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1. Bevezető feltételek 

1.1. Érvényesség 

A rakodási irányelvek 120 km/h vonatsebességig érvényesek. 

A Rakodási Szabályok előírásainak alkalmazása szavatolja a vasút üzembiztonságát, valamint a rakomány 

és a kocsi épségének megóvását a sérülésektől, azok betartásáért a feladó/rakodó fél tartozik felelősséggel. 

Ennek figyelmen kívül hagyása esetén a vasúttársaság megtagadhatja a küldemény felvételét. 

Veszélyes áruk rakodásánál ezenkívül figyelembe kell venni a RID (Szabályzat a veszélyes áruk nemzet-

közi vasúti fuvarozására) előírásait is. 
 

A lap baloldalán található feltételek 

 normális kocsirendezéssel kezelt egyes kocsik-

ra és kocsicsoportokra 

A lap jobboldalán található feltételek 

 szalasztás és gurítás nélkül, zárt vonatokkal to-

vábbított kocsikra, 

 kombinált forgalom vonataival továbbított, nagy-

konténerekkel, cserefelépítményekkel, félpótko-

csikkal és tehergépkocsikkal (adott esetben pót-

kocsival) rakott kocsikra 

 lökéscsillapítóval felszerelt kocsikra (A betűsoro-

zat „j” betűt is tartalmaz.) 

érvényesek. 

Az oldal teljes szélességében nyomtatott feltételek általános érvényűek. 

A zárt vonatokból kisorozott kocsik 

 szükség esetén csak különleges feltételekkel továbbíthatóak vagy 

 a normális kocsirendezés feltételeinek megfelelő kiegészítő biztosításról kell gondoskodni. 

A vastag fekete vonallal (I) ellátott feltételek olyan változásokat jelölnek, amelyek az oldal alján megadott 

időponttal léptek életbe. 

1.2. Tagozódás 

1. kötet - Alapelvek 

A rakodásnál és a rakománybiztosításnál figyelembeveendő szabályokat tartalmazza, ezek betartása köte-

lező. 

 

2. kötet - Áruk 

Az egyes áruféleségekre vonatkozó rakodási irányelveket tartalmazza, amelyek az 1. kötet alapelveinek 

lényegében megfelelnek, vagy melyeket gyakorlati próbák alapján dolgoztak ki. Ezek tartalmazhatnak 

könnyítéseket és emelt követelményeket is a rakománybiztosítással szemben.  

Egyéb rakodási módok és rakománybiztosítások is megengedettek, ha azok figyelembe veszik az 1. kötet 

előírásait. Ez érvényes akkor is, ha különlegesen berendezett kocsikat használnak, amelyek más módon 

szavatolják az üzembiztonságot. 

A vasúti vállalkozások esetenként más rakodási módokról vagy különleges berendezésű kocsikról adnak ki 

színes rakodási példákat. A színek jelentése: 

 kék  = az 1. kötet valamennyi alapelvét betartották, valamennyi vasúti vállalkozásra érvényes; 

 rózsaszín  = az 1. kötettől való eltérésekkel, az érintett vasúti vállalkozásokkal meg kell állapodni; 

 sárga = az 1. kötettől való eltérésekkel, csak adott vasúti vállalkozáson belül érvényes. 
 

A kék és a rózsaszín rakodási példákat meg kell küldeni valamennyi vasúti vállalkozás és az UIC részére. 

Ezen rakodási példák az UIC hivatalos oldalán hozzáférhetők. 
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Új rakodási módok esetén a rakomány biztosításának a megfelelőségét szükség esetén 

 a kocsi hosszirányában a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletekkel,  

 a kocsi keresztirányában futópróbával vagy próbapadon  

bizonyítani kell. 

Az üzembiztonságot minden esetben szavatolni kell. 

 

3. kötet - Vonalosztályok 

 

A vasútvállalatok által használt szakaszok vonalosztályai az UIC hivatalos internet oldalán vannak közzé-

téve. (LOCA). 

1.3. Szállítási igénybevételek 

 

A vasúti szállítás során a következő igénybevételekkel kell számolni 

 

 a kocsi hosszirányában 

 a súlyerő 4-szeresével merev rakodási mód 

esetén, 

 a súlyerő 1-szeresével csúszást lehetővé tevő 

rakodási mód esetén, 

 a súlyerő 1-szeresével, 

 

 a kocsi keresztirányában a súlyerő 0,5-szeresével, 

 

 függőleges irányban a súlyerő 0,3-szeresével (ami elősegíti a rakomány elmozdulását). 

 

Az előző erők hatásideje kb. 1/10 másodperc (A gyorsulásokat 15-20 Hz-es szűrő után mérik.). A rakomá-

nyok biztosításakor az erőket egyenletes nagyságúnak kell tekinteni. 

A rakományra menetközben ható keresztirányú és függőleges erők 2 - 8 Hz frekvenciájú lengéseket idéz-

nek elő. 

 

1.4. Rakományok jellemzői 

 

A rakodási irányelvek és a rakodási példák különbséget tesznek 

 ömlesztett áruk (sóder, fémhulladék, szemét, faapríték stb.), 

 rakományegységek (járművek, ládák, gépek, a kombinált forgalom szállítóegységei
1
 stb.), 

 egymással szilárdan összefogott tárgyak, amelyek a fuvarozás alatt egyetlen tárgynak tekinthetők (cso-

magok, kötegek, bálák, összekötözött rakatok stb.) 

között. 

 

A rakományt a szállítóeszközön (teherkocsin, konténeren stb.) belül 

 egyenletesen kell elosztani, 

 elmozdulás és leesés, a menetszéltől való lesodródás ellen biztosítani, 

 a törékeny árukat alkalmas anyaggal védeni kell. 

 

A vasúti kocsira felrakandó kerekes-, vagy lánctalpas járművek, valamint a kombinált forgalom szállító-

egységeinek – amelyeknek a mindenkori áru szállítására alkalmasnak kell lenniük – megrakásakor és az 

azokon belüli árubiztosításnál az 1. kötet idevágó előírásai értelemszerűen érvényesek. Kivétel ez alól a 

csúszást lehetővé tevő rakodási mód; ennek alkalmazása a vasúti kocsira rakodott kerekes-, vagy lánctalpas 

járművek, valamint a kombinált forgalom szállítóegységén belül nem megengedett.

                                                      

1
 Ezen szállítóegységeknek rendelkezniük kell a szükséges engedélyekkel és kizárólag a kombinált forgalom 

hordozókocsijain fuvarozhatók. 
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1.5. A rakományegységek kialakítása 

A rakományok rakományegységekké való összefogásához alkalmasak 

- Acélszalagból, acéldrótból, műanyagszalagokból, vagy szövött hevederekből készített kötések, amelyeket 

meg kell feszíteni, a kötözőszer és a kapcsolóelemek szakítóereje
1
 az egyenes ágban legalább: 

 500 daN a rakodólapos áruknál kb. 500 kg-ig, 

 700 daN a rakodólapos áruknál 500 kg fölött, a gyalulatlan fűrészáruknál, széldeszkáknál és 

gerendáknál, cellulózbáláknál stb., 

 1000 daN a gyalult fűrészáruknál, talpfáknál, kő- és betonlapoknál stb., 

 1400 daN lemezcsomagoknál, lemeztekercseknél (egyes tekercs) csőkötegeknél, idom- és rúd-

acéloknál, hengerelt dróttekercseknél, szalagacéloknál, rudaknál, rétegelt- és farost-

lemezekből képzett rakatoknál, kőtömböknél stb., 

 2000 daN több lemeztekercs összekötözésnél, 

 4000 daN olyan acélcsövek összekötözésénél, amelyek egy ékekkel biztosított rétegen nyergel-

ten fekszenek. 

Az egyenletesen elosztott kötések számát az áru jellemzőtől függően kell megválasztani, de legalább 2 le-

gyen. Több lemeztekercs összekötözéséhez legalább 4 kötés szükséges. 

Halmazokba rakott fűrészfa, széldeszka és farostlemez összekötözésére (halmazkötés) a szakadáskor fellépő 

fokozott balesetveszély miatt nyitott kocsik esetén acélszalag használata nem engedélyezett. 

 

- Zsugor, vagy nyújtott fóliának, vagy fóliából készült zsugorsapkának (a rakodólapos áruknál kb. 1000 kg-

ig; a fóliának a rakodólap lábait is körül kell fognia) a vasútüzem során fellépő mechanikai, klimatikus 

igénybevételeknek ellen kell állnia. Amennyiben szükséges biztosítani kell, hogy a fólia a fellépő biológiai 

jellegű terhelésnek (mikroorganizmusok, kártevő rovarok) ellenálljanak 

1.6 Súrlódás  

A rakomány és a felfekvési felület között ébredő súrlódási viszonyok döntő befolyással vannak a rakomány-

biztosítás kivitelezésére. A rakománybiztosítás megítéléséhez kizárólag a rakomány és a rakfelület ill. a 

rakományok közötti csúszási súrlódási tényező μcs mértékadó; melyet súrlódási értéknek, vagy súrlódási 

együtthatónak neveznek és μ-vel jelölnek. 

Súrlódást növelő alátétek alkalmazása esetén a műszakilag legjobb megoldást kell kiválasztani, hogy a le-

hetséges legmagasabb súrlódási értéket – ideális esetben μ ≥ 0,7 érjék el. 

                                                      

1
 Polietilén (PET) szalag alkalmazása esetén a kötések kapcsolóelemeinek az egyenes ágban a szakítószilárdság 80 %-át 

el kell érniük. 
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2. A kocsik és a kombinált forgalom szállítóegységeinek használata 

2.1. Általános előírások 

 

A tulajdonos jóváhagyása nélkül a kocsin vagy a szállítóegységen nem szabad szerkezeti változtatásokat 

végrehajtani, mint pl. furatokat készíteni, rögzítőeszközöket felhegeszteni vagy alkatrészeket levágni. 

 

A rakodás megkezdése előtt a rakfelületről le kell tisztítani a jeget és a havat. 

 

A be- és a kirakás után 

 az ajtókat, a falakat, a tetőket, a csappantyúkat, fedeleket, szelepeket stb. be kell zárni és biztosítani 

kell, 

 a lehajtható alacsony oldalfalakat fel kell állítani, kivéve azokat, amelyeket a rakomány miatt lehajtva 

kell tartani. Ezeket rögzíteni kell, pl. kikötözéssel; az 1. táblázat tartalmazza azon kocsik jegyzékét, 

amelyeknél a lehajtott oldalfalak a rakszelvényen nem nyúlnak túl. A kocsifeliratoknak és a bárcáknak 

mindig láthatóaknak kell maradniuk, 

 egyéb levehető vagy mozgatható kocsitartozékokat vagy biztosító eszközöket (pl. kiemelhető rakoncá-

kat) megfelelő berendezésben vagy tartóban kell rögzíteni. 

 árumaradványokat, szennyeződéseket és a laza, biztosítatlan részeket (kövek, kéregmaradványokat, 

stb.) a kocsiról el kell távolítani, 

 a rakománybiztosító eszközöket (fákat, szögeket, drótmaradványokat szintén teljesen el kell távolítani. 

 

A rakodás befejezése után a rakoncákat elvileg mindig fel kell állítani. (Ez alól kivételt képez a kombinált 

forgalom szállítóegységeinek konténertüskékkel felszerelt pőrekocsin való fuvarozása.) A lehajtható hom-

lokfalak biztosítását képező rakoncákat kirakás után mindig fel kell állítani. 

Ha a levehető vagy az elmozdítható kocsialkatrészeket a vasút engedélyével kivételesen nem normál alap-

helyzetben rögzítik, akkor úgy kell azokat elhelyezni, hogy a vasútüzem biztonságát ne veszélyeztessék. 
 

2.2. Padlózat 

 

Azokat az árukat, amelyek kis felfekvőfelületük, alakjuk vagy tömegük miatt a kocsipadlót megsérthetik, 

alátétekre kell állítani. Alátét szükséges minden olyan esetben, amikor a padlóra ható erő nagyobb, mint 

 10 kg/cm
2
, az UIC-jelű, 

 5 kg/cm
2
, az egyéb kocsiknál. 

 

Pőrekocsira rakott közúti járművek esetén nem kell alátétet használni, ha a kerékterhelés a 5000 kg-ot nem 

haladja meg. 

 

A targoncáknál megengedhető legnagyobb padlóterhelés 

 kocsiknál 3000 kg/kerék, 

 nagykonténereknél 2760 kg/kerék, miközben 2 ilyen terhelés közötti távolságnak legalább 760 mm-nek 

kell lennie. 
 

2.3. Oldalfalak és ajtók 

 

A kocsifalaknak nekifekvő áruk nem okozhatnak olyan igénybevételt, hogy azok megsérülhessenek vagy a 

fuvarozás során üzemveszély lépjen fel. 

 

A tolóajtók, az eltolható oldalfalak, a nyitható tetők zárását nem akadályozhatja a rakomány. Ezek veszély 

nélkül legyenek nyithatóak. A tolóajtók és eltolható oldalfalak csak oly mértékig vehetők figyelembe a 

rakománybiztosításnál, amennyire azt terhelhetőségük megengedi. A rakomány nem gurulhat és nem dől-

het neki ezeknek. 

 

A rakomány nem fekhet fel a falakra, kivéve a halmazba rakott, a rakoncáknak nekifekvő rakományegysé-

geket (pl. farönk stb.).
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2.4. Ponyvatető 

A ponyvatető az árut csak az időjárás hatásai ellen képes megvédeni. A rakomány biztosítására alkalmat-

lan. Azért, hogy a ponyvatető kifogástalanul legyen nyitható, a rakományt nem szabad közvetlenül neki-

fektetni. 

2.5. Rakoncák 

A rakoncáknak nekifekvő rakományok sem a rakoncákat, sem azok tartóját nem vehetik oly mértékben 

igénybe, hogy azok maradandóan deformálódjanak. A rakoncák függőleges helyzettől való eltérése meg-

engedett a rakoncatartó játékából adódó mértékben, adott esetben a lehajtható rakoncákat – a kocsi megra-

kása előtt – keményfa-ékekkel pótlólag rögzíteni kell. 

 
Amennyiben a halmazokba vagy nyergelten felrakott hengeres rakományok a rakonca félmagassága fölött 

is nekifekszenek a kiemelhető rakoncáknak, akkor a szemben álló rakoncákat össze kell kötni. 

Az ehhez felhasznált kötözőszer szakító ereje legalább 1000 daN legyen. 

 
 

 

 

 

kötések 
 

 

 

 

kiemelhető rakonca 
 

A rakomány ki- és a lekötözésekor a rakoncákat a kötözőszer elhelyezéséhez csak akkor szabad felhasz-

nálni, ha a rakoncák kiemelés ellen biztosítottak. 

2.6. Rögzítőelemek (gyűrűk, horgok, szemek) 

A rakomány ki- és lekötözéséhez a legalább 16 mm átmérőjű köracélból kialakított rögzítőgyűrűket, sze-

meket és horgokat kell felhasználni. Két, egymással szemben elhelyezkedő rögzítő ponthoz a következő 

tömegű rakomány köthető ki: 

 10 t-ig a pőre kocsikon, 

 5 t-ig a fedett kocsikban. 

A ponyvák rögzítéséhez a kocsin kialakított szemek és gyűrűk csak olyan rakomány biztosítására alkalma-

sak, amelyek tömege 

 kikötözés esetén legfeljebb 2 t, 

 lekötözés esetén legfeljebb 4 t. 

Amennyiben a szükséges helyen nincs rögzítési pont, akkor a kötések elhelyezéséhez felhasználhatóak a 

kocsi erre alkalmas részei. Megengedhetetlen azonban a kötözőszereknek a futómű és a rugózás részeihez, 

a forgóvázakhoz, a jelzőtámokhoz, az ajtó-zárószerkezetekhez, a fogantyúkhoz, a lépcsőkhöz stb. való 

kapcsolása. A kötéseket nem szabad átfűzni a vonó- és az ütközőkészüléken, a fékberendezésen vagy az 

alváz alatt.
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2.7. A kocsi részét vagy tartozékát képező rakománybiztosító berendezések 

 

Válaszfalak 

A válaszfalak rakományrészek biztosítására szolgálnak. A válaszfalak között a hosszirányú feldőlés elleni 

biztosítás jelentősen csökkenthető vagy teljesen elhagyható. 

 

A szabványos kialakítású kocsiknál 1 válaszfallal elválasztott térbe legfeljebb 5 t tömegű, 2 közvetlenül 

egymás mellé reteszelt válaszfallal elválasztott térbe legfeljebb 7 t tömegű rakomány rakható be. A rako-

mány válaszfalnak támaszkodó felülete legalább 2400 mm széles és 700 mm magas legyen. 

 

Bölcsők 

A bölcsők általában a lemeztekercseket biztosítják. Alkalmasak azonban hasonló rakományok, pl. kábel-

dobok berakásához is. A rakodáskor figyelembe kell venni az egyes bölcsőknél megengedett átmérőket és 

tömegeket. Az oldalirányú biztosításra szolgáló berendezéseket (pl. rögzítő kar) a bölcső megrakása után a 

tekercshez a lehető legközelebbi biztosító helyzetbe kell állítani. 

 

Lekötöző berendezések 

A lekötöző berendezések általában csövek, rönkfák és fűrészelt fák szokásos biztosítására szolgálnak. A 

kötözőszereket a be- és a kirakás után meg kell feszíteni vagy használaton kívül biztonságosan le kell fek-

tetni. 

 

Kerékelőtét-ékek 

A kerékelőtét-ékek a kerekes járművek biztosítására szolgálnak. A kerékelőtét-ékek a rakfelületen hossz-

irányban eltolható és tetszés szerinti helyen rögzíthető kivitelűek. A járművek biztosításakor azokat a lehe-

tő legszorosabban a kerékabroncsokhoz kell illeszteni. A kirakás után biztonságosan kell azokat elhelyez-

ni. 
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3. A kocsik terhelése 
 

3.1. Vonalosztályok 

 

A vasúti vállalkozások vonalait a tengelyterhelés és a méterenkénti tömeg figyelembevételével osztályok-

ba sorolják a következők szerint: 
 

Vonalosztály 
Megengedett legnagyobb ten-

gelyterhelés 

Megengedett legnagyobb méte-

renkénti tömeg 

A 16 t 5,0 t/m 

B1 

B2 

18 t 

18 t 

5,0 t/m 

6,4 t/m 

C2 

C3  

C4 

20 t 

20 t 

20 t 

6,4 t/m 

7,2 t/m 

8,0 t/m 

D2 

D3 

D4 

22,5 t 

22,5 t 

22,5 t 

6,4 t/m 

7,2 t/m 

8,0 t/m 

E4 

E5 

25 t 

25 t 

 

8,0 t/m 

8,8 t/m 

 
 

Minden vasút köteles meghatározni a normál vonalosztályt, amely a nemzetközi forgalomban használt 

hálózatának nagyobb részén megengedett.
1
. 

 

Meghatározott forgalmakra, vonalakra vagy kocsikra a vasúti vállalkozások külön megállapodásokat köt-

hetnek. Ugyancsak eltérően szabályozható a kocsik belföldi forgalomban megengedhető terhelése. 

 

3.2. Terhelési határok 

A terhelési határokat a kocsikra iratozzák fel. A rakodásnál mindig azt a vonalosztályt kell mérvadónak 

tekinteni, amelyik a fuvarozási útvonalon a legalacsonyabb. Ezt sohasem szabad túllépni. 

 

Példa       Példa a vasúttársaságok közötti megállapodásra 
 

                                                      

1
 A vasútvállalatok által használt szakaszok vonalosztályait részletesen az UIC honlapja tartalmazza. (LOCA) 

 

 C D 

ÖBB S 00,0 00,0 

DB 000 00,0 00,0 

SNCF 

FS CFL 

000 00,0 00,0 

 

 A B1 B2 C2 C3C4 

S 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 

SS 00,0 
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3.3. Teherelosztás 

 

A rakományt egyenletesen kell elosztani a kocsiban. Eközben nem szabad túllépni a megengedett legna-

gyobb tengelyterhelést: 

 

– 2-tengelyes kocsiknál a tengelyterhelések közötti arány legfeljebb 2 : 1 lehet. 

 
 

A tengelyterhelések közötti arány kiszámítása 

 
 

E1 = P x a/l + T/2 P = a rakomány tömege t-ban 

 T = a kocsi saját tömege t-ban 

E2 = ( P + T ) – E1 E1, E2 = tengelyterhelés t-ban 

          a, l = távolságok m-ben 

       össztömeg 

 

 

Példa: 

 P = 20 t,   T = 12,2 t 

 a = 4,5 m,   l = 8 m 

 

 E1 = 20 x 4,5/8 + 12,2/2 = 17,35 t 

 E2 = 20 + 12,2 - 17,35 = 14,85 t 

 A tengelyterhelések aránya: E1/E2 = 17,35/14,85 = 1,18/1 < 2/1 

 

Végkövetkeztetés: A küldemény közlekedtethető, mivel a tengelyterhelések aránya kisebb mint 2:1; még-

sem közlekedhet az A vonalosztályú vonalakon, mivel az E1 tengelyterhelés nagyobb mint 16 t. 
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– forgóvázas kocsiknál a forgóváz-terhelések közötti arány nem lehet nagyobb, mint 3:1. 

 

A forgóváz-terhelések közötti arány kiszámítása 

 
   

  P1, P2, P3    = az egyes rakományegységek tömege t-ban 

  T= a kocsi saját tömege t-ban 

E2 = (P1 + P2 + P3 + T) – E1  E1, E2 = a forgóváz-terhelések t-ban 

            a, b, c, l = távolságok m-ben 

            össztömeg 
 

 

Példa: P1 = 20 t P2 = 8 t         P3 = 2 t           T = 24 t 

  a = 11,5 t b = 7 m         c = 2,5 m           l = 13 m 

 

E1 = 
20 x 11,5 + 8 x 7 + 2 x 2,5 

+ 
24 

= 34,38 t, azaz a tengelyterhelés 17,19 t. 
13 2 

  

 E2 = (20 + 8 + 2 + 24) - 34,38 = 19,62 t, azaz a tengelyterhelés 9,81 t. 

 

A forgóváz-terhelések közötti arány:  
E1 

= 
34,38 

= 1,75  < 3 
E2       19,62 

 

Végkövetkeztetés: A küldemény közlekedtethető, mivel a forgóváz-terhelések közötti arány kisebb, mint 

3 : 1; mégsem továbbítható A vonalosztályú pályákon, mivel a tengelyterhelés (az E1 jelű forgóvázban) 

nagyobb, mint 16 t. 
–
 az egy kerékpárhoz tartozó kerekek terhelése közötti arány 1,25 : 1 lehet

. ) 

 

 

 

 

 

 

                                                      
) A kerékterhelések közötti arány határértéke betartható, ha a rakomány tömegközéppontja a középvonaltól keresztirányban nem tér 

el nagyobb mértékben, mint 

– 10 cm, a teljesen, 

– 15 cm, a félig kiterhelt kocsinál. 

 

 

E1 = 
(P1 x a) +(P2 x b)+(P3  x c) 

+ 
T 

l 2 
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A rakomány tömegközéppontjának a kocsi keresztirányában megengedett eltérésének kiszámítása  

 

 

R1, R2  = a kerékterhelés t-ban 

E1, E2  = a tengely, illetve a forgóváz-terhelés t-ban 

T = a kocsi saját tömege t-ban 

PA = a rakományegységnek a vizsgált kerékpárra, illetve forgóvázra eső tömege t-ban 

s = a rakományegység tömegközéppontjának távolsága a kocsi középvonalától m-ben 

Q = a figyelembe veendő vonalosztálynak megfelelő terhelési határ szerinti terhelés t-ban 

M = össztömeg 

Feltétel:  

8

10

2

1 
R

R

 

 

Számítási példa a kerékterhelési viszonyok vizsgálatához: 
 

Bugák 3 rétegben rakodva, a kocsi keresztirányában a súlypont helyzete többszörösen külpontos. 

A rakomány a kocsi hosszirányában szimmetrikusan van felrakodva. 

A rakomány összeállítása:  3 különböző méretű acélbuga: 

- 1. réteg: 10 850 x 1 700 x 250 mm 

- 2. réteg:   8 950 x 1 100 x 200 mm 

- 3. réteg:   7 900 x 1 000 x 200 mm 

Rakományok tömege: P1 = 35 t,  P2 = 15 t,  P3 = 12 t 

Elégséges a számítás egy kerékpárra való elvégzése, mivel a rako-

mány a kocsi hosszirányában szimmetrikusan van felrakodva. 

A súlypont helyzetét a kocsi keresztirányában minden rakomány-

egységre meg kell határozni: jelen esetben az a, b, c távolságok van-

nak kijelölve. 

A kocsi típusa: Remms - sajáttömeg: 22 t 

L

c
P

b
P

a
P

T
R

*
4

*
4

*
4

8

321

1



  

 

 

R1 = 13,5 t 

R2 =  (8,75 + 3,75 + 3 + 5,5) – 13,5   R2 = 7,5 t 
 

R1 / R2 = 13,5 / 7,5      

     

R1 / R2 =  1,8 

Az R1 / R2 kerékterhelési viszony nagyobb, mint 1:1,25. Ennek megfelelően az így felrakott rakomány nem 

közlekedtethető. 











AP

T
s

**2
1

12

1

2 * PA 

1500

1250*31200*75,3900*75,8

8

22
1


R
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3.4. A kocsi közepén elhelyezett nehéz rakományegységek 

A kocsira rakható nehéz rakományegység megengedhető legnagyobb tömegét  a kocsira feliratozott táblá-

zat adja meg. Ennek értéke függ a felfekvés módjától és a rakomány hosszától (elsősorban a 

pőrekocsiknál). 

     hossztartó 

 
A következő két felfekvési módot kell megkülönböztetni: 

a) Megoszló terhelés, amikor a rakomány vagy közvetlenül vagy legalább 4 keresztirányú alátéten a 

kocsipadlón fekszik. Ha a rakomány közvetlenül a kocsipadlón fekszik, akkor a továbbiakban a rako-

mány felfekvőfelületének hosszát kell figyelembe venni. Olyan megoszló terhelésnél, amelynél a rako-

mány több alátéten fekszik, a szélső alátétek közepe közötti távolságot kell felfekvési hosszként figye-

lembe venni. Ha azonban a szélső alátétek a tengelyeken, illetve a forgócsapokon kívül helyezkednek el, 

akkor felfekvési hosszként a rakomány teljes hossza figyelembe vehető. 

 Legnagyobb terhelésként a megfelelő távolsággal szemben a  jel alatt megadott tömeg rakható 

fel. 

 l = figyelembe vehető felfekvési hossz 

 
b) Két keresztirányú alátéten átadódó terhelés. 

 Felfekvési hosszként a két alátét közepe közötti távolságot kell figyelembe venni. Legnagyobb terhe-

lésként a megfelelő távolsággal szemben, a  jel alatt megadott tömeg rakható fel.  

 l = figyelembe vehető felfekvési hossz 
 

 

 

 

 

 

 A tengelyeken, illetve a forgócsapokon kívül ilyen alátétezés azonban csak abban az esetben engedhető 

meg, ha a kocsin erre vonatkozó terhelési érték szerepel. 

 Amennyiben a kocsin nincs  jel felfestve, akkor is rakható a rakomány 2 keresztirányú alátétre, 

ha a tömege nem nagyobb, mint a – jel alatt meg-

adott érték. 

Többtengelyes kerekes járművek rakodása esetén mindig a 

jármű szélső tengelyei közötti távolságot kell mértékadó 

„a-a” távolságként figyelembe venni.
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A kocsi közepén elhelyezett nehéz rakományegységekre vonatkozó feliratban megadott értékek a követke-

ző felfekvési szélesség esetén érvényesek: 

– legalább 2 m, a felirati jel egyszerű keretezése esetén, 

 
– legalább 1,2 m, ha a felirati jel függőleges keretezése kettős vonalú. 

 
Ha a rakomány figyelembeveendő hossza a kocsira feliratozott felfekvési hosszértékek közé esik, akkor a megengedett 

legnagyobb tömeget interpolálással kell meghatározni. 

 

Számítási példa 

A rakomány megengedett tömege 6,5 m felfekvési hossz esetén 

 
 

– a hosszkülönbség: 7 – 5 = 2 m 

– a tömegkülönbség: 51 – 43 = 8 t 

 

A rakomány 1,5 m-rel hosszabb, mint a c-c jelhez tartozó hosszúság; az erre a távolságra megengedhető tömeg 

8t x 1,5m 
= 6 t 

2m 

 

A közvetlenül a padlón fekvő rakomány tömege 

 

 43 + 6 = 49 t lehet.
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Számítási példa  

A kocsi közepén, az a-a jelölések közötti részen, közvetlenül a kocsipadlón felfekvő rakomány megengedett tömege 

(1. ábra) 

 

1. ábra 

 

 

2. ábra 

 
A rakomány közvetlenül a kocsi padlóján fekszik, ezért kocsi közepén elhelyezett nehéz rakományegységekre vonat-

kozó feliratban a – jel alatt megadott értékek érvényesek (2. ábra). 

 

A rakomány az a—a-jelek között fekszik; a megengedhető legnagyobb tömeg értékét a következőképpen kell kiszámí-

tani: 

 

1. A kocsi közepén elméletileg megengedhető legnagyobb tömegből kell kiindulni. Ezt az a—a-jel alatt szereplő 

tömeg (=35 t) és az alábbi táblázatból kiolvasott tényező szorzatából adódik. 

 

a–a 

Tengely-, ill. forgócsaptávolság 

6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 16 m 17 m 

1,5 m 0,88 0,89 0,90 0,92 0,93 0,93 0,94 0,94 0,95 0,95 0,95 0,96 

2,0 m 0,83 0,86 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,92 0,93 0,93 0,94 0,94 

2,5 m 0,79 0,82 0,84 0,86 0,86 0,89 0,90 0,90 0,92 0,92 0,92 0,93 

3,0 m 0,75 0,78 0,81 0,83 0,85 0,86 0,88 0,88 0,89 0,90 0,91 0,91 

 

Ebből adódik, hogy a kocsi közepén elméletileg megengedhető legnagyobb terhelés: 

  0,89 x 35 t = 31,15 t 

 

2.   Ezt a terhelést meg kell növelni azzal az értékkel, amely a—a távolságtól és a rakomány hosszától függ: 

 az a—a távolság = 2 m; 

 a rakomány hossza = 1,5 m; 

 az a—a – jel alatti terhelés és a kocsi közepén elvileg megengedett legnagyobb tömeg közötti kü-

lönbség  

35 t – 31,15 t = 3,85 t 

 

3,85 m x 1,50 m 
= 2,89 t 

2 m 

 

A kocsi közepén közvetlenül felfekvő rakomány tehát legfeljebb  

31,2 t + 2,9 t = 34,04 t tömegű lehet. 

 

3. A vonalosztálytól függő korlátozás ebben az esetben nem áll fenn (3. ábra). 

 

 3. ábra  

 A B C 

S 44,0 52,0 60,0 
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Számítási példa 

A kocsi közepén, az a-a jelölések közötti részen két alátéten fekvő, a kocsi közepére szimmetrikusan elhe-

lyezett rakomány megengedett tömege (1. ábra) 

 

1. ábra 

 

 

2. ábra 

 

 Mivel a rakomány két alátéten fekszik, ezért kocsi közepén elhelyezett nehéz rakományegységekre vo-

natkozó feliratban a – jel alatt megadott értékek érvényesek (2. ábra). 

 Felfekvési hosszként a két alátét közepe közötti távolságot kell figyelembe venni. 

 Az alátétek az a—a-jelek között fekszenek; a megengedhető legnagyobb tömeg értékét a következőkép-

pen kell kiszámítani: 
 

1. A kocsi közepén elméletileg megengedhető legnagyobb tömegből kell kiindulni. Ezt az a—a-jel alatt 

szereplő tömeg (=40 t) és az alábbi táblázatból kiolvasott tényező szorzatából adódik. 

a–a 

Tengely-, ill. forgócsaptávolság 

6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 16 m 17 m 

1,5 m 0,75 0,79 0,81 0,83 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,91 

2,0 m 0,67 0,71 0,75 0,78 0,80 0,82 0,83 0,85 0,86 0,87 0,88 0,88 

2,5 m 0,58 0,64 0,69 0,72 0,75 0,77 0,79 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 

3,0 m 0,50 0,57 0,63 0,67 0,70 0,73 0,75 0,77 0,79 0,80 0,81 0,82 

 

Ebből adódik, hogy a kocsi közepén elméletileg megengedhető legnagyobb terhelés: 

   0,78 x 40 t = 31,2 t 

2. Ezt a terhelést meg kell növelni azzal az értékkel, amely a—a távolságtól és a rakomány hosszától 

függ: 

 az a—a távolság = 2 m; 

 a rakomány hossza = 1,5 m; 

 az a—a – jel alatti terhelés és a kocsi közepén elvileg megengedett legnagyobb tömeg közötti 

különbség 40 t – 31,2 t = 8,8 t 

 

8,8 m x 1,5 m 
= 6,6  t 

2 m 

 

A kocsi közepén közvetlenül felfekvő rakomány tehát legfeljebb  

31,2 t + 6,6 t = 37,8 t tömegű lehet. 

3. A vonalosztálytól függő korlátozás ebben az esetben nem áll fenn (3. ábra). 

 3. ábra  

 A B C 

S 44,0 52,0 60,0 



 

2011.11.01. 23 

3.5. A teherelosztás vizsgálata 

 

A teherelosztás felülvizsgálata 

– számítással (lásd a 3.3. pontot) vagy 

– az egyes kerékpárok, illetve forgóvázak mérlegelésével 

történhet. 

 

Egyenlőtlen teherelosztást kell feltételezni, ha 

 a sínkorona felső éle és az ütközők középvonala közötti távolság 940 mm-nél kevesebb vagy 1065 

mm-nél több, 

 a hordrugó-bilincsek és hordrugó-ütközőtámok közötti távolság kisebb, mint 15 mm. 
 

 
 

 

 Csapágyház és a forgóvázkeret közötti távolság kisebb, mint 8 mm. 
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4. A rakomány megengedett méretei 

4.1. A rakszelvény és szűkítései 

A vasutak vonalain figyelembe kell venni a rakszelvényeket (1. táblázatok). 

A rakomány nem nyúlhat túl a fuvarozási útvonalon érvényes legkisebb rakszelvényen. Ennek betartását 

egyenes, vízszintes vágányon, a sínkoronától mérve kell ellenőrizni. 

 
A rakomány szélességét ívekben szűkítését (2. táblázatok) figyelembe kell venni 

 a kerékpárok/forgócsapok között, 

 a kerékpárokon/forgócsapokon kívül. 

 

4.2. Mellgerendán túlérő rakományok 

A feliratozott rakodási hossz – az ütköző felerősítési síkjától mérve – a következő mértékben léphető túl: 

  legfeljebb 21 cm-rel 

  a sínkoronától 2 m-es magasságig és 

  legfeljebb 41 cm-rel e magasság fölött. 
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Eközben a következő tereket szabadon kell tartani: 

– a vonókészülék térségében 

  20 cm a vonóhorogtól mérve mindkét oldalon és fölötte, 

 
– a sarokhágcsó fölött 

  20 cm a sarokhágcsó középvonalától 

  2 m-es magasságig 

az ütköző felerősítési síkjától mérve.
 

 

 
 

Lökéscsillapítóval felszerelt kocsiknál a fekete-sárga átlós sávozással megjelölt felületet is szabadon kell 

tartani. 

 

4.3. Védőkocsik 

Amennyiben a rakomány meghaladja a 4.2. pontban előírt méreteket, akkor védőkocsit kell beállítani. Lega-

lább a következő távolságokat kell szabadon tartani: 

 35 cm-t hosszirányban, a rakományrészek között, 

 10 cm-t függőlegesen, a rakomány és a védőkocsi között, 

 a 25 táblázat szerinti méretet keresztirányban (a fordító kiegészítése). 
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A 10 cm-es függőleges távolság azonban csak akkor elegendő, ha a rakomány a tengelyen/forgócsapon legfeljebb 6,5 

m-rel nyúlik túl.  

 

Ennél nagyobb túlnyúlás esetén a következő táblázat szerinti méreteket kell figyelembe venni. Közbenső méretek esetén 

az interpolálás megengedett. 

 

Túlnyúlás legfeljebb (m) Szabadon tartandó távolság (cm) 

7,0  

8,0  

9,0 

10,0 

13,0  

16,0 

19,0 

23,0 

 

 

 

4.4. Több részből tartósan összekapcsolt kocsiegységek és csuklós kocsik 

 

4.4.1 A több tartósan összekapcsolt elemből álló kocsiegység olyan alvázakból/kocsiszekrényekből áll, amelyeket az 

üzemeltetés során nem lehet szétkapcsolni. 

A kocsiegység 2-tengelyes vagy forgóvázas elemekből állhat. 

 

4.4.2 A csuklós kocsik olyan elemekből állnak, amelyek egymással egy közös futóművön elhelyezett csuklón keresz-

tül kapcsolódnak egymással. Legalább 3 kerékpárral vagy 3 forgóvázzal rendelkeznek. 

 

4.4.3 Minden egységet forgalmi szempontból egyetlen járműnek kell tekinteni. Csak egy pályaszámmal rendelkezik 

és csak egy kocsira vonatkozó feliratokat kap, így az egyetlen terhelési határ is az egész egységre vonatkozik. 

 

4.4.4 Az egyes kocsik legnagyobb terhelési határa a feliratozott terhelési határ egy kocsirészre eső hányada. 

Minden kocsirészre azonos szabályok vonatkoznak, mint a hagyományos teherkocsikra, különösen a rakomány 

hossz- és keresztirányú elosztására. 

 

4.4.5 A merev rakományokra érvényesek a több kocsira rakott küldeményekre vonatkozó előírások (lásd az 5.9. 

pontot is!). 

A rakományok a kapcsolat fölé is berakhatók, ha megengednek valamennyi szabad játékot (lásd a 4.3. pontot 

is!). 

A védőkocsikra vonatkozó előírások értelemszerűen érvényesek, ha a rakomány csak az egyik kocsirészre fek-

szik fel és a rövidkapcsolat térségén túlnyúlik.
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5. Rakodási módok és rakománybiztosítás 
 

5.1. Alapelvek 

A rakományok berakásakor figyelembe kell venni azok tulajdonságait, a kocsi és a fuvarozási útvonal mű-

szaki jellemzőit. 

 

A vasútüzem biztonságát nem veszélyeztetheti sem a rakomány elcsúszása, sem a tömegközéppont helyzete, 

sem a szél hatása, sem a rakfelületen, illetve a rakományon levő jég és hó stb. A rakományokat ennek elke-

rülése érdekében stabilan kell berakni és felemelkedés, leesés, elcsúszás, gördülés és feldőlés ellen mind 

hossz-, mind keresztirányban biztosítani kell. Az elhelyezés és a rögzítés nem okozhatja sérülésüket. 

 

A rakománybiztosításhoz előnyben kell részesíteni az alacsony és a magas oldalfalakat, a rakoncákat és a 

kocsi tartozékát képező rögzítőeszközöket. A lehajtható alacsony oldalfalakat és a rakoncákat ezért elvileg 

mindig azok hatásos alaphelyzetében kell rögzíteni. Ha ez – pl. a rakomány túlzott szélessége miatt – nem 

lehetséges, akkor a rakományt – a feladó vasúti vállalkozás engedélyével – különleges rögzítőeszközökkel 

kell biztosítani. 
 

 

5.2. Lazán (rendezetlenül) berakott áruk 

Az olyan árukat, mint a fémhulladék, a használt papír, a fahulladék, a kő stb., lehetőleg egyenletesen kell a 

teljes rakfelületen elosztani. 

5.2.1. Könnyű rakományok, amelyeket a menetszél lesodorhat, pl.  

– lemezhulladék (függetlenül annak nagyságától, felületétől és vastagságától), karosszéria részek, sajtolási 

hulladék, könnyű és nehéz hulladék vegyesen, 

– deszkák, farost és rétegelt lemezek és széldeszkák kb. 15 mm vastagságig, 

– faapríték, 

– újságkötegek, sajtolatlan, használt papír stb. 
 

 rakodás legfeljebb az oldalfal magasságáig, a kocsi közepén is, 

 faapríték rakománykúppal is megengedett, 

 a rakomány teljes felületét le kell takarni (függetlenül a rakomány magasságától), lásd a 6. pontot is. 
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5.2.2. Nehéz áruk, amelyek a menetközbeni rázkódástól vagy a rendezési ütközésektől leeshetnek, pl. 

 

 15 mm-nél vastagabb deszkák,  

 nehéz fémhulladék, mint fémapríték, öntvény töredék és kovácsolt darabok, eszterga- és gyaluforgács, kő 

stb. 

 rakodás kb. 10 cm-rel az oldalfal felső széle alattig, 

 sajtolt fémhulladék, laposra sajtolt vagy sajtolatlan autók, 

 rakodás kb. az oldal magasságáig, 

 
 

 Koszorúzás sem a könnyű, sem a nehéz áruból nem képezhető. 
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5.3. Ömlesztett áruk 

Az olyan árukat, mint az érc, a szén, a koksz, a homok, az apatit, a foszfát, a légyümölcs, a cukorrépa stb. a 

teljes rakfelületen egyenletesen kell elosztani. 
 

5.3.1. Normál vagy különleges építésű kocsikra felrakott áruk  
 

5.3.1.1. Normál építésű kocsik 
 

Rakodás rakománykúppal 

 legfeljebb 50 cm-es magasságig az oldalfal fölött, 

 a rakomány oldalfalnak támaszkodó része maradjon az oldalfal alatt kb. 15 cm-rel. 

 
Rakodás rakománykúp nélkül 

 az oldalfal magasságáig (a kocsi közepén is). 

 
 

5.3.1.2. Különleges építésű kocsik (nyeregpadlós/tölcséres) 
 

 Az egyes kocsirekeszeket és tölcséreket hossz- és keresztirányban egyenletesen kell feltölteni, 

 a rekeszek vagy tölcsérek egyoldalú töltése vagy ürítése megengedhetetlen. 

 
 

5.3.2. Áruk, amelyeket a menetszél lesodorhat, mint pl. apatit, foszfát, kvarchomok vagy más RID sze-

rinti áruk 

Ezeket az árukat 

 fedett kocsiba kell rakni vagy 

 a teljes felületet ponyvával le kell takarni (Lásd a 6. pontot is!) 
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5.4. Szoros vagy merev rakodási mód 

Azok az áruk rakhatók ezzel a rakodási móddal, amelyek nem csúszhatnak el és amelyek a lökésekre nem 

érzékenyek. 

 Szoros rakodás = szabad 

terek nélkül, illetve a fenn-

maradó terek kitöltésével, 

 merev rakodás = az áruda-

rabokat egyenként vagy 

csoportosan rögzítik. 
 

 

A rakománybiztosításhoz figyelembe vehetőek a tartozékokkal felszerelt teherkocsik, pl. kocsik eltolható, 

reteszelhető válaszfalakkal, vagy a következő lehetőségek valamelyike: 
 

5.4.1. Biztosítás az oldalfalakkal vagy a rakoncákkal 

A rakománynak keresztirányban közvetlenül neki kell feküdnie a falaknak vagy a rakoncáknak
1) 

                                                      

1) Ezen kocsirészektől a távolság nem lehet 10 cm-nél nagyobb 

 

 

 A hossz- vagy keresztirányú biztosításra szolgáló részek hatásos magassága legalább 10 cm legyen. 

 
Azokat a rakományegységeket 

– amelyek lebillenhetnének, az oldalfalakkal, illetve a rakoncákkal legalább a tömegközéppontjuk magassá-

gáig közvetlenül biztosítani kell; 

– amelyek a falakon vagy a rakoncákon átgördülhetnének, az oldalfalakkal, illetve a rakoncákkal legalább 

az átmérőjük feléig közvetlenül biztosítani kell; a hatásos magasság legalább 10 cm legyen. 
 

 Ha a rakományt csak 2 rakonca biztosítja, ahol a rakoncákat a (mindenkori) halmazvégektől számított 

első harmadban kell pozícionálni, akkor a rakománynak a kocsi hosszirányában túl kell nyúlnia a rakon-

cák (kettős rakoncákkal felszerelt kocsik esetén mindig a belső rakoncák) középvonalán legalább 

 

50 cm-rel,  

illetve durva felfekvőfelület esetén 

30 cm-rel 

30 cm-rel, 

illetve durva felfekvőfelület esetén 

20 cm-rel 

A biztosítás szempontjából mértékadó rakoncáknak a rakoncaközéptől mérve egymáshoz képest lega-

lább 80 cm távolságra kell lenniük. 

 

Azokat a szabályos felfekvőfelületű rakományegységeket, amelyeknek csak az egyik végét biztosítja 

mindkét oldalról rakonca, a másik végükön vezetőfákkal kell biztosítani. ④ 

③ 
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Csomagokká összekötözött fűrészárukat és ládákat hiányzó rakonca esetén az adott végen egy pótlóla-

gos lekötözéssel biztosítani kell. 
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5.4.2. Biztosítás a szabad terek kitöltésével és kitámasztással 
 

 A szabad terek kitöltésére pl. élére állított raklap vagy felfújható párna alkalmas. Nagyobb terek 

kitöltéséhez gerendából készített kitámasztások (minden irányban legalább 2) szükségesek, ame-

lyek keresztmetszete legalább 10 x 10 cm. 

 

 A fák száma a rakományegység tömegétől és a kitámasztás hosszától függ. 2 m-es kitámasztási 

hossz és 10 t rakománytömeg esetén például 

 

4 db 10 x 10 cm-es 2 db 10 x 10 cm 

 

keresztmetszetű gerenda szükséges. 
 

 
 

⑤ 
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5.4.3. Biztosítás rögzítőfákkal, vezetőfákkal vagy ékekkel 

 

 A fák legalább 5 cm vastagságúak legyenek, a szélesebbik oldalukon feküdjenek és a 

felfekvőfelület szabályos négyszög legyen. 

 
A fák hatásos magassága legalább 

 – 5 cm legyen a hosszirányú és 

 – 3 cm legyen a keresztirányú elcsúszás elleni biztosításnál. 

 

A leszögezett fák és ékek alkalmazási lehetősége 

– hosszirányú elcsúszás elleni biztosításnál legfeljebb 
 

3 t 12 t 
 

 

rakománytömegre korlátozódik. 

 

A rögzítéshez minimálisan szükséges szögek számát - amely mindenkor legalább 2 - az egyes áruféleségekre 

vonatkozó rakodási irányelvek határozzák meg. Ez függ 

 

– a rögzítendő rakomány tömegétől, 

– a figyelembeveendő erőktől,  

– a fennálló súrlódási viszonyoktól. 

 

Abból lehet kiindulni, hogy 5 mm átmérőjű szögek használata és közepes súrlódási tényező ( = 0,4) esetén 

a rakomány kellőképpen biztosítva van, ha a fákat vagy az ékeket  
 

a) a kocsi hosszirányában, mindkét végen összesen legalább 
 

100 kg-onként 1 szöggel 400 kg-onként 1 szöggel 
 

b) a kocsi keresztirányában mindkét oldalon legalább 1500 kg-onként 1 szöggel 

rögzítették. 

 

2 3
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 A szögeket függőlegesen és lehetőleg egyenletesen elosztva kell beütni. Legalább 40 mm mélyen kell 

a kocsi padlójába, illetve az alátét- és közbetétfákba behatolniuk. 

 

 Az ékeket úgy kell levágni, hogy az igénybevétel iránya merőleges legyen a szálirányra.  

Az ékeknél korlátozni kell a szögek számát a széthasadásuk megelőzése érdekében. 10 cm szélességig 

legfeljebb 3 szög üthető be. Szükség esetén az ékeket csavarokkal vagy rögzítőfákkal kell pótlólag biztosí-

tani.  

A kocsi keresztirányában ezen kívül megengedett kisebb átmérőjű szögek használata, ha a behatolás mély-

sége vagy a szögek száma/rakomány tömege arányt megfelelően módosítják. 

Ugyanígy a rovátkolt szögek a sima szögekkel szemben nagyobb kihúzóerőnek állnak ellen. Egy 5 mm átmé-

rőjű sima szög szilárdsága egy 4,2 mm átmérőjű rovátkolt szöggel hasonlítható össze. 

Keresztirányú biztosításnál a következő érvényes: 

Szög fajtája Átmérője 

dn 

(mm) 

Behatolási mélység 

S 

(mm) 

Tömeg/szög 

(t) 

rovátkolt 4,2 40 1,5 
sima 5,0 40 1,5 
sima 4,6 50 1,5 
sima 4,2 50 1,0 

Az igénybevétel irányától, az ék/rögzítőfa szálirányától és a szögek átmérőjétől függően a szögek, illetve a 

szögek és az ék/rögzítőfa széle között egy legkisebb távolságot mindig be kell tartani. A legkisebb méretű 

(12 cm magas, 8 cm széles) faékbe 4 db, 5 mm átmérőjű szög üthető be. Több szög használata esetén az ék 

szélességét megfelelően meg kell növelni. 
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5.4.4. Biztosítás kikötözéssel 
 

A kikötözések a húzás irányában hatnak és megakadályozzák a rakomány elmozdulását. 

 

Az áru jellegétől, tömegétől és a rakodási módtól függően köracélból készült láncok, drótkötelek, szövött 

hevederek és rakománybiztosító szalagok
1)

 használhatók. Acélszalagot, a szakadásakor bekövetkező rendkí-

vüli balesetveszély miatt, nem szabad használni. A legfeljebb 3 t tömegű rakományok esetén lágy acéldrót 

is felhasználható. 
 

Azoknál a rakományoknál, amelyeket csak kikötözéssel biztosítanak, a kötéseknek mind hossz-, mind kereszt-

irányban hatniuk kell, vagy kiegészítő biztonsági intézkedéseket kell alkalmazni. Elvileg minden irányban 

legalább 2-2 kikötözés szükséges. 

Kikötözéskor az alábbi eljárások alkalmazhatóak: 
 

 Átlós kikötözés 

mely közvetlenül kapcsódik mind a rakományhoz, mind a szállítóeszközhöz 

 Hurkolt kikötözés 

mely közvetlenül kapcsolódik a szállítóeszközhöz 

 Sarok kikötözés 

mely közvetlenül kapcsolódik a szállítóeszközhöz 

A ② és ③ szerinti eljárások esetén kiegészítő intézkedések alkalmazása, mint pl.: lekötözések (lásd 5.5.4. 

pontot), ill. súrlódást növelő alátétek (lásd 5.5.5. pontot) szükséges. 

 
Abból lehet kiindulni, hogy a kikötözés a kocsi hosszirányában kielégítően méretezett, ha a páros számú 

kötözőszer szakítóereje
2)

 minden irányban, a rakományegység minden 1000 kg-jára számítva legalább 

 

3200 daN. 1000 daN. 
 

                                                      

1)  A rakománybiztosító szalag olyan párhuzamosan futó, nagy szakítószilárdságú, márkás poliészter fonalakból készül, amelyeket minden oldalról 

magas polimerizációjú, hőre lágyuló műanyagba ágyaztak (Felhasználhatóság –25 és +70 °C között). 

2) Szakítóerő az egyenes ágban megfelel a megengedett húzóerő (Lashing capacity, LC) kétszeresének, mely kizárólag műanyag szalagok, rako-

mánybiztosító szalagok és szövött hevederek esetében érvényes. 
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A lágy acéldrót átmérője legalább 4 mm legyen. Minden kötés legalább 

4 2 

drótszálból álljon. 

 

A láncokat, a drótköteleket, a szövött hevedereket és a rakománybiztosító szalagokat  

 vagy feszítőberendezéssel kell ellátni 

 vagy különálló feszítő eszközzel kell megfeszíteni. 

 

 
 

A hevederekhez és a biztosítószalagokhoz tartozó zárak, kapcsok és csatlakozó elemek kialakítása és szi-

lárdsága minden esetben alkalmazkodjon a kötözőszer kiviteléhez. 

 

A kötözőszereket 

 hurokként kell megfeszíteni vagy 

 horgokkal kell a kocsihoz kapcsolni. Zárt rakterekben való alkalmazást leszámítva a horgoknak 

azok akaratlan kiakadását megakadályozandó biztosítással kell ellátva lenniük. A biztosítás hiá-

nyában a horgokat a kötözési pontokon például kábelrendszerezővel, dróttal stb. biztosítani kell. 

 Éles éleken a kötözőszereket alátétekkel, védőcsövekkel vagy élvédőkkel kell megóvni. 

 
 A lágy acéldrótból készített kötéseket a drótszálak párosával történő összesodrásával kell 

megfeszíteni. 
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5.5. Rakodás hosszirányú csúszást lehetővé téve 

 

Elcsúszási lehetőséggel kell számolni egyes kocsik és kocsicsoportok esetén olyan 

 

 nehéz áruknál, amelyeknél a szoros,  vagy a merev rakodási mód alkalmazása lehetetlen (pl. acél-

bugák) 

 
 lökésre érzékeny áruknál, amelyek a hosszirányú igénybevételek hatására megsérülhetnének (pl. 

gépek) 

 
Annak megakadályozása érdekében, hogy a rakományegységek keresztirányban elcsússzanak és ezáltal a 

rakszelvényen túlérjenek és/vagy a kerékterhelések közötti arány az 1:1,25 értéket meghaladja, az árut oldal-

ról biztosítani kell. 

Kiegészítésként figyelembe kell venni az 5.4.1. és az 5.4.3. pont előírásait. 

5.5.1. Csúszást lehetővé tevő eszközök 

 A csúszótalpaknak és az állványok szántalpainak a padlón a kocsi hosszirányában kell feküdniük; 

azok alsó homlokélét ferdén le kell vágni, hogy a padló egyenetlenségein egy esetleges felütközés 

elkerülhető legyen. 

 Az állványok egyes részeit egymással menetes rudakkal vagy keresztfákkal elmozdíthatatlanul 

össze kell kötni. A keresztfákat elsősorban átmenő csavarokkal vagy facsavarokkal kell rögzíteni. 

Ha az egyes részeket kivételesen összeszögezik, akkor csavarszögeket kell alkalmazni, amelyek le-

galább 40 mm mélyen hatoljanak a fákba. 

 Ezen állványokat a rakomány jellemzőinek megfelelően kell méretezni. 

 
Az árut úgy kell a csúszótalpakon vagy a szánokon rögzíteni, hogy azon ne mozdulhassanak el és a padlót ne érinthes-

sék. 

Ha rakomány stabilitásának biztosításához kitámasztókat vagy kikötéseket kell alkalmazni, akkor azokat a 

csúszótalpakhoz vagy az állványhoz kell rögzíteni.
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5.5.2. Szabadon tartandó terek 
 

 A kocsi mindkét végén, hosszirányban szabad tér szükséges, mégpedig 

 

 – legalább 30 cm a durva felfekvőfelületű áruknál (pl. kőtömbök), 

 – legalább 50 cm a sima felfekvőfelületű áruknál (pl. zsíros vagy fényes felületű acélcsövek vagy 

idomacélok), 

– 1,0 - 1,5 m az alátétfákra, csúszótalpakra vagy állványokra rakott áruknál (pl. lemezcsomagok, 

kábeldobok, gépek). 

 
A rakomány szállítási igénybevételek által előidézett hosszirányú elmozdulása csúszást lehetővé rakodási 

mód esetén engedélyezett, amennyiben a  

- 4. pont szerint a szabad terekre és/vagy a, 

- 3.3. pontnak megfelelően a teherelosztásra 

vonatkozó feltételek teljesülnek. 

A megcsúszott rakomány az alátét és közbetéteken kielégítően túlnyúlik (túlnyúlás nagyobb, mint fennma-

radó csúszási út). 
 

5.5.3. A hosszirányú elmozdulás korlátozása (csúszási út) 

 

A csúszási utat korlátozni kell, ha 

 a tengelyterhelés túllépése bekövetkezhet, 

 a tengely-, illetve a forgóvázak terhelése közötti megengedett arányt meghaladnák, 

 a rakomány vagy a kocsi megsérülhetne, 

 a rakomány a kocsirendezők részére fenntartott szabad térbe nyomulhatna. 

A csúszási út korlátozásához az alábbi intézkedések vehetők figyelembe: 

 lekötözések (pl. szövött heveder, rakománybiztosító szalag), 

 súrlódásnövelő alá- vagy közbetétek, 

 rugalmas anyagok a homlokfal előtti kipárnázásként. 

 súrlódást növelő csomagolás sík felfekvőfelület esetén, melyet az  szerint jelölnek, ahol a 

nyíl hegye a növelt súrlódási értékű érintkezési felületre mutat 

A biztosítóeszközök magukban vagy egymással kombinálva is használhatók.  

Lökésre érzéketlen áruknál kivételesen el lehet tekinteni a szabad tér biztosításától. Például 

idom- és rúdacéloknál, profilacéloknál, közép- és durvalemezeknél, acélbugáknál, betonacéloknál, kötegelt 

acélcsöveknél, egy kocsira rakott síneknél. Itt elsősorban olyan oszthatatlan árukról van szó, amelyek a te-

herkocsi rakfelületét megközelítőleg kitöltik és amelyeknél a leírt biztosítások nem vagy csak aránytalanul 

magas ráfordítással hajthatók végre. Amennyiben rendezéskor a rakomány a szabadon tartandó térbe csú-

szik, akkor rakományigazítással kell a küldeményt szabályozni.  
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5.5.4. Biztosítás lekötözéssel 
 

A lekötözés megnöveli a súrlódó erőt és fokozza a rakományegység stabilitását. 

A lekötözés hatásosságát a következő jellemzők határozzák meg: 

 az előfeszítő erő, 

 a kocsi rakfelülete és a kötözőszer között bezárt szög. 

Minél kisebb a bezárt szög, annál nagyobbnak kell lennie a kötözőszer előfeszítésének az azonos leszorító erő 

eléréséhez. 

 Kötözőszerként elsősorban szövött hevedert vagy rakománybiztosító szalagot kell használni. Ezeknek 

rendelkezniük kell feszítő berendezéssel vagy egy különálló feszítő eszközzel kell azokat megfeszíte-

ni. 

 Rakományegységenként legalább 2 lekötözés szükséges, amelyeket a rakomány végeitől kb. 50 cm-re 

kell elhelyezni. 

A páros számban alkalmazott kötözőszerek szakítóereje
1)

 a tömegtől, az áru hosszától és a felületétől függően 

1000 - 4000 daN; az előfeszítő erőt a gyártó előírásai szerint kell megválasztani. Acélszalag a szakadáskor je-

lentkező rendkívüli balesetveszély miatt nem használható! 

A hevederekhez és a biztosítószalagokhoz tartozó zárak, kapcsok és csatlakozó elemek kialakítása és szilárdsá-

ga minden esetben alkalmazkodjon a kötözőszer kiviteléhez. 

A kötözőszereket lehetőleg horgokkal kell rögzíteni vagy hurokként kell megfeszíteni (a hurok megduplázza a 

szakítóerőt). A csomózás kb. 60 %-kal csökkenti a szakítóerő értékét, ezért azt el kell kerülni. Csomózás alkal-

mazása esetén a szakítóerő csökkenését nagyobb szakítóerejű kötözőszer választásával ki kell egyenlíteni. 

Éles éleken a kötözőszereket alátétekkel, védőcsövek-

kel vagy élvédőkkel kell megóvni (lásd az 5.4.4. pontot 

is). 

Sima, vagy érzékeny felületű áruk esetén a lekötözés-

sel együtt súrlódást növelő alá- és közbetéteket, vagy 

az 5.5.3.  pont szerinti jelöléssel ellátott súrlódást 

növelő csomagolást kell alkalmazni. 
 

5.5.5. Biztosítás súrlódást növelő anyaggal 

Különbséget kell tenni aszerint, hogy a súrlódásnövelő 

anyagokat a csúszási út korlátozásaként a biztonsági intézkedések csökkentéséhez (lekötések száma), vagy az 

áru rögzítéseként alkalmazzák (ez utóbbi a gyakorlatban kizárólag keresztirányban lehetséges). 

Emellett egyes esetekben a rendelkezésre álló felületek között ébredő súrlódás értékét, továbbá a felhasználási 

célt (rakományrögzítés, vagy csúszási út korlátozása) is figyelembe kell venni. 

Súrlódásnövelő anyagok szükségesek 

                                                      

1)  Műanyag szalagok, rakománybiztosító szalagok és szövött hevederek esetén a szakítóerő az egyenes ágban megfelel a megengedett 

húzóerő (Lashing capacity, LC) kétszeresének. 

– a hosszirányú elcsúszás korlátozásához, pl.  

 sima bevonatú vagy zsírozott acélcsöveknél, 

 csiszolt kőlapoknál, 

 rakodólapos áruknál sima kocsipadló esetén, 

 fektetve vagy állítva berakott papírtekercseknél, 

 bevonatos farostlemezeknél. 

 a keresztirányú elcsúszás csökkentéséhez, pl. 

 keresztben fekvő vagy álló papírtekercseknél, 

 keresztben fekvő lemeztekercseknél, 

 bevonatos farostlemezeknél. 

Hosszirányban rögzített áruk esetén a keresztirányú elcsúszás elleni biztosításhoz megfelelő méretezés mel-

lett súrlódást növelő anyag alkalmazható. A súrlódást növelő anyagok önmagukban nem elegendőek az áru 

kocsiról való leesésének vagy a rakszelvényen való túlnyúlásának megakadályozásához. Ezt pl. a falakkal 

vagy a rakoncákkal kell megakadályozni.
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5.6. Rakományok, amelyek elgördülnének 

Az olyan árukat, mint a lemeztekercsek, papírtekercsek, kábeldobok, vasúti kerékpárok, egyéb hengeres 

rakományegységek, járművek, stb. minden gördülési irányban szilárd falakkal, rakoncákkal, ékekkel vagy 

bölcsökkel rögzíteni kell. 

5.6.1. Tengely a kocsi keresztirányában 

– A legfeljebb 7 t tömegű (egyenkénti tömeg vagy az egymás mellé vagy mögé berakott darabokból álló 

csoport össztömege) rakományegységek közvetlenül a padlón fekhetnek; ezeket ékekkel kell biztosítani. 

– A legfeljebb 10 t egyedi vagy csoporttömegű rakományegységeket nyeregállványra kell felrakni. Ha az 

állványt fából készítik, akkor részeit csavarozással kell összeerősíteni. 

– A 10 t-nál nagyobb egyedi tömegű rakományegységeket bölcsökkel felszerelt kocsiba vagy konténerbe 

kell berakni. 

Legfeljebb 7 t tömegű rakományegységek 

Az egyes darabokat vagy csoportokat a következő méretű faékekkel kell biztosítani: 

 – a rakományhoz támaszkodó felület ékszöge kb. 35°, járműveknél 45°-ig megengedett, 

 – az ék magassága (hatásos magasság) az átmérő 1/12-e, azonban legalább 12 cm, 

 – az ék szélessége az ék magasságának legalább 2/3-a. 
 

A rakományt minden gördülési irányból  

 – legalább 2 ékkel vagy 

 – 1 ékkel, amelynek hossza a rakományegység hosszúságának kb. 3/4-e. 
 

A kocsi keresztirányában a rakományegységeket 

 – kb. 30 cm hosszú és legalább 5 cm magas fákkal vagy 

– mechanikus berendezéssel vagy 

– 2 t egyedi tömegig súrlódást növelő alátétekkel, vagy súrlódást növelő csomagolással kell biztosí-

tani. 
 

A fákat kb. 5 mm átmérőjű szögekkel rögzíteni kell 

– minden gördülési irányban összesen 

500 kg-onként 2000 kg-onként 

– a kocsi keresztirányában 1500 kg-onként  

1-1- szöggel, azonban legalább 2 szöggel. 

A szögeket lehetőleg függőlegesen kell beütni és azok a kocsi padlójába legalább 40 mm mélyen hatoljanak 

be. A szögeket az ékekben és a fákban egyenletesen kell elosztani. A legfeljebb 10 cm széles ékekbe azon-

ban legfeljebb 3 szög üthető be. 

A rakományegységeket feldőlés ellen is biztosítani kell, ha 

 – a szélesség kisebb, mint az átmérő 5/10-e (pőrekocsiknál kisebb, mint 7/10-e), pl. összekötözéssel 

(lásd az 1.5. pontot is).  
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Legfeljebb 10 t tömegű rakományegységek 

 

A rakományt egyenként 2 párosékkel (acéllemezzel összekötött faékekből készült nyereg) kell biztosítani. 

 A rakomány szélessége az átmérőnek legalább 5/10-e (pőrekocsin 7/10-e) legyen. 

 A rakomány nem fekhet fel a kocsipadlón és nem csúszhat el az ékpárok között. 

 Az ékszög rakományoknál kb. 35°, járműveknél legfeljebb 45°. 

 Az ék magassága (hatásos magasság) az átmérő 1/8-a, de legalább 20 cm. 

 Az ék szélessége a magasságának 2/3-a, azonban legalább 15 cm. 

 Minden faéket három oldalról legalább 4 mm vastag acéllemezzel kell körülfogni és ahhoz hozzá-

csavarozni. 

 Minden talplemezt legalább 6 (2 x 3), 10-15 mm hosszú tüskével kell ellátni a hosszirányú elcsú-

szás  elleni biztosításként. 

 
 

 

10 t-nál nagyobb tömegű rakományegységek 

 

A rakományegységeket bölcsőkkel felszerelt kocsiba vagy konténerbe kell rakni. 

 A rakomány nem fekhet fel a bölcső fenekén és abban nem is mozdulhat el. 

 A hatásos magasság az átmérőnek legalább 1/8-a legyen. 

 A rakományt a kocsi keresztirányában elcsúszás ellen biztosítani kell, továbbá feldőlés ellen lega-

lább tömegközéppont magasságában meg kell támasztani, ha a szélessége kisebb, mint az átmérő 

4/10-e. 
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5.6.2. Tengely a kocsi hosszirányában 

Hengeres rakományegységek, mint pl. tartályok, csövek stb. 

A rakomány a kocsipadlón, rakodógerendán vagy alátétfákon fekhet. 
 

Alátétként megfelelő keresztmetszetű és minőségű anyagot kell felhasználni. 

Az alátétek 

 egy darabból álljanak, 

 derékszögű négyszög keresztmetszettel rendelkezzenek (magasság legalább 5 cm, szélesség legalább 15 

cm), 

 szélesebbik oldalukon feküdjenek, 

 a teljes rakszélességen érjenek végig, 

 oldalirányú elcsúszás ellen legyenek biztosítva (pl. ékkel, rakoncával vagy oldalfallal), 

 a rakomány végétől legalább 50 cm-re legyenek és 

 darabszáma páros legyen, amely szám a rakomány tömegéhez, hosszához és jellemzőihez igazodik. 

A rakományt a következő méretű faékekkel kell biztosítani: 

 – az ékszög rakományoknál kb. 35
o
, járműveknél legfeljebb 45

o
, 

 – az ék magassága az átmérő 1/12-e, de legalább 12 cm legyen, 

 – az ék olyan széles legyen, mint az alátét. 

Az ékeket 

 – belülről és kívülről kb. 5 mm átmérőjű szögekkel kell rögzíteni, mégpedig úgy, hogy minden gör-

dülési irányban 1500 kg-onként 1 szöget használjanak. 

 
A szögeket lehetőleg függőlegesen kell beütni és azok az alátétfába legalább 40 mm mélyen hatoljanak be. 

A szögeket az ékekben egyenletesen kell elosztani (ékenként legalább 4 szög legyen). 

A rakományt a hosszirányú elmozdulások ellen falakkal, rakoncákkal, vagy legalább 2, feszítőművel ellátott 

lekötözéssel (szakítóerő legalább 4000 daN) kell biztosítani. A rakomány végeinél kb. 50 cm szabad tér 

legyen. 

A halmazba rakott árukkal kapcsolatban lásd még az 5.8. pontot is. 

Hengeres rakományegységek, mint lemeztekercsek, kábeldobok stb. 

A rakományegységeket 

 10 t tömegig (egyedi vagy csoporttömeg) fából, 

 10 t-nál nagyobb tömeg esetén fémből 

készült nyeregállványra kell fektetni. 

 A rakomány nem fekhet fel a padlón és nem csúszhat el az állványon. 

 A fákat szilárdan össze kell csavarozni. 

 a nyereg hatásos magassága az átmérő 1/12-e, de legalább 12 cm legyen. 

 Ha a rakományegységek szélessége kisebb, mint az  
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 átmérőjük 

5/10-e, 4/10-e, 

 akkor össze kell kötni azokat, vagy a tömegközéppont magassága fölött ki kell támasztani. 

 

A nyeregállványok biztosítása és a betartandó csúszási út végett lásd az 5.5. pontot. 

 

5.6.3. Kerekes vagy hernyótalpas járművek és eszközök 
 

A járműveket és az eszközöket 

– a kocsi hosszirányában kell felrakni, 

– be kell fékezni és a hajtóművet a legalacsonyabb fokozatba kell kapcsolni, illetve reteszelni kell, 

– a hossz- és a keresztirányú elmozdulások ellen vagy ki kell ékelni vagy ki kell kötözni. 
 

Ha a járműveket és az eszközöket nem lehet befékezni és a hajtóművet a legalacsonyabb fokozatba kapcsol-

ni, illetve reteszelni, akkor azokat ki kell ékelni, és ki kell kötözni. 

Az abroncsokat üzemi nyomásra fel kell tölteni. 

A sérülések elkerülése érdekében a járművek és az eszközök között kellő távolságot kell tartani, amely a 

szállítandó járművek és eszközök műszaki jellemzőitől függ. 
 

Ezen túlmenően a kocsiegységek kapcsolata fölött elhelyezett járműveknél és eszközöknél tekintettel kell 

lenni a kocsifelek közötti játékra, valamint a járművek és az eszközök ívben történő egymáshoz képest be-

következő relatív elmozdulására. 
 

 A biztosítás kivitelezése ékekkel (az ékszög kb. 35
o
, a járműveknél legfeljebb 45

o
) és fákkal 

– a kocsi hosszirányában 

 6 t-ig faékekkel (magasság az átmérő 1/8-a, legalább 12 cm), 

 6 t-nál nagyobb tömeg esetén acéltüskés ékekkel (magasság legalább 17 cm), 

 az ékek száma minden gördülési irányban 

-- kerekes járműveknél                 4 

-- hernyótalpas járműveknél  

és 1-tengelyű pótkocsiknál        2 

2 

 

2 

– a kocsi keresztirányában mindkét oldalon (belül vagy kívül) 

 kerekes járműveknél 2 faékkel, 

 hernyótalpas járműveknél legalább 2 fával (legalább 5 cm magas)  
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 Biztosítás kikötözéssel 

 mindkét járművégen 2 megfeszített kötéssel, amelyeknek mind hossz-, mind ke-

resztirányban hatniuk kell. 
 

 
 Nehéz kerekes járművek biztosítása kerékelőtétekkel, amelyek hossz- és keresztirányban hatnak 

 

 
 Könnyű kerekes járművek biztosítása autószállító kocsin a kocsi előtétékeivel, amelyek hossz- és 

keresztirányban hatnak 
 

Biztosítás egy tengely kerekeinél 

 
 

Biztosítás az első tengely előtt és a hátsó 

tengely mögött 

 
 

Biztosítás csak egy keréknél, ha a járművek 

keresztirányú elmozdulását a mértékadó 

rakszelvényen túl legalább 50 mm magas ve-

zetősínek akadályozzák meg, miközben a ke-

rékelőtét hosszirányban hatásos marad. 
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5.7. Rakományok, amelyek feldőlnének 

 

A szabadonálló rakományegységeket (a felfekvőfelület kerek vagy szögletes) 

 

 – szabályos hasáb vagy hengeres formával, 

 – szabálytalan alakkal (a tömegközéppontot meg kell határozni) 

 

eldőlés ellen biztosítani kell, ha a következő a : h vagy b : k arány 

 

– a kocsi hosszirányában (rögzített vagy nem rögzített rakományok) 
 

7/10-nél 6/10-nél 

 
– a kocsi keresztirányában 5/10-nél; 

 

pőre és süllyesztett rakfelületű kocsira rakott könnyű árunál (a szélnek kitett oldalfelület egységnyi felületé-

re eső tömeg 1 t/m
2
-nél kisebb) 7/10-nél  

kisebb. 

 
Ezek az arányok érvényesek akkor is, ha a rakományokat állványokra, szántalpakra stb. rögzítették és azok-

kal együtt egy rakományegységet képeznek. 
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A feldőlés elleni biztosítás megvalósítható 

– több rakomány hézagmentes együvé rakásával és összekötözésével 
 

 
 

– kikötözéssel vagy kitámasztással 

 
 

– állvánnyal történő alátámasztással  

 

Az állványokat úgy kell kialakítani, hogy azok ne tudjanak eldőlni, miközben arra is ügyelni kell, hogy a 

kocsi egyik oldala se legyen túlterhelve. 
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5.8. Halmazokba rakott áruk 

 

 A rakományt a kocsipadló lehetőleg minél nagyobb felületén kell elosztani, hogy a halmazokat a 

lehető legalacsonyabbra lehessen kialakítani. 
 

 
A rakomány egymáson fekvő részeinek stabil halmazokat kell képeznie, amelyek nem eshetnek szét, ezért 

pl. 

 a rétegeket kötésbe kell rakni (pl. fémöntecseket, zsákokat), 

 alátéteket és közbetéteket vagy a súrlódást növelő anyagokat kell felhasználni (pl. bugáknál, lemezeknél, 

fűrészárunál, papírtekercseknél), 

 nyeregfákat kell alkalmazni (pl. csöveknél, hordóknál), 

 zsugor- vagy tapadófóliát kell felhasználni (pl. rakodólapos áruknál), 

 a rakományt össze kell kötözni (pl. táblalemezeknél, rétegelt lemezeknél), 

 hevederekkel vagy kötözőszalaggal le kell kötözni (pl. halmazba rakott gömbfánál). 

 Ha a halmazt különböző hosszúságú és tömegű áruból kell kialakítani, akkor a hosszú és a nehéz 

daraboknak, illetve a nagyobb átmérőjűeknek alul kell feküdniük. Eltérő vastagságú vagy eltérő 

tömegű végekkel rendelkező rakományegységeket váltakozó végekkel kell berakni. 
 

 
 

Hengeres árukból a halmazok rétegesen vagy nyergelten alakíthatóak ki. 

 A rétegeket általában közbetétekkel el kell választani. 

 Rétegekbe rakott hengeres áruk középvonalainak függőlegesen egymás fölött kell elhelyezkedniük. 

 A nyergelés csak akkor megengedett, ha a nyeregbe helyezett rakomány átmérője nem nagyobb, 

mint a nyerget képező áruké. 
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Azoknál a pőrekocsira rakott halmazoknál, amelyek keresztirányban kilenghetnek (pl. építési acélháló), a 

rakszelvény és a rakomány közötti legkisebb vízszintes távolságot a 2. táblázat szerint meg kell növelni. 
 

 A keresztirányú ledőlés megelőzése érdekében a halmaz magassága alapvetően nem lehet nagyobb, 

mint a halmaz szélessége, vagy a rakomány ledőlés elleni biztosítását egyéb alkalmas intézkedé-

sekkel kell biztosítani. 

 

 Négyszög keresztmetszetű rakományegységek esetén (pl. ládák vagy csomagokba kötözött fűrész-

áru-rakatok) megengedett ezen felül középen egy rakományegység felrakása. 

 
 Csövek esetén a rétegek száma nem lehet nagyobb, mint az egyes rétegekben elhelyezett csövek 

száma; ezen felül elhelyezhető még egy nyergelt réteg. 

 

 Olyan nyergelten felrakott csöveknél, amelyeket ékeléssel biztosítottak, a nyergelt rétegek száma 

legfeljebb 4 lehet. 
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5.8.1. Alátétek és közbetétek 

Alátétként és közbetétként kellő keresztmetszetű és jó minőségű anyagot kell felhasználni. Általában egy 

darabból kell készíteni és a rakományegység, illetve a rakomány teljes szélességében végig kell érniük. Nem 

dőlhetnek és nem gördülhetnek el. A kocsi keresztirányában fekvő alátétek és közbetétek ezért szabályos 

négyszög keresztmetszetűek legyenek és a szélesebbik oldalukon feküdjenek.  

Megengedett: 

 teherviselő szerep esetén (pl. rétegekbe rakott csöveknél) sarkosan vágott, legalább 6 cm vastag fák vagy 

pallók alkalmazása, amelyek minősége megfelel az EN 338 sz. szabvány C 24-es szilárdsági követelmé-

nyének, keresztmetszete igazodik a mindenkori felhasználási igényekhez. 

 nem teherviselő szerep esetén (pl. folyamatos öntésű bugáknál) deszkák és lécek alkalmazása, amelyek 

vastagsága a felhasználási igényekhez igazodik
1)

, de legalább 2 cm. Ha az alátétre vagy közbetétre tuskót 

vagy éket kell szögezni, akkor annak egy darabból kell készülnie és vastagsága legalább 5 cm legyen. 

Az alátétek és a közbetétek száma igazodjon az árutömegéhez, hosszához és jellemzőihez. 

Azoknál az áruknál, 

 amelyek nem hajlanak meg: 2 alátét, 

 amelyek nagyobb hosszúságúak és nehezebbek: 2x2 közvetlenül egymás mellé helyezett (iker) 

alátét szükséges. 

Hajlékony áru esetén legalább 4, egyenletesen elosztott alátétet kell felhasználni. Sínek rakodása esetén az 

alá- és közbetétek száma a sínek tömegéhez, hosszúságához és jellegéhez/sajátosságaihoz, valamint rakodási 

módhoz igazodik. 

 

 Ha kocsiban keresztirányban fekvő alátétek és közbetétek oldalirányban elcsúszhatnának, pl. sín és 

idomacél halmazoknál, akkor ezeket ez ellen biztosítani kell. Azért, hogy a rakomány hosszirányú 

elcsúszásakor ne ütközzenek a rakoncáknak, úgy kell azokat elrendezni, hogy a szomszédos rakon-

cáktól kb. azonos távolságban legyenek. 

 

 A rakomány túlnyúlása az alá- és közbetétek középvonalán legalább 

50 cm 30 cm 

durva felfekvőfelületű áruk esetén 

30 cm 20 cm 

                                                      

1) Ha a szükséges vastagság elérése érdekében kivételesen több darabot egymásra kell helyezni, akkor ezeket a darabokat szögezéssel vagy csavaro-

zással össze kell fogni. 
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5.8.2. Összekötözés 

 

A halmazokba rakott rakományegységek összekötözéséhez hevedereket, acélszalagokat vagy rakománybiz-

tosító-szalagot kell használni. (A szakító erő az áru fajtájától függően 1400
1)

 – 4000 daN). 
 

                                                      

1) Csekély sűrűségű áruknál, pl. fűrészárunál kivételesen megengedett 700 daN szakítóerejű kötözőszer. 

A rakoncák fölött fekvő rakományokat, ha más módon nem biztosíthatóak, a rakonca által biztosított rako-

mánnyal össze kell kötni. 
 

Az egyenletesen elosztott kötések szükséges száma függ a rakomány tömegétől, hosszától és tulajdonságai-

tól. Minden halmaznál legalább 2 összekötözés szükséges (lásd az 1.5. pontot). 
 

 Olyan hengeres rakományegységekből álló halmazoknál, amelyeket ékeléssel biztosítottak és a 

rakoncákon átmérőjük felénél nagyobb mértékben túlnyúlnak, kiegészítő biztosításként mindig 

szükséges az összekötések elkészítése. 
 

Rétegesen felrakott hengeres rakományegységeknél, amelyeknél egy nyergelt réteget is elhelyeztek, minden 

esetben össze kell ezt kötözni a legfelső hordozó réteggel. 
 

 
 

 A kocsi keresztirányában fekvő bekötözött alátéteknél a kötözőszert horonyba kell süllyeszteni. 

 
 Halmazokba rakott fűrészfa, széldeszka és farostlemez rakományegységgé való összefogásához a 

szakadáskor fellépő fokozott balesetveszély miatt acélszalag használata nem engedélyezett 
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5.8.3. Biztosítás 

 

A halmazokat, mint az egységes árudarabokat, hossz- és keresztirányban elcsúszás, legördülés és leborulás 

ellen biztosítani kell. 

 

Ehhez – az áru fajtájától függően – figyelembe kell venni az 5.4., az 5.5., az 5.6. és az 5.7. pont előírá-

sait. 

 

Kiegészítő megjegyzések: 

 

Leszögezett rögzítőfák, vezetőfák és ékek esetén a szögek számának meghatározásához szükséges tömeget a 

következők szerint kell figyelembe venni: 

 

 rétegesen elhelyezett halmazoknál a réteg tömegét, adott esetben a nyergelten elhelyezett réteg tömegével 

együtt, 

 

 nyergelten elhelyezett halmazoknál a halmaz teljes tömegét. 

 Ha a rétegekben elhelyezett halmazokat keresztirányú elcsúszás ellen biztosítani kell, akkor a köz-

betétek végére tuskókat vagy ékeket kell rögzíteni, amelyeknek meg kell akadályozniuk a közbeté-

tek keresztirányú elmozdulását a mindenkor alattuk elhelyezkedő halmazokhoz képest. A tuskókat 

vagy az ékeket ennek érdekében alulról és felülről el kell készíteni. 

 
 

 

 Hengeres áruknál (pl. acélcsöveknél) az ékek rögzítéséhez az ékeket olyan szélesre kell készíteni, 

mint az alátétek és a közbetétek szélessége, így kielégítő szélességű felület áll rendelkezésre a szö-

gezéshez és az ékek nem hasadnak szét. Az ékeket kívülről és belülről le kell szögezni, ezért a biz-

tosító eszközöket a rakodás előtt el kell készíteni. 
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Olyan nehéz hengeres áruknál (pl. acélcsöveknél), amelyek a rakoncákat átmérőjük több mint felével túllé-

pik, az ékeket 

– a rétegesen felrakott rakományegységeknél a rakoncák fölötti közbetéteknél, 

– a nyergelten felrakott rakományegységeknél az alátéteknél 

 mindkét oldalról, lemezből készített összekötővel pótlólag biztosítani kell. 

 
 

 A lekötözések hatásosságának fokozása érdekében a nyergelten felrakott rakományegységekből 

kialakított halmazokat ívesen kell lezárni. Az ív magassága (h) legalább 20 cm és legfeljebb a ra-

kományszélesség (b) 1/3-a legyen. Ettől el lehet térni az olyan rétegesen felrakott csöveknél, ame-

lyeknél még egy réteg nyergelt csövet is elhelyeztek. 
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5.9. Több kocsira rakott áruk 

A több kocsira rakott áruk esetén különbséget kell tenni 

– a merev rakományegységek és 

– a hajlékony rakományegységek
1)

 között. 

5.9.1. A merev rakományegységeket két forgózsámollyal / forgó-csúszózsámollyal felszerelt forgóvázas 

kocsira kell felrakni (lásd még 7. pontot). Ezeket rendkívüli küldeményként kell továbbítani. 

A rakományt (hosszú önhordó rakományok) 2 azonos típusú forgóvázas kocsira, melyek egy forgó- és egy 

forgó-csúszózsámollyal vannak felszerelve, és amennyiben szükséges közbenső- és/vagy védőkocsikra kell 

rakodni. Szükség esetén a homlokfalakat és a rakoncákat le kell hajtani, vagy ki kell emelni. 

A forgózsámoly rögzíti a rakományt a tartóhoz, míg a forgó-csúszózsámoly lehetővé teszi a hosszkiegyenlí-

tődéseket a rakomány és a kocsi között ívekben való továbbításkor, valamint vonó- és ütközőkészülékek 

működéséből adódó hosszirányú mozgások során. Külpontos rakodás esetében a kocsi engedélyezett legna-

gyobb terhelését (erő bevezetési pont) számítással, vagy próbákkal igazolni kell. 

A forgózsámolyt/forgó-csúszózsámolyt a hordozó kocsik hossztengelyén, amennyire csak lehetséges közép-

re ± 1000 mm kell pozícionálni; és a fellépő igénybevételeknek megfelelően kell biztosítani. Lengéstechni-

kai szempontok szerint az ni/ na = 2,67:1 arány az optimális; rakodáskor erre kell törekedni. Lásd még 0.9 

lapot. (A fordító kiegészítése.) 

A rakománynak a zsámolyok felfekvési felületén nagyjából legalább 1000 mm-rel túl kell nyúlnia. Ettől 

abban az esetben lehetséges eltérni, amennyiben bizonyos rakományegységek (pl.: betontartók) esetén a 

konstrukció alátámasztási pontjai azt szükségessé teszik. Ez esetben biztosítani kell, hogy a rakományegység 

a zsámolyok felfekvési felületéről ne csúszhasson le. 

Ha a rakomány külalakja azt szükségessé teszi, a forgózsámoly/forgó-csúszózsámoly kiegészítő biztosítás 

céljából segédkonstrukcióval szerelhető fel. 

Egyenes vágányon a rakomány súlypontjának a forgózsámoly/forgó-csúszózsámoly között, a kocsi hossz-

tengelye fölött kell lennie. 

Üzemi feltételek 

Ezen szállítási egységeket tilos gurítódombra vinni, szalasztani és ütköztetni. Ugyancsak tilos egyéb jármű-

veket ezen szállítási egységekre szalasztani és ütköztetni.  

A szállítási egységeket egymással és egymás után úgy kell összekapcsolni, hogy az ütközők enyhén érintsék 

egymást. 

Azon vonatokat, melyekbe a fentiek szerint rakodott egységeket soroztak be, tilos tolómenetben továbbítani. 

Amennyiben egy szállítási egységen belül az egyik kocsi fékberendezését ki kell iktatni fékezésből, abban az 

esetben a szállítási egység másik kocsiját (hordozó kocsit beleértve védő- és közbenső kocsit) is ki kell ik-

tatni fékezésből. 

5.9.2. A hajlékony rakományegységek  

több, lehajtható homlokfallal és oldalfallal vagy rakoncával felszerelt kocsira rakhatóak. Adott vasutakon 

zárt vonatban a 36 m-nél hosszabb küldemények is rendes küldeményként továbbíthatóak, lásd a 7. pontot. 

Hajlékony rakományegységek rakodása 

A hajlékony rakományegységeket úgy kell felrakni, hogy 

– a rakomány és a lehajtott homlokfalak, valamint az ütközőtányérok fölött legalább 5 cm-es távolság függő-

legesen szabadon maradjon. 

 független tengelyes kocsik a továbbítási útvonalra vonatkozó mértékadó terhelési határ legfeljebb 75 

%-áig, 

 forgóvázas kocsik a továbbítási útvonalra vonatkozó mértékadó terhelési határ legfeljebb 85 %-áig 

legyen kihasználva. 

                                                      
1) A rakományok akkor tekinthetők hajlékonynak, ha 75 m sugarú ívben biztonságosan továbbíthatóak. 
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A terhelés elosztásával kapcsolatban figyelembe kell venni a 3. pont előírásait. 

 A kötegelt hajlékony rakományegységeket (betonacélok és hasonló áruk) legfeljebb 4 rétegben úgy 

kell felrakni, hogy a rakományegységek és az oldalfalak vagy a rakoncák között kb. 10 cm-es távol-

ság annak érdekében szabadon maradjon, hogy a rakomány helyezkedése lehetővé váljon. 

 
A rakomány 

– kocsik közötti részét és a csak rakoncával felszerelt kocsiknál a rakomány végeit a végétől kb. 1 m-re he-

vederrel vagy rakománybiztosító szalaggal (szakítóerő 4000 daN vagy 8 mm átmérőjű drót) össze kell köt-

ni, 

– és a homlokfal között legalább 50 cm-t szabadon kell tartani, 

– végeinek a szélső alátéteken kb. 1 m-rel túl kell nyúlniuk. 

Nem kötegelt hajlékony rakományegységek (sínek és hasonló áruk) legfeljebb 

– 4 rétegbe rakhatóak, ha legfeljebb 36 m hosszúak, 

– 3 rétegbe rakhatóak, ha 36 m-nél hosszabbak. 

 Ezeket a rakomány végétől 1,5 - 3 m távolságban pl. távtartókkal ki kell támasztani. A távtartókat 

úgy kell kialakítani, hogy az oldalfalaktól, illetve a rakoncáktól kb. 10 cm szabadon maradjon. 

Ezen kívül a kitámasztást a rakoncákkal szilárdan össze kell kötni; 

 A távtartók alsó élének 5 cm-rel mélyebben kell lennie, mint az alsó sínréteg felfekvő felülete. 

Ha közbetéteket használnak, akkor azokat elcsúszás ellen biztosítani kell, lásd az 5.8.1. pontot. 
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Ha a legfelső réteg nincs teljesen kitöltve, akkor az biztosítható: 

 a távtartók tartományában ellentétes irányban kifeszített hevederekkel (szakítóerő legalább 4000 

daN) való összekötözéssel, vagy 

 a távtartók tartományában legalább két 5 mm átmérőjű dróttal, melyeket az egymással szemben 

lévő rakoncákhoz kell kikötözni, vagy 

 a rakomány közepén az összes közbetétre szögezett, vagy csavarozott és legalább 2 kötéssel (szakí-

tóerő az egyenes ágban min. 700 daN) rögzített rögzítőfákkal. 
 

 
A rakomány végei 

– és a szélső kocsik homlokoldalai között – a rakomány hosszától függően – a következő tereket kell szaba-

don tartani: 

 

A rakományegység hossza Legkisebb szabad tér 

36 m-ig 

36 m fölött, 60 m-ig 

60 m fölött, 90 m-ig 

90 m fölött, 120 m-ig 

120 m fölött 180 m-ig 

50 cm 

75 cm 

100 cm 

125 cm 

150 cm 

 

– nyúljanak túl a szélső alátéteken 

 legalább 100 cm-rel  36 m-ig 

 legalább 150 cm-rel  36 m felett 

 legalább 200 cm-rel  150 m felett 

 

A fuvarozás során bekövetkező hosszirányú szállítási igénybevételek következtében a rakomány szabadon 

tartandó térbe csúszása megengedett, amennyiben a rakomány a csúszás irányával átellenes szélső alátéten 

kielégítő mértékben, legalább  

 50 cm-rel 60 m-es sínhosszúságig 

 75 cm-rel 60 m-es sínhosszúság felett 

túlnyúlik, miközben a rakomány elhelyezkedése megfelel a 4.2 pont előírásainak. 
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6. Rakományok letakarása 

A rakományok letakarása szükséges 

– a RID, a díjszabási és a vám előírások szerint, 

– az időjárás hatásai elleni védelemként, 

– a menetszél ellen. 

 

6.1. Ponyvázás 

A ponyvák jellemzői az UIC 806 sz. döntvénye szerint 

 bevonatos szövetből készüljenek, 

 legyenek ellenállóképesek, 

 rendelkezzenek a rögzítésükre szolgáló szemekkel. 

 

A ponyvák elhelyezése 

 a kocsi tulajdonosának jele és pályaszáma, valamint minden ponyva száma látható legyen, 

 csúszást lehetővé tevő rakodási mód esetén a ponyvát közvetlenül a rakományhoz vagy a szánhoz kell 

rögzíteni, 

 a víz lefolyását tegyék lehetővé, teknő kialakulását el kell kerülni, 

 több ponyva felhasználásakor azok végei kb. 50 cm-es átfedésben legyenek, 

 lekötözött rakományoknál a ponyva fölött nem alkalmazható fémes kötözőeszköz. 

 

A ponyvák rögzítése 

 nem fémes kötözőszerrel (szakítóerő kb. 500 daN) feszesen, a ponyva minden szemét a kocsi ponyvagyű-

rűivel vagy horgaival (szilárd kocsirészekkel), kettős csomóval össze kell kötni, nem szabad azonban le-

szögezni. 

 – Minden kötést a kocsi legközelebbi kötélgyűrűjéhez kettős csomóval kell hozzákötni, 

 – több ponyva felhasználása esetén a ponyvák végeit az átlapolásnál oldalanként legalább 3 ferde 

kötéssel kell rögzíteni. 

 – ha az átlapolás helyén ponyvaszemek hiányoznak, akkor a harmadik kötés az átlapolás fölött 

átvezetett lekötözéssel helyettesíthető. 
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6.2. Takarás gépfonattal vagy hálóval 

Jellemzők 

 gépfonat (csirkeháló minőség) esetén a hálónyílás legfeljebb 100 mm, 

 műanyagból vagy természetes rostból készült háló esetén a hálónyílás legfeljebb 30 mm lehet
1)

 

A hálók rögzítése 

 – az oldalfalnál kb. 2 m-enként, a homlokoldalon legalább 2 nem fémes kötéssel (szakítóerő kb. 50 

daN), 

 

 A fémháló dróttal is leköthető 

  a drótfonathoz vagy a csirkehálóhoz csomózva vagy 

  fölötte átkötve, 

 – a kocsi horgaiba feszesen beakasztva. 

 

 

                                                      

1) A szakítóerő hosszirányban legalább 39 daN és keresztirányban legalább 48 daN (a vizsgálati minta 10 cm széles, 3 szálú) 
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7. Rendkívüli küldemények 

Rendkívülinek kell tekinteni egy küldeményt, ha a külső méretei, a tömege vagy a jellemzői – a vasúti be-

rendezések vagy a kocsik miatt – a szállításban résztvevő vasutak akár csak egyikén különös nehézséget 

okoznak, ezért a továbbítás csak különleges műszaki vagy forgalmi feltételek mellett engedhető meg. 

Elsősorban a következő küldeményeket kell rendkívüli küldeménynek minősíteni: 

 azokat a rakományokat, amelyeket nem a Rakodási Szabályok 1. vagy 2. kötete szerint biztosítottak, és 

amelyeknél egy hasonló értékű – pl. rózsaszín, vagy sárga rakodási példa – biztosítási változat sem talál-

ható (lásd 1.2. pontot) 

 azokat a rakományokat, amelyek az előírt szélességi szűkítések figyelembevételével a 4.1. pontban a 

mindenkori vonalra előírt rakszelvényt túllépik, 

 a két vagy több forgózsámolyos / forgó-csúszózsámolyos kocsira rakott merev rakományokat (lásd az 

5.9.1. pontot), 

 a 36 m-nél hosszabb hajlékony rakományokat 

több kocsira rakva (lásd az 5.9.2. pontot), 

 lásd a 
1) 

lábjegyzetet 

 

 azokat a 25 t-nál nehezebb és/vagy süllyesztett pőrekocsira rakott rakományokat, amelyek átrakás nélkül 

nem továbbíthatóak a rendeltetési állomásig (csak széles nyomtávolságú vasutakkal való átrakás forga-

lom esetére vonatkozik), 

 azokat a küldeményeket, amelyeknek kompon is át kell menniük, ha azok az AVV
2
 14. melléklet rendel-

kezéseinek nem felelnek meg, 

 a saját kerekeiken futó, áruként továbbított vasúti járműveket, ha nem viselnek TEN és G1 jelet, TEN-

RIV, GE, RIV, RIC, vagy külön megállapodás jelek valamelyikét, 

 a 8-nál több tengelyes kocsik, ha rakottak, még akkor is, ha a RIV-, vagy az átjárhatóságot igazoló jelet 

viselik, 

 

 

 azon járműveket, melyek rakománya a továbbítási útvonalra engedélyezett vonalosztály szerinti terhelési 

határt túllépi, 

 azon járműveket, amelyeket a feliratozott terhelési határt meghaladó (terhelési határtábla, kiegészítő 

terhelési tábla) de a konstrukciós maximális teherhordó képességet betartva rakodtak meg. 

 terhelhetőségre és önsúlyra vonatkozó feliratok nélkül közlekedő járműveket (pl.: építőgépek) 

 terhelési határokra vonatkozó feliratok nélküli rakott járműveket, 

 saját kerekein futó különleges járműveket (vontatójárművek, motorvonatok, villamosszerelvények, építő-

gépek), melyek csak különleges üzemi feltételek mellett szállíthatók. 

 

                                                      

1) A BDZ, az EWS, a GySEV, az FS, a HZ, az MZ, a ZFBH, a ZRS, a ZS, az ÖBB, a PKP, az ADIF, a GC, az SNCB, az SNCF, az 

SŽ és a TCDD vonalain a zárt vonatként továbbított 36 m-nél hosszabb rakományegységek is rendkívüli küldeménynek tekinten-

dők. 

2)Allgemeine Vertrag für die Verwendung von Güterwagen 

A rendkívüli küldemények csak különleges feltételekkel vehetők át, amelyekről az érdekelt vasúti 

vállalkozásoknak előzőleg meg kell állapodniuk. 
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1. táblázat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rakszelvények gyűjteménye 
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2011.11.01. 63 

1. táblázat     A rakszelvények jegyzéke

 

A vasút megnevezése Jele 
Országok 

kód-száma 
A rakszelvény száma  

Nemzetközi rakszelvény   11  

UIC GA rakszelvény   12  

UIC GB rakszelvény   13  

Finn Vasutak VR 10 12, 13, 15  

Litván Vasutak LG 24 14  

Albán Vasutak HSH 41 12, 13, 14  

Győr-Sopron Ebenfurti Vasút GySEV 43 12, 13, 14  

Szerb Köztársaság Vasutai ŽRS 44 12, 13, 14  

Bosznia és Hercegovina Szövetségének Vasutai ŽFBH 50 12, 13, 14  

Lengyel Államvasutak PKP 51 14  

Bolgár Államvasutak BDŽ 52 12, 13, 14  

Román Vasutak CFR 53 14  

Román Vasutak Csoportja RO-GFR 53 14  

Sevtrans Invest RO-STI 53 14  

Cseh Vasutak Cargo (ex CD) ČDC 54 12, 13, 14  

Rail Cargo Hungaria Zrt. (ex MÁV) RCH 55 12, 13, 14  

Cargo Szlovákia Vasúttársaság Rt. (ex ZSSK) ŽSSKC 56 12, 13, 14  

Lötschberg Vasút Rt BLS 63 16  

Észak-Milánó-Esercizioi Vasút FNME 64 12, 17  

Macedon Köztársaság Vasutai MŽ 65 12, 13, 14  

Ahaus-Alstätti Vasút AAE 68 12, 14  

Angol, Welszi és Skót Nemzetközi Vasutak EWS 70 18  

Spanyol Vasutak RENFE 71 12, 19  

Szerb Vasutak (ex JZ) ZS 72 12, 13, 14  

Görög Vasutak (ex CH) TRANOSE 73 12, 13, 14  

Green Cargo Rt GC  74 12, 13, 110, 111  

Török Államvasutak TCDD 75 14, 112, 113, 114  

Cargonet C 76 12, 13, 115  

Horvát Vasutak HŽ 78 12, 13, 14  

Szlovén Vasutak SŽ 79 12, 13, 14  

DB Schenker Rail Németország DB 80 12, 14  

Rail Cargo Ausztria ÖBB 81 12, 14  

Luxemburgi Vasutak Nemzeti Társasága CFL 82 12, 13, 14  

Trenitalia FS 83 17  

Railion Hollandia NS-RN 84 12, 14  

Svájci Szövetségi Vasutak / SBB Cargo SBB/CFF 85 16  

Railion Dánia DSB 86 12, 13, 14  

Francia Vasutak Nemzeti Társasága SNCF 87 11, 12, 13, 118  

Belga Vasutak Nemzeti Társasága / B-Cargo B (SNCB) 88 12, 116  

Portugál Vasutak CP 94 12, 19  

Iráni Államvasutak RAI 96 117  

Szíriai Vasutak CFS 97 12, 13, 14  

Iraki Vasutak IRR 99 14  
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2005.07.01. 65 

11. táblázat 

Nemzetközi rakszelvény 

 

Valamennyi vonalon megengedett, kivéve 

 Nagybritannia vonalait (lásd az 18. táblázatot), 

 Irán vonalait (lásd az 117. táblázatot). 

 

 



 

2005.07.01. 66 

 



 

2005.07.01. 67 

12. táblázat 

(UIC) GA rakszelvény 

Azon vasutak jegyzékét, amelyek e rakszelvény alkalmazását megengedik, lásd a T12-3 – T12-4 oldalakon. 

 

 



 

2005.07.01. 68 

12. táblázat 

A rakszelvény félszélességei 



 

2005.07.01. 69 

12. táblázat 

Azon vasutak jegyzéke, amelyek a (UIC) GA rakszelvény alkalmazását engedélyezik 

 

VR 

Valamennyi tranzitvonal 

Valamennyi állomás 

HSH 

Valamennyi állomás 

GySEV 

Valamennyi tranzitvonal 

Valamennyi állomás 

ŽRS 

Valamennyi tranzitvonal 

ŽFBH 

Valamennyi tranzitvonal 

Valamennyi állomás 

BDŽ 

Valamennyi tranzitvonal 

Valamennyi állomás 

ČD 

Valamennyi tranzitvonal 

Valamennyi állomás 

MÁV 

Valamennyi tranzitvonal 

Valamennyi állomás 

ŽSSK  

Valamennyi tranzitvonal 

Valamennyi állomás 

FNME 

Valamennyi tranzitvonal 

Valamennyi állomás 

MŽ 

Valamennyi tranzitvonal 

Valamennyi állomás 

AAE 

Valamennyi tranzitvonal 

Valamennyi állomás 

RENFE 

Valamennyi tranzitvonal 

Valamennyi állomás 

 

JŽ 

Valamennyi tranzitvonal 

Valamennyi állomás 

CH 

Valamennyi tranzitvonal 

Valamennyi állomás 

GC  

Valamennyi tranzitvonal 

Valamennyi állomás 

C  

Valamennyi tranzitvonal 

Valamennyi állomás 

HŽ 

Valamennyi tranzitvonal 

Valamennyi állomás 

SŽ 

Valamennyi tranzitvonal 

Valamennyi állomás 

DB 

Valamennyi tranzitvonal 

Valamennyi állomás 

ÖBB 

Valamennyi tranzitvonal 

Valamennyi állomás 

CFL 

Valamennyi tranzitvonal 

Valamennyi állomás 

NL-RN 

Valamennyi tranzitvonal 

Valamennyi állomás 

DSB 

Valamennyi tranzitvonal 

Valamennyi állomás 

 



 

2001.04.01. 70 

12. táblázat 

SNCF 

Valamennyi tranzitvonal 

Valamennyi állomás, a következő állomások kivételével: 

 

Ezen állomásokra az 11. táblázat szerinti rakszelvény érvényes. 

 

SNCB 

Valamennyi tranzitvonal 

Valamennyi állomás, a következő állomások kivételével: 

 

Ezen állomásokra az 11. táblázat szerinti rakszelvény érvényes. 

 

CP 

Valamennyi állomás 

CFS 

Valamennyi tranzitvonal 

Valamennyi állomás 
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13. táblázat 

(UIC) GB rakszelvény 

Azon vasutak jegyzékét, amelyek e rakszelvény alkalmazását megengedik, lásd a T13-3 – T13-5 oldalakon. 

 

 



 

2011.11.01. 72 

13. táblázat 

A rakszelvény félszélességei 



 

2011.11.01. 73 

13. táblázat 

Azon vasutak jegyzéke, amelyek a (UIC) GB rakszelvény alkalmazását engedélyezik 

VR, GySEV, ZRS, ZFBH, CDC, RCH, MZ, SZ, DSB, CFS 

Valamennyi tranzitvonal 

Valamennyi állomás 

HSH 

Valamennyi állomás 

BDŽ 

Valamennyi tranzitvonal 

Valamennyi állomás, kivéve 

BOROUCHTITZA, CHICHKOVTZI, DEBELETZ, GABROVO, GUECHEVO, KJUSTENDIL, 

KOPILOVTZI, KRASTETZ, PLATCHKOVTZI, RADEVTZI, RADOUNTZI, RAJDAVITZA, 

SAMOVODENE, SOKOLOVO, VARBANOVO, VELIKO, TRAPEZITZA, TRIAVNA 

ŽSSKC  

Valamennyi tranzitvonal 

Valamennyi állomás, kivéve BANSKA BELA, BANSKA STIAVNICA, KREMNICA, KREMNICKE 

BANE 

ZS 

Valamennyi tranzitvonal, kivéve a VALJEVO-KALENIC és a GRLICA-DJENERAL JANKOVIC vonalat 

Valamennyi állomás 

TRANOSE 

Tranzitvonalak: 

IDOMENI-MESSONISSION, IDOMENI-PROMACHON, MESSONISSION-PROMACHON, 

ORMENION-PITHION 

Állomások: 

IDOMENI, MESSONISSION und PROMACHON határállomásokon át: 

ADENDRON, AGRAS, ALEXANDRIA, ALIKI, AMINTEON, ANCHIALOS MAC., ARMENION, 

ARNISSA, ASPROS, DOIRANI, DOMOKOS, DOXARAS, EDESSA, EGHINION-KOLINDROS, 

EPISKOPI, FILADELPHIA, FLORINA, GALIKOS, GHEFIRA, GIRTONI, IDOMENI, KALINDIA, 

KASTANAS, KASTANOUSSA, KATERINI, KILKIS, KOMANOS, KAIANI, KRANON, LACHA-

NOKIPI, LAKIA, LARISSA, LATOMION, LEPTOKARIA, LITOCHORON, MANDRAKION, 

MAVRODENDRION, MESSONISSION, METALLIKO, MOURIES, NAOUSSA, N. AGATHOU-POLIS, 

ORFANA, PALEOFARSALOS, PLATAMON, PLATZ, POLIKASTRON, PROMACHON, PTOLEMAIS, 

RAPSANI, RODOPOLIS, SERRE, SIDIROKASTRO, SINDOS, SKIDRA, SKOTOUSSA, STRIMON, 

TEMPI, THESSALONI KI, VELESTI NON, VERIA, VEVI, VIRONIA, VOLOS, XECHASMENI.  

ORMENION és PITHION határállomásokon át: 

ALEXANDROUPOLIS, CHIMONION, DIDIMOTICHON, DIKEA, FERE, LAGHINA, LAVARA, 

N. ORESTIAS, N. VISSA, ORMENION, PEPLOS, PITHION, SOUFLION, TICHERON 

GC 

Tranzitvonalak: 

HELSINGBORG-CHARLOTTENBERG, HELSINGBORG-HAPARANDA, HELSINGBORG-KORNSJOE, 

HELSI NGBORG-STORLIEN, TRELLEBORG-CHARLOTTENBERG, TRELLEBORG-HAPARANDA, 

TRELLEBORG-KORNSJOE, TRELLEBORG-STORLIEN 

Valamennyi állomás, kivéve: 

ABISKO OESTRA, BJOERKLIDEN, HENRIKSDAL, NACKA, NEGLINGE, SALTSJOEBADEN, 

SALTSJOEDUVNAES, SALTSJOEJAERLA, STORAENGEN, VASSIJAURE 

C (NSB) 

Valamennyi tranzitvonal 

Valamennyi állomás, kivéve: ARENDAL 



 

2011.11.01. 74 

13. táblázat 

HZ 

Valamennyi tranzitútvonal 

Valamennyi állomás, kivéve 

KASTEL STARI, KASTEL SUCURAC, SADINE, SOLIN LUKA, SPLIT, SPLIT PREDGRADE 

CFL 

Tranzitvonalak: 

BETTEMBOURG-KLEINBETTINGEN, WASSERBILLIG-RODANGE/ATHUS. 

Valamennyi állomás, kivéve 

BELLAIN, BISSEN, CLERVAUX, COLMAR-BERG, COLMAR-USINES, CRUCHTEN, DIEKIRCH, 

DOMMELDANGE, DRAUFFELT, 

ETTELBRUCK, GOEBELSMUEHLE, KAUTENBACH, LINTGEN, LORENTZWEILLER, 

MAULUSMUEHLE, MERSCH, MICHELAU, 

SCHIEREN, TROISVIERGES, WALFERDANGE, WILNERWILTZ 

SNCF 

lásd az 118 táblázatot 

 

 



 

 75 
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2003.07.01. 77 

14. táblázat 

LG, HSH, GySEV, ŽRS, ŽFBH, PKP, BDŽ, CFR, ČD, MÁV
1)

, ŽSSK (ŽSR), MŽ, AAE, JŽ, CH, 

TCDD
2)

, HŽ, SŽ, DB, ÖBB, CFL, NS, DSB, CFS, IRR rakszelvénye 

 

 

Kivéve a következő állomásokat: 

1)
 MÁV: BUDAPEST-DÉLI PU. 

 Erre az állomásra az 11. táblázat szerinti rakszelvény érvényes 

 

2)
 TCDD: KAPIKULE, EDIRNE, ALPULLU, LULEBURGAZ, MURATLI, CORLU, CERKEZKOY, 

HALKALI, KAPIKÖY, VAN 

Erre az állomásra az 112.,  113. vagy 114. táblázat szerinti rakszelvény érvényes. 



 

2001.04.01. 78 

14. táblázat 

A rakszelvény félszélességei 

 

 



 

2003.07.01. 79 

14. táblázat 

A vasutak rakszelvényeinek alsó tartománya 

 

 

GySEV, CFR, MÁV, ÖBB, CFL, 

DSB 

 

 

 

 

 

BDŽ, ČD, ŽSSK, AAE, DB 

 

 

 

 

 

 

 

LG, PKP, NS, IRR 

 

 

 

 

 

 

 

ŽRS, ŽFBH, MŽ, JŽ, HŽ, SŽ 
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14. táblázat 

CH  

 

 

 

 

 

TCDD 

 

 

 

 

 

CFS 

 

 

 

 

HSH 

 

 

 

 

 

 

 



 

2000.01.01. 81 

15. táblázat 

A VR rakszelvénye 
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15. táblázat 

A rakszelvény félszélességei 

 



 

2003.07.01. 83 

16. táblázat 

A BLS és az SBB rakszelvénye 

 

 



 

 84 

16. táblázat 

A rakszelvény félszélességei 

 



 

 85 

17. táblázat 

Az FNME és az FS rakszelvénye 

 

 

 



 

 86 

17. táblázat 

A rakszelvény félszélességei 

 



 

2000.01.01. 87 

18. táblázat 

Rakszelvény Nagybritanniában 

 

 



 

2000.01.01. 88 

18. táblázat 

A rakszelvény félszélességei 
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19. táblázat 

A RENFE és a CP rakszelvénye 
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19. táblázat 

A rakszelvény félszélességei 

 



 

2003.07.01. 91 

110. táblázat 

A GC rakszelvénye 

 

 

 

Kivétel: VASSIJAURE határállomás 

Erre az állomásra az 111. táblázat szerinti rakszelvény érvényes. 



 

 92 

110. táblázat 

A rakszelvény félszélességei 

 



 

2003.07.01. 93 

111. táblázat 

A GC rakszelvénye 

VASSIJAURE  határállomásra 

 

 

 

A többi állomásra az 110. táblázat szerinti rakszelvény érvényes. 
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111. táblázat 

A rakszelvény félszélességei 
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112. táblázat 

A TCDD rakszelvénye 

 

Érvényes 

– a KAPIKULE - EDIRNE vonalon, 

– KAPIKULE, EDIRNE állomásokra 

 

 

 

A többi állomásra az 14., 113. és 114. táblázat szerinti rakszelvény érvényes. 



 

 96 

112. táblázat 

A rakszelvény félszélességei 
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113. táblázat 

A TCDD rakszelvénye 

 

Érvényes 

– az EDIRNE - HALKALI vonalon, 

– ALPULLU, LÜLEBURGAZ, MURATLI, CORLU, CERKEZKÖY, HALKALI állomásokra 

 

 

 

A többi állomásra az 14., 112. és 114. táblázat szerinti rakszelvény érvényes. 
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113. táblázat 

A rakszelvény félszélességei 
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114. táblázat 

A TCDD rakszelvénye 

 

 

Érvényes 

– a VAN - KAPIKÖY vonalon, 

– VAN, KAPIKÖY állomásokra. 

 

 

 

A többi állomásra az 14., 112. és 113. táblázat szerinti rakszelvény érvényes. 
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114. táblázat 

A rakszelvény félszélességei 

 



 

2003.07.01. 101 

115. táblázat 

A C rakszelvénye 

 

 



 

 102 

115. táblázat 

A rakszelvény félszélességei 

 



 

2001.04.01. 103 

116. táblázat 

Az SNCB rakszelvénye 

 

 

Kivéve a következő állomásokat: 

 

BEIGNÉE, BERZÉE, COUR-SUR-HEURE, COUVIN, HAM-SUR-HEURE, JAMIOULX, 

MARIEMBOURG, PHILIPPEVILLE, PRY, WALCOURT és YVES-GOMEZÉE. 

 

Ezekre az állomásokra az 11 táblázat szerinti rakszelvény érvényes. 



 

 104 

116. táblázat 

A rakszelvény félszélességei 

 



 

 105 

117. táblázat 

A RAI rakszelvénye 

 

 



 

 106 

117. táblázat 

A rakszelvény félszélességei 

 

 

 



 

2011.11.01. 107 

118. táblázat 

SNCF 

Az (UIC) GB rakszelvény szerint megrakott kocsik rendkívüli küldeményként, az 502 sz. UIC-döntvény előírásai sze-

rint, az ATE 40 00 481 045 számú állandó engedéllyel, TOURCOING, FEIGNIES, JEUMONT, ZOUFFTGEN, 

APACH, FORBACH, LAUTERBOURG és KEHL határállomásokon át átadhatóak a következő állomásokra: 

 



 

2003.07.01. 108 

 



 

2003.07.01. 109 



 

2003.07.01. 110 
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2. táblázat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rakományszélességek szűkítése 
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2004.10.01. 113 

21. táblázat 

A rakományszélesség szűkítése a kontinens vonalain
1) 

A legkisebb vízszintes távolság cm-ben a rakszelvény és a rakománynak a tengelyek, illetve a forgócsapok 

között fekvő részei között 

Tengely- 

vagy for-

gócsap-

távolság 

 

A vizsgált keresztmetszet távolsága a közelebb fekvő tengelytől, illetve forgócsaptól 

m 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 9 10 11 12 13 14 15 

7,5 0 0 0 0 0 0 0 0                

8 0 0 0 0 0 1 1 1                

9 0 0 0 0 1 1 2 2 2               

10 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3              

11 0 0 0 1 2 2 3 3 3 4 4             

12 0 0 1 2 2 3 4 4 4 5 5 5            

13 0 0 1 2 3 4 4 5 5 6 6 6 6           

14 0 0 1 2 3 4 5 6 6 7 7 7 7 7          

15 0 0 2 3 4 5 6 6 7 8 8 8 9 9 9         

16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 10 10 10        

17 0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 10 11 11 12 12 12 12       

18 0 1 3 4 5 7 8 9 10 11 11 12 13 13 13 14 14       

19 0 1 3 4 6 7 8 10 11 12 12 13 14 14 15 15 16 16      

19,5 0 1 3 5 6 7 9 10 11 12 13 14 14 15 16 16 16 17      

20 0 1 3 5 6 8 9 10 12 13 14 14 15 16 16 17 17 18      

20,5 0 1 3 5 7 8 9 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 19 19     

21 0 2 3 5 7 8 10 11 12 14 15 16 16 17 18 19 20 21 21     

21,5 0 2 4 5 7 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 23     

22 0 2 4 6 7 9 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25     

24 0 2 4 6 8 10 12 14 15 17 18 20 22 24 26 27 29 31 32 32    

26 0 3 5 7 9 11 13 15 17 19 22 24 27 29 31 32 35 38 39 40 41   

28 0 3 6 8 10 13 15 17 20 23 26 28 31 33 36 38 41 44 47 48 49 50  

30 1 3 6 9 11 14 16 19 23 26 29 32 35 38 41 43 47 51 54 56 58 59 59 

A táblázatban megadott alapértékektől eltérő méret esetén a legközelebbi nagyobb méretet kell alkalmazni. 

                                                      

1) Finnország (VR) vonalaira vonatkozóan lásd a 26. táblázatot! 

 

Megjegyzések 

1. A legkisebb vízszintes távolságot 5 cm-rel meg kell növelni a 430 mm sínkorona fölötti magasság alatt 

fekvő rakományrészeknél.  

2. A legkisebb vízszintes távolságot meg kell növelni az olyan rakományoknál, amelyek keresztirányban 

kilenghetnek. Így 

– 10 cm-rel a rakoncák fölé nyúló halmazoknál (pl. építési betonvas-háló), 

– 5 cm-rel a légrugózású járművek azon részeinél, amelyek nincsenek kikötözve és a sínkorona fölött 

3200 mm-nél magasabban találhatóak. (Nem vonatkozik az emeletes autószállító kocsik felső szintjén el-

helyezett járművekre.) 

3. A forgóvázas kocsik rakományainál (a forgócsapok között fekvő rakományrészeknél) a legkisebb vízszin-

tes távolságot meg kell növelni a forgóváz tengelytávolságától függően: 

– 1 cm-rel 4,0–6,0 m tengelytávolság, 

– 2 cm-rel 6,0 m fölötti tengelytávolság esetén. 
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4. Védő- vagy közbenső kocsi használata esetén lásd még a 4.3. pont és a 25 táblázat előírásait is. 

5. Az UIC GA (12. táblázat) és az UIC GB (13. táblázat) rakszelvényekre a fentieken túl a következők is 

érvényesek: 

A legkisebb vízszintes távolságot a következő táblázat szerint csökkenteni kell azoknál a rakományré-

szeknél, amelyek 3320 mm (GA), illetve 3360 mm (GB) sínkorona fölötti magasságnál magasabban fek-

szenek 

UIC GA rakszelvénynél 

magasság fölött 3320 3420 3510 3610 3710 3810 

szűkítés 1 2 3 4 5 6 

UIC GB rakszelvénynél 

magasság fölött 3360 3490 3620 3750 3890 4020 

szűkítés 1 2 3 4 5 6 

Figyelem! Negatív érték esetén "0"-val kell figyelembe venni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. táblázat 

 

Fenntartva 



 

2013.07.01. 115 

23. táblázat 

A rakományszélesség szűkítése a kontinens vonalain
 

A legkisebb vízszintes távolság cm-ben a rakszelvény és a rakománynak a tengelyeken, illetve a forgócsa-

pokon kívül fekvő részei között 

 

Tengely- 

vagy  

forgócsap-

távolság 

A vizsgált keresztmetszet
 
távolsága a közelebb fekvő tengelytől, illetve forgócsaptól 

m 0,5 1 1,5 1,75 2 2,25 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,6 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 

7,5 0 0 2 3 3 4 5 7 9 11 13 16 18 21 23 26 29 32 37 42 46 52 

8 0 0 2 3 4 4 5 7 9 11 14 16 18 21 23 26 29 33 38 42 47 53 

9 0 0 2 3 4 5 6 7 10 12 14 16 19 21 24 27 30 35 39 44 49 55 

10 0 0 2 3 4 5 6 8 10 12 14 17 19 22 25 27 32 36 41 46 52 57 

11 0 0 2 3 4 5 6 8 10 13 15 17 20 23 25 29 34 38 43 49 54 59 

12 0 1 2 3 4 5 6 9 11 13 15 18 21 23 26 31 36 41 46 51 56 62 

13 0 1 3 4 5 6 7 9 11 14 16 19 21 24 28 33 38 43 48 53 59 65 

14 0 1 3 4 5 6 7 9 12 14 17 19 22 25 30 35 40 45 50 56 62 68 

15 0 1 3 4 5 6 8 10 12 15 18 20 23 27 32 37 42 47 53 59 65 71 

16 0 1 3 4 6 7 8 10 13 16 18 21 24 29 34 39 44 50 55 61 67 74 

17 0 1 4 5 6 7 8 11 13 16 19 22 25 30 36 41 46 52 58 64 70 77 

18 0 2 4 5 6 7 9 11 14 17 20 23 27 32 38 43 49 55 61 67 73 80 

19 0 2 4 5 7 8 9 12 15 18 21 24 29 34 40 45 51 57 63 70 76 83 

19,5 0 2 4 5 7 8 9 12 15 18 21 24 30 35 41 46 52 58 65 71 77 84 

20 0 2 4 6 7 8 10 12 15 18 21 25 30 36 42 47 53 60 66 72 79 86 

21,5 0 2 5 6 7 8 10 13 16 19 22 26 31 37 43 48 55 61 67 74 80 87 

21 0 2 5 6 7 9 10 13 16 19 22 27 32 38 44 50 56 62 68 75 82 89 

21,5 0 2 5 6 7 9 10 13 16 19 23 28 33 39 45 51 57 63 70 77 83 90 

22 0 2 5 6 8 9 11 13 17 20 23 28 34 40 46 52 58 65 71 78 85 92 

24 0 3 5 7 8 10 11 15 18 21 26 31 37 44 50 56 63 70 77 84 91 98 

26 0 3 6 8 9 11 12 16 19 23 29 35 41 47 54 61 68 75 82 89 97 105 

28 0 3 7 8 10 12 13 17 20 25 31 38 44 51 58 65 72 80 87 95 103 111 

30 0 4 7 9 11 12 14 18 22 28 34 41 48 55 62 70 77 85 93 101 109 118 

A táblázatban megadott alapértékektől eltérő méret esetén a legközelebbi nagyobb méretet kell alkalmazni. 
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Megjegyzések: 

1. A legkisebb vízszintes távolságot 5 cm-rel meg kell növelni a 430 mm sínkorona fölötti magasság alatt 

fekvő rakományrészeknél.  

2. A legkisebb vízszintes távolságot meg kell növelni az olyan rakományoknál, amelyek keresztirányban 

kilenghetnek. Így 

– 10 cm-rel a rakoncák fölé nyúló halmazoknál (pl. építési betonvas-háló), 

– 5 cm-rel a légrugózású járművek azon részeinél, amelyek nincsenek kikötözve és a sínkorona fölött 

3200 mm-nél magasabban találhatóak. (Nem vonatkozik az emeletes autószállító kocsik felső szintjén 

elhelyezett járművekre.) 

3. Védő- vagy közbenső kocsi használata esetén lásd még a 4.3. pont és a 25 táblázat előírásait is. 

4. Az UIC GA (12. táblázat) és az UIC GB (13. táblázat) rakszelvényekre a fentieken túl a következők is 

érvényesek: 

23. táblázat 

 A legkisebb vízszintes távolságot a következő táblázat szerint csökkenteni kell azoknál a rakományré-

szeknél, amelyek 3320 mm (GA), illetve 3360 mm (GB) sínkorona fölötti magasságnál magasabban fek-

szenek 

 

UIC GA rakszelvénynél 

magasság fölött 3320 3420 3510 3610 3710 3810 

szűkítés 1 2 3 4 5 6 

 

UIC GB rakszelvénynél 

magasság fölött 3360 3490 3620 3750 3890 4020 

szűkítés 1 2 3 4 5 6 

 

Figyelem! Negatív érték esetén "0"-val kell figyelembe venni. 
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24. táblázat 

 

Fenntartva 
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25. táblázat 

 

A rakományszélesség szűkítései a kontinens vonalain 

 

A legkisebb vízszintes távolság cm-ben a rakomány és a védő- vagy közbenső kocsi oldalfalai vagy rakon-

cái között 

 

A megrakott kocsi A rakomány és az oldalfalak vagy a rakoncák
1)

 közötti távolság cm-ben 

tengely-, illetve védőkocsiknál a vizsgált keresztmetszet távolsága a hordozó kocsi(k) legkö-

zelebbi tengelyétől vagy forgócsapjától 

 

forgócsaptávolsága közbenső 

kocsinál 

m 3 4 5 6 6,5 7 8 9 10  

4 26          

6 26 31 38 45 49 53 61 70 80  

8 26 32 39 47 50 55 63 72 83  

10 28 34 41 49 54 58 67 77 88 24 

12 29 36 44 52 57 61 71 81 93 28 

14 31 38 47 56 60 65 76 86 98 33 

16 33 41 50 59 64 69 80 92 104 38 

18 34 43 53 63 68 73 85 97 110 44 

20 36 46 56 67 72 78 90 102 116 51 

25 41 52 64 76 83 89 103 117 132 71 

30 46 58 72 86 93 100 116 131 148 95 

A táblázatban megadott alapértékektől eltérő méret esetén a legközelebbi nagyobb méretet kell alkalmazni. 

                                                      

1) Azokat a rakományokat, amelyeknél a vastagon szedett legkisebb vízszintes távolságot kell alkalmazni, rendkívüli küldeményként 

kell kezelni (7. pont). 
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26. táblázat 

 

A rakományszélesség szűkítései Finnország (VR) vonalain 

 

A legkisebb vízszintes távolság cm-ben a rakszelvény és a rakománynak a tengelyek, illetve a forgócsapok 

között fekvő részei között 

 

Tengely- vagy forgócsap-távolság A vizsgált keresztmetszet távolsága a közelebb fekvő tengelytől, illetve forgó-

csaptól 

m 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 8,75 9 9,5 10 

17 0 0 0 0 0 0 0 0     

17,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

18 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1   

19 0 0 0 1 2 3 4 4 4 4 4  

20 0 1 2 3 5 5 6 7 7 7 7 8 

A táblázatban megadott alapértékektől eltérő méret esetén a legközelebbi nagyobb méretet kell alkalmazni. 

 

Megjegyzések 

1. A legkisebb vízszintes távolságot 7,5 cm-rel meg kell növelni a 330 mm sínkorona fölötti magasság alatt 

fekvő rakományrészeknél.  

2. A legkisebb vízszintes távolságot meg kell növelni az olyan rakományoknál, amelyek keresztirányban 

kilenghetnek. Így 

– 10 cm-rel a rakoncák fölé nyúló halmazoknál (pl. építési betonvas-háló), 

– 5 cm-rel a légrugózású járművek azon részeinél, amelyek nincsenek kikötözve és a sínkorona fölött 

3200 mm-nél magasabban találhatóak. (Nem vonatkozik az emeletes autószállító kocsik felső szintjén 

elhelyezett járművekre.) 
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27. táblázat 

 

A rakományszélesség szűkítései Finnország (VR) vonalain 

 

A legkisebb vízszintes távolság cm-ben a rakszelvény és a rakománynak a tengelyeken, illetve a forgócsa-

pokon kívül fekvő részei között 

 

Tengely- vagy forgócsap-távolság A vizsgált keresztmetszet távolsága a közelebb fekvő tengelytől, illetve forgó-

csaptól 

m 1,2 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 

6 0 1 2 2 3        

7 0 0 1 2 3 3       

8 0 0 1 1 2 3 3      

9 0 0 0 1 2 2 3 3     

10 0 0 0 1 1 2 2 3 4    

11 0 0 0 0 1 1 2 2 5 9   

12 0 0 0 0 1 1 2 2 7 11 15  

13 0 0 0 0 0 1 1 4 7 12 17 21 

14 0 0 0 0 0 1 1 5 9 14 18 23 

15 0 0 0 0 0 0 2 6 11 15 20 25 

16 0 0 0 0 0 0 3 7 12 17 22 27 

17 0 0 0 0 0 0 4 9 14 18 23 29 

18 0 0 0 0 0 1 6 10 15 20 25 31 

19 0 0 0 0 0 2 7 11 17 22 27 33 

20 0 0 0 0 0 3 8 13 18 23 30 35 

A táblázatban megadott alapértékektől eltérő méret esetén a legközelebbi nagyobb méretet kell alkalmazni. 

 

Megjegyzések 

1. A legkisebb vízszintes távolságot 7,5 cm-rel meg kell növelni a 330 mm sínkorona fölötti magasság alatt 

fekvő rakományrészeknél.  

2. A legkisebb vízszintes távolságot meg kell növelni az olyan rakományoknál, amelyek keresztirányban 

kilenghetnek. Így 

– 10 cm-rel a rakoncák fölé nyúló halmazoknál (pl. építési betonvas-háló), 

– 5 cm-rel a légrugózású járművek azon részeinél, amelyek nincsenek kikötözve és a sínkorona fölött 

3200 mm-nél magasabban találhatóak. (Nem vonatkozik az emeletes autószállító kocsik felső szintjén el-

helyezett járművekre.) 
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3. táblázat 

Alacsonyoldalfalú pőrekocsik oldalfalai, amelyek a nemzetközi rakszelvény túllépése nélkül lehajthatóak 

UIC-

kódszáma 

A vasúti 

vállalko-

zás jele 

A kocsi Oldalankénti oldalfal 

sorozatjele pályaszáma összesen lehajtható 

51 PKP Kbkk 

K/Kbkk 

K/Kbkk 

Ks 

K/Kbkk 

300 0 000 – 301 3 999 

321 0 000 – 321 7 999 

322 1 000 – 322 2 999 

330 0 000 – 330 9 999 

341 5 000 – 341 7 999 

6 

6 

6 

6 

5 

valamennyi 

valamennyi 

a 4 középső 

a 4 középső 

a 4 középső 

52 BDŽ Ras 393 ... 8 valamennyi 

54 ČD Kbkks 

Res 

341 5 ...    – 341 6 ... 

394 1 ...    – 394 4 ... 

7 

9 

valamennyi 

valamennyi 

55 MÁV Ks 

Lgs 

330 0 000 – 330 7 999 

441 6 … 

6 

6 

Valamennyi 

valamennyi 

56 

 

ŽSSK  Kbkks 

Res 

341 5 ...    – 341 6 ... 

394 1 ...    – 394 4 ... 

7 

9 

valamennyi 

valamennyi 

64 FNME Kkklm 328 3 000 – 328 3 010 4 valamennyi 

65 MŽ Kbs 333 0 200 – 333 0 245 6 a 4 középső 

71 

 

RENFE Ks 

Ks 

330 1 000 – 330 1 049 

330 0 000 – 330 0 412 

6 

6 

valamennyi 

valamennyi 

72 JZ Kbs 333 0 200 – 333 0 249 6 a 4 középső 

74 GC Kbs 

Kbs 443 

330 0 004 – 330 0 998 

333 0 001 – 333 1 426 

6 

6 

a 4 középső 

a 4 középső 

79 

 

 

 

SZ Kgs-Z 

Kgs-Z 

Regs-Z 

Res-Z 

332 9 000 – 332 9 207 

333 0 212 – 333 0 213 

392 4 002 – 392 4 327 

393 6 039 – 393 6 170 

7 

7 

8 

8 

valamennyi 

valamennyi 

valamennyi 

valamennyi 

80 

 

DB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks 446 

Ks 447 

Kbs 443 

Kbs 442 

Kbs 442 

Kls 443 

Kls 442 

Klps 444 

Kls-x 448 

Res 675 

Res 677 

Res 676 

Res 677 

Res 676 

Res 676 

Res 676 

Res 678 

Samms-u 454 

Samms-u 454 

Samms-u 453 

330 0 000 – 330 1 191 

330 1 500 – 330 1 799 

333 0 000 – 333 6 785 

333 7 000 – 334 8 599 

335 0 650 – 335 0 999 

336 0 000 – 336 3 399 

336 5 000 – 336 9 999 

339 0 000 – 339 0 129 

346 7 000 – 346 8 361 

394 2 000 – 394 2 499 

394 2 500 – 394 2 749 

394 2 750 – 394 2 751 

394 2 752 – 394 2 886 

394 2 887 – 394 4 134 

394 3 000 – 394 3 999 

394 4 000 – 394 4 999 

399 7 000 – 399 7 543 

486 0 000 – 486 0 999 

486 6 000 – 486 6 599 

486 7 000 – 486 7 765 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

4
*
  

6 

8 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

6 

6 

7 

a 4 középső 

a 4 középső 

a 4 középső 

a 4 középső 

a 4 középső 

a 4 középső 

a 4 középső 

a 4 középső 

a 4 középső 

a 6 középső 

a 6 középső 

valamennyi 

a 6 középső 

valamennyi 

valamennyi 

valamennyi 

valamennyi 

valamennyi 

valamennyi 

valamennyi 

81 

 

 

 

 

ÖBB Ks 

Ks 

Kbs 

Kbs 

Kbs 

330 0 ... 

331 0 ... 

333 0 ... 

334 0 ... 

334 1 ... 

6 

6 

6 

6 

6 

a 4 középső 

a 4 középső 

a 4 középső 

a 4 középső 

a 4 középső 

82 

 

CFL Ks 

Ks 

Kkks 

330 0 101 – 330 0 250 

330 1 101 – 330 1 200 

340 4 001 – 340 4 067 

6 

6 

6 

a 4 középső 

a 4 középső 

a 4 középső 

                                                      

* A szélső oldalfalak hiányoznak 
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Res 

Renss 

393 6 101 – 393 6 210 

399 0 001 – 399 0 080 

9 

9 

a 4 szélső 

a 4 szélső 

83 

 

 

 

 

FS Ks 

Ks 

Km 

Kkkm 

Kms/Kkms 

330 0 000 – 330 1 499 

332 0 000 – 332 0 199 

310 0 000 – 310 0 398 

320 5 000 – 320 5 391 

340 0 000 – 340 0 098 

6 

6 

6 

6 

6 

a 4 középső 

a 4 középső 

a 4 középső 

a 4 középső 

a 4 középső 

85 SBB Ks 330 0 ...   – 330 1 ... 6 a 4 középső 

86 

 

DSB Ks 

Kbs 

330 0 000 – 330 0 299 

333 0 000 – 333 0 449 

6 

6 

a 4 középső 

a 4 középső 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNCF Ks 

Ks 

Ks 

Ks 

Ks 

Ks 

Ks 

Res 

Res 

Lfls 

330 6 700 – 330 9 199 

331 0 400 – 331 1 399 

331 2 000 – 332 0 499 

332 1 875 – 332 2 999 

332 3 550 – 332 4 099 

332 4 100 – 332 4 249 

332 8 850 – 332 8 999 

393 8 500 – 394 2 799 

394 7 950 – 394 7 999 

414 5 200 – 414 5 299 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

9 

9 

6 

a 4 középső 

a 4 középső 

a 4 középső 

a 4 középső 

a 4 középső 

a 4 középső 

a 4 középső  

a 2 szélső 

a 2 szélső 

valamennyi 

88 

 

SNCB Ks 

Ks 

330 4 000 – 330 5 149 

330 0 000 – 330 0 899 

6 

5 

valamennyi 

valamennyi 

 

                                                      

  A 2 középső oldalfal csak a spanyol és a portugál forgalomban 
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4. táblázat 

Rakodási módok és biztosító eszközök vizsgálata ütköztetési kísérletekkel 

1. A vizsgálat célja 

 

A vizsgálatok során meg kell állapítani, hogy a rakodási mód és az alkalmazott biztosító eszközök a 

kocsi hosszirányában fellépő szállítási igénybevételeket elviselik-e. 

 

2. Vizsgálati feltételek 

 

2.1. Ütköző kocsi 

Az ütközőkocsi 

– nyitott, forgóvázas kocsit kell választani, 

– ütközőkészülékei az 526-1 sz. UIC-döntvény szerinti A csoportúak legyenek, 

– 80 t össztömegig ömlesztett áruval kell megrakni, 

– fékezetlenül, síkban fekvő, egyenes vágányra kell állítani és megfutamodás ellen fékezősaruval 

biztosítani kell. 

 

2.2. A vizsgálandó áruval megrakott kocsi 

A kocsit 

– lehetőleg teljes terhelésig (nem részrakomány) meg kell rakni annak érdekében, hogy alacso-

nyabb biztosítási ráfordítás jelentkezzen, 

– ütközőkészülékei az 526-1 vagy 526-2 sz. UIC-döntvény szerinti A vagy B csoportúak legye-

nek, 

– az 526-1 sz. UIC-döntvény szerinti C csoportú, vagy az 526-3 sz. UIC-döntvény szerinti üt-

közőkkel elért kísérleti eredmények nem vonatkoztathatók a szokásos (az 526-1 vagy 526-2 sz. 

UIC-döntvény szerinti A vagy B csoportú) ütközőkkel felszerelt kocsikra. 

 

A kocsipadlót 

– tisztára kell söpörni, 

– el kell távolítani az árumaradványokat és a biztosító eszközöket, valamint a havat és a jeget. A 

kocsipadló állapotát (pl.: nedves, száraz) fel kell jegyezni a kísérleti jelentésben. 

 

2.3. Az ütközőkocsi helyzete 

Amennyiben a kísérlet megvalósítása megköveteli, az ütköztető kocsi is rágurítható a vizsgálandó 

rakománnyal megrakott kocsira. 

 

2.4. Ütköztetési program 

Az alábbi sebességértékek referenciaként szolgálnak, az elért eredményeket a 3. pont szerint kell ér-

telmezni. 

2.4.1. Kocsirakományok, amelyek guríthatók és szalaszthatók 

Két ütköztetést kell végezni azonos irányban 

– 1. ütközés 5-7 km/h, 

– 2. ütközés 8-9 km/h sebességgel,  

majd ezt követően a rakománybiztosítás megváltoztatása nélkül 

– 1 ellenirányú ütköztetés 8-9 km/h sebességgel. 
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Az ellenirányú ütköztetés elvégzésének szükségességét az előző két ütközés eredménye alapján 

kell megítélni, adott esetben tekintettel kell lenni az áru jellemzőire és a rakodási módra. 

 

2.4.2. Kocsirakományok, amelyek nem guríthatók és nem szalaszthatók (zárt vonatok) 

Két ütköztetést kell végezni azonos irányban, mindkettőt 3-4 km/h sebességgel. 

2.5. A felütközési sebesség mérése 

– A mérési tartományt lehetőleg jeladó jelölje ki, 

– A mérőszakasz vége kb. 10 m-re legyen az ütközőkocsi ütközőjétől, 

– A mérést stopperórával, a 2.4.1. pontban megadott tűrésértékek átszámítását az 5. pont szerinti, 

„időérték/felütközési sebesség” átszámítási táblázatból kell elvégezni. 

– Berendezés a vizsgálatok leállításához 

A mérési szakasz és az ütközőkocsi közé vészfékként féksarut kell elhelyezni, hogy a vizsgála-

tok leállíthatóak legyenek.  

1. eset: Amennyiben a felütközési sebesség a 3. táblázat szerint nem értékelhető a féksaru nem 

eltávolítható. 

2. eset: Amennyiben a felütközési sebesség megfelelő, a féksarut azonnal (pl.: egy drót segít-

ségével) el kell távolítani. 

 - Természetesen pontosabb mérőeszközök használata is lehetséges. 

 

3. Kiértékelés 

 

 A 2.4. pont szerinti ütköztetések elvégzése után 

 

– a rakománynak szavatolnia kell az üzembiztonságot, 

– nem lehetnek sérültek sem a biztosító eszközök, sem a kocsi, sem a rakomány. 

 

Azoknál a rakományoknál, amelyek a kocsi hosszirányában elcsúszhatnak, azt a csúszási utat kell 

értékelni, amelyik a 2. felütközés után keletkezik. 

 

A kísérlet eredményét fel kell tüntetni az 1. minta szerinti értesítés 7. pontja alatt. 

 

4. Veszélyes (RID) áruk 

 

Az ütköztetési kísérletek során a RID-árukat más anyagokkal kell helyettesíteni. Egyéb követelmé-

nyeket a RID „Különleges előírások a különböző osztályokra” című fejezete tartalmaz. 

 

5. Átszámítási táblázat 
 

Felütközési 

sebesség 

(km/h) 

Mérőszakasz hossza 

5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 

Mért idő (s) 

3 6,00 7,20 8,40 9,60 10,80 12,00 

4 4,50 5,40 6,30 7,20 8,70 9,00 

5 3,60 4,32 5,04 5,76 6,48 7,20 

7 2,57 3,09 3,60 4,11 4,63 5,14 

8 2,25 2,70 3,15 3,60 4,05 4,50 

9 2,00 2,40 2,80 3,20 3,60 4,00 
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1. minta
5) 

A kiadó vasútvállalat 

Rakodási példa:               000
2)

 

00
3)

-000
4)

-00
5)

  

 

 

Cím (A fuvarozott áru) 

 

 
Egyes kocsik vagy kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított kocsik 

 

A rakomány 

 

 

 

 

A kocsi kiválasztása 

 

 

 

 

Rakodási mód 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biztosítás 

 
 - a kocsi hosszirányában 

 

 

 

 - a kocsi keresztirányában 

 

 

 

Kiegészítő adatok 

 
 

 

 

 

 

                                                      

5)
 A papír színe: – kék,  értesítés olyan rakodási módról, amely az 1. kötetet figyelembe veszi, 

 – rózsaszín,  értesítés olyan rakodási módról, amely eltér az 1. kötettől, de arról a vasúti vállalatok megál-

lapodtak, 

 – sárga, értesítés belföldi forgalomban alkalmazott rakodási módról, amely eltér az 1. kötettől. 
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Rózsaszínű lapok esetén eltérések az UIC Rakodási szabályok 1. kötetétől: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerint végzett ütköztetési kísérletnél 

 

- a legnagyobb ütközés:  ..............km/h 

- (A rakomány, a biztosító eszközök és adott esetben a kocsi szerkezeti részeinek állapota a legnagyobb ütközés után) 

- (az elcsúszási út hossza) 

- (adott esetben miért nem végezték el az ütköztetési kísérleteket, illetve a 4. táblázattól miért eltérő módon) 

 

Értesítés új rakodási módról 

Rakodási példa, amelyet elfogadott:......................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

Kiadó vasútvállalat: ................... 

 

 

Rakodási példa:              000
2)

  

00
3)

-000
4)

-00
5)

  

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti a 

Rakodási példa:                000
2)

  

00
3)

-000
4)

-00
5)

  

számú rakodási példát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

2) A fejezet száma a 2. kötet tartalomjegyzéke szerint (Például: 001 = fémtermék; 002 = faáru stb.) 

 
3) A feladó vasúti vállalat országának UIC-kódszáma 

4) Sorszám a kiadási évben:  – kék értesítésekre 001-től, 

 – rózsaszín értesítésekre 101-től, 

 – sárga értesítésekre betűjelzéssel 
5) A kiadás éve 


