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Jelen ttizv6delmi szabiiyzat a XIIL Keriileti Kiizszolgiltatil Zrt. (a tovibbiakban: Zrt.) iital

kiadott K0zponti Tiizv6delmi Szabrflyzat kieg6szit6se, mely a

Z
@rit13.

szim alatti, a Sport divizi6 mtikrid6si hat6skor6be tartoz6 tibor ttizv6delmi szabillyozilsifi

tartalmazza. spe c i fi kus an az e gy e di trizv6de lmi e16 i r6sokra vonatko ztatva.

A szabillvzathatilva

Erv6nyes a 2481 Velence, Sz6chenyi rit 13. sz6m alatt a Sport divizio kezel6s6ben 16v5

valamennyi helyis6gre, munkatertiletre, a teriileten munk6t v€gzo, vagy b6rmely okb6l ott

tart6zkod6 szem6lYekre.

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

rendelkez6s al6 nem esik, vagy hizv6delmi szabSlys6rt6st, birs6got nem kdpez - felel6ss6gre kell

vonni.

I. A Tiizv6delmi Szervezet

1.) A Zrt. tizv1delmi szewezetlnek fel6pit6s6t 6s a felel6s szem6lyek feladatait a kiizponti

tiizv6delm i szab iiy zat tartalmazza-

2.) A divfuilvezetl illetve az d./ltala megbizott szem6ly feladatai:

o K<jteless6ge a k<izponti Ttizvddelmiszabillyzatban leirtak ismerete, 6s azok 6rv6nyesit6se az

iitala ir6nyitott teriileten.



o Koteles biztositani, hogy a teriileten l6vo 6piilet, gdp, berendez6s, eszkoz, anyag

tizbiztonsbga megfelel6 legyen, 6s ezeket a ttizv6delmi elSirrisoknak megfelelSen

haszn5ljak.

o Rendszeresen ellen6riznie (ill. ellenoriztetnie) kell a ttizv6delmi el6fr6sok betart6s6t

szabilytalans6g eset6n azokmegsziintet6s6re haladdktalanul intdzkednie kell.

. Biztositania kell, hogy a munkavSllal6k rendszeres oktat6s keret6ben megismerj6k a

trizvddelmi el6ir6sokat, 6s tev6kenys6giiket a vonatkoz6 szabitlyoziisok szerint v€,gezz6k,

illet6leg megismerj6k a tertiletiikre kiadott Trizv6delmi Szabitlyzat vonatkoz6

rendelkez6seit.

o Gondoskodnia kell az el6irt, illetve k6szenl6tbe helyezett trizvddelmi felszerel6sek

eszk<iz<ik megl6t6rol, r6tekintdses vizsgiiattal (iizembentart6 :iltali ellenSrz6s6r6l),

mtikod6k6pessdgiikr<il, valamint k6szenl6ti helyen val6 megl6tiik6l, hozzdferhet6s6giikr5l

6s hiiinyoss6g eset6n intdzkednie kell azok megsztintetds6re.

o Int6zkednie kell a teriileten l6v6 villamos berendez6sek biaonsiigos mtikdd6sdnek 6s

feliilvizsg6lat6nak megl6t6r6l, meghib6sodds vagy rendelleness6g eset6n azok kijavitisira.
o K<iteles r6,szt venni a Trizv6delmi szeml6n, ellenrirz6sen 6s a feltdrt hi6nyoss6gok

felszrimol6s6r6l gondoskodnia kell.

o A Ttizv6delmi Napl6 vezetds6re irrisbeli megbizrist kell, hogy adjon.

II. Altalfnos tiizv6delmi el6irisok

A Kiizponti Tiizv6delmi Szabrllyzatban leirtak az ir iny ad6k.

A tertileten l6vo helys6gek ttizolt6 k6sztil6k ell6totts6g6r6l az OTSZ ktil<in rendelkezik, a jelenleg

kihelyezett k6sziil6kek a telepit6s hely6n maradnak.

III. Eeyedi tiizv6delmi el6ir6sok

l.) Irodahelyis6gek tiizv6delmi el6ir6sai:

o A helyis6g elektromos berendez6se, azok kezel6se mindenkor feleljen meg az OTSZ 6s

egy6b drv6nyben l6v6 jogszabrllyok eloir6sainak, kiildnris tekintettel a triLiram ds

6rint6sv6delemre.

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

t6rolni.

o Elektromos g6peket, berendezdseket (ir6g6p, sz6mol6g6p, rezs6, h6sugarz6, krlv6foz6 stb.)

csak rigy lehet i.izemeltetni, hogy azok tiizet ne id6zhessenek el6.
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o Az irodahelyis6gben a tiwbeszel6k6sztl6kn6l a mentdk 104, a tiizolt6k 105, a rend6rs6g

107 hiv6sz6m6t illetve all2 kiizponti seg6lyhiv6 szitmittki kell fiiggeszteni.

o A helyis6g kijitratit mindenkor szabadon kell tartani, azt lezirni, eltorlaszolni, lesztikiteni

m6g 6tmenetileg sem szabad.

o A munkaidS befejez6skor az, aki az irodrit utols6nak hagyja el, k<iteles meggyozbdni arr6l,

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

helyis6gben olyan gyfjt6forrrls, amely k6s6bb ttizet okozhat.

o Dohanyozni ab6rlem6ny eg6sz teriilet6n tilos. Dohdnyzohely kijelol6sdre a ,,Nemdohdnyz6k

v6delm6ben" kiadott jogszab6lyok figyelembev6tel6vel van lehet6s6g. A dohrinyz6hely

kij el6l6se a divizi6vezet6 hat6sktir6be tartozik.

2.1 6ttd,ztk tiizv6delmi el6irisai :

o A helyis6get csak a rendeltet6snek megfelel6 c6lra lehet haszn6lni.

o A ruh6kat csak az erre a cdka kialakitott szekr6nyben vagy femszekr6nyben lehet

elhelyezni.

o Eghet6 folyad6kot a helyis6gben t6rolni tilos.

o Az olt6z6k rendszeres takarit6s6r6l gondoskodni kell. Az ajt6kat, k<izleked6si titvonalakat

eltorlaszolni, vagy azokatleszrikiteni m6g 6tmenetileg sem szabad.

o A ffi6testeken 6ghet6 anyagot, ruhanemtit tiirolni, szaritani tilos.

3.) Raktirak, tirol6k tiizv6delmi el6ir6sai:

o A rakt6rhelyis6gben, trirol6si helyeken a dohinyz6s 6s nyilt lSng hasznSlta tilos, ezt a

bej6ratn6l 6s a helyis6gben szabvrinyos t6bl6val kell jel<ilni.

o A kijekilt krizleked6si utakat a raktarhelyis6gben mindenkor szabadon kell hagyni.

o Az elektromos kapcsol6kat 6s trizolt6-felszerel6seket, eszk<izdket Slland6anhozziferhetoen

kell tartani.

o A rakt6r elhagy6sa utfunaz6ramtalanit5st el kell vegezni.

o A raktarban elektromos h5kozl6 berendez6seket (h6sug5rz6 stb.) iizemeltetni tilos, valamint

tilos a tiz 6s robban5svesz6lyes anyagok t6rol6sa is.

o A t6rolt anyagok trizv6delmi 6s anyag nemenk6nti csoportositdsitta vonatkoz6 elSir6sokat

mindenkor meg kell tartani.

o A rakt6rban a tarolt 6rukdszletet maximum 3 m6ter tarol6si magass6gig szabad tiirolni 6s a

t6roliisi egys6geket j6l l6that6an ki kell jelolni.

o A t6rol6si egys6gek kdzrjtt legal6bb 1,2 meter sz6les ktizleked6si utat kell kialakitani.



. A raktarhelyis6g ftid6mszerkezete 6s a raktarozott 6ghet6 anyag k<izott legal6bb 80 cm, az

elektromos l6mpatestek, 6s kapcsol6ik k<iz<itt legal6bb 1 m6ter ttizt6volsrigot kell megtartani.

4.) Konyhik - 6tkez6k tiizv6delmi el6irisai:

o A helyisegekben elhelyezett h6fejleszt6 berendez6sek csak feliigyelet mellett haszn6lhat6k.

A haszn6lat befejez6sekor a berendez6st ki kell kapcsolni.

o A helyis6gek napi takarittisar6l, szelloiletesdrol, ahullad6k eltavolitdsrlr6l gondoskodni kell.

o A helyis6gek kulcsait ahasznillat uttin a port6ra le kell adni.

o A h6fejleszt6 berendez6sek 6s az fgheto anyagok koz<itti min. lm-es t6volsiigot be kell

tartani.

o Azon elektromos berendez6seket, melyek id6kapcsol6val nem rendelkeznek, feliigyelet

n6lktil iizemeltetni nem szabad.

o A tev6kenys6g befejezds6vel azokat a berendez6seket, melyek nincsenek folyamatos

aramkdrbe iktatva, ki kell kapcsolni, vagy az aramforr6sr6l le kell v6lasztani

5.) Fahhz-vend6gszoba

o A helys6get csak a rendeltet6s6nek megfelel6en lehet haszn6lni.

o A helys6gben 6ghet6 anyagot csak a sziiks6ges mennyisdgben szabad t6rolni.

o Fozo, vagy melegit<i (rezs6, elektromos h6sugrlrz6) hasznrilata tilos.

o A helys6gben a dohitnyzits 6s a nyilt lang haszn6lata tilos.

Fentiek be nem tart6s6b6l ered6 k6rok6rt a vend6g szobiiban tart6zkod6t anyagi, valamint erkolcsi

felel6ss6g terheli.

Az el6z6ekben kiadottTtizriad6 terv 6rv6nyben marad.

Jelen szabiiyzat az alitirirs napjan l6p 6rv6nybe, 6s az ervenyben l6v6 Kiizponti Tiizv6delmi

Szab ily zattal egyiitt 6rv6nye s.

Budapest, 201s....{8. lU..
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I. sz.filggeldk

Tiizv6delmi dokumentici6k kezel6s6nek szabrilvozisa

A felsorolt trizv6delmi dokument6ci6kat naprak6sz 6llapotban - mindig hozzdfdrhet6en - kell
tartani.

1. Hat6lyosrendelkez6sek

2. Trizv6delmiSzabiiyzat

- Tizriad6 terv (Triz eset6n ktivetend6 magatart5s szab5lyai)

3. Trizv6delmi ellenSrz6sek, szeml6k jegyz6konyvei 6s a feltSrt hi6nyossrigok felsziimolSsara tett
intdzked6sek 6s azok bizonylatol6sa.

4. Nyilv6ntartiis abek<ivetkezetttiizesetekrdl

4.1. T(uvizsgiiatijegyz6konyv
4.2. Hasonl6 trizeset elkertil6sdre tett int6zked6s inisos dokument6liisa

- rendkiviili oktat6s
- fegyelmi felel6ssdgre von5s,

- gazdas6gi, mtiszaki int6zkedds stb.

5. Dolgoz6kttizv6delmioktat6s6nakbizonylatai
(Az oktatis t6rgyrinak forr6sanyagai)

6. Uj bel6p6k oktat6sa

6.1. Ism6tl6d5 oktatiis
6.2. P6toktat6s
6.3. Rendkivtilioktat6sok

7. Titzveszllyes tev6kenys6gre kiadott enged6lyek.
(A kiadott enged6lyt 1 6vig meg kell oriznl)

8. A villamos berendez6sek ttizv6delmi szabv6nyoss6gi feltilvizsg6latdrll k6sziilt jegyz6kdnyvek,

(OTSZ, valamint egy6b vonatkoz6 rendelkez6sek), toviibb6 a feltlvizsgillatijegyz6k<inyvben
rogzitett hi6nyoss6gok megsztintet6s6re tett int6zked6s iriisos igazolfusa (pl. megrendel6sek,

sz6ml6k stb.)

g. Tiizv6delmi felszerel6sek nyilv6ntart6sa, iizembentart6i ellen6rz6s dokument6ci6ja.



2. sz. filggeldk

ENGEDELY TUZVES ZPTTYPI TANO MUNKA ELYE'GZ6SERE

gazd5lkod6 szervezet
" lolgoz6j6nak, hogy"""' nevu (

l6tesitm6ny

;0 ;; ,; ::::1"11 i';;; ll ;;; ll ;;,1ff;;;i"?il;; ;6 "ii::imegelozo trizv6delmi rendelkezdsek v6grehajtdsitra az al6bbiakban felsorolt eloir6sok marad6ktalan
megtart6sa mellett.

A munk6latok vdgz6s6hez az alSbbi tizolt6 felszerel6st 6s eszk6zt biztositottam:

Mint a tev6kenysdg helye szerinti
alSbbi eloir6sokat teszem:

enged6lyt kiad6

l6tesitm6ny tizemeltet6si vezet6je a munkiilatok v6gz6s6hez az

Uzemeltet6si Vezet<i

Az engedelyben felsoroltakat tudom6sul veszem, a
jogszab6lyok, elSir6sok, kcitelez6en alkalmazand6
foglaltak szerint v€gzem.

munk6latokat az lrvenyben l6vo ttizvddelmi
szabv6nyok 6s a technol6giai utasit6sban

a munk6t vegzo alilfti,sa

A munkrit vegzi| a tev6kenys6get befejezte, a helyszint
esetlegesen tiizet kiv6lt6 kdrtilm6nyeket megsztntette.
A teriiletet a munkiit elrendelonek visszaadtam.

tiizv . szakvizsga biz. szima

az elilirilsok szerint irtvizsgiitan, az

a munk6t vegzo al{irdsa a teriiletet 6tvettem



3. sz. fiiggeldk

a. yii zoTTo KESZULEKEK ELLEN6RZESENEK SZEMPONTJAI

A k{szenl6tben tart6 vagy k6pviseldje rendszeresen, 3 havonta (maxim6lisan I h6t elt6r6ssel)

ellen6rzi, hogy a ttizolt6 k6sztil6k

a) az eli5irt k6szenl6ti helyen van-e,

b) rdgzit6se biztons6gos-e,

c) l6that6-e,

d) magyar nyelvri hasznSlati utasit6sa attuolt6 k6sziil6kkel szemben 6llva olvashat6-e,

e) haszn6lata nem i.itk<izik-e akad6lyba,

f; valamennyi nyom6sm6r6 vagy jelzo miszer6nek jelzdse a miikdddsi z6n6ban tal6lhat6-e,

g) hianytalan szerelv6nyekkel ell6tott-e,

h) fem vagy miianyag plomb6j a, zir6pecs6tje, karbantartiist igazol6 cimk6je, a karbantart6 szervezet

OKF azonosit6 jele s6rtetlen-e,

i) karbantart6sa esed6kes-e,

j) k6szenl6ti hely6t jel6l6 biztons6gi jel l6that6, felismerhet6-e 6s

k) 6llapota kifog6stalan, tizemszer[i-e.

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

nyomtatviinyon.



C6gn6v:...

TiJ ZoLT oKE SZULEKEK u znwnTTET6I ELLEN6RZE SE

Ellen6rz6s 6ve:

Sor-
szfim

A ttizolt6k6sztil6k Azellenorz6s d6tuma

al6ir6s
Kdszenl6ti
helye

Tipus-jele I. II. u IV.

1

2

a
J

4

5

6

7

8

9

10

1l

t2

Ellen6rz6st v6gzo neve

Al6ir6sa



FALI TUZCSAP ELLEN6RZESENEK SZEMPONTJAI

A trizolt6vizforr6sok feltilvizsg6lata sor6n a feliilvizsg6latot vegzo szem6ly fel6vente (maxim6lisan

t h6t elt6r6ssel)

a) megvizsg6lja

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

. az el6irt feliratok, jelz6sek megl6t6t, olvashat6s6g6t,

. akorr6zi6 elleni v6delem 6ps6g6t,

b) elv6gzi

c a vizhitl6zatr6l mtiktid6 tizolt6vizforr6sok eset6ben a h6l6zat 6t6blit6sdt a mechanikai

szennyez6d6sekt6l mentes viz megielen6s6ig 6s

o a korr6zi6v6delem s6riil6se eset6n azizemben tart6s6rt felelSs szervezet ir6sbeli ertesit6s6t.
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A B EEPIT ETT TU ZJELZ5 BERENDEZES ELLEN6NZP S PNEK S ZEMPONTJAI

Az itzembentart6 iltal a be6pitett trd.zjelzl berendez6s kdzpontja (trivkijelz6, tixkezelo egys6g)

feliigyeletdvel 6s kezel6s6vel megbizott szem6ly (tizletvezeto) a berendez6s miikodds6nek

vizsgilata kapcs6n a kdvetkez6ket ellen6rzi:

Napi ellenSrz6s

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

bejegyertek-e, 6s, ha a hiba szakkdpzett beavatkozitst ig6nyel - nem a h6l6zat id6leges

kimarad6s6r6l van sz6 -,6rtesftett6k-e a karbantart6t,

- az elozo nap bejegyzetthibitratdrt6nt-e megfelel6 int6zked6s,

- a tdrzjelz6 kozpont valamenny i ilLlapotjelzdj e mtik6dik-e.

Havi ellen6rz6sz

- hogy aziizemeltet6si napl6t folyamatosan vezetik-e,

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

- hogy a nyomtat6k mtikrid6sdhez sziiks6ges eszkrizok, anyagok (papir fest6k, fest6kszalag)

rendelkez6sre 6llnak-e.

HSromhavi ellen6rz6s:

- az ellen6rz6s a gyirt6 iiltal javasolt m6don tort6nik.

- hogy tdrt6ntek-e az 6piilet haszniiatitban, technol6gii$itban, kialakit6sAban olyan v6ltoztisok,

amelyek befoly6soljrlk a tiizjelzo berendezds mtikrldds6t, kiil<in<isen az automatikus

6rzdkel6k 6rz6kel6si k6pess6g6t, a k€zi jelzesad6k hozzdferhet6s6g6t, a hangjelz6k

hallhat6s6g6t 6s

- hogy a jelz6sek beazonositiisiira vonatkoz6 kimutat6sok, rajzok rendelkez6sre 6llnak-e, a

grafikus megj elenit o eszkoz i.izemk6pes-e.

Az ellen6rz6s kiiliin tiizjelzfl tizemeltet6si napkiban t0rt6nik
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