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Célkitűzés
A Vezető Munkaügyi Felügyeleti Tisztviselők Bizottságának (SLIC) 70. ülésén
(Hollandia, 2016. május 18.) elfogadottak szerint a „Munkavállalók emelésére használt
emelő eszközök” munkacsoport összegyűjti a terhek mozgatására tervezett eszközök
munkavállalók emelésére való rendkívüli használatával kapcsolatos nemzeti
gyakorlatokat és elkészíti a vonatkozó követelmények jegyzékét.
A „rendkívüli használat” fogalma nem része ennek a dokumentumnak, mivel annak
meghatározására a nemzetközi gyakorlatok szerint kerül sor.

Az almunkacsoport úgy határozott, hogy csak a villás emelőtargonca munkavállalók
emelésére való használatát vizsgálja meg.
A MACHEX 2016. évi ülésén ismertették a daruk munkavállalók emelésére való
használatára vonatkozóan előírt műszaki minimumkövetelményeket. Az ilyen
(kivételes) műveletekre vonatkozó alapvető biztonsági követelményeket az
alábbiakban soroljuk fel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Redundáns tárcsafék;
Redundáns biztonsági határolók;
A terhelési diagramhoz képest csökkentett daru teherbíró-képesség;
Kézi tárcsafék-kioldás;
Csökkentett szél határérték;
Drótköteles irányítás;
A daru működtetése a kosárból és nem a kezelőfülkéből;
Üzemeltetés csökkentett sebességen.

Az ezt követő vita során nem volt egyetértés ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és
vannak tagállamok, amelyek CE-jelöléssel ellátott eszközt írnak elő személyek
emeléséhez.
Amikor a tagállamok felkérést kaptak arra, hogy osszák meg a munkacsoporttal a
daruk használata során alkalmazott nemzeti gyakorlataikat, csupán 5 tagállam reagált
a felkérésre. Az Olaszországtól kapott dokumentum (az ISO 12480 szabvány C.
mellékletére és az EN 14502-1 szabványra hivatkozva), valamint a Svédországtól és
Németországtól beérkezett dokumentumok tartalmaztak nemzeti gyakorlatokat.
Emellett nagyobb a kockázat a munkavállalók daruval történő emelése során, mert az
emelőkosár nem közvetlenül irányított, mint a villástargonca esetében, hanem
kötelekkel és láncokkal van felfüggesztve. Emiatt előfordul, hogy
tagállamok
munkavédelmi hatósági engedélyhez kötik az ilyen műveleteket.
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Jogi keret
„AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/104/EK IRÁNYELVE
(2009. szeptember 16.) a munkavállalók által a munkájuk során használt
munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről (második
egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)
(kodifikált változat)
II. MELLÉKLET – A MUNKAESZKÖZÖK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
3. Terhek emelésére szolgáló munkaeszközökre vonatkozó előírások
3.1.2. Személyek csak az erre a célra biztosított munkaeszközökkel és tartozékokkal
emelhetők.
A 89/391/EGK irányelv1 5. cikkének sérelme nélkül kivételes esetekben nem erre a
célra kialakított munkaeszköz is használható személyek emelésére, amennyiben
megtették a szükséges intézkedéseket a biztonság biztosítására a megfelelő
ellenőrzést megállapító hazai jogszabályoknak és/vagy gyakorlatnak megfelelően.
Amíg az emelésre tervezett munkaeszközökön munkavállalók tartózkodnak, a kezelő
helyet nem szabad elhagyni. Az emelt személyeknek megbízható kommunikációs
eszközökkel kell rendelkezniük. Veszély esetén megbízható eszközöknek kell
rendelkezésre állni a kiszabadításukra.”

Az irányelvben előírt követelmények
1. – Általános követelmények
...amennyiben megfelelő intézkedéseket hoztak a biztonság garantálása érdekében
a nemzeti jogszabályokkal és/vagy gyakorlatokkal összhangban...
2. – Ellenőrzési eljárások
... amennyiben megtették a szükséges intézkedéseket a biztonság biztosítására a
megfelelő ellenőrzést megállapító hazai jogszabályoknak és/vagy gyakorlatnak
megfelelően.
3. – A kezelőnek a vezérlőkészüléknél kell maradnia
Amíg az emelésre tervezett munkaeszközökön
kezelési helyet nem szabad elhagyni.

munkavállalók

tartózkodnak,

a

4. – Kommunikációs eljárások
Az
emelt személyeknek
rendelkezniük.

megbízható

kommunikációs

eszközökkel

kell

5. – Vészhelyzeti eljárások
Veszély esetén megbízható
kiszabadításukra.

eszközöknek

kell

rendelkezésre

állni

1

A MUNKÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI 5. cikk Általános rendelkezés
1. A munkáltató kötelezettsége a munkavállalók biztonságának és egészségvédelmének biztosítása
minden, a munkával kapcsolatos szempontból.
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Hivatkozások, nemzeti jogszabályok és/vagy gyakorlat
2006_42. (n.d.). AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/42/EK IRÁNYELVE
(2006. május 17.) a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról
(átdolgozás)
2009_104. (N.d.). AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/104/EK IRÁNYELVE
(2009. szeptember 16.) a munkavállalók által a munkájuk során használt
munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről
(második egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése
értelmében)
ACT 2011. (n.d.). Munkagépek és munkaeszközök biztonsága (Portugália).
AFS 2006:7. (n.d.). Ideiglenes személyemelés daruk vagy targoncák használatával. A
svéd munkakörnyezeti hatóság által kiadott rendelkezések (Svédország).
AT 2016. (n.d.). Az osztrák központi munkaügyi felügyelőség munkahelyi biztonsági
osztálya.
CY 22.05.2015. (n.d.). Személyemelésre szolgáló munkaeszközök – Emelőgépekre
szerelt vagy helyezett munkaállványok (Ciprus).
EN 14502-1. (n.d.). EN 14502-1:2010 Daruk – Személyemelő eszközök – 1. rész:
Függesztett kosarak.
EN 14502-2. (n.d.). EN 14502-2:2005+A1:2008 Daruk – Személyemelő eszközök –
2. rész: Emelhető kezelőhelyek.
GR. (n.d.). 89/1999. és 70/1990. számú elnöki rendelet.
ISO 12480. (n.d.). ISO 12480-1:1997 Daruk – Biztonságos használat – 1. rész:
Általános előírások C. melléklet: Személyek emelése vagy leengedése.
L117. (n.d.). A vezetőüléses(állásos) targoncák: A kezelő képzése és biztonságos
használat. Elfogadott gyakorlati szabályzat és iránymutatás.
LOLER. (n.d.). Emelési műveletekre és emelőeszközökre vonatkozó előírások, 1998.
(Egyesült Királyság).
LOLER, ACOP. (n.d.). Emelési műveletekre és emelőeszközökre vonatkozó előírások,
1998. Elfogadott gyakorlati szabályzat és iránymutatás (Egyesült Királyság).
NTP 955. (n.d.). Személyemelő kosárral összekapcsolt emelőberendezések
(Spanyolország).
NTP 956. (n.d.). Személyemelő kosárral összekapcsolt emelőberendezések
(Spanyolország).
PM28. (n.d.). Emelési műveletekre és emelőeszközökre vonatkozó előírások, 1998:
Elfogadott gyakorlati szabályzat és iránymutatás (LOLER ACOP L113)
(2. kiadás, 2014.) (Egyesült Királyság).
PT 18.04.2012. (n.d.). Műszaki előírások nem személyemelesi célú esközökkel történő
személyi emelés esetén (Olaszország).
TROS 2121 Part 4. (n.d.). Üzemeltetésbiztonsági műszaki szabályok – Személyeket
érintő, leesés miatti kockázat – Személyek emelése nem erre a célra tervezett
munkaeszközzel (Németország).
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Villás emelőtargonca használatára vonatkozó nemzeti
gyakorlatok
1. – Általános követelmények
Amennyiben megfelelő intézkedéseket hoztak a biztonság garantálása érdekében a
nemzeti jogszabályokkal és/vagy gyakorlatokkal összhangban (PT 18.04.2012): a
munkaeszköz jellemzői, munkakörnyezet, személyzet, valamint a munkaeszköz
használatára vonatkozó szabályok.
(2009_104) 3.1.2. Személyek csak az erre a célra tervezett munkaeszközökkel és
tartozékokkal emelhetők.
(LOLER, ACOP) Amennyiben észszerűen megvalósítható személyek emelésére
tervezett eszköz beszerzése és használata, akkor ilyen eszközt kell használni.
(NTP 955) A munkáltatók kötelesek kifejezetten személyek emelésére tervezett
eszközt használni (CE-jelöléssel ellátott eszköz).
(PM28) A targonca/emelőkosár alkalmassága
UK (PM28) 16. Alapvető fontosságú, hogy az emelőkosár kompatibilis legyen azzal a
targoncával, amelyen használják. Bármely kombináció első használata előtt ki kell
kérni az emelőkosár és a targonca gyártójának/beszállítójának a véleményét.
(AT 2016) Az összeszerelés csak olyan villástargoncákkal engedélyezett, amelyeket a
villástargonca-gyártó bizonyos emelőkosár vagy bizonyos típusú emelőkosár
használatára szánt (ezt meg kell említeni a villástargonca kézikönyvében vagy annak
módosításában). Egyéb esetekben harmadik fél általi ellenőrzés során kell értékelni a
villástargonca és az emelőkosár együtt való biztonságos használatát.
(AFS 2006:7) Harmadik fél általi ellenőrzés Általános rész, 19. Személyek
emelésére való használat érdekében az alapgép és az emelőkosár bármely
kombinációját engedélyeztetni és ellenőrizni kell a 22–25. szakaszban és a B.
mellékletben előírtak szerint. Az alapgép és az emelőkosár bármely kombinációját
engedélyeztetni és ellenőrizni kell harmadik fél általi ellenőrzés során, az ISO EN
17020 szabványban előírtak szerint. Ezt követően döntést kell hozni arról, hogy a
kombináció megfelelő biztonságot nyújt-e személyek emelésére történő használat
során. Továbbá amennyiben az ellenőrző szerv megállapítja, hogy az értékelés csak
bizonyos meghatározott hiányosságok orvoslása esetén érvényes, az ilyen
hiányosságokat ki kell javítani.
(LOLER, ACOP) 132. A véletlen működtetés megakadályozása érdekében a kezelőnek
rögzítenie kell vagy le kell zárnia a billentőművet, amikor az eszközt emelőkosárral l
együtt kívánják használni. DE (TROS 2121 4. rész) Bármilyen elmozdulást vagy
lecsúszást a villa háttámasza vagy a villakar alváza mögötti rögzítéssel kell
megakadályozni, vagyis bilincsek, fogók, láncok, reteszek vagy tolórudak
alkalmazásával a véletlen kioldódás ellen.
(PM28) Használatból való kizárás: 37. A targoncával nem összeépített
emelőkosarak nem alkalmasak használatra a következőkön:
- olyan targoncákon, amelyeknél az emelés/billentés vezérlésének sorba
rendezésére van szükség az emelőkosár vízszintes helyzetének megtartásához
az emelés során;
- olyan targoncákon, amelyek egyenetlenül mozgó oszlopokkal rendelkeznek, pl.
a leengedési folyamat során;
- 1 000 kg alatti tényleges kapacitással rendelkező targoncákon (10–11.
bekezdés), kivéve, ha ezek stabilitását vizsgálatok vagy empirikus adatokkal
ellenőrzött számítások igazolják (38. bekezdés). (Megjegyzés: Bizonyos, 1 000
kg alatti tényleges kapacitással rendelkező targoncák alkalmasak lehetnek
emelőkosárral történő használatra, de ki kell kérni a targoncagyártó
véleményét a targonca/emelőkosár kombináció stabilitásának biztosítása
érdekében);
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-

-

változtatható kinyúlású targoncákon (teleszkópos anyagmozgatók), amelyek
6 m-t meghaladó névleges magasságig történő emelésre képesek.
(Megjegyzés: Nem összeépített emelőkosarak változtatható kinyúlású
targoncáknak egyenetlen terepen történő alkalmazása során különös gonddal
kell eljárni, tekintettel az egyenetlen terepre, amelyen ezeket a gépeket
általában használják, valamint a felszerelt gumiabroncsok típusára);
szorítóvillás raklapemelőkön;
(AFS 2006:7) A targonca olyan függőleges emelőkerettel rendelkezzen, amely
nem dönthető 10˚-nál nagyobb mértékben a vízszintes síkhoz viszonyítva.
(Ami kizárja a teleszkópos anyagmozgatókat. A gyártók sok esetben
személyemelésre szánt modelleket biztosítanak. Fontos, hogy ez a típusú
szabályozás ne zavarja ezen termékek piacát).

(PM28) 23. A csatlakoztatások nem oldódhatnak és a következő funkciók nem
működhetnek az emelőkosár emelése során:
- billentés vagy oldalváltás;
- tengely- vagy oszlopszintezés;
- tolóoszlop (tolóoszlopos targoncák).
(LOLER,
ACOP)
128.
A
nem
személyszállításra
tervezett
eszközöknél
a következő biztonsági tényezőket kell alkalmazni :
- (AT 2016) A következő biztonsági tényezőket kell biztosítani: Az emelőkeret
függesztő elemeinek töréssel szembeni stabilitása: 10,0; Az emelési és
leengedési sebességi korlát 0,5 m/s;
- (LOLER, ACOP) 128. A nem személyemelésre tervezett eszközök teljesítményét
50%-kal csökkenteni kell, vagyis olyan biztonsági tényezővel kell
rendelkezniük, amely az általános emelési műveletekhez szükséges erőnél
legalább kétszer nagyobb erőre vonatkozik.
- (AFS 2006:7) Személyek targoncával történő emelése során az emelőkosár és
az abban lévő teher együttes súlya semmilyen helyzetben sem haladhatja meg
a targonca maximális terhelési kapacitásának 25%-át.
- (NTP 955) A villástargonca terhelési kapacitása az emelendő teher legalább
ötszöröse legyen, és soha nem lehet kevesebb, mint 1 000 kg;
- (DE) (TROS 2121 4. rész) A targoncának megfelelő teherbírással kell
rendelkeznie. Elsőkerék hajtású és hátsókerék kormányzású, valamint
tolóoszlopos villástargoncák teherbírása akkor tekinthető megfelelőnek, ha az
emelőkosár alapterülete nem haladja
meg
az
EUR-raklap
méreteit
(1200 mm x 800 mm), a szállított személy(ek) állóhelyzete a villakarok
magasságában van, és a villástargonca teherbírása a megemelt emelőkosárnak
megfelelő emelési magasságon legalább 5-szöröse az emelőkosár saját
tömege, a szállított személy(ek) tömege és a teher együttes tömegének.
Emelőtargonca használata
(LOLER, ACOP) 130. Személyek soha nem emelhetők a villakarokon vagy a
villástargonca villakarjain egyensúlyozott raklapon, mert könnyen leeshetnek.
Megfelelően karbantartott, erre a célra szánt, megfelelő élvédővel és padlólemezekkel
rendelkező emelőkosarat kell használni. Ennek az emelőkosárnak kompatibilisnek kell
lennie azzal az emelőtargoncával, amelyre felszerelik, annak érdekében, hogy
használat során biztonságos és stabil legyen, személyekkel, eszközökkel és
anyagokkal történő terhelés esetén is. Hatékonyan kell rögzíteni a targonca
emelővázához vagy villakarjaihoz a nem kívánt elmozdulás vagy megbillenés
megakadályozása érdekében.
131. Hatékony védőkorlátok vagy -burkolatok alkalmazásával meg kell akadályozni,
hogy az emelőkosáron szállított személyek elérhessenek bármilyen veszélyes részt (pl.
a targonca láncait). Továbbá védelmet kell biztosítani számukra bármely, a fejük fölött
lévő veszélyforrással szemben (pl. attól, hogy hozzáérjenek a szarufákhoz, a
mennyezethez, a vezetékekhez vagy a mennyezet alatti szerelvényekhez).
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(NTP 955) Az emelőkosár kialakítása:
Fel kell tüntetni rajta a hozzácsatlakoztatható villástargonca
szükséges információkat.

beazonosításához

(PM28) 16. Különösen fontos biztosítani a következőket:
- a targonca/emelőkosár kombináció megfelelő stabilitással rendelkezik minden
körülmények között, amelyek során használni kívánják;
- az emelőkosár biztonságosan rögzíthető a targoncához;
- az emelőkosáron tartózkodó személyek nem érhetik el a targonca veszélyes,
mozgó alkatrészeit vagy vezérlését.
(NTP 955) Hátul az EN ISO 14120 szabvány szerinti rögzített védőkorlátot kell
biztosítani az EN ISO 13857 vagy az EN 349 szabvány szerinti megfelelő szilárdsággal
és biztonsági távolságokkal. Az emelőkosárnak rögzítőszerkezettel kell rendelkeznie a
villán való stabilitásának biztosítása érdekében. Az emelőkosárnak tartóhevederes
rögzítőrendszerrel kell rendelkeznie. Legalább háromsoros védőkorlátnak kell lennie az
emelőkosáron.
SE (SS 3628): Meghatározza a korlátelemekre vonatkozó követelményeket.
Magasság: 1- 1,1 m, a kapaszkodókorlát a külső széltől 0,1 m-re befelé van
felszerelve, alsó korlát 0–0,1 m magasságban, korlátok száma: 3 vagy több
(AT 2016) az emelőkosarat
hátul védőburkolattal (védőráccsal) kell ellátni az
emelőkeret veszélyes részei elérésének megakadályozása érdekében, valamint
korlátokkal (legalább 1,75 m magas), tetővel (leeső tárgyak kockázata esetén) és
kapaszkodókorláttal. Biztonságos hozzáférés: ajtó mérete, az ajtó csak befelé nyílik.
2. – Ellenőrzési eljárások
... amennyiben megtették a szükséges intézkedéseket a biztonság biztosítására a
megfelelő ellenőrzést megállapító hazai jogszabályoknak és/vagy gyakorlatnak
megfelelően.
(PM28) Az emelőkosár rögzítése a targoncához
22. Illetékes személynek használatot megelőző ellenőrzéseket kell végeznie az
emelőkosár megfelelő rögzítésének és biztosításának érdekében, minden használat
előtt.
(AT 2016) Az emelővillák és a kosarak évenkénti ellenőrzése harmadik fél által.
(NTP 955) (RD 39/97) Az ilyen eszközökkel kapcsolatos munkákat a veszélyes
munkák felügyeletében szakértelemmel rendelkező munkavállalóknak kell felügyelniük
és ellenőrizniük a munkáltatóknál. Ők a biztonsági szakértők.
(GR) A munkát a megfelelő intézkedések megtétele után, a munkáltató biztonsági
szakértői / biztonsági felelőse irányítása mellett kell elvégezni a munkavállalók
biztonságának érdekében.
(ACT 2011) Építőipari munkák során, építési területeken a művezető által megfelelően
jóváhagyott konkrét tervvel kell rendelkezni a munkavégzésre vonatkozóan az október
29-i 273/2003. sz. törvényerejű rendelet 12. cikkének (1) bekezdése alapján. Ennek a
tervnek tartalmaznia kell azokat a biztonsági intézkedéseket, amelyeket a
munkavégzés érdekében el kell fogadni.
3. – A kezelőnek a kezelőhelyen kell maradnia
Amíg az emelésre tervezett munkaeszközökön munkavállalók tartózkodnak, a kezelési
helyet nem szabad elhagyni.
(PM28) Targoncakezelő
24. A targoncakezelőnek a targonca kezelőhelyén kell maradnia, amíg az emelőkosár
megemelt helyzetben van.
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(DE) (TROS 2121 4. rész) A vezető nem vezetheti a targoncát, amikor az
emelőkosárban tartózkodnak. Ez nem vonatkozik az alábbiakra:
- finompozicionálás érdekében végzett mozgatás a használat helyén,
- a helyszín megtisztításához szükségesnél nem magasabbra emelt emelőkosárral való
vezetés, feltéve, hogy biztonsági hevederek állnak rendelkezésre az emelőkosárban,
és a targonca legnagyobb tervezési sebessége legfeljebb 16 km/h, és
- tolóoszlopos és magasemelésű targoncák, amelyek megemelt teherrel is
vezethetők.
4. – Kommunikációs eljárások
Az emelt személyeknek megbízható kommunikációs eszközökkel kell rendelkezniük
(LOLER, ACOP) Kommunikációs eljárások
132. A kezelő és az állvány között megfelelő kommunikációs eszközöket kell
biztosítani (a kézi jelzések sok esetben elegendők).
(PM28) 28. Megfelelő kommunikációt kell biztosítani a targoncakezelő és az
emelőkosárban tartózkodó személyek között, különösen emelés és leengedés során.
Kézi kommunikációs eszközöket vagy jelzőrendszert kell alkalmazni, ha nehéz a
kommunikáció. Az emelőkosár 4 m-nél magasabbra, a targoncakezelő fölé történő
emelése esetén, vagy ha a munkaállványt zajos környezetben használják, akkor
valószínűleg kommunikációs eszközökre van szükség. Ilyen körülmények között külön
meg kell fontolni vezérlőberendezés, beépített munkaállvány vagy kosaras
személyemelőgép használatát.
5. – Vészhelyzeti eljárások (Veszély esetén megbízható eszközöknek kell
rendelkezésre állni a kiszabadításukra.)
Veszély esetén megbízható
kiszabadításukra.

eszközöknek

kell

rendelkezésre

állni

a

(PM28) 34. Megfelelő képzést kell biztosítani és teljes körű utasításokat kell adni az
emelőkosarakkal kapcsolatos biztonságos munkavégzési rendszerekkel kapcsolatban,
többek között arról is, hogy mit kell tenni vészhelyzet esetén, valamint az
emelőkosarakból való kihajolással kapcsolatos veszélyekről.
(NTP 955): A kockázatértékelésnek tartalmaznia kell egy vészhelyzeti tervet a
munkavállalók kiszabadítására az elektromos áramellátás meghibásodása esetén,
vagy más készenléti tervet a gyártó utasításaival összhangban. A munkavállaló
kiképzése alapvető fontosságú.
6. – Képzési követelmények
Önjáró munkaeszközt csak olyan munkavállaló vezethet, akit annak biztonságos
vezetésére megfelelően kiképeztek.
(ACT 2011) Az emelőeszköz vezetőjének megfelelő jogosultsággal kell rendelkeznie a
február 25-i 50/2005. sz. törvényerejű rendelet 5. és 32-1. cikke szerint. A tananyag
nemzeti szakképzési jegyzék keretében kerül meghatározásra. Legalább 25–50 órás
képzés.
(L117) „Vezetőüléses(állásos) targonca – A kezelő képzése és biztonságos használat”).
Legalább 3–5 napos képzés.
(AFS 2006: 5) „Targoncák használata”. Szakképzett vezetőre van szükség.
(PT 18.04.2012) Villás emelőtargonca vezetésére vonatkozó szakképesítés. 4 óra
elmélet és 8 óra gyakorlat (12 órás képzés).
ACSHW: SK STN 26 8805 villástargonca vezetők képzéséről
(AT 2016) A személyzetet ki kell képezni az ilyen típusú eszközök használatára. Villás
emelőtargonca vezetésére vonatkozó szakképesítés – elméleti és gyakorlati.
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7. – Egyéni védőeszközökre vonatkozó követelmények
(89/656/EGK irányelv az egyéni védőeszközökről) Egyéni védőeszköz akkor
használható, ha a kockázatok a csoportos védelem technikai eszközeivel, illetve a
munkaszervezés intézkedéseivel, módszereivel vagy eljárásaival nem kerülhetők el,
vagy nem csökkenthetők eléggé.
(PM28) Az emelőkosárban tartózkodó személyek. 31. A munkavállalók nem állhatnak
fel a védőkorlátokra. Továbbá nem ajánlatos kihajolni az emelőkosárból, amikor az
megemelt helyzetben van, és amennyiben az észszerűen megvalósítható, az
emelőkosarat úgy kell beállítani, hogy a munkavállalóknak ne kelljen kihajolniuk róla
munkavégzés közben. Amennyiben szükség van arra, hogy a munkavállalók
kihajoljanak az emelőkosárból magasban történő munkavégzés során, az emelőkosár
biztonsági heveder kikötési pontjaihoz rögzített biztonsági hevedert és biztosítókötelet
kell használniuk annak érdekében, hogy ne veszítsék el az egyensúlyukat és ne
essenek át a korlátokon.
(ACT 2011) Egyéni védőintézkedések, konkrétan a magasból történő lezuhanás
megelőzésére szolgáló intézkedések, az olyan kockázatok minimalizálása érdekében,
amelyek más eszközökkel nem küszöbölhetők ki, illetve nem enyhíthetők.
(CY 22.05.2015) A munkáltató köteles gondoskodni az emelőkosárban tartózkodó
munkavállalók biztonsági hevederekkel történő biztosításáról. Az emelőkosárban
megfelelő kikötési pontnak kell rendelkezésre állnia.
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Példák olyan feltételekre, amelyeket a munkavédelmi
hatóságok
megkövetelhetnek
villás
emelőtargoncák
munkavállalók
emelésére
való
kivételes
használatával
kapcsolatos
nemzeti
gyakorlataik szerint.
1.
Általános követelmények (amennyiben megfelelő intézkedéseket hoztak a biztonság
garantálása érdekében a nemzeti jogszabályokkal és/vagy gyakorlatokkal összhangban)
Személyek csak az erre a célra biztosított munkaeszközökkel és tartozékokkal emelhetők.
Amennyiben észszerűen megvalósítható személyek emelésére tervezett eszköz beszerzése
és használata (CE-jelöléssel ellátott eszköz), akkor ilyen eszközt kell használni.
A targonca/emelőkosár alkalmassága
Alapvető fontosságú, hogy az emelőkosarat kompatibilissé kell tenni azzal a targoncával,
amelyen használják, az alábbi módszerek egyikével.
1. Bármely kombináció első használata előtt ki kell kérni az emelőkosár és a targonca
gyártójának/beszállítójának a véleményét. Ezt a kombinációt meg kell említeni a
villástargonca kézikönyvében vagy annak módosításában.
2. Az alapgép és az emelőkosár bármely kombinációját engedélyeztetni és ellenőrizni
kell harmadik fél általi ellenőrzés során, az ISO EN 17020 szabványban előírtak
szerint. Ezt követően döntést kell hozni arról, hogy a kombináció megfelelő
biztonságot nyújt-e személyek emelésére történő használat során. Továbbá
amennyiben az ellenőrző szerv megállapítja, hogy az értékelés csak bizonyos
meghatározott
hiányosságok
megszüntetése
esetén
érvényes,
az
ilyen
hiányosságokat ki kell javítani.
A véletlen működtetés megakadályozása érdekében a kezelőnek rögzítenie kell vagy le kell
zárnia a billentőművet, amikor az eszközt emelőkosárral együtt kívánják használni.
Bármilyen elmozdulást vagy lecsúszást a villa háttámasza vagy a villakar alváza mögötti
rögzítéssel kell megakadályozni, vagyis bilincsek, fogók, láncok, reteszek vagy tolórudak
alkalmazásával a véletlen kioldódás ellen.
A nem beépített emelőkosarak nem ajánlottak használatra a következőkön:
- olyan targoncákon, amelyeknél az emelés/billentés vezérlésének sorba rendezésére
van szükség az emelőkosár vízszintes helyzetének megtartásához az emelés során;
- olyan targoncákon, amelyek egyenetlenül mozgó oszlopokkal rendelkeznek (pl.
leengedési folyamat során);
- 1 000 kg alatti tényleges kapacitással rendelkező targoncákon, kivéve, ha ezek
stabilitását vizsgálatok vagy empirikus adatokkal ellenőrzött számítások igazolják.
(Megjegyzés: Bizonyos, 1 000 kg alatti tényleges kapacitással rendelkező targoncák
alkalmasak lehetnek emelőkosárral történő használatra, de ki kell kérni a
targoncagyártó véleményét a targonca/emelőkosár kombináció stabilitásának
biztosítása érdekében);
- magasemelésű targoncákon (teleszkópos anyagmozgatók), amelyek 6 m-t
meghaladó névleges magasságig történő emelésre képesek. (Megjegyzés: Nem
beépített emelőkosarak magasemelésű targoncákon nehéz terepen történő
alkalmazása során különös gonddal kell eljárni, tekintettel az egyenetlen terepre,
amelyen ezeket a gépeket általában használják, valamint a felszerelt gumiabroncsok
természetére);
- A targonca olyan függőleges emelőkerettel rendelkezzen, amely nem dönthető 10˚nál nagyobb mértékben a vízszintes síkhoz viszonyítva (ami kizárja a teleszkópos
anyagmozgatókat. A gyártók sok esetben személyemelésre szánt modelleket
biztosítanak. Fontos, hogy ez a típusú szabályozás ne zavarja az erre szánt
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termékek piacát);
- szorítóvillás raklapemelők.
A csatlakoztatások nem oldódhatnak és a következő funkciók nem működhetnek az
emelőkosár emelése során:
- billentés vagy oldalváltás;
- tengely- vagy oszlopszintezés;
- tolóoszlop (tolóoszlopos targoncák).
A nem személyszállításra tervezett eszközöknél a következő biztonsági tényezőket kell
alkalmazni :
-

-

-

a következő biztonsági tényezőket kell biztosítani: az emelőkosár függesztő
elemeinek töréssel szembeni stabilitása: 10,0;
a következő biztonsági tényezőket kell biztosítani: Az emelési és leengedési
sebességi korlát 0,5 m/s;
a nem személyszemelésre tervezett eszközök teljesítményét 50%-kal csökkenteni
kell, vagyis olyan biztonsági tényezővel kell rendelkezniük, amely az általános
emelési műveletekhez szükséges erőnél legalább kétszer nagyobb erőre vonatkozik.
személyek targoncával történő emelése során az emelőkosár és az abban lévő teher
együttes súlya semmilyen helyzetben sem haladhatja meg a targonca maximális
terhelési kapacitásának 25%-át.
a villástargonca terhelési kapacitása az emelendő teher legalább ötszöröse legyen,
és soha nem lehet kevesebb, mint 1 000 kg;
A targoncának megfelelő teherbírással kell rendelkeznie. Elsőkerék hajtású és
hátsókerék kormányzású, valamint tolóoszlopos villástargoncák teherbírása akkor
tekinthető megfelelőnek, ha az emelőkosár alapterülete nem haladja meg az EURraklap méreteit (1 200 mm x 800 mm), a szállított személy(ek) állóhelyzete a
villakarok magasságában van, és a villástargonca teherbírása a megemelt
emelőkosárnak megfelelő emelési magasságon legalább 5-szöröse az emelőkosár
saját tömege, a szállított személy(ek) tömege és a teher együttes tömegének.

Az emelőtargonca használata
Személyek soha nem emelhetők a villakarokon vagy a villástargonca villakarjain
egyensúlyozott raklapon, mert könnyen leeshetnek.
Megfelelően karbantartott, erre a célra szánt, megfelelő élvédővel és padlólemezekkel
rendelkező emelőkosarat kell használni.
Ennek az emelőkosárnak kompatibilisnek kell lennie azzal az emelőtargoncával, amelyre
felszerelik, annak érdekében, hogy használat során biztonságos és stabil legyen,
személyekkel, eszközökkel és anyagokkal történő terhelés esetén is. Hatékonyan kell
rögzíteni a targonca emelővázához vagy villakarjaihoz a nem kívánt elmozdulás vagy
megbillenés megakadályozása érdekében.
Hatékony védőkorlátok vagy -burkolatok alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy az
emelőkosáron szállított személyek elérhessenek bármilyen veszélyes részt (pl. a targonca
láncait). Továbbá védelmet kell biztosítani számukra bármely, a fejük fölött lévő
veszélyforrással szemben (pl. attól, hogy hozzáérjenek a szarufákhoz, a mennyezethez, a
vezetékekhez vagy a mennyezet alatti szerelvényekhez).
Fel kell tüntetni rajta a hozzácsatlakoztatható villástargonca meghatározásához szükséges
információkat.
Különösen fontos biztosítani a következőket:
- az emelőkosár biztonságosan rögzíthető legyen a targoncához;
- az emelőkosárban tartózkodó személyek nem érhetik el a targonca veszélyes,
mozgó alkatrészeit vagy vezérlését.
Hátul az EN ISO 14120 szabvány szerinti rögzített védőőkorlátot kell biztosítani az
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EN ISO 13857 vagy az EN 349 szabvány szerinti megfelelő szilárdsággal és biztonsági
távolságokkal.
Az emelőkosarat hátul védelemmel kell ellátni az emelőkeret veszélyes részei elérésének
megakadályozása érdekében, valamint korlátokkal (legalább 1,75 m magas), tetővel (leeső
tárgyak kockázata esetén) és kapaszkodókorláttal. Biztonságos hozzáférés: ajtó mérete, az
ajtó csak befelé nyílik.
Az emelőkosár korlátaira vonatkozó követelmények: magasság: 1-1,1 m, a
kapaszkodókorlát a külső széltől 0,1 m-re befelé van felszerelve, alsó korlát 0–0,1 m
magasságban, korlátok száma: 3 vagy több.
az emelőkosárnak rögzítőeszközzel kell rendelkeznie a villa stabilitásának biztosítása
érdekében.
az emelőkosárnak biztonságihevederes kikötési ponttal(pontokkal) kell rendelkeznie.
Illetékes személynek használatot megelőző ellenőrzéseket kell végeznie az emelőkosár
megfelelő elhelyezkedésének és rögzítésének biztosítása érdekében, minden használat
előtt.
Az emelővillákat és az emelőkosarakat évenként ellenőriztetni kell harmadik féllel.
Az ilyen eszközökkel kapcsolatos munkákat a veszélyes munkák felügyeletében
szakértelemmel rendelkező munkavállalóknak kell felügyelniük és ellenőrizniük a
vállalatoknál (biztonsági szakértők/biztonsági felelős).
Építési munkák során, építési területeken konkrét tervvel kell rendelkezni a munkák
elvégzésére vonatkozóan. Ennek a tervnek tartalmaznia kell azokat a biztonsági
intézkedéseket, amelyeket a munkák elvégzése érdekében el kell fogadni.
A targoncakezelőnek a targonca vezérlőeszközénél kell maradnia, amíg az emelőkosár
megemelt helyzetben van.
A vezető nem vezetheti a targoncát, amikor a kosárban tartózkodnak. Ez nem vonatkozik
az alábbiakra:
- finompozicionálás érdekében végzett mozgatás a használat helyén,
- a helyszín megtisztításához szükségesnél nem magasabbra emelt emelőkosárral való
vezetés, feltéve, hogy biztonságihevederek állnak rendelkezésre az emelőkosárban, és a
targonca legnagyobb közlekedési sebessége legfeljebb 16 km/h, és
- állványkiszolgáló tolóoszlopos és magas emelésű targoncák, amelyek megemelt teherrel
is vezethetők.
A targoncakezelő és az emelőkosárban tartózkodó személyek között megfelelő
kommunikációs eszközöket kell biztosítani (különösen emelés és leengedés során).
Kézi kommunikációs eszközöket vagy jelzőrendszert kell alkalmazni, ha nehéz a
kommunikáció.
Az emelőkosár 4 m-nél magasabbra, a targoncakezelő fölé történő emelése esetén, vagy
ha a munkaállványt zajos környezetben használják, akkor valószínűleg kommunikációs
eszközökre van szükség.
Ilyen körülmények között külön meg kell fontolni külön vezérlőberendezés2 , beépített
munkaállvány vagy kosaras személyemelőgép3 használatát.
Megfelelő képzést kell biztosítani az emelőkosarakkal kapcsolatos biztonságos
munkavégzési rendszerekkel kapcsolatban, többek között arról is, hogy mit kell tenni
vészhelyzet esetén, valamint az emelőkosáról való kihajolással kapcsolatos veszélyekről.
2 A külön vezérlőberendezéssel irányított munkaállványok nem beépített, folyamatos vezérlésű
munkaállványok, amelyek a targonca emelési/leengedési és vontatási vezérléséhez kapcsolódnak és azt
leállítják, amíg az állványon lévő személy vagy személyek működésbe hozzák az állványon lévő vezérlést;
vagyis az állvány vagy a targonca mozgásának magasságát csak a targoncavezérlést működtető
targoncakezelő határozhatja meg, amikor az állványon lévő kezelőnél van az állvány vezérlése.
3 Mozgó munkaállványok
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Teljes körű utasításokat kell adni az emelőkosarakkal kapcsolatos biztonságos munkavégzési
rendszerekkel kapcsolatban, többek között arról is, hogy mit kell tenni vészhelyzet
esetén, valamint az emelőkosárbólól való kihajolással kapcsolatos veszélyekről.
A kockázatértékelésnek tartalmaznia kell egy vészhelyzeti tervet a munkavállalók
kiszabadítására az elektromos áramellátás meghibásodása esetén, vagy más készenléti
tervet a gyártó utasításaival összhangban.
A munkavállalóknak önjáró munkaeszköz vezetésére vonatkozó szakképesítéssel kell
rendelkezniük. Általában legfeljebb 50 óra elméleti és gyakorlati képzésre van szükség. 4
Egyéni védőeszköz akkor használható, ha a kockázatok kollektív védelemmel, illetve a
munkaszervezési intézkedésekkel nem kerülhetők el, vagy nem csökkenthetők eléggé.
Nem ajánlatos kihajolni az emelőkosárból, amikor az megemelt helyzetben van, és
amennyiben az észszerűen megvalósítható, az emelőkosarat úgy kell pozicionálni, hogy az
embereknek ne kelljen kihajolniuk róla munkavégzés közben.
Amennyiben szükség van arra, hogy az emberek kihajoljanak az emelőkosárból magasban
történő munkavégzés során, az emelőkosár kikötési pontjaihoz rögzített biztonsági
hevedert és biztosítókötelet kell használniuk annak érdekében, hogy ne veszítsék el az
egyensúlyukat
és ne essenek át a korlátokon. Az emelőkosáron megfelelő kikötési pontnak kell
rendelkezésre állnia.

Például az STN 26 8805 szerinti képzés „Motoros ipari targoncák. Alapvető követelmények. Előírt
képesítés.”
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