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XII I I Ke rii leti Kiizszo lgiltat6 Zrt.

ruzvnunrNrr szagAlvzar
Sport divizi6

Jelen trizv6delmi szabiiyzat a

XIII. Keriileti Kiizszolgiltatil Zrt. (a tovfbbiakban: Zrt.)

6ltal

kiadott Kiizponti Tiizv6delmi Szabilyzat kieg6szit6se, mely a

Zrt. Sport divizit6 tanuszoda:
1131 Budapest. N6v6r utca 15-17.

szirm alatti, a Sport divizi6 mtikoddsi hatdsk<ir6be tartoz6 tanuszoda ttizv6delmi szabilyozhsifi
tartalmazz4

sp ec i fi

kus an az e gy

e

di trizv6

de

I

mi

e16ir6s

okra vonatko z tatv a.

A szab{lvzat hatilva
Erv6nyes

a

1131 Budapest, N6v6r utca 15-17. szirm alatt, a Sport divizi6 kezel6s6ben l6v6

valamennyi helyis6gre, munkateriiletre,

a teriileten

munk6t v6gzo, vagy b6rmely okb6l ott

tart6zkod6 szem6lyekre.

Azt a dolgoz6t, aki

a

Szabiiyzatban el6irtakat megszegi

-

amennyiben

a

rendelkez6s al6 nem esik, vagy ttizvddelmi szab6lys6rt6st, birs6got nem kepez

mulaszttis btintet6

-

felel6ss6gre kell

vonni.

I. A Tiizv6delmi Szervezet

l.) A Zrt. tiin,ldelmi
tiizv
2.)

6

d el m

i

szab 6ly

szewezetfinek fel6pit6s6t 6s a felel6s szem6lyek feladatait a kiizponti
zat ttrtalmazza.

A divizifvezetl illetve az hltala megbizott szem6ly feladatai:

o

K6teless6ge a k<izponti Ttizvddelmi Szabilyzatban leirtak ismerete, 6s azok 6rv6nyesitdse az
illtala ir6nyitott teriileten.

o

K<iteles biztositani, hogy

a

teri.ileten l6v6 6ptilet, gep, berendez6s, eszkoz, alyag

titzbiztonsiga megfelelo legyen,

6s

ezeket

a

trizv6delmi elofr6soknak megfelel6en

hasznrilj5k.

.

Rendszeresen ellen6riznie

(ill.

ellendriztetnie)

kell a trizv6delmi el6ir6sok

betartris6t

szabiiytalans6g eset6n azok megsziintetdsdre haladdktalanul int6zkednie kell.

o

Biztositania kell, hogy

a

munkav6llal6k rendszeres oktatiis keret6ben megismerj6k

a

ttizv6delmi el<iir6sokat, 6s tevdkenys6giiket a vonatkoz6 szab6lyoziisok szerint v€gezzek,

illet6leg megismerj6k a teriilettikre kiadott Trizvedelmi Szabiiyzat

vonatkoz6

rendelkez6seit.

.

kell az eloirt, illetve kdszenl6tbe helyezett trizv6delmi felszerel6sek,
megl6t6r6l, riitekint6ses vizsgrilattal (iizembentart6 altali ellenSrz6sdrdl),

Gondoskodnia
eszk<izdk

mrik<id6k6pess6giikr6l, valamint k6szenl6ti helyen val6 megldtiikr6l, hozzilferhet<is6gtikr6l
6s hi6nyossiigok eset6n int6zkednie

c

Intezkednie

kell azok megsztintet6sdre.

kell a teriileten l6v6 villamos

berendez6sek biaons6gos mrik<id6s6nek 6s

feltilvizsg5latanak megl6t6r5l, meghibiisodrls vagy rendelleness6g eset6n azok kijavit6siira.

o

K<iteles reszt venni

a

Ttizv6delmi szeml6n, ellen6rz6sen 6s

a felt6rt hirinyossrigok

felsz6mol6s6r6l gondoskodnia kell.

o

A Ttizv6delmi Napl6 vezet6s6re ir6sbeli megbiziist kell, hogy adjon.

II. Altalinos tiizv6delmi el6irisok
A Kiizponti Tiizv6delm i

Szab

rilyzatban leirtak az ir iny ad6k.

A tertileten l6v5 helys6gek tr2olt6 k6sztil6k ell6totts6grirol az OTSZ ktil<in rendelkezik, a jelenleg
kihelyezett k6sziil6kek a telepft6s hely6n maradnak.

III. Esvedi tiizv6delmi el6ir6sok
1.) Irodahelys6gek tiizv6delmi el6ir6sai:

o A helyis6g

elektromos berendezdse, azok kezel6se mindenkor feleljen meg az OTSZ 6s

egydb 6rv6nyben l6vo jogszabrilyok el6ir6sainak, kiikjnris tekintettel

a

trilaram

6s

6rintdsv6delemre.

o d helyisegben

csak az ott folytatou tevdkenys6ghez sziiks6ges anyagot, eszkoz<iket szabad

trlrolni.

o

Elektromos g6peket, berendezdseket (ir6gdp, sz6mol6gdp , rezs6, hosugarz6, k6v6foz6 stb.)
csak rigy lehet iizemeltetni, hogy azok ti.izet ne iddzhessenek el5.

o

Az irodahelyis6gben a t5vbesz6l6k6sztil6kn6l a ment6k 104, a tiizoltilk 105, a rend6rs6g
107 hiv6sz6m6t illetve

all2

kiizponti seg6lyhiv6 szirmitki kell ftiggeszteni.

o A helyis6g kijiratirt mindenkor

szabadon kell tartani, azt lezitmi, eltorlaszolni, lesziikiteni

m6g 6tmenetileg sem szabad.

o

A munkaid6 befejez6skor az, aki az irod6t utols6nak hagyja el, kdteles meggylzodni arr6l,

hogy az elektromos g6pek, eszkozdk 5ramtalanitva lettek-e, nem maradt-e vissza

a

helyis6gben olyan gyrijt6forr6s, amely k6s5bb ttizet okozhat.

o

Dohiinyozni ab6rlem6ny eg6sz tertiletdn tilos. Doh6nyz6hely kijeltil6s6re a ,,Nemdohinyz6k
v6delm6ben" kiadott jogszabillyok figyelembev6teldvel van lehet6s6g.

A

doh6nyz6hely

kij el<il6se a divfzi6vezet6 hat6sktir6be tartozik.

2

)

Olt6z6k tiizv6delmi el6irf

o
o

A helyis6get csak

sai :

a rendeltet6snek

megfelel6 c6lra lehet haszn6lni.

A ruh6kat csak az erre a c6lra kialakitott be6pitett szekr6nyben vagy f6mszekr6nyben lehet
elhelyezni.

o
o

Eghet6 folyad6kot a helyis6gben tarolni tilos.

Az rilt6z6k rendszeres takarit6s6r6l gondoskodni kell. Az ajt6kat, kdzleked6si ritvonalakat
eltorlaszolni, vagy azokatlesztikiteni m6g 6tmenetileg sem szabad.

o
3.)

A frit6testeken 6ghet6 anyagot, ruhanemtit t6rolni, szaritani tilos.

Raktirak, tirol6k tiizv6delmi el6irisai:

o A raktarhelyis6gben, t6rol6si helyeken a dohinyz6s 6s nyilt Llng haszniita

tilos, ezt

a

bejaratnSl 6s a helyis6gben szabv6nyos t6bl5val kell je161ni.

o
o

A kijel<ilt kctzleked6si utakat

a raktiirhelyis6gben mindenkor szabadon

kell hagyni.

Az elektromos kapcsol6kat 6s trizolt6-felszerel6seket, eszkdz<iket 6lland6anhozzifdrhetSen
kell tartani.

o
o

A raktir elhagy6sa :utin az iramtalanit6st el kell v6gezni.
A raktrirban elektromos h6kdzlo berendez6seket (hSsugrirz6 stb.) iizemeltetni tilos, valamint
tilos a

t:drzds robban6svesz6lyes anyagok t6rol6sa is.

o A t6rolt anyagok trizv6delmi 6s anyag nemenkdnti csoportositisbra

vonatkoz6 el6ir6sokat

mindenkor meg kell tartani.

o

A rakt6rban

a tarolt 6ruk{szletet maximum 3 m6ter trlroltisi magass6gig szabad t5rolni 6s a

t6ro16si egys6geket

o

j6l l6that6an ki kell jelolni.

A tarol6si egys6gek krizdtt tegal6bb 1,2 m€ter sz6les ktlzleked6si utat kell kialakitani.

.

A rakt6rhelyis6g ftid6mszerkezete

6s a rakt6rozott dgheto anyag kozdtt legal6bb 80 cm, az

elektromos l6mpatestek, 6s kapcsol6ik kriz<itt legalibb

I m6ter ttiztSvolsrigot kell megtartani.

Az el6z6ekben kiadott Tiizriad6 terv 6rv6nyben marad.
Jelen szabiiyzat az alfuiris napj6n l6p 6rv6nybe, 6s az ewenyben l6v6 Kiizponti Tiizv6delmi
Szab illyza;ttal e gytitt 6rv6nye s.

Budapest, 201 5.
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l.

sz.

figgel|k

Tiizv6delmi dokumentici6k kezel6s6nek szabilvozisa

A

felsorolt ttizvddelmi dokumentrlci6kat naprak6sz :illapotban - mindig hozziferhet6en

-

kell

tartani.

l.

HatSlyosrendelkez6sek

2.

Trizv6delmiSzabillyzat

-

Tizriad6 terv (Ttiz eset6n kdvetend6 magatart6s szab6lyai)

3.

Ttizv6delmi ellen<lrzdsek, szeml6k jegyz6k<inyvei 6s a felt6rt hi6nyoss6gok felsz6moliis6ra teff
int6zked6sek 6s azok bizonylatol6sa.

4.

Nyilvrintart6s abekdvetkezettttizesetekr6l

4.1.
4.2.

5.

oktatits ttir gyanak forr6sanyagai)

Uj be16p6k oktatasa

6.1.

6.2.
6.3.
7.

-

Dolgoz6ktrizv6delmioktatiis6nakbizonylatai

(Az

6.

Tizvizsgiiatijegyz6k<inYv
Hasonl6 trizeset elkeriil6s6re tett int6zked6s ir6sos dokument6l6sa
rendkivtili oktatas
fegyelmi felel6ss6gre von6s,
gazdas6gi, miiszaki int6zked6s stb.

Ism6t16d6 0ktat6s

P6toktat6s

Rendkivtilioktatasok

Titzveszllyes tev6kenys6gre kiadott enged6lyek.
(A kiadott enged6lyt I 6vig meg kell 6rizni)
trizv6delmi szabv6nyoss6gi feltilvizsg6latar6l k6sziilt jegyz6kdnyvek,
(OTSZ, valamint egy6b vonatkoz6 rendelkez6sek), toviibb6 a feltilvizsgillatijegyz6konyvben
iogzitett hi6nyoss6gbk megsztintet6s6re tett int6zked6s ir6sos igazolisa (pl. megrendel6sek,
sz6m16k stb.)

g. A villamos berendez6sek

g.

Trizv6delmi felszerel6sek nyilv6ntart6sa, iizembentart6i ellenSrz6s dokument6ci6ja.
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filggeldk

KA ELV F,G ZES ERE

gazd6lkod6 szervezet
" (lolgoz6j6nak, hogy
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megelozo ttizvddelmi rendelkez6sek v6grehajthsfira az alitbbiakban felsorolt el<iiriisok marad6ktalan
megtartiisa mellett.

A munk6latok v6gz6sehez az al6bbi trizolt6 felszereldst

6s eszkdzt biztositottam:

enged6lyt kiad6

Mint a tev6kenys6g helye szerinti l6tesitm6ny iizemeltet6si vezetoje a munk6latok
al6bbi el6irtlsokat teszem

v6gz6s6hez az

:

Uzemeltetisi Vezet6

Az enged6lyben felsoroltakat tudom6sul veszem, a munk6latokat az 6rv6nyben levo titzvedelmi
jogszab6lyok, el5ir6sok, kotelez6en alkalmazand6 szabviinyok 6s a technol6giai utasit6sban
foglaltak szerint v egzem.

a

munk6t vegzo

aliirisa

tizv. szakvizsgabiz. szitma

A munk6t

vegzo a tev6kenys6get befej ezte, a helyszint az ellirisok szerint futvizsgiltam, az
esetlegesen tiizet kivrilt6 kdrtilm6nyeket megsziintette.
A teriiletet a munk6t elrendel<inek visszaadtam.

a munk6t vdgzS

aliirisa

a teri.iletet

iitvettem

3.

sz.

fiiggeldk

A TO ZOLTO KESZULEKEK ELLEN6RZESENEK SZEMPONTJAI

A

k6szenl6tben tart6 vagy k6pviseldje rendszeresen,

3 havonta (maximrilisan

I

h6t elt6r6ssel)

ellen6rzi, hogy a ttizolt6 k6sztil6k
a) az

ellirt k6szenl6ti helyen van-e,

b) rdgzit6se biztons6gos-e,

c) lSthat6-e,
d) magyar nyelvti haszn5lati utasit6sa atizolt6 kdsztil6kkel szemben 6llva olvashat6-e,
e) haszniilata nem titkdzik-e akad6lyba,

f; valamennyi nyom6sm6r6

vagy

jelzb miszer6nek jelzdse

a mrik6d6si z6nSban

taliilhat6-e,

g) hirlnytalan szerelv6nyekkel ell6tott-e,

h) fem vagy mtianyag plombdj 4zfurlpecs6tje, karbantartrlst igazol6 cimk6je, a karbantart6 szewezet

OKF azonosit6 jele sdrtetlen-e,
i) karbantart6sa esed6kes-e,

j) k6szenl6ti

hely6t jeltil6 biztonsSgi jel16that6, felismerhet6-e 6s

k) rillapota kifogrlstalan, tizemszerti-e.

Az

tizemeltet6i ellendrz6s elvlgzeset d6tummal

nyomtatv6nyon.

7

6s

al6ir6ssal igazolni

kell a

mell6kelt
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Ellenorz6s 6ve:

A trizolt6k6sziil6k

Az ellenorzds d6tuma

Sor-

szitm

K6szenl6ti
helye

al6ir6s

Tipus-jele

I

II.

1

2
J

4
5

6
7
8

9
10

l1
t2
Ellen6rz6st v6gz6 neve
Al6iri"sa

8

III

IV.

FALI TUZCSAP ELLEN6RZESENEK SZEMPONTJAI

A trizolt6vizforr6sok feliilvizsgrilata sor6n a feltilvizsg6latot vegzo szem6ly fel6vente (maxim6lisan

t h6t elt6r6ssel)
a) megvizsg6lja

o
.
o

a tizolt6-vf zforr6sok j elz6t6bl6inak megl6t6t, adatainak helyess6g6t 6s 6ps6g6t,
az el6irt feliratok, jelz6sek megl6t6t, olvashat6sSg6t,

akorr6zi6 elleni v6delem 6ps6g6t,

b) elv6gzi

c a vizhiilzatr6l mtikdd5 tizolt6vizforr6sok eset6ben a h6l6zat Stdblit6s6t a mechanikai
szewry ezod6sekt6l mente s

o

a

viz

me gi elends6i g 6s

korr6zi6v6delem s6rtil6se eset6n azijzemben tart6s6rt felel6s szervezet ir5sbeli 6rtesit6s6t.
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