
 

   

4. sz. melléklet 

DDC egyedi raklapok kezelése 

 
1. Az Eladó zsákos termékeit saját, egyedi specifikációja szerint kialakított többutas 

raklapokon (a továbbiakban: DDC egyedi raklapon) szolgálja ki.  
 

2. Az Eladó minden esetben számlát állít ki a Vevő részére a DDC egyedi raklapokról. A 
Vevő jogosult az Eladónak visszajuttatni a cement termékekkel együtt általa megvásárolt 
DDC egyedi raklapokat, melyeket az Eladó köteles visszavásárolni, mennyiségi és 
minőségi ellenőrzést követően, amennyiben azok jelen szabályozás 5. pontjában 
foglaltaknak megfelelnek. A visszavásárolt raklapokról a Vevő állít ki számlát 15 napos 
fizetési határidő alkalmazásával Eladó részére. Eladó a számlázást megelőzően 7 naponta 
ún. előszámlát (mintaszámlát) küld a Vevő részére. Vevő a végleges számlát csak az 
előszámlával megegyező tartalommal jogosult kiállítani. Az előszámlán szerepel a 
számlán kötelezően feltüntetendő elszámolási időszak és beszerzési megrendelési szám. 
Az előszámla a számla kötelezően csatolandó mellékletét képezi.  
 

3. DDC egyedi raklap jellemzői: 
 
A DDC egyedi raklap műszaki jellemzői (hossz: 1200 mm, szélesség: 900 mm, magasság: 
145 mm), a fa alapanyag és az alkalmazott rögzítő elemek az alábbi hasznos terhelést 
teszik lehetővé 
- egyenletesen megoszlóan 1,4 tonna teherbírás,  
- halmozva legfeljebb 4,2 tonna teherbírás, ha a többletterhelés függőleges és a rakodólap 
teljes felületén felfekszik. 
A DDC egyedi raklap megkülönböztető jelöléssel van ellátva, meghatározott helyeken 
„DDC” logó, illetve az IPPC előírások szerinti növény-egészségügyi fertőtlenítést tanúsító 
besütött bélyegző található. 
 

4. A DDC raklap használat után visszavehető, amennyiben: 
 

4.1. legfeljebb három eleme sérült vagy törött, 
4.2. nem hiányzik és nem törött a fedőlap összekötő és a láb, 
4.3. mentes a szennyeződésektől és idegen testektől (olaj, sár, pántoló szalag, drót) 
4.4. fizikailag a raklap egyben van, nem lóg egy darabja sem.  
 

5. DDC egyedi raklap visszavétele megrendelői (vevői) fuvar esetén: 
 

Vevői fuvarral előzetes bejelentés nélkül legfeljebb 50 db raklap szállítható vissza. 
Amennyiben a Vevő 50 db-ot meghaladó mennyiségű raklapot kíván visszajuttatni saját 
fuvarral, úgy ezt a szándékát a szállítás előtt legalább 48 órával írásban be kell jelentenie. 
A raklap visszavétele a csomagoló üzemben történik, mennyiségi és minőségi ellenőrzést 
(amely minőségi ellenőrzés magában foglalja a jelen melléklet 4. pontjában foglaltak 
vizsgálatát) követően, melyről Raklap átvételi bizonylat kerül kiállításra. Kilépéskor a 
gépkocsivezető a kiállított Raklap átvételi bizonylatot átadja a szállítólevél-kiadó részére, 
ill. a vevői példányt köteles megőrizni és a Vevőnek átadni.  
 

6. DDC egyedi raklapok visszavétele DDC gyűjtőfuvar esetén: 
 

Amennyiben egy adott felvevő helyen összegyűlt legalább 50 db DDC egyedi raklap, és 
azt az Eladó gyűjtőfuvarjával kívánják visszajuttatni, úgy ezt az Eladó fuvarszervezésének 
a kívánt visszaszállítás előtt legalább 10 munkanappal írásban be kell jelenteni. A 
visszaszállítás várható időpontjáról az Eladó fuvarszervezése telefonon értesíti a felvevő 
helyet. 

  



 

   

A felvevő helyen összegyűjtött raklapokat 16 db-onként, nem egymásba forgatva, 
oszlopszerű rakatokba kell rendezni, azokat átfűzni, az átfűzést eltávolításkor 
sérülő/roncsolódó azonosító eszközzel kell lezárni.  
A gépkocsivezető az Eladó meghatalmazott, átvételre jogosult képviselőjeként jár el a 
helyszínen. Az átvétel és a felrakodás során a Vevő képviseletében eljáró átadó köteles 
biztosítani a gépkocsivezető számára annak a lehetőségét, hogy a rakatokat egyenként, 
minden oldalról zavartalanul megszemlélhesse. Amennyiben a rakatokban az Eladó 
egyedi rakodólap műszaki követelményeinek nem megfelelő raklapot talál, úgy azt 
felszólításra az átadó a rakatból köteles eltávolítani. 
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