Emelőgépek kezelő, targoncavezető jogosultságok
összeállítva: 2010. 02. 11.
Egyeztetésre összeállított anyag
A 47/1999 (VIII. 4.) GM rendelettel hatályba helyezett Emelőgépek Biztonsági
Szabályzata I. fejezet 5.1. pontja szerint emelőgépet csak az kezelhet, aki államilag
elismert szakképesítéssel rendelkezik.
A könyv írásának idejében az érvényes vezetői engedélyek vagylagosan a következők
lehetnek:
i.

2009. január 1. előtt a 6/1980. (I. 25.) ÉVM-KPM együttes rendelet alapján a
géptípusra kiállított könnyű, vagy nehézgépkezelői („mustársárga”)
jogosítvány;

1985 és 1990. 05.01. között az 5/1985 (VII. 1.) IpM – BkM - MÉM rendelet
alapján kiadott targoncavezetői „kék” jogosítvány;
iii. Az 1996. január 1-jéig a 33/1994. (XI. 10.) IKM rendelettel hatályba léptetett
emelőgépek biztonsági szabályzatával visszavont 1/1978. (I. 28.) KGM-KPMÉVM együttes rendelettel hatályba léptetett Emelőgépek baleset-elhárító és
egészségvédő óvórendszabály alapján kiadott „házi” vizsgával szerzett
jogosultság a kiállító munkáltató munkaterületén, az abba bejegyzett vizsga
szerinti targoncára, darura, egyéb emelőgépre;
iv. 2009. január 1. előtt a 6/1980. (I. 25.) ÉVM-KPM együttes rendelet alapján
kiállított könnyű, vagy nehézgépkezelői (kék) bizonyítvány és a
jogosítványban nem szerelő kódszámú, vagy csoportszámú emelőgép
gyakorlati vizsga tanúsítványa;
ii.

v.

15/2008 (IV.3.) GKM rendelet alapján kiadott
31 582 06 0100 31 01 szakképesítés azonosító számú Emelőgép kezelő, vagy
31 582 06 0100 31 05 szakképesítés azonosító számú Targoncavezető
szakképesítés
vagy a
31 582 06 0010 31 01 szakképesítés azonosítószámú Könnyűgépkezelő, vagy
31 582 06 0010 31 02 szakképesítés azonosítószámú Nehézgépkezelő,
elágazás szakképesítés elvégzéséről szóló bizonyítvány a 22/2008. (VIII. 29.)
KHEM rendeletben vizsgaszervezésre feljogosított szervezettől
és
adott kódszámú, vagy csoportszámú emelőgép gyakorlati vizsga tanúsítványa;

vi. 40/2009 (VIII. 31.) KHEM rendelet hatálya alá tartozó területeken a vezetett
emelőgéptől függően:
- 3312 gyalogkíséretű targoncák,
- 3313 vezetőállásos targoncák,
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- 3324 vezetőüléses targoncák,
illetve
- 4213 gépjármű emelő-hátfalak (MSZ EN 1756-1)
- 4221 mobil szerelő állvány (MSZ EN 1495)
- 4223 mobil szerelő kosár (MSZ EN 280)
- 4224 hidraulikus szerelőkosaras gépjármű
- 4374 konténeremelők
- 4411 autódaruk (MSZ EN 13000)
- 4431 lánctalpas daruk
- 4451 járműre szerelt daruk (MSZ EN 12999)
- 4511 hidraulikus rakodók (homlokrakodók, forgórakodók, teleszkópos
rakodók, MSZ EN 474-3)
gépcsoport elnevezésű gépkezelői jogosítványok.
vii. Gáz üzemű targoncáknál a targoncavezetőnek, ha a targonca üzemanyag
palackjának cseréjét is végzi, a 27/2009 (X. 29) ÖM rendelet szerinti
tűzvédelmi szakvizsga letételéről kapott bizonyítvánnyal is kell rendelkeznie.
A targoncavezetőnek, emelőgép kezelőnek munkavégzéskor igazolható módon
ellenőrzött munkavédelmi oktatáson kell részt venni, aminek tematikája az adott
targoncára és annak üzemeltetési munkakörnyezetére vonatkozó ismeretek.
A közúton közlekedő emelőgépnél, targoncánál, ha sebessége kisebb, mint 25 km/óra,
a targoncavezetőnek, emelőgép kezelőnek rendelkeznie kell a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal által kiállított „Igazoló lappal”,
vagy ha az emelőgép, targonca sebessége nagyobb: forgalmi engedéllyel.

Dr. Kása László
emelőgép szakértő
az OEME elnöke
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