A MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG FEJLESZTÉSE,
A MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉS FEJLESZTÉSE
TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001

EMELŐGÉP KEZELŐI
JOGOSULTSÁGOK

BEVEZETŐ
A nemzetgazdasági ágazatok számos területén, de jellemzően az iparban, a mezőgazdaságban, a kereskedelemben törvényszerűen megjelennek a rakodási, a
szállítási és a tárolási tevékenységek. A termelésben az alapanyagoktól, a félkész
és a késztermékekig, majd a kereskedelemben is sorra ismétlődnek a rakodás, a
szállítás és a tárolás műveletei. A mindenhol előforduló anyagmozgatáshoz gyakran valamilyen emelőgép segítségére van szükség, ám az emelőgép kezelői jogosultságok terén még mindig sok a szabályozatlan, rendezetlen, ellentmondásos
kérdés. Sok félreértésre adhat okot a gyakran változó, nehezen áttekinthető előírásrendszer és tovább nehezíti a helyzetet, hogy a korábban megszerzett kezelői
jogosultságok jelenlegi elfogadottsága, megfelelősége sem egyértelmű, továbbá,
hogy megjelentek a külföldön szerzett kezelői jogosultságok is.
E kiadvány célja, hogy röviden összefoglalja az emelőgépek, illetve targoncák kezelésének előírásait, segítve ezzel az eligazodást a gépkezelők alkalmasságának
és jogosultságának bonyolult rendszerében.
Elöljáróban néhány tény:
– az emelőgépek kezelése fokozottan veszélyes munka, a gépkezelők
veszélyeztetik önmagukat és a gép veszélyzónájában (hatókörzetében)
tartózkodókat;
– a munkabalesetek 30-35%-a valamilyen módon kapcsolódik az anyagmozgatáshoz, emelőgépekhez, ahol a gépek kezelői is nagy valószínűséggel közreműködnek;
– a balesetet kiváltó okok között a legjelentősebb az emberi tényező, de
számolni kell a szervezéssel összefüggő feltételekkel és esetenként műszaki hiba is előfordul.

Mikor szükséges emelőgép-kezelői jogosultság?
Valamennyi emelőgép kezeléséhez szükséges kezelői jogosultság. Az Emelőgép
Biztonsági Szabályzat (a továbbiakban: EBSZ) meghatározza, hogy a gépi hajtású
emelőgépek kezeléséhez államilag elismert szakképesítés kell.
A kézi hajtású emelő-berendezések kezeléséhez elegendő:
– a kézi hajtású darukezelői igazolvány, amelyet legalább 5 órás elméleti és 3 órás
gyakorlati oktatás sikeres elvégzése (vizsga) után a munkáltató ad ki;
– az egyéb emelőszerkezetek kezelői részére a szakmai és munkavédelmi ismeretek elsajátítása, amit munkavédelmi oktatás keretében a munkáltatónak kell biztosítania.
Sok vitára ad okot annak a kérdésnek az eldöntése, hogy a klasszikus emelőgépek
mellett melyek azok a berendezések, amelyek nem kezelhetőek megfelelő szakképesítés nélkül.
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Ilyenek például az EBSZ alapján az:
- emelő asztalok,
- építési személy-, teheremelők,
- raktári polc/állványrendszert kiszolgáló felrakógépek,
- ideiglenesen személyemelésre használt emelő-berendezések,
- körülkerített emelőterű emelő-berendezések (pl. ételliftek),
- mozgó munkaállványok,
- parkoló emelők,
- szerviz/gépjármű emelők,
- szintkülönbség kiegyenlítők.
Fontos tudni, hogy abban az esetben is kell emelőgép-kezelői jogosultság, ha egy földmunkagépet használnak emelőgépként, azaz
terhet emelnek vele, ami történhet például villákkal, kötéllel.

Miért szükséges a kezelői jogosultság?
Az emelőgépek jellemzően nagy tömegű, nagy terjedelmű terheket emelnek, kezelésük is komoly ismeretet, szaktudást igényel.
A különféle emelőgépekkel végzett anyagmozgatás, az emelőgépek alkalmazása
magas kockázatú munka, ha hibázik a kezelő annak nagy valószínűséggel súlyos
következményei lehetnek, például baleset vagy anyagi kár.
Több előírás is foglalkozik az emelőgépet kezelők kezelői jogosultságával.
1. Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szól a 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet egy melléklete:

Tevékenység

A korábban az 5/1997. (III. 5.) IKIM
Szakképesítés az Országos
rendelet mellékletében előírt szakkéKépzési Jegyzék (OKJ) szerint
pesítés

Emelőgép kezelése Emelőgép-kezelő

Könnyűgépkezelő, Nehézgépkezelő

Targoncavezetés

Könnyűgépkezelő

Targoncavezető
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2. Az EBSZ előírja, hogy az emelőgépek kezeléséhez – egyéb feltételek mellett –
államilag elismert szakképesítéssel is kell rendelkeznie a kezelőnek.
Az államilag elismert szakképesítést OKJ-s bizonyítvány igazolja.
3. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 51. §
(1) bekezdése szerint „A munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
elvégzéséhez megfelelő szakképzettségű és számú munkavállalót kell biztosítani.”

Orvosi alkalmasság
Az emelőgépek kezelőinél a biztonságos munkavégzés kiemelten fontos feltétele
az egészségi alkalmasság. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet (a továbbiakban: NM) 4. melléklete az „Egyéb baleseti veszéllyel járó munkaköröknél” (mozgó munkaeszközök, egyes munkaeszközök mozgó elemei, haladó
(mozgó) termékek, alapanyagok, félkész és késztermékek mellett vagy közelében
végzett munka) az orvosi alkalmasság időtartalmát is maximálta, életkor szerint:
<40 éves: max. 3 év
40-50 között: max. 2 év
50+ éves: max. 1 év
Az Mvt. 82. § (2) f) pontja szerint a veszélyes munkaeszköz kezelésekor a munkaköri orvosi vizsgálat hiánya megalapozza a munkavédelmi bírságot.
Több esetben jelent problémát az orvosi alkalmasság igazolása, az érvényesítés
„helye”.
Ez abból adódhat, hogy a jogosítványban esetleg már betelt az orvosi bejegyzésekre adott hely, de okozhatja az is, hogy 2009 óta nem lehet új pl. „mustársárga”
építőgép-kezelő jogosítványt kiadni, ezért a sikeres vizsgát/szakképesítést igazoló
OKJ-s bizonyítványban, illetve az esetenként a bizonyítványhoz adott tanúsítványban sincs az orvos bejegyzéseknek helye. Ebben az esetben például az alkalmasságot vizsgáló orvosnak kellene egy olyan dokumentumot nyitnia, amelyen feltünteti, hogy az kinek, milyen, mikor szerzett szakképesítéséhez tartozik, és az orvosi
alkalmasságot mikortól, meddig érvényesíti.
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Hibás, megtévesztő orvosi érvényesítés építőgép-kezelő jogosítványokban:

Forrás: felügyelői felvételek
Ebben az esetben az orvos nem vette figyelembe az NM rendeletben meghatározott maximálisan adható 3 év időtartamot.
Hibás orvosi érvényesítés a KHEM jogosítványban:
Az 1958-ban született (akkor 54 éves) kezelőnek 2012-ben 2 évre (2014) érvényesítette az orvos a jogosítványát:

Forrás: felügyelői felvételek
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Korábban szerzett kezelői jogosultságok
A könnyebb áttekinthetőséget segíti a következő (nem teljes körű) összefoglalás:
No Rendelet

Igazolás

Bejegyzés

Hatályban

1.

1/1978. (I. 28.) KGMKPM-ÉVM együttes rendelettel kiadott Emelőgé- munkahelyi igazol- Csak a kiállító munkáltató- 1978. 01. 01pek BEO (Balesetelhárító vány
nál érvényes
1994. 12. 25.
és Egészségvédő Óvórendszabály)

2.

10/1984. (VIII. 8.) IpM
rendelet a dolgozók tan- emelőgép vezetői
Munkáltató, emelőgép
folyami képzéséről és to- igazolvány
vábbképzéséről

3.

Szállító és vontató targoncák, vagy belsőégésű
5/1985. (VII. 1.) IpM-BkMmotor meghajtású homMÉM együttes rendelet a targoncavezetői jo1985. 07. 01lok-emelővillás targoncák,
targoncavezetők képzé- gosítvány
1989. 05. 01.
vagy elektromos meghajséről
tású homlok-emelővillás
targoncák

4.

33/1994. (XI. 10.) IKM
emelőgép vezetői KÖG, NG; KIG,
rendelettel kiadott Emeigazolvány/jogosít- Kódszám +Megnevezés
lőgépek Biztonsági Szavány
bályzat

1994. 12. 251999. 11. 02.

5.

47/1999. (VIII. 4.) GM renOKJ + KÖG, NG; KIG,
államilag elismert
delettel kiadott Emelőgép
kódszám +megnevezés
szakképesítés
Biztonsági Szabályzat

1999. 11. 02-

6.

„mustársárga” KÖG, NG;
6/1980. (I. 25.) ÉVM-KPM építőgép-kezelő jo1980. 02. 03KIG, kódszám + megneegyüttes rendelet
gosítvány
1994. 12. 16.
vezés

1984. 08. 081989. 10. 19.

építőgép-kezelő jo- KÖG, NG; KIG,
6/1980. (I. 25.) ÉVM-KPM gosítvány és
kódszám +megnevezés
együttes rendelet és
7/1993 (XII. 30.) MÜM
OKJ
OKJ bizonyítvány
Emelőgép-kezelő

1980. 02. 032009. 01. 01.

építőgép-kezelő jo- KÖG, NG; KIG,
6/1980. (I. 25.) ÉVM-KPM gosítvány és
kódszám + megnevezés
együttes rendelet és
10. 37/2003. (XII. 7.) OM OKJ OKJ bizonyítvány
Emelőgép-kezelő

1980. 02. 032009. 01. 01.

7.

8.
9.

11.

1/2006. (II. 17.) OM renOKJ bizonyítvány
delet OKJ

Emelőgép-kezelő,
Targoncavezető
KÖG, NG

A rendelet szerint a 33;
42-45 gépcsoportba sorolt
40/2009. (VIII. 31.) KHEM jogosítvány és OKJ
12.
gépekre Emelőgép-kezelő
rendelet
bizonyítvány
(kivéve targonca), Targoncavezető

1994. 01. 072003. 12. 31.

2004. 01. 012008. 05. 16.
2006. 04. 012012. 09. 01.
2009. 09. 072010. 05. 06.
2010. 05. 072013. 09. 01.;
2013. 09. 02-
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No Rendelet

Igazolás

Bejegyzés

133/2010. (IV. 22.) Korm.
rendelet OKJ
OKJ bizonyítvány Emelőgép-kezelő (kivéve
és
+ (esetleg) Tanúsít- targonca), Targoncaveze17/2010. (XI. 25.) NFM
vány
tő
rendelet SZVK (szakmai
14. és vizsgakövetelmények)
13.

Hatályban
2010. 05. 072013. 09. 01.
2010. 12. 032013. 09. 01.

133/2010. (IV. 22.) Korm.
2010. 05. 0715. rendelet
OKJ bizonyítvány Emelőgép-kezelő (kivéve 2013. 09. 01.
és
+ (esetleg) Tanúsít- targonca), Targoncaveze217/2012.
(VIII.
9.)
Korm.
vány
tő
16.
2012. 09. 01rendelet SZVK
17.

OKJ bizonyítvány

150/2012. (VII. 6.) Korm.
rendelet OKJ
és
12/2013. (III. 29.) NFM OKJ bizonyítvány
+ Gyakorlati vizs18. rendelet SZVK
ga-igazolás/bejegyzés

Emelőgép-kezelő (kivéve
2012. 09. 01targonca), Targoncaveze2013.08. 31.
tő
Emelőgép-kezelő (kivéve
targonca), + gépcsoport
száma.
Targoncavezető + gépcsoport száma

2013. 09. 01-

Mint látható, napjainkban is lehetnek olyan jogosítványok, jogosultságok, igazolások használatban, amelyek most már nem szerezhetők meg, ennek ellenére továbbra is érvényesek. A jelenlegi rendezetlen jogi helyzet azt eredményezi, hogy
2015. december 31. után valamennyi, a 6/1980. (I. 25.) ÉVM-KPM rendelet alapján kiadott építőgép-kezelő jogosítvány érvényessége egyszerűen megszűnik. A
kérdés rendezésre vár, és sok munkavállalót érint, hogy a korábban megszerzett
OKJ-s Bizonyítványok alapján hogyan lehet majd kezelői jogosultsághoz/jogosítványhoz jutni, vagy elegendő lesz-e a Bizonyítvány (ez elsősorban a Közlekedési Hatóság által korábban kiadott építőgép-kezelő jogosítványokat érintheti, mivel
azok „mögött” nincs OKJ-s Bizonyítvány).

Példák a táblázatban felsorolt kezelői
jogosultságokra:
A 3. sorszámú, az 5/1985. (VII. 1.) IpM-BkM-MÉM együttes rendelet alapján kiadott targoncavezetői jogosítvány (kék színű, három lapos) ma is országos érvényű, használható, ha az orvosi alkalmasság is rendben van.
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Forrás: felügyelői felvételek
A 6-10. sorszámú: „mustársárga” építőgépkezelő jogosítvány kívül:

Forrás: felügyelői felvételek
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A 6-10. sorszámú: „mustársárga” építőgépkezelő jogosítvány belül:

Forrás: felügyelői felvételek
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A 6-10. sorszámú:
Kisgépkezelői jogosítvány 		

Teherkötözői bizonyítvány

Forrás: felügyelői felvételek
Típusbejegyzések a „mustársárga” építőgép-kezelő jogosítványban:

Forrás: felügyelői felvételek
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Bizonyítvány és tanúsítvány:

Forrás: Felügyelői felvételek/ÉKKO
Az államilag elismert OKJ-s szakképesítést a kiállított Bizonyítvány igazolja. A
2013. szeptember 1. előtt indított szakképzések vizsgáiról kiállított Bizonyítványokból – jogszabályi kötelezés hiányában – nem állapítható meg, hogy melyik gépek
vizsgáit igazolták, ezért pl. az ÉKKO Kft. Tanúsítványt adott ki a gyakorlati vizsga
igazolására.
A Tanúsítvány a szakképesítés megszerzésekor tett gyakorlati vizsgát igazolja, önmagában emelőgép/targonca kezelésére nem jogosít.
Nehézgépkezelő bizonyítvány ÉKKO Kft. 1998-ban:

Forrás: Felügyelői
felvételek
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és hozzá a „mustársárga” jogosítvány:

Forrás: felügyelői felvételek
Könnyűgépkezelő bizonyítvány NSZFI 2008-ban és ÉKKO Kft. 1997-ben:

Forrás: felügyelői felvételek
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Forrás: felügyelői felvételek
és a hozzá tartozó „mustársárga” építőgép-kezelő jogosítvány:

Forrás: felügyelői felvételek
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Forrás: felügyelői felvételek
Emelőgép-kezelő Bizonyítvány és Tanúsítvány, mindkettőt az ÉKKO Kft. 2009-ben
és 2010-ben (a 6/1980. (I. 25.) ÉVM-KPM rendelet után) adta ki:

Forrás: felügyelői felvételek
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ÉKKO tanúsítvány 2013-ban (A „hátoldalon” a további emelőgépek felsorolása!!!)

Forrás: felügyelői felvételek

KHEM rendelet szerinti gépkezelői jogosítvány
A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő-, és rakodógépek kezelőinek
képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet (a
továbbiakban: KHEM) a hatálya alá tartozó esetekben, az államilag elismert szakképesítés mellett, további követelményként a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH)
által kiadott gépkezelői jogosítvány megszerzését is előírja a közúti áruszállítást
végző jármű megrakásához vagy ennek előkészítéséhez alkalmazott minden
olyan önjáró emelő- és rakodógépre (járműre), továbbá járműre szerelt gépi berendezésre, amelyet anyagmozgatásra, rakodásra, emelésre használnak.
Munkabiztonsági szempontból annak nincs jelentősége, hogy egy emelő-, vagy
rakodógéppel a közúti áruszállítást végző jármű megrakását, illetve ennek előkészítését, vagy bármilyen más ágazatban végeznek rakodást, minden esetben az
államilag elismert szakképesítés szükséges feltétel az emelőgépek kezeléshez, ezt a KHEM rendelet is előírja.
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A korábbi „mustársárgához” hasonlóan ez a jogosítvány is „mustársárga” kívül, de
tartalmában már eltérő:

Forrás: felügyelői felvételek
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KHEM jogosítvány, lejárt orvosival 2013. 09. 25-én:

Forrás: felügyelői felvételek
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Hamis jogosítványok
Érdemes figyelniük azonban a munkáltatóknak arra, hogy mind gyakrabban lehet
jónak/érvényesnek látszó kezelői jogosultságokkal találkozni, azonban a látszat
sokszor csal. A nem jogszerű kezelői jogosultsággal az emelőgépek nem kezelhetők.
Felmerülő gyanú esetén érdemes a munkáltatónak a jogosultságot kibocsátóhoz
fordulni, ellenőrizni azt. Jogosulatlan emelőgép kezelés munkavédelmi bírsághoz
vezethet.

Forrás: felügyelői felvételek
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Egyszerűen kiderült, 2008-ban még nem volt a 2009-es KHEM rendelet szerinti
jogosítvány.

Forrás:
felügyelői felvételek

Ennél a jogosítványnál feltűnő, hogy a fénykép utólag került bele, továbbá nem
látszik, hogy hol, mikor és ki állította ki, nem látszanak vagy nincsenek pecsétek.

Jogosulatlanul kiadott kezelői jogosultságok
Gyakori, hogy olyan személyek/szervezetek adtak/adnak ki vizsgaigazolást, illetve
felhatalmazást emelőgépek kezelésére, akiknek a vizsgaszervezésre, vizsgáztatásra nincsen felhatalmazásuk, jogalapjuk. Természetesen ezekkel az igazolásokkal sem kezelhetők az emelőgépek!
Mozgó munkaállvány kezelői vizsgaigazolás:

Forrás:
felügyelői felvételek
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Forrás: felügyelői felvételek
Vizsgaigazolást vagy felhatalmazást emelőgép/munkaállvány kezelésére csak az
erre jogosult, jogszabály alapján felhatalmazott szervezet adhat ki, vállalkozás
vagy szakértő nem.
Emelőkosaras kezelő 1998-ból:

Forrás: felügyelői felvételek
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„Emelőkosaras kezelő tanfolyam” megtartására és vizsgáztatásra sem 1998-ban,
sem más időszakban nem volt lehetőség, így a dokumentum nem jogosít emelőgép
kezelésére.
Talajszintről vezérelt daru-kezelő 2001-ben:

Forrás:
felügyelői felvételek

Csak 1999. 11. 02. (a jelenleg hatályos EBSZ hatályba lépése) előtt lehetett ilyen
tanfolyamot tartani és arról bármilyen dokumentumot kiadni, ez nem érvényes.
– kisgépkezelői jogosultság 2013-ban adták ki:
– Bt. nem adhatott ki vizsgaigazolást és kiadásakor (2013) már nem is volt kisgép
kategória.

Forrás:
felügyelői felvételek
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Munkavédelmi oktatás
A megszerzett tudást naprakészen kell tartani, sőt fejleszteni szükséges, erre szolgál egyebek mellett a munkavédelmi oktatás. Mind az Mvt. 55. §-a, mind az EBSZ
szerint a munkáltatónak munkavédelmi oktatási kötelezettsége van:
a) munkába állás előtt,
b) munkahely, munkakör vagy a munkavégzés követelményeinek változásakor,
c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
d) új technológia bevezetésekor.
Az oktatásokhoz munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személynek
kell olyan tematikát készítenie, amely foglalkozik a munkahelyek, munkaeszközök, a technológia kockázataival, azok elhárítására, a vonatkozó jogszabályok betartásával. Az oktatás végén meg kell győződni a munkavédelmi ismeretek elsajátításáról, amit igazolni is kell.

Külföldön szerzett kezelői jogosultságok
Mind gyakrabban lehet olyan külföldön szerzett kezelői jogosultságokkal találkozni, amelyekről nem állapítható meg egyértelműen, hogy milyen gépek kezelésére
szólnak, és nincsenek honosítva, így semmilyen gép kezelésére sem jogosítanak
Magyarországon.
Ausztriában szerzett kezelői jogosultság:

Forrás: felügyelői felvételek
Szlovák kezelői jogosultság:

Forrás: felügyelői felvételek
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A külföldön szerzett kezelői jogosultság/szakképesítés elismerését, honosítását a
Magyar Ekvivalencia és Információs Központban végzik.
Cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
Telefon: (06-1) 374-2100
Telefax: (06-1) 374-2492;
Email: ekvivalencia@oh.gov.hu
Az elismerés/honosítás olyan eljárás, amely során az eljáró hatóság a külföldi bizonyítvány jogi hatályát azonosnak nyilvánítja a Magyarországon megszerezhető bizonyítvány jogi hatályával. Az elismerésről rendelkező határozat azt állapítja
meg, hogy a külföldi bizonyítvány a határozatban megjelölt magyar szakképesítéssel azonos szakképesítést tanúsít, és azzal azonos munkakör betöltésére jogosít,
illetve tevékenység gyakorlására képesít.

A gépkezelés személyi feltételei
Az OKJ-s szakképzést igazoló bizonyítványnak nem kell a munkavégzés helyén
lennie, munkabiztonsági szempontból nincs jelentősége, csak a kezelői jogosítványt, igazolványt, tanúsítványt, valamint az orvosi érvényesség igazolását kell a
gépkezelőknek maguknál tartaniuk. Természetesen a bizonyítvány másolatának
meg kell lennie például a székhely, telephely irodájában.
A jelenleg szerezhető államilag elismert OKJ-s emelőgép/targoncavezető
szakképesítés
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklete (Országos
Képzési Jegyzék) szerint:

97 32

582

02

Építő-, és anyagmozgató gép kezelője (a
5
szakmairány megjelölésével)

IX

—

90-140
TK
óra

kö z l e ke d é sért felelős
miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 12/2013. (III.
29.) NFM rendelet 2. melléklete II. fejezet 6. sorszámú Építő- és anyagmozgató
gép kezelője (a szakmairány megjelölésével) szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (SZVK) 7. EGYEBEK részében a „7.2. Egyéb vizsgáztatási feltételek”
között ez szerepel:
„A bizonyítványba a szakmairány után bejegyzésre kerül a gépcsoport száma. A
gépcsoport szám annak a gépcsoportnak a száma, amelybe tartozó gépen a vizsgázó a gyakorlati vizsgát teljesítette.”
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Ez azt jelenti, hogy az SZVK szerinti vizsga alapján kiállított Bizonyítványból megállapítható, hogy a megszerzett szakképesítés melyik gépcsoportba sorolható gépek kezelésére nyújt államilag elismert szakképesítést.
A szakmairány lehet:
7.3.1.6.1. Vezetőüléses targoncák
Targoncavezető:

7.3.1.6. Targoncák

7.3.1.6.2. Vezetőállásos targoncák
7.3.1.6.3. Gyalogkíséretű targoncák

7.3.1.2.1. Járműves daruk

Autódaru;
emelve szállító gépjárművek;
járműre szerelt daru;
lánctalpas daru;
egyéb járműves daruk.

Gépjármű emelő-hátfalak;
7.3.1.2.2. Járműves emekonténer emelő;
lőszerkezetek, berendezéreptéri catering jármű;
sek
egyéb járműves emelőszerkezetek, berendezések.
Emelőállvány;
oszlopos kúszó munkaállvány;
építési teheremelő;
függesztett rendszerű, mozgó munkahíd;
függőlegesen vezetett fülkéjű, építési személy- és teherfelvonók;
7.3.1.2.3. Személyemelők és
hidraulikus szerelőkosaras gépjármű;
szerelőállványok
hidraulikus szerelőkosaras utánfutó;
hídvizsgáló;
mobil szerelő állvány;
mobil szerelő kosár;
ollós emelőállvány;
7.3.1.2. Emelőgépegyéb személyemelők és szerelőállványok.
kezelő (kivéve tarEmelő asztal;
gonca):
felrakógép;
gépi hajtású csörlő;
járműemelő;
körülkerített emelőterű emelő-berendezés;
7.3.1.2.4. Emelőszerkezetek parkoló emelő;
színpadtechnikai emelő-berendezés;
szintkülönbség kiegyenlítő;
vasúti emelő (emelőoszlop);
villamos emelődob;
egyéb emelőszerkezetek.
7.3.1.2.5. Kötöttpályás és
úszódaruk

Ablakdaru;
árbocdaru;
bakdaru;
forgódaru;
födémdaru;
híddaru, futódaru;
konzoldaru;
portáldaru;
úszódaru;
villamos futómacska;
egyéb kötöttpályás és úszódaruk.
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A témához kapcsolódó legfontosabb jogszabályok
- A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és a végrehajtására kiadott
5/1993. (XII. 26) MüM rendelet;
- a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről;
- a 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelettel kiadott Emelőgép Biztonsági Szabályzat, a
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről;
- a 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és
egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről;
- a 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelettel kiadott Gépjárműjavítás Biztonsági Szabályzat, a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról.
A kiadvány a TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 azonosítószámú „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés
fejlesztése” című kiemelt projekt keretében, az Európai Unió támogatásával jött létre.
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