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Ki  a felelős emelőgépek, daruk , targoncák 
üzemképes használatáért:  

- EBSZ szerint: 

Üzemeltető: 

Aki az emelőgép tulajdonosa vagy bérlője és az emelőgép 
üzemeltetését, kiszolgáló személyek emelőgép-kezelő, 
kötöző 

     Munkáltatója vagy megbízója. 

Üzembentartó: 

  Aki az emelőgép tulajdonosa vagy bérbe adója, illetve aki 
az emelőgépet üzemelteti. 

Emelőgép ügyintéző: 

Az a személy, akit az emelőgép üzemben tartója, 
bérelt gép esetén az emelőgép üzemeltetője ezzel a 
feladattal írásban megbízott, és rendelkezik a 
szükséges képesítéssel. (OKJ képesítéssel) 2 



Emelőgépekre vonatkozó jogszabályok 

 1993. évi XCIII törvény munkavédelemről (Mvt.) 

 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet Vhr. Az Mvt. végrehajtásáról.  

 10/2016 (IV.5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk 
biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről. 

 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági 
követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról 

 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek 
munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 

 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve 
személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 
véleményezéséről 

 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési 
munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó 
minimális munkavédelmi követelményekről 

 Ágazati speciális jogszabály: 

 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat 
kiadásáról (EBSZ) 
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Emelőgép-ügyintéző lehetőségei, feladatai: 

 Munkáltatónál (alapító okiratban megnevezet vezető 
aláírásával ellátott), szerződése legyen, ahol szabályozva legyen 

konkrétan a feladata. 

 Milyen feladatokat ruházhat át a munkáltatóvezetője:  

  Emelőgépekkel kapcsolatos adminisztráció vezetése 

  Karbantartás szervezés és ütemezési feladatok 

  Emelőgépszakértőkel való kapcsolattartás 

  Emelőgép beszállítók, alvállalkozókkal kapcsolattartás 

  Emelőgép üzembe helyezéssel kapcsolatos feladatok intézése 

  Belső EBSZ elkészítése a munkáltatóvezetővel együtt 

  A munkaüggyel egyeztetve a kezelési jogosultságok szabályzása 
és ellenőrzése 

  Kezelési, oktatási tematika, teszt lapok készítése 

  Belső képzési rend meghatározása  

  Emelőgépek különleges emelési utasításának elkészítése, 
készíttetése 
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Emelőgép-ügyintéző lehetőségei, feladatai: 

 Az új és felújított emelőgépek üzembe helyezési eljárásához 
rendeletben előírt szakemberekből  álló munkacsoport, feladatait 
összehangolja, és az emelőgép-naplóban is rögzített 
bejegyzéssel dönt az üzembe helyezés engedélyezéséről 
munkáltató képviseletében megbízás alapján az 
Emelőgép-ügyintéző. 

Csoport résztvevői lehetnek: 

 Emelőgép gyártó, szerelő kivitelező vezetői (szerelési kivitelezési 
nyilatkozat) 

 Emelőgép szakértő(k)  

 Emelőgép üzembe helyezéssel kapcsolatosan közreműködő 
foglalkozás egészségügyi szolgáltató szakembere 

 Munkabiztonsági szakember, szakértő (Üzh. előzetes 
munkavédelmi vizsgálat)  

 Egyéb kötelező vizsgálatokat végző szakemberek.  
PL:( Érintésvédelmet, zaj mérést, fény mérést, végzők) 5 



Emelőgép időszakos vizsgálatait végezhetik : 

A napi vagy műszakos ellenőrzés: 

Emelőgépkezelő, targoncavezető 
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Emelőgép-ügyintéző lehetőségei, feladatai: 

  Külső szolgáltató megbízása esetén az emelőgépekkel 
kapcsolatos feladatokat szerződésben kell meghatározni, 
melynek elkészítésében részt vesz. 

  Az emelőgépeket műszaki, biztonságtechnikai szempontból 
ellenőrzi, illetve ellenőrizteti és a megállapított hiányosságok 
megszüntetése érdekében  intézkedést kezdeményez. 

  Az emelőgépekkel kapcsolatos minden műszaki, fejlesztési, 
karbantartási, üzemeltetési kérdés megoldásában részt vesz, 
azokat szakmai szempontból véleményezi, végrehajtásukat 
elősegíti, ellenőrzi. 

  Éves vizsgálati ütemtervet készít, a valós műszaki állapotokat 
tükröző karbantartási éves ütemterv készítésénél közreműködik, 
azok végrehajtását ellenőrzi. 

  Üzembiztonsági hiányosságok miatt az emelőgép üzemeltetését 
megtilthatja, amelyről az üzemeltető, munkáltató vezetőjét, 
értesíteni köteles a hiányosságok és a szükséges intézkedések 
egyidejű megnevezésével. 7 



Emelőgép-ügyintéző lehetőségei, feladatai: 

 A hozzá tartozó emelőgépek, eszközök selejtezésére javaslatot tehet. 

 A kötöző és teherfelvevő eszközöket nyilvántartásba veszi, azok 
időszakos vizsgálati ütemtervét meghatározza. 

 Az emelőgépek éves vizsgálati ütemterve szerinti terhelési próbákat 
végezteti, eredményeit értékeli, és a szükséges intézkedéseket tesz. 

 Kidolgozza az illetékessége területén az emelőgépek  biztonságos 
üzemeltetési dokumentációját típusonként és azok egy példányát, az 
érdekelt emelőgép-kezelőknek átadja és műszakos vizsgálat rendjét. 

 Részt vesz az emelőgép-kezelők és kötözők tanfolyamának 
szervezésében. 

 Az emelőgép-kezelők és kötözők időszakos alkalmassági orvosi 
vizsgálatának végrehajtását ellenőrzi. 

 Az emelőgépek rendeltetés szerinti használatát esetenként ellenőrzi. 

 Az emelőgép-naplóba tett észrevételeket, bejegyzéseket rendszeresen 
ellenőrzi, az így vagy egyéb módon tudomására jutott hiányosságok 
megszüntetése érdekében haladéktalanul intézkedést kezdeményez. 
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Munkavédelmi oktatás  

Az emelőgép kezelőjét, a kötözőt és a karbantartót 
munkavédelmi oktatásban kell részesíteni: 
- a munkába állása előtt, 

- legalább hat hónapos távollét után. 

Ismétlődő, illetőleg rendkívüli munkavédelmi oktatásban kell 
részesíteni: 
- az emelőgép kezelőjét, a kötözőt és a karbantartót évente legalább 

egy alkalommal, 
- az emelőgép kezelőt, a más - általa korábban még nem kezelt 

– emelő géptípus- kezelése előtt. 

A munkavédelmi oktatásokhoz az üzemeltető, munkáltató vagy 
megbízottja  EMELŐGÉP –ÜGYINTÉZŐ munkavédelmi 
szakképzettséggel rendelkező személlyel tematikát készíttet, 
amelynek ki kell terjednie a munkahelyek, munkaeszközök, a 
technológia kockázataira, annak elhárítására, a vonatkozó jogszabályok 
betartására. 9 



Munkavédelmi oktatás  

T E M A T I K A 

A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén 
mennyiségileg értékelni  

a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető 
kockázatokat.  

A tematika készítésénél figyelembe kell 
venni, hogy: 
•Milyenek a valóságos körülmények 
•Milyenek az előírás körülményei 

Mi a teendő: 
(műszaki megoldások, 
szervezési megoldások,  
viselkedési formák) 

Kockázatértékelési dokumentáció 
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Munkavédelmi oktatás   

Munkaeszközök: 
•Emelőgépek 

•Teherfelvevő eszközök 

•Emelés környezetében használt 
munkaeszközök 

Technológia kockázatok: 

•Hány emelőgép emel 

•Milyen emelőgép emel 

•Mit kell emelni, szállítani 

•Honnan hová kell szállítani 

•Van–e az emelés, szállítás környezetében 
valaki,, vagy valami, 

•Milyen teherfelvevő eszköz szükséges 
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Az emelőgép-ügyintéző feladata a NEM OKJ 
képzések szerinti oktatások megtartásánál  

• Emelőszerkezetek kezelő 
• Teherkötöző 
• Kézi, pneumatikus, hidraulikus, emelő berendezés kezelő 

Jelentkezési feltételek: 
• Alapfokú iskolai végzettség (min. 8 osztály), 
• Betöltött 18. életév, 
• Egészségügyi alkalmasság 
Minimum oktatási követelmény: 
• Kezelők részére a szakmai és munkavédelmi 

ismeretek elsajátítását munkavédelmi oktatás 
keretében az üzemeltető köteles biztosítani  

• Kezelői jogosultság legalább 5 órás elméleti és 3 
órás gyakorlati követelményeket magában foglaló 
tanfolyam sikeres elvégzése (vizsga) után adható ki a 
megbízás gépkezelésre. 12 



Emelőgép-ügyintéző feladata dokumentációk 
felülvizsgálata, megőrzése, kezelése: 

 Területéhez tartozó emelőgépeket nyilvántartani és megőrizni az 
emelőgép, a teherfüggesztő eszköz minden okmányát az 
emelőgép, illetőleg a teherfüggesztő eszköz kiselejtezéséig, 
különösen; 

 Az időszakos vizsgálatok eredményeit, dokumentálását, 

 A karbantartási munkák, a fődarab-, a horog-, és a lánccserék 
előírás szerinti bizonylatait, emelőgép naplóit, szerelői 
nyilatkozatot; 

 Naprakészen vezetni az emelőgép, a teherfüggesztő eszköz 
üzemeltetési dokumentációját, nyilvántartását és azokat az 
emelőgép selejtezéséig megőrizni; 

 Javasolt a dokumentumok 5 évig tartó megőrzése az emelőgép, 
eszköz selejtezése után is megőrizni; 

 A munkabaleset kivizsgálásánál a munkáltató 3 évig köteles 
rendelkezésre állni, azért a dokumentumokat a pereskedés 
bizonyítási el járásban való részvételhez megőrizni. 

13 



Emelőgép-ügyintéző feladata dokumentációk 
felülvizsgálata, megőrzése, kezelése: 

 Emelőgépek üzembe helyezéséhez vagy üzembe 
helyezettség felülvizsgálatához az alábbi iratok 

szükségesek: 

 Magyar nyelvű gépkönyv, mely tartalmazza kezelési 
használati előírásokat 

 Európai konformitási nyilatkozat - 2004 után minden 
gépre  

 Akkreditál laboratórium megfelelőségi tanúsítás jegyzőkönyve 
- 2004 előtt minden gépre  

 Emelőgép szerelői nyilatkozat az üzembe helyezésre történt 
felkészítésről  

 Vizsgálati csoportszám besorolás MSZ 9721-1:2009 

 Alkalmassági vizsgálat MSZ 6726 szabványsorozat szerint, 
vagy fő vizsgálat,  
2004 előtt fő és biztonságtechnikai vizsgálat 
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Emelőgép-ügyintéző feladata dokumentációk 
felülvizsgálata, megőrzése, kezelése: 

 Emelőgépek üzembe helyezéséhez vagy üzembe 
helyezettség felülvizsgálatához az alábbi iratok 

szükségesek: 

 Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat 2004-et 
megelőzően az MSZ 63-4:1985 szabvány szerint, és 
emelőgép szakértő végezhette, 

 Üzembe helyezés elrendelése irat 

 Üzembe helyezés eljárás jegyzőkönyve irat 

 Üzemviteli dokumentáció MSZ 16226:2012 szabvány szerint 
csak targoncához, 2012-től  

 Vizsgálati igazolása (targonca üzemviteli dokumentum 
melléklete) 2012-től  

 Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat jegyzőkönyve vagy írat. 
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Emelőgép-ügyintéző feladata dokumentációk 
felülvizsgálata, megőrzése, kezelése: 

Emelőgépek üzembe helyezéséhez meglévő íratok 
nem fogadhatók el, ha tartalmi és formai előírásoknak 

nem felelnek meg:  

 Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat jegyzőkönyv, 
más címet is tartalmaz és szabványokra hivatkozik, NEM 
elfogadható!  

 Szöveges értékelést kell tartalmaznia az emelőgép 
működéséról és környezeti kockázatairól meg nevezve 
helyszint és vizsgálat idejét és végző jogosultságát is. 

 Üzembe helyezés elrendelését nem munkáltató, üzemeltető 
rendelte el, fontos dátum és helyszín is. 

 Üzemviteli dokumentáció MSZ 16226:2012 szabvány szerint 
csak targoncához, 2012-től kell, de nem igazolható 
üzemeltető vásárolt ilyen szabványt. 16 



Emelőgép-ügyintéző feladata dokumentációk 
felülvizsgálata, megőrzése, kezelése: 

 Emelőgépek üzembe helyezéséhez meglévő íratok nem 
fogadhatók el, ha tartalmi és formai előírásoknak nem 

felelnek meg:  

 Az emelőgépen elvégzett üzembehelyezést megelőző műszaki 
alkalmassági vizsgálat, ha  nem az MSZ 6726 
szabványsorozat szerint, történt, NEM elfogadható!  

 Olyan időszakos biztonsági vizsgálat, (öt évenként végzendő 
biztonsági vizsgálat, és vizsgálati csoportszám besorolás 
szerinti időközönként végzendő fő- és szerkezeti vizsgálat) 
melyek jegyzőkönyveit munkavédelmi vizsgálatnak 
nevezték 

 Olyan vizsgálati jegyzőkönyvek melyeknél aláírók 
jogosultsága nincs feltüntetve. (MMK honlapján ellenőrzendő)   
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Emelőgép-ügyintéző feladata dokumentációk 
felülvizsgálata, megőrzése, kezelése: 

 Emelőgépek üzembe helyezéséhez meglévő íratok nem 
fogadhatók el, ha tartalmi és formai előírásoknak nem 

felelnek meg: 

 Illetve, az MSZ 63-1-6-ig szabványsorozat bármelyik tagjára 
hivatkoztak, (a munkavédelmi vizsgálatnak nevezés és az  
MSZ 63 szabvány alkalmazása szakértői engedély 
visszavonásával járhat!) (Kamarai eljárás) 

 2009 évet követően a targoncát nem az MSZ 9721-4:2009 
szabvány pontjai szerint vizsgálták 

 Fő vizsgálati jegyzőkönyv, ami nem tartalmazza a terheléses 
vizsgálatokat. 
A fő vizsgálat terheléses vizsgálat nélkül csak szerkezeti 
vizsgálat akkor is, ha mellékeltek hozzá egy terhelési 
jegyzőkönyvet! 
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Emelőgép-ügyintéző feladata dokumentációk  
kezelésél elfogadott rossz gyakorlati példa: 

 Emelőgép vizsgálati  jegyzőkönyvek hibái: 
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Emelőgép-ügyintéző feladata dokumentációk  
kezelésél elfogadott rossz gyakorlati példa: 

 Emelőgép vizsgálati  jegyzőkönyvek hibái : címzés  még 
jó, de hátfalnál nem lévő vizsgálati pontok szerepelnek és 

más dokumentáció nem volt található üzemeltetőnél 
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Emelőgép-ügyintéző feladata dokumentációk  
kezelésnél elfogadott rossz gyakorlati példa: 

 Emelőgép vizsgálati  jegyzőkönyvek hibái: 1 oldal jkv., hátfalas 
gépkocsi időszakos vizsgálatáról emelőgép – ügyintéző 

készítette 
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Emelőgép-ügyintéző feladata dokumentációk  
kezelésél elfogadott rossz gyakorlati példa: 

 Emelőgép vizsgálati  jegyzőkönyvek hibái: 
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Emelőgép-ügyintéző feladata: Vizsgálati jegyzőkönyvek formai, 
tartalmi követelményeinek elemzése, egy jó  gyakorlati példa: 

 Jegyzőkönyv megnevezések : 

 Üzembehelyezést megelőző Műszaki Megfelelőségi Vizsgálati 
Jegyzőkönyv (MSZ-6726 szerint) Új, felújított vagy átalakított 
emelőgép üzemszerű használatba vétel előtti, az adott célra való 
alkalmassági vizsgálata. Végezheti Emelőgép szakértő (G-D-36)/ 

 Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálati jegyzőkönyv veszélyes 
gép, technológia munkavédelmi üzembe helyezéséhez /Munkavédelmi 
szaktevékenység/ 

 Időszakos biztonsági felülvizsgálat: Jegyzőkönyv ….. Emelőgéphez. 
(max. 5 év.)  Vizsgálat elvégzéséhez  Emelőgép szakértő kell 

 Fő Vizsgálati Jegyzőkönyv ….. Emelőgéphez. 
végezheti: Emelőgép szakértő, korlátozással Emelőgép- ügyintéző is. 

 Szerkezeti Vizsgálati Jegyzőkönyv ….. Emelőgéphez.  
végezheti: Emelőgép szakértő, Emelőgép- ügyintéző és Emelőgép 
vizsgáló 
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Emelőgép-ügyintéző feladata: Vizsgálati jegyzőkönyvek formai, 
tartalmi követelményeinek elemzése, egy jó  gyakorlati példa: 

Jegyzőkönyv tartalma 

 Jegyzőkönyv azonosító, sorszám. 

 Tulajdonos, Üzemeltető adatai: Cég név, cím, (központ, telephely, 
vizsgálat helye) 

 A vizsgált Emelőgép pontos megnevezése adatai (gyártmány, típus, 
gyári szám, gyártási idő, teherbírása, stb.) 

 Vizsgálatra vonatkozó előírások szabványok, megnevezése. 

 Vizsgálati eszközök, berendezések, műszerek megnevezése, adatai. 

 Vizsgálati eredmény: hibák, hiányosságok. 

 Vizsgálat helye ideje és következő vizsgálat megnevezése, 
esedékessége.  

 Vizsgálatot végző(k) aláírása, olvasható neve, beosztása, 
jogosultsága ( Pl: Emelőgép szakértő, Emelőgép- ügyintéző és 
Emelőgép vizsgáló, végzettséget igazoló dokumentum azonosítója, 
kamarai száma) 24 



Emelőgép-ügyintéző feladata dokumentációk  
kezelése: 

 Emelőgép naplók rendszeres ellenőrzése : 

 Emelőgép dokumentációjába (emelőgép napló, darukönyv) 
bejegyezni kell és tanúsítani a műszakos vizsgálat elvégzését 
és eredményét, javítás utáni vizsgálat, a karbantartás, a 
javítás, illetve az emelőgépen végzett bármilyen tevékenység 
tényét, időszakos vizsgálatok elvégzését, ezt ellenőrzi az 
EMELŐGÉP-ÜGYITÉZŐ illetőleg ha szükségesnek ítéli, akkor a 
további működés letiltását, vagy a működést korlátozó 
feltételeket bejegyezi. 

 Bejegyzés gépnaplóban „ÜZEMKÉPES” vagy „ÜZEMKÉPTELEN” 
esetleges hibák hiányosságok megnevezése röviden. 

 Más bejegyzéseket külön üzenő füzetben javasolt vezetni 
ellenkező esetben bírság kiszabása várható hatósági 
ellenőrzéskor.  
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Emelőgép-ügyintéző feladata dokumentációk  
kezelésél elfogadott rossz gyakorlati példa: 

 Emelőgép naplók rendszeres ellenőrzésének elmaradása : 
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Emelőgép-ügyintéző feladatok korlátai:  

 - Munkáltató, üzemeltető nem megfelelő hozzáállása 
feladatok és szabályzások elkészítése során 

- Munkáltató, üzemeltető nem adja át feladatait csak részben 
az emelőgép-ügyintézőnek Pl. csak adminisztráció. 

- Nem egységes vagy megtévesztő jogszabály értelmezés 

- Külső  emelőgép-ügyintézési feladatok ellátása esetén nincs 
rendszeres tájékoztatás üzemeltető, munkáltató részéről , 
pl. mikkor milyen gépek érkeztek és hol kerültek 
üzembehelyezésre 

- Külső  emelőgép karbantartók, javítók és időszakos 
vizsgálatok végzők kiválasztásánál és kapcsolat tartásnál 
nem az emelőgép -ügyintéző van a feladattal megbízva. 
(beszerzés, pénzügy, üzemeltetés, karbantartás, javítás, 
felső vagy közép vezetők) 
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Emelőgép-ügyintézői tevékenység a 
gyakorlatban, lehetőségek és korlátok 

Köszönöm a figyelmet! 

         Lászka Sándor  
Had- Biztonságtechnikai 
        Okleveles mérnök           
sandor.laszka@gmail.com. 
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