
12. szdmrt meildklet

XIII. Keriileti Ktizszolgflltat6 Zrt.

TUZVEDELMI SZABALYZAT

' 
Sport divizi6

Jelen trizv6delmi szabitlyzat a XIII. Keriileti Kiizszolgiltat| Zrt. (a tovrflbbiakban: Zrt.) iital

kiadott Kiizponti Tiizv6delmi Szabilyzat kieg6szit6se, mely a

sz6m alatti, a Sport divizi6 mtik<ld6si hat6skrir6be tartoz6 sporttelep trizv6delmi szabiiyozisifi

tartalmazza. specifikus an az egyedi trizv6delmi el6ir6sokra vonatkoztatva-

A szabflvzat hat6lYa

Erv6nyes a 1138 Budapest, tjpatotai

valamennyi helyis6gre, munkatertiletre,

tart6zkod6 szem6lYekre.

ft 13. szitm alatt, a Sport divizi6 kezel6s6ben l6v6

a teriileten munkSt v6'gzo, vagy b6rmely okb6l ott

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

rendelkez6s al6 nem esik, vagy ttizv6delmi szab6lys6rt6st, birs6got nem kepez - felel6ssegre kell

vonni.

I. A Tiizv6delmi Szervezet

1.) A Zrt. tiizvldelmi szervezetlnek fel6pit6s6t 6s a felel6s szem6lyek feladatait a kiizponti

tiizv 6 d el m i szab i"try zat tartalmazzu

2.) Adivrzi(xezetl illetve azi./ltala megbizott szem6ly feladatai:

o K6teless6ge a kozponti Ttizv6delmi Szabillyzatban leirtak ismerete, 6s azok 6rv6nyesit6se az

iitala ir6nyitott teriileten.



o Koteles biztositani, hogy a teriileten l6v6 6ptilet, g6p, berendez6s, eszkoz, anyag

tizbidonsirya megfelel6 legyen, 6s ezeket a trizv6delmi eloir6soknak megfeleloen

hasznrilj6k.

o Rendszeresen ellenSriznie (ill. ellen6riztetnie) kell a ttizv6delmi elofr6sok betart6sSt

szabiiylalans6g eset6n azok megsziintet6s6re halad6ktalanul int6zkednie kell.

o Biztosftania kell, hogy a munkav5llal6k rendszeres oktat6s keret6ben megismerj6k a

ttizv6delmi elofr6sokat, 6s tev6kenys6giiket a vonatkoz6 szabiilyoz6sok szerint vegezzdk,

illet6leg megismerj6k a teriiletiikre kiadott Ttizv6delmi Szabiiyzat vonatkoz6

rendelkezdseit.

o Gondoskodnia kell az eltiirt, illetve k6szenl6tbe helyezett trizv6delmi felszerel6sek,

eszkdzdk megl6t6rol, r6tekintdses vizsgiilattal (tizembentart6 6ltali ellenorz6s6r6l),

mtikddSk6pess6giikr6l, valamint k6szenl6ti helyen val6 megl6ttikr6l, hozzirferhetos6giikrol

6s hirinyoss6gok eset6n int6zkednie kell azok megsziintetds6re.

o Intdzkednie kell a teriileten l6vo villamos berendez6sek biaons6gos mtikcid6sdnek 6s

feliilvizsgrllatiinak megl6t6r6l, meghibdsodris vagy rendelleness6g eset6n azok kijavit6srira.

o K<jteles rdszt venni a Ttizv6delmi szeml6n, ellen6rz6sen 6s a feltirt hianyossrigok

felsziimolis6r6l gondoskodnia kell.

o A Ttizv6delmi Napl6 vezet6s6re fr5sbeli megbiz6st kell, hogy adjon.

II. Altaldnos tiizv6delmi el6irrisok

A Kiizpo nti Tiizv6d elmi Szab ily zatban leirtak az ir iny adok.

A tertileten l6v5 helyis6gek ttizolt6 k6sziil6k ell6tottsrlg6r6l az OTSZ ktil<in rendelkezik, a jelenleg

kihelyezett k6sztil6kek a telepit6s hely6n maradnak.

III. Eeyedi ttizv6delmi el6irfsok

1.) Irodahelyis6gek tiizv6delmi el6ir6sai:

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

egy6b 6rv6nyben l6v6 jogszab6lyok el5ir6sainak, kiildnris tekintettel a triliiram 6s

6rintdsv6delemre.

o A helyis6gben csak az ott folytatott tev6kenys6ghez szi.iks6ges anyagot, eszkoz6ket szabad

tarolni.

o Elektromos g6peket, berendez6seket (ir6gdp, sz6mol6gdp, rezs6, hosugarz6, k6v6foz6 stb.)

csak rigy lehet i.izemeltetni, hogy azok ti.izet ne id6zhessenek el6.



. Az irodahelyis6gben a tixbeszdl6k6sztil6kn6l a ment6k 104, a tiizolttik 105, a rend6rs6g

107 hiv6sz6mrlt illetve all2 kiizponti seg6lyhivri szilnifiki kell fiiggeszteni.

o A helyisdg kqiratirt mindenkor szabadon kell tartani, azt lezirni, eltorlaszolni, lesztikiteni

m6g 6tmenetileg sem szabad.

o A munkaidS befejez6skor az, aki az irod6t utols6nak hagyja el, koteles meggyozldni arr6l,

hogy az elektromos g6pek, eszk<izok 6ramtalanitva lettek-e, nem maradt-e vissza a

helyis6gben olyan gyujt6fon6s, amely k6s6bb ttizet okozhat.

o Doh6ny ozni ab6rlemdny eg€sz teriilet6n tilos. Doh6nyz6hely kijelol6s6re a ,,Nemdohinyz6k

v6delm6ben" kiadott jogszab6lyok figyelembev6tel6vel van lehet6s6g. A dohSnyz6hely

kijel6l6se a divizi6vezet6 hat6sk6r6be tartozik.

2 ) 6lt6z6,ktiizv6delmi el6ir6sai:

o A helyisdget csak a rendeltet6snek megfelel6 c6lra lehet haszn5lni.

o A ruh6kat csak az erre a c6lra kialakitott be6pitett szekrdnyben vagy femszekr6nyben lehet

elhelyezni.

o Eghet6 folyad6kot a helyis6gben t6rolni tilos.

o Az 6lt6z6k rendszeres takarit6s6r6l gondoskodni kell. Az ajt6kat, k<izleked6si titvonalakat

eltorlaszolni, vagy azokat lesztikiteni mdg 6tmenetileg sem szabad.

o A fiit6testeken 6ghet6 anyagot, ruhanemrit tarolni, szaritani tilos.

3.) Raktrflrak, tf rol6k tiizv6delmi eldirisai:

o A rakt6rhelyis6gben, t6rol6si helyeken a dohinyz6s 6s nyilt l6ng haszniilta tilos, ezt a

bejiratnii 6s a helyis6gben szabv6nyos t6bl6val kell jelolni.

o A kijelcilt kozleked6si utakat a raktiirhelyis6gben mindenkor szabadon kell hagyni.

o Az elektromos kapcsol6kat 6s ttizolt6-felszerel6seket, eszkdzdket 6lland6anhozzif€rhetSen

kell tartani.

o A rakt6r elhagy6sa utin az iiramtalanit6st el kell vdgeznl

o A raktarban elektromos h6kozl6 berendez6seket (h6sug6rz6 stb.) iizemeltetni tilos, valamint

tilos a tiz 6s robban6svesz6lyes anyagok tSrol6sa is.

o A t6rolt anyagok ttizv6delmi 6s anyag nemenk6nti csoportositilsira vonatkoz6 el6ir6sokat

mindenkor meg kell tartani.

o A rakt6rban a t5rolt 6ruk6szletet maximum 3 m6ter t6rol6si magassrigig szabad tiirolni 6s a

t6rol6si egys6geket j 6l l6that6an ki kell j elolni.

o A t6rol6si egys6gek kdzott legal6bb 1,2 m6ter szdles k<izleked6si utat kell kialakitani.



. A raktarhelyis6g ftd6mszerkezete 6s a rakt6rozott 6ghet5 anyag kdz<itt legal6bb 80 cm az

elektromos l6mpatestek, 6s kapcsol6ik k<iz<itt legal6bb I m6ter tiiztfvolsbgot kell megtartani.

Az el6z6ekben kiadott Tfizriad6 terv 6rv6nyben marad.

Jelen szabiiyzat az al6ir6s napj6n l6p 6rv6nybe, 6s az ew1nyben l6v6 Kiizponti Tiizv6delmi

Szab i.Iy zattal e gyiitt 6rv6nye s.

Budapest, 2015..'M.l!.L

[.r'ecter Cryzalo
?ert-uti L\L |4*t' .
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l. sz.filggeldk

Tiizv6delmi dokumentici6k kezel6s6nek szabilyoz6sa

A felsorolt ttizv6delmi dokumentaci6kat naprakesz rlllapotban - mindig hozzif€rhet6en - kell
tartani.

l. Hat6lyosrendelkez6sek

2. Ttizv6delmiSzabfilyzat

- Tizriad6 terv (Ttiz esetdn kovetend<i magatartiis szabillyai)

3. Trizv6delmi ellenSrz6sek, szeml6k jegyz6k<inyvei 6s a felt6rt hi6nyoss6gok felszrimol6siira tett

int6zked6sek 6s azok bizonylatol6sa.

4. Nyilvantartds a bek<ivetkezett ttizesetekr6l

4.1. Trjizvizsgillatijegyz6ktinyv
4.2. Hasonl6 ttizeset elker0l6s6re tett int6zked6s irdsos dokument5liisa

- rendkiviili oktatas
- fegyelmi felel6ss6gre von6s,
- gazdas6gi, mtiszaki int6zked6s stb.

5. Dolgoz6ktr2v6delmioktat6siinakbizonylatai
(Az oktat6s t6rgy6nak forriisanyagai)

6. Uj bel6p<ik oktatasa

6.1. Ism6tl5d6 oktat6s

6.2. P6toktat6s
6.3. Rendkiviilioktatiisok

7. Titzveszelyes tev6kenys6gre kiadott enged6lyek.
(A kiadott engeddlyt 1 6vig meg kell 6rizni)

8. A villamos berendezdsek tiizv6delmi szabviinyossdgi feliilvizsg6latar6l k6sziilt jegyz6k<inyvek,

(OTSZ, valamint egydb vonatkoz6 rendelkez6sek), tov6bb6 a feliilvizsgfulatijegyz6ktinyvben
rogzitett hianyossrigok megsziintet6s6re tett int6zked6s ir6sos igazolasa (pl. megrendel6sek,

szrimlak stb.)

g. Trizv6delmi felszereldsek nyilv6ntartfusa,tizembentart6i ellen6rz6s dokument6ci6ja.



2. sz. filggel|k

EN G ED E L Y TU ZV E S ZELLY EL TANO MUN KA ELY EG ZES ERE

gazd6lkod6 szervezet
" lolgoz6j6nak, hogy....... nevu (

l6tesitmeny

;o ;; il ::::1"11 i';;;11 ;;; ll ;;.l,?;;;#ili ;;"f::":
megel5zo trizv6delmi rendelkezdsek v6grehajtils1ra az al6bbiakban felsorolt el6ir6sok maraddktalan
megtart6sa mellett.

A munk6latok v6gz6s6hez az al6bbi tizolto felszerel6st 6s eszktizt biztositottam:

enged6lyt kiad6

Mint a tev6kenys6g helye szerinti ldtesitmdny iizemeltet6si vezetoje a munk6latok v6gz6s6hez az
al6bbi el6iriisokat teszem :

Uzemeltet6si Vezeto

Az enged6lyben felsoroltakat tudom6sul veszem, a
jogszabiilyok, eloir6sok, kritelezSen alkalmazand6
foglaltak szerint v egzem.

6rv6nyben levo tizvedelmi
a technol6giai utasit6sban

munk6latokat az
szabv6nyok 6s

a munk6t vegzo alilirdsa

A munkiit vegzi| a tevdkenys6get befej ezte, a helyszint
esetlegesen ttzet kiv6lt6 koriilm6nyeket megsziintette.
A teriiletet a munkiit elrendel6nek visszaadtam.

tizv . szakvizsga biz. szdma

az eloirdsok szerint fitvizsgiltarn, az

a munk6t vegzo aliirisa a teri.iletet 6tvettem



3. sz. filggelLk

A TU ZOLTO KESZU LEKEK ELLENoRZESENEK SZEMPONTJAI

A k6szenl6tben tart6 vagy k6pvisel6je rendszeresen, 3 havonta (maximilisan I h6t elt6r6ssel)

ellen6rzi, hogy a tizolt| k6sziil6k

a) az eloirt k6szenl6ti helyen van-e,

b) r6gzit6se biztons6gos-e,

c) l6that6-e,

d) magyar nyelvti haszn5lati utasitasa atrlr;olt6 k6sztil6kkel szemben 6llva olvashat6-e,

e) haszn6lata nem titktizik-e akad6lyba,

f) valamennyi nyom6sm6r6 vagy jelzb miszerenek jelz6se a miikdddsi z6titbantal6lhat6-e,

g) hienytalan szerelv6nyekkel ell6tott-e,

h) fem vagy mtianyag plombija,z6r6pecs6tje, karbantart6stigazol6 cimk6je, a karbantart6 szewezet

OKF azonosit6 jele s6rtetlen-e,

i) karbantart6sa esed6kes-e,

j) k6szenl6ti hely6t jel<il6 biaons6gi jel l6that6, felismerhet6-e ds

k) 6llapota kifogastalan, tizemszeni-e.

Az tizemeltet6i ellendrzds e\vegzeset d6tummal 6s al6ir6ssal igazolni kell a mell6kelt

nyomtatv6nyon.
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C6gn6v:...

TtizoLT oKESZULEKEK UznvrBrrET6I ELLEN6RZESE

Ellenorzds 6ve:

Sor-
sz6m

A trizolt6k6sziil6k Az ellenorz6s d6tuma

al6ir6s
K6szenl6ti

helye
Tipus-iele I. II III IV.

1

2

a
J

4

5

6

7

8

9

10

ll

t2

El1en5rz6st vegzo neve

Al6ir6sa



FALr ruzcsap prrpNdRzESENEK SzEMpoNTJAI

A ttizolt5vizforr6sok feltilvizsgrilata sordn a feliilvizsgiilatot vegzo szem6ly f6l6vente (maxim6lisan

I h6t elt6r6ssel)

a) megvizsg6lja

o atizolt6-vizfon6sok jelz6t6bl6inak megl6t6t, adatainak helyess6g6t 6s 6ps6g6t,

. az elSirt feliratok, jelz6sek megl6t6t, olvashat6s6g6t,

. akorr6zi6 elleni v6delem 6ps6g6t,

b) elvdgzi

c a vizhirl6zatr6l mtikdd6 tizolt6vizforr6sok eset6ben a hfiozat 6t6blit6s6t a mechanikai

szennyez6d6sekt6l mentes viz megielen6s6ig 6s

o a korr6zi6v6delem s6riil6se eset6n azizembentartris6rt felel6s szervezet irSsbeli 6rtesit6s6t.
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