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rtszvrtnntMl szAB xl,v ztr
Sport divizi6

Jelen ttizv6delmi szabiiyzat a XIII. Keriileti Kiizszolgiltatil Zrt. (a tovibbiakban: Zrt.) iltal

kiadott Kiizponti Tiizv6delmi Szabilyzat kieg6szit6se, mely a

Zrt. Sport divizi6 tanuszoda:
1137 Budapest. Radn6ti Mikl6s utca 35.

szhm alatti, a Sport divizi6 mrik<id6si hat6skdr6be tartoz6 tanuszoda trizv6delmi szabillyozdsilt

tartalmazza, sp e c i fi kus an az e gy e di ttizv6 de lmi e I 6 ir6s okra vonatko ztatva.

A szabilvzat hatrilva

Erv6nyes a 1137 Budapest, Radn6ti Mikl6s utca 35. szfum alatt, a Sport divizio kezel6s6ben l6v5

valamennyi helyis6gre, munkateriiletre, a tertileten munkrlt v€gzo, vagy b6rmely okb6l ott

tart6zkod6 szem6lyekre.

Azt a dolgoz6t, aki a Szabiiyzatban el6irtakat megszegi - amennyiben a mulaszt6s biintet6

rendelkez6s al6 nem esik, vagy ttizv6delmi szab6lys6rt6st, birs6got nem kepez - felel6ss6gre kell

vonni.

I. A Tiizv6delmi Szervezet

1.) A Zrt. tin,ildelmi szervezetfinek fel6pit6s6t 6s a felel6s szem6lyek feladatait a kiizponti

tiizv 6d el m i szab ily ztt tartalmazza.

2.\ Adivfuiilvezetf illetve aziitala megbizott szem6ly feladatai:

o Koteless6ge a k<izponti Trizv6delmi Szabillyzatban leirtak ismerete, 6s azok 6rv6nyesit6se az

iitala ir6nyitott tertileten.



. Koteles biztositani, hogy a teri.ileten l6vo 6ptilet, g6p, berendezds, eszkoz, anyag

tizbiilonsirya megfelel5 legyen, 6s ezeket a ttizv6delmi el6ir6soknak megfelel6en

haszndljak.

o Rendszeresen ellenoriznie (i11. ellenoriztetnie) kell a tizvedelmi el6iriisok betart6s6t,

szabilytalansiig eset6n azok megsztntet6s6re halad6ktalanul int6zkednie kell.

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

trizvddelmi eloir6sokat, 6s tevdkenys6gtiket a vonatkoz6 szabrllyozisok szerint vegezz€k,

illet6leg megismerj6k a teriiletiikre kiadott Ttizv6delmi Szabiiyzat vonatkoz6

rendelkez6seit.

o Gondoskodnia kell az eloirt, illetve k6szenl6tbe helyezett ttizv6delmi felszereldsek,

eszk<izdk megldtdrdl, r6tekint6ses vizsg6lattal (tizembentart6 6ltali ellenorz6s6r6l),

mtik<id6k6pess6giikr6l, valamint k6szenl6ti helyen val6 megl6tiik6l, hozziferhetos6gtikrSl

6s hirinyoss6gok esetdn int6zkednie kell azok megsziintet6s6re.

o Int6zkednie kell a teriileten l6v5 villamos berendez6sek biaonsrlgos mrikcid6s6nek 6s

feltilvizsg6lat6nak megl6t6r6l, meghib6sodrls vagy rendelleness6g eset6n azok kijavitiisara.

o Koteles rdszt venni a Trizv6delmi szeml6n, ellen6rz6sen 6s a feltint hianyoss6gok

felszrlmol6siir6l gondoskodnia kell.

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

II. Altalinos tiizv6delmi el6irisok

A Kiizponti Tiizv6d elmi Szabrf, ly zatb an leirtak az ir 6ny ad6k.

A teriileten l6vo helys6gek trizolt6 kdsziil6k ell6totts6g6r6l az OTSZ kiilcin rendelkezik, a jelenleg

kihelyezett k6sziil6kek a telepit6s hely6n maradnak.

III. Ewedi tiizv6delmi el6irr{sok

I .) Irodahelys6gek tiizv6delmi el6irisai:

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

egy6b 6rv6nyben l6vo jogszab6lyok el6ir6sainak, kiilon<is tekintettel a tril6ram 6s

6rint6sv6delemre.

o A helyis6gben csak az ott folytatott tev6kenys6ghez sziiks6ges anyagot, eszkdzdket szabad

trirolni.

o Elektromos g6peket, berendez6seket (ir6g6p, sz6mol6g6p, rezs6, h6sugarz6, k6v6foz6 stb.)

csak rigy lehet iizemeltetni, hogy azok ttizet ne id6zhessenek elo.

2



. Az irodahelyis6gben a t6vbesz6l6k6sziil6kn6l a ment6k 104, a ttizolt6k 105, a rend6rs6g

107 hiv6szim6t illewe all2 kiizponti seg6lyhiv6 szitmifiki kell fiiggeszteni.

o A helyis6g kijitratfit mindenkor szabadon kell tartani, azt lezdrrli, eltorlaszolni, lesziikiteni

m6g 6tmenetileg sem szabad.

o A munkaidS befejez6skor az, aki az irod6t utols6nak hagyja el, kriteles meggyozodni arr6l,

hogy az elektromos g6pek, eszkozdk aramtalanitva lettek-e, nem maradt-e vissza a

helyis6gben olyan gyujt6fon6s, amely k6s6bb ti.izet okozhat.

. Dohiiny ozni ab6rlem6ny egdsz teriilet6n tilos. Dohanyz6hely kijel6l6s6re a ,,Nemdohinyzbk

v6delm6ben" kiadott jogszabSlyok figyelembev6tel6vel van lehet6s6g. A dohanyz6hely

kij elol6se a divizi6vezet6 hatiisk<ir6be tartozik.

2.1 0ltAzOU tiizv6delmi el6iris ai :

o A helyis6get csak a rendeltet6snek megfelel<i c6lra lehet haszn6lni.

o A ruh5kat csak az erre a c6lra kialakitott be6pitett szekr6nyben vagy f6mszekr6nyben lehet

elhelyezni.

. Eghet6 folyad6kot a helyis6gben tiirolni tilos.

o Az cilt6z6k rendszeres takarit6sar6l gondoskodni kell. Az ajt6kat, kozleked6si ritvonalakat

eltorlaszolni, vagy azokatlesziikiteni m6g 6tmenetileg sem szabad.

o A frit6testeken 6ghet6 anyagot, ruhanemtit t6rolni, sz6ritani tilos.

3.) Raktirak, tirol6k tiizv6delmi el6irisai:

o A rakt6rhelyis6gben, t6rol6si helyeken a dohSnyz6s 6s nyilt king haszn6lta tilos, ezt a

bej6ratn6l 6s a helyis6gben szabv6nyos t6bl6val kell jelolni.

o A kijeliilt kozlekeddsi utakat a raktirhelyis6gben mindenkor szabadon kell hagyni.

o Az elektromos kapcsol6kat 6s tt2olt6-felszereldseket, eszktiztiket 6lland6anhozzbflrhet6en

kell tartani.

o A rakt6r elhagy6sa :utin az 6ramtalanit6st el kell vegezni.

o A raktarban elektromos h6k<izl6 berendez6seket (h6sug6rz6 stb.) i.izemeltetni tilos, valamint

tilos a tiz 6s robban6svesz6lyes anyagok t5rol6sa is.

o A t6rolt anyagok trizv6delmi 6s anyag nemenk6nti csoportositdsdra vonatkoz6 el6ir6sokat

mindenkor meg kell tartani.

o A rakt6rban a trirolt 5ruk6szletet maximum 3 m6ter tarol6si magassSgig szabad t6rolni 6s a

trlrol5si egys6geket j61 l6that6an ki kell jel6lni.

o A t6rol6si egys6gek kdzott legal6bb 1,2 mdter sz6les kdzlekeddsi utat kell kialakitani.



. A raktarhelyisdg ftd6m 6s a rakt6rozott 6ghet6 anyag k<iz6tt legal6bb 80 cm, az elektromos

liimpatestek, 6s kapcsol6ik k<izritt legal6bb 1 m6ter ttizt6vols6got kell megtartani.

Az el6z6ekben kiadott Tiizriad6 terv 6rv6nyben marad.

Jelen szabiiyzat az alitiris napj5n l6p 6rv6nybe, 6s az ewenyben l6v6 Kiizponti Tiizv6delmi

Szab iiy zattal e gytitt 6rv6nye s.

Budapest, 2ols... A.q.{e

divizi6vezetil vezdrigazgato
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l. sz.filggeldk

Tiizv6delmi dokumentici6k kezel6s6nek szabilvozdsa

A felsorolt ttizv6delmi dokumentdci6kat naprakdsz 6llapotban - mindig hozziferhet6en - kell
tartani.

1. Hat6lyosrendelkez6sek

2. Ttizv6delmiSzabillyzat

- Ttizriad6 terv (Ttiz eset6n kdvetend6 magatart6s szab6lyai)

3. Tiizv6delmi ellen6rz6sek, szeml6k jegyz6kdnyvei 6s afeltbrthianyoss6gok felsz5mol6s6ra tett

int6zked6sek 6s azok bizonylatol6sa.

4. NyilvantartSs a bektivetkezettttizesetekrdl

4.1. T'tizvizsgillati jegyzSkdnYv

4.2. Hasonl6 trizeset elkeri.ilds6re tett int6zked6s ir6sos dokument6l6sa

- rendkivtili oktat6s
- fegyelmi felel6ss6gre von6s,
- gazdasiigi, mtiszaki int6zked6s stb.

5. Dolgoz6kttizv6delmioktatas6nakbizonylatai
(Az oktatds t6r gyrlnak forr6sanyagai )

6. Uj bel6p6k oktat6sa

6.1. Ism6t16d6 oktatiis
6.2. P6toktatris
6.3. Rendkiviilioktat6sok

7. Titzveszelyestev6kenys6grekiadott enged6lyek.
(A kiadott enged6lyt 1 6vig meg kell orizni)

g. A villamos berendez6sek ttizv6delmi szabv6nyoss6gi feliilvizsg6latar6l k6sziilt jegyz6konyvek,

(OTSZ, valamint egy6b vonatkoz6 rendelkez6sek), tov6bb6 a feliilvizsgillatijegyz6konyvben
iOgzitett hi6nyoss6gok megsztintetdsdre tett int6zked6s ir6sos igazolfusa (p1. megrendel6sek,

szrimlak stb.)

9. Trizv6delmi felszerel6sek nyilv6ntartdsa,tizembentart6i ellen6rz6s dokument6ci6ja.
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2. sz. filggeldk
ENGEDEL Y TUZV E S Zf iTTY Pt JARO MI.'NKA ELY fG ZfS ERE

Az 20......6v ............ h6 ........... napjan enged6lyt adok ........
.i.......i........ gazd6lkod6 szervezet

. nevti dolgoz6jrinak, hogy
l6tesitmdny

;6 : ;; il *lljll i';;;ll: ;;; ll ;;.1,?m;i,?li;,;;;Y::":
megelozo trizv6delmi rendelkez6sek v6grehajtisitra az alitbbiakban felsorolt elSirrisok maraddktalan
megtartiisa mellett.

A munk6latok v6gz6s6hez az al6bbi tizolt6 felszerel6st 6s eszkozt biztositottam:

enged6lyt kiad6

Mint a tev6kenys6g helye szerinti l6tesitm6ny iizemeltet6si vezet6je a munk6latok v6gz6s6hez az
al6bbi eloirilsokat teszem:

Uzemeltet6si Vezet6

Az enged6lyben felsoroltakat tudom6sul veszem, a munk6latokat az 6rv6nyben levo tizvedelmi
jogszab6lyok, el6iriisok, kcitelez6en alkalmazand6 szabviinyok 6s a technol6giai utasit6sban
foglaltak szerint vdgzem.

a munk6t vegzo alfiirisa tizv . szakvizsga biz. szdrna

A munkiit vegzo a tevdkenysdget befej ezte, a helyszint az eloirfusok szerint itvizsgiitam, az
esetlegesen tiizet kiv6lt6 kririilm6nyeket megsztintette.
A teriiletet a munk6t elrendel6nek visszaadtam.

a munk6t vegz6 alilirisa a teri.iletet 6tvettem



3. sz. filggeldk

A T,ii ZoLTo KE SZULEKEK ELLENoRZES ENEK SZEMPONTJAI

A k6szenl6tben tart6 vagy k6pviseldje rendszeresen, 3 havonta (maxim6lisan I h6t elt6r6ssel)

ellenlrzi, hogy a tizolt6 k6sziil6k

a) az ellirt k6szenl6ti helyen van-e,

b) rtigzit6se biztons6gos-e,

c) l6that6-e,

d) magyar nyelvii haszniilati utasitasa atvzolt6 k6sziil6kkel szemben 6llva olvashat6-e,

e) haszn6lata nem titktizik-e akad6lyba,

f; valamennyi nyom6sm6r6 vagy jelzb miszerlnek jelz6se a mtik<id6si z6n6bantal6lhat6-e,

g) hirinytalan szerelv6nyekkel ell6tott-e,

h) f6m vagy mtianyag plombSja,ziropecs6tje, karbantart6st igazol6 cimk6je, a karbantart6 szervezet

OKI azonosit6 jele s6rtetlen-e,

i) karbantart6sa esed6kes-e,

j) k6szenl6ti hely6tjel6l6 biaonsSgi jel l6that6, felismerhet6-e 6s

k) 6llapota kifogastalan, iizemszerii-e.

Az iizemeltet6i ellen6rz6s elv6gz6s6t d6tummal 6s al6ir6ssal igazolni kell a mell6kelt

nyomtatviinyon.
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rii zovr orn s zUl r KEK UzB vrnr,r n r 6 t n r. I nN 6 nzr s n

Ellenorz6s 6ve:

Sor-
szitm

A tiizolt6k6sziil6k Azellenorzds d6tuma

allirrls
K6szenl6ti
helye

Tipus-jele I. II III IV.

1

2

a
J

4

5

6

7

8

9

l0

1l

t2

Ellenorzdst v6gzo neve

Al6irdsa



ekw.

FALI TUZCSAP ELLEN6RZESENEK SZEMPoNTJAI

A ttizolt6vizforr6sok feltilvizsg6lata sor6n a feltilvizsg6latot vegzo szem6ly f6l6vente (maximiilisan

t h6t elt6r6ssel)

a) megvizsgSlja

o atizolt6-vizfon6sok jelz6t5bl6inak megl6t6t, adatainak helyess6g6t 6s 6ps6g6t,

. az el6irt feliratok, jelz6sek megl6t6t, olvashat6srig6t,

. a korr6zi6 elleni v6delem 6ps6g6t,

b) elv6gzi

o a vizhill6zatrol mtikod6 tizoltovizfonr6sok eset6ben a h6l6zat 6tdblit6s6t a mechanikai

szenny ezod6sekt6l mente s viz megj elen6s6i g 6s

. a korr6zi6v6delem s6riil6se eset6n aziizemben tart5s6rt felel6s szervezet ir6sbeli 6rtesit6s6t.
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