
 
 Átmeneti forgalomra érvényes műszaki kocsivizsgálat alatt a 471-2 UIC-döntvény1 

szerinti átadási- és/vagy átvételi műszaki vizsgálatot kell érteni. 
 
2.2. Eljárási mód 
 
 A átmeneti forgalom műszaki kocsivizsgálatát a kocsivizsgálók a vasúti társaságok által 

kötött megállapodások szerinti helyen végzik. 
 

Ez abból áll, hogy a kocsikat üzembiztosság és közlekedési alkalmasság tekintetében 
megvizsgálják, az előforduló hibákat, vagy az arra utaló jeleket az 1. függelék 
(Hibakatalógus) szerint feltárják és a szükséges intézkedéseket megteszik. A hibák 
megállapítása céljából a kocsivizsgáló(k) a vonat mindkét oldala mellett végigmegy(-
mennek) és gondosan felülvizsgálja(ják) a kocsikat.  

 
2.3. A kocsivizsgálók alapismeretei 
 
 A kocsivizsgálóknak a következő ismeretekkel kell rendelkezniük: 
 
 - fémipari vagy elektrotechnikai kiképzéssel, 
 
 - a teherkocsik fenntartásával, 
 
 - a teherkocsik szerkezetével és működésével, 
 
 - a fékszerkezetekkel és működésükkel, 
 
 - a teherkocsik, valamint a rakományok sérüléseinek és hibáinak, valamint ezek 

üzembiztonságra való kihatásának a szakszerű megítélésével, 
 
 - a Rakodási Szabályok szerinti rakománybiztosítással, 
 
 - a vasúti társaságok közötti átmeneti forgalommal és a vonatkozó, érvényes 

megállapodásokkal. 
 
 A kocsivizsgálóknak rendszeres továbbképzésen kell résztvenniük.  

                                            
1 ) A teherkocsik vasúti társaságok közötti átadásának műszaki feltételei 
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3. Hibakatalógus (1. függelék) 
 
3.1. Felépítése 
 
 Az 1. függelék öt oszlopot tartalmaz: 
 
  (1) a vizsgálandó kocsiszerkezeti rész megnevezése vagy a rakomány szempontjai; 
 
  (2) kódszám; 
 
  (3) hibák, adott esetben a felfedezéshez szükséges jellemzőkkel és az arra utaló 

jelekkel; ezeket a jeleket „•“ jelöli; 
 
  (4) a szükséges intézkedések; 
 
  (5) hibaosztály (csak a 471-2 sz. UIC-döntvény szerinti megállapodás esetén kell 

alkalmazni). 
 
3.2. Megjegyzések a hibakatalógushoz 
 
3.2.1. Valamennyi méretadatot csak kétség esetén kell méréssel ellenőrizni. 
 
3.2.2. A külön kiadott Rakodási Szabályok előírásai korlátozás nélkül érvényesek. 
 
 A kocsivizsgálóknak ezek közül elsősorban a hibakatalógus (1. függelék) 7. pontjában 

megnevezett hibákra kell tekintettel lenniük. Ennek érdekében a 7. pontnál a (3) 
oszlopban hivatkozások találhatóak a Rakodási Szabályok 1. kötet érvényes pontjaira. A 
kocsivizsgálóknak ezen kívül figyelemmel kell lenniük más, szemmel látható és az 
üzembiztonságot veszélyeztető rakományállapotra és rakománybiztosításra, és meg kell 
tenniük a szükséges intézkedéseket. 

 
3.2.3. A sérülések és a hibák megjelölésére a kocsivizsgálóknak a 11. függelék szerinti 

bárcákat kell használniuk és az értekezés megkönnyítése érdekében a műszaki hibák 
megjelölésére alkalmazniuk kell az 1. függelék (2) oszlopában található kódszámokat. 

 
3.2.4. Ez a melléklet nem tartalmazza a hibák teljes felsorolását. Azoknál a hibáknál, amelyeket 

a hibakatalógus nem tartalmaz, de az üzembiztonságot veszélyeztethetik vagy a 
közlekedési alkalmasságot befolyásolhatják, a kocsivizsgáló köteles dönteni arról, hogy 
milyen intézkedések szükségesek. 
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4. Minőségbiztosítási rendszer (MBR) 
 
4.1. Általános fogalmak 

A minőségbiztosítási rendszerrel (MBR) megvalósítható a teherkocsik minőségi 
színvonala az átadás során. Az a cél, hogy a műszaki kocsivizsgálat elért minőségét az 
ISO 2859 számú szabvány alapján végzett szúrópróbaszerű ellenőrzéssel megállapítsák, 
és intézkedéseket tegyenek annak megtartása, illetve javítása érdekében. 

 
4.2. Minőségtervezés 

A minőségtervezés során meghatározzák a minőségi követelményeket és a minőség 
jellemzőit, azokat hibakatalógusban rögzítik. A vasúti társaságok által kitűzött cél a 
legfeljebb 1 %-os összhibaérték.  
 

4.3. Hibák, hibakatalógus 
4.3.1. Hibaként kell megjelölni a hibakatalógusban leírt minőségi jellemzőktől való eltérést, 

amely ahhoz vezet, hogy a kocsi, illetve a vonat a meghatározott követelményeknek nem 
felel meg. Azokat a kocsikat, amelyeknél hibát állapítottak meg, az AVV 9. melléklet 
hibakatalógusának (1. függelék) megfelelően kell kezelni. 

 
4.3.2. A hibák leírása  

A fontosságuk szerint  mellékes, lényeges és kritikus hibákat különböztetünk meg és a 
következők szerint osztályozzuk azokat: 

 
3. hibaosztály – Jelentős hibák 

 Azok a hibák, amelyeknek jelentős kihatása van a közlekedési alkalmasságra, valamint 
azok a hibák, amelyek kihatnak a forgalom lebonyolítására (hiányzó vagy hibás 
bárcázás). 

 
4. hibaosztály – Lényeges hibák 

 Azok a hibák, amelyeknél a közlekedésre való alkalmasság nem szavatolható, vagy 
üzemveszélyt okozhatnak, valamint olyan hibák, amelyek személysérüléshez vezethetnek 
(teherkocsik kiszolgáló személyzete). 

 
5. hibaosztály – Kritikus hibák 

 Azok a hibák, amelyek az üzembiztonságra jelentős kihatással vannak, és azok a hibák, 
amelyek következtében az árutovábbítás veszélyessé válhat. 

 
4.3.3. A hibakatalógus (1. függelék) a felsorolt sérüléseken/hibákon és az azokhoz tartozó 

intézkedéseken kívül tartalmazza a hibaosztályba sorolást is. 
 
4.4. A vizsgálatok tervezése 
 A vizsgálandó kocsik számának meghatározásához az alapot az összes vizsgálandó 

kocsimennyiség nyújtja. Ez az összes kocsimennyiség magában foglalja mindazon 
kocsikat, amelyek egy naptári év során az egyik vasúti társaságtól a másik vasúti 
társasághoz átadnak, beleértve a tranzitvonatokat is. A felosztás különböző szempontok 
szerint, pl. viszonylatok vagy átmeneti állomások szerint, megengedett. Az össz- vagy 
részmennyiségekből kiindulva, az ISO 2859 számú szabvány táblázata (3. függelék) 
alapján kell meghatározni a vizsgálandó mennyiséget és felvenni az éves vizsgálati 
tervbe. A havi vizsgálati mennyiség meghatározásakor lehetőleg figyelembe kell venni a 
kocsimennyiség éven belüli hullámzását. 

 
 A vizsgálandó mennyiség meghatározásakor kizárólag a II. vizsgálati szint a mérvadó. 
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4.5. Minőségellenőrzés 
 Az átmeneti műszaki kocsivizsgálat szabályszerű végrehajtását az átvevő vasúti társaság 

szúrópróbaszerű minőségellenőrzés keretében végzi el. A minőségellenőrzést legkésőbb 
az átvevő vasúti társaság azon állomásán kell megtartani, amelyiken az átvevő vasúti 
társaság műszaki kocsivizsgálatot végez, illetve a vonatot feloszlatja vagy átrendezi. A 
minőségellenőrzést a vonat feloszlatása, illetve rendezése előtt kell megtartani, miközben 
igazodni kell a kocsivizsgálók 2.2. pontban meghatározott munkamódszeréhez. 

 
4.6. Vizsgálati módszerek 

A vizsgálati katalógusban (5. függelék) megadott vizsgálati módszerek a következők: 
 
  - SZ = szemrevételezés 

  - MÉ = méretellenőrzés 

  - KP = vizsgálat kalapácsütéssel 

  - MŰ = működési próba 

  - MO = vizsgálat a szerkezeti rész mozgatásával 

 
4.7. Hibamegállapítás 

Azokat a sérüléseket és hibákat, amelyeket az átadó vasúti társaság már a 
hibakatalógusban (1. függelék) meghatározott módon kezelt, nem kell hibának tekinteni. 
Ha az átadó vasúti társaság a kocsit megbárcázta, akkor csak a bárcán fel nem tüntetett 
hibát kell az összhibaérték kiszámításánál figyelembe venni. Többször előforduló 
szerkezeti elemek (pl. rakoncák) azonos hibáit, valamint az árumaradványt és/vagy az el 
nem távolított rakománybiztosító eszközöket elvileg kocsinként és rakományonként egy 
hibaként kell értékelni. 

 
4.8. Kiértékelés 
 
4.8.1 A minőségbiztosítási rendszerben a hibák számának az értékelésnél a hiba fajtája, és 

nem a hiba gyakorisága a mérvadó. Egy hibafajta megfelel a hibakatalógus (1. függelék) 
egy kódszámának.  

 
4.8.2 Az összhibaérték 
  

Az összhibaérték százalékban adja meg a vizsgált kocsimennyiség hibásságát. Ehhez a 
hibákat az üzembiztonságra és a közlekedésre való alkalmasságra való hatásuk 
hibaosztálya alapján csökkentett mértékben kell figyelembe venni  
 

– 3. hibaosztálynál 0,125 részt,  
– 4. hibaosztálynál 0,4 részt és   
– 5. hibaosztálynál a teljes mennyiséget. 

 
összhibaérték [%]     =      (0,125 • ∑ 3. oszt. hibák + 0,4 • ∑ 4. oszt. hibák + 1,0 • ∑ 5. oszt. hibák) • 100  

a vizsgált egységek száma 
 
4.8.3. A részes vasúti társaságok tájékoztatása érdekében havonta kölcsönösen meg kell 

küldeni 6. és 7. függelék szerinti jegyzéket, amelyek tartalmaznak minden megállapított 
rendellenességet. Ugyanakkor a mindenkori összhibaértékhez meg kell adnia teljes és a 
vizsgált kocsimennyiséget.  

 
4.9. Intézkedések 

Ha a 4.2. pontban meghatározott minőségi célt nem érték el, akkor az átadó vasúti 
társaságtól minőségjavító intézkedéseket kell megkövetelni. Az átadó vasúti társaság 
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egy hónapon belül köteles az átvevő vasúti társaságot írásban tájékoztatni a tett 
intézkedésekről. A 6. és 7. függelék szerinti információk cseréjének más – elsősorban 
elektronikus – módjáról is megállapodhatnak.  
 
A minőségjavító intézkedések bevezetése után a szúrópróbaszerű ellenőrzéseket 
havonta eltérő módon kell végezni, hogy a javulás megállapítható legyen.   
 
Szükség esetén az átvevő vasúti társaság bizonyos kocsikat vagy bizonyos áruval rakott 
kocsikat a kérdéses vonatokból kizárhat.  
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Hibakatalógus 
 

a minőségbiztosítási rendszer  
hibaosztályával kiegészítve 

 
 
 
Tartalomjegyzék 
 
 
1 - Futómű 
 
2 - Rugózás 
 
3 - Fék 
 
4 - Alváz és forgóváz-keret 
 
5 - Vonó- és ütközőkészülékek 
 
6 - Kocsiszekrény 
 
6.1 - Kocsiszekrény – Általános részek 
6.2 - Fedett kocsik 
6.3 - Nyitott kocsik 
6.4 - Pőrekocsik 
6.5 - Tartálykocsik 
6.6 - Különleges berendezésű kocsik 
 
7 - Rakományok és rakományegységek 
 
7.1 - Általános rakodási kérdések 
7.2 - Rakománybiztosító eszközök 
7.3 - Rakodási módok és rakománybiztosítás 
7.4 - Különleges rakományok 

7.5 - A kombinált forgalom szállítóegységeinek különleges szerkezeti 
elemei 
7.6  - A kombinált forgalom szállítóegységeinek hordozó kocsin történő 
rögzítéséhez szükséges szerkezeti elemek 

7.7  - A kombinált forgalom szállítóegységeinek rakodása 
7.8  - Megjelölés, kódolás 
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1. függelék 

 

 

13

 
Szerkezeti 

rész  
Kód-
szám 

Hibák/Jellemzők/Hibára utaló jelek  Intézkedések Hiba-
osztály

Futómű 1.    
 

Felhúzott 
abroncs 

1.1. 
 
1.1.1. 

Vastagsága  
 
- 120 km/h sebességre engedélyezett 

kocsiknál (olyan kocsik, amelyek az SS-
jelet vagy a ”**” kiegészítő jelet 
viselik).kisebb, mint                    35 mm 

 
- egyéb kocsiknál 

kisebb mint1)                         30 mm 
 

 
 
 
 
 
 

Kisorozni 

 
 
 
 
 
 

4 
 

 1.1.2. A kerékabroncs 
- törött 
- hossz- vagy keresztirányban repedt 
 

 
Kisorozni 

 
5 

 1.1.3. Az abroncs laza 
- az ellenőrző jelek elmozdultak vagy  
- tompa hang vagy  
- a biztosító gyűrű laza vagy 
- rozsdakiverődés a kerékabroncs és a 

kerékváz között a kerület több mint 1/3 
részén 

 

Kisorozni 5 

 1.1.4. Az ellenőrző jelek 
- hiányoznak 
- egyértelműen nem ismerhetőek fel 
 

 
Kisorozni 

 
4 

 1.1.5. Az abroncs oldalra elcsúszott 
- a biztosító gyűrű laza vagy láthatóan 
deformálódott 
 

Kisorozni 5 

 1.1.6. A biztosító gyűrű sérült 
- repedt 
- törött 
- hiányzik 
 

Kisorozni 5 

Tömbkerék 1.2. 
 

   

 1.2.1. A legkisebb vastagságot jelölő beszúrás 
nem látható teljes szélességében2) 
 

Kisorozni 4 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
1)  Azok a kocsik is, amelyek csak üresen futhatnak 120 km/h sebességgel 
2 ) Ha egy keréken kivételesen két beszúrás található, akkor a külső jelzi a legkisebb vastagságot 
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BB  

Szerkezeti 
rész  

Kód-
szám 

Hibák/Jellemzők/Hibára utaló jelek  Intézkedések Hiba-
osztály

 1.2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2.1. 
 
1.2.2.2. 

Túlzott hőigénybevétel a fék miatt (lásd 
az 1.7.1 kódszámot is) 

• Festékleégés friss nyoma a 
kerékkoszorú átmenetében 50 
mm-re vagy nagyobb mértékben 

• Rozsdanyomok a kerékkoszorún 
(a keréktárcsa festetlen) 

• Megolvadt féktuskók 
• Anyagfelrakódás a futófelületen 

(lásd az 1.3., illetve az 1.3.4. 
kódszámot is) 

 
 
 
 
- a tűrések betartása mellett 
 
- a tűrések túllépése esetén 

 
Méretellenőrzés 

az 1.7.1. 
kódszám 

alattiak szerint, 
kivéve az erős 
hőterhelésre 

alkalmas 
kerékpárokat, 
amelyek ilyen 

jelölést viselnek 
és öntöttvas 
féktuskókkal 
fékezettek 

 
K+R1 

 
Kisorozni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

5 
 

Kerékabroncs
, illetve a 
tömbkerék 
ennek 
megfelelő 
része 

1.3. 
 
1.3.1. 

 
 
A „B“ szélesség  >140 mm, < 133 mm 
• ”S” kihengerlődés megjelenése 

 

 
 

Kisorozni 

 
 

4 

 1.3.2. A futófelület helyenként benyomódott, 
egyenlőtlen érintkező felületek vagy 
különböző mértékű kihengerlődések a 
kerékkoszorún 

Kisorozni 4 

 
 
 
 
 

 B 
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Szerkezeti 

rész  
Kód-
szám 

Hibák/Jellemzők/Hibára utaló jelek  Intézkedések Hiba-
osztály

 1.3.3. Laposodások   
 

  

 1.3.3.1. - kerék-Ø ≥ 630 mm és a lapos hely 
hossza > 60 mm 

 

Kisorozni 4 

 1.3.3.2. - kerék-Ø < 630 mm és a lapos hely 
hossza > 30 mm 

 

Kisorozni 4 

 1.3.4. Anyagfelrakódás  
   

  

 1.3.4.1. - hossza > 60 mm vagy magassága ≥ 1 
mm  

Kisorozni 5 

 1.3.4.2. - hossza ≤ 60 mm és magassága < 1 mm 
 

M+R1 bárca 3 

 1.3.5. 60 mm-nél hosszabb lyukak, 
kipattogzások vagy pikkelyesedések a 
futófelületen  
 

Kisorozni 4 

 1.3.6. Repedések, bemetszések    
 1.3.6.1. a futófelület és a homlokfelület átmene-

tében 
 

Kisorozni 5 

 1.3.6.2. Éles élű bemetszés a homlokfelületen és 
a kerékkoszorú vagy az abroncs belső 
felületén, amelyet esztergagép, 
vágányfék vagy menesztőköröm 
okozhatott 
 

K bárca 4 

 1.3.7.. A homlokfelületeket befestették vagy 
olajjal, zsírral szennyezettek  
- kivéve az egymástól 90o-ra 
elhelyezkedő, összejelölő festékcsíkokat 

Kisorozni 5 

Nyomkarima 1.4. 
 

   

 1.4.1. A nyomkarima „Sh“ magassága több mint 
36 mm 
• Kifutott futófelület 
 

Kisorozni 4 

 1.4.2. A nyomkarima „Sd“ vastagsága 
- Sd < 22 mm,  

ha a kerék-Ø ≥ 840 mm  
- Sd < 27,5 mm,  

ha a kerék-Ø < 840 mm  
                      ≥ 630 (330) mm 

• elhasználódott nyomkarima 
 

Kisorozni 5 

 1.4.3. Meredek nyomkarima 
− qR ≤ 6,5 mm, lásd a 4. függeléket 
• éles nyomkarima 
 

Kisorozni 5 
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Szerkezeti 

rész  
Kód-
szám 

Hibák/Jellemzők/Hibára utaló jelek  Intézkedések Hiba-
osztály

 1.4.4. Felhengerlődés vagy felgyűrődés a 
vezető felületen a nyomkarima 
legmagasabb pontja alatt 2 mm-nél 
nagyobb távolságban; lásd a 4. 
függeléket is 
 

 

Kisorozni 5 

Kerékváz 1.5. 
 

   

 1.5.1. Repedés vagy hegesztéssel javított hiba 
a kerékvázon 

Kisorozni 5 

 1.5.2. Törés vagy repedés a kerékküllőn vagy a 
kerékkoszorún  
 

Kisorozni 5 

Kerékpár-
tengely 

1.6. 
 

   

 1.6.1. Sérülések a tengelyen 
- repedt 
- görbe (lásd az 1.7.1 kódszámot) 
- hegesztéssel javított sérülések 
- éles élű bemetszés 
- 1 mm-nél mélyebb beköszörülés 
 

Kisorozni 5 

 1.6.2. A tengelyhez súrlódó alkatrész  Felkötözni + K, 
esetleg R1  

bárca; 
ha nem 

lehetséges, 
akkor kisorozni 

4 
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Szerkezeti 

rész  
Kód-
szám 

Hibák/Jellemzők/Hibára utaló jelek  Intézkedések Hiba-
osztály

Kerékpár 1.7. 
 

   

 1.7.1. Ha a kerekek belső homlokfelületei 
közötti „E“ távolság az alábbi értékektől 
eltér  
- Ø ≥ 840 mm 

1357 ≤ E ≤ 1363 mm 
- Ø < 840 mm 
 1359 ≤ E ≤ 1363 mm 
 
Ha 
Emax - Emin > 2 mm 
 

 siklási nyomok 
 a kerék elcsúszásának nyoma a 

tengelyen 
 tömbkerekeknél túlmelegedés nyoma 

a keréktárcsa és a kerékkoszorú 
közötti ”l” átmeneti tartományban  

 

Kisorozni 
 
 
 
 
 
 
 

Kisorozni 

5 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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Szerkezeti 

rész  
Kód-
szám 

Hibák/Jellemzők/Hibára utaló jelek  Intézkedések Hiba-
osztály

     
1.7.2. - Elnyíródott sasszeg a fékháromszög 

csapjánál 
  
 - Törött fékbiztonsági kengyel 

Nem körkörös 
kerékre utaló 
jellemzők 
 

  (lásd a 3.1.2. kódszámot is) 
   
  - Kifényesedett alátét a fékháromszög 

csapjánál 
   
  - Kifényesedett felületek a belső 

mellékrugón (lásd a 2.5. kódszámot is) 
   

- kívülről látható kifényesedett, kidörzsölt 
helyek a parabolarugó lapjai közötti 
érintkező felületeken (lásd a 2.2.2. 
kódszámot is) 
 

  - elveszett vagy laza T-biztosító (lásd a 
2.5.5. kódszámot is) 

   
  - Y25-ös forgóváznál mangánlap a 

csapágyháznál vagy az ágyvezetéknél 
repedt vagy leesett  
(lásd a 4.4.2. kódszámot is) 
 

Ha legalább két 
jellemző egy 

keréknél vagy 
annak 

környezetében 
megállapítható, 

akkor 
K-bárca a 
következő 

megjegyzéssel: 
„Verdacht auf 

unrundes Rad – 
Feltételezhetően 

nem körkörös 
kerék“ 

4 

  - lásd az 1.3.2. kódszámot is   
     
Csapágyazás 1.8. 

 
   

 1.8.1. A csapágyház tömörtelen 
- kenőanyag kifolyik 
- sérülés, amely lehetővé teszi a víz vagy 

por bejutását 
 (A központosító furat védőkupakja 

hiányozhat)  
 

Kisorozni 4 

  
Tömítés 

Védő-
sapka 
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Szerkezeti 
rész  

Kód-
szám 

Hibák/Jellemzők/Hibára utaló jelek  Intézkedések Hiba-
osztály

 1.8.2. A vezetőbordák nem biztosítják a 
kerékpár vezetését 
• törött vezetőbordák 
• a csapágyház abnormális helyzete 

 

Kisorozni 5 

 1.8.3. Hőnfutott csapágy 
 
- A csapágy hőmérséklete olyan magas, 

hogy a csapágyház kézfejjel nem 
érinthető meg.  

• rozsdanyomok 

Kisorozni 5 

     
Rugózás 2.    
Lemezes 
hordrugók 

2.1. 
 

   

 2.1.1. A rugólapok a rugóbilincsben több mint 
10 mm-rel elcsúsztak  
• kifényesedés a rugóbilincs közelében 

 

Kisorozni 4 

 2.1.2. A rugófőlap törött vagy láthatóan repedt  
 

Kisorozni 5 

 2.1.3. A törött rugólap darabja hiányzik  
 

Kisorozni 4 

 2.1.4. A közbenső lap törött, de a törött rész 
nem hiányzik.  
A törés helye a rugóközéptől:  

  

 2.1.4.1. - kisebb, mint a laphossz ¼-e Kisorozni 4 
 

 2.1.4.2. - nagyobb, mint a laphossz ¼-e 
 

M-bárca 3 
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Szerkezeti rész  Kód-
szám 

Hibák/Jellemzők/Hibára utaló jelek  Intézkedések Hiba-
osztály

  
2.1.5. 

 
Túl kicsi rugójáték: 
A rugóbilincs és a kocsiszekrény, az 
alváz, illetve a forgóváz-keret megfelelő 
része között kisebb, mint 15 mm 
 
• friss felütési nyomok a rugóbilincs és 

az alváz, illetve a forgóváz-keret között

• friss kerékköszörülési nyomok az 
alvázon, a kocsipadlón vagy a kocsi-
szekrényen 

 
Kisorozni 

 
5 

 2.1.6. A rugóbilincs laza 
- törött, repedt 
- az ék hiányzik vagy hatástalan 
 
• laza rugólapokra utaló jellemzők 
 
 

Kisorozni 5 

Kiegészítő  
előírások a  
parabola  
rugókra 

2.2    

 2.2.1 Fő- vagy másik lap   
 2.2.1.1 láthatóan repedt vagy törött Kisorozni 5 
 2.2.1.2 a bilincsben törött Kisorozni 5 
  • két lap hosszának több mint 50 %-ánál 

érintkezik 
  

     
 2.2.2 Egy lap hosszirányban elcsúszott   
 2.2.2.1 - több, mint 10 mm-rel  Kisorozni 4 
     
 2.2.2.2 - 10 mm-rel vagy kevesebbel 

• kifényesedés a bilincs közelében 

 

K-bárca 3 
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Szerkezeti 

rész 
Kód-
szám 

Hibák/Jellemzők/Hibára utaló jelek Intézkedések Hiba-
osztály

 2.2.3. A rugóbilincs sérült vagy laza 
- törött, repedt 
- az alsó ék füle repedt 
- a felső ék hegesztési varrata törött vagy 

repedt  
 

 
 

Kisorozni 5 

Csavarrugó 2.3.    
 2.3.1. Törött 

 

Kisorozni 5 

Felfüggesztés  
 
Kapcsolat a 
rugó és a 
csapágyház 
között   

2.4. 
 
2.4.1. 

 
 
A rugóbilincs csapja az ülésből kiugrott 
• A csapágyház abnormális helyzete 

 
 

Kisorozni 

 
 

5 

 
Felfüggesztés 
elemei 

 
2.4.2. 

 
Heveder, láncszem elcsúszott, hiányzik, 
törött, kiugrott 

 
Kisorozni 

 
5 

 
Kapcsolat a 
rugó és a 
keret között 
 

 
2.4.3. 

 
A rugócsapszeg kicsúszott, hiányzik, 
nincs biztosítva 

 
Javítás, ha nem 

lehetséges, 
akkor kisorozni 

 
5 

 2.4.4. A felfüggesztő láncszem kopott vagy túl 
hosszú 
• Friss felütési nyomok a hossztartón 
 

K-bárca 4 
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Szerkezeti 

rész 
Kód-
szám 

Hibák/Jellemzők/Hibára utaló jelek Intézkedések, 
bárcázások 

Hiba-
osztály

Y-25 és 
hasonló 
típusú 
forgóvázak 
rugózása 

2.5. 

 

  

  1. Főrugó  4. Csillapító heveder 
2. Mellékrugó 5. T-biztosító  
3. Rugókalap  

  

     
 2.5.1. A főrugó repedt vagy törött Kisorozni 5 

 2.5.2. A mellékrugó kiugrott az üléséből vagy 
törött 
 

  

 2.5.2.1. - üres kocsinál 
 

K-bárca 3 

 2.5.2.2. - rakott kocsinál 
 A csapágyház nem vízszintes helyzetű 

Kisorozni 5 

 2.5.3. A csillapító heveder hiányzik, törött vagy 
hatástalan 

• Érintkezési nyomok 

  

 2.5.3.1. - forgóvázanként 1 heveder K-bárca 3 

 2.5.3.2. - forgóvázanként több heveder 
 

Kisorozni 5 

 2.5.4. A rugókalap érinti a forgóváz keretet   
 2.5.4.1. - 1 rugókalap érintkezik K-bárca 3 

 2.5.4.2. - több rugókalap érintkezik  
 

Kisorozni 5 

 2.5.5. A T-biztosító laza vagy hiányzik 
 

M-bárca 3 

 2.5.6. Friss felütési nyomok a csapágyház és a 
forgóváz keret között  
 

Kisorozni 5 
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Szerkezeti 

rész 
Kód-
szám 

Hibák/Jellemzők/Hibára utaló jelek Intézkedések, 
bárcázások 

Hiba-
osztály

Fék 3.    
     
Mechanikus 
részek 

3.1.    

 3.1.1. A fékrudazat valamely része lóg vagy 
törött 

Ideiglenes 
javítás,  

K + R1-bárca 
(Féket kiiktatni) 

 

4 

 3.1.2. A fék-biztonsági kengyel hatástalan  Ideiglenes 
javítás, K-bárca 

4 

     
 3.1.3. Fék kiiktató váltó    
 3.1.3.1. - használhatatlan Kisorozni 3 

 3.1.3.2. - állása nem egyértelmű K + R1-bárca,  
ha szükséges, 
akkor kisorozni 

3 

     
 3.1.4.  Raksúly-váltó vagy a T-SZ-váltó 

használhatatlan 
 

Féket kiiktatni, 
 K + R1-bárca 

3 

 3.1.5. Fék-oldózsinór törött, hiányzik K + R1-bárca 3 

Féktuskó 3.2. 

 

   

 3.2.1. A féktuskó 
- hiányzik, 
- törött, átrepedt, akkor is, ha az acélbetét 

még összetartja 

Pótolni 3 

  - annyira elkopott, hogy az X vastagsága 
a féksaru tartományában kevesebb, 
mint 10 mm 
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Szerkezeti 

rész 
Kód-
szám 

Hibák/Jellemzők/Hibára utaló jelek Intézkedések, 
bárcázások 

Hiba-
osztály

 3.2.2. Műanyag-féktuskó  
 

  

  - hiányzik   
  - sugárirányban a súrlódó felülettől a 

fémbetétig repedt (a tágulási 
hézagon kívül) 

 
Pótolni; ha nem 

lehetséges,  

 

  - látható kitöredezések a súrlódó 
anyagból a tuskó ¼ hosszán vagy 
fémzárványok 

akkor a féket 
kiiktatni,  

K + R1-bárca 

3 

  - X vastagság < 10 mm 
  

  

 3.2.3.  Oldalra kopott féktuskó  

• a féktuskót akkor kell oldalra kopottnak 
tekinteni, ha a külső felülete eléri a 
kerékkoszorú külső felületét 

 

K + R1-bárca 
(Féket kiiktatni) 

4 
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Szerkezeti 

rész 
Kód-
szám 

Hibák/Jellemzők/Hibára utaló jelek Intézkedések, 
bárcázások 

Hiba-
osztály

Pneumatikus 
részek 

3.3.    

 3.3.1. Főlégvezeték   

 3.3.1.1. A főlégvezeték használhatatlan Kisorozni  4 
 3.3.1.2. Fenntartva   

 3.3.2. Légfék-tömlő   
 3.3.2.1. sérült, hiányzik (minden kocsivégen és 

minden elzáróváltón meg kell lennie a 
légfék-tömlőnek) 

Pótolni 3 

 3.3.2.2. A nem használt légfék-tömlő lóg (Két 
légfék-tömlő esetén csak az egyik lehet 
összekapcsolva)  

Felakasztani 
A kapcsolást 

kijavítani  
 

3 

 3.3.2.3. Fenntartva   

 3.3.3. A légfék-tömlő tartó használhatatlan 
 

M-bárca 3 

 3.3.4. A légfék használhatatlan, azonban nincs 
megbárcázva 
 

Megvizsgálni,  
ha sérült, akkor 

kiiktatni,   
K + R1-bárca 

3 

 3.3.5.  Légelzáró váltó   
 3.3.5.1. használhatatlan, tömörtelen, görbe, karja 

hiányzik 
Kisorozni 5 

 3.3.5.2. reteszelő berendezés hiányos vagy 
használhatatlan 
 

K-bárca 4 

Szikrafogó 
lemez 

3.4.    

 3.4.1. A lemez hiányzik, átrozsdásodott K + R1-bárca 
(Féket kiiktatni) 

  

4 

 3.4.2. A lemez lóg A lemezt 
eltávolítani, 

K + R1-bárca 
(A féket kiiktatni) 

ha nem 
lehetséges, 

akkor kisorozni 

4 
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Szerkezeti 

rész 
Kód-
szám 

Hibák/Jellemzők/Hibára utaló jelek Intézkedések, 
bárcázások 

Hiba-
osztály

  
3.4.3. 

 
Azoknál a veszélyes áruval rakott 
kocsiknál, amelyeknél a RID szikrafogó-
lemezt ír elő: 
– a kéttengelyes kocsi nincs megfelelő 
szikrafogó-lemezzel felszerelve 
 
• a kéttengelyes kocsi nem viseli a 

  -jelet 

 
Féket kiiktatni 

R1-bárca 

 
5 

     
Kézifék 3.5.    

 3.5.1. Láthatóan használhatatlan 
 
 

K + R1-bárca 3 

Alváz és 
forgóváz-keret 
 

4.    

Teljes alváz 4.1.    
 4.1.1. Függőlegesen vagy vízszintesen 

deformálódott alváz 

• az ütközőmagasság a tűrésen kívül 
(lásd az 5.1.1 kódszámot) 

• látható deformációk 

Kisorozni 5 

 4.1.2.. A hossztartó, a vonókészülék által 
igénybevett mellgerenda és a kereszttartó 
nem lehet 
 
- törött  
- keresztirányban oly mértékben repedt, 

hogy a repedés az övlemez szélétől 
indul, és a felén túlér  

- a hordrugótám környezetében 
hosszirányban 100 mm-nél hosszabban 
repedt   

- 150 mm-nél hosszabban repedt egyéb 
helyeken  

- ezen szerkezeti részeken nem lehet 
látható repedés a hegesztési varratokon

Kisorozni 4 
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Szerkezeti 

rész 
Kód-
szám 

Hibák/Jellemzők/Hibára utaló jelek Intézkedések, 
bárcázások 

Hiba-
osztály

Ágyvezeték 4.2. 
 

   

 4.2.1. Oly mértékben görbe, hogy a biztonságot 
veszélyezteti 

Kisorozni 5 

 4.2.2. Törött 
• abnormális helyzet 
 

Kisorozni 5 

 4.2.3. Felerősítése sérült   
 4.2.3.1. - laza Kisorozni 5 
 4.2.3.2. - néhány szegecs vagy csavar laza, 

azonban az ágyvezeték még szilárdan áll 
M-bárca 3 

 
 

 4.2.4. Repedés 
 

  

 4.2.4.1. - hosszabb, mint a vízszintes 
keresztmetszet ¼-e 

 

Kisorozni 4 

 4.2.4.2. - legfeljebb a vízszintes 
keresztmetszet ¼-e 

 

M-bárca 3 

 4.2.4.3. - a felerősítés közelében vagy irányában, 
függetlenül annak hosszától 

 

Kisorozni 5 

Ágyvezeték-
kötvas 

4.3.    

 4.3.1. Hiányzik, törött, láthatóan görbe vagy laza
 

Kisorozni 4 

Ágyvezeték-
csúszóbetét  

4.4. 
 
4.4.1. 

 
 
Ágyvezeték-csúszóbetét hiányzik 
 
forgóvázas kocsiknál: 

  

 4.4.1.1. - kerékpáronként 1 ágyvezeték-
csúszóbetét hiányzik 

M-bárca 3 

 4.4.1.2. - kerékpáronként több ágyvezeték-
csúszóbetét hiányzik 
 

Kisorozni 4 

  forgóváz nélküli kocsiknál:    
 4.4.1.3. - 1 ágyvezeték-csúszóbetét hiányzik  

 
Kisorozni 5 

Mangánbetét 
az Y-típusú 
forgóvázaknál 

4.4.2. Mangánbetét laza vagy hiányzik Kisorozni 4 
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Szerkezeti 

rész 
Kód-
szám 

Hibák/Jellemzők/Hibára utaló jelek Intézkedések, 
bárcázások 

Hiba-
osztály

Rugótám a 
független 
tengelyű 
kocsiknál 

4.5.    

 4.5.1.. laza, repedt, törött vagy deformálódott 
 

Kisorozni 5 

  - Rés a rugótám és a hossztartó között 
- A rögzítő elemek fele vagy annál több 

hiányzik vagy törött 
 

  

Alváz és a 
forgóváz 
közötti 
kapcsolat 

4.6.    

 4.6.1. Sérült, az összekötő és a rögzítő elemek 
töröttek, hiányoznak vagy hatástalanok 
• a forgóváz elcsúszott 

 

Kisorozni 5 

Földelő kábel 4.6.2. 
 
4.6.2.1. 
 
 
 
 
 
4.6.2.2. 

 
 
Egy vagy több földelő kábel hatástalan 
(hiányzik, sérült, laza) 
• a rögzítési pontokból 

megállapítható, hogy földelő 
kábelnek kellene lennie 
 
Valamennyi földelő kábel hatástalan 

• a rögzítési pontokból 
megállapítható, hogy földelő 
kábelnek kellene lennie 

 

 
 

K-bárca 
 
 
 
 
 

Helyreállítani, ha 
nem lehetséges, 
akkor kisorozni 

 
 

3 
 
 
 
 
 

3 

Forgóváz-
keret 

4.7.    

 4.7.1. Valamely szerkezeti elem repedt vagy 
láthatóan deformálódott 
 

Kisorozni 4 

 4.7.2. Valamely szerkezeti elem áttörött Kisorozni 5 

 4.7.3. Fenntartva   
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Szerkezeti 
rész 

Kód-
szám 

Hibák/Jellemzők/Hibára utaló jelek Intézkedések, 
bárcázások 

Hiba-
osztály

Csúszótám, 
csúszótám-
rugó 

4.8. 
 

   

 4.8.1. Csúszótám törött   
 4.8.1.1. - de hiányzó rész nincs K-bárca 4 
 4.8.1.2. - és egy része hiányzik Kisorozni 5 
 4.8.1.3. - a csúszótám-rugó törött 

 

Kisorozni 4 

Csillapító 
felületek 

4.9.    

 4.9.1. Olajozottak 

 

Kisorozni 4 

Ütköző és 
vonó-
készülékek 

5.    

Ütközők  5.1.    

Ütköző típusa 5.1.1. Nyilvánvalóan eltérő ütköző típusok K-bárca 4 

Ütköző-
magasság 

5.1.2. A tűrésen kívül esik 
- h kisebb, mint 940 mm (980 mm a 

személykocsiknál) 
- h nagyobb, mint 1065 mm 
  A szomszédos kocsik között 

lényeges ütköző-magasság 
különbség 

 

Kisorozni 5 
 
 

Ütközőtányér 5.2. 
 

   

 5.2.1. Hiányzik, törött, oly mértékben 
deformálódott, hogy működése 
bizonytalan, szögletes tányér elfordult 
 

Kisorozni 5 

•  

•  

•  



1. függelék 

 30

Szerkezeti 
rész 

Kód-
szám 

Hibák/Jellemzők/Hibára utaló jelek Intézkedések, 
bárcázások 

Hiba-
osztály

 5.2.2. Rögzítése a csőszáron   

     
 5.2.2.1. - a szegecsek vagy a csavarok 1/3-a vagy 

több laza 
Kisorozni  4 

 5.2.2.2. - a szegecsek vagy a csavarok kevesebb, 
mint 1/3-a laza 

K-bárca 3 

 5.2.3. Érintkező felületek    
 5.2.3.1. - nincsenek kenve Megkenni, ha 

nem lehetséges, 
akkor kisorozni 

4 

 5.2.3.2. - bemaródottak 

 

Kisorozni 5 

Ütköző-
csőszár 

5.3. 
 

   

 5.3.1. Hiányzik vagy törött Kisorozni 5 
 

 5.3.2. Repedés a tányérba való átmenet 
tartományában 

Kisorozni 5 

Ütköző-hüvely 5.4. 
 

   

 5.4.1 Hiányzik vagy törött Kisorozni 5 
 

 5.4.2 Repedés a talpba való átmenet 
tartományában 

Kisorozni 5 

 5.4.3. Hosszirányú repedés, amely a csőszár 
vezetését nem szavatolja 
 

Kisorozni 5 

 5.4.4. Az ütköző-hüvely felerősítése nem 
biztosított: 

  

 5.4.4.1.  - 2 vagy több csavar laza meghúzni + M-
bárca; ha nem  

5 

    Hézag az alaplemez és a 
mellgerenda között 

lehetséges, 
akkor kisorozni 

 

 5.4.4.2. - 1 csavar hiányzik Pótolni + M-
bárca, ha nem 

lehetséges, 
akkor kisorozni 

3 

 5.4.4.3. - 1 csavar laza Meghúzni + M-
bárca, ha nem 

lehetséges, 
akkor K-bárca 

3 



1. függelék 

 31 

•  

Szerkezeti 
rész 

Kód-
szám 

Hibák/Jellemzők/Hibára utaló jelek Intézkedések, 
bárcázások 

Hiba-
osztály

Ütköző-rugók 
és törőelemek 

5.5. 
 

   

 5.5..1 Az ütköző kézzel benyomható   
  - 1 ütköző több mint 15 mm-t Kisorozni 4 
  - mindkét ütköző egy kocsivégen Kisorozni 4 
 5.5.2. A törőelem elhasználódott 

• az ütköző szemmel láthatóan rövidebb 
• a sárga nyíl részben vagy teljesen 

eltűnt*) 
• az ütközőhüvely összetörött vagy 

deformálódott 
• a kijelző hiányzik vagy elgörbült*) 
       *) ütközőtípustól függően 

Kisorozni 5 

 5.5.3. A törőelemre figyelmeztető jel hiányzik 
vagy hiányos 

Kisorozni 4 

     
Csavarkapocs 5.6.    
 5.6.1. Valamely része hiányzik, sérült vagy 

használhatatlan 
Helyreállítani, ha 
nem lehetséges, 
akkor kisorozni;  

ha a kocsi 
üresen a honos 
vasút irányába 

fut, akkor K-
bárca 

3 

 5.6.2. A felakasztó horog sérült, használhatatlan 
vagy hiányzik 

M-bárca 3  

 5.6.3. A csavarkapocs lóg Felakasztani, ha 
szükséges, 

akkor felkötözni 
 

3  

Vonóhorog 5.7.    

 5.7.1. Használhatatlan vagy rossz állapotú   

 5.7.1.1 . - törött, repedt (a vonóhorog csúcsot is 
beleértve) 

A másik 
csavarkapcsot 
kell használni + 
K-bárca; ha nem 

lehetséges, 
akkor kisorozni 

3 

 5.7.1.2. - elfordult K-bárca 3 

 
 

5.7.2. Fenntartva   

•  
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Szerkezeti  
rész 

Kód-
szám 

Hibák/Jellemzők/Hibára utaló jelek Intézkedések Hiba-
osztály

A 
vonókészülék 
egyéb részei 

5.8.    

 5.8.1. A vonókészülék egyéb részei sérültek 
− a kapcsolat olyan hosszú, hogy a 

kapcsolás során az ütközőtányérok 
nem érintkeznek 

− a vonórúd törött, repedt vagy görbe 
− vonókagyló, csavar vagy ék törött, 

repedt vagy hiányzik 
− a vonórugó hatástalan 
• A vonókészülék feltűnően nagymértékű 

kinyúlása a vonóhorog-vezetékből 

 

Kisorozni 4 

 5.8.2. A vonat kapcsolási állapota hiányos A kapcsolást 
kijavítani 

4 

Hosszirányú 
lökéscsillapító
(Pl. konténer-
szállító 
kocsinál) 

5.9.    

 5.9.1. Az alvázhoz viszonyítva a rakfelület nincs 
középhelyzetben  
• Eltérő távolság a mellgerendák és a 

rakfelület végei között 
 

K-bárca 4 

 5.9.2. A veszélyt jelző festés (sárga alapra 
festett fekete átlós sávok) hiányoznak a 
lökéscsillapítóval felszerelt kocsiknál, 
amelyek rakfelülete az ütközéskor az 
alvázhoz képest elcsúszhat és a 
veszélyes felület takarásba kerülhet.  
 

Kisorozni 4 
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Szerkezeti 

rész 
Kód-
szám 

Hibák/Jellemzők/ Hibára utaló jelek Intézkedések Hiba-
osztály

Kocsiszekrény 6.    

Általános 
részek 

6.1.    

Feliratok a 
kocsikon és a 
rakomány 
egységeken  

6.1.1. Hiányzik, olvashatatlan, hiányos   

 6.1.1.1. - a pályaszám1) Kisorozni 4  
 

 6.1.1.2. - a „RIV“-jel vagy K-bárca 3 
 6.1.1.3. - a különleges RIV-jel (ha a 

cserekódszám 41, 43, 45, 81, 83 vagy 
85) 1) 

Kisorozni 4 

 6.1.1.4. - a saját tömeg1) Kisorozni 4  
 

 6.1.1.5. - a kézifék féksúlya1) Kisorozni 4  
 

 6.1.1.6. - a terhelési határ1) Kisorozni 4  
 

 6.1.1.7. - a tartálykocsi űrtartalma1) Kisorozni 4  
 

 6.1.1.8. Fenntartva 
 

  

 6.1.1.9. 
 

- a kocsi ütközők közötti hossza1) 
 

Kisorozni 
 

4 

 
6.1.1.10 

- a nagyfeszültségre figyelmeztető jel az 
olyan kocsiknál, amelyeken a 
legmagasabb hágcsó vagy létrafok 2 m-
nél magasabban van 

 

Kisorozni 4  

 6.1.1.11 - a kompforgalom vagy a csatorna-alagút 
jele 

M-bárca 3 

 6.1.1.12 Fenntartva 
 

  

 6.1.1.13
. 

Fenntartva 
 

  

Fővizsgálati 
határidő felirat 

6.1.2. A fővizsgálati határidő felirat  
 

  

 6.1.2.1. hiányzik, hiányos, olvashatatlan1) Kisorozni 3 
 

 6.1.2.2. Fővizsgálati határidő, amely adott 
esetben 3 hónappal meg van 
hosszabbítva, ha a „+ 3 M“ feliratot 
felfestették 

  

  - 15 nappal a lejárat előtt K-bárca 3 
 6.1.2.3. - lejárt 

 
A 8. függelék 
szerint eljárni 

4 

                                            
1 ) Ha ez a hiba csak az egyik oldalon fordul elő, akkor K-bárca 
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Szerkezeti 

rész 
Kód-
szám 

Hibák/Jellemzők/ Hibára utaló jelek Intézkedések Hiba-
osztály

Szekrényváz 6.1.3. A szekrényváz részei sérültek   
 6.1.3.1. - a  rakszelvény túllépése nélkül  K-bárca 3 
 6.1.3.2. - a rakszelvény túllépésével 

 
Kisorozni 5 

 
Falak, 6.1.4.    
szállító-
tartályoknál is 

6.1.4.1. A szekrény burkolatdeszkája hiányzik, 
törött, széthasadt vagy szétcsúszott, a 
burkolat lyukas vagy törött 
 

K-bárca 3 

 6.1.4.2. A rakomány átnedvesedésének vagy az 
áru elveszésének kockázatával  

Ha szükséges 
ideiglenes 
javítás + K-

bárca, ha nem 
lehetséges, 

akkor kisorozni 
 

4  

Padló 
rakományegy-
ségeknél is  

6.1.5. 
 
 
6.1.5.1. 

Padlódeszka törött, hiányzik, hasadt, 
laza, szétcsúszott 
 
- a rakomány elszóródásának veszélye 
  nélkül 

 
 
 

K-bárca 

 
 
 

3 

 6.1.5.2. - a rakomány elszóródásának 
kockázatával 

Ha szükséges 
ideiglenes 
javítás + K-

bárca, ha nem 
lehetséges, 

akkor kisorozni 

4  

     

•  
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•  

Szerkezeti 
rész 

Kód-
szám 

Hibák/Jellemzők/ Hibára utaló jelek Intézkedések Hiba-
osztály

Ajtók és 
eltolható 
oldalfalak 

6.1.6. 
 
6.1.6.1. 

Az ajtók vagy az eltolható oldalfalak 
 
nem zárhatóak be vagy nem 
biztosíthatóak 

 
 

Bezárás és/vagy 
biztosítás, ha 

nem lehetséges, 
akkor kikötözés 

+ K-bárca,  
ha a kikötözés 

nem lehetséges, 
akkor Kisorozni 

 

 
 

5 

 6.1.6.2. hiányoznak vagy a vezetékükből 
kiugrottak 
• a kerethez képest szabálytalan 

elhelyezkedés  
 

Ha lehetséges, 
akkor felakasz-
tani, és pótlólag 
biztosítani + K-
bárca, ha nem 

lehetséges, 
akkor Kisorozni 

5 

 



9. melléklet 

 36

•  

Szerkezeti 
rész 

Kódszám Hibák/Jellemzők/ Hibára utaló jelek Intézkedések Hiba-
osztály
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Szerkezeti rész Kód-

szám 
Hibák/Jellemzők/ Hibára utaló jelek Intézkedések Hiba-

osztály
  A vezető vagy a záró elemek rossz 

állapotban vannak 
 

  

 6.1.6.3. - az ajtókeret, csuklópántok, reteszek, 
zárhorgok, fogantyúk  

 hiányoznak, töröttek, lazák, 
deformálódottak 

 

Ideiglenes javítás 
+ K-bárca; 

ha nem 
lehetséges, 

akkor kisorozni 

3 

 6.1.6.4. - a biztonság 
veszélyeztetésével vagy az áru 
elveszésének kockázatával 

 

 5 

  Az ajtó törött vagy deformálódott   
 6.1.6.5. - a rakszelvény túllépésének vagy a 

rakomány elveszésének veszélye 
  nélkül  
 

Ideiglenes javítás 
+ K-bárca; 

ha nem 
lehetséges, 

akkor 

3 

 6.1.6.6. - a rakszelvény túllépésének vagy a 
rakomány elveszésének kockázatával  

 

kisorozni 5 

Különböző 
alkatrészek 
(Lépcsők, 
fogantyúk, 
létrák, járdák, 
felirati táblák) 

6.1.7. 
 
6.1.7.1. 
 
 
6.1.7.2. 

 
 
Lépcsők, fogantyúk, létrák, járdák  állapota 
rossz, használhatatlanok 
 
Hágcsó nyilvánvalóan hiányzik 

 
 

K-bárca 
 
 

K-bárca 

 
 

4 
 
 

4 
 
 

 
6.1.7.3. 
 
 
 

 
A hágcsó oly mértékben sérült, hogy a 
személyzet biztonságát veszélyezteti, 
repedt vagy megengedhetetlenül görbe 
(Az a méret > 80 mm) 

 

 
Pótlás, ha nem 

lehetséges, 
akkor kisorozni. 

 
4 
 
 
 
 

 6.1.7.4.- A fogantyú oly mértékben sérült, hogy a 
személyzet biztonságát veszélyezteti, 
reopedt vagy megengedhetetlenül görbe  
(A b méret < 60 mm 

 

 

Ideiglenes javítás 
+ M-bárca;  

ha nem 
lehetséges, 

akkor kisorozni 

4 
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Szerkezeti rész Kód-

szám 
Hibák/Jellemzők/ Hibára utaló jelek Intézkedések Hiba-

osztály
 6.1.7.3. Elégtelen rögzítése a   
  - felirati táblának 

- lapozható tábláknak 
- bárcatartóknak 
 

Ideiglenes javítás 
+ M-bárca;  

ha nem 
lehetséges, 

akkor kisorozni  
 

4 

 6.1.7.4. Hiányzik a 
- felirati tábla 
- lapozható tábla 
- bárcatartó 

Ideiglenes javítás 
+ K-bárca; 

ha nem 
lehetséges, 

akkor kisorozni 
 

3 

 6.1.7.5. A kocsitartozékok részben vagy teljesen 
hiányoznak 

M-bárca 3 

     
 6.1.7.6. A kocsitartozékok nincsenek biztosítva, 

rögzítve 
Biztosítani 4 
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Szerkezeti 

rész 
Kód-
szám 

Hibák/Jellemzők/ Hibára utaló jelek Intézkedések Hiba-
osztály

Fedett 
kocsik 

6.2.    

 
Szellőző 
csappantyú 6.2.1.. hiányzik, sérült   

 6.2.1.1. - beázás vagy a rakszelvény túllépésének 
veszélye nélkül  

Ideiglenes 
javítás  

+ K-bárca, ha 
nem lehetséges, 
akkor kisorozni 

 

3 

 6.2.1.2. - beázás vagy a rakszelvény túllépésének 
kockázatával 

 

Kisorozni 5 

Működtető 
rudazat, 

6.2.2. Kiakadt, deformálódott, laza   

vezetősínek 6.2.2.1. - a rakszelvény túllépésének 
veszélye nélkül  

Ideiglenes 
javítás  

+ K-bárca, ha 
nem lehetséges, 
akkor kisorozni 

3 

 6.2.2.2. - a rakszelvény 
túllépésének kockázatával 

 

 5 

Tető és 
esővédlemez 

6.2.3. A tető borítása vagy az esővédlemez laza 
és a biztonságot veszélyezteti, vagy 
beázhat 
 

Kisorozni 4 

 6.2.4. A nyitható tető   
 

 6.2.4.1. - nincs teljesen bezárva vagy nincs 
biztosítva 

A tetőt bezárni 
és reteszelni,  
ha szükséges  
+ K-bárca; ha 

nem lehetséges, 
akkor kisorozni 

5 

 6.2.4.2. - a vezetékéből kiugrott Visszahelyezni 
és biztosítani, ha 
nem lehetséges, 
akkor kisorozni 

5 

 6.2.4.3. - látható működtető elem hiányzik, 
deformálódott, hatástalan 

 

K-bárca 4 
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Szerkezeti 

rész 
Kód-
szám 

Hibák/Jellemzők/ Hibára utaló jelek Intézkedések Hiba-
osztály

 
Nyitott kocsik 

 
6.3. 

   

 
Oldalfal vagy 
nyitható 
homlokfal 

 
6.3.1. 
 
6.3.1.1. 
 
 
 
6.3.1.2. 
 
 
6.3.1.3. 

 
Sérült 
 
- a rakomány elveszésének vagy a 

rakszelvény túllépésének veszélye 
nélkül  
 

- a rakomány elveszésének  
kockázatával 
 

- a rakszelvény túllépésének 
kockázatával 
 

 
 
 

K-bárca 
 
 
 

Ideiglenes 
javítás + K-

bárca, ha nem 
lehetséges, 

akkor kisorozni 
 

 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 

5 
 
 

A homlokfal 
működtető és 
zárszerkezete 

6.3.2. Csap, zártengely, záróhorog, bütykös 
tengely stb. hiányzik, törött, repedt, 
használhatatlan 
 

  

 6.3.2.1. 
 
6.3.2.2. 

- a biztonság veszélyeztetése nélkül 
 
- a biztonságot veszélyeztetve 
 

Ideiglenes 
javítás + K-

bárca, ha nem 
lehetséges, 

akkor kisorozni 

3 
 
 

5 

Felső keret 6.3.3. Törött vagy görbe 
 

  

 6.3.3.1. 
 
 
6.3.3.2. 

- a rakszelvény túllépésének 
veszélye nélkül 

 
- a rakszelvény túllépésének 

kockázatával 
 

Ideiglenes 
javítás + K-

bárca,  
ha nem 

lehetséges, 
akkor kisorozni 

3 
 
 

5 

Pőrekocsik 6.4. 
 

   

Lehajtható 
oldalfalak 

6.4.1.    

 6.4.1.1. Lehajtották és nem biztosították  
 

Biztosítani, ha 
nem lehetséges, 
akkor kisorozni 

5 

 6.4.1.2. Lehajtották, de a RIV II. melléklet 3. 
táblázata nem engedi meg 

Felállítani, ha 
nem lehetséges, 
akkor kisorozni 

5 
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Szerkezeti 

rész 
Kód-
szám 

Hibák/Jellemzők/ Hibára utaló jelek Intézkedések Hiba-
osztály

 6.4.1.3. 
 
 
 
6.4.1.4. 

Deformálódott, a rakomány elveszésének 
vagy a rakszelvény túllépésének 
kockázata nélkül 
 
Oly mértékben lyukasak vagy görbék, 
hogy az áru elszóródhat 
 

K-bárca 
 
 

 
Ideiglenes 
javítás + K-

bárca, ha nem 
lehetséges, 

akkor kisorozni 

3  
 
 
 

4  
 
 

 6.4.1.5. Deformálódott, a rakszelvény 
túllépésének kockázatával 

Ideiglenes 
javítás + K-

bárca, ha nem 
lehetséges, 

akkor kisorozni 

5 

Csuklópántok, 
csapszegek, 
zárszerkezetek 

6.4.2. 
 
6.4.2.1. 
 
 
 
6.4.2.2. 

Hiányoznak, használhatatlanok, töröttek 
 
- a biztonság veszélyeztetése vagy 

a rakomány elszóródásának  
kockázata nélkül  

 
- a biztonság veszélyeztetésével 

vagy a rakomány elveszésének 
kockázatával 

 

 
 
 

Ideiglenes 
javítás + K-

bárca,  
ha nem 

lehetséges, 
akkor kisorozni 

 
 

3  
 
 
 

4  

Rakoncák 
(betűzhető, 
lehajtható, 
eltolható)  
 

6.4.3. 
 
6.4.3.1. 
 
 
6.4.3.2. 

 
 
Hiányoznak, pedig a rakomány 
biztosításához szükségesek  
 
Oly mértékben görbék, hogy a 
rakszelvényen túlérnek 
 

 
 
 

Javítás, ha nem 
lehetséges, 

akkor kisorozni 

 
 

5 
 
 

5 

 6.4.3.3. A rakonca, a rakoncatartó vagy a rakonca 
biztosítás repedése vagy törése 

Ha a használata 
szükséges, akkor 
kisorozni, egyéb-

ként M-bárca 
 

4 

 6.4.3.4. A rakoncalánc nincs összekapcsolva Összekapcsolni 
 

4 

 6.4.3.5. A rakoncabiztosítás hatástalan Biztosítani, + K-
bárca, ha nem 

lehetséges, 
akkor kisorozni 

4 
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Szerkezeti 
rész 

Kódszá
m 

Hibák/Jellemzők/Hibára utaló jelek Intézkedések Hiba-
osztály

Rakodó 
gerendák 

6.4.4.    

 6.4.4.1. Törött, fabetét vagy a csukló 
használhatatlan 
 

M-bárca 3 

 6.4.4.2. Laza rakodógerenda, amelyet nem 
biztosít sem rakonca, sem rakomány 
 

Javítás, ha nem 
lehetséges, 

akkor kisorozás 
 

4 

Tartálykocsik  6.5.    

Tartálynyereg 6.5.1.    

 6.5.1.1.
 
6.5.1.2. 

 

A repedés nagyobb, mint a kereszt-
metszet ¼-e  
Hegesztési varrat repedt  
 

Ha üres: K-
bárca 

 
Ha rakott: 
Kisorozás 

4 
 

4 

 6.5.1.3.
 
 
 
6.5.1.4. 

Csavarok vagy szegecsek – kevesebb, 
mint 10 % – hiányoznak a nyereglemez 
és a nyeregvezeték között  
 
Csavarok vagy szegecsek – több mint 10 
% – hiányoznak a nyereglemez és a 
nyeregvezeték között 

K-bárca 
 
 
 

Kisorozás 

4  
 
 
 

4  

Tartály 6.5.2.    
 6.5.2.1. Tömörtelen, lyukas, rakományveszteség Eltömíteni + K-

bárca; 
ha nem 

lehetséges, 
akkor kisorozás 
 

5 

 6.5.2.2. Élesen megtört, de rakományvesztés 
nincs 
 

K-bárca 4 

  
 
 
6.5.2.3. 

Tartályvizsgálati határidő lejárt;  
Rakomány: RID-es áru 
 
– a tartály töltött 

 
 
 

Kisorozás 

 
 
 

4  
  

6.5.2.4. 
 
– a tartály üres és tisztítatlan  
 

 
K-bárca 

 
4 

Tartályfelsze-
relések 

6.5.3.    

 6.5.3.1. Tartályburkolat, napfény-tető, szigetelés 
sérült, laza   
 

K-bárca 4 

 6.5.3.2. Fenntartva   
 6.5.4. Fenntartva   
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Szerkezeti 

rész 
Kódszá

m 
Hibák/Jellemzők/Hibára utaló jelek Intézkedések Hiba-

osztály
Alsó 
tartályszerel-
vények, töltő- 
és űrítő-
berendezések  
 

6.5.5. 
 
6.5.5.1. 
 
 
 
6.5.5.2. 
 
 
 
6.5.5.3. 
 
 

 
 
Rakományvesztés 
 
 
 
A zárszerkezet nyitva, a biztosítása 
hatástalan 
 
 
A szelepek vagy az űrcsövek sérültek 
 
 
Zársapka nincs felcsavarva vagy hiányzik 
(nem vonatkozik az egyértelműen 
felismerhető gázfázis-összekötő 
vezetékre) 
  

 
 

Javítás, ha nem 
lehetséges, 

akkor kisorozni 
 

Javítás, ha nem 
lehetséges, 

akkor kisorozni 
 

Kisorozni 

 
 

5 
 
 
 

5 
 
 
 

4 

 6.5.5.4. − RID-es áru  Bezárni, ha nem 
lehetséges, 

akkor kisorozni 

4 

 6.5.5.5. − Nem RID-es áru Bezárni, ha nem 
lehetséges, 

akkor M-bárca 

3 

 6.5.5.6. Vakkarima hiányzik, laza Kisorozni 4 

  Vakkarima, egy rögzítőcsavar hiányzik   

 6.5.5.7. –  RID-es áru Kisorozni 4 

 6.5.5.8. –  nem RID-es áru K-bárca 3 

 6.5.5.9.  Vakkarima, több rögzítőcsavar hiányzik Pótolni, ha nem 
lehetséges, 

akkor kisorolni 

4 

   

 

 

A központi szelep kijelzője nem mutat 
mindkét oldalon „zárt” helyzetet 

  

 6.5.5.10 – RID-es áruval rakott, valamint üres, de 
tisztítatlan kocsik 

A központi 
szelepet lezárni, 

ha nem 
lehetséges, 

akkor kisorozni 

5 

 6.5.5.11 – üres kocsi, nem RID-es áru után A központi 
szelepet lezárni, 

ha nem 
lehetséges, 

akkor K-bárca 

3 
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Szerkezeti 
rész 

Kódszá
m 

Hibák/Jellemzők/Hibára utaló jelek Intézkedések Hiba-
osztály

 6.5.5.12 A vészműködtető (Vésznyitó-csavar) be 
van csavarva (a tartályba beépített szelep 
nyitva) 

A 
vészműködtetőt 
kicsavarni, ha 

nem 
lehetséges, 

akkor kisorozni 
 

5 

Felső 
tartályszerel-
vények, töltő- 
és űrítő-
berendezések 

6.5.7. 
 
6.5.6.1. 

 
 
Rakományveszteség/gázszivárgás a felső 
szerelvényeknél (nem vonatkozik a 
légbeszívó berendezésre) 
• szagok 
• friss, kifolyt árumaradványok 

 
 

Kisorozni 
 

 
 

5 

 6.5.6.2. A dómfedél nincs bezárva, hiányzik Bezárni; ha 
nem 

lehetséges, 
akkor kisorozni 
 

5 

 6.5.6.3. Egyéb felső armatúrák nincsenek 
szabályosan bezárva  

Bezárni; ha 
nem 

lehetséges, 
akkor kisorozni 

4 

 6.5.7. Fenntartva 
 

  

Különleges 
berendezésű 
kocsik 
 
Kocsik 
eltolható 
ponyvatetőv
el (Pl.: Rils, 
Tams) 

6.6. 
 
 
 
6.6.1. 

 
 
 
 
A ponyvatető nincs szabályosan bezárva 
és reteszelve 
 
• az ellenőrző jel látható (oldalsó retesz 

nyitva) 
 

 
 

 
 
 
 

Bezárni; ha 
nem 

lehetséges, 
akkor kisorozni 

 
 
 
 

5 
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Szerkezeti 

rész 
Kódszá

m 
Hibák/Jellemzők/Hibára utaló jelek Intézkedések Hiba-

osztály
  • a ponyvatető végső zárnyelve ferdén 

áll (felső reteszelés nyitva) 
 

 

  

 
Teleszkóptető
s kocsik  
(Pl. : Shimms) 

 
6.6.2. 
 
6.6.2.1. 

 
 
 

A teleszkóptető nincs reteszelve 

 

 
 
 

Reteszelni; ha 
nem 

lehetséges, 
akkor rögzíteni 

+ K-bárca; 
egyébként 
kisorozni 

 
 
 

5 

 6.6.2.2. A külső teleszkóptető a vezetékről 
leugrott 

Kisorozni 5 
 

Forgóvázas 
pőrekocsik 
közúti 
járművek 
szállítására  
(Pl.: Saad) 
 

6.6.3. 
 
6.6.3.1. 
 
6.6.3.2. 

 
 
Mozgatható mellgerenda sérült 
 
Mozgatható mellgerenda nem 

reteszelhető mindkét oldalon 

 
 

K-bárca 
 

Reteszelni; ha 
nem 

lehetséges, 
akkor kisorozni

 

 
 

4 
 

5 

 6.6.3.3. Alátámasztó bak, bakreteszelés, 
rögzítőláncok vagy szemek a 
rögzítőláncokhoz használhatatlanok  

Javítás, ha 
nem 

lehetséges, 
akkor kisorozni

4 

 6.6.3.4. Előtét-ékek sérültek M-bárca 3 
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Szerkezeti rész Kódszá

m 
Hibák/Jellemzők/Hibára utaló jelek Intézkedések Hiba-

osztály
ACTS-kocsi 
görgős 
konténerekhez 

6.6.4. 

 

6.6.4.1. 

 

 

Forgókeret sérült 

 

 

K-bárca 

 

 

4 

 6.6.4.2. A forgókeret kifordulás elleni biztosítása 
hatástalan vagy nincs reteszelve1) 

Reteszelni, ha 
nem lehetséges, 
akkor kisorozni 

5 

  - a működtető emeltyű nincs biztosított és 
reteszelt állásban1) 

- a rakoncák nincsenek felállítva és 
biztosítva1) 

- a biztosító csapszeg nem biztosít és 
nincs reteszelt állásban1) 

  

 6.6.4.3. A kifordulás ellen biztosító pneumatikus 
ellenőrző rendszer ki van kapcsolva és 
nincs megbárcázva 

Bekapcsolni 4 

 6.6.4.4. A kifordulás ellen biztosító pneumatikus 
ellenőrző rendszer működésbe lépett 

A kifordulás elleni 
biztosításokat 
ellenőrizni, ha 
rendben van, a 

pneumatikát 
kikapcsolni  
+ K-bárca 

3 

 6.6.4.5. A felrakott görgőskonténer felemelkedés 
elleni biztosítása hatástalan 

– a működtető kar nincs biztosított 
helyzetben1) 

Biztosítani, ha 
nem lehetséges 
akkor kisorozni 

5 

 6.6.4.6. A felrakott görgőskonténer megcsúszás 
elleni biztosítása hatástalan1) 

 

Kisorozni 5 

     

                                            
1) A forgókeret kezelési utasítására figyelemmel kell lenni. 
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Szerkezeti rész Kódszá

m 
Hibák/Jellemzők/Hibára utaló jelek Intézkedések Hiba-

osztály
Autószállító 
kocsik 

6.6.5.    

 6.6.5.1. Az emelő- és a süllyesztő-berendezés, az 
átjáróhídlás, -lemez sérült  

K-bárca 4 

 6.6.5.2. Előtétékek és sínek, hajtókarok sérültek M-bárca 3 

 6.6.5.3. A homlokfalak és az átjárólemezek – 
amennyiben szükséges lenne – nincsenek 
felállítva és biztosítva 

Javítás, ha nem 
lehetséges, akkor 

kisorozni 

4 

 6.6.5.4. A felső rakodószint, kijelzőberendezés nem 
reteszelődött 

Biztosítani 4 

 6.6.5.5. A felső rakodószint nincs biztosítva Biztosítani, ha 
nem lehetséges, 
akkor kisorozni 

5 

 6.6.5.6. A felső rakodószint nem fekszik fel a 
felfekvő-tuskókon (a köteleken lóg) 

Javítás, ha nem 
lehetséges, akkor 

kisorozni 

5 

 6.6.5.7. A felső szint rakománya a rakszelvényen 
túlér 

Kisorozni 5 

     
Önürítős  
kocsik 

6.6.6. A surrantó nincs bezárva és reteszelve   

 6.6.6.1. − üres kocsinál Bezárni és 
reteszelni; ha 

nem lehetséges, 
akkor K-bárca 

3 

 6.6.6.2. − rakott kocsinál Bezárni és 
reteszelni; ha 

nem lehetséges, 
akkor kisorozni 

4 

Lekötöző 
berendezésse
l felszerelt 
kocsik (pl. 
Snps, Roos, 
Ealos) 

6.6.7. A fel nem használt lekötöző-berendezé-
seket nem vagy nem kielégítően 
rögzítették, helyezték el vagy biztosították 

Javítani; ha nem 
lehetséges, akkor 

ideiglenesen 
biztosítani + K-

bárca 

4 
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Rakomány Kódsz
ám 

Hibák/Jellemzők/Hibára utaló jelek Intézkedések Hiba-
osztály

Rakományok 
és a kombinált 
forgalom 
szállító-
egységei 

7.    

Általános 
rakodási 
irányelvek 

7.1.    

Teherelosztás 
a teherkocsi-
kon 

7.1.1. A rakomány láthatóan meg nem engedett 
mértékben elcsúszott 
• kikötözés elszakadt 
• nem az ékek között helyezkedik el 
• nem központos 
 

Kisorozni 5 

 7.1.2. Egyenlőtlen tehereloszlás (3.3.) 
A kocsiszekrény megdől 
• eltérő ütközőmagasságok (3.5.) 
• eltérő hordrugó-játékok (3.5.) 
• az alváz jelentős behajlása (3.4.) 
 

Kisorozni 5 

Csomagolás, 
rakomány-
biztosítás 

7.1.3. Csomagok, kötegek, bálák, halmazok 
szétestek, nincsenek szabályosan 
összekötve (1.5.) 

Kisorozni 4 

 7.1.4. Keskeny, hengeres tárgyak összekötözése 
elégtelen (1.5.) 
 

Kisorozni 4 

Legnagyobb 
megengedett 
méretek 

7.1.5.    

 7.1.5.1. A rakszelvényt meg nem engedett 
mértékben túllépték (4.1.) 
 

Kisorozni 5 

 7.1.5.2. A rakszelvényen túlérő küldemény 
megjelölése hiányzik 

Kisorozni 5 

  • U-minta hiányzik 
 

  

 7.1.6. A rakomány a szabadon tartandó térbe 
nyúlik 

Kisorozni 5 

  • A rakomány túlér a mellgerendán (4.2.) 
 

  

Legmagasabb 
terhelési határ, 
hordképesség 

7.1.7. Túlterhelés (3.2.) 
• túl alacsony ütközőmagasság 
• a hordrugójáték túl kicsi 
 

Kisorozni 5 

Védőkocsik 7.1.8. A legkisebb vízszintes és függőleges 
távolság (szabad tér) elégtelen a 
rakományok, illetve a védőkocsi és a 
rakomány között (4.3.) 
 

Kisorozni 5 
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Rakomány Kódszá
m 

Hibák/Jellemzők/Hibára utaló jelek Intézkedések Hiba-
osztály

Ponyvák, 
hálók 

7.1.9. Elégtelen, hiányos, vagy a Rakodási 
Szabályokban előírt kötözőszertől eltérő a-
nyaggal lekötözve (6.1., 6.2.) 

Javítás, ha nem 
lehetséges, 

akkor kisorozni 

4 

Rakománybiz-
tosító 
eszközök 

7.2.    

Oldalfalak 7.2.1. Az oldalfalon túlérő rakományok 
biztosítása nem kielégítő (5.4.1.) 

Kisorozni 5 

 7.2.2. A falaknak és az ajtóknak nekifekvő 
rakományok láthatóan oly mértékben 
igénybe veszik azokat, hogy megsérülnek, 
működésük korlátozott vagy üzemveszélyt 
jelentenek (2.3.) 

Kisorozni 4 

Rakoncák 7.2.3.    

 7.2.3.1. A rakományt a rakoncák nem biztosítják 
kellő mértékben (2.5. und 5.4.1.) 

Kisorozni 5 

 7.2.3.2. A szemben álló rakoncák szükséges 
összekötözése hiányzik (2.5.) 

Kisorozni 5 

 7.2.3.3. A rakomány meg nem engedett mértékben 
meghajlítja a rakoncákat (2.5.) 

Kisorozni 5 

 7.2.3.4. Nehéz rakományok és olyanok, amelyek 
hossszirányú elcsúszáskor a rakoncák 
sérülését okozhatják, nekifekszenek a 
rakoncáknak (2.5.) 

Kisorozni 4 

Szögezéssel 
rögzített 
biztosító 
eszközök 

7.2.4. Alkalmatlan (5.4.3.), mert 
-  nem elegendő 
-  hatástalan 
- a kocsipadlón hibásan rögzítették  

Kisorozni 5 

Ki- és 
lekötözésre 
használható 
biztosító 
eszközök 

7.2.5. 
7.2.5.1. 
 
7.2.5.2. 
 

Alkalmatlanok (5.4.4., 5.5.4.), mert 
- nem megfelelő vagy nem engedélyezett 

anyagból készültek 
- helytelenül vagy nem kielégítően 

rögzítették 

 
Kisorozni 

 
Javítás, ha nem 

lehetséges, akkor 
kisorozni 

 
 

5 
 

5 

 7.2.5.3. - fellazultak  
 

Javítás, ha nem 
lehetséges, akkor 

kisorozni 

4  

Alátétek, 
közbetétek, 
kitámasztók, 
nyergek 

7.2.6. 
7.2.6.1. 

 
Alkalmatlanok (5.5.5., 5.6.2., 5.8.1.), mert 
- sérültek 
- helytelenül választották ki 
- elégtelenek 
- hibásan helyezték el 
- fellazultak  

 
Kisorozni 

 
5 

 7.2.6.2. A rakodási segédeszközöket vagy a 
kötözőszereket nem távolították el 

Javítás 3 
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Rakomány Kódszá

m 
Hibák/Jellemzők/Hibára utaló jelek Intézkedések Hiba-

osztály
Rakodási 
módok 

7.3. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Általában 7.3.1. A rakomány nem elég stabil, helytelenül 
biztosították ( 5.1.) 
 

Kisorozni 5 

Áruk, 
amelyeket a 
menetszél 
lesodorhat (Pl.: 
könnyű 
fémhulladék, 
könnyű 
deszkák, 
bizonyos 
ömlesztett 
áruk) 

7.3.2. A takarás hiányzik vagy nem kielégítő 
(5.2.1., 5.3.2.) 

Kisorozni 5 

Rakományok, 
amelyek a 
rázkódások 
vagy az 
ütközések 
következtében 
leeshetnek (Pl.: 
acélhálók, 
fémforgácsok, 
bizonyos 
ömlesztett 
áruk) 

7.3.3. 
 
7.3.3.1. 
 
 
 
7.3.3.2. 
 

 
 
A rakomány és a kocsifalak felső széle 
közötti távolság elégtelen (5.2.2., 5.3.1.) 
• a rakomány a felsőkeret fölé nyúlik 
 
A rakománykúp túl magas (5.3.1.) 

 
 

Kisorozni 
 
 
 

Kisorozni 

 
 

5 
 
 
 

5 

     
Halmazokba 
rakott 
rakományok 

7.3.4. Hibás halmazba rakás (5.8.) 
- egyenlőtlen elosztás  
-   túl magas 
-   a nyergelés szabálytalan 
- elégtelen összefogás  
- lengési lehetőség esetén túl kicsi 

távolság a rakszelvénytől  
- a hengeres rakomány biztosítása 

elégtelen  

Kisorozni 5 

     
Elégtelen 
felfekvő-
felületű 
rakományok, 
amelyek a 
kocsipadló 
sérülését 
okozhatják 

7.3.5. 
 
7.3.5.1. 
 
 
. 

 
 
A szükséges alátétek hiányoznak (2.2) 
• sérült kocsipadló 
 
 

 
 

K-bárca 
 
 
 

 
 

3  
 
 
 



9. melléklet 

 51 

 
Rakomány Kódszá

m 
Hibák/Jellemzők/Hibára utaló jelek Intézkedések Hiba-

osztály
Egyes terhek 
pőrekocsin 

7.3.5.2. Túl nehéz a felfekvőfelülethez (3.4.) 
-   helytelen alátétezési mód 
-   az alátét túl keskeny 
 

Kisorozni 5 

Rakományok, 
amelyek 
eldőlhetnek 

7.3.6. Eldőlés ellen nincs biztosítva (5.7.) Kisorozni 5 

    
Ferdén 
berakott áruk 

7.3.7. Elégtelen alátámasztás (5.7.) Kisorozni 5 

    
Rakományok, 
amelyek 
elgördülhetnek 

7.3.8. A gördülés irányában elégtelen biztosítás 
(5.6.1., 5.6.2.) 

Kisorozni 5 

     
Rakományok, 
amelyek a 
kocsi hossz-
irányában 
elcsúszhatnak 

7.3.9. 
7.3.9.1. 
 
 
 
 
 
7.3.9.2. 
 
 
 
7.3.9.3. 
 
 
7.3.9.4. 

 
A rakodáshoz nem megfelelő (5.5.1.) 
- alátéteket 
- csúszótalpakat 
- szánt  
alkalmaztak. 
 
Hiányoznak vagy nem megfelelőek a 
vezetőfák, ezért fennáll a rakszelvény vagy 
a tengelyterhelés túllépésének veszélye 
(5.5.) 
 
A szükséges csúszási út nem áll 
rendelkezésre (5.5.2.) 
 
A csúszási út nincs korlátozva (5.5.3.) 

 
Kisorozni 

 
 
 
 
 

Kisorozni 
 
 
 

Kisorozni 
 
 

Kisorozni 

 
4  
 
 
 
 
 

5 
 
 
 

3 
 
 

4 

Meghatározott 
rakományok 

7.4.    

Kerekes vagy 
hernyótalpas 
járművek és 
eszközök 
 

7.4.1. Nem megfelelő ékek és kötözőszerek 
(5.6.3.) 

Javítás, ha nem 
lehetséges, akkor 

kisorozni 

5 

Járművek és 
eszközök 
mozgó részei 

7.4.2. 
 
7.4.2.1. 
 

Nincs szabályszerűen rögzítve  
 
- a rakszelvény túllépésének veszélye 

nélkül 
 

 
 

Javítás, ha nem 
lehetséges, akkor 

kisorozni 

 
 

3 

 7.4.2.2. - és fennáll a rakszelvény túllépésének 
veszélye  

Kisorozni 5 

    
Több kocsira 
rakott 
küldemények 

7.4.3. Helytelen felrakás/biztosítás (5.9.) Kisorozni 5 
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Rakomány Kódszá
m 

Hibák/Jellemzők/Hibára utaló jelek Intézkedések Hiba-
osztály

A kombinált 
forgalom 
speciális 
szállítóegysé-
gei 

7.5.  
 
7.5.1. 

 
 
A gólyaláb kiegészítő biztosítása 
hatástalan, hiányzik, sérült 

 
 

Drótozással 
biztosítani, ha 

nem lehetséges, 
akkor kisorozni 

 
 

4  

 7.5.2. A konténer homlokajtajának bezárása  
vagy biztosítása elégtelen (egymással 
szemben felrakott konténereken kívül)) 

  

 7.5.2.1. Az ajtó nincs bezárva Bezárni, ha nem 
lehetséges, 

akkor kisorozni 

5 

 7.5.2.2. Konténerenként és ajtónként csak egy 
ajtóbiztosítás hatásos  

Javítás 3 

 7.5.2.3. Konténerenként és ajtónként nincs 
hatásos ajtóbiztosítás  
 

Javítás 5 

Szerkezeti 
részek a 
szállítóegysé-
geknek a 
hordozó-
kocsin történő 
rögzítéséhez 

7.6 . 
 
 
7.6.1.  
 
7.6.2. 

 
 
 
Az alsó sarokelem sérült  
 
A támasztó bak deformálódott, sérült 

 
 
 

Kisorozni 

 
 
 

5 

 7.6.2.1. – üres kocsinál K-bárca 3  

 7.6.2.2. – rakott kocsinál K-bárca; ha az 
üzembiztos 

továbbítás nem 
lehetséges, 

akkor kisorozni 

5 

 7.6.3. Nyeregcsap-reteszelés hatástalan Reteszelni, ha 
nem lehetséges, 
akkor kisorozni 

5 

 7.6.4. A terheletlen támasztó bak nincs 
biztosítva  

Véghelyzetbe 
állítani és 

reteszelni, ha 
nem lehetséges, 

akkor 
ideiglenesen 

rögzíteni  
+ K-bárca 

4 

 7.6.5. A  támasztó bak mozgató kézikereke 
nincs biztosítva, illetve a rakszelvényen 
túlér 

A kézikereket 
betolni és 

biztosítani, ha 
nem lehetséges, 
akkor kisorozni 

 + K-bárca 
 

4 
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Rakomány Kódszá
m 

Hibák/Jellemzők/Hibára utaló jelek Intézkedések Hiba-
osztály

A kombinált 
forgalom 
szállítóegysé-
geinek 
felrakása 

7.7. 
 
7.7.1. 

 
 
A szállítóegység a hordozókocsihoz túl 
nehéz 

 
 

Kisorozni 

 
 

5 

 7.7.2. Nem minden sarokelem csatlakozik a 
rögzítő tüskékhez 

Kisorozni 5 

 7.7.3. A besüllyeszthető rögzítő tüskéket nem 
állították fel és nem biztosították 

Felállítani és 
biztosítani, ha 

nem lehetséges, 
akkor kisorozni 

5 

 7.7.4. A félpótkocsi légrugóját nem 
légtelenítették 

Légteleníteni, ha 
nem lehetséges, 
akkor kisorozni 

5 

 7.7.5. A félpótkocsi aláfutásgátlóját nem 
hajtották fel és nem biztosították 

Felhajtani és 
biztosítani, ha 

nem lehetséges, 
akkor kisorozni 

4 

 7.7.6. A félpótkocsi részei (a keréken és a 
nyergen túlmenően) érintkeznek a 
hordozó kocsival 

Kisorozni 4 

 7.7.7. Hibás előtéték elhelyezés Ha a korrigálás 
nem lehetséges, 
akkor kisorozni 

4 

 7.7.8. A rakomány elcsúszott a szállítóegységen 
belül 

Kisorozni 5 

  • a ponyva kihasasodik   
Megjelölés,  
a kombinált 
forgalom 
kódolása 

7.8.    

 7.8.1.  Nincs érvényes, illetve olvasható kódolás Kisorozni 5 

 7.8.2. A kocsiról hiányzik a fuvarozható 
szállítóegység megjelölése 

Kisorozni 5 

 8. Fenntartva   
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- fenntartva- 
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2. függelék 
 
 
 

A hibaosztályok meghatározása 
 
 
 

Hibaosztály Meghatározása Hibaérték 
 

1 
 
Jelentéktelen hibák, amelyek nincsenek hatással a 
közlekedtethetőségre és az üzembiztonságra  
 

 
0,002 

2  
Hibák, amelyek csekély kihatással vannak a 
közlekedtethetőségre  
 

0,05 

3 Hibák jelentős kihatással a közlekedtethetőségre; 
 
Hibák hatással az üzemeltetésre (Hiányzó vagy 
hiányos bárcázás)  
 

0,125 

4 Hibák, amelyeknél a közlekedtethetőség nem 
garantált vagy az üzembiztonságot 
veszélyeztethetik; hibák, amelyek személysérülést 
okozhatnak (A teherkocsik kezelő személyzete)  
 

0,4 

5 Hibák jelentős kihatással az üzembiztonságra.  
 
Hibák, amelyek súlyos közlekedési 
veszélyhelyzetet teremthetnek.  
 

1,0 
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A szúrópróbák terjedelme az ISO 2859 sz. szabvány  
1. rész szerint 
 
 
Kivonat az I. táblázatból: A szúrópróbák terjedelmének betűjelzései 
 

Ellenőrzött mennyiség Általános vizsgálati szint 
 I II III 

 2 – 8 A A B 
 9 – 15 A B C 
 16 – 25 B C D 
 26 – 50 C D E 
 51 – 90 C E F 
 91 – 150 D F G 
 151 – 280 E G H 
 281 – 500 F H J 
 501 – 1200 G J K 
 1201 – 3200 H K L 
 3201 – 10000 J L M 
 10001 – 35000 K M N 
 35001 – 150000 L N P 
 150001 – 500000 M P Q 
 500001 és a fölött N Q R 

 
Kivonat a II.–A táblázatból: Egyszerű szúrópróbautasítás a normál 
vizsgálatokra 
 

A szúrópróbák 
terjedelmének betűjele

A szúrópróbák 
terjedelme 

A 2 
B 3 
C 5 
D 8 
E 13 
F 20 
G 32 
H 50 
J 80 
K 125 
L 200 
M 315 
N 500 
P 800 
Q 1250 
R 2000 
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A qR-méret ellenőrzése 
A kerék nyomkarimáján kaptával mért qR-méret – meredekség – nagyobb kell legyen 
6,5 mm-nél, miközben a nyomkarima külső vezető felületén a legmagasabb pontja 
alatt 2 mm-ig nem lehet felgyűrődés vagy felhengerlődés.  
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A vizsgálati katalógus összeállítása a RIV XII. és II. melléklete (Rakodási Szabályok), valamint a kombinált  
forgalomban előforduló hibák alapján  
 
Kód Kocsitípus Megnevezés/Szerkezeti rész Minőségi követelmény Vizsgálati 

módszer1) 
Hiba-

osztály 
1.1.1. Minden kocsitípus Kerékabroncs vastagság Méretek megfelelőek SZ, M 4 
1.1.2.  Kerékabroncs Nem törött, nem repedt SZ, KP 5 
1.1.3.  Kerékabroncs Szilárd, nem fordult el, hangja tiszta, 

rozsdakiverődés legfeljebb a kerület 1/3-áig 
SZ,KP 5 

1.1.4.  Abroncsozott kerék Az összejelölések egyértelműen felismerhetőek SZ 4 
1.1.5.  Kerékabroncs Szilárd, oldalra nem csúszott el SZ, KP 5 
1.1.6.  Biztosító gyűrű Nem hiányzik, nem repedt, nem törtött SZ 5 
1.2.1. Minden kocsitípus Kerékkoszorú (Tömbkerék) Beszúrás teljes szélességben felismerhető SZ 4 
1.2.2.1.  Kerékkoszorú (Tömbkerék) Nincs fékezésből származó túlzott hőigénybevétel SZ 4  
1.2.2.2.  Kerékkoszorú (Tömbkerék) Kivételt képeznek 

azok a kerékpárok, amelyek nagyobb 
hőterhelés elviselésére alkalmasként vannak 
megjelölve és öntöttvas féktuskóval vannak 
megfékezve 

Fékezésből származó túlzott hőigénybevétel után a 
tűrések megfelelőek 

SZ, M 5 

1.3.1. Minden kocsitípus Kerékabroncs, ill. kerékkoszorú Kerékabroncs-szélességi méretei megfelelőek SZ, M 4  
1.3.2.  Kerékpár futófelület A futófelületen nincsenek benyomódások, 

egyenlőtlen érintkezésre utaló felületek, vagy 
egyenlőtlen mértékű kihengerlődések a 
kerékkoszorún  

SZ 4 

1.3.3.1.  Kerékpár futófelület  Kerék Ø ≥ 630 mm, nincs 60 mm-nél hosszabb 
lapos hely 

SZ, M 4  

1.3.3.2.  Kerékpár futófelület  Kerék Ø < 630 mm, nincs 30 mm-nél hosszabb 
lapos hely 

SZ, M 4 

1.3.4.1.  Kerékpár futófelület Nincs 60 mm-nél hosszabb vagy 1 mm-nél 
magasabb anyagfelrakódás 

SZ, M 5 

1.3.4.2.  Kerékpár futófelület Nincs anyagfelrakódás SZ 3 
1.3.5.  Kerékpár futófelület Nincsenek 60 mm-nél hosszabb kitöredezések, 

kipattogzások 
SZ, M 4  

1.3.6.1.  Kerékpár futófelület Nincsenek repedések a futófelület és a 
homlokfelület közötti átmenetben 

SZ 5 

 
                                            
1) SZ = szemrevételezés, MÉ = mérés, KP = kalapácsütés, MŰ = működtetés, MO = mozgatás 
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Kód 
 

Kocsitípus Megnevezés/Szerkezeti rész Minőségi követelmény Vizsgálati 
módszer1) 

Hiba-
osztály 

1.3.6.2.  Kerékpár homlokfelülete, kerékkoszorú vagy 
kerékabroncs belső felülete 

Nincs éles élű benyomódások, bemetszések a 
kerék homlokfelületén, a kerékkoszorú vagy 
abroncs belső felületén – kivételt képeznek a 
gyártó jelzései 

SZ 4 

1.3.7.  Kerék homlokfelület Nincs rajta kenőanyag, nincs befestve SZ 5 
1.4.1. Minden kocsitípus Nyomkarima A nyomkarima-magasság megfelelő SZ, M 4  
1.4.2.  Nyomkarima A nyomkarima vastagság megfelelő, nincs 

elhasználódott nyomkarima  
SZ, M 5 

1.4.3.  Nyomkarima qR-méret megfelelő, nincs éles nyomkarima SZ, M 5 
1.4.4.  Nyomkarima Nincs felhengerlődés vagy felgyűrődés a 

nyomkarima vezetőfelületén a legmagasabb kód 
alatt 2 mm-től  

SZ, M 5 

1.5.1. Minden kocsitípus Kerékváz Nem repedt, nincs hegesztéssel javított hiba SZ 5 
1.5.2.  Kerékváz Nincs törés vagy repedés kerékküllőn vagy 

kerékvázon 
SZ 5 

1.6.1. Minden kocsitípus Kerékpár-tengely Nem sérült, beköszörülés < 1 mm SZ, M 5 
1.6.2.  Kerékpár-tengely Nincs a kerékpár-tengelyhez súrlódó alkatrész SZ 4 
1.7.1. Minden kocsitípus Kerekek Nem csúsztak el a tengelyen; az „E”-méret 

megfelelő 
SZ 5 

1.7.2.  Kerék vagy környezete Legfeljebb egy ismérv fedezhető fel az alábbiak 
körül a keréknél vagy környezetében 

1.7.2.1.   Elnyíródott sasszeg a fékháromszög csapjánál 
1.7.2.2.   Törött fékbiztonsági kengyel (lásd a 3.1.2. kódot is) 
1.7.2.3.   Kifényesedett alátét a fékháromszög csapján 
1.7.2.4.   Kifényesedett helyek a belső csavarrugón (lásd a 

2.5. kódot is) 
1.7.2.5.   Kívülről látható, kifényesedett, bemaródott helyek a 

parabolarugó lapjainak érintkezésinél (lásd a 2.2.2. 
kódot is) 

1.7.2.6.   Elveszett vagy laza T-biztosító (lásd a 2.5.5. kódot 
is) 

1.7.2.7.   Y25-típusú forgóváznál: a mangánlap a 
csapágytokról vagy az ágyvezetékről leszakadt 
vagy repedt (lásd a 4.4.2. kódot is) 

1.7.2.8.   (lásd a 3.1.2. kódot is) 

SZ 4 

                                            
1) SZ = szemrevételezés, MÉ = mérés, KP = kalapácsütés, MŰ = működtetés, MO = mozgatás 
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Kód 
 

Kocsitípus Megnevezés/Szerkezeti rész Minőségi követelmény Vizsgálati 
módszer1) 

Hiba- 
osztály 

1.8.1. Minden kocsitípus Csapágyház Csapágyház tömör SZ 4  
1.8.2.  Csapágyház Nem fordult el, biztos vezetés SZ 5 
1.8.3.  Kerékpár csapágyazás Nem hőnfutott SZ, kézfej 5 
2.1.1. Minden kocsitípus Rugólapok A rugóbilincsben kevesebb, mint 10 mm-t csúsztak 

el 
SZ, M 4 

2.1.2.  Rugólapok A hordrugó-főlap nem törött vagy láthatóan nem 
repedt 

SZ 5 

2.1.3.  Rugólapok Nem hiányzik darabja SZ 4 
2.1.4.1.  Rugólapok Melléklapnál nincs törés a rugóbilincs-középtől 1/4 

laphosszon belül 
SZ, M 4 

2.1.4.2.  Rugólapok Nem sérültek SZ, M 3 
2.1.5.  Laprugó  A rugójáték ≥ 15 mm, elegendő, nincs friss felütési 

nyom 
SZ, M 5 

2.1.6.  Rugóbilincs (Lemezes hordrugó) Nem sérült, szilárd, az ék nem hiányzik és hatásos SZ 5 
2.2.1.1. Minden kocsitípus Parabola rugó Láthatóan nem repedt vagy törött SZ 5 
2.2.1.2.  Parabola rugó Nincs törés a bilincsben (a rugólapok nem 

érintkeznek hosszuk 50 %-ánál nagyobb hosszon) 
SZ 5 

2.2.2.1.  Parabola rugó Egy rugólap sem csúszott el hosszirányban 10 mm-
nél nagyobb mértékben 

SZ, M 4 

2.2.2.2.  Parabola rugó Egy rugólap sem csúszott el hosszirányban SZ 3 
2.2.3.  Rugóbilincs (Parabola rugó) Nem sérült, szilárd, az ék nem sérült SZ 5 
2.3.1. Minden kocsitípus Csavarrugó  Nem törött  SZ 5 
2.4.1. Minden kocsitípus Rugóbilincs-csap A csapágyház ülésében  SZ 5 
2.4.2.  Heveder, láncszem Nincs elcsúszva, nem hiányzik, nem sérült, nincs 

kiugorva 
SZ 5 

2.4.3.  Hordrugó-csapszeg Nincs kicsúszva, nem hiányzik, biztosított SZ 5 
2.4.4.  Felfüggesztés Nincs elkopva, nem túl hosszú SZ 4 
2.5.1. Minden kocsitípus Csavarrugó: főrugó Nem törött SZ 5 
2.5.2.1. Üres kocsi Csavarrugó: mellékrugó Nem törött, nincs elcsúszva, üres kocsinál SZ 3 
2.5.2.2. Rakott kocsi Csavarrugó: mellékrugó Nem törött, nincs elcsúszva, rakott kocsinál SZ 5 
2.5.3.1. Minden kocsitípus Csillapító heveder forgóvázanként Egy heveder sem hiányzik vagy törött, sérült vagy 

hatástalan 
SZ 3 

2.5.3.2.  Csillapító heveder forgóvázanként Legfeljebb egy láncszem hiányzik vagy törött, sérült 
vagy hatástalan 

SZ 5 

                                            
1) SZ = szemrevételezés, MÉ = mérés, KP = kalapácsütés, MŰ = működtetés, MO = mozgatás 



 

 64 

 
Kód 
 

Kocsitípus Megnevezés/Szerkezeti rész Minőségi követelmény Vizsgálati 
módszer1) 

Hiba- 
osztály 

2.5.4.1. Minden kocsitípus Egy rugókalap forgóvázanként A rugókalapokon nincs felütközési nyom, vagy nem 
érintkeznek a forgóváz-kerettel 

SZ 3 

2.5.4.2.  Több rugókalap Legfeljebb egy rugókalapon van felütközési nyom, 
vagy érintkezik a forgóváz-kerettel 

SZ 5 

2.5.5. Minden kocsitípus T-biztosító Nem hiányzik és a csavarozás szilárd SZ 3 
2.5.6.  Rugózás Nincs friss felütési nyom SZ 5 
3.1.1. Minden kocsitípus Fékrudazat Nem lóg, nem sérült SZ 4 
3.1.2.  Fék-biztonsági kengyel Nem hiányzik, nem sérült SZ 4  
3.1.3.1.  Fékkiiktató váltó, végelzáró-váltó Átállítható MŰ 3 
3.1.3.2.  Fékkiiktató váltó, végelzáró-váltó Egyértelmű helyzetben SZ, MŰ 3 
3.1.4 .  Raksúly-, illetve T-SZ-váltó Átállítható MŰ 3 
3.1.5.  Oldózsinór Nem hiányzik, nem törött SZ 3 
3.2.1. Minden kocsitípus Öntöttvas féktuskó Nem hiányzik, nem törött, a minimális vastagságot 

nem érte el 
SZ, M 3 

3.2.2.  Műanyag féktuskó Nem hiányzik, a súrlódó felülettől a lemezbetétig 
nincs sugárirányú repedés, nincsenek látható 
kitöredezések a tuskóhossz ¼-én nagyobb 
hosszon, a minimális vastagságot nem érte el 

SZ, M 3 

3.2.3 .  Fékbetét Nincs oldalra kopva  SZ 4 
3.3.1.1. Minden kocsitípus Főlégvezeték Használható SZ 4  
3.3.1.2. Fenntartva     
3.3.2.1. Minden kocsitípus Légfék-tömlők Nem hiányzik, nem sérült SZ 3 
3.3.2.2. Minden kocsitípus Légfék-tömlők Felakasztva, csak egy van összekapcsolva SZ 3 
3.3.2.3. Fenntartva     
3.3.3. Minden kocsitípus Légfék-tömlőtartók Nem hiányoznak, nem sérültek SZ 3 
3.3.4.  Légfék A kiiktatott fékeket megbárcázták SZ 3 
3.3.5.1.  Fővezeték-elzáróváltó Átállítható, tömör, nincs elgörbülve, kar nem 

hiányzik SZ, MŰ 5 

3.3.5.2.  Fővezeték-elzáróváltó Rögzített és hatásos SZ 4 
3.4.1. Minden kocsitípus Szikrafogó-lemez Nem hiányzik, nincs átrozsdásodva SZ 4 
3.4.2.  Szikrafogó-lemez Nincs leszakadva SZ 4 

                                            
1) SZ = szemrevételezés, MÉ = mérés, KP = kalapácsütés, MŰ = működtetés, MO = mozgatás 



 

 65 

 
Kód 
 

Kocsitípus Megnevezés/Szerkezeti rész Minőségi követelmény Vizsgálati 
módszer1) 

Hiba- 
osztály 

3.4.3. Olyan  veszélyes 
áruküldeményeknél
, amelyeknél a 2-
tengelyes kocsikra 
a RID szikrafogó-
lemezt ír elő 

Szikrafogó-lemez A kocsi viseli az AVV 11. melléklet 2.10. pont 
szerinti jelet; a szikrafogó-lemez megfelelő 

SZ 5 

3.5.1. Minden ezzel fel-
szerelt kocsitípus 

Kézifék Láthatóan működőképes SZ 3 

4.1.1. Minden kocsitípus Alváz Látható deformáció, elhúzódás nincs SZ 5 
4.1.2.  Hossztartók, mellgerendák, 

kereszttartók 
Nincs áttörve, a keresztirányú repedés rövidebb, 
mint az övlemez félszélessége, a hosszirányú a 
hordrugó-támok tartományában rövidebb, mint 100 
mm, máshol rövidebb, mint 150 mm, hegesztési 
varratokon látható repedés nincs 

SZ, M 4  

4.2.1. Minden kocsitípus Ágyvezetékek Nincs oly mértékű görbeség, amely a biztonságot 
veszélyezteti  

SZ 5 

4.2.2.  Ágyvezetékek Nem törött SZ 5 
4.2.3.1.  Ágyvezetékek A felerősítése hatásos, nem laza SZ 5 
4.2.3.2.  Ágyvezetékek Egy szegecs vagy csavar sem laza SZ 3 
4.2.4.1.  Ágyvezetékek Nincs olyan repedés, amely a vízszintes 

keresztmetszet ¼-énél nagyobb 
SZ, M 4  

4.2.4.2.  Ágyvezetékek Nincs repedés  SZ 3 
4.2.4.3.  Ágyvezetékek Nincs repedés a felerősítés közelében vagy 

irányában 
SZ 5 

4.3.1. Minden kocsitípus Ágyvezeték-kötvasak Nem hiányoznak, nem töröttek, nincs látható 
deformációjuk 

SZ 4  

4.4.1.1. Minden kocsitípus Ágyvezeték-csúszóbetétek 
(forgóvázas kocsi) 

Ágyvezeték-csúszóbetét nem hiányzik SZ 3 

4.4.1.2.  Ágyvezeték-csúszóbetétek 
(forgóvázas kocsi) 

Kerékpáronként legfeljebb egy ágyvezeték-
csúszóbetét hiányzik 

SZ 4  

4.4.1.3.  Ágyvezeték-csúszóbetétek 
(2-tengelyes kocsi) 

Egy sem hiányzik SZ 5 

4.4.2. Minden kocsitípus  
Y-típ forgóvázzal 

Mangánbetétek Felerősítésük szilárd, egy sem hiányzik SZ 4 

                                            
1) SZ = szemrevételezés, MÉ = mérés, KP = kalapácsütés, MŰ = működtetés, MO = mozgatás 
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Kocsitípus Megnevezés/Szerkezeti rész Minőségi követelmény Vizsgálati 
módszer1) 

Hiba- 
osztály 

4.5.1. Minden kocsitípus  Rugótám Nem sérült, szilárd SZ 5 
4.6.1. Minden kocsitípus Alváz és forgóváz közötti kapcsolat Nem sérült, nincs elcsúszva, az összekötő és a 

rögzítőelemek nem hiányoznak, hatásosak 
SZ 5 

4.6.2.1.  Földelő kábel Egy sem hiányzik vagy sérült, rögzített SZ 3 
4.6.2.2.  Földelő kábel Legalább egy van és hatásos SZ 3 
4.7.1. Minden kocsitípus Forgóváz-keret Nincs áttörve, nincs látható deformáció SZ 4  
4.7.2.  Forgóváz-keret Egy alkatrész sem törött SZ 5 
4.7.3. Fenntartva     
4.8.1.1. Minden kocsitípus Csúszótám Nem törött (alkatrész nem hiányzik) SZ 4 
4.8.1.2.  Csúszótám Nem törött (alkatrész hiányzik) SZ 5 
4.8.2.  Csúszótám-rugó Nem törött  SZ 4  
4.9.1. Minden kocsitípus Csillapító felületek Kenetlenek SZ 4 
      

                                            
1) SZ = szemrevételezés, MÉ = mérés, KP = kalapácsütés, MŰ = működtetés, MO = mozgatás 
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Kocsitípus Megnevezés/Szerkezeti rész Minőségi követelmény Vizsgálati 
módszer1) 

Hiba- 
osztály 

5.1.1. Minden kocsitípus Ütközőtípus Egyértelműen azonos típusúak SZ 4 
5.1.2 .  Ütközőmagasság  A tűrésen belül vannak SZ, MÉ 5 
5.2.1. Minden kocsitípus Ütközőtányér Nem hiányzik, nem törött, működés a deformáció 

ellenére szavatolt, szögletes ütközőtányér nem 
fordult el 

SZ 5  

5.2.2.1.  Ütközőtányér A szegecsek vagy csavarok kevesebb, mint 1/3-a 
laza 

SZ 4  

5.2.2.2.  Ütközőtányér Nincs laza szegecs vagy csavar SZ 3 
5.2.3.1.  Ütközőtányér érintkező felülete Kenés rendben SZ 4 
5.2.3.2.  Ütközőtányér érintkező felülete Nincsenek berágódások SZ 5 
5.3.1. Minden kocsitípus Ütköző-csőszár Nem hiányzik, nem törött SZ 5 
5.3.2.  Ütköző-csőszár Nincs repedés a tányérba való átmenetnél SZ 5 
5.4.1. Minden kocsitípus Ütközőhüvely Nem hiányzik, nem törött SZ 5 
5.4.2.  Ütközőhüvely Nincs repedés a talpba való átmenetben  SZ 5 
5.4.3.  Ütközőhüvely Nincs nagyobb hosszirányú repedés – az ütköző-

csőszár vezetése lehetséges 
SZ, MÉ 5 

5.4.4.1.  Ütközőcsavar szilárd (legfeljebb 1 csavar laza) SZ, MO 5  
5.4.4.2.  Ütközőcsavar Egy csavar sem hiányzik  SZ, MO 3  
5.4.4.3.  Ütközőcsavar Szilárd, egy sem laza SZ, MO 3 
5.5.1. Minden kocsitípus Ütközőrugó Nem sérült, megfelelő méretű, nem törött. Egy 

kocsivégen legfeljebb 1 ütköző nyomható be kézzel 
legfeljebb 15 mm-re 

SZ, MÉ 4 

5.5.2. Megjelölt kocsik Törőelem Nincs elhasználódva SZ 5 
5.5.3. Megjelölt kocsik Törőelemre figyelmeztető jel Nem hiányzik, látható, teljes SZ 4 
5.6.1. Minden kocsitípus Csavarkapocs Nem hiányzik, nem sérült, teljes SZ 3 
5.6.2.  Felakasztó horog Nem hiányzik, használható, nem sérült SZ 3  
5.6.3.  Csavarkapocs-kengyel Felakasztva SZ 3  
5.7.1.1. Minden kocsitípus Vonóhorog Használható, nem törött vagy repedt SZ 3 
5.7.1.2.  Vonóhorog Nem fordult el SZ 3 
5.7.2. Fenntartva     

                                            
1) SZ = szemrevételezés, MÉ = mérés, KP = kalapácsütés, MŰ = működtetés, MO = mozgatás 
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Kód 
 

Kocsitípus Megnevezés/Szerkezeti rész Minőségi követelmény Vizsgálati 
módszer1) 

Hiba- 
osztály 

5.8.1. Minden kocsitípus A vonókészülék részei Nem hiányoznak, nem töröttek/repedtek, a 
vonóvezetékből nem nyúlnak ki túlzott mértékben 

SZ 4 

5.8.2.  Kapcsolatok A vonat kapcsolása szabályos SZ 4 
5.9.1. Minden kocsitípus Lökéscsillapító A csúszóalváz középhelyzetben, nem sérült SZ 4 
5.9.2.  Veszélyt jelző felfestés Nem hiányzik SZ 4 
6.1.1.1.  Pályaszám Nem hiányzik, olvasható, teljes SZ 4  
6.1.1.2. RIV-kocsik RIV-jel Nem hiányzik, olvasható SZ 3 
6.1.1.3. Kocsik 41, 43, 45, 

81, 83 vagy 85 
cserekódszámmal 

Különleges RIV-jel Nem hiányzik, olvasható, teljes SZ 4 

6.1.1.4. Minden kocsitípus  Saját tömeg Nem hiányzik, olvasható, teljes SZ 4  
6.1.1.5.  A kézifék féksúlya Nem hiányzik, olvasható, teljes SZ 4  
6.1.1.6.  Terhelési határok Nem hiányzik, olvasható, teljes SZ 4  
6.1.1.7. Tartálykocsik Térfogat  Nem hiányzik, olvasható, teljes SZ 4  
6.1.1.8. Fenntartva     
6.1.1.9. Minden kocsitípus Ütközők közötti hossz Nem hiányzik, olvasható, teljes SZ 4 
6.1.1.10. Kocsik feljáró 

hágcsóval 
Nagyfeszültségre figyelmeztető jel Nem hiányzik, felismerhető SZ 4  

6.1.1.11. Kocsik 
nagybritanniai 
forgalomra 

Kompforgalom, csatorna-alagút jele Nem hiányzik, olvasható SZ 3 

6.1.1.12. Fenntartva     
6.1.2.1. Minden kocsitípus Fővizsgálat jele Nem hiányzik, teljes, olvasható SZ 3 
6.1.2.2.  Fővizsgálat jele, adott esetben + 3 M 

feliratozással 
15 napon belül a lejárat előtt a K-bárca nem 
hiányzik 

SZ 3 

6.1.2.3.  Fővizsgálat jele, adott esetben + 3 M 
feliratozással 

Nem járt le, illetve megfelelően megbárcázták, 
 a 8. függeléket betartották 

SZ 4 

6.1.3.1. Fedett kocsitípus Szekrényváz Sérülés nincs SZ 3 
6.1.3.2.  Szekrényváz Nincs olyan sérülés, amely az üzembiztonságot 

veszélyeztetné 
SZ, MÉ 5 

6.1.4.1. Oldalfalas kocsik Falak Nem sérült, tömörek SZ 3 
6.1.4.2.  Falak Nincs olyan sérülés, amely beázáshoz vagy 

rakományelszóródáshoz vezetne 
SZ 4  

                                            
1) SZ = szemrevételezés, MÉ = mérés, KP = kalapácsütés, MŰ = működtetés, MO = mozgatás 
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Kocsitípus Megnevezés/Szerkezeti rész Minőségi követelmény Vizsgálati 
módszer1) 

Hiba- 
osztály 

6.1.5.1. Padlós kocsik Kocsipadló Nem sérült, tömör 
 

SZ 3 

6.1.5.2.  Kocsipadló Nem sérült, tömör, rakományszóródás veszélye 
nélkül 

SZ 4  

6.1.6.1. Megfelelő kocsik Ajtók, eltolható oldalfalak Teljesen bezárva és biztosítva SZ 5 

6.1.6.2.  Ajtók, eltolható oldalfalak Nem hiányzik, nincs kiakadva, a rakszelvényen 
nem nyúlik túl 

SZ, MÉ 5 

6.1.6.3.  Ajtók, eltolható oldalfalak A vezetősíneken és a reteszelőberendezés részein 
nincs sérülés  

SZ 3 

6.1.6.4.  Ajtók, eltolható oldalfalak A vezetősíneken és a reteszelőberendezés részein 
nincs olyan sérülés, amely az üzembiztonságot 
veszélyeztetné, vagy a rakomány elveszését 
okozná 

SZ 5 

6.1.6.5. E, Ea Ajtók Sérülés nincs SZ 3 
6.1.6.6.  Ajtók Nincs olyan sérülés, amely az üzembiztonságot 

veszélyezteti 
SZ 5 

6.1.7.1. Minden kocsitípus Létrák, futójárdák, fékállások Használhatóak SZ 3 
6.1.7.2.  Hágcsók Nem hiányzik (amennyiben nyilvánvalóan 

szükséges) 
  

6.1.7.3.  Hágcsók Nincs olyan sérülés, amely az üzembiztonságot 
veszélyezteti, nem törött, meg nem engedett 
mértékben nem görbe 

SZ, MÉ 4 

6.1.7.4.  Kapaszkodók Nem hiányzik, nincs olyan sérülés, amely a 
személyzet bizotnságát veszélyezteti, nem törött, 
meg nem engedett mértékben nem görbe 

SZ, MÉ 4 

6.1.7.5.  Felirati táblák, forgatható táblák, bárcatartók Rögzített SZ 4 
6.1.7.6.  Felirati táblák, forgatható táblák, bárcatartók Nem hiányzik SZ 3 
6.1.7.7.  Kocsitartozékok A felirat szerint nem hiányzik SZ 3 
6.1.7.8.  Kocsitartozékok Biztosított SZ 4 
6.2.1.1. Fedett kocsik Ablaktáblák Nem hiányzik, sérülés nincs SZ 3 
6.2.1.2.  Ablaktáblák Nincs olyan sérülés, amely a rakomány épségét 

veszélyezteti vagy a rakszelvény túllépésével járhat
SZ, MÉ 5 

6.2.2.1.  Működtető rudazatok, vezetősínek Nem lógnak, nem görbék, szilárdan rögzítettek SZ 3 
6.2.2.2.  Működtető rudazatok, vezetősínek A rakszelvényen nem nyúlnak túl SZ, MÉ 5 

                                            
1) SZ = szemrevételezés, MÉ = mérés, KP = kalapácsütés, MŰ = működtetés, MO = mozgatás 
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Kocsitípus Megnevezés/Szerkezeti rész Minőségi követelmény Vizsgálati 
módszer1) 

Hiba- 
osztály 

Tető Nem sérült, tömör SZ 4 6.2.3.  
Esővédlemez Nem hiányzik, nem sérült, szilárdan felerősített SZ 4 

6.2.4.1.  Nyitható tető Bezárva, biztosítva SZ 5 
6.2.4.2.  Nyitható tető A vezetékéből nincs kiugorva SZ 5 
6.2.4.3.  Látható működtető elemek Nem hiányoznak, nem sérültek, hatásosak SZ 4 
6.3.1.1. Nyitott kocsik Lengőajtók az oldal- vagy a homlokfalon Nem sérültek, tömörek, zárva vannak SZ 3 
6.3.1.2.  Lengőajtók az oldal- vagy a homlokfalon Nem sérültek, tömörek, zárva vannak; 

amennyiben sérültek, nem áll fenn a rakomány 
elveszésének kockázata 

SZ 4 

6.3.1.3.  Lengőajtók az oldal- vagy a homlokfalon Nem sérültek, tömörek, zárva vannak; 
amennyiben sérültek, nem áll fenn a rakszelvény 
túllépésének kockázata 

SZ 5 

6.3.2.1. Minden kocsitípus A lengőajtók működtető- és záróelemei (pl. 
csapok, zártengelyek, bütykös tengelyek stb.) 

Nem hiányoznak, nincs törés vagy repedés, 
működőképesek 

SZ 3 

6.3.2.2.  A lengőajtók működtető- és záróelemei (pl. 
csapok, zártengelyek, -horgok, bütykös 
tengelyek stb.) 

Nem hiányoznak, nincs törés vagy repedés, 
működőképesek; amennyiben sérültek vagy 
hiányosak, az üzembizt. nem veszélyeztetik 

SZ 5 

6.3.3.1.  Felsőkeret Nem törött vagy görbe SZ 3 
6.3.3.2.  Felsőkeret Nem törött vagy görbe; 

ha törött vagy görbe: a rakszelvény túllépésének 
kockázata nem áll fenn 

SZ 5 

6.4.1.1. Pőrekocsik Lehajtott homlok- vagy oldalfalak Biztosított SZ 5 
6.4.1.2.  Lehajtható homlok- vagy oldalfalak, azonban 

a Rakodási Szabályok 1. kötet, 3. táblázata 
szerint az nem megengedett 

Felállított helyzetben vannak SZ 5 

6.4.1.3.  Homlok- vagy oldalfalak Deformáció nélkül SZ, MÉ 3  
6.4.1.4.  Homlok- vagy oldalfalak Nem sérült és nincs deformáció; 

ha sérült vagy deformálódott: nem áll fenn a 
rakomány elveszésének kockázata 

SZ 4  

6.4.1.5.  Homlok- vagy oldalfalak Deformáció nélkül; -ha deformálódott, akkor sem áll 
fenn a rakszelvény túllépésének a kockázata 

SZ 5 

6.4.2.1.  Ajtópántok, csapszegek, zárszerkezetek Nem hiányoznak, használhatóak, nem sérültek SZ 3 
6.4.2.2.  Ajtópántok, csapszegek, zárszerkezetek Nem hiányoznak, használhatóak, nem sérültek; 

amennyiben hiányoznak vagy sérültek: nem áll 
fenn az üzembiztonság veszélyeztetése vagy a 
rakomány elveszésének a kockázata 

SZ 4 

                                            
1) SZ = szemrevételezés, MÉ = mérés, KP = kalapácsütés, MŰ = működtetés, MO = mozgatás 
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Kocsitípus Megnevezés/Szerkezeti rész Minőségi követelmény Vizsgálati 
módszer1) 

Hiba- 
osztály 

6.4.3.1.  Betűzhető, lehajtható, eltolható rakoncák, 
rakoncazsebek, -tartók, -vezetékek 

Nem hiányoznak, amennyiben szükségesek SZ 5 

6.4.3.2.  Betűzhető, lehajtható, eltolható rakoncák, 
rakoncazsebek, -tartók, -vezetékek 

A rakszelvényen nem nyúlnak túl SZ 5 

6.4.3.3.  Betűzhető, lehajtható, eltolható rakoncák, 
rakoncazsebek, -tartók, -vezetékek 

Nem sérültek SZ 4 

6.4.3.4.  Rakoncaláncok Össze vannak kötve, vagy más módon rögzítették SZ 4 
6.4.3.5.  Rakoncabiztosítás Hatásos SZ 4 
6.4.4.1.  Rakodógerendák Nem sérültek SZ 3 
6.4.4.2.  Rakodógerendák A rakoncák vagy a rakomány biztosítják SZ 4 
6.5.1.1. Tartálykocsik Tartálynyereg Nincs a keresztmetszet ¼-énél nagyobb repedés SZ, MÉ 4 
6.5.1.2.  Tartálynyereg A hegesztési varratokon nincs repedés SZ 4 
6.5.1.3.  Tartálynyereg Nem hiányzik egy csavar vagy szegecs sem a 

nyereglemez és a –vezeték között  
SZ 4  

6.5.1.4.  Tartálynyereg A nyereglemez és a –vezeték között a csavarok 
vagy a szegecsek legalább 90 %-a megtalálható  

SZ 4  

6.5.2.1.  Tartály Tömör, nincsenek lyukak, nincs rakományfolyás SZ 5 
6.5.2.2.  Tartály Nincs élesélű horpadás (nincs rakományfolyás) SZ 4 
6.5.2.3.  Tartály, rakott, RID-es rakománnyal A tartályvizsgálati határidő nem járt le SZ 4  
6.5.2.4.  Tartály, RID-es rakomány után, tisztítatlan A tartályvizsgálati határidő nem járt le  SZ 4 
6.5.3.1  Tartály felszerelések Tartályburkolat, napfény-védőtető, hőszigetelés 

nem sérült, szilárdan rögzített 
SZ 4 

6.5.3.2. Fenntartva     
6.5.4. Fenntarva     

                                            
1) SZ = szemrevételezés, MÉ = mérés, KP = kalapácsütés, MŰ = működtetés, MO = mozgatás 
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Kocsitípus Megnevezés/Szerkezeti rész Minőségi követelmény Vizsgálati 
módszer1) 

Hiba- 
osztály 

6.5.5.1. Tartálykocsik Alsó töltő- és űrítőberendezések, 
szerelvények 

Nincs rakományveszteség SZ 5 

6.5.5.2.  Alsó töltő- és űrítőberendezések  Zárva, a látható biztosítások hatásosak SZ 
 

5 
 

6.5.5.3.  Alsó szelepek vagy űrítőcsövek Nem sérültek SZ 5 
6.5.5.4.  Alsó, menetes zársapka, RID-es áru (nem 

vonatkozik a gázfázis összekötő vezetékre) 
Nem hiányzik, felhasználták SZ 4 

6.5.5.5.  Alsó, menetes zársapka, nem RID-es áru 
(nem vonatkozik a gárfázis összekötő 
vezetékre) 

Nem hiányzik, felhasználták SZ 3 

6.5.5.6.  Vakperem Nem hiányzik, szilárdan rögzítették SZ 4 
6.5.5.7.  Vakperem, rakomány RID-es áru Egyetlen csavar sem hiányzik SZ 4 
6.5.5.8.  Vakperem, rakomány nem RID-es áru Egyetlen csavar sem hiányzik SZ 3 
6.5.5.9.  Vakperem Legfeljebb 1 csavar hiányzik  4 
6.5.5.10.  A központi szelep kijelzője, rakott kocsi, 

valamint üres, tisztítatlan kocsik (RID-es áru) 
„Zárva” állásban SZ 5 

6.5.5.11.  A központi szelep kijelzője, üres kocsi (Nem 
RID-es áru) 

„Zárva“ állásban SZ 4 

6.5.5.12.  Vészműködtető (Jégtörő-csavar) Nincs becsavarva SZ 5 
6.5.6.1. Tartálykocsik Felső szerelvények, töltő- és 

ürítőberendezések 
Nincs árukiömlés/gázszivárgás (légzőszelep 
kivétel) 

SZ 5 

6.5.6.2.  Dómfedél Nem hiányzik, bezárták, láthatóan biztosították SZ 5 
6.5.6.3.  Egyéb felső szerelvények Szabályszerűen bezárták SZ 4 
6.5.7. Fenntarva     
6.6.1. Pl. Rils, Tams Ponyvatető Bezárva, reteszelve SZ 5 
6.6.2.1. Pl. S(a)hi Teleszkóp-tető Bezárva, reteszelve SZ 5 
6.6.2.2. Pl. S(a)hi Teleszkóp-tető A vezetékéből nem ugrott ki SZ, MO 5 
6.6.3.1. Pl. Saad Kifordítható mellgerenda Nem sérült SZ 4 
6.6.3.2. Pl. Saad Kifordítható mellgerenda Mindkét oldalon reteszelve SZ 5 
6.6.3.3.  Biztosító elemek Működőképesek SZ 4 
6.6.3.4.  Kerék-előtét-ékek Nem sérültek SZ 3 

                                            
1) SZ = szemrevételezés, MÉ = mérés, KP = kalapácsütés, MŰ = működtetés, MO = mozgatás 
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Kód 
 

Kocsitípus Megnevezés/Szerkezeti rész Minőségi követelmény Vizsgálati 
módszer1) 

Hiba- 
osztály 

6.6.4.1 ACTS-kocsik Kifordítható keretek Nem sérültek SZ 4 
6.6.4.2.  Kifordítható keretek kifordulás elleni 

biztosítása 
Hatásosak, reteszeltek SZ 5 

6.6.4.3.  A kifordulás elleni biztosítás pneumatikus 
ellenőrző rendszere 

Nincs kikapcsolva (hacsak nincs megbárcázva) SZ 4 

6.6.4.4.  A kifordulás elleni biztosítás pneumatikus 
ellenőrző rendszere működésbe lépett 

A biztosítás hatásos és reteszelt SZ 3 

6.6.4.5.  A görgős konténer felemelkedés elleni 
biztosítása  

Hatásos és reteszelt SZ 5 

6.6.4.6.  A görgős konténer elcsúszás elleni biztosítása Hatásos SZ 5 
6.6.5.1. Autószállító kocsik Emelőberendezések, átjáróhíidlások Nem sérültek SZ 4 
6.6.5.2.  Előtét-ékek és sínek, hajtókarok Nem sérültek SZ 3 
6.6.5.3.  Lehajtható homlokajtók, átjárólemezek Felállítva és biztosítva (ha indokolt) SZ 4 
6.6.5.4.  Felső rakodószint A kijelző-berendezés lehajtva SZ 4 
6.6.5.5.  Felső rakodószint Biztosított SZ 5 
6.6.5.6.  Felső rakodószint A felfekvőbütykökön fekszik SZ 5 
6.6.5.7. Rakott autószállító 

kocsi 
Felső rakodószint Rakszelvény-túllépés nincs SZ 5 

6.6.6.1. Üres önürítős kocsi Csappantyú Bezárva és reteszelve SZ 3 
6.6.6.2. Rakott önürítős 

kocsi 
Csappantyú Bezárva és reteszelve SZ 4 

6.6.7. Pl. Snps, Roos, 
Ealos 

Fel nem használt lekötözőberendezés Szabályosan és kielégítően megfeszítve, rögzítve 
és biztosítva 

SZ, MŰ 4 

 

                                            
1) SZ = szemrevételezés, MÉ = mérés, KP = kalapácsütés, MŰ = működtetés, MO = mozgatás 



 

 74 

 
Kód Megnevezés/Szerkezeti rész Minőségi követelmény Vizsgálati 

módszer1) 
Hiba-

osztály 
7.1.1. Rakomány Nincs elcsúszva SZ 5 
7.1.2. Teherelosztás ( 3.3.) A kocsiszekrény vízszintes, nem utal egyenlőtlen 

terhelésre 
SZ 5 

7.1.3. Csomagok, bálák, kötegek, halmazok (1.5.) Körülkötve/kötegelve SZ 4 
7.1.4. Keskeny hengeres tárgyak (1.5.) Az összekötözés megfelelő SZ 4 
7.1.5.1. Rakszelvény (4.1.) Betartották SZ, MÉ 5 
7.1.5.2. Rakszelvény Az engedélyezett rakszelvény-túllépést megjelölték SZ 5 
7.1.6. Mellgerendán túlérő rakomány (4.2.) A szabadontartandó terek megfelelőek SZ 5 
7.1.7. Terhelési határ (3.2.) Kocsiszekrény túlterhelés jele nélkül; az 

ütközőmagasságok azonosak, a rugójátékok 
elegendőek 

SZ 5 

7.1.8. Védőkocsi (4.3.) Függőleges és vízszintes távolságok megfelelőek SZ, MÉ 5 
7.1.9. Ponyvák, hálók (6.1., 6.2.) A ponyvák és a hálók használati feltételeit 

betartották 
SZ 4 

7.2.1. Rakomány, amely az oldalfal fölé nyúlik (5.4.1.) Kielégítően biztosított SZ 5 
7.2.2. Felfekvő rakományok ( 2.3.) Nem okozza a kocsi szerkezeti részeinek sérülését 

és/vagy nem korlátozza azok működőképességét 
SZ 4 

7.2.3.1. Rakoncával biztosított rakományok (2.5. és 5.4.1.) A biztosítás kielégítő SZ, MÉ 5 
7.2.3.2. Kötés a szembenálló rakoncák között (2.5.)  Nem hiányzik, amennyiben az szükséges SZ 5 
7.2.3.3. Rakoncáknak nekifekvő rakományok (2.5.) Nem okozzák a rakoncák deformálódását SZ 5 
7.2.3.4. Nehéz rakományok és olyanok, amelyek hosszirányú elmozdulás 

esetén a rakoncák sérülését okozhatják (2.5.) 
Ki vannak ékelve, nem érintik a rakoncákat SZ 4 

7.2.4. Szögezéssel rögzített biztosító eszközök (5.4.3.) Megfelelőek, hatásosak és elhelyezésük is helyes SZ 5 
7.2.5.1. Ki- és lekötöző eszközök (5.4.4., 5.5.4.) Alkalmas és engedélyezett anyagból készültek SZ 5 
7.2.5.2. Ki- és lekötöző eszközök (5.4.4., 5.5.4.) Kielégítően és helyesen rögzítették SZ 5 
7.2.5.3. Ki- és lekötöző eszközök (5.4.4., 5.5.4.) Nem lazult fel SZ 4  
7.2.6.1. Alátétek és közbetétek, kitámasztók, nyeregállványok stb. (5.5.5., 

5.6.2., 5.8.1.) 
A rakományhoz igazodik, és láthatóan rendben van SZ 5 

7.2.6.2. Régi rakszerek, kötözőszerek Eltávolították SZ 3 

                                            
1) SZ = szemrevételezés, MÉ = mérés, KP = kalapácsütés, MŰ = működtetés, MO = mozgatás 
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Kód Megnevezés/Szerkezeti rész Minőségi követelmény Vizsgálati 

módszer1) 
Hiba-

osztály 
7.3.1. Rakománystabilitás (5.1.) Biztosított SZ 5 
7.3.2. Rakományok, amelyeket a menetszél felemelhet (pl. könnyű 

fémhulladék vagy könnyű fűrészáru) (5.2.1.,  5.3.2.) 
Kielégítő takarással SZ 5 

7.3.3.1. Rakományok, amelyek a rázkódástól vagy a felütközésektől 
leeshetnek (5.2.2.) 

A kocsifalak az előírásoknak megfelelő mértékben 
a rakomány fölé nyúlnak 

SZ 5 

7.3.3.2. Rakománykúp magassága A vonatkozó mértéket betartották SZ  5 
7.3.4. Halmazokba rakott rakományok (5.8.) A halmazok kialakítása, összekötözése, 

biztosítása, nyergelése kielégítő, egyenletesen 
elosztott, a távolságokat betartották 

SZ 5 

7.3.5.1. Elégtelen felfekvőfelületű rakományok (2.2.) Alátét a tömeg nagyobb felületen való elosztásához 
nem hiányzik, a kocsipadló nem sérült 

SZ 3  

7.3.5.2. Egyes terhek pőrekocsikon A felfekvési módhoz nem túl nehéz, az alátétek 
nem túl keskenyek 

SZ, MÉ 5 

7.3.6. Rakományok, amelyek eldőlhetnek (5.7.) Eldőlés ellen biztosítottak SZ 5 
7.3.7. Ferdén berakott rakományok (5.7.) Megbízhatóan alátámasztották SZ 5 
7.3.8. Rakományok, amelyek elgördülhetnének (5.6.1., 5.6.2.)  Elgördülés ellen megbízhatóan biztosították SZ 5 
7.3.9.1. Rakományok, amelyek a kocsi hosszirányában elcsúszhatnak 

(5.5.1.) 
Csúszást lehetővé tevő eszközök, a csúszási út, a 
fékezőfák és a vezetőfák szabályszerűek 

SZ 4  

7.3.9.2. Vezetőfák Nem hiányoznak, kielégítő méretűek, nem áll fenn 
a rakszelvény vagy a kerékterhelés túllépésének 
veszélye 

SZ, MÉ 5 

7.3.9.3. Szükséges szabad tér Nem hiányzik SZ, MÉ 3 
7.3.9.4. Csúszási út Szükség szerint korlátozott SZ 4 
7 .4.1. Kerekes/hernyótalpas járművek (5.6.3.) Szabályszerűen kiékelték és/vagy kikötözték SZ 5 
7.4.2.1. Rakományok mozgó alkatrészei Rögzítették SZ 3 
7.4.2.2. Rakományok mozgó alkatrészei Rögzítették; ha nem rögzítették, akkor sem áll fenn 

a rakszelvényen való túlnyúlás veszélye 
SZ 5 

7.4.3. Több kocsira rakott rakományok (5.9.) Szabályszerűen felrakva és biztosítva SZ 5 

                                            
1) SZ = szemrevételezés, MÉ = mérés, KP = kalapácsütés, MŰ = működtetés, MO = mozgatás 
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Kód Megnevezés/Szerkezeti rész Minőségi követelmény Vizsgálati- 

módszer1) 
Hiba-

osztály 
7.5.1 . Cserefelépítmény lábai A kiegészítő biztosítás nem hiányzik, hatásos SZ 4  
7.5.2.1. Konténerek homlokajtói Zárva (kivéve a homlokajtókkal egymással 

szembefordított konténereket) 
SZ 5 

7.5.2.2. Konténerek homlokajtói Konténerenként és ajtónként több mint egy 
ajtóbiztosítás hatásos 

SZ 3 

7.5.2.3. Konténerek homlokajtói Konténerenként és ajtónként legalább egy 
ajtóbiztosítás hatásos 

SZ 5 

7.6.1 . Alsó sarokelemek Nem sérült SZ 5 
7.6.2.1 . Alátámasztó bak, üres kocsinál Nem sérült  SZ 3  
7.6.2..2 . Alátámasztó bak, rakott kocsinál Nem sérült  SZ 5 
7.6.3 . Nyeregcsapszeg-reteszelés Hatásos SZ 5 
7.6.4 . Terheletlen alátámasztó bak Biztosított SZ 4 
7.6.5. Alátámasztó bakot mozgató kézikerék Biztosított, rakszelvényen nem nyúlik túl SZ 4 
7.7.1 . A kombinált forgalom rakodó eszköze a hordozókocsin Berakható tömeget nem lépték túl  SZ 5 
7.7.2 . A kombinált forgalom rakodó eszköze a hordozókocsin Valamennyi sarokelem rögzítőtüskén áll SZ 5 
7.7.3 . Lesüllyeszthető rögzítőtüske Felállítva, biztosítva SZ 5 
7.7.4 . Félpótkocsi A légrugót légtelenítették SZ 5 
7.7.5 . Félpótkocsi Az aláfutásgátlót felállították, biztosították SZ 4 
7.7.6 . Félpótkocsi A kerekeken és a forgótányéron kívül más 

alkatrész nem érintkezik a hordozókocsival 
SZ 4 

7.7.7 . Kerékelőtét-ék elhelyezése Helyes SZ 4 
7.7.8 . Rakomány a kombinált forgalom rakodó eszközén belül Láthatóan nincs elcsúszva SZ 5 
7.8.1 . Jelölések és profilkódszám Legalább az egyik nem hiányzik és olvasható SZ 5 
7.8.2 . A kocsin fuvarozható szállítóeszköz jelének feliratozása Kocsi megjelölt SZ 5 
8. Fenntartva    

 
 
 
 
 

                                            
1) SZ = szemrevételezés, MÉ = mérés, KP = kalapácsütés, MŰ = működtetés, MO = mozgatás 
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6. függelék 
TEHERKOCSIK MŰSZAKI VIZSGÁLATA ÁTMENETI FORGALOMBAN 

A KOCSIK ÉS A RAKOMÁNYUK RENDELLENESSÉGEINEK JEGYZÉKE 
Az átvevő vasúti társaság állomása, ahol a hibákat megállapították: ............................................................... A műszaki vizsgálatot végző vasúti társaság:…………………………… 

Vonatszám: ...........................  A megvizsgált kocsik mennyisége:.................................................................. Az átadó vasúti társaság:....................................................................... 

 Az 5. függelék szerint sérült kocsik mennyisége:............................................ 

 
 

Dátum 

 
 

Pályaszám 
(12 számjegy) 

 
 

A hiba leírása 

 
Hiba-

kódszám 
az 1. vagy 
5. függelék 

szerint 

 
Hiba-

osztály

 
A kocsit az átadó 
vasúti társaság 

…mintájú 
bárcával 

 megbárcázta 

 
A kocsi 
rakott 

 
A hiba 

következtében 
a 

rakszelvényen 
túlér 

 
Csak rakott 
kocsiknál: 

Rakomány-
elveszés 

lehetséges 

 
Ideiglenes 

javítás/intézkedés az átadó 
vasúti társaság részéről az 

1. függelék értelmében 

            szükséges elvégezve 
     igen nem igen nem igen nem igen nem igen nem igen nem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

  ∑ 3. hibaosztály  

  ∑ 4. hibaosztály  

  ∑ 5. hibaosztály  
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7. függelék 

Műszaki vizsgálat átmeneti forgalomban 
Összeállítás és kiértékelés a kocsikon, valamint a rakományaikon megállapított rendellenességekről 
 
A minőségvizsgálatot  ……………………  Az átmeneti műszaki vizsgálatot végző vasúti ársaság:..................................... 
végző vasúti társaság  ……….....................                                                       Átadó vasúti ársaság:..................................... 
 

A 3.–5. hibaosztályba tartozó hibák száma és a hibák súlyozott összege (∑)  
3. hibaosztály 4. hibaosztály 5. hibaosztály 

Összhiba-érték 
%-ban 

Hónap/év Határállomás 
Vizs-
gált 

kocsik 
száma ∑ 4. oszl x 0,125 ∑ 6. oszl x 0,4 ∑ 8. oszl x 1,0 

A súlyozott 
hibák összege  
∑ az 5 + 7 + 9 

oszlopból 

10. oszl
3. oszl x 100 

Megjegyzések 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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8. függelék 
 
A kocsik kezelése a fővizsgálati határidő lejárata után 
 
 
 
Mind az üres, mind a rakott kocsikat át kell venni a fővizsgálati határidő lejárata 
után. 
 
A kocsik a fővizsgálati határidő lejárata után rendkívüli intézkedéseket igényelnek a 
futóképesség megállapítása és igazolása érdekében, mivel a fővizsgálati határidő 
lejáratával a járművek elvileg  elveszítik az üzembehelyezési engedélyüket.  
 
1. A fővizsgálati határidő lejárata előtt az üres és a rakott kocsik kezelése 

azonos, a határidő lejárata után – amit adott esetben 3 hónappal 
meghosszabbítottak, ha a „+3M” feliratot a kocsira felfestették – különbséget 
kell tenni az üres és a rakott kocsi között. A részleteket a következő grafika 
szemlélteti: 

 
 
 A 

fővizsgálati 
határidő 

lejáratának 
időpontja 

 
 
 

Rakott kocsi 

 

–15. nap 14. nap  6. hónap  
 Max. 

14 nap 
 

14 nap <X < 6 hónap 
 

X >6 hónap 
 

K I + K I + K + Rk + U 
 

Átrakás + I + K + R1 + Rk + 
U 

   
X ≤ 6 hónap 

 

 K I + K I + K + R1 + Rk + U 
  Üres kocsi  
 
 
2. Az I-mintájú bárca (Futóképesség igazolása) kiállítása minden esetben 

feltételezi a futóképesség előzetes vizsgálatát. A legfeljebb 6 hónapon belül 
lejárt fővizsgálati határidejű kocsik vizsgálatának terjedelme megfelel a 2. pont 
(AVV 9. melléklet) szerinti átmeneti műszaki vizsgálatnak. Ha nem állapítanak 
meg olyan hibát/hiányosságot, amely az üres kocsi sebességkorlátozás nélküli 
továbbítását akadályozná, akkor a kocsit K- és I-mintájú bárcával kell 
megbárcázni. Az ilyen, korlátozás nélkül futóképes kocsikat sérült, 
megbárcázott kocsiként kell kezelni és minden rendes vonatba besorozhatóak, 
illetve  besorozva maradhatnak.  
 
Megjegyzés az eljáráshoz:   
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Meghatározó a kocsivizsgáló által végzett első vizsgálat időpontja (X); ezt a 
fővizsgálati határidő grafika szerinti aktuális helyzeténél kell figyelembe venni 
és meghatározó marad a kocsinak a tulajdonos vasúti társasághoz való 
visszaérkezéséig, illetve a fővizsgálatot végző üzembe történő beállításig. A 
kocsivizsgálóknak egyébként a szokásos gyakorlat szerint kell eljárniuk.  
 

3. A kocsikat a vonatból ki kell sorozni, ha  
– rakottak és a fővizsgálati határidő több mint 14 nappal lejárt; 
továbbfuvarozás csak       rendkívüli küldeményként (Rk) lehetséges.  
 
– olyan sérüléseket és hiányokat állapítottak meg, amelyek 
sebességkorlátozást vonnak maguk után; az ilyen kocsik továbbítása csak 
javítás után és rendkívüli küldeményként megengedett.  
 

4. Azokat az üres és rakott kocsikat, amelyeknél a fővizsgálati határidő több mint 
6 hónappal, de legfeljebb 5 évvel lejárt, ki kell sorozni, a rakott kocsikat ezen 
kívül át kell rakni. A továbbküldés csak rendkívüli küldeményként 
megengedett. A futóképesség felülvizsgálatakor rendkívüli ellenőrző jegyzéket 
(9. függelék) kell alkalmazni. 
 

5. A felmerülő költségeket – az AVV 22.4. pont, 1. gondolatjel előírásai szerint – 
az üzembentartó részére számlába kell állítani, amelyhez mellékelni kell az 
AVV 4. melléklete szerinti sérülési jegyzőkönyvet (ténymegállapítás). A 
felmerülő költségekhez hozzátartoznak a futóképesség felülvizsgálatának 
ráfordításai, valamint az I-bárca kiállítása és elhelyezése, a kocsirendezés, 
továbbá a rendkívüli küldemény engedélyezési költségei és a rendkívüli 
küldeményként való továbbítás többletköltségei. Ezeket a költségeket akkor 
kell kiszámlázni, ha a fővizsgálati határidő több mint 6 hónappal lejárt, 
legfeljebb 6 hónapos túllépés esetén a felmerülő költségekhez csak a 
rendkívüli küldemény továbbításával kapcsolatos költségeket kell számlázni. 
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- fenntartva - 
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9. függelék 
 

Ellenőrző jegyzék a futóképesség felülvizsgálatához 
 
 
 
A vizsgálatok jegyzéke, amelyeketaz 1. függelék kiegészítéseként azoknál az üres 
kocsiknál kell megtartani, amelyek fővizsgálati határideje több mint 6 hónappal, de 
legfeljebb 5 évvel lejárt. 
 
Hivatkozás: 8. függelék, 4. pont 
 
A vizsgálati jegyzéken minden esetben végig kell haladni. A futóképtelenség 
okát dokumentálni kell. 
 

1 2 3 4 5 

Sorsz. Kérdés Válasz
Tovább 
sorsz.-

hoz 
Megjegyzések

 2-tengelyes és forgóvázas kocsikraegyformán vonatkozó feltételek 
1. Visel a kocsi RIV-jelet vagy különleges 

RIV-jelet, amelyben az érintett vasúti 
társaságok fel vannak tüntetve? 

Igen 
Nem 

2. 
12.2. 

 

2. Betartható az érintett vasúti társaságok 
rakszelvénye? 

Igen 
Nem 

3. 
2.1. 

 

2.1. Rendelkezésre áll az érintett vasúti 
társaságok átvételi engedélye? 

Igen 
Nem 

3. 
12.2. 

 

3. A kerékpárokon található-e az utolsó 
fővizsgálatra vonatkozó jelzés vagy 
dátum? 

Igen 
Nem 

3.1. 
12.2. 

 

3.1. Olvasható a kerékpárok fővizsgálatának 
dátuma? 

Igen 
Nem 

3.2. 
12.2. 

 

3.2. Lejárt a kerékpárok fővizsgálati 
határideje? 

Igen 
Nem 

4. 
12.2. 

Adott esetben 
az üzemeltetőt 
megkérdezni; 
ha nem 
lehetséges 
akkor 12.2. 
(adott esetben 
kerékpár-
csere) 

4. Megfelelnek az abroncsvastagságok az 1. 
függelék 1.1.1. pont feltételeinek? 

Igen 
Nem 

5. 
12.2. 

Mérés 

5. Az Sd, Sh, qR és az E méretek a 
megengedett határértékeken belül 
vannak? 

Igen 
Nem 

6. 
12.2. 

Mérés 

6. - A nyomtágasság megfelel a következő 
feltételeknek: 

Igen 
Nem 

7. 
12.2. 

Mérés 
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- legfeljebb 1426 mm? 
- Legalább 1410 mm, ha a kerék∅ ≥ 840 

mm? 
- Legalább 1415 mm, ha a kerék∅ < 840 

mm? 
7. A kocsi alatt láthatóan azonos típusú 

hordrugók találhatóak? 
Igen 
Nem 

8. 
12.2. 

 

8. Az ütközőmagasságok a megengedett 
tűrésen belül vannak? 

Igen 
Nem 

9. 
12.2. 

 

9. Található a kocsin olyan felépítmény, amely 
menet közben elfordulhat, eltolódhat vagy 
más módon elmozdulhat? 

Igen 
Nem 

10. 
11. 

 

10. Van elegendő, kívülről felismerhető 
biztosítás a mozgó felépítmény 
rögzítéséhez és az hatásosan működik? 

Igen 
Nem 

11. 
12.2. 

 

11. Mentes egyébként a kocsi olyan hibáktól és 
hiányoktól, amelyek a biztonságot 
veszélyeztetik? 

Igen 
Nem 

12.1. 
12.2. 

 

 A futóképesség felülvizsgálatának 
eredménye 

Intézkedések 

12.1. A kocsi a feliratozott sebességgel, üresen 
és kiiktatott fékkel, rendkívüli 
küldeményként közlekedhet. 

I-bárca kiállítása, a kocsi 
futóképességének jelentése. 

12.2. A kocsi jelenlegi állapotában nem sorozható 
vonatba. 

I-bárca nem állítható ki; a 
kocsi futóképtelenségének 
jelentése az okokkal, 
adatokkal. 
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10. függelék 
 

A nyomásos légfék kiiktatóváltó fogantyújának állásai 
 
 

 
 
 
Állapot 
 
A nyomásos légfékkel felszerelt kocsikon a fék kiiktató váltó fogantyújának 
beiktatott fék esetén függőlegesen lefelé kell állnia. A fék a kiiktató váltó 
fogantyújának legfeljebb 90o-os elfordításával legyen kiiktatható. A fogantyú alakja 
feleljen meg a fenti ábra feltételeinek.
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Bárcaminták 
I-, K-, M-, R1-, U-bárca 
 
 
Az 1. és a 8. függelékben említett I-, K-, M-, R1 és U-minta szerinti bárcákat német, 
francia vagy olasz nyelven kell nyomtatni. Más nyelven készült fordítással 
kiegészíthetőek. Felhasználás esetén minden rovatot ki kell tölteni. 
 
 
 
I-minta 
 

 
________________ 

Zeichen des 
EVU/vasúti társaság 

Futóképesség igazolása 
Lauffähigkeitsbescheinigung (LB) 

Muster I 
I-minta 

 
A /Der Güterwagen mit der Nummer: 

   -  pályaszámú , Wagengattung  ________________  sorozatú  kocsi  
 
_______________________________________________________________________________________      

(üzemeltető / Halter) 
 

futóképességét és üzembiztos állapotát a fővizsgálati határidő lejárata miatt felülvizsgáltam. A kocsi üresen / 
rakottan*) egyszeri alkalommal saját kerekein, a feliratozott sebesség korlátozása nélkül futhat // 
ist wegen Ablaufs der Gültigkeitsdauer des Instandhaltungsrasters auf Lauffähigkeit und betriebssicheren 
Zustand untersucht. Er kann leer / beladen*) auf eigenen Rädern einmalig ohne Einschränkung der 
angeschriebenen Geschwindigkeit 
 
von__________________________ nach ___________  ________________________________  laufen. 
                  (Feladási állomás)                                (Országkód)                    (Rendeltetési állomás) 
                  (Abgangsbahnhof)                              (Ländercoode)                  (Bestimmungsbahnhof) 
 
 
________________________, den __________________-n 
      (Kiállító hely bélyegzője)                                 (Dátum) 
  (Stempel der erstellenden Stelle) 
                                                                                                                         A kiállító kocsivizsgáló            
                                                                                                             Der/die untersuchende Wagenmeister/in 
 
                                                                                                             ________________________________ 
                                                                                                                          (Aláírás/ Unterschrift)          
*) a tárgytalan törlendő / Unzutreffendes streichen    
**) ha ismert / wenn bekannt 
                                                                                                             ________________________________    
                                                                                                                    (Aláírás nyomtatott betűkkel) 
                                                                                                                    (Name in Druckbuchstaben) 
 
                                                                                                  Sárga, mérete kb. 148 x 210 
mm 
 
Az I-bárca a fővizsgálati határidő lejárata után a futóképesség igazolására szolgál. 
Az I-bárcát a kocsi mindkét oldalán a K-bárca mellett kell elhelyezni. 
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K-minta 
 

Muster-K
(Zeichen des EVU/A vasúti társaság jele)                                                                                                               K-minta 

                                  Wagen     -  pályaszámú kocsi 
 

Nicht wieder zu beladen / nach Entladung zur Reparatur 
Újramegrakás tilos / Kirakás után javítás 

Mängel / Hiba: (a megfelelőket alá kell húzni/Zutreffendes unterstreichen) 
1. Radsätze – Kerékpárok 
2. Achslager – Csapágy 
3. Bremse – Fék 
4. Untergestell/Drehgestellrahmen – 

Alváz/Forgóváz-keret 
5. Tragfedern/Federaufhängung – 

Hordrugó/Rugófelfüggesztés 
6. Zugeinrichtungen – Vonókészülékek 
7. Stosseinrichtungen – 

Ütközőkészülékek 
8. Wagenkasten – Kocsiszekrény 
9. Dach – Tető 
10. Türen – Ajtók  
 

11. Unrichtiges Eigengewicht 
angeschrieben – Saját tömeg 
feliratozása hibás  

12. Wagen war eintgleist – A kocsi 
kisiklott 

13. Gültigkeitsdauer des 
Instandhaltungsrasters abgelaufen 
– Fővizsgálati határidő lejárt 

14. Fremde Ersatzteile verwendet – 
Idegen alkatrészek 

15. Kessel/Behälter – Tartály 
16. Verschlüsse und Armaturen der 

Kessel und Behälter – Tartály 
záró- és egyéb szerelvényei 

17. Dach undicht – Tető beázik 

18. Kasten undicht – Szekrény beázik 
19. Kessel undicht – Tartály tömörtelen 
20. Container undicht – Konténer 

tömörtelen 
21. Fenster – Ablak 
22. Heizung/Klimatisierung – 

Fűtés/Klimatizálás 
23. Beleuchtung – Világítás 
24. Wageninneres – Belső berendezés 
25. WC/Wascheinrichtung – WC/Mosdó 
26. Übergangseinrichtungen – 

Átjáróberendezések 
27. Anschriften – Feliratok 

Im Güterverkehr Code nach Anhang 1                                               
Teherforgalomban az 1. függelék szerinti kód                                    
Nähere Angaben / Közelebbi adatok: 
____________________________________________ 
____________________________________________________________________
______ 
 
______________________     ________________________  
_______________________ 
       (Stempel der Dienststelle)                              (Tagesstempel)                                                 (Unterschrift) 
       (A szolgálati hely bélyegzője)                            (Keletbélyegző)                                                     (Aláírás) 
 

Kék, mérete kb. 148 x 210 mm 
 

 
A K-mintájú bárca olyan kocsikon és rakományegységeken felfedezett sérülések és 
hiányok megjelölésére szolgál, amelyek üzemeltetése továbbra is lehetséges, 
azonban az újabb megrakás előtt meg kell szüntetni azokat. 
 
A K-bárcát a kocsi mindkét oldalára, jól láthatóan, a bárcatartó közelébe vagy a 
felirati táblára kell felragasztani. 
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M-minta 
 

Muster-M
(Zeichen des EVU/A vasúti társaság jele)                                                                                                               M-minta 

                                  Wagen     -  pályaszámú kocsi 
 

Nicht wieder zu beladen / nach Entladung zur Reparatur 
Újramegrakás tilos / Kirakás után javítás 

Mängel / Hiba: (a megfelelőket alá kell húzni/Zutreffendes unterstreichen) 
1. Radsätze – Kerékpárok 
2. Achslager – Csapágy 
3. Bremse – Fék 
4. Untergestell/Drehgestellrahmen – 

Alváz/Forgóváz-keret 
5. Tragfedern/Federaufhängung – 

Hordrugó/Rugófelfüggesztés 
6. Zugeinrichtungen – Vonókészülékek 
7. Stosseinrichtungen – 

Ütközőkészülékek 
8. Wagenkasten – Kocsiszekrény 
9. Dach – Tető 
10. Türen – Ajtók  
 

11. Unrichtiges Eigengewicht 
angeschrieben – Saját tömeg 
feliratozása hibás  

12. Wagen war eintgleist – A kocsi 
kisiklott 

13. Gültigkeitsdauer des 
Instandhaltungsrasters abgelaufen 
– Fővizsgálati határidő lejárt 

14. Fremde Ersatzteile verwendet – 
Idegen alkatrészek 

15. Kessel/Behälter – Tartály 
16. Verschlüsse und Armaturen der 

Kessel und Behälter – Tartály 
záró- és egyéb szerelvényei 

17. Dach undicht – Tető beázik 

18. Kasten undicht – Szekrény beázik 
19. Kessel undicht – Tartály tömörtelen 
20. Container undicht – Konténer 

tömörtelen 
21. Fenster – Ablak 
22. Heizung/Klimatisierung – 

Fűtés/Klimatizálás 
23. Beleuchtung – Világítás 
24. Wageninneres – Belső berendezés 
25. WC/Wascheinrichtung – WC/Mosdó 
26. Übergangseinrichtungen – 

Átjáróberendezések 
27. Anschriften – Feliratok 

Im Güterverkehr Code nach Anhang 1                                               
Teherforgalomban az 1. függelék szerinti kód                                    
Nähere Angaben / Közelebbi adatok: 
____________________________________________ 
____________________________________________________________________
______ 
 
______________________     ________________________  
_______________________ 
       (Stempel der Dienststelle)                              (Tagesstempel)                                                 (Unterschrift) 
       (A szolgálati hely bélyegzője)                            (Keletbélyegző)                                                     (Aláírás) 
 

Fehér, mérete kb. 148 x 210 mm 
 

 
Az M-mintájú bárca olyan sérülések és hiányok megjelölésére szolgál, amelyek a 
kocsi továbbfutását és újramegrakását nem zárják ki, azonban szükséges, hogy a 
használó vasúti társaság egy célirányos vizsgálatot végezzen. 
 
Az M-bárcát a kocsi mindkét oldalára, jól láthatóan, a bárcatartó közelébe vagy a 
felirati táblára kell felragasztani. 
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R1-minta 
 

 
Fehér, mérete kb. 105 x 210 mm 

 
R1-mintájú bárcával kell megjelölni azokat a kocsikat, amelyeknek féke hibás vagy 
a fék rendkívüli okok miatt nem használható. A használhatatlan – fékállásról vagy 
földről kezelhető – kézifékű kocsik esetén a jobb, használhatatlan légfék esetén a 
bal oldali részt kell az R1-bárcáról leszakítani. 
 
Az R1-bárcát a kocsi mindkét oldalára, a légfék-kiiktató váltó vagy a féksúly-felirat 
közelébe kell felragasztani. 
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U-minta 
 

Bárca a rendkívüli küldemények megjelölésére 
 

 
 

Kék, mérete kb. 210 x 210/50 mm 
 

Az U-mintájú bárcát a rendkívüli küldemények (Rk) megjelölésére kell felhasználni a 
Rakodási Szabályok 1. kötet 7. pontjának előírásai szerint. Ezeket a küldeményeket 
az UIC 502 számú döntvény szerint kell kezelni. További felhasználást a 8. függelék 
ír elő. 
 
Az U-bárcát a kocsi mindkét oldalán, a bárcatartóban kell elhelyezni. 
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