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Targoncabiztonság 
 

A balesetmentes targoncahasználat egyaránt érdeke a gyártóknak, a munkaadóknak és a munka-
vállalóknak is. A balesetek elkerülés érdekében a legtöbb országban szigorú szabályokat léptetnek 
életbe. Ezeket azonban időről időre kénytelenek felülvizsgálni, olykor a kedvezőtlenül alakuló bal-
eseti statisztikák, olykor a túlzásba vitt óvatosság miatt. 

 

Tárgyszavak: targonca; balesetvédelem; biztonság; munkavédelem; anyagmozgatás. 

 
A targoncabalesetek okai 
 
Egy brit gyárakban végzett vizsgálat két fő baleset-
típust állapított meg:  
• a gázolást és  
• a targonca felborulását.  
 
A balesetek 85 százalékát ellensúlyos targoncák 
okozták. Bár ilyen a piacon lévő targoncák hatvan 
százaléka, ez a baleseti arányszám mégis meglepő-
en magas. Azt vélhetnénk, hogy a balesetek akkor 
következtek be, amikor a targonca manőverezett 
vagy be- és kirakodott. Valójában azonban a tar-
gonca a legtöbb embert akkor ütötte el, amikor a 
gyáron belül az egyik helyről a másikra közleke-
dett. Ebből az következik, hogy ezentúl jobban el 
kell választani a targoncák és a gyalogosok közle-
kedési útvonalát. A másik meglepetést az okozta, 
hogy a balesetek hetven százaléka akkor történt, 
amikor a targonca előre haladt, holott arra lehetett 

volna számítani, hogy ennél balesetveszélyesebb a 
tolatás, mert arra a gyalogosok kevésbé számíta-
nak. 
 
 
A személyzet 
 
A targoncavezetők kiválasztása 
 
• A munkáltatónak meg kell győződnie a munka-

helyi járművek vezetőinek alkalmasságáról, nem 
csupán felvételükkor, hanem hosszú távon is. 

• Tanácsos egészségügyi szűrővizsgálatot végez-
ni a munkaerő-felvétel előtt, betegség vagy sé-
rülés után, valamint a középkorúaknál ötéven-
ként. Ezt a szolgáltatást nagyvállalatoknál az 
egészségügyi osztály el tudja végezni. Amelyik 
intézménynél nincs ilyen lehetőség, annál ezt a 
szolgáltatást – szükség szerint – külső foglalko-
zás-egészségügyi orvosok nyújthatják. 
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• A targoncavezetők kiválasztásához az orvosi 
vizsgálatnak elsősorban a következőkre kell ki-
terjednie: 
– a törzs, a nyak és a végtagok teljes mozgás-

képessége, megfelelő általános mozgékony-
ság; 

– a legtöbb esetben mindkét szem éleslátása 
(25 m távolságról le kell tudni olvasni egy 
autó rendszámtábláját); 

– jó hallás; 
– az epilepszia kizáró ok, hacsak a jelölt nem 

rendelkezik normál vezetői jogosítvánnyal. 
• Jóllehet nincsenek különösebb feltételei annak, 

hogy kik alkalmazhatók emelővillás targonca 
vezetőként, de célszerű, ha a vezetők fizikai és 
szellemi rátermettséggel és intelligenciával ren-
delkeznek. Az is tanácsos, hogy megbízható és 
érett személyiségű embereket válasszanak. A 
vezetők rátermettségének ténye azonban nem 
zárja ki mozgássérültek vagy fogyatékosok al-
kalmazását. Minden esetet egyedileg kell elbí-
rálni. 

 
A targoncavezetők képzése 
 
• Munkahelyi járművet csak arra kijelölt, betaní-

tott és engedéllyel rendelkező, vagy felügyelet 
mellett hivatalos oktatásban részesülő szemé-
lyek vezethetnek. 

• A járművezetőnek meg kell szereznie a szüksé-
ges jártasságot ahhoz, hogy hatékonyan dolgoz-
zon a munkahelyi járművel, vigyázzon magára 
és másokra, a járműre, a gyárra és a berendezé-
sekre. 

• Minden alkalmazottat tájékoztatni kell arról, 
hogy milyen típusú járművekkel találkozhat a 
munkahely területén, és ez milyen veszélyekkel 
járhat. 

• Az alkalmazottaknak tudniuk kell a szállító 
járművek jelenlétéről a munkahely területén, és 

lehetőleg ki kell térniük előlük, amíg csak el 
nem hagyják a területet. 

• A szállítmányok vezetőit utasítani kell arra, 
hogy lassan vezessenek, tolatás előtt és alatt 
pedig győződjenek meg arról, hogy az út sza-
bad. 

• A vezetőket tájékoztatni kell arról, hogy tilos az 
alkoholfogyasztás, valamint olyan gyógyszerek 
akár orvosi rendelvényre történő szedése, ame-
lyek befolyásolhatják a vezetési képességet. 

• Az alkohol- és gyógyszerfogyasztás tekinteté-
ben lehetőleg a „nulla tolerancia” politikáját 
kell alkalmazni, és a vezetőket szúrópróbasze-
rűen ellenőrizni kell. 

• A járművezetőket utasítani kell arra, hogy rend-
szeresen tartsanak szüneteket, mert a fáradtság 
balesetet okozhat. 

• Az emelővillás targoncák vezetőit elismert, 
akkreditált testületnek kell kiképeznie. 

• Minden alkalmazottnak meg kell kapnia a szük-
séges tájékoztatást, képzést és oktatást a mun-
kahelyi anyagmozgatással kapcsolatban a mun-
kahely területén felmerülő kockázatokról. 

 
 
Kell-e a biztonsági öv? 
 
Az Amerikai Egyesült Államokban a 29 CFR 
1910.178 szabványt számos ponton felülbírálták az 
utóbbi időben, főként a biztonságiöv-használat 
szabályozása miatt. Miként arról a Logisztika 
2004/2 számában olvashattak, egy járműgyártó 
azzal a javaslattal fordult az Amerikai Egyesült 
Államok Foglalkoztatás-egészségügyi és Munka-
biztonsági Hivatalához (OSHA), hogy bizonyos 
munkafeltételek mellett ne legyen kötelező a biz-
tonsági öv használata, hanem határozzák meg, 
hogy az adott körülmények között felborulhat-e a 
targonca. Ha kiderül, hogy ez a veszély nem fe-
nyeget, az adott munka közben ne kelljen aktív 
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személyi védőeszközt vagy védőrendszert hasz-
nálni. Az OSHA az érintett szervezetektől és 
szakértőktől begyűjtött vélemények alapján a ja-
vaslatot elutasította, mert az azon a feltételezésen 
alapult, hogy a targonca teljesen sima, a legkisebb 
zökkenőtől is mentes felületen közlekedik, így 
felborulást kiváltó dinamikus hatás nem érheti. 
Érvelésük szerint a targoncavezetőnek nagy való-
színűséggel nem jut eszébe a biztonsági övet visz-
szakapcsolni, ha letér a „tökéletes” felületről. A 
másik indok, hogy a targoncavezetők gyakran – 
szabályellenesen – felemelt teherrel manőverez-
nek, fordulnak, gyorsulnak a géppel, ami miatt az a 
tehertől és a sebességtől függően stabilitását ve-
szítve felborulhat. 
 
 
Hány kerekű a négykerekű? 
 
A Nagy Britanniában végzett felmérésben a balese-
tek harminc százalékát a targoncák felborulása 
okozta. Ezen belül a balesetek hetven százalékáért 
ellensúlyos targoncák, tizenöt százalékáért pedig 
változtatható hatótávolságú targoncák voltak fele-
lősek. Ez a két targoncatípus okozott minden felbo-
rulásból származó halálos kimenetelű balesetet. 
Megvizsgálták ezért, hogyan lehetne úgy javítani a 
targoncák konstrukcióján, hogy az megakadályoz-
za a felborulást. A borulás összefügg a targonca 
sebességével, ezért az új targoncákat automatikus 
biztonsági berendezéssel látják el, amely csökkenti 
a felborulás valószínűségét. 
 
Az OSHA Gépi hajtású ipari targoncák szabványa 
kellő részletességgel megadja, hogy mi legyen a 
képzésben a stabilitásra vonatkozóan. Így nem 
fordulhat elő, hogy egyes targoncavezetők nem 
tudják: a gép négy kereke ellenére (az első kettő 
közelsége miatt) stabilitási szempontból háromke- 
 

rekűnek tekintendő. Hangsúlyozza, hogy a felboru-
lás okai közt az úthibáknál nagyobb és alattomo-
sabb veszély a dinamikus stabilitásvesztés, a teher-
rel végzett szabálytalan műveletek és targonca-
mozgás miatt. A targoncavezető legyen tudatában, 
hogy minél magasabbra emelt teherrel közlekedik, 
annál nagyobb a felborulás veszélye, még a legsi-
mább padlón is. Ugye ismerős látvány a tele rakla-
pot forgolódás közben emelő vagy süllyesztő (ve-
zetőjének kénytelen engedelmeskedő) targonca? 
 
Új műszaki megoldások 
 
Néhány gyártó már megpróbálta orvosolni a felbo-
rulás problémáját. A Toyota Industrial Equipment 
cég például szabadalmaztatta ún. aktív stabilitási 
rendszerét (SAS), amely figyelemmel kíséri a tar-
gonca normál működési paramétereit – különösen 
azokat, amelyek a stabilitásra hatnak –, és baleset-
megelőző ellenintézkedéseket tud hozni. A rend-
szer számba veszi a rakomány súlyát, a targonca 
sebességét, valamint fordulási szögét, és szükség 
esetén lezár egy kerékrögzítőt, hogy a targonca 
stabilabb legyen. A jármű alapértelmezésben ha-
gyományos emelővillás targoncaként működik, a 
rendszer csak akkor lép közbe, ha a szoftver ve-
szélyhelyzetet észlel. 
 
Egy másik gyártó, az Atlet cég szintén új megol-
dást alkalmazott a problémára az ún. stabilitást 
támogató rendszerrel. Az S3 (Stability Support 
System) automatikusan szabályozza a targonca 
sebességét, figyelembe véve a villa magasságát, a 
kanyarodás szögét és a fékezés erejét. Az S3 rend-
szerrel a vezető nem tud túl gyorsan haladni, túl 
éles szögben fordulni, vagy túl erősen fékezni. A 
rendszer rákényszeríti a vezetőt a biztonsági hatá-
rok betartására, anélkül, hogy a termelékenységet 
szükségtelenül visszafogná. 
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Vezetési tanácsok 
 
• Az emelővillás targoncákat lehetőleg leeresztett 

villával kell vezetni. 
• Ha egy magas rakomány korlátozza a kilátást, a 

járművet hátramenetben kell vezetni, kivéve, ha 
lejtőn felfelé halad.  

• A járművek nem vehetnek fel rakományt akkor, 
ha annak közelében valaki áll. 

• Minden alkalmazottat és más jelenlévőt utasíta-
ni kell arra, hogy ne tartózkodjon járműre 
felfüggesztett teher alatt. 

• A nem megfelelőnek vagy hibásnak tűnő rako-
mányt el kell különíteni. 

• Lejtőn lefelé lassan kell vezetni. 
• A munka befejezése után az emelővillás tar-

goncákat a kijelölt helyen kell leállítani, a villát 
teljesen leereszteni és előre billenteni, a motort 
kikapcsolni, a kéziféket behúzni és a kulcsot 
biztonságos helyre leadni. 

 
 
Karbantartás és felülvizsgálat 
 
A targonca használatáról azonnal képet lehet kapni 
a targoncára vetett első pillantásból. Vajon milye-
nek lehet, ha: 
• a vezetőülés bélése kilóg, 
• a használati utasítás hiányzik, 
• a biztonsági öv rossz állapotban van, 
• a teherbírási tábla és figyelmeztető felíratok 

olvashatatlanok? 
 
És ehhez jön még, hogy nincs a gépen figyelem-
felkeltő csíkozás. Az ilyen rossz helyzet a targon-
cavezető és a munkaadó hanyagságának, felelőt-
lenségének a következménye. 
 
 

Teherbírási tábla 
 
Az egyesült államokbeli targoncavezetők három-
negyede nem tudja értelmezni a teherbírási tábla 
tartalmát, holott a hatékony munkához ismernie 
kell:  
• a gép súlyát,  
• teherbírását,  
• a rakomány súlyát, méretét, súlypontját és  
• a környezetet, amelyben dolgozik (műhely, 

raktár, rakodórámpa, kereszteződések, ezek 
forgalma).  

 
A rakomány súlyára nem figyelnek, mert megszok-
ták, hogy a teherbíráson belüli terhekkel dolgoz-
nak. A szokatlan súlyú és alakú rakományt ezért 
nem tudják biztonságosan mozgatni. A targonca-
vezetők feltételezhetően ismerik a környezetet, de 
a képzés a közlekedésbiztonságra, a biztonságos 
tehermozgatásra is ki kell, hogy terjedjen. 
 
Használati utasítás 
 
A használati utasítás legyen mindig megtalálható, 
tartalmát a targoncavezető jól ismerje. Mivel ez a 
könyv „hajlamos eltűnni”, legjobb mindegyiket 
valamilyen hozzáférhető helyiségben, ellenőrizhető 
kis tárlóban tartani. Meglétükért felelhet a Bizton-
ságtechnikai Bizottság valamelyik tagja. 
 
További ellenőrzési és karbantartási 
feladatok 
 
• Vezetés előtt naponta körbe kell járni a jármű-

vet, és felmérni az esetleges meghibásodást. 
• Ha egy járművet több vezető használ, mind-

egyiküknek ellenőriznie kell a járművet, mielőtt 
elindítja. 
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• Az egyszerű ellenőrzés mellett hatékony hiba-
feltáró rendszerre is szükség van. 

• A járműveket csak engedéllyel rendelkező sze-
mély javíthatja. 

• Hetente (ötvenórányi működés után) karbantar-
tást kell végezni. 

• Legalább félévente minden alkatrészt gondosan 
ellenőrizni kell. 

• Az abroncsok kopását és légnyomását rendsze-
resen figyelemmel kell kísérni. 

• A helyes abroncsnyomást fel kell jegyezni a 
kerékabroncsra, és minden járműben tartani kell 
nyomásmérőt. A nem megfelelő abroncsnyo-
más megnehezítheti a kormányozást és a féke-
zést. 

• A járműveknek megfelelő és hatásos fékekkel 
kell rendelkezniük. 

• A jármű bruttó súlyát és maximális raksúlyát fel 
kell tüntetni. 

 
 
Emberek magasba emelése 
 
Azoknak, akik emelővillás targoncával és annak 
segédeszközeivel a magasba emeltetik magukat, 
komoly baleseti kockázattal kell szembenézniük. 
Ilyen ügyekből gyakran súlyos, olykor halálos 
kimenettelű balesetek származnak. Azok a munka-
adók, akik ezt a gyakorlatot megengedik, sőt el is 
rendelik, teljes mértékben jogellenesen cseleksze-
nek. A svájci balesetvédelmi szabályzat 42. cikke-
lye kifejezetten megállapítja, hogy a gyártójuk által 
kizárólag áruszállítás céljára előállított munkaesz-
közöket tilos személyszállításra használni. 
 
Személyek felemelése munkakosárral  
 
Sok üzemben állnak olyan munkakosarak rendel-
kezésre, amelyeket az emelővillás targoncával 
magasba lehet emelni. A munkakosarakat a legkü-

lönbözőbb munkákhoz használják, nem szabad 
azonban ezeket összekeverni a munkaállványok-
kal. Az emelővillás targoncák üzemi leírásaiból a 
munkakosarak használatára vonatkozó egyértelmű 
utasítások legtöbb esetben hiányoznak. 
 
Három méterig jóváhagyás nélkül 
 
Svájcban kivételes jóváhagyás nélkül is megenge-
dik személyek emelővillás targonca és munkakosár 
segítségével történő felemelését legfeljebb három 
méter magasságba. Feltételezik azonban, hogy a 
munkakosár alkalmazásakor betartják a következő 
biztonsági intézkedéseket: 
• A munkakosár az érvényes rendelkezéseknek 

megfelelően felépített és személyszállításra al-
kalmas. 

• A munkakosár beszerzésénél a felhasználó 
üzemnek ellenőriznie kell, hogy rajta van-e a 
biztonságra vonatkozó vizsgálati szám, amely-
nek érvényességét az interneten ellenőrizni le-
het. 

• A munkakosáron nem szabad szerkezeti változ-
tatásokat végrehajtani. 

• Az üzemben veszélyességi vizsgálatot kell vég-
rehajtani a munkakosár alkalmazásakor. Az 
emelővillás targonca vezetőjét és a munkako-
sárban elhelyezkedő személyt tájékoztatni kell a 
megállapított veszélyekről és a szükséges biz-
tonsági intézkedésekről. Az oktatást dokumen-
tálni kell. 

• A munkakosarakat csak korlátozottan, azaz 
csak bizonyos munkákhoz szabad használni. 
Ezen különleges üzemben végrehajtott tevé-
kenységeket kell érteni, mint például ellenőrző, 
fenntartó és javítási munkák. Általános üzemi 
használatra (pl. építési munkák, komissiózás) a 
munkakosarak használata nem engedélyezett. A 
munkaadónak ezekről a korlátozásokról tájé-
koztatnia kell az emelővillás targonca vezetőjét. 
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Az üzemben megengedett munkára felhaszná-
lást, valamint a megfelelő oktatást dokumentál-
ni kell. 

• A munkakosarakat csak ellensúllyal és tolóru-
das rakodóval szabad felemelni. Egyéb emelő-
villás targoncatípusok, pl. kézi, teleszkópos stb. 
targoncák használata a balesetveszély miatt ti-
los. 

• A munkakosarat csak olyan emelővillás targon-
cával szabad használni, amelynek szállítóképes-
sége a teljes terhelési diagram tartományában 
legalább egy tonna. 

• A munkakosarak emelésére alkalmazott emelő-
villás targoncákat speciális jelöléssel kell ellát-
ni; az emelőberendezésen jól látható jelet kell 
alkalmazni, amely figyelmezteti az emelővillás 
targonca vezetőjét a maximálisan megengedett 
háromméteres emelési magasságra. 

• Az emelővillás targoncát két egymástól függet-
len emelőeszközzel (pl. kéthevederes lánccal), 
valamint a hidraulikus hengereken csőtörés el-
leni biztosítással kell ellátni. 

• Az emelő- és hordozórendszert szakszemély-
zetnek kell felülvizsgálnia és ellenőriznie. A 
karbantartást dokumentálni kell. Az ellenőrzés 
nem lehet régebbi egy évnél. 

• Emelővillás targonca kezelőjeként csak megfe-
lelőn képzett és vizsgával rendelkező személyt 
lehet alkalmazni. 

• Munkakosárral rendelkező emelővillás tar-
goncát csak megfelelő hordképességgel ren-
delkező sík felületeken szabad alkalmazni (pl. 
beton- vagy aszfaltalapon). A rámpák és bukta-
tóperemek területén a munkakosárral rendelke-
ző emelővillás targoncák használatát mellőzni 
kell. 

• Az összes súly (a munkakosár saját súlya + a 
terhelés) az emelővillás targonca hordozóké-
pességének legfeljebb fele lehet a teljes terhelé-
si erődiagram területén. 

• A munkakosár használatakor az emelőrúdnak 
mindig függőlegesen kell állnia, és nem szabad 
azt mozgatni. 

• A munkakosárral csak leengedett állásban sza-
bad közlekedni. Az emelővillás targonca moz-
gatása felemelt munkakosárral csak a finom be-
állításnál megengedett (az út hossza legfeljebb 
fél méter lehet). 

• A személyek felemelése, illetve leengedése 
előtt az emelővillás targoncát biztosítani kell a 
nem szándékolt elmozdulás ellen. Ebből a cél-
ból a vezetőnek be kell húznia a szilárd helyze-
tet biztosító féket.  

• A vezető nem hagyhatja el az emelővillás tar-
goncát addig, míg személyek tartózkodnak a 
munkakosárban.  

• A munkakosár állófelületét nem szabad segéd-
eszközökkel (pl. ládával) magasítani. 

• Használat közben a munkakosarat nem szabad 
elhagyni. A munkakosárral rendelkező emelő-
villás targoncát tehát nem szabad létrák vagy 
egyéb állványok helyettesítésére alkalmazni. 

• Ügyelni kell a vezető és a munkakosárban tar-
tózkodó személyek közötti kifogástalan egyet-
értésre.  

 
Három méter felett: 
csak különleges jóváhagyással 
 
Svájcban az olyan üzemeknek, amelyek emelővil-
lás targonca segítségével három méternél nagyobb 
magasságra akarnak személyt emelni, különleges 
biztonsági engedélyre van szükségük. 
 
 
A munkaterület kialakítása 
 
Egy tejtermékgyárban nagyon sok volt a targonca-
ütközés, ezért a tulajdonos már fontolóra vette, 
hogy bevezet egy költséges automatikus járműirá-
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nyító rendszert. A felkért logisztikai tanácsadó cég 
azonban kiderítette, hogy a balesetek azért követ-
keztek be, mert keresztezte egymást az érkező 
nyersanyagszállítmányok és a kimenő készáru 
szállítási útvonala. A konzultáns cég 2–3 nap alatt 
megváltoztatta az útvonalakat, kiiktatta a lehetsé-
ges ütközési pontokat, és ezzel ügyfelének megta-
karított egy rendkívül költséges beruházást. 
 
Munkaterület-használat 
 
• Már a munkahely megtervezésekor gondolni 

kell az anyagmozgatási problémákra, nem csu-
pán utólag. 

• A munkahelyet úgy kell megtervezni, hogy 
minél kevesebbszer legyen szükség járműtola-
tásra. 

• Az úton általános szabály a „jobbra tarts” (illet-
ve az adott ország közlekedési szabályainak 
megfelelő irány). 

• Ellenőrizni kell, nincsenek-e az útvonalon göd-
rök, repedések stb. 

• A munkahelyen biztonságos parkolóhelyet kell 
az alkalmazottak, ügyfelek, látogatók és más 
személyek részére kialakítani. 

 
Általános óvintézkedések 
 
• A vállalatvezetésnek első lépésként fel kell 

mérnie a kockázatokat. 
• A vezetőknek meg kell győződniük arról, hogy 

a kockázatfelmérés alapján bevezetett óvintéz-
kedések beválnak-e a gyakorlatban. Ha nem ez 
a helyzet, a kockázatfelmérést át kell tekinteni, 
és szükség esetén módosítani. 

• A munkaterületeket rendben kell tartani. Ha 
egyes akadályokat nem lehet eltávolítani, biz-
tonsági jelzéssel vagy korláttal kell védeni az 
embereket. 

• Ügyelni kell arra, hogy a takarítás vagy a kar-
bantartás ne teremtsen további elcsúszási vagy 
elbotlási veszélyt. 

• Olaj- vagy vízfolyásokat azonnal el kell takarí-
tani. Ha erre azonnal nincs mód, biztonsági jel-
zést kell odaállítani, hogy védje az embereket a 
veszélytől. 

• Olaj vagy zsír kicsöpögésének megakadályozá-
sára cseppfogó tálcát kell alkalmazni az olajos-
hordóknál stb. 

• Ésszerű időközönként el kell végezni minden 
szükséges karbantartási munkát, felülvizsgála-
tot, tesztelést, javítást és tisztítást. Ezekről nyil-
vántartást kell vezetni, hogy a rendszer ellen-
őrizhető legyen.  

• A polcrendszereknek jó állapotúaknak és biz-
tonságosaknak kell lenniük. 

 
A gyalogosok védelmében 
 
• Több helyet kell biztosítani a járműmozgások-

nak, hogy a tér beláthatóbb legyen. Ki kell je-
lölni „csak gyalogosoknak” és „csak járművek-
nek” fenntartott utakat. 

• Mindent meg kell tenni, hogy a gyalogosokat 
távol lehessen tartani a munkahelyi járművek 
számára kijelölt utaktól, vagy pedig megfelelő-
en figyelmeztetni kell őket, mielőtt belépnének 
ilyen területekre. 

• A járművezetőknek gondosan kell eljárniuk, ha 
a közelben gyalogosok tartózkodnak. 

• A gyalogosokra feltűnő, jól látható öltözéket 
kell adni. 

• Minden alkalmazottat el kell látni acélorrú láb-
belivel, hogy védje lábukat a járművektől és az 
azokról leeső terhektől. 

• Az alkalmazottaknak és a látogatóknak kemény 
sisakot kell viselniük, hogy védje fejüket a 
munkahelyi járművek szállítmányaitól. 
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A sérülések ellátása 
 
• Minden sérülést be kell vezetni egy központi 

helyen – lehetőleg az elsősegélydoboz közelé-
ben – tartott baleset-nyilvántartó könyvbe. 

• A dolgozóknak tudniuk kell, hogy a baleseti 
nyilvántartás vezetése törvényi előírás. 

• A baleseti nyilvántartásban a következő ada-
toknak kell szerepelniük: a sérült neve, lakcíme 
és beosztása, a baleset helye és időpontja, a sé-
rülés oka és jellege. 

• A különböző munkahelyi balesetek jelentésére 
és nyilvántartására törvényes előírások vannak. 
Általában a lehető leggyorsabban – rendszerint 
telefonon – jelenteni kell a baleseteket a rendé-
szeti hatóságnak, majd tíz napon belül írásbeli 
jelentést kell küldeni. 

• Az elsősegélynyújtóknak erre jogosító tanfo-
lyam elvégzéséről kiadott bizonyítvánnyal kell 
rendelkezniük. 

• A képzett elsősegélynyújtó távollétében egy 
erre kijelölt személy sürgősségi ellátást nyújt-
hat, de ennek a személynek is el kell végeznie 
egy alapfokú elsősegélynyújtó tanfolyamot. 

• Különleges munkahelyi kockázatok esetére 
különleges elsősegélynyújtó berendezésre is 
szükség lehet a rendes elsősegélydobozon kí-
vül, de csak abban az esetben, ha használatára 
az elsősegélynyújtót kiképezték. 

• Az elsősegélydoboz közelében – szükség esetén 
– olyan kiegészítő eszközök is tarthatók mint 
hordágy, lepedők, kötények, ollók stb. 

 
 
A szabályok betartatása 
 
A biztonság és a teljesítmény egyensúlya mindig 
kényes kérdés. A vevők egyrészt szeretnék az 
anyagmozgatási költségeket minimálisra csökken-
teni, erősebb gépekkel gyorsabban haladni és na-

gyobb terheket emelni, másrészt viszont védeniük 
kell a gépkezelőt és mindazokat, akik ezeknek a 
gépeknek a közelében dolgoznak. A szállítók elő 
tudnak állítani nagyobb teljesítményű targoncákat, 
de azoknál a baleseti kockázat is megnövekszik. 
Igaz, hogy napjainkban sokkal biztonságosabbak a 
targoncák, mint tíz évvel ezelőtt voltak, de minél 
gyorsabbak, annál nagyobb súlyt kell helyezni 
passzív és dinamikus stabilitásukra. A tervezőknek 
összhangba kell hozniuk a teljesítmény, a bizton-
ság és a stabilitás követelményeit. 
 
A legtöbb targoncagyártó akár normál tartozék-
ként, akár külön kérésre számos biztonsági tarto-
zékkal láthatja el a targoncákat. Ezek sora az egy-
szerű jelzőfényektől és tolatási vészjelzőktől kezd-
ve az olyan bonyolultabb berendezésekig terjed, 
mint az ütközésgátló radar, az emelést és a dőlést 
korlátozó berendezés, a hozzáférést ellenőrző ké-
szülék vagy az elektronikus fékrendszerek. Ez 
utóbbira példa az a rendszer, amely automatikusan 
leállítja a targoncát, ha a kezelő elveszi a lábát a 
pedálról. Bármilyen védőrendszert szerelnek azon-
ban a targoncára, egy lényeges veszélyforrás min-
dig megmarad – a vezető. 
 
Egyes biztonsági tartozékokat a törvény nem tesz 
kötelezővé. A kivilágítás csak sötét környezetben 
kötelező előírás, ha pedig egy gyárban 20–30 tar-
gonca közlekedik, gyakran hátramenetben, akkor 
hangjelzéseik csak megzavarják a közelükben tar-
tózkodó gyalogosokat. Fontos ezért, hogy a tar-
goncagyártók mérjék fel a terepet, és a szükséges-
nek ítélt biztonsági berendezésekkel szállítsák a 
targoncákat. 
 
A hozzáférést – pl. PIN-kód beütésével – ellenőrző 
készülék megakadályozza, hogy illetéktelenek 
kezeljék a targoncát. Ugyanakkor a targoncák kije-
lölt kezelőit is munkavédelmi oktatásban kell ré-
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szesíteni. A mindenre kiterjedő ellenőrzést segíti 
az adatrögzítő, amely tárolja a haladási és az eme-
lési adatokat. Az ellenőrzés így feltárhatja a prob-
lémás területeket, pl. a helytelen vezetési gyakorla-
tot, és gyors ellenintézkedést tehet. A biztonság az 
egész vállalat fontos feladata, amelyet nem szabad 
félvállról venni. 
 
A helyi biztonságtechnikai felügyelő gyakran vo-
nakodik a kemény fellépéstől – főleg a biztonsági 
övet illetően. Valószínűleg nem kapott megfelelő 
felügyelői képzést, nem vett részt egyetlen targon-
cavezető-képzésen sem, ezért nem tudja hogyan és 
mit követeljen. Ez a fő oka a legjobb biztonság-
technikai programok kudarcának. Ezen kell változ-
tatni, hogy az egyébként jó szabvány, teljes mér-
tékben érvényesülhessen. 
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