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Kulturrilis divizi6

Jelen trizv6delmi szabillyzat a XIIL Keriileti Kiizszolgiltatil Zrt. (a tovibbiakban: Zrt.) iital

kiadott K0zp onti Tiizv6d elm i Szab i.try zat kie g6szit6se, mely a

Kulturilis divizi6 Viziint6 Pinceklub:
1132 Budapest. Vici ft 50.

szim alatti, a Kulturilis div2i6 mtikod6si hat6skdr6be tartozo pinceklub trizv6delmi szabiiyozdsdt

tartalmazza. spec ifi kus an az e gy e di trizv6de lmi e I 6 ir6sokra vonatko ztatva.

A szabSlvzat hatilva

Erv6nyes a ll32 Budapest, Vici ft 50. sz6m alatt, a Kulturiilis divizi6 kezel6s6ben l6v6

valamennyi helyis6gre, munkateriiletre, a teriileten munk6t vegz6, vagy b6rmely okb6l ott

tart6zkod6 szem6lyekre.

AA a dolgoz6t, aki a Szabitlyzatban elSirtakat megszegi - amennyiben a mulasztSs biintet6

rendelkez6s a16 nem esik, vagy trizv6delmi szabiilys6n6st, birs6got nem kepez - felel6ssdgre kell

vonni.

I. A Tiizv6delmi Szervezet

1.) A Zrt. tfin,fidelmi szervezetfinek fel6pft6s6t 6s a felel6s szem6lyek feladatait a kiizponti

tiizv 6d el m i szab 6ly zat tartalmazza.

2.) A diviziilvezetil illetve az illtala megbizott szem6ly feladatai:

o Kciteless6ge a kdzponti Trizv6delmi Szabiiyzatban leirtak ismerete, 6s azok 6rvdnyesit6se az

iitala ir6nyitott teriileten.



. Koteles biztositani, hogy a ter{ileten l6v5 helyis6gek, g6p, berendezls, eszkoz, anyag

tizbirtonsirya megfelel6 legyen, 6s ezeket a ttizvddelmi eltiir6soknak megfelel6en

haszniijitk.

. Rendszeresen ellen6riznie (ill. ellen6riztetnie) kell a trizvddelmi el6ir6sok betart6srit

szabrilytalans6g eset6n azokmegsziintet6s6re halad6ktalanul int6zkednie kell.

o Biztosftania kell, hogy a munkav6llal6k rendszeres oktat6s keret6ben megismerj6k a

trizv6delmi el6ir6sokat, 6s tevdkenys6gtiket a vonatkoz6 szab6lyoz6sok szerint vegezzEk,

illetSleg megismerj6k a tertilettikre kiadott Ttizv6delmi Szabiiyzat vonatkoz6

rendelkez6seit.

o Gondoskodnia kell az el6irt, illetve k6szenl6tbe helyezett ttizv6delmi felszerelisek,

eszkoz<ik megl6t6r6l, riitekint6ses vizsgilattal (iizembentart6 6ltali ellen6rzes6r6l),

mtik<idrik6pess6gtikr6l, valamint k6szenl6ti helyen val6 megl6tiikr6l, hozzif€rhetSs6giikrSl

6s hiilnyoss5gok eset6n int6zkednie kell azok megsziintet6s6re.

o Int6zkednie kell a teriileten l6v6 villamos berendez6sek biaons6gos mtikod6s6nek 6s

feliilvizsg6latanak megl6t6r5l, meghib6sod6s vagy rendelleness6g eset6n azok kijavitisdra.

o K<iteles res4 venni a Tiizv6delmi szeml6n, ellenSrzdsen 6s a felt6rt hi6nyossrigok

felsz6mol6siir6l gondoskodnia kell.

o A Ttizvddelmi Napl6 vezetds6re ir6sbeli megbiz6st kell, hogy adjon.

II. Altalinos tiizv6delmi eldir{sok

A Kiizpo nti Tiizv6delmi Sza b rily zatb an leirtak az irirny ad6k.

A tertileten l6v6 helys6gek trizolt6 k6sztil6k ell6tottsrig6rol az OTSZ ktil<in rendelkezik, a jelenleg

kihelyezett k6sztl6kek a telepit6s hely6n maradnak.

III. Ewedi tiizv6delmi el6irrlsok

A Pinceklub befoead6k6pess6ee: 80 f6.

Abban az esetben, ha nem az eredeti rendeltetdsnek megfelel5 rendezv6nyekre kertil sor, a K6zponti

Ttizvddelmi Szabiiyzatban leirt rendezv6nyekkel kapcsolatos el6ir6sok az irinyad6ak.

Felel6s : div iziov ezeto

1.) A kiiziis helyis6gek tiizv6delmi el6irfsai:

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

egy6b 6rv6nyben l6vo jogszab6lyok el6ir6sainak, kiiliinds tekintettel a tflaram 6s

6rint6sv6delemre.



A helyisdgben csak az ott folyatott tev6kenys6ghez sziiks6ges anyagot, eszkdz<iket szabad

tarolni.

Elektromos g6peket, berendez6seket csak rigy lehet flzemeltetni, hogy azok titzet ne

id6zhessenek el6.

A teriileten minimum egy helyis6gben a tdvbesz6l6k6sziil6kn6l a ment6k 104, a tiizolt6k

105, a rend6rs6g 107 hiv6sz6m6t illetve a ll2 kOzponti seg6lyhiv6 szimdt ki kell

fiiggeszteni.

A helyis6gek kij6rat6t mindenkor szabadon kell tartani, aztlezimi, eltorlaszolni, lesztikiteni

m6g 6tmenetileg sem szabad.

A k<izponti frit6s radi6toraira 6ghet6 anyagot elhelyezni tilos.

A munkaid6 befejez6skor az, aki a teriiletet utols6nak hagyja el, kriteles meggybzodni arr6l,

hogy az elektromos g6pek, eszkriz<ik aramtalanitva lettek-e, nem maradt-e vissza a

helyis6gben olyan gyujt6fonris, amely k6s6bb ttizet okozhat.

o Doh6nyozni ab6rlem6ny eg6,szteri.ilet6n tilos. Dohrinyzlhely kijelol6s6re a,,Nemdohinyz6k

v6delm6ben" kiadott jogszab6lyok figyelembev6tel6vel van lehet6s6g. A dohtinyz6hely

kijel6l6se a divizi6vezet6 hat6skdr6be tartozik.

Az el6z6ekben kiadott Tiizriad6 terv 6rv6nyben marad.

Jelen szabiiyzat az aliirds napj6n l6p 6rv6nybe, 6s az 6rv6nyben l6v5 Kiizponti Tiizv6delmi

Szabi.Iy zattal e gyiitt 6rv6nYe s.
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I. sz. figgeldk

Tiizv6delmi dokumentdci6k kezel6s6nek szab6lvozSsa

A felsorolt ttizv6delmi dokumentiici6kat naprakesz 6llapotban - mindig hozziferhet6en - kell
tartani.

1. Hat6lyosrendelkez6sek

2. Trizv6delmiSzabilyzat

- Trizriad6 terv (Triz eset6n kovetend6 magatart6s szabillyai)

3. Trizv6delmi ellen6rzesek, szeml6k jegyzSk<inyvei 6s a felt6rt hianyoss6gok felszrimolilsara tett
int6zked6sek 6s azok bizonylatollsa.

4. Nyilv6ntartiis a bekovetkezettttizesetekr5l

4.1. Tizvizsgiiatijegyz6kdnyv
4.2. Hasonl6 trizeset elkeriil6sdre tett int6zked6s ir5sos dokument6l6sa

- rendkiviili oktat6s
- fegyelmi felel6ss6gre von6s,
- gazdas6gi, mriszaki int6zked6s stb.

5. Dolgoz6ktrizv6delmioktatasanakbizonylatai
(Az oktat6s targyanak forr6sanyagai)

6. Uj bel6p6k oktat6sa

6.1. Ism6tl6d6 oktat6s
6.2. P6toktatiis
6.3. Rendkiviilioktatasok

7- Tiizveszdlyestev6kenys6gre kiadott enged6lyek.
(A kiadott enged6lyt I 6vig meg kell orizni)

8. A villamos berendez6sek trizv6delmi szabv6nyoss6gi feltilvizsg6latar6l k6sztilt jegyz6konyvek,
(OTSZ, valamint egy6b vonatkoz6 rendelkez6sek), tov6bbS a feltilvizsgilatijegyz6k<inyvben
rogzitett hi6nyoss6gok megsztintet6s6re tett int6zked6s iriisos igazolilsa (pl. megrendel6sek,
sz6mlik stb.)

9. Ttizv6delmi felszerel6sek nyilvilntartisa, tizembentart6i ellen6rz6s dokument6ci6ja.
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2. sz. filggeldk
ENGED EL Y TUZV E S Z6LLY EL TANO MUNKA ELY EGZqS ERE

gazdSlkod6 szervezet
" dolgoz6j6nak, hogy....... nevu

l6tesitmdny

;i: i; il *ii* l';;; ll :: ;;; ll : ;;,1,?;;;i"?ii;; ;; "y::':megelozo ttizv6delmi rendelkez6sek v6grehajtisitra az alirbbiakban felsorolt elSinlsok maraddktalan
megtartdsa mellett.

A munk6latok v6gz6s6hez az al6bbi tizolto felszerel6st 6s eszk<izt biztositottam:

enged6l1t kiad6

Mint a tev6kenys6g helye szerinti l6tesitm6ny tizemeltet6si vezet6je a munk5latok v6gz6s6hez az

al6bbi el6ir5sokat teszem:

Uzemeltet6si Vezet6

Az enged6lyben felsoroltakat tudom6sul veszem, a munkiilatokat az ewenyben l6v6 ttizvddelmi
jogszab6lyok, el6iriisok, k<itelez6en alkalmazand6 szabv6nyok 6s a technol6giai utasft6sban

foglaltak szerint v 6gzem.

a munk6t vegzo al5;irdsa tizv . szakvizsga biz. szitma

A munk6t vegzo a tev6kenys6get befej ezte, a helyszfnt az eloirisok szerint itvizsgiitam, az

esetlegesen ti.izet kiv6lt6 kdriilm6nyeket megsztintette.
A teriiletet a munk6t elrendelonek visszaadtam.

a munktit vegzo alilirilsa a teriiletet 6tvettem



3. sz. filggeldk

A TU ZOLTO KESZU LEKEK ELLENoRZESENEK SZEMPONTJAI

A k6szenl6tben tart6 vagy k6pvisel6je rendszeresen, 3 havonta (maxim6lisan t h6t elt6r6ssel)

ellenbrzi, hogy a titzoltil k6sziil6k

a) az elilirt k6szenl6ti helyen van-e,

b) 16 gzit6se biztonsiigos-e,

c) l6that6-e,

d) magyar nyelvf hasznrilati utasit5sa att:zolt6 k6sziil6kkel szemben 5llva olvashat6-e,

e) haszn6lata nem iitkdzik-e akadillyba,

f1 valamennyi nyomiism6rS vagy jelzb miszerenek jelz6se a mtik<id6si z6nibantal6lhat6-e,

g) hianytalan szerelv6nyekkel elliitott-e,

h) fem vagy miianyag plombirja, zitr6pecs6tje, karbantartastigazol6 cimk6je, a karbantart6 szewezet

OKF azonosit6 jele s6rtetlen-e,

i) karbantart6sa esed6kes-e,

j) k6szenl6ti hely6t jelol6 biaons6gi jel l6that6, felismerhet5-e 6s

k) 6llapota kifogtistalan, iizemszerfi-e.

Az iizemeltet6i ellen6rz6s elvegzeset diitummal 6s al6ir6ssal igazolni kell a mell6kelt

nyomtatvilnyon.
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FALI TUZCSAP ELLEN6RZESENEK SZEMPONTJAI

A trizolt6vizforr6sok feltilvizsg6lata sor6n a feliilvizsgirlatot vegzb szem6ly f6l6vente (maxim6lisan

t h6t elt6r6ssel)

a) megvizsg6lja

o a tizolt6-vizforrisok j elz6t6bl6inak megl6t6t, adatainak helyess6g6t 6s 6psdg6t,

. az elSirt feliratok, jelz6sek meg16t6t, olvashat6s6g6t,

. a korr6zi6 elleni vddelem 6ps6g6t,

b) elv6gzi

o a vizhitl6zatr6l mtikrid6 titzolt6vizforr6sok eset6ben a hill6zat 6triblit6s6t a mechanikai

szennyezSd6sekt6l mentes viz megjelen6s6ig 6s

o a korr6zi6v6delem sdriil6se eset6n aziizemben tart6s6rt felelos szewezet irSsbeli 6rtesit6s6t.


