
  

Csomagolás jelölés

Összeállította: Sallai András



  

Gyártó

Csomag

Átvétel - ellenőrzés

Szállítmányozó

Ha nincs megfelelő 
csomagjelzés 
visszaküldjük



  

Feliratok

● Fuvarozási utasítások
● irányító

● Kezelési utasítások
● árukezelő



  

Fuvarozási utasítások

● Címzett
● Szerződés szám
● Rendelési szám
● Darabszám (csomagok)
● Származás
● áruazonosító számjegy
● Feladó

● Neve, címe, egyezményes jel, ország



  

Kezelési utasítások

● Méret, súly adatok
● Hosszúság, szélesség, átmérő (cm), térfogat (m3)

● Súlypont
● Rögzítési pont
● Darukötél elhelyezése
● Helyzet
● Veszélyességi bárcák



  

Jelek helye

az árun való elhelyezését szabvány határozza meg



  

Jelek helye ládákon

Ládákra vagy annak alakjához hasonló csomagolt árukra a 
jeleket 

az oldal és véglapon kell elhelyezni



  

Veszélyességi jelek helye

az oldallapon, a véglapon és a fedőlapon egyaránt el kell 
helyezni. 



  

Hengereken

Hengereken, merevfalú csomagolóeszközön /hordó, dob/ a 
jeleket az egyik véglapon helyezik el



  

Hengeres 
veszélyes áruk

a vég-lapon és a paláston egymással szemben, két helyen. 



  

Zsákon, bálán

az oldalfelületen helyezik el



  

Egyéb csomagolóeszközön

Pl.: ballon, kosár, stb.

az erre legalkalmasabb, jól látható helyen.



  

Áruazonosítók elhelyezése

1
különleges kezeléis módra utalás,

amit jellel nem lehet kifejezni

2
megengedett egyéb feliratok

3
azonosító jelek

a címzett megnevezése
rendeltetési hely

átrakó állomás, kikötő

4
térfogat

méretadatok

5
bruttó tömeg (kp)
nettó tömeg (kp)

6
gyártó ország
feladás helye

feladó neve, címe



  

Szabvány

Szabvány szerinti árukezelési jelképeket 
MSZ EN ISO 780 számon 

2000. december 1.-vel jelentették meg 
a Magyar Szabvány kiadványban. 

A CEN az ISO 780: 1997. nemzetközi szabvány 
szövegét minden változtatás nélkül európai 

szabványként hagyták jóvá. 



  

Jelképek színe

A Szabvány előírása alapján a jelképeknek fekete 
színűeknek kell lenniük 



  

Ha nem látszik

Ha a csomagolás színe olyan, hogy a fekete 
jelkép nem látszana rajta egyértelműen, 

háttérként megfelelően kontrasztos színt, 
elsősorban fehéret kell választani.



  

Összetéveszthetőség

Ügyelni kell arra, hogy ne használjunk olyan 
színeket, amelyek azt eredményeznék, hogy 

összetévesztjük őket a veszélyes áruk 
címkézésével. 

A vörös, narancssárga vagy sárga színek 
használatát kerülni kell, kivéve, ha a regionális 

vagy nemzeti elő-írások megkövetelik az 
alkalmazásukat.
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