4. szdmfi

melliklet

XIII. Keriileti Kiizszolgiltatil Zrt.

rUzvrnErur szanArvzat
Kultur6lis divizi6

Jelen trizv6delmi szabiiyzat a

XIII. Keriileti Kiizszolgiltatil Zrt. (a tovibbiakban: Zrt.) fital

kiadott Kiizponti Tiizv6delmi Szab{lyzat kiegdszit6se, mely a

Kulturdlis divizi6 Aneyalfiildi J6zsef Attila Miivel6d6si Kiiznont:
ll3L Budapest. J6zsef Attila t6r 4.
szim alatti, a Kulturrf,lis divizi6 mtikod6si hat6skor6be tartoz6 mtivel6d6si kozpont tt2v6delmi
szabhlyozitsittartalmazza, specifikusan az egyedi trizv6delmi el6ir6sokra vonatkoztatva.

A szabflvzat hatilva

Attila tlr 4. sz6m alatti, a Kultur6lis divizi6 kezel6sdben l6v6
valamennyi helyisdgre, munkateriiletre, a tertileten munk6t vdgzo, vagy b6rmely okb6l off
Erv6nyes a 1133 Budapest, J6zsef

tart6zkod6 szem6lyekre.

Azt a dolgoz6t, aki

a

Szabllyzatban el6irtakat megszegi

-

amennyiben

a

rendelkez6s al6 nem esik, vagy trizv6delmi szab6lys6rt6st, birs6got nem kepez

mulaszt6s biintet6

-

felel6ss6gre kell

vonni.

I. A Tiizv6delmi Szervezet
1.)

A Zrt. tfin,1delmi
tiizv

2.)

6d elm

i

szervezetfinek fel6pft6s6t 6s a felel6s szem6lyek feladatait a kiizponti

szab flly zat

tartalmazza.

A diviziilvezetil illetve az illtala megbizott

o

szem6ly feladatai:

K<iteless6ge a kdzponti Ttizv6delmi SzabSlyzatban leirtak ismerete, 6s azok 6rv6nyesit6se az

iltala ir6nyitott teriileten.

o

Koteles biztositani, hogy

a

teriileten l6v6 6ptilet, g6p, berendez6s, eszkoz,

tizbiztonsdga megfelelo legyen,

6s

ezeket

a

arryag

ttizvddelmi el6irrisoknak megfelel6en

haszn6lj6k.

o

Rendszeresen ellen6riznie

(ill. ellen6riztetnie) kell a trizv6delmi

eloir6sok betart6s6t,

szab6lytalans6g eset6n azok megszi.intet6s6re halad6ktalanul int6zkednie kell.

o

Biztositania kell, hogy

a

munkav6llal6k rendszeres oktat6s keret6ben megismerj6k a

trizv6delmi ekiirrisokat, 6s tev6kenys6gtiket a vonatkoz6 szabrilyozrlsok szerint v€,gezz6k,

illet6leg megismerj6k a teriilettikre kiadott Ttizv6delmi Szabillyzat

vonatkoz6

rendelkezdseit.

.

Gondoskodnia

kell az el6irt, illetve

k6szenl6tbe helyezett tiizv6delmi felszerel6sek,

eszkdzdk megl6t6r6l, mtikrid6k6pess6giikr6l, valamint k6szenl6ti helyen val6 megl6tiikr6l,

hozziferhet6segtikr6l 6s hi6nyossrigok eset6n int6zkednie kell azok megsztintet6s6re.

o

Int6zkednie

kell a teriileten l6v6 villamos

berendez6sek biztons5gos mtik<id6s6nek 6s

feltilvizsgrilatiinak megl6t6r<il, meghibiisod6s vagy rendellenessdg eset6n azok kijavitrlsSr6l
int6zkednie kell.

o

Kdteles r6szt venni

a

Trizv6delmi szeml6n, ellenSrz6sen 6s

a feltrirt hianyoss6gok

felsz6molisrlr6l gondoskodnia kell.

o

A Ttizv6delmi Napl6 vezet6s6re irrisbeli megbizrist kell, hogy adjon.

II. Altalinos tiizv6delmi el6irisok
A Kiizp o nti Tiizv6delmi

III.

Szab 6ly zatb an leirtak az ir 6ny ad6k.

Eeyedi tiizv6delmi el6irisok

Az AJAMK Befoead6

k6pess6ee: 915 f6.

a mtivel6ddsi kozpontban nem az eredeti rendeltet6snek megfelel6
rendezv6nyekre keriil sor, a Kiizponti Tiizvddelmi Szabilyzatban leirt rendezv6nyekkel
Abban az esetben, ha

kapcso latos elo irrisok az ir iny ad6ak.

A teriileten l6vo helys6gek trizolt6 k6sziil6k ell6totts6g5r6l az OTSZ kiil<in rendelkezik,

a

jelenleg

kihelyezett k6sztil6kek a telepit6s helydn maradnak.
Felel6s

:

div izi6v ezeto

1.) Irodahelys6gek tfizv6delmi

o A helyis6g

eldirfsai:

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

egy6b 6rv6nyben l6v6 jogszab6lyok eloir6sainak, kiildnos tekintettel

a tril

6ram

6s

6rint6sv6delemre.

o

A helyis6gben csak az ott folyatott tev6kenys6ghez sziiksdges anyagot, eszkdzdket

szabad

t6rolni.

.

Elektromos g6peket, berendez6seket csak rigy lehet iizemeltetni, hogy azok ttizet ne
id6zhessenek el6.

o

Az irodahelyis6gben a ti:beszelok6sztildkn6l a ment6k 104, a tiizolt6k 105, a rend6rs6g
107 hiv6sz6m6t

illetve

o A helyisdg kijiratit

all2 kiizponti

seg6lyhiv6 szitmitki kell fiiggeszteni.

mindenkor szabadon kell tartani , azt lezbmi, eltorlaszolni, lesztikiteni

m6g 6tmenetileg sem szabad.

o A munkaido befejez6skor az, aki az irod6t utols6nak hagyja el, nem maradt-e vissza a
helyis6gben olyan gyrijt6forr6s, amely k6stibb tiizet okozhat, vagy egy6b ttizre utal6
kdrtilm6ny.

o

Doh6ny ozni ab6rlem6ny egdszteriilet6n tilos. Dohanyz6hely kijeldles6re a ,,Nemdohirnyz6k

v6delm6ben" kiadott jogszab6lyok figyelembev6teldvel van lehet6s6g.

A

doh6nyz6hely

kijelol6se a divizi6vezet6 hatasktir6be tartozik.

2.)

Raktirak, tirokik tfizv6delmi el6irfsai:

o A raktarhelyis6gben, tarol6si helyeken a dohinyz6s 6s nyilt lang haszniita

tilos, ezt

a

bejaratn5l 6s a helyis6gben szabv6nyos t6bkival kell jel6lni.

o
o

A kijelitt krizleked6si utakat

a rakt6rhelyis6gben

mindenkor szabadon kell hagyni.

Azelektromos kapcsol6kat 6s trizolt6-felszerel6seket, eszkozoket 6lland6ar,hozzi$erhetSen

kell tartani.

o
o

A raktar elhagy6sa utin az aramtalanit6st el kell v6gezni.
valamint
A rakt6rban elektromos h6k<jzl6 berendez6seket (h6sug6rz6 stb.) iizemeltetni tilos,

tilos

a

ttiz 6s robban6svesz6lyes anyagok tarol6sa is'

o A t6rolt anyagok ttizv6delmi 6s anyag nemenk6nti csoportositbsira

vonatkoz6 el6ir6sokat

mindenkor meg kell tartani.

o

A rakt6rban

a trirolt 5ruk6szletet maximum 3 m6ter t6rol6si magass6gig szabad

tiirolni es a

t6rollsi egysdgeket j6l kithat6an ki kell jel6lni'

o
o

kialakitani'
A taroldsi egys6gek kozcitt legal6bb l,2m6ter sz6les kdzlekeddsi utat kell
az elektromos
A raktdrhelyis6g ftid6m 6s a rakt6rozott 6ghet6 arryagkozott tegal6bb 80 cm,
megtartani'
l6mpatestek, 6s kapcsol6ik kozott legal6bb 1 m6ter tiizt6vols6got kell

3.)Konyhr[k

o

-

6tkez6k tiizv6detmi el6irfsai:

A helyis6gekben elhelyezett h6fejlesztS
A haszn6lat befejezdsekor

a berendezest

berendez6sek csak feltigyelet mellett haszn5lhat6k'

ki kell kapcsolni.

o A helyis6gek napi takarit6s6r6l, szell6aet6s 6rol, ahullad6k eltrivolit6s6r6l gondoskodni kell'
o A helyisdgek kulcsait ahaszniiatut6n a port6ra le kell adni.
o A h6fejleszt6 berendezdsek 6s az lgheto anyagok kozotti min. lm-es t6vols6got be kell

tartani.

o

Azon elektromos berendez6seket, melyek id6kapcsol6val nem rendelkeznek, feliigyelet
ndlkiil [zemeltetni nem szabad.

o A

tev6kenys6g befejezes6vel azokat

a

berendez6seket, melyek nincsenek folyamatos

aramkorbe iktatva, ki kell kapcsolni, vagy azaramforr6sr6l le kell v6lasztani

4.) Szinpad - N6z6t6r - tiizv6delmi el6irfsai

o

A

nezoter kialakitrisa sor6n figyelembe kell venni, hogy a kijarati ajt6k sz6ma kett6nel nem

lehet kevesebb, azt tol6zitnal, retesszel vagy m6s zlrral kiviilrol nem lehet elliltni, vagy

zirva tartani.

o A nezoten kijaratokn6l

ktiszdbdt nem szabad l6tesiteni, valamint

a

100 f<in6l nagyobb

befogad6sri nezotdr eset6n az ajtok nyitott 6llapotban r<igzithet6k kell hogy legyenek

o

Andzot6ren 6s a szfnpadon adohinyzits vagy nyilt l6ng haszniiataszigoruan tilos.

S.; OttOzOX tfizv6delmi el6ir6sai:

o
o

A helyisdget csak a rendeltet6snek megfelel6 c6lra lehet hasznrllni.
Az eloadrisokhoz kapcsol6d6 tev6kenysdg utdn a ruhrikat csak a be6pftett szekrdnyben vagy
femszekr6nyben lehet elhelyezni.

.
o

Eghet6 folyad6kot a helyis6gben t6rolni tilos!

Az 6lti5z6k rendszeres takaritrls6r6l gondoskodni kell. Az ajt6kat krizleked6si riwonalakat
eltorlaszolni, vagy azokat lesztikiteni m6g iitmenetileg sem szabad.

o

A fiitotesteken 6ghet6 anyagot, ruhanemrit t6rolni, szaritani tilos!

6.) Kazrinh

iz tiin, fidelmi el6irrisai:

o Csak akazinfitessel kapcsolatos tev6kenys6get szabad a teriileten folytatni.
o A tev6kenys6ggel nem dsszefiiggri, idegen anyagtarol6sa a helyis6gben tilos.
o A kazdnokat csak a kiadott kezel6si utasft6soknak megfelel6en szabad haszniilni.
o A biztonsrigi berendez6seket, ellen6rzti mtiszereket a kazin feliigyelet6vel

megbfzott

szem6lynek 6lland6an figyelemmel kell kfs6mi.

o
o

A kezel6si utasftiist akazinh{nban ki kell fliggeszteni.

A kazinokat

6s berendez6seit meghibiisodiis eset6n azonrnljavitani kell, hib6san haszn6lni

nem szabad.
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.

A kazinok feltilvizsg6latit

a g6zcsatlakozo vezetekek 6s fogyaszt6i berendez6sek l6tesit6s6t,

karbantart6srit 6s tizemeltet6s6t a Mriszaki Biztons6gi Szab6lyzat eloftitsrinak megfelel6en

kell v6gezni.

o A helyis6g 6lland6 tisztintartitsrir6l gondoskodni kell.
. Uzemsztinet alatt az elektromos berendez6seket 6ramtalanitani
o A szelloz€srol folyamatosan gondoskodni kell.
o A gdzesviz focsap-elzir6kattSbldval jelcilni kello A kazhnhinrendj66rt akezeloszemelyzet a felel6s.

kell.

7.) Elektromos kapcsol6 helyis6gek:

o A helyis6get csak a jelleg6nek, rendeltet6s6nek megfelel5 tev6kenys6gre szabad haszniilni.
o A kapcsol6szekr6nyeken a feszi.ilts6g6rt6ket, a kapcsol6kon a ki-be kapcsolis 6ll6s6t,
valamint a hovatartoz6st jelolni kell.

.

Eghet6, gyril6kony anyagot a tertileten elhelyezni tilos!

8.) Szell6z6 g6Phizz

o A helyis6get csak a rendeltet6si c6lnak megfelel6 tev6kenys6gre szabad haszn6lni.
o A kapcsol6szekr6nyen a fesztilts6g6rt6ket, - id6t - 6ll6an jeldlni kell.
o A klimag6pekn6l a hovatartozrist (mely 6piiletr6sz leveg6cser6j6t biaosi$a) 6s a
kikapcsolisi lehetSs6get (f6kapcsol6) j eldlni kell'

o A statikus felt6lt6d6s

elleni vddelmet szolg6l6 ftildel6seket (f6mes 6rintkez6s) f6l6venk6nt

ellen6rizni kell.

9.) El6t6r, l6pcs6hiz, folyos6k,

o
o
.

kijeliilt helyis6gek:

A nevezett helyis6gekben mindennemri 6ghet5 anyagtarol6sa tilos'
A folyos6kon levo tizgritl6 ajt6kat kittimasztani, ki6kelni tilos.
azok
Abban az esetben, ha az el6terekben sz6kek, asztalok keriilnek elhelyez6sre,

a

menekiil6si utakat nem sztikithetik le'

10.) Gizfogad6:

o A ginfogad6ban a doh6nyzfus |snyilt 15ng haszniiata szigoruan tilos'
o Azelektromos szerel6s, javit6s, karbantart6s csak a helyis6g tizveszdlyess6gi besorol6s6nak
megfelelS kivitelben tort6nhet.

1

1.) Felvon 6 g6ph{2, Sramfej les zt6, sziinetm entes

i ramfo rris helyis6ge

:

o A gdphiuakban karbantart6skor, javit6skor keletkezett olajos rongyokat csak az erre a c6lra
kialakitott fedeles f6mtart6lyban szabad tarolni, melyet,,Olajos rongy" felirattal kell ell6tni.

o

A helyis6gekben semminemti idegen anyagot tiirolni nem szabad, a rendnil

6s tisztas6gr6l az

6piilet gondnok6nak kell gondoskodnia.

o

A g6pek iizemeltetds6hez sziiks6ges ken6anyagokat (zsirok, olajok) csak lemezszekrdnyben
szabad t6rolni.

A

hasm6lt anyagok folyamatos eltrivolit6s6r6l gondoskodni kell. Az

aramfejlesztS miikddds6hez sziiks6ges i.izemanyag csak a be6pitett i.izemanyagtartrllyban
t6rolhat6.

o A helyisdgek ajt6it zirva kell tartani. Oda csak illet6kes szem6ly ldphet be.
o A sziinetmentes riramforr6s helyis6gdnek megfelel6 szell6ztet6s6rdl

folyamatosan

gondoskodni kell.

12.) Gar{zs:

o A teriiletet csak a rendeltet6si c6lnak megfeleki tev6kenys6gre szabad haszn6lni.
o A garins tertilet6n csak olyan mtiszaki rillapotban l6v6 g6pkocsit szabad trirolni (olaj, ill.
tizemanyag csepeg6s, foly6s nem megengedett), amely

a k6myezet6re ttizveszdlyt nem

jelent.

o
o
o
A

A g6pkocsival t<irt6nd be6lliskor annak elektromos rendszer6t 6ramtalanitani kell.
G6pkocsival csak a felfestett (kijel6lt) r6szen szabad parkolni, a tribbi g6pkocsi mozg1s1t
nem akad6lyozva.

A krizleked6si utakat eltorlaszolni, lesz[ikiteni m6g ideiglenesen sem szabad.

gafttzs teriilet6n (kdzponti helyen) el

fel i tattisilra alkal mas t:i,.zoltl

kell helyezni az esetlegesen elfoly6 tiizveszelyes folyad6k

homokot, sz6r 6lap iital

A korftrban kiadott Tiizriad6 terv

6s

Kiiirit6s szr[mitfs 6rv6nyben marad.

6

Jelen szabdlyzat az alilirds napj6n l6p 6rv6nybe, 6s az ewenyben l6vo Kiizponti Tiizv6delmi
Szab

iiy zattal e gytitt

6rv6nye s.
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1. sz.

filggeldk

Tiizv6delmi dokumentfci6k kezel6s6nek szabilvoz6sa

A

felsorolt ttizv6delmi dokument6ci6kat naprakdsz 6llapotban

-

mindig hozzffdrhet<ien - kell

tartani.

1.

Hat6lyosrendelkez6sek

2.

Ttizv6delmiSzabiiyzat

-

Tiizriad6 terv (Ttiz eset6n k<ivetend6 magatart6s szabrilyai)

3.

Ttizv6delmi ellenorz6sek, szeml6k jegyzokdnyvei 6s a felt6rt hirinyoss6gok felsz6moliisiira tett
int6zked6sek 6s azok bizonylatol6sa.

4.

Nyilvtlntart6s a bekcivetkezetttiizesetekr6l

4.1.
4.2.

Tiizvizsgilatijegyz6k<inyv
Hasonl6 ttizeset elkertil6sdre tett int6zked6s ir6sos dokument6l6sa
- rendkiviili oktatris
- fegyelmi felel6ssdgre von5s,
- gazdastigi, mriszaki int6zked6s stb.

5.

Dolgoz6ktrizv6delmioktatrlsiinakbizonylatai
(Az oktatris targyanak fon6sanyagai)

6.

Uj bel6p6k oktatiisa

6.1.
6.2.
6.3.
7.

Ism6tlSd6oktatiis
P6toktatrls
Rendkivtilioktat6sok

Tiizveszllyes tev6kenys6gre kiadott enged6lyek.
(A kiadott enged6ly I 6vig meg kell orizni)

8. A villamos berendez6sek

ttizv6delmi szabv6nyoss6gi feli.ilvizsg6latar6l kdsztilt jegyzokonyvek,
(OTSZ, valamint egy6b vonatkoz6 rendelkez6sek), toviibb6 a feltilvizsgillatijegyz6krinyvben
riigzitett hirinyoss6gok megszi.intetdsdre tett int6zked6s iriisos igazolfusa (pl. megrendeldsek,
sz6mllk stb.)

9.

Trizv6delmi felszereldsek nyilv5ntartisa, tizembentart6i ellenrlrz6s dokument6ci6ja.

2.

sz.

filggeldk

ENGEDELY TUZVES ZELLYEL TANO MUNKA ELYEGZqSERE

gazd6lkod6 szewezet
nevri dolgoz6j6nak, hogy
l6tesitm6ny

nap ........... 6ra .......... percig munk6latokat vdgezzen a
20......... 6v ................. h6
megeloz6 ttizv6delmi rendelkez6sek v6grehajtisitra az al6bbiakban felsorolt el6irrisok maraddktalan
meglart6sa mellett.

A munk6latok v6gz6s6hez az al6bbi ttizolt6 felszerel6st

6s eszk<izt biztositottam:

enged6lyt kiad6

Mint a tev6kenys6g helye szerinti l6tesitm6ny iizemeltet6si vezetdje a munk6latok v6gz6s6hez az
al5bbi el6ir6sokat teszem:

Uzemeltet6si Vezet6

Az

engedelyben felsoroltakat tudom6sul veszem, a munk6latokat az lrverryben l6v6 trizv6delmi
el6iriisok, kotelezden alkalmazand6 szabviinyok 6s a technol6giai utasitiisban

logrruf,6lyol,

foglaltak szerint

a

v 6gzem.

munk6t vegzo aliirisa

vegzo a tev6kenysdget befej ezte, a helyszint
esetlegesen ttizet kiv6lt6 kdrtlmdnyeket megsztntette.
A teriiletet a munkSt elrendel6nek visszaadtam.

A munk6t

a munkdt

vegzo alfiirdsa

tizv . szakvizsga biz. szitma

az eloirisok szerint irtvizsgilltam, az

a teri.iletet 6tvettem

3.

sz.

filggeldk

A TU ZOLTO KESZULEKEK ELLENoRZES ENEK SZEMPONTJAI

A

k6szenl6tben tart6 vagy kdpvisel6je rendszeresen,

3 havonta (maxim6lisan t h6t eltdr6ssel)

ellenirzi, hogy a tttzoltil k6sztil6k
a) az eloirt k6szenl6ti helyen van-e,

b) r<igzitdse biztons6gos-e,

c) l6that6-e,
d) magyar nyelvti haszn6lati utasitrisa ati:zolt6 k6sziil6kkel szemben iillva olvashat6-e,
e) haszn6lata nem titk<izik-e akad6lyba,

f) valamennyi nyomiism6rd vagy jelzb miszer6nek jelzdse

a mtikdd6si z6n6ban tal6lhat6-e,

g) hianytalan szerelv6nyekkel ell6tott-e,

h) fem vagy mtianyag plombija, zlr6pecs6tje, karbantarlistigazolo cimk6je, a karbantart6 szewezet
OKF azonosit6 jele s6rtetlen-e,

i) karbantart6sa esed6kes-e,

j) k6szenl6ti

hely6t jel<il6 biztons6gi

jel l6that6, felismerhet6-e

6s

k) dllapota kifogastalan, tizemszerti-e.

Az

iizemeltet6i ellen6rz6s elvegzeset diltummal 6s al6iriissal igazolni

nyomtatviinyon.
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kell a

mell6kelt

C6gn6v:...

TU

ZOLT OKE S ZULE KEK U ZNTVTBI,T ET 6 I

E L L EN

6 RZE S E

EllenSrz6s 6ve:

A ttizolt6k6sztil6k

Az ellenorz6s dStuma

K6szenl6ti
helye

I.

Sor-

szim

al6i16s

Tipus-jele

III.

II.

1

2
a
J

4
5

6
7
8

9
10

1l
12

Ellen6rz6st v6gzo neve
Al6irSsa

l1

IV.

FALI

ruzcslp

pu.pN6nzESENEK SzEMPoNTJAI

A trizolt6vizforrrisok feltilvizsg6lata sor6n a feliilvizsgdlatot vegzo szem6ly fel6vente (maxim6lisan

I h6t elt6r6ssel)
a) megvizsgrilja

o
.
.

atizolt6-vizforr6sok jelz6tribl6inak megl6t6t, adatainak helyess6gdt 6s 6ps6g6t,
az elSirt feliratok, jelz6sek megl6t6t, olvashat6s6g6t,
a

korr6zi6 elleni v6delem 6ps6g6t,

b) elvdgzi

o a vizhil6zatr6l

mrikdd6 tizolt6vizforriisok eset6ben a hii6zat 6t6blit6s6t a mechanikai

szennyez6d6sekt6l mentes viz megielen6s6ig 6s

o

a

korr6zi6v6delem s6riil6se esetdn azitzemben tart6s6rt felel5s szervezet ir6sbeli ertesit6set.
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iital a be6pitett tizjelzo

berendez6s kozpontja (tavkijelz6, tixkezelo egys6g)

feltgyelet6vel 6s kezel6s6vel megbizott szem6ly (izletvezeto)
vizsgSlata kapcs6n a k<ivetkez6ket ellen6rzi

a

berendez6s mrikod6s6nek

:

Napi ellenfirz0s

-

ha a rendszer nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hib6t az iizemeltet6si napl6ba
bejegyeztdk-e, 6s, ha a hiba szakkdpzett beavatkoz{rst ig6nyel
kimarad6s6r6l van sz6

-

-,

-

nem a h6l6zat id6leges

6rtesitett6k-e a karbantart6t,

az elozo nap bejegyzetthibirat<irt6nt-e megfelel6 int6zked6s,
a tizjelzo kozpontvalamennyi 6llapotjelz6je mtik<idik-e-

Havi ellenilrz0sz

-

hogy aziizemeltet6si napl6t folyamatosan vezetik-e,
hogy a feliigyeletet ellSt6k r6szt vettek-e megfelelS oktatason,

hogy a nyomtat6k mrikodds6hez sziiksdges eszkdzok, anyagok (papir fest6k, fest6kszalag)
rendelkez6sre 6llnak-e.

Hiromhavi ellen6rz6s:

-

azellen6rz6s a gyart6 6ltal javasolt m6don tcirt6nik.

hogy tcirt6ntek-e az epilethasznSlatilban, technol6gi6j6ban, kialakit6s6ban olyan v6ltoz6sok,

a tizjelzo berendezds mrikod6s6t, ktiltin<isen az automatikus
k6pess6g6t, a kdzi jelz€sad6k hozziferhet6s6g6t, a hangielz6k

amelyek befoly6soljak
6rz6kel6k 6rz6kel6si
hallhat6s6g5t 6s

-

hogy a jelz6sek beazonosit6s6ra vonatkoz6 kimutat6sok, rujzok rendelkez6sre 6llnak-e, a
grafikus megi elenit o eszkoz iizemk6pes-e.

Az ellen6rz6s kiiliin tfizielz1 iizemeltet6si napl6ban tiirt6nik.
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int6zked6s

al{iris

Ttiz eitl6 nyfl{sz{r6k: iizemeltet6 vizsgflat havonta
id6szakos feliilvizsgflat 6 havonta
karbantartis : id6szakos feltilvizs gf lattal egy id 6ben

meghibisodfs

20..

h6

nap

miikiid6k6pes

6szlel6si ideje

tett
int6zked6s

jellege

al6frrls

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

Az iizemeltet6i ellend rzilst v 69z6 szem6ly az ellenStz6s sorin
v izs giij a az ido szako s fe I iilv

i

z

s

96l at

6

s a karbantart6s

e

sed6ke

s

s6

g6t,

szemrev6telez6ssel, 6s ha e rendelet eloirja, gyakorlati pr6b6val ellenSrzi az €tintett mriszaki
megold6s mtikridSk6pess6gdt, ennek keret6ben ellen6rzi a(2)bekezd6sben elSirtakat,

b)

c) az ellen6rz6s elv6gzdsdt, megrillapit6sait az ellen6rz6s helyszin6n annak id6tartama alatt
ir6sban dokument6lja 6s
d) a mrik<rd6k6pess6get kedvezStleniil befoly6sol6 kciriilm6nyt 6s a mtikdd6sk6ptelensdg
meg6llapit/sirtaztizemeltet5nekazellen6rzds befejez6s6t kovet6en azonnal ir6sban jelzi.
(2) Azi.izemeltet6i ellen6rzds magiiba foglalja az lintett mriszaki megoldiis
a) kijel6lt telepit6si, be6pit6si helyen val6 elhelyez6s6rol,
D) s6rtetlen 61lapot5r6l,
c eszlelhet6 s 6 9616 I es hozzif erhet6

s6 9616 l,
jekil6seinek,
feliratainak dszlelhetosdglrol6s helyess6g6r6l,
d) mrikddteto eszkozenek,
e) mtik6d6k6pess6ge szempontj6b6l l6nyeges kijelz6k, 6llapotjelz6sek alapj6n a mtiszaki
megold6s 6llapot6r6l
/ mtik6d5k6pess6g6t, mrikdd6s6t kedvez6tleniil befoly6sol6 szennyez<id6s vagy kdrnyezeti
kciriilm6nyek j elenl6t6r6l
val6 szemrev6telez6ses meggy6z6d6st.

)
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Fiist e{tl6 nyil6szir6k: iizemeltet6 vizsgilat 3 havonta
id6szakos feliilvizsgrilat 6 havonta
ka rb an ta rt{ s : id 6 szakos feliilvizs gfl,lattal ery id6ben

ev

berendez6s
helye

id6pont

I.

II

miiktid

ilI.

IV.

tt

meghibfsodis
jellege

tett
int6zked6s

al{i16s

k6nes

Az iizemeltet6i ellen6 rz6st v 6gz(i szem6ly az ellen6rz6s sorin
vizsgiija az id<iszakos feliilvizsg6lat 6s a karbantartris esed6kess6g6t,
b) szemrev6telez6ssel, 6s ha e rendelet eloi4a, gyakorlati pr6b6val ellen6rzi az €rintett mtiszaki
megoldds mrikridSk6pess6g6t, ennek keretdben ellen<irzi a (2) bekezddsben el6irtakat,
c) az ellen5rzds elv6gz6s€t, megiilapititsait az ellenorz6s helyszin6n annak id6tartama alatt
ir6sban dokument6lja 6s

d) a mtikcid6k6pess6get kedvez6tlentil befoly6sol6 kdriilm6nyt 6s a mtikdd6sk6ptelensdg
meg6llapitasii azizemeltetonek az ellenorz6s befejezds6t kdvet6en azonnal ir6sban jelzi.
(2) Az i.izemeltet6i ellenorz6s magiiba foglalja az lrintett mriszaki megoldds
a) kijel<ilt telepit6si, be6pit6si helyen val6 elhelyezesdrol,
b) s6rtetlen 6llapot6r6l,
c) e szlelheto s 6 96 16 I es ho zzif erheto s 6 gdr6 l,
d) m{tkodtet6 eszk<jz6nek, jelcil6seinek, feliratainak dszlelhet<isegeri5l6s helyess6g6r6l,
e) mrik<id6k6pess6ge szempontj6b6l l6nyeges kijelz6k, Sllapotjelz6sek alapjin a mtiszaki
megold6s 6llapotar6l
fl mitkodok6pess6g6t, mtikdd6s6t kedvezotleni.il befolyrisol6 szennyezSd6s vagy krirnyezeti
k6rtilmdnyek j elenl6t6rol
val6 szemrev6telez6ses meggyoz6d6st.
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