8. szdmfi melldklet

XIII. Keriileti Kiizszolgiltat6 Zrt.

ruzvnon rvrr sz.LnAr,yza.r
Sport divizi6

Jelen trizvfdelmi szabiiyzat a

XIII. Keriileti Kiizszolgiltat6 Zrt. (a tovibbiakban: Zrt.) iital

kiadott Kiizponti Ttizv6delmi Szabilyzat kieg6szit6se, mely a

Zrt. Sport divizi6 Pet6fi Sindor Gyermek
1138 Margitsziget
teriilet6n kialakitott, 6s

a Sport diviziti

6s

Ifirisfei Tibor:

mtik<id6si hat5skor6be tartoz6

t6bor

ttizv6delmi

szab1lyozitsifitartalmazza, specifikusan az egyedi ttizv6delmi eloir6sokra vonatkoztatva.

A szabilyzathatilya
Erv6nyes

a

Margitszigeten 16v6 l6tesitm6ny,

a Sport divizi6

kezel6s6ben l6v5 valamennyi

helyis6gre, munkateri.iletre, a teriileten munk6t vdgzo, a t5bort haszn6l6, vagy b6rmely okb6l ott
tart6zkod6 szem6lYekre.

Azt

a munkavdllal6t,

szerzodott haszn6l6t stb.,

aki a Szabiiyzatban el6irtakat megszegi -

amennyiben a mulaszt6s btintet6 rendelkez6s a16 nem esik, vagy trizv6delmi szab6lys6rt6st, birsiigot
nem k6pez

-

felelSss6gre kell vonni.

I. A Tiizv6delmi Szervezet
1.)

A Zrt. ttin1delmi szervezetlnek fel6pit6s6t
tiizv 6d e lm i szab i.Jy zat tar talmazza-

6s a felel6s szem6lyek feladatait a kiizponti

2.) A divizi6vezet| illetve az i./ltala megbizott szem6ly feladatai:

o

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

iltala ir6nYitott tertileten.

o

K<iteles biztositani, hogy

a

teri.ileten l6v6 6ptilet, g6p, berendez6s, eszkoz, anyag

tizbi1ons1ga megfelel6 legyen,
haszn6lj6k.

6s ezeket a

ttizv6delmi el6ir6soknak megfelel6en

o

Rendszeresen ellen6riznie

(ill.

ellen6riztetnie)

kell a trizv6delmi el6ir6sok

betart6s6t

szabiiytalans6g eset6n azok megsztintet6s6re halad6ktalanul int6zkednie kell.

o

Biztositania kell, hogy az

ott dolgoz6k

rendszeres oktat6s keret6ben megismerjdk a

ttizv6delmi eloir6sokat, 6s tev6kenysegiiket a vonatkoz6 szab6lyoz6sok szerint v1gezzek,
illet6leg megismerj6k a teriiletre kiadott Ttizv6delmiSzabiiyzat vonatkoz6 rendelkez6seit.

o

Gondoskodnia

kell az eloirt, illetve

k6szenl6tbe helyezett trizv6delmi felszerel6sek

eszkrizok megl6t6r6l, riitekint6ses vizsg6lattal (tizembentart6

6ltali

ellen6rz6s6rSl),

mtikcld6k6pess6gtikrol, valamint k6szenl6ti helyen val6 megl6tiikSl, hozziferhet6sdgtikrSl
6s hiiinyossrigok eset6n intdzkednie

o

Int6zkednie

kell azok megszi.intet6s6re.

kell a teriileten l6vo villamos

berendez6sek biztons6gos mrik<id6s6nek 6s

feltilvizsg6latiinak megl6t6r5l, meghib6sod6s vagy rendelleness6g eset6n azok kijavititsira.

o

Koteles rdszt venni

a

Ttizv6delmi szeml6n, ellen6rz6sen 6s

a felt6rt hi6nyossSgok

felsz6mol6sar6l gondoskodnia kell.

o

A Ttizv6delmi Napl6 vezet6s6re ir6sbeli megbiz6st kell, hogy adjon.

II. Altalinos tiizv6delmi el6ir6sok
A Kiizp onti Tiizv6d

el

mi Szabilyzatb an leirtak az iriny ad6k.

A teriileten l6v6 helyis6gek tr2olt6 k6sziil6k ell6totts6g6r6l az OTSZ kiikin rendelkezik, a jelenleg
kihelyezett k6sziil6kek a telepit6s helydn maradnak.

III.

Eeyedi tiizv6delmi el6irisok

l.) Irodahelys6gek tiizv6delmi el6irisai:

o A helyis6g

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

egy6b 6rvdnyben lev6 jogszab6lyok el6ir6sainak, kiildnris tekintettel

a

tril6ram

6s

6rint6sv6delemre.

o

A helyis6gben csak az ott folytatott tev6kenys6ghez sziiks6ges anyagot,

eszkoz<iket szabad

trirolni.

o

Elektromos g6peket, berendezdseket (ir6g6p, sziimol6g6p, rezs6, h6sugarz6, k6v6ftiz6 stb.)
csak

o

fgy lehet tizemeltetni, hogy azok tiizet

ne id6zhessenek el6.

Az irodahelyis6gben a tixbesz6l6k6sziil6kn6l a ment6k 104, a tiizoltilk 105, a rend6rs6g
107 hiv6sz6m6t illetve a

ll2

kiizponti seg6lyhiv6 szitmit ki kell ftiggeszteni.

o A helyis6g kijarutflt mindenkor

szabadon kell tartani, azt lezdl:iri, eltorlaszolni, lesztikiteni

m6g 6tmenetileg sem szabad.
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o

A munkaidS befejez6skor az, aki az irod6t utols6nak hagyja el, kdteles meggyozodni arr6l,
hogy az elektromos g6pek, eszkoz<ik 6ramtalanitva lettek-e, nem maradt-e vissza

a

helyis6gben olyan gyrijt6fon6s, amely k6sobb tiizet okozhat.

o

Dohiinyozni ab6rlem6ny egdsz teriilet6n tilos. Doh6nyz6hely kijelol6s6re a,,Nemdohinyz6k
v6delm6ben" kiadott jogszab6lyok figyelembev6tel6vel van lehet6s6g.
kij

2.)

el<i

A

doh6nyz6hely

l6se a divizi6vezeto hat6sktjr6be tartozik.

Raktirak, tirol6k tiizv6delmi el6frisai:

o A rakt5rhelyis6gben, t6rol6si helyeken a doh6nyzrls 6s nyilt l6ng haszn6lta tilos, ezt a
bejriratn6l 6s a helyis6gben szabviinyos tibl6val kell jel6lni.

o
o

A kijeldlt kozleked6si utakat a rakt6rhelyis6gben mindenkor szabadon kell hagyni.
Az elektromos kapcsol6kat 6s trizolt6-felszerel6seket, eszktizdket 6lland6anhozzfiffrhet<ien
kell tanani.

o
o

A rakt6r elhagy6sa utin az iiramtalanit6st el kell vdgezni.

A raktrirban elektromos h6k<izl6 berendez6seket (h6sug6rz6 stb.) tizemeltetni tilos, valamint
tilos a tiz

es robban6svesz6lyes anyagok taroliisa is.

o A t6rolt anyagok ttizv6delmi 6s anyag nemenk6nti csoportositfusitra

vonatkoz6 elSir6sokat

mindenkor meg kell tartani.

o

A raktarban

a t6rolt Sruk6szletet maximum 3 m6ter tarol6si magass6gig szabad tarolni 6s a

tarolisi egys6geket j 6l l6that6an ki kell j elcilni.

o
o

3.)

A trlrol6si egys6gek kozott legaldbb 1,2 meter sz6les kozleked6si utat kell kialakitani.

A rakt6rhelyis6g lod6mszerkezete 6s a rakt6rozott 6gheto anyag k<izdtt legalSbb 80 cm, az
elektromos l6mpatestek, 6s kapcsol6ik kdzcitt legal6bb I m6ter ttizt6vols6got kell megtartani.

Konyhik - 6tkez6k tiizv6delmi el6fr6sai:
o A helyis6gekben elhelyezett h6fejleszt6
A haszn6lat befejez6sekor

a berendez6st

berendez6sek csak feltigyelet melleff haszn6lhat6k.

ki kell kapcsolni.

o A helyis6gek napi takarit6s6r6l, szell6aet6sdrol, a hulladdk elt6volit6sar6l gondoskodni kell.
o A helyisdgek kulcsait ahasznilat utiin a port6ra le kell adni.
o A h6fejleszt6 berendez6sek 6s az egheto anyagok kdzdtti min. lm-es t6vols6got be kell
tartani.

.

Azon elektromos berendezdseket, melyek id6kapcsol6val nem rendelkeznek, feliigyelet
ndlkiil tizemeltetni nem szabad.

. A

tev6kenys6g befejez6s6vel azokat

a berendez6seket, melyek nincsenek folyamatos

6ramkdrbe iktatva, ki kell kapcsolni, vagy azrlramforr6sr6l le kell v6lasztani

Jelen szabdlyzat az alfuiris napj6n l6p 6rvdnybe, 6s az ervenyben l6v5 Kiizponti Tiizv6delmi
Szab

iiyzattal e gyiitt 6rvdnyes.

Budapest, 2015. .W..
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l. sz.filggeldk
Tfizv6delmi dokumentf ci6k kezel6s6nek szabilyozisa

A

felsorolt ttizv6delmi dokument6ci6kat naprak6sz 6llapotban

-

mindig hozziferhet6en

-

kell

tartani.

1.

Hat6lyosrendelkez6sek

2.

Ttizv6delmiSzabillyzat

-

T.drzr'iad6

terv (Triz eset6n kOvetend<i magatart6s szabiiyai)

3.

Ttizv6delmi ellen6rz6sek, szeml6k jegyzdkonyvei 6s a felt6rt hianyoss6gok felsz6mol6sara tett
int6zked6sek 6s azok bizonylatoliisa.

4.

NyilvrlntartSs abek<ivetkezetttrizesetekrSl

4.1.
4.2.

Ttuvizsgillatijegyz6k6nyv
Hasonl6 trizeset elkeriil6s6re tett int6zked6s ir6sos dokument5l6sa
- rendkiviili oktatSs
- fegy"lmi felel6ss6gre von5s,
- gazdas6gi, mriszaki int6zked6s stb.

5.

Dolgoz6kttLv6delmioktat6sanakbizonylatai
(Az oktat6s targyanak forrasanyagai)

6.

Uj be16p6k oktat6sa

6.1.
6.2.
6.3.
7.

Ism6tl6d6 oktat6s
P6toktat6s

Rendkiviilioktat6sok

Tizveszllyes tev6kenys6gre kiadott enged6lyek.
(A kiadott enged6lyt 1 6vig meg kell6rizni)
trizv6delmi szabv6nyoss6gi fel0lvizsg6latirbl k6sztilt jegyz6kdnyvek,
(OTSZ, valamint egy6b vonatkoz6 rendelkez6sek), tov6bb6 a feltilvizsgillatijegyz6kdnyvben
rdgzitett hianyoss6gok megsziintetdsdre tett int6zked6s iriisos igazol6sa (pl. megrendel6sek,

8. A villamos berendezdsek
sz6mlSk stb.)

9.

Trizv6delmi felszerel6sek nyilviintart6sa, iizembentart6i ellen6rz6s dokument6ci6ja.

2. sz.filggeldk

ENGEDELY TUZVES ZqLLYEL JARO MUNKA ELYEGZESERE

gazd6lkod6 szervezet

" (lolgoz6janak, hogy
....... nevu
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l6tesitm6ny
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megelozo trizv6delmi rendelkez6sek v6grehajtisira az al6bbiakban felsorolt el6ir6sok marad6ktalan

megtart6sa mellett.

A munkrllatok v6gz6s6hez az al6bbi tizolto felszerel6st 6s eszk<izt biztositottam:

enged6lyt kiad6

Mint a tev6kenys6g helye szerinti l6tesitmeny iizemeltet6si vezet6je a munk6latok v6gz6s6hez az
al5bbi elSir6sokat teszem:

Uzemeltet6si Vezet6

Az enged6lyben felsoroltakat tudomiisul veszem, a munkiilatokat az 6rv6nyben lev6 titzvedelmi
jogszab6lyok, eloir6sok, k<itelezoen alkalmazand6 szabv6nyok 6s a technol6giai utasit6sban
foglaltak szerint v 6gzem.

a

A

munk6t vegzo alfiirisa

munk6t vegzo a tev6kenys6get

tizv . szakvizsga biz. szitma

befej

ezte,

a helyszint az el6ir6sok szerint irtvizsgiitarn,

esetlegesen tiizet kiv6lt6 kortilm6nyeket megszi.intette.
A teriiletet a munkdt elrendelonek visszaadtam.

a munk6t

vegzo alilirisa

a

6

teriiletet 6tvettem

az

3.

sz.

filggeldk

A TU ZOLTO KESZULEKEK ELLENoRZES ENEK S ZEMPONTJAI

A

k6szenldtben tart6 vagy k6pvisel6je rendszeresen,

3 havonta (maximSlisan I h6t elt6r6ssel)

ellen6rzi, hogy a tt2olt6 k6sztil6k
a) az

ellirt kdszenl6ti helyen van-e,

b) rtigzit6se biztons6gos-e,
c) 16that6-e,
d) magyar nyelvii haszn6lati utasit6sa atttzoltS k6sziil6kkel szemben 6llva olvashat6-e,
e) haszn6lata nem titk<izik-e akad6lyba,

f) valamennyi nyom6sm6r6 vagy jelzo miszer5nek jelz6se a miik<id6si z6niban taliilhat6-e,
g) hirinytalan szerelv6nyekkel ell6tott-e,

h) fem vagy mtianyag plombrij a, zdr6pecs6tje, karbantartrist igazol6 cimk6je, a karbantart6 szetvezet

OKF azonosit6 jele s6rtetlen-e,

i) karbantart6sa esed6kes-e,

j)

k6szenl6ti helydtjeltil6 biaons6gi jel liithat6, felismerhet6-e 6s

k) 6llapota kifogrlstalan, iizemszerfi-e.

Az

iizemeltet6i ellen<irz6s elvdgzdsdt d6tummal

nyomtatv6nyon.
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6s

al6ir5ssal igazolni

kell a

mell6kelt

C6gn6v:...

r iI

zorr oKE

S

ZU L E KE

K u zgrvrcI,TET 6 I

E L L EN

6 RZE SE

Ellenorz6s 6ve:

A trizolt6k6sziildk
Sorszirm

K6szenl6ti
helye

Az ellenorz6s ddtuma
al6ir6s

Tipus-jele

I

III

II.

I
2
a

J

4
5

6
7
8

9
10

l1

t2
Ellen6rz6st vdgzo neve
Al6i16sa
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IV.

FALI

ruzcsnp pu.pN6nzESENEK SzEMpoNTJAI

A ttizolt6vizforr6sok feliilvizsg6lata sor6n a feltilvizsgAlatot vegz6 szem6ly fel6vente (maxim6lisan

I

h6t elt6r6ssel)

a) megvizsg6lja

o
.
.

atizolt6-vizforr6sok jelz6t6bltlinak megl6t6t, adatainak helyess6g6t 6s 6ps6g6t,
az el6irt feliratok, jelz6sek megl6t6t, olvashat6s6grit,
a

korr6zi6 elleni v6delem 6ps6g6t,

b) elv6gzi

o a vizhillozatr6l

mrik<id6 tizolt6vizforr6sok eset6ben

a hii6zat 6t6blit6s6t a

mechanikai

szennyez6d6sekt6l mentes viz megi elen6s6ig 6s

o

a

korr6zi6v6delem s6riil6se eset6n azizemben tart6s6rt felel6s szer'vezet ir6sbeli 6rtesit6s6t.
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