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XIII. Keriileti Kiizszolgfiltat6 Zrt.
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Sport divizi6

Jelen ttizv6delmi szabiiyzat a XIII. Keriileti Kiizszolgiltatil Zrt. (a tovfbbiakban: Zrt.\ iital

kiadott Kiizponti Tiizv6delmi Szabilyzat kieg6szit6se, mely a

Anwalfiildi Sport kiizpont : 1139 Budapest, XIII. Rozsnyai utca 4.

szirm alatti, a Sport divizi6 mrik<id6si hat5sk<ir6be tartoz6 Sport l6tesitm6ny 6s szrilloda valamint a

tertileten l6v6 a l6tesitmenyhez tartoz6 helyis6gek trizv6delmi szab{iyozisilt tartalmazza,

specifi kusan az egy edi ttizv6delmi el6ir6sokra vonatkoztatva.

A szabdlvzat hatilva

Erv6nyes a ll39 Budapest, X[I, Rozsnyai utca 4. szilm alatti l6tesitm6ny, a divfuiil kezel6s6ben

l6v6 valamennyi helyis6g6re, munkateri.iletekre, az otl munkiit vdgz6, vagy b6rmely okb6l ott

tart6zkod6 szem6lYekre.

AA a dolgoz6t, aki a Szabillyzatban elSirtakat megszegi - amennyiben a mulaszt6s btintet6

rendelkez6s al6 nem esik, vagy ttizv6delmi szab6lys6rt6st, birs6got nem kepez - felel6ssdgre kell

vonni.

I. A Tiizv6delmi Szervezet

l.) A Zrt. tinr1delmi szervezetlnek fel6pit6s6t 6s a felel6s szem6lyek feladatait a kiizponti

tiizv 6d elm i szab 6ly zat tartalmazza-

2,) A divfuilvezet| illetve azilltala megbizott szem6ly feladatai:

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

iitala ir6nYitott teriileten.

o K6teles biztositani, hogy a teriileten l6v5 6piilet, g6p, berendezds, eszkdz, anyag

tizbiilonshga megfelelo legyen, 6s ezeket a ttizv6delmi el6ir6soknak megfelel6en

haszn6lj6k.



o Rendszeresen ellen6riznie (ill. ellenoriztetnie) kell a ttizvddelmi el6ir6sok betart6s6t,

szabiiylalans6g eset6n azokmegszi.intet6s6re halad6ktalanul int6zkednie kell.

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

trizv6delmi el<iir6sokat, 6s tev6kenys6gi.iket a vonatkoz6 szab6lyoziisok szerint vdgezzdk,

illetSleg megismerj6k a teriiletiikre kiadott Ttizv6delmi Szabiiyzat vonatkoz6

rendelkez6seit.

. Gondoskodnia kell az el6irt, illetve k6szenl6tbe helyezett trizv6delmi felszerel6sek,

eszk<iz<ik megl6t6r5l, r6tekint6ses vizsg6lattal (iizembentart6 ehafi ellen<irz6s6r6l),

mrik<id6k6pess6gi.ikr5l, valamint k6szenl6ti helyen val6 megldtiikSl, hozziferhet6s6gi.ikrol

6s hirinyoss6gok eset6n 6rtesitenie kell azok megsziintet6s6re.

o Int6zkednie kell a teriileten ldv6 villamos berendez6sek biztons6gos mrikodds6nek 6s

feltilvizsg6lat6nak megl6t6r6l, meghib6sodSs vagy rendelleness6g eset6n azok kijavitiis6ra.

o K<iteles rflszt venni a Ttizv6delmi szeml6n, ellen6rz6sen 6s a felt5rt hirinyoss6gok

felsz6mol6s6r6l gondoskodnia kell.

o A Ttizvddelmi Napl6 vezet6s6re ir6sbeli megbizrist kell, hogy adjon.

II. Altalinos tfizv6delmi el6irisok

A Kiizponti tiizv6delmi Szabilyzatba n leirtak az ir iny ad6k.

A tertileten l6vo helys6gek tr2olt6 k6sztil6k ell6totts6g6r6l az OTSZ kiildn rendelkezik, a jelenleg

kihelyezett k6sziil6kek a telepit6s hely6n maradnak

III. Eeyedi tiizv6delmi el6frisok

I .) Irodahelyis6gek tiizvddelmi el6irSsai:

o A helyis6g elektromos berendez6sei, azok kezel6se mindenkor feleljen meg az OTSZ 6s

egydb 6rv6nyben l6v6 jogszab6lyok el5ir6sainak, ktil<inos tekintettel a trilaram 6s

6rint6sv6delemre.

o A helyis6gben csak az ott folytatott tev6kenys6ghez sztiks6ges anyagot, eszkdz<jket szabad

tarolni.

o Elektromos g6peket, berendez6seket (ir6g6p, sztimol6g6p, rezs6, h6sug6rz6, k6v6f6z6 stb.)

csak rigy lehet tizemeltetni, hogy azok tiizet ne id6zhessenek el6.

c Az irodahelyisdgben a tinbeszdl6k6sziil6kn6l a ment6k 104, a tiizoltlk 105 a rend6rs6g

107 hfv6szirmirt, illetve all2 kiizponti seg6lyhivti szimitki kell fiiggeszteni.



o A helyis6g kijiratdt mindenkor szabadon kell tartani, azt lezfirni, eltorlaszolni, lesziikiteni

m6g 6tmenetileg sem szabad.

o A munkaido befejez6skor az, aki az irod6t utols6nak hagyja el, k<iteles meggyozodni arr61,

hogy az elektromos g6pek, eszkciz<ik 6ramtalanitva lettek-e, nem maradt-e vissza a

helyis6gben olyan gyujt6forr6s, amely k6s5bb tizet okozhat.

o Doh6nyozni a b6rlem6ny egdsz tertilet6n tilos! Dohrlnyz6hely kijekil6s6re a

,,Nemdoh6nyz6k v6delm6ben" kiadott jogszabrllyok figyelembev6tel6vel van lehet6s6g. A

doh5nyz6hely kij eliil6 se a divizi6 v ezeto hat6skor6be tartozik.

2.) Konyhrlk - 6tkez6k tiizv6delmi el6ir6sai:

o A helyis6gekben elhelyezett h5fejleszt6 berendez6sek csak feliigyelet mellett haszn6lhat6k.

A haszn6lat befejez6sekor a berendez6st ki kell kapcsolni.

o A helyis6gek napi takarit6s6r6l, szellSztetdsdr6l, ahullad6k elt6volitSsar6l gondoskodni kell.

o A helyisdgek kulcsait a haszn6lat ut6n a portiira le kell adni.

o A h6fejlesAo berendez6sek 6s az eghet6 anyagok kozdtti min. lm-es t6vols6got be kell

tartani.

o Azon elektromos berendez6seket, melyek id6kapcsol6val nem rendelkeznek, feltigyelet

ndlktil iizemeltetni nem szabad.

o A tev6kenys6g befejez6s6vel azokat a berendez6seket, melyek nincsenek folyamatos

6ramk6rbe iktatva, ki kell kapcsolni, vagy az6ramforr6sr6l le kell viiasztani

3.) Rakt6rak, t6roltik tiizv6delmi el6frisai:

o A raktrlrhelyis6gben, t6rokisi helyeken a dohanyzas tilos, ezt abejiratnill 6s a helyis6gben

szabv6nyos t6bl6val kell jelolni.

o A kozleked6si utakat a rakt6rhelyis6gben mindenkor szabadon kell hagyni.

o Azelektromos kapcsol6kat 6s tuzolt6-felszerel6seket, eszkozoket 6lland6anhozzfuf€rhetSen

kell tartani.

o A raktir elhagy6sa :utdnazitanttalanit6st el kell vdgeznl

o A rakt6rban elektromos h6 krizl6 berendezdseket (h6sug6rz6 stb.) i.izemeltetni tilos, valamint

tilos a tiz 6s robban6svesz6lyes anyagok tarol6sa is.

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

mindenkor meg kell tartani.

o A raktSrban a t6rolt 6ruk6szletet maximum 3 mdter t6rol6si magass6gig szabad elhelyezni,

6s a t6rol5si egys6geket j6l l6that6an ki kell jel6lni.



A t6rolSsi egysdgek koz<itt legal6bb 1,2 mdter sz6les kdzleked6si utat kell kialakftani.

A rakt5rhelyis6g fod6m 6s a raktarozott 6ghet6 anyag kdzott legal6bb 80 cm, az elektromos

l6mpatestek, 6s kapcsol6ik k<jz<itt legaldbb I m6ter ttizt6vols6got kell megtartani.

+1 0rcAzOk ttizv6delmi el6ir6sai:

A helyis6get csak a rendeltet6snek megfelel6 c6lra lehet haszn6lni.

A ruh6kat csak a bedpitett, vagy femszekr6nyben lehet elhelyezni.

Az oltozlkben a nyilt l6ng hasznilata tilos.

Ezt szabvitnyos t6bl6val jekllni kell.

EghetS folyad6kot a helyis6gben t6rolni tilos.

Az oltoziSk rendszeres takaritasar6l gondoskodni kell.

Az ajt6kat, k<izleked6si ritvonalakat eltorlaszolni, vagy azokat leszrikiteni m6g
6tmenetileg sem szabad.

A fiit6testeken 6gheto anyagot, ruhanemtit tiirolni, sz6rftani tilos.

A gondnoknak vagy a megbizottjrinak ziriskor meg kell gy6z6dnie an6l

hogy nincs olyan krirtilm6ny amely esetleg (ut6lag) ttizet okozhat.

Az el6z6ekben kiadott Tiizriadr6 terv 6rv6nyben marad.

Jelen szabiiyzat az alilirds napj6n

Szab fily zattal e gyiitt 6rv6nye s.

l6p 6rv6nybe, 6s az ervenyben l6v6 Kiizponti Tiizv6delmi
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l. sz.filggeldk

Tiizv6delmi dokument6ci6k kezel6s6nek szabilvozisa

A felsorolt ttizvddelmi dokument6ci6kat naprak6sz 6llapotban - mindig hozzif€rhetoen - kell
tartani.

l. Hat6lyosrendelkez6sek

2. Trizv6delmiSzabirlyzat

- Ttizriad6 terv (Ttiz eset6n kdvetend6 magatart6s szabillyai)

3. Trizv{delmi ellen6rzdsek, szeml6k jegyz6kiinyvei 6s afeltfurthi6nyoss6gok felsz6moliisara tett

int6zked6sek 6s azok bizonylatol5sa.

4. Nyilv6ntart6s abekdvetkezettttizesetekr5l

4.1. Trdizvizsgirlatijegyz6konYv
4.2. Hasonl6 tiizeset elkeriil6s6re tett int6zked6s ir6sos dokumentalasa

- rendkiviili oktatris
- fegyelmi felel6ss6gre von6s,
- gazdas6gi, mriszaki int6zked6s stb.

5. Dolgoz6kttizv6delmioktat6s6nakbizonylatai
(Az oktatirs targyanak fonrisanyagai)

6. Uj bel6p6k oktat6sa

6.1. Ism6t16d6 oktatiis
6.2. P6toktat6s
6.3. Rendkiviilioklatiisok

7. Tizveszllyes tev6kenys6gre kiadott enged6lyek.
(A kiadott enged6lyt I 6vig meg kell6rizni)

g. A villamos berendez6sek trizv6delmi szabvSnyoss6gi feltilvizsgSlatitr6l k6sziilt jegyz6konyvek,

(OTSZ, valamint egy6b vonatkoz6 rendelkez6sek), toviibbri a feliilvizsg6lati jegyz6k<inyvben

iogzitett hianyossrigtk megszi.intet6s6re tett int6zked6s ir6sos igazolisa (pl. megrendel6sek,

szdmkik stb.)

9. Trizv6delmi felszerel6sek nyilv6ntart6sa, iizembentart6i ellenSrz6s dokumentaci6ja.



2. sz. filggeldk

ENGEDELY TUZVES ZELLYEL JARO MI.]NKA ELYEGZESERE

: : : .......::fri?14#:1;'#fJ'
tertilet6n 20.....6v ................ h6 ........ nap ........... 6ra.......... perct6l

20.........6v ................. h6 ..........;....... nap ........... 6ra.......... percig munkSlatokatv€gezzena
megelozo ttizv6delmi rendelkez6sek v6grehajtisira az alitbbiakban felsorolt el6irrisok maraddktalan
megtart6sa mellett.

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

enged6lyt kiad6

Mint a tev6kenys6g helye szerinti l6tesitm6ny tizemeltet6si vezetoje a munkrilatok v6gz6s6hez az
al6bbi el6fr6sokat teszem:

Uzemeltetdsi Vezet6

Az enged6lyben felsoroltakat tudom6sul veszem, a munk6latokat az 6rv6nyben l6v6 trizv6delmi
jogszab6lyok, el6iriisok, k<itelezSen alkalmazand6 szabv6nyok 6s a technol6giai utasit6sban
foglaltak szerint v egzem.

a munkiit vegzo aliirisa tizv . szakvizsga biz. szdma

A munk6t vegzo a tev6kenysdget befejezte, a helyszint az eloir6sok szerint ifivizsgitltam, az
esetlegesen ttizet kiv6lt6 kcirtilmdnyeket megsztintette.
A teri.iletet a munkiit elrendelSnek visszaadtam.

a munkiit vegzo alifuilsa a tertiletet iitvettem



j. sz. fiiggeldk

A TO ZoLTo KESZULEKEK ELLEN6RZE SENEK SZEMPONTJAI

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

ellen6rzi, hogy a tizolt6 kdsziil6k

a) az ellirt k6szenl6ti helyen van-e,

b) nigzit6se biztons6gos-e,

c) l6that6-e,

d) magyar nyelvti haszn6lati utasit6sa a hizolt6 k6sztildkkel szemben 611va olvashat6-e,

e) haszn6lata nem iitktizik-e akad6lyba,

f) valamennyi nyomasm6r6 vagy jelzb miszerenek jelzdse a miikdd6si z6ndbat tal6lhat6-e,

g) hianytalan szerelv6nyekkel ell6tott-e,

h) fem vagy miianyag plomb6j a, zfur6pecs6tje, karbantart6st igazol6 cimk6je, a karbantartl szervezet

OKF azonosit6 jele s6rtetlen-e,

i) karbantart6sa eseddkes-e,

j) k6szenl6ti hely6t jeltil6 biaons6gi jel l6that6, felismerhetd-e 6s

k) 6llapota kifogSstalan, tizemszerti-e.

Aziizemeltet6i ellen6rz1s elvdgz6s6t drltummal6s al6ir6ssal igazolni kell a mell6kelt

nyomtatv6nyon.
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Cim:

Tii zoLT oKE szULEKEK u znwwrET6l ELLEN6RZE sE

Ellen6rz6s 6ve:

Sor-
szitm

A trizolt6k6sztil6k Az ellenorz6s d6tuma

aliirds
K6szenl6ti

helye
Tipus-jele I II. IIt. IV.

I

2

J

4

5

6

7

8

9

10

l1

l2

Ellen6rz6st vegzo neve

Al6i16sa
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FALr ruzcsap srrpN6nzESENEK szEMpoNTJAr

A trizolt6vizforr6sok feliilvizsg6lata sor6n a feli.ilvizsgiilatot v6gzo szem6ly f6l6vente (maximtilisan

I h6t elt6r6ssel)

a) megvizsgSlja

o atitzolt6-vizforr6sok jelz6t6bl6inak megl6t6t, adatainak helyess6g6t 6s 6ps6g6t,

. az el6irt feliratok, jelz6sek megldtdt, olvashat6s6gSt,

o a korr6zi6 elleni v6delem 6ps6g6t,

b) elv6gzi

o avizhitlozatr6l miikdd6 titzolt6vizforrrlsok eset6ben ah6l6zat 6tdblit6s6t a mechanikai

szenny ezoddsekt6l mentes viz me gi elen6s6i g 6s

o a korr6zi6vddelem s6rtil6se eset6n aziizemben tartiis6rt felel6s szervezet irrisbeli 6rtesit6s6t.
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A B EEPIT ETT TU ZJELZ5 BERENDEZE S ELLEN6NZPS ENEK SZEMPONTJAI

Aziizembentart6 iitalabedpitett tiizjelzb berendez6s kdzpontja (tixkijelzo,t|vkezelo egysdg)

feltigyelet6vel 6s kezel6s6vel megbizott szem6ly (izletvezet5) a berendez6s mtik<jd6s6nek

vizsgilata kapcs6n a kovetkez6ket ellentirzi:

Napi ellen6rz6s

- ha a rendszer nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibbt az iizemeltet6si napl6ba

bejegyeztek-e, 6s, ha a hiba szakk6pzett beavatkozist ig6nyel - nem a h6l6zat id6leges

kimaradris6r6l van sz6 -,6rtesitettdk-e a karbantart6t,

- M elozo nap bejegyzett hibara ttirt6nt-e megfelel6 int6zked6s,

- a tizj elzo kozpont valamenny i allapotjelzdj e mtikcidik-e.

Havi ellen6rzflsz

- hogy aziizemeltet6si napl6t folyamatosan vezetik-e,

- hogy a feliigyeletet ell6t6k r6szt vettek-e megfelelS oktat6son,

- hogy a nyomtat6k mrik<id6s6hez sztiks6ges eszk<izok, anyagok (papir fest6k, fest6kszalag)

rendelkez6sre 6llnak-e.

Hrflromhavi ellendrz 6s :

- az ellen6rz6s a gyitrt6 6ltal javasolt m6don trirt6nik.

- hogy tdrt6ntek-e az 6ptilet haszniiatitban, technol6girljriban, kialakft5sriban olyan v6ltoziisok,

amelyek befoly6soljak a tizjelzo berendez6s miik<jd6s6t, kiilonrisen az automatikus

6rz6kel6k 6rz6kel6si k6pess6g6t, a kezi jelz6sad6k hozziferhet6s6g6t, a hangjelzok

hallhat6s6g6t 6s

- hogy a jelz6sek beazonosit6s6ra vonatkoz6 kimutatiisok, rajzok rendelkez6sre 6llnak-e, a

grafikus megjelenit6 eszkoz iizemkdpes-e.

Az ellen6rz6s kiiliin ttizjelzil tizemeltet6si napl6ban tiirt6nik
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BIZTONSAGI VILAGjTAS UZPN'TEITET6I ELLENoRZES E

20..

miikiid6k6pes

meghib{sodis tett
int6zked6s al6irish6 nap 6szlel6si ideje jellege

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

12.
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Tiiz sftl6 nvil6szir6k: iizemeltet6 vizsg6lat havonta

id6szakos feliilvizsgrllat 6 havonta
karbantartrls : id6szakos feliilvizs gf lattal egy id6ben

20..

mtikiid6k6pes

meghibisodis tett
int6zked6s a16irfsh6 nap 6szlel6si ideje jellege

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Az iizemeltet6i ellen6rz6st v6gz6 szem6ly az ellen6rz6s sor{n
vizsgiija az idoszakos feltilvizsg6lat 6s a karbantartiis esed6kess6g6t,

b) szemrev6telez6ssel, 6s ha e rendelet eloirja, gyakorlati pr6b6val ellenorzi az lintett mtiszaki
megold6s mtikcid5k6pess6gdt, ennek keretdben ellen6rzi a (2) bekezd6sben el6frtakat,

c) az ellen6rzds elv6gzdset, meg6llapitrisait az ellenorz6s helyszin6n annak idotartama alatt
ir6sban dokument6lja 6s

d) a mriktidok6pess6get kedvez6tleni.il befoly6sol6 k<irtilm6nyt 6s a mtik<iddsk6ptelens6g
meg6llapit6sifi az tizemeltet6nek az ellen6rz6s befejez6s6t k<ivet6en azonnal irdsban jelzi.

(2) Az iizemeltet6i ellen6rz6s magirba foglalja az lrintett mtiszaki megoldris
a) kijel<ilt telepit6si, be6pft6si helyen val6 elhelyezflsercl,
b) s6rtetlen 6llapotrir6l,
c ) e szlelhet6 s 6 9615 I es ho zzif erhet6 s6 9616 l,
d) mtikodtetb eszkozdnek, jel6l6seinek, feliratainak 6szlelhet6s6g6rSl 6s helyess6g6rSl,
e) mikitd6k6pess6ge szempond6b6l l6nyeges kijelz6k, dllapotjelz6sek alapjan a mriszaki

megold6s 6llapotrir6l

fl mtik}dok6pess6g6t, mtik6d6sdt kedvezotleniil befoly6sol6 szennyez6d6s vagy krimyezeti
koriilmdnyek j elenl6t6r6l
val6 szemrev6telez6ses meggyoz6d6st.
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