
9. szdmrt meildklet
XIII. Keriileti Kiizszolgiltafl6 2rt.

ruzvporr,vil szanArvzar

Sport divizit6

Jelen trizv6delmi szabiiyzat a XIII. Keriileti Kiizszolgiltatil Zrt. (a tovibbiakban: Zrt.) i.Jtal

kiadott Ktizponti Tfizv6delmi Szabrilyzat kieg6szit6se, mely a

Zrt. Sport divizi6 NYiri Tibor:
1138 Budapest, NdPsziget it 6.

szitm alatti a Sport divizi6 mrikod6si hat6skor6be tartozl tfbor trizv6delmi szabillyozitsitt

tartalmazza. specifikus an az egyedi trizv6delmi el6ir6sokra vonatkoztatva.

A szab6lvzat hatilva

Erv6nyes a 1138 Budapest, N6psziget fit 6. szitm alatt a Sport divizi6 kezel6s6ben l6v6

valamennyi helyis6gre, munkateriiletre, a teriileten munk6t vdgzo, vagy b5rmely okb6l ott

tart6zkod6 szem6lYekre.

Azt a dolgoz6t, aki a Szabiiyzatban el6irtakat megszegi - amennyiben a mulaszt5s biintet6

rendelkez6s al6 nem esik, vagy ttizvddelmi szabiilys6rt6st, birs5got nem kepez - felel6ss6gre kell

vonni.

I. A Tiizv6delmi Szervezet

l.) A Zrt. tiirv1delmi szervezetlnek fel6pit6s6t 6s a felel6s szem6lyek feladatait a kiizponti

tiizv 6 d el m i szab illy zat tar talmazza.

2.) A divizi6vezetl illetve az fult,lla megbizott szem6ly feladatai:

o K6teless6ge a kdzponti Ttizvddelmi Szabitlyzatban leirtak ismerete, 6s azok drv6nyesitdse az

titala ir6nyitott tertil eten.



o Kriteles biztositani, hogy a teriileten l6v6 6pi.ilet, gep, berendez6s, eszkoz, anyag

tizbiztonsilga megfelel6 legyen, 6s ezeket a tiizv6delmi eloir6soknak megfelelSen

haszn6lj6k.

o Rendszeresen ellenoriznie (ill. ellen6riztetnie) kell a ttizv6delmi el6ir6sok betartiis6t

szab6lytalans6g esetdn azok megsztintet6s6re haladektalanul int6zkednie kell.

o Biztositania kell, hogy a munkav6llal6k rendszeres oktat6s keret6ben megismerj6k a

ttizv6delmi el6ir6sokat, 6s tev6kenys6gtiket a vonatkoz6 szab6lyoz6sok szerint v6,gezzik,

illetSleg megismerjdk a teri.ileti.ikre kiadott Trizv6delmi Szabiiyzat vonatkoz6

rendelkez6seit.

o Gondoskodnia kell az elofrt, illetve k6szenl6tbe helyezett ttizvddelmi felszereldsek,

eszk<iz<ik megl6t6r6l, riitekint6ses vizsgiilattal (iizembentart6 riltali ellen6rz6s6rSl),

mtiktid6k6pess6gi.ikrol, valamint k6szenl6ti helyen val6 megl6ttikr6l, hozziferhetSs6gtikrSl

6s hiiinyoss5gok eset6n int6zkednie kell azok megsziintet6s6re.

o lntdzkednie kell a teriileten l6v6 villamos berendezdsek biaonsiigos mrik6d6s6nek ds

feliilvizsg6latiinak meglet6r6l, meghibiisod6s vagy rendelleness6g eset6n azok kijavitisira.
o Ktiteles resrt venni a Trizv6delmi szeml6n, ellen6rz6sen 6s a feltrln hianyoss6gok

felsz6moltisar6l gondoskodnia kell.

o A Ttizv6delmi Napl6 vezet6s6re ir6sbeli megbizSst kell, hogy adjon.

II. Altakinos tiizv6delmi el6irisok

A Kiizp o nti Tiizv6delmi Szabrily zatb an leirtak az iriny ad6k.

A teriileten l6v6 helyisegek ttizolt6 k6sziil6k ell6totts6grirol az OTSZ ktil<in rendelkezik, a jelenleg

kihelyezett k6sziil6kek a telepftds hely6n maradnak.

III. Eeyedi tfizv6delmi el6irfsok

1.) Irodahelyis6gek tiizv6delmi el6irrisai:

o A helyisdg elektromos berendez6se, azok kezel6se mindenkor feleljen meg az OTSZ 6s

egy6b drvdnyben l6v6 jogszab6tyok el6irSsainak, kiikinos tekintettel a tril iram 6s

6rint6sv6delemre.

o A helyis6gben csak az ott folytatott tevdkenysdghez sztiks6ges anyagot, eszkdz<iket szabad

tiirolni.

o Elektromos g6peket, berendez6seket (fr6g6p, sz6mol6g6p, rezs6, h6sug6rz6, kriv6f6z6 stb.)

csak rigy lehet tizemeltetni, hogy azok tiizet ne id6zhessenek elo.
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o Az irodahelyis6gben a tixbeszdl6k6sziil6kn6l a ment6k 104, a tiizolt6k 105, a rend6rs6g

107 hiv6sz6m6t illetve all2 kiizponti seg6lyhiv6 szirmdt ki kell fiiggeszteni.

o A helyis6g kij6rat6t mindenkor szabadon kell tartani, azt lez6mi, eltorlaszolni, leszrikiteni

m6g 6tmenetileg sem szabad.

o A munkaid6 befejez6skor az, aki az irodSt utols6nak hagyja el, k6teles meggyozodni arr6l,

hogy az elektromos g6pek, eszkdz<ik iiramtalanitva lettek-e, nem maradt-e vissza a

helyis6gben olyan gyrijt6forr6s, amely k6s6bb ti.izet okozhat.

o Doh6nyozni ab6rlem6ny egdszteriilet6n tilos. Doh6nyz6hely kijel6l6s6re a,,Nemdohinyz6k

v6delm6ben" kiadott jogszab6lyok figyelembev6tel6vel van lehetSs6g. A dohanyz6hely

kij e I ol 6 s e a div iziSv ezetS hat6sk6 r6b e tatto zik.

2.) Raktrirak, t{rol6k tiizv6delmi el6frisai:

o A rakt6rhelyis6gben, tarol6si helyeken a dohinyz6s 6s nyilt lang haszn6lta tilos, ezt a

bejiratnii 6s a helyis6gben szabv6nyos t6bl6val kell jeltilni.

o A kijeldlt kozleked6si utakat a rakt6rhelyis6gben mindenkor szabadon kell hagyni.

o Az elektromos kapcsol6kat 6s ttizolt6-felszerel6seket, eszk<iz<iket rilland6anhozziferhet6en

kell tartani.

o A raktrlr elhagy6sa utin az iiramtalanitrist el kell vegezn|

o A rakt5rban elektromos h6 krizl6 berendezdseket (h6sug6rz6 stb.) iizemeltetni tilos, valamint

tilos a tiz es robban6svesz6lyes anyagok tdrol6sa is.

o A tarolt anyagok ttizv6delmi 6s anyag nemenk6nti csoportositirsitra vonatkoz6 el6irrlsokat

mindenkor meg kell tartani.

o A raktarban a tarolt iiruk6szletet maximum 3 m6ter trirol6si magass6gig szabad t6rolni 6s a

tarokisi egys6geket j6l l6that6an ki kell jel6lni.

o A t6rol6si egysdgek krjz<itt legal6bb 1,2 mlter sz6les ktizleked6si utat kell kialakitani.

o A rakt6rhelyis6g loddmszerkezete 6s a raktarozott dgheto anyag kdzott legalSbb 80 cm, az

elektromos l6mpatestek, 6s kapcsol6ik k<izritt legal6bb 1 m6ter trizt6volsrigot kell megtartani.

3.) Konyhr{k - 6tkez6k tiizvddelmi el6ir6sai:

o A helyis6gekben elhelyezett h6fejleszt6 berendez6sek csak feliigyelet mellett haszn6lhat6k.

A hasznrilat befejez6sekor a berendez6st ki kell kapcsolni.

o A helyis6gek napi takarit6srlr6l, szell6ztet6s erol, ahullad6k elt6volit6s6r6l gondoskodni kell.

o A helyis6gek kulcsait ahaszniiatut6n a portiira le kell adni.

o A h6fejlesa6 berendez6sek 6s az €gheto anyagok kozotti min. lm-es t6vols6got be kell



tartani.

o Azon elektromos berendez6seket, melyek id6kapcsol6val nem rendelkeznek, feliigyelet

n6lktil iizemeltetni nem szabad.

o A tev6kenys6g befejez6s6vel azokat a berendez6seket, melyek nincsenek folyamatos

riramkdrbe iktatva, ki kell kapcsolni, vagy az 6ramforr6sr6l le kell v6lasztani

4.) Vend6gszoba tiizv6delmi el6ir{sai:

o A helys6get csak a rendeltet6s6nek megfelel6en lehet haszn6lni.

o A helys6gben 6gheto anyagot csak a megfeleki mennyis6gben szabad tdrolni.

o Fozo, vagy melegit6 ( rezs6, elektromos h6sugarz6) haszn6lata tilos.

o A helys6gben a dohinyzis 6s a nyilt lang haszn6lata tilos.

o Fentiek be nem tartrisrib6l ered6 karok6rt a vend6gszob6ban tart6zkod6t anyagi, valamint

erk<ilcsi felel6ss6g terheli.

5.) Kazinh iz tiiw 6delmi el6ir{sai:

. Csak a kazrinfiit6ssel kapcsolatos tev6kenys6get szabad a tertileten folytatni. A

tev6kenys6ggel nem cisszefiigg6, idegen anyag t6roliisa a helyis6gben tilos.

o A kaz6nokat csak a kiadott kezel6si utasitasoknak megfelel6en szabad haszn6lni.

o Biztons6gi berendez6seket, ellen6rz<i mriszereket 6lland6an figyelemmel kell kis6rni. A
kezel6si utasit6st akazirrhizban ki kell fiiggeszteni.

o A kazinokat 6s berendez6seit meghib6sodiis esetdn azonnaljavitani kell, hibSsan haszniilni

nem szabad.

o A kazrinok feliilvizsgtilatit a grLcsatlakoz| vezetdkek 6s fogyaszt6i berendez6sek l6tesit6s6t

6s iizemeltet6s6t a Mriszaki Biztons6gi Szabiiyzat el6irrisanak megfelel6en kell v6gezni.

o A helyis6g 6lland6 tisztfintartitsar6l gondoskodni kell.

. Uzemsztinet alatt az elektromos berendez6seket iiramtalanitani kell.

o A szellilzdsrol folyamatosan gondoskodni kell.

o A giz es viz focsap-elzflrot tiblilvaljeldlni kell.

o A kaz6rhazrendj66rt akezeloszemllyzeta felel<is.

Az el6z6ekben kiadott Tiizriadr6 terv 6rv6nyben marad.
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Jelen szabiiyzat az aliirds napj6n l6p 6rv6nybe, ds az lrvdnyben l6vo Kiizponti Tiizv6delmi

Szab i.Jy zatta I e gyiitt 6rv6nye s.
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l. sz. fiiggeldk

Tiizv6delmi dokumentici6k kezel6s6nek szab6lvozrlsa

A felsorolt ttizv6delmi dokumentrici6kat naprak6sz 6llapotban - mindig hozzifdrhet6en - kell
tartani.

1. Hatrllyosrendelkez6sek

2. Ttizv6delmiSzabfilyzat

- Trizriad6 terv (Ttiz eset6n krivetend6 magatartds szabSlyai)

3. Ttizv6delmi ellen<irz6sek, szeml6k jegyz6kdnyvei 6s a felt6rt hianyoss5gok felszamol6s6ra tett
int6zked6sek 6s azok bizonylatol6sa.

4. Nyilvrintart6s a bekrivetkezettttizesetekrol

4.1. Tiizvizsgiiatijegyz6k<inyv
4.2. Hasonl6 trizeset elkeriil6s6re tett int6zked6s fr6sos dokument6l6sa

- rendkiviili oktat6s
- fegyelmi felel6ss6gre von6s,
- gazdasrigi, mtiszaki intdzked6s stb.

5. Dolgoz6kttizv6delmioktatrlsanakbizonylatai
(Az oktatris targyrinak forr6sanyagai)

6. Uj beldpSk oktatasa

6.1. Ism6tl6d6 oktat6s
6.2. P6toktat6s
6.3. Rendkiviilioktat6sok

7. Tizveszflyes tevdkenysdgre kiadottenged6lyek.
(A kiadott enged6lyt 1 6vig meg kell 6izni)

8. A villamos berendez6sek ttizvddelmi szabv6nyoss6gi feliilvizsgrilatfu6l k6sztilt jegyz6kcinyvek,
(OTSZ, valamint egy6b vonatkoz6 rendelkez6sek), toviibbri a feliilvizsgilatijegyz6konyvben
rogzitett hirlnyossrigok megsztntet6sdre tett int6zked6s ir6sos igazolfusa (pl. megrendel6sek,
szrimlak stb.)

9. Ttizvddelmi felszerel6sek nyilv6ntart6sa, tizembentart6i ellen6rz6s dokument6ci6ja.

6



2. sz. ftiggeldk

EN GEDEL Y TU ZVE S ZELLY EL TANO MUNKA ELY EGZqS ERE

gazd6lkod6 szerYezet
nevri dolgoz6jirnak, hogy

l6tesitmdny

;0 :: : ;; : ;; ::::llll1 i';;; ll : ;;; ll:: ;;,1,?;;*;,#i;; ;&y::":
megelozo trizv6delmi rendelkezdsek v6grehajtisira az alibbiakban felsorolt el6ir6sok marad6ktalan

megtart6sa mellett.

A munk6latok v6gz6s6hez az al6bbi t.i.zoltl felszerel6st 6s eszk<izt biztositottam:

enged6lyt kiad6

Mint a tev6kenys6g helye szerinti l6tesitm6ny flzemeltet6si vezet6je a munk6latok v6gz6s6hez az

alSbbi el6ir6sokat teszem:

Uzemeltet6si Vezeto

Az enged6lyben felsoroltakat tudom6sul veszem, a munkiilatokat az ervenyben l6v6 tiizv6delmi
jogszab6lyok, elSiriisok, k<itelez6en alkalmazand6 szabv6nyok 6s a technol6giai utasitdsban

fo glaltak szerint v €gzem.

a munk6t vegzo alflirisa tizv . szakvizsga biz. szitma

A munk6t vegzo a tev6kenys6get befej ezte, a helyszint az el6irisok szerint irtvizsgfitam, az

esetlegesen ti.izet kiv6lt6 kdrtilmdnyeket megsziintette.
A tertiletet a munkit elrendelonek visszaadtam.

a munk6t vegzo alfiirt"sa a teriiletet 6tvettem



3. sz. /iiggeldk

A TU ZOLTO KE SZULEKEK ELLEN6RZE S ENEK SZEMPONTJAI

A k6szenl6tben tart6 vagy k6pviseloje rendszeresen, 3 havonta (maxim6lisan t h6t elt6r6ssel)

ellen6rzi, hogy a tizolt6 k6sziil6k

a) az eloirt k6szenl6ti helyen van-e,

b) rogzit6se biztons6gos-e,

c) Lithat6-e,

d) magyar nyelvii haszn6lati utasit6sa atizolt6 k6sztil6kkel szemben 6llva olvashat6-e,

e) haszn6lata nem iitk<izik-e akadtilyba,

Q valamennyi nyom6sm6ro vagy jelzo miszer6nek jelz6se a mtikdd6si z6niiban tal6lhat6-e,

g) hianytalan szerelv6nyekkel ell6tott-e,

h) fem vagy mtianyag plombi$a, zix6pecs6tje, karbantart6st igazol6 cimk6je, a karbantart6 szewezet

OKF azonosit6 jele s6rtetlen-e,

i) karbantart6sa esed6kes-e,

j) k6szenl6ti hely6t jekilS biztons6gi jel l6that6, felismerheto-e 6s

k) 6llapota kifog6stalan, iizemszeni-e.

Az iizemeltetoi ellen6rz6s elvegzeset dritummal 6s al6iriissal igazolni kell a melldkelt

nyomtatv6nyon.
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C6gn6v:...

TU ZOLT OKE S ZULEKEK V ZNWNTTET6I ELLENoRZE SE

EllenSrz6s 6ve: .

Sor-
szitm

A trizolt6k6sziil6k Az ellenorz6s d6tuma

al6ir6s
K6szenl6ti
helye

Tipus-jele I il. III IV.

1

2

J

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

Ellen6rz6st v6gzo neve

Al6i16sa
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FALI TUZCSAP ELLEN6RZESENEK SZEMPONTJAI

A ttizolt6vizforrrisok feliilvizsg6lata soriin a feltilvizsgiilatot vegzo szemdly fel6vente (maximSlisan

I h6t elt6r6ssel)

a) megvizsg6lja

o atizolt6-vizforr5sok jelzStribl6inak megl6t6t, adatainak helyess6g6t 6s 6ps6g6t,

. az eloirt feliratok, jelzdsek megl6t6t, olvashat6s6g6t,

o a korr6zi6 elleni v6delem 6ps6g6t,

b) elv6gzi

o a vizhitlf.zatrol mtikdd6 titzolt|vizforrasok esetdben a hhl6zat 6tdblit6s6t a mechanikai

szenny ezod6sekt6l mente s viz megj elen6 s6i g 6s

o a korr6zi6v6delem s6riil6se eset6n azizemben tart6s6rt felel6s szervezet ir6sbeli 6rtesit6s6t.
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