
17. szdmrt meiliklet
XIII. Keriileti Kiizszolgf,ltat6 Zrt.

rtzvi.lorwsztsrr,-zllr
Kultur{lis divizi6

Jelen trizv6delmi szabiiyzat a XIII. Keriileti Kiizszolgiltatil Zrt. (a tovibbiakban: Zrt.) altal

kiadott Kiizponti Tiizv6delmi Szabflyzat kieg6szit6se, mely a

Kulturilis divizi6 Anwalfiildi Gvermek 6s lfirisrlei Hfz:
1138 Budapest. Daeilv u. 15/a.

sz6m alatti, a Kulturilis divizi6 mtik<id6si hat6skdr6b e tartoz6 gyermek 6s ifiris5gi haz titzvldelmi

szabiiyozirsilttartalmazza, specifikusan az egyedi ttizv6delmi el6ir6sokra vonatkoztatva.

A szabilvzat hatilva

Erv6nyes a 1138 Budapest, Dagily u. 15/a. szitm alalt, a Kultur6lis divizi6 kezel6s6ben l6v6

valamennyi helyis6gre, munkatertiletre, a tertileten munk6t vdgzo, vagy b6rmely okb6l ott

tart6zkod6 szemdlyekre.

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

rendelkez6s al6 nem esik, vagy ttizv6delmi szab6lys6rt6st, birs6got nem kdpez -felel6ss6gre kell

vonni.

I. A Tiizv6delmi Szervezet

l.) A Zrt. tiizvldelmi szen,ezet$nek fel6pit6s6t 6s a felel6s szem6lyek feladatait a kiizponti

tiizv 6d el m i szab iiy zat tartalmazza.

2.'1 A divizifvezet| illetve az i.ttala megbizott szem6ly feladatai:

o Koteless6ge a kdzponti Ttizvddelmi Szabillyzatban leirtak ismerete, 6s azok 6rv6nyesit6se az

iitala ir6nyitott tertileten.

o K6teles biztositani, hogy a teriileten l6v6 6ptilet, g6p, berendezds, eszkoz, anyag

tizbiztonsdga megfelel6 legyen, 6s ezeket a ttizvddelmi el6ir6soknak megfelel6en

haszn6lj6k.



. Rendszeresen ellen6riznie (ill, ellenSriztetnie) kell a ttizv6delmi eloir6sok betartds6t,

szabiiytalarts5g eset6n azok megsztintet6s6re halad6ktalanul int6zkednie kell.

. Biaositania kell, hogy a munkav6llal6k rendszeres oktatrls keret6ben megismerjdk a

trizvddelmi el6ir6sokat, 6s tev6kenys6gtiket a vonatkoz6 szabfilyozilsok szerint vegezzek,

illetoleg megismerj6k a teriilettikre kiadott Trizv6delmi Szabdlyzat vonatkoz6

rendelkezdseit.

o Gondoskodnia kell az elSirt, illetve k6szenl6tbe helyezett trizv6delmi felszereldsek,

eszkdz6k megl6t6rol, r6tekint6ses vizsgiiattal (iizembentart6 illtali ellen6rz6s6rSl),

mrik<id6k6pess6giikrol, valamint k6szenl6ti helyen val6 megl6tiikr6l, hozzifdrhetSs6giikr6l

6s hiiinyoss6gok eset6n int6zkednie kell azok megsziintet6s6re.

o Int6zkednie kell a teriileten l6v6 villamos berendez6sek biztons6gos mrikcid6sinek 6s

feliilvizsg6lat6nak megl6t6r61, meghib6sod6s vagy rendelleness6g esetdn azok kijavititsitra.

o Kriteles r6szt venni a Tiizv6delmi szeml6n, ellen6rz6sen 6s a felt6rt hianyoss6gok

felszrimoltlsar6l gondoskodnia kell.

o A Trizv6delmi Napl6 vezet6s6re irlsbeli megbiz6st kell, hogy adjon.

II. AltaL{nos tiizv6detmi el6irfsok

A Kiizp onti Tiizv6d elmi Szabf lyzatb an leirtak az ir itny ad6k.

A teriileten l6v6 helys6gek ttizolt6 kesziil6k ell5totts6giir6l az OTSZ kiil<in rendelkezik, a jelenleg

kihelyezett k6sztil6kek a telepft6s hely6n maradnak.

III. EeYedi tfizv6delmi el6fr6sok

Az Ifirisiei hiz befoead6 k6ness6ee: 251 f6.

Abban az esetben, ha egy rendezv6ny rdszvevoinek l6tsz6ma meghaladja a befogad6 k6pess6get,

yagy ha nem az eredeti rendeltet6snek megfelel6 rendezv6nyekre keriil sor, a Kiizponti

Tiizv6delmiSzab{lyzatban leirt rendezv6nyekkel kapcsolatos elSilisok azirinyad6ak.

Felel6s : div iziov ezeto

l.) Irodahelyis6gek tiizv6delmi el6ir6sai:

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

egy6b drvdnyben l6vo jogszab6lyok el6ir6sainak, kiil<in<js tekintettel a tril 6ram 6s

6rint6sv6delemre.
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. A helyis6gben csak az ott folytatott tev6kenys6ghez sziiks6ges anyagot, eszk<izoket szabad

t6rolni.

o Elektromos g6peket, berendez6seket (ir6g6p, sz6mol6g6p, rezs6, h6sug6rz6, k6v6f6z5 stb.)

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

o Az irodahelyis6gben atitvbeszel6k6sztil6kn6l a ment6k 104, a tiizolt6k 105, a rend6rs6g

107 hiv6sz6mAt illetve all2 kiizponti seg6lyhiv6 szimittki kell fiiggeszteni.

o A helyis6g kijarat6t mindenkor szabadon kell tartani, azt lezixrri, eltorlaszolni, lesztikiteni

m6g iitmenetileg sem szabad.

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

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

helyis6gben olyan gyrijt6fonSs, amely k6s6bb tiizet okozhat.

o Dohrinyozni ab6rlem6ny egdszteriilet6n tilos. Dohanyz6hely kijel6l6s6re a,,Nemdohinyz1k

v6delm6ben" kiadott jogszab6lyok figyelembevdtel6vel van lehet6s6g. A dohdnyz6hely

kij el<il6se a divizi6vezet6 hat6skdr6be tartozik.

2.) Raktirak, tirol6k tffzv6delmi el6irisai:

o A rakt6rhelyis6gben, t6rol6si helyeken a dohinyziis 6s nyilt lSng haszniita tilos, ezt a

bejtlratn6l 6s a helyis6gben szabv6nyos tihl|val kell jel6lni.

o A kijelolt krizleked6si utakat a raktiirhelyis6gben mindenkor szabadon kell hagyni.

o Az elektromos kapcsol6kat 6s trizolt6-felszerel6seket, eszkrizclket 6lland6anhozzilf€rhet6en

kell tartani.

o A raktir elhagySsa :utbnaz6ramtalanit6st el kell vlgeznl

o A rakt6rban elektromos h6 kozlS berendez6seket (h6sug6rz6 stb.) i.izemeltetni tilos, valamint

tilos a tiz 6s robban6sveszdlyes anyagok t6rol6sa is.

o A t6rolt anyagok trzvedelmi 6s anyag nemenk6nti csoportosititsitra vonatkoz6 el6ir6sokat

mindenkor meg kell tartani.

o A raktarban a trlrolt aruk6szletet maximum 3 m6ter t6rol6si magass6gig szabad tarolni 6s a

t6rol6si egys6geket j6l l6that6an ki kell jeliilni.

o A t6rol6si egys6gek kozott legal6bb 1,2 m€ter sz6les kdzleked6si utat kell kialakitani.

o A rakt6rhelyisdg ftid6mszerkezete 6s a raktarozott 6ghet6 anyag kdz6tt legalSbb 80 cm, az

elektromos l6mpatestek, 6s kapcsol6ik kozrltt legal6bb 1 m6ter ttizt6vols6got kell megtartani.

3.)Konyhfk - 6tkez6k tiizv6delmi el6irisai:

o A helyis6gekben elhelyezett hSfejleszt6 berendez6sek csak feli.igyelet mellett haszn6lhat6k.



A haszn6lat befejez6sekor a berendez6st ki kell kapcsolni.

o A helyisdgek napi takarit6sar6l, szell6ztet6sdrol, a hullad6k elt6volit6sar6l gondoskodni kell.

o A helyis6gek kulcsait ahaszniiat ut6n a portara le kell adni.

o A h6 fejleszt5 berendez6sek 6s az eghetS anyagok k6zdtti min. lm-es t6vols6got be kell

tartani.

o Azon elektromos berendez6seket, melyek id6kapcsol6val nem rendelkeznek, feliigyelet

n6lkiil iizemeltetni nem szabad.

o A tev6kenys6g befejez6s6vel azokat a berendez6seket, melyek nincsenek folyamatos

6ramk6rbe iktatva, ki kell kapcsolni, vagy az riramforr6sr6l le kell viilasztani.

4.) Szinpad - N6z6t6r - tiizv6delmi el6irisai

o A n6z6t6r kialakitiisa sorin figyelembe kell venni, hogy a kij6rati ajt6k szrima kettrindl nem

lehet kevesebb, azt tollzfural, retesszel vagy m6s zixral kiviilr6l nem lehet elliitni, vagy

zdrva tartani.

o A n€zotdri kijriratoknril ktiszob<it nem szabad l6tesiteni, valamint a 100 f,bndl nagyobb

befogad6sri n€zot5r eset6n az ajt6knyitott 6llapotban rrigzfthet6k kell, hogy legyenek

o A n€z6t6ren 6s a szinpadon a doh6nyzis vagy nyflt ltlng hasznSlata szigonian tilos.

S.; OttOzOt< tiizv6delmi el6irisai:

o A helyisdget csak a rendeltet6snek megfelel6 c6lra lehet haszniilni.

o A ruhdkat csak az erre a c6lra kialakitott be6pitett szekr6nyben vagy f6mszekr6nyben lehet

elhelyezni.

. Eghet6 folyad6kot a helyis6gben trirolni tilos.

o Az 6lti3z6k rendszeres takarit6stir6l gondoskodni kell. Az ajt6kat k<izleked6si ritvonalakat

eltorlaszolni, vagy azokat lesztikiteni m6g 6tmenetileg sem szabad.

o A fiittitesteken 6ghet6 anyagot, ruhanemrit tarolni, sziiritani tilos.

6.) Szell6z6 g6phizz

o A helyis6get csak a rendeltet6si c6lnak megfelel6 tev6kenys6gre szabad haszn6lni.

o A kapcsol6szekr6nyen a fesztilts6gdrtdket, - id6t 6ll6an jel<ilni kell.

o A klimag6pekn6l a hovatartoziist (mely dptiletrdsz leveg6cser6j6t biztosi$a) 6s a

kikapcsol6si lehet6s6get (fokapcsol6) jeldlni kell.

o A statikus feltcilt6d6s elleni v6delmet szolg6l6 frldel6seket (f6mes 6rintkez6s) f6levenk6nt

ellen6rizni kell.



Az el6z6ekben kiadott Tiizriad6 terv 6rv6nyben marad.

Jelen szabiiyzat az alilirds napjrin l6p 6rvenybe, 6s az 6rv6nyben l6v6 Kiizponti Tiizv6delmi

Szab ily zattal e gyiitt 6rv6nyes.
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l. sz. fiiggeldk

Tfi zv6delmi dokument{citik kezel6s6nek szabilvozisa

A felsorolt trizv6delmi dokumentici6kat naprak6sz 6llapotban - mindig hozziferhet6en - kell
tartani.

1. Hat5lyosrendelkez6sek

2. Tiizv6delmiSzabiiyzat

- T{iziad6 terv (Ttiz eset6n kdvetendS magatartSs szabiiyal)

3. Ttizvddelmi ellenorzdsek, szeml6k jegyz6kcinyvei 6s a feltrfut hirinyoss6gok felsz6molilsilra tett
int6zked6sek 6s azok bizonylatol6sa.

4. Nyilvantart6s a bek<ivetkezettttizesetekrSl

4.t. Ti,tzvizsgitlati jegyz6k<inyv
4.2. Hasonl6 trizeset elker0l6s6re tett int6zked6s ir6sos dokumentriliisa

- rendkiviili oktat6s
- fegyelmi felel6ss6gre von6s,
- gazdasiigi, mtiszaki int6zked6s stb.

5. Dolgoz6ktrizv6delmioktat6srinakbizonylatai
(Az oktatris targyrlnak fonasanyagai)

6. Uj bel6p6k oktat6sa

6.1. Ism6tl6do oktat6s
6.2. P6toktatiis
6.3. Rendkivtilioktat6sok

7. Tizvesz1lyes tevdkenys6gre kiadott engeddlyek.
(A kiadott enged6lyt I 6vig meg kell 6rizni)

8. A villamos berendez6sek trizv6delmi szabv6nyossiigi feliilvizsg6latrir6l kdsztilt jegyzSkdnyvek,
(OTSZ, valamint egy6b vonatkoz6 rendelkez6sek), toviibb6 a feliilvizsgSlatijegyzSkrinyvben
rogzitett hianyoss6gok megsziintet6s6re tett int6zked6s ir6sos igazollsa (pl. megrendel6sek,
szrimlik stb.)

9. Ttizv6delmi felszerel6sek nyilviintartilsa, tizembentart6i ellen6rz6s dokument6ci6ja.
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2. sz. filggeldk

EN GEDEL Y T U ZV ES ZE LL YEL JARO MUNKA ELY fG ZfS ERE

: :: : :: : :: :: :: : ::: :::::::: : : ::: ::::: ;;;fTj,:'Hi?jtrxr#
l6tesitm6ny

teriilet6n 20.....6v ................ h6 ........ nap ........... 6ra.......... perct6l

20.........6v ................. h6 nap ........... 6ra.......... percig munk6latokatvdgezzena
megelozo trizv6delmi rendelkezdsek v6grehajtdsilra az alabbiakban felsorolt el6irrisok marad6ktalan

megtart6sa mellett.

A munk6latok v6gz6s6hez az allbbi tizolto felszerel6st 6s eszkdzt biztositottam:

enged6lyt kiad6

Mint a tev6kenys6g helye szerinti l6tesitm6ny tizemeltet6si vezet6je a munk6latok v6gz6s6hez az

al6bbi el6ir6sokat teszem:

Uzemeltet6si Vezet6

Az enged6lyben felsoroltakat tudomiisul veszem, a munk6latokat az 6rv6nyben l6v6 trizv6delmi
jogszabalyok, el6ir6sok, kritelezSen alkalmazand6 szabvanyok 6s a technol6giai utasit6sban

foglaltak szerint v €gzem.

a munk6t vegzo alfiirisa tizv . szakvizsga biz. szitma

A munk6t vegzo a tev6kenys6get befejezte, a helyszint az eloir6sok szerint iltvizsgiltam, az

esetlegesen ti.izet kiv6lt6 kdrtilm6nyeket megszi.intette.

A teriiletet a munk6t elrendelonek visszaadtam.

a munk6t vegzo aliirdsa a teriiletet 6tvettem



3. sz. fi)ggeldk

A TT ZOLTO KESZULEKEK ELLENoRZES ENEK SZEMPONTJAI

A kdszenldtben tart6 vagy k6pvisel6je rendszeresen,3 havonta (maximrllisan t h6t eltdr6ssel)

ellen<irzi, hogy a ttizolt6 k6sziil6k

a) az el6irt k6szenl6ti helyen van-e,

b) rogzit6se biztonsiigos-e,

c) l6that6-e,

d) magyar nyelvfl haszn6lati utasitiisa atirzolt6 k6sziildkkel szemben 6llva olvashat6-e,

e) haszn6lata nem titk<izik-e akaddlyba,

f) valamennyi nyomilsm6ni vagy jelzo miszer6nek jelz6se a mtiktid6si z6n6ban tal6lhat6-e,

g) hianytalan szerelv6nyekkel ell6tott-e,

h) fem vagy mtianyag plomb6j 4 zin6pecsdtje, karbantartrlst igazol6 cimk6je, a karbantart6 szervezet

OKF azonosit6 jele s6rtetlen-e,

i) karbantartasa esed6kes-e,

j) k6szenl6ti hely6t jelol6 biztons6gi jel l5that6, felismerhet6-e 6s

k) Sllapota kifogSstalan, iizemszeri-e.

Azizemeltet6i ellen6rzds elvdgz6s6t d6tummal es aliirirssal igazolni kell a mell6kelt

nyomtatvdnyon.
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EllenSrz6s 6ve:

Sor-
szitm

A ttizolt6k6sziil6k Azellenorzds d6tuma

al6iris
K6szenl6ti

helye
Tipus-jele I II III. IV.

I

2

1J

4

5

6

7

8

9

10

l1

t2

Ellen6rz6st v6gzo neve

Al6i16sa

C6gn6v:...



FALI TUZCSAP ELLEN6RZESENEK SZEMPONTJAI

A trizolt6vfzforr6sok feliilvizsg6lata soriin a feliilvizsg6latot vegzo szem6ly f6l6vente (maximrilisan

t h6t elt6r6ssel)

a) megvizsg6lja

o a tizolt6-vizforr6sok j elz6t6bllinak megl6t6t, adatainak helyess6g6t 6s 6ps6g6t,

. az el6irt feliratok, jelz6sek meg16t6t, olvashat6siigiit,

. a korr6zi6 elleni v6delem 6psdg6t,

b) elv6gzi

o avizhirlizatr6l miikrid6 ti)zolt6vizforr6sok eset6ben ahil6zat etoblitds6t a mechanikai

szewryezod6sektSl mentes viz megjelen6s6ig 6s

. a korr6zi6v6delem s6rtil6se eset6n az izemben tart6s6rt felel6s szervezet irrlsbeli 6rtesites6t.
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