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Kulturr{lis divizi6

Jelen trizv6delmi szabilyzat a

XIII. Keriileti Kiizszolgiltatd Zrt. (a tovfbbiakban: Zrt.) iital

kiadott Kiizponti Tiizv6delmi Szabilyzat kieg6szit6se, mely a

Kulturrilis divizi6 Ui lip6tvdrosi Klub Gal6ria:
1136 Budapest, Titra u.20lb.
szSm alatti

a Kulturilis divizi6 mrikdd6si hat6skdr6be tartozl Klub Gal6ria

ttizv6delmi

szabillyozitsSt tartalmazza, specifrkusan az egyedi ttizv6delmi el6irrisokra vonatkoztatva.

A szabilvzat hatilva
Erv6nyes

a 1136 Budapest, Titra u. 20lb. szln alatti, a Kultur6lis divfzi6 kezel6s6ben

valamennyi helyis6gre, munkateriiletre,

l6v5

a teriileten munkrit vdgzo, vagy b6rmely okb6l ott

tart6zkod6 szem6lyekre.

An a dolgoz6t, aki a Szabillyzatban el6irtakat megszegi -

amennyiben

a

rendelkezds al6 nem esik, vagy ttizv6delmi szab6lys6rt6st, birs5got nem kepez

mulaszttis btintet6

-

felel6ss6gre kell

vonni.

I. A Tiizv6delmi Szervezet
1.)

A 2rt. tiirvldelmi
tiizv

2.)

6d el m

i

szervezet$nek fet6pit6s6t 6s a felel6s szem6lyek feladatait a kiizponti

szab 6ly zat

tartalmtzza.

A divizifvezetfi, illetve az iltala megbizott szem6ly feladatai:

o

Kriteless6ge a k<izponti Ttizv6delmi Szabilyzatban leirtak ismerete, 6s azok 6rv6nyesit6se az

iitala ir5nyitott tertileten.

o

Kriteles biztositani, hogy

a

teriileten l6vo 6pi.ilet, g6p, berendez6s, eszkoz, anyag

tizbiztonsirya megfelel6 legyen,

6s

ezeket

a

ttizv6delmi eloir6soknak megfelelSen

haszn6ljak.

o

Rendszeresen ellen6riznie

(ill.

ellenoriztetnie)

kell a ttizv6delmi el6ir6sok betart6srit,

szabiiytalans6g esetdn azok megsziintet6sdre halad6ktalanul int6zkednie kell.

.

Biaositania kell, hogy

a munkaviillal6k rendszeres oktatSs

keret6ben megismerj6k a

trizv6delmi el6iriisokat, 6s tev6kenysdgiiket a vonatkozo szabillyoz6sok szerint v€,gezzdk,

illet6leg megismerj6k a teriiletiikre kiadott Ttizv6delmi Szabillyzat

vonatkoz6

rendelkez6seit.

.

Gondoskodnia

kell az el6irt, illetve

k6szenl6tbe helyezett ttizv6delmi felszerel6sek,

eszkozrik megl6t6r<il, r6tekint6ses vizsgiilattal (tizembentart6

6ltali ellen6rzds6rSl),

mtikddokdpess6gtikr6l, valamint k6szenl6ti helyen val6 megl6tiikrdl, hozzdferhetSs6giikrol
6s hitinyossiigok eset6n int6zkednie

o

Intdzkednie

kell azok megsziintet6s6re.

kell a teriileten l6v5 villamos

berendez6sek biaons6gos mrikodds6nek 6s

feltilvizsg6latanak megl6t6r5l, meghib6sod6s vagy rendelleness6g eset6n azok kijavitdsitra.

o

Kriteles rdszt venni

a Trizv6delmi

szeml6n, ellen6rz6sen 6s

a feltrirt hi6nyossrigok

felsz6mol6s6r6l gondoskodnia kell.

o

A Tt2v6delmi Napl6 vezet6s6re ir6sbeli megbiz6st kell, hogy adjon.

tI. Attallnos tiizv6delmi el6irrisok
A Kiizponti Tiizv6delmi

Szab 6ly zatb an leirtak az ir imy ad6k.

A teriileten l6v6 helys6gek trizolt6 k6sztil6k ell6tottsrigrir6l az OTSZ kiil<in rendelkezik,

a

jelenleg

kihelyezett k6sziil6kek a telepit6s helydn maradnak.

III.

Eeyedi tfizv6delmi el6irisok

A Klub Befosad6k6pess6ee: 80 f6
Abban az esetben, ha nem az eredeti rendeltetdsnek megfelel6 rendezvdnyekre keriil sor,
Kiizponti Tiizv6delmi Szabilyzatban leirt rendezvdnyekkel kapcsolatos el6inlsok azirinyad6ak.
Felel6s : div iziov ezet6

l.) Irodahelyis6gek, bemutat6terem tiizv6delmi el6irisai:

2

a

. A helyis6g elektromos

berendez6se, azok kezel6se mindenkor feleljen meg az OTSZ 6s

egy6b 6rv6nyben l6v5 jogszab6lyok elofr6sainak, kiilonos tekinteffel

a tril

aram

6s

6rint6sv6delemre.

o

A helyis6gben csak az oll folyatott tevdkenys6ghez sziiksdges anyagot, eszkrizdket

szabad

tarolni.

o Az irodahelys6gekben

elektromos g6peket, berendez6seket (ir6g6p, sz5mol6gdp, rezs6,

hdsug6rz6, khvefozo stb.) csak rigy lehet iizemeltetni, hogy azoktizet ne id6zhessenek el6.

o

Az irodahelyis6gben a t6vbesz6l6k6sztil6kn6l a ment6k 104, a tiizolt6k 105, a rend6rs6g
107 hiv6sz6m6t

o

illetve

all2 kiizponti

A helyis6gek kijiratdt mindenkor

seg6lyhiv6 szhmittki kell fiiggeszteni.

szabadon

kell tartani, aztlezdmi, eltorlaszolni, lesztikiteni

m6g Stmenetileg sem szabad.

o A munkaidS befejez6skor az, aki a helyis6get utols6nak

hagyja el, kdteles meggy6z6dni

arr6l, hogy az elektromos g6pek, eszkozdk aramtalanitva lettek-e, nem maradt-e vissza a
helyis6gben olyan gyirjt6forrrls, amely k6sobb tiizet okozhat.

o

Doh6nyozni ab6rlem6ny egesztertilet6n tilos. Doh6nyz6hely kijel<il6s6re a,,Nemdoh6nyz6k

v6delm6ben" kiadott jogszabrilyok figyelembev6tel6vel van lehet6s6g.
kij

eI

ti

3.)Konyhik

o

16 s

-

e

A

doh5nyzlhely

a div izi6v ezet6 hatiisktir6be tarto zik.

6tkez6k tiizv6delmi el6irisai:

A helyis6gekben elhelyezett hdfejleszt6
A haszn5lat befejez6sekor

a berendezdst

berendezdsek csak feltigyelet melleff haszndlhat6k.

ki kell kapcsolni.

o A helyis6gek napi takarit6s6r6l, szell6ztet6s6r6l, a hullad6k elt6volitds6r6l gondoskodni kell.
o A helyisegek kulcsait a hasznrilat ut6n a portara le kell adni.
o A h6fejleszt6 berendez6sek 6s az egheto anyagok koztitti min. lm-es t6volsrigot be kell
tartani.

o

Azon elektromos berendez6seket, melyek id6kapcsol6val nem rendelkeznek, feltigyelet

n6lkiil tizemeltetni nem szabad.

o A

tev6kenys6g befejez6s6vel azokat

a berendezdseket, melyek nincsenek folyamatos

aramkdrbe iktatva, ki kell kapcsolni, vagy az 6ramforr6sr6l Ie kell villasztani.

Az el6z6ekben kiadott Tiizriad6 terv 6rv6nyben marad.
Jelen szabiiyzat az alitirds napj6n l6p 6rv6nybe, 6s az ervenyben l6vo Kiizponti Tiizv6delmi
Szab i.Jy zattal egyiitt 6rv6nye s.

a{"r.''\
'';

/C

{y;;;1.,

,.r-.p.

'r '
,l{ X
F. ok""j';;i\fi

A

9.""

\a).

rL
',4

Yr,
(t -"'
rrrf
o'*l

*

!n

vezdrigazgato

..-s7

U ed.u CP't'*Ut"o'
0c,re fr.,l^^'vJ

bn rt

W'

a s4ltbsb

4

&,{^X-

-E----*-

1.

sz.filggeldk

Tiizv6delmi dokumentici6k kezel6s6nek szabilvozisa

A

felsorolt tiizv6delmi dokument6ci6kat naprak6sz 6llapotban

-

mindig hozzifdrhet6en

-

kell

tartani.

l.

Hatiilyosrendelkez6sek

2.

Ttizv6delmiSzabillyzat

-

Tizriad6 terv (Ttiz eset6n kdvetendti magatart6s szab6lyai)

3.

Trizv6delmi ellen6rz6sek, szeml6k jegyz6kiinyvei 6s a feltrlrt hirlnyossrigok felszamolasilra tett
int6zked6sek 6s azok bizonylatol6sa.

4.

Nyilvrintart6s abekdvetkezetttrizesetekr6l

4.1.
4.2.

Tt:zvizsgilatijegyz6konyv
Hasonl6 ttizeset elkeriil6s6re teff int6zked6s ir6sos dokument6l6sa
rendkiviili oktat6s
fegyelmi felel6ssdgre von5s,
gazdas6gi, mtiszaki int6zked6s stb.

-

5.

Dolgoz6ktrizvddelmioktat6s6nakbizonylatai
(Az oktatfls trirgyanak forr6sanyagai )

6.

Uj bel6p6k oktat6sa

6.1.

6.2.
6.3.
7.

Ism6tl5d6 oktat6s
P6toktat6s
Rendkfviilioktat6sok

Titzveszelyes tev6kenys6gre kiadott enged6lyek.
(A kiadott enged6lyt I 6vig meg kell orizni)

ttizv6delmi szabv6nyossSgi feltilvizsg6latar6l k6sziilt jegyz6kdnyvek,
(OTSZ, valamint egy6b vonatkoz6 rendelkez6sek), tov6bb6 a fel0lvizsgfulatijegyz6kdnyvben
rogzitetl hianyoss6gok megsztintet6s6re tett int6zked6s iriisos igazolilsa (pl. megrendel6sek,

8. A villamos berendez6sek
sz6ml6k stb.)

g.

Ttizv6delmi felszerel6sek nyilv6ntart6sa, iizembentart6i ellen6rz6s dokument6ci6ja.
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megel5z6 trizv6delmi rendelkez6sek v6grehajt6sara az al{bbiakban felsorolt el6ir6sok marad6ktalan
megtart6sa mellett.

A munk6latok v6gz6sdhez az al6bbi tizolto felszerel6st

6s eszk<izt biztositottam:

enged6lyt kiad6

Mint a tev6kenys6g helye szerinti l6tesitmdny iizemeltet6si vezet6je a munkiilatok v6gz6s6hez az
al6bbi el6ir6sokat teszem:

Uzemeltetdsi Vezeto

Az engedelyben felsoroltakat tudomiisul veszem, a munk5latokat az drv6nyben lev 5 tiizv edelmi
jogszab6lyok, eloirilsok, kotelez6en alkalmazand6 szabv5nyok 6s a technol6giai utasftiisban
foglaltak szerint vdgzem.

a

munk6t vegzo aliirhsa

ttizv. szakvizsga biz. szitma

A munk6t vegzo a tev6kenys6get befej ezte, a helyszint az eloirdsok szerint fltvizsgiitam, az
esetlegesen tiizet kivrilt6 k<iriilm6nyeket megszi.intette.
A teriiletet a munk6t elrendel6nek visszaadtam.

a munk6t

vegzo al6ir6sa

a teri.iletet 6tvettem

3.

A

A

T'O

sz.

fiiggelLk

ZOLTO KESZULEKEK ELLENdRZE SENEK SZEMPONTJAI

k6szenl6tben tart6 vagy k6pvisel6je rendszeresen,

3 havonta

(maxim6lisan

t

h6t elt6r6ssel)

ellen6rzi, hogy a trizolt6 k6sztil6k

a) azeloirt k6szenl6ti helyen van-e,
b) r<igzit6se biztons6gos-e,

c) l6that6-e,
d) magyar nyelvti haszniilati utasitrisa

atinoltl kdsziil6kkel

szemben 5llva olvashat6-e,

e) hasm6lata nem iitkdzik-e akadrilyba,

f) valamennyi nyom6sm6rd vagy jelzb miszerdnek jelz6se

a

miik6d6si z6nilban tal6lhat6-e,

g) hianytalan szerelv6nyekkel ell6tott-e,

h) fem vagy mrianyag plomb 6ja zir6pecs6tje, karbantartiist igazol6 cimk6je, a karbantart6 szervezet

OKF azonosit6 jele s6rtetlen-e,
i) karbantartdsa esed6kes-e,

j) k6szenl6ti

hely6t jekil6 biaonsSgi jel l6that6, felismerhet6-e 6s

k) 6llapota kifo gristalan, tizemszer0-e.

Az

flzemeltet6i ellen6rz6s elv6gz6s6t d6tummal

nyomtatv6nyon.

7

6s aliir6ssal igazolni kell

a

mell6kelt

C6gn6v:...

TUZOLT OKESZULEKEK UZTVTNITET6I ELLEN6RZESE
Ellenorz6s 6ve:
Sorszitm

A trizolt6k6sztil6k

Az ellenorz6s d6tuma

K6szenl6ti
helye

I

aliiri.s
Tipus-jele

II

III.

1

2
a

J

4
5

6
7
8

9

l0
l1

t2
Ellen6rz6st vegzo neve
Al6ir6sa

8

IV.

FALI TUZCSAP ELLEN6RZESENEK SZEMPONTJAI
A trizolt6vizforr6sok feltilvizsgrilata sor6n a feliilvizsg6latot vegzo szem6ly fel6vente (maxim6lisan

I

h6t elt6r6ssel)

a) megvizsg6lja

.
.
.

attizolt6-vizforr6sok jelzStrlbl6inak megl6t6t, adatainak helyess6g6t 6s 6ps6g6t,
az el6irt feliratok, jelz6sek megl6t6t, olvashat6s6g6t,
a

korr6zi6 elleni v6delem 6ps6g6t,

b) elv6gzi

c a vizhill6zatr6l mrikrid6 tirzoltbvizforriisok
szewry ez6 d6sekt6l mentes

.

a

eset6ben

a hiilzat 6triblit6s6t a

mechanikai

viz megj elen6s6i g 6s

korr6zi6v6delem s6rtil6se eset6n azizemben tart6s6rt felel5s szervezet irrisbeli 6rtesit6s6t.

