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A tanfolyam elvégzésével megszerezhető ismeretek 

Ismeri a teher biztonságos felemelésének és lehelyezésének feltételeit. A targoncavezető 
ellenőrzi a szállítási útvonalat és a teher elhelyezési helyét. Elvégzi a műszakonkénti 
vizsgálatokat. Betartja a munkavédelmi előírásokat. Betartja a munkaterület rendjét. Az 
előírásoknak megfelelően vezeti az emelőgép-naplót. Felméri és felettesének jelenti a 
veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket. Használja az előírt egyéni és 
kollektív védőeszközöket. Irányítóval kapcsolatot tart. A targoncához rendszeresített 
kiegészítő eszközöket (adaptereket) kiválaszt, felszerel, alkalmaz. Betartja a közlekedés 
szabályait a munkaterületen. Targoncát kezel. 
A targoncavezető elvégzi a szükséges műszakonkénti gépápolást. Elvégzi a műszakonkénti 
vizsgálatot. Elvégzi a gép üzemeltetéséhez előírt adminisztrációs tevékenységeket. A 
munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki. Elvégzi a munkaterületen a számára 
szóban, vagy írásban megadott feladatokat, az utasításoknak megfelelően. Baleset, illetve 
veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik. Használja az elsősegélynyújtó 
és tűzoltó eszközöket. Betartja a munkavédelmi, a környezetvédelmi, valamint a 
munkahelyére vonatkozó egyéb előírásokat, szabályokat (MÁV, repülőtér, robbanásveszélyes 
munkahelyek, magasban végzett munka stb.) 

A képzésben való részvétel feltétele 

• Alapfokú iskolai végzettség (min. 8 osztály), 
• Betöltött 18. életév, 
• Egészségügyi alkalmasság 

A targoncavezető képzés részei (modulok) 

• 10443-12 Gépkezelők általános ismeretei 
• 10449-12 Targoncavezetők speciális feladatai 

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok 

• legmagasabb iskolai bizonyítvány 
• személyi igazolvány 
• lakcímkártya 
• jelentkezési lap kitöltése 
• torvosi alkalmasság igazolása 
• 2 db igazolványkép névvel a hátoldalán (amennyiben gépkezelői jogosítványt is szeretne 

szerezni) 

Az OKJ vizsga részei 

• szóbeli vizsga 
• gyakorlati vizsga 

 



 

FIGYELEM! 

Az OKJ végzettség megszerzése, megléte önmagában még nem jogosít gépkezelésre! 
A 40/2009. KHEM rendelet szerint az adott gépcsoportra érvényes gépkezelői jogosítvány 
megléte is kötelező.  
Az OKJ képzés elvégzésével nálunk egyszerre megszerezheti a gépkezelői jogosítványt is. 

A Targoncavezető szakmával megszerezhető gépcsoportok 

Gyalogkíséretű targoncák 
(3312) 

Vezetőállásos targoncák 
(3313) 

Vezetőüléses targoncák 
(3324) 
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