
SZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKA 

Targoncavezetők képzése Svájcban 
Az ipar és a mezőgazdaság legelterjedtebb munkaeszközei közé tartoz-
nak a targoncák. Az amerikai hadsereg Európában 1944-ben vezetette 
be az emelőtargoncákat rakodólapos áruk emelésére, szállítására és 
rakodására. Ma már szinte áttekinthetetlenül sok targoncatípus létezik. A 
munkabiztonság szempontjából az emelőtargoncák veszélyes eszközök. 
Vezetésükre csak megfelelően kiképzett személyek jogosultak. A targon-
cavezetők képzésének követelményeit azonban még mindig nem szabá-
lyozták egyértelműen minden szempontból, bár az utóbbi években jelen-
tős eredményeket értek el Svájcban. 

Tárgyszavak: targoncavezető-képzés; targoncavezető-oktatók képzése; 
vizsga; jogosítvány; Svájc. 

Törvényi szabályozás 
A targoncavezetők képzési követelményei a szövetségi munkavédelmi ren-

delkezésekre (VUV = balesetmegelőzési és munkaegészségügyi rendelkezé-
sek), valamint a balesetbiztosítási bírósági ítéletekre támaszkodnak (1. táblázat). 
A VUV előírja a targoncavezetők képzését, a gyakorlatban azonban gyakran me-
rülnek fel olyan kérdések, amelyeket sem a törvény, sem a balesetbiztosítási 
bírósági ítéletek még nem szabályoznak. Ilyenek többek közt: 

• a képzés időtartama, 
• a tanulóktól megkövetelt feltételek, 
• jogosultság a képzésre, 
• képzési formák. 
A SUVA munkavédelmi hatóság a targoncavezető-képzés alábbi, általá-

nos érvényű lehetőségeit sorolja fel: 
1. Targoncavezető-képzés egy SUVA által ellenőrzött targoncavezető-

képző iskolában. 
2. Targoncavezető-képzés a saját üzemben létesített, SUVA által ellen-

őrzött targoncavezető-képző iskolában. 
3. Targoncavezető-képzés a svájci hadseregben. 
4. Targoncavezető-képzés a saját üzemben olyan oktatóval, aki az SVBL 

(Svájci Logisztikai Szakképzési Szövetség) oktatóképző tanfolyamát 
elvégezte. 

 

 



1. táblázat 
A balesetbiztosítással rendelkező üzemekben előfordult targoncabalesetek 

statisztikai adatai Svájcban (1990–2000) 
 
Év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
4 napnál rövidebb 
munkaképtelenséget 
okozó baleset 

644 741 599 600 540 540 600 660 780 680 580 

4 napnál hosszabb 
munkaképtelenséget 
okozó baleset 

1752 1786 1752 1261 1514 1351 1396 1042 974 1129 1185 

Balesetek száma 
összesen 

2396 2527 2351 1881 2054 1891 1996 1702 1754 1809 1765 

Összes költség 
(millió CHF) 

16,4 16,9 20,1 15,5 14,6 13,9 13,3 8,9 10,0 8,0 5,1 

 
 
Svájcban több olyan intézmény van, amelyek szakszerű targoncavezető 

képzést végeznek. Ezek közt az 50%-os piaci részesedésével vezető helyet 
foglal el az SVBL.  

Jelenleg új munkavédelmi 

ég. 

rendelkezést készítenek elő, amelyik lényegé-
ben ugyanezeket a képzési lehetőségeket veszi tekintetbe. 

Milyen haszonnal jár a képzés? 
A munkaadó kötelezettsége, hogy a munkavállalót – ebben az esetben a 

targoncavezetőt – olyan képzésben részesítse, hogy az munkáját saját maga, 
illetve mások veszélyeztetése nélkül el tudja végezni. A balesetek igazolják a 
képzés indokoltságát. A jól képzett targoncavezetők ugyanakkor termeléke-
nyebben dolgoznak, kímélik járművüket és kevesebb kárt okoznak. 

Üzemen belül vagy kívül? 
A szakemberek között sincs egyetértés abban, hogy a képzésre az üze-

men belül, vagy pedig egy SUVA által ellenőrzött targoncavezetői iskolában 
kerüljön sor. Amennyiben az üzemen belüli adottságok (oktatók, hely, gyakor-
ló járművek) nem megfelelők, ajánlatos az alapok elsajátítását szakképző 
intézményre bízni. A megrendelőnek azonban tisztában kell lennie azzal, hogy 
a szakképzési intézményben csupán az alapismeretek sajátíthatók el, viszont 
a helyi üzemi veszélyforrások figyelembevételére nincs (vagy csak részben 
van) lehetős

 

 



Ezért az üzemben meg kell határozni a tagoncavezetőt veszélyeztető té-
nyezőket. A targoncavezetővel ismertetni kell a megállapított veszélyforráso-
kat és azok elkerülésének lehetőségeit.  

Amennyiben az üzemben olyan targoncákat 

sszeállítani. 

használnak, amelyek keze-
lése lényegesen eltér a képzésnél felhasznált járműtől, akkor a 
targoncavezetőnek erre vonatkozó, megfelelő utasításokat kell kapnia. Az 
előírásokat a gyártó cég kezelési utasításai alapján kell ö

Az üzemi előírások ismertetését rendszeresen meg kell ismételni. Ezt a 
feladatot megfelelő szakismeretekkel rendelkező személyre kell bízni és köte-
lező üzemi előírások formájában kell rögzíteni. 

A megfelelő képzés megválasztása 
Az alapképzés időtartama a képzésben részesülő személy előzetes kép-

zettségétől és gyakorlati tapasztalatától függ. Lényegében arról van szó, hogy 
megfelelő legyen a képzés, ugyanakkor a munkaadó ne kényszerüljön arra, 
hogy feleslegesen hosszú ideig nélkülözze a dolgozót a munkahelyéről. Piaci 
viszonyok között az alábbi képzési modellek váltak be: 

Kétnapos tanfolyam 

A SUVA munkavédelmi hatóság által elismert lehető legrövidebb alap-
képzési időtartam. Az ilyen tanfolyam azoknak a résztvevőknek felel meg, akik 
elegendő német nyelvtudással, legalább átlagos felfogóképességgel és már 
előzetes gyakorlati tapasztalatokkal is rendelkeznek. 

Négynapos tanfolyam 

Megfelelő német nyelvtudással és átlagos felfogóképességgel rendelke-
ző kezdők számára alkalmas szokványos tanfolyam. Nem feltétel az előzetes 
szakmai tapasztalat. 

Ötnapos tanfolyam 

Tanfolyam hosszabb tanulási időtartammal olyan kezdők számára, akik 
korlátozott német nyelvtudással, vagy némileg átlag alatti felfogóképességgel 
rendelkeznek. A német nyelv megértése szükséges. 

A tanfolyamok programja és menete 
A Svájci Logisztikai Szakképzési Szövettség targoncavezetői tanfolyama-

in nagy hangsúlyt fektetnek a kiegyensúlyozott elméleti és gyakorlati képzés-
re. Váltakozva kerül sor a gyakorlati és az elméleti oktatásra. A gyakorlati kép-

 



zés alkalmával a tanfolyam valamennyi résztvevője számára lehetőség van tar-
goncára ülni. Senki sem a másik gyakorlatának megfigyelésével tanul, hanem 
személyesen, az oktatók útmutatása szerint végzi a kitűzött feladatot. 

A gyakorlati képzés anyaga: 
• üzembe helyezés és az üzemeltetés befejezése, 
• az akkumulátor gondozása, 
• a helyes haladási és kanyarodási technika, 
• a teher felemelése és lerakása, 
• a terhek helyes halmazolása, 
• pontos haladás, 
• kombinált gyakorlatok. 
Az elméleti oktatás legfontosabb témái: 
• törvényi alapok, 
• ellenőrzés és akkumulátor-gondozás, 
• a helyes haladás és a teher halmazolása, 
• helyes viselkedés vészhelyzetben, 
• a targoncára gyakorolt erőhatások, 
• különleges feladatok teljesítése. 

A képzésre felkért szervezet megválasztásának szempontjai 
A targoncavezetők képzésére legalkalmasabb szervezet értékelésekor az 

ár mellett az alábbi kérdéseket kell tisztázni: 
• A kiképző intézmény rendelkezik a munkavédelmi hatóság hivatalos 

engedélyével? (Kétség esetén az internetjegyzékben lehet utánanézni, 
vagy igazolást kell kérni.) 

• Rendelkezik-e az ajánlattevő minőségbiztosítási rendszerrel? 
• Milyen oktatási segédleteket használnak? 
• Milyen targoncákat használnak a képzésre? (Korszerű a targoncapark, 

vagy régiségek gyűjteménye?) 
• Valamennyi oktató szakképesített targoncaoktató? (Kétség esetén kér-

ni kell a jogosítványt!) 
• Az ár mit foglal magában? (Iskoláztatási infrastruktúra, ellátás, vizsgáz-

tatás, az esetleges ismétlővizsga költségei.) 
• A megrendelő vállalattal szembeni elvárások. (Házon belüli oktatás 

esetében fontos!) 
• Milyen referenciákkal rendelkezik az oktatási intézmény? 

A targoncavezetői vizsga 
A targoncavezetők vizsgáztatása nem hivatalos (mint például a gépko-

csivezetői vizsga), csak a képzési eredmény igazolására szolgál és vagy a 

 



belső üzemi oktató, vagy az oktatási intézmény szakembere vizsgáztat. Az 
SVBL előírások országos érvényűek. 

Az SVBL a targoncavezetőt a képzés időtartamától függetlenül vizsgáz-
tatja. Minden tanfolyam résztvevői elméleti és gyakorlati vizsgát tesznek.  

Gyakorlati vizsga 

Az SVBL tanfolyam résztvevői ellensúlyos emelőtargoncán és oldalülé-
ses tolóoszlopos emelőtargoncán tesznek gyakorlati vizsgát. A két gyakorlati 
vizsga közül csak az egyik kötelező.  

A vizsga három részből áll: 
• a targonca üzembe helyezése, ill. szakszerű átvétele, 
• haladás és rakományhalmazolás, 
• üzemen kívül helyezés. 

Elméleti vizsga 

Az elméleti vizsga 63 kérdéses tesztből áll. Mindegyiknél három válasz 
közül kell kiválasztani a megfelelőt. Tekintettel a tanfolyam nagy létszámú ide-
gen anyanyelvű résztvevőjére, a vizsgáztató anyag erősen vizuális jellegű. A 
kérdések rövidek és egyszerűen vannak megfogalmazva. 

Eredményesség 

Általában a jelölteknek mintegy 95%-a felel meg a vizsgán. Aki sikertelen 
volt, kétszer megismételheti. A jelölteknek mintegy 0,5%-a képtelen levizsgáz-
ni. A tanfolyam résztvevőinek mintegy 90%-a mindkét targoncatípuson levizs-
gázik. 

A targoncavezető-oktatók képzése 
A targoncavezető-képzés egyik lehetősége házon belül, saját oktatóval. Az 

üzemi oktató feladatai igen felelősségteljesek. A fokozott követelményeknek 
megfelelően az SVBL instruktortanfolyamain az oktatás igen színvonalas. 

A targoncavezető-képző jelöltekkel szemben támasztott követelmények: 
• képzési gyakorlattal rendelkező személyek legyenek, 
• valamelyik, a munkavédelmi hatóság által jóváhagyott képzési intézmény 

targoncavezető-képző tanfolyamának eredményes elvégzése, 
• eredményes felvételi vizsga. 
A targoncavezető-oktatók hétnapos képzésben vesznek részt. Az inten-

zív szakképzést követőleg a résztvevők munkavédelmi és módszertani alap-
képzésben részesülnek. A gyakorlati oktatás keretein belül a résztvevők az 
oktatástechnikában gyűjtenek tapasztalatokat. A jelöltek önállóan egy képzési 

 



 

koncepciót készítenek és a targoncaképzés számára mind a tíz elméleti elő-
adást kidolgozzák. A leendő oktatók már a képzés alatt előkészítik előadásaik 
anyagát a későbbi munkájukhoz. 

Mikor van értelme üzemen belüli instruktor kiképzésének? 
Általában csak azokban az üzemekben van értelme saját targoncavezetői 

oktató alkalmazásának, amelyekben nagy számú targoncát vesznek igénybe 
és ahol – például a gyakori munkaerő-vándorlás következtében – folyamato-
san jelentős képzésre van szükség. Ezen kívül az üzemnek megfelelő oktatási 
infrastruktúrát kell a rendelkezésére bocsátania. Ugyanakkor az üzemen belüli 
oktatókat elöljárói jogosultságokkal kell felruházni, hogy utasításokat adhas-
sanak. 

 
(Dr. Barna Györgyné) 
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