
Jelentés 

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi éves tervének 

megfelelően a belső ellenőrzés elkészítette a (Kühár Emlékház) Szlovén Tájházzal 

kapcsolatban a munka és tűzvédelmi előírások ellenőrzését. Az ellenőrzés során a 2013.02.13.-

án elfogadott és azóta hatályban lévő Munkavédelmi szabályzat, valamint a 2015.12.01-től 

hatályos tűzvédelmi szabályzat előírásait vizsgálta az ellenőrzés. Az ellenőrzés vége felé a 

szabályzatokat készítő cég megkülde az új szabályzatokat, amiket így még alkalma nyílt a belső 

ellenőrzésnek véleményezni, és javaslatokat tenni a hatálybalépés előtt. Ezeket már a belső 

ellenőrzés már nem csak a (Kühár Emlékház) Szlovén Tájház szemszögéből vizsgálta, hanem 

az OSZÖ Hivatalára tekintettel is. Mivel az év második felében az OSZÖ Hivatalának lesz 

hasonló tárgyú ellenőrzése, ezért a mostani jelentés során az új szabályzatokra adott 

javaslatokat akkor már gyakorlatban tudja a belső ellenőrzés ellenőrizni. 

Az ellenőrzés során külön – külön kerül ellenőrzésre a munkavédelmi és a tűzvédelmi 

szabályzat. 

I. Munkavédelmi szabályzat 

A hatályos munkavédelmi szabályzat előírásai az érvényben lévő jogszabályok alapján 

készültek, azonban azóta lassan 10 év telt el, így a frissítés javasolt. Az ellenőrzés végén az új 

szabályzatot a munkavédelemmel megbízott cég el is küldte, ami a friss jogszabályoknak 

megfelelően tartalmazta a szakmai előírásokat. 

A hatályos munkavédelmi szabályzat legnagyobb hibája, hogy nem került sajátosításra, és 

mintha az OSZÖ egy intézmény lenne, az általa fenntartott érintett intézményeket nem 

részletezi benne.  így a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) sem került megnevezésre. A 

szabályzatban több esetben képviselő testületet és polgármestert hivatkoznak meg, ami sem a 

Tájháznál, sem az OSZÖ Hivatalánál nincs.  

Az új szabályzatban ez már részben javításra került, mivel az OSZÖ Hivatala által már átnézett 

anyagba már meghivatkozzák az érintett intézményeket is. 

Fontos, hogy a sajátosítás teljes körű legyen, és minden esetben érthető legyen az érintett 

munkavállaló feladata. Itt szükséges tisztázni a feladatköröket is.  

1.1.Beszámolás a munkavédelmi feladatokról 

A hatályos szabályzat alapján az intézményvezetőknek be kell számolniuk a közgyűlésnek a 

munkavédelmet érintő feladatokról. Ez azonban nem történt meg az elmúlt évek során sem a 

Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) esetében, sem más egyéb intézmény esetében sem. 

Az új szabályzat ezt az előírást már nem tartalmazza, így javaslatként a belső ellenőrzés sem 

fogja kérni ennek eltörlését. 

Ugyanakkor az új szabályzat is tartalmazza a munkavédelemmel kapcsolatos feladatköröket, 

amelyet a munkáltató hatáskörébe rendel. A munkáltató már egy jól beazonosítható kör, amely 

alapján egyes munkavállalónál tudható, hogy ki a munkáltatója. Ezt a szabályzat végén a 

mellékletbe azonban rögzíteni is kellene, hogy a munkáltató alatt kiket kell érteni, egy 

megismerési záradékkal. 



1.2.Mentési, menekítési terv 

A hatályos szabályzat alapján az érintett intézményeknek rendelkeznie kell mentési, menekítési 

tervvel. A helyszíni ellenőrzés alapján a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) nem rendelkezett 

ilyen tervvel. És a terv meglétén kívül annak éves gyakorlását is el kellett volna végezni, ami 

szintén nem történt meg. 

Az új szabályzat is tartalmazza ezt a passzust, így a mentési tervet minden intézményre külön 

el kell készíteni. Az új szabályzat ennél is továbbmegy, hiszen a menekülési tervet a 

munkavégzés hatókörébe tartózkodókra is vonatkoztatja, azaz a Kühár Emlékház (Szlovén 

tájház) esetében a látogatókra, a foglalkozáson részvevőkre is ki kell terjednie. 

Ennek elkészítése fontos feladata az intézménynek, illetve kiszervezendő a megbízott cég 

részére. 

1.3. A munkavédelemmel megbízott személy kijelölése 

Ez a hatályos szabályzat alapján megoldott. Nem személy került kijelölésre, hanem az Atlantisz 

Holding Hungária Kft. Ez a pont az új szabályzatban is szerepel, ahol szintén személyként 

hivatkoznak rá. Fontos feladat, hogy a munkavédelmi képviselő(k) nevesítve legyenek. Mivel 

a szabályzat szerint ezt intézményenként kell kinevezni, így az ő nevesítésük fontos. 

Amennyiben az egész OSZÖ érintett intézményeinél egy fő látja majd el ezt a feladatot, akkor 

a szabályzatban erre úgy kell hivatkozni, hogy ő fogja a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) 

esetében is ezeket a feladatokat ellátni.  

Amennyiben ezt továbbra is egy szervezet látja el, akkor erről a szabályzatban is így kell 

rendelkezni. 

1.4. Munkavédelmi oktatások 

A hatályos szabályzat alapján a munkavédelmi oktatásokat meg kell szervezni. Ezt az új 

szabályzat alapján is így kell tenni. 

Ezt a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) esetében megtették, erről oktatási naplót is vezettek. 

1.5. Az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételei 

A hatályos szabályzat alapján az intézményeknek elsősegélynyújtó helyet kell kijelölni és 

annak tárgyi és személyi feltételeit biztosítani kell.  

A Kühár Emlékház (Szlovén Tájházban) az elsősegélynyújtó hely kijelölésre került, amit egy 

tábla feltüntetése jelöl az intézményben. Az elsősegély tárgyi feltételéről a helységen belül egy 

elsősegély doboz gondoskodik.  

A személyi feltételek meglétéről nem tudott az ellenőrzés megbizonyosodni, ugyanis a 

szabályzat nem tért ki arra, hogy ezen személy milyen alapképesítéssel kell, hogy rendelkezzen. 

Az új szabályzat előírásai nem változtak, így a tárgyi feltételeket a Kühár Emlékház (Szlovén 

Tájház) teljesíti. Az új szabályzat már azt is részletezi, hogy kik lehetnek elsősegélynyújtók, 

és hogy intézményenként hány fő kell, hogy részt vegyen. Fontos, hogy ez az új szabályzat 

mellékletében megjelenjen, és amikor nevesíteni lehet majd a munkavállalókat, akkor ők 

nevesítésre kerüljenek a szabályzatban vagy annak mellékletében.  

 



1.6. Alkalmassági vizsgálatok megléte 

A hatályos szabályzat részletesen rendelkezik arról, kinek kell részt vennie alkalmassági 

vizsgálaton, és mikor. A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) esetében ez részletesen 

dokumentálva is volt. 

Mind munkakezdéskor, mind az időszakos vizsgálatok megtörténtek, amiről a melléklet szerinti 

nyilvántartást vezetik.  

Az új szabályzatban is részletesen ismertetésre kerül az alkalmassági vizsgálatok lebonyolítási 

rendje, így a belső ellenőrzés azt rendben találta. 

1.7. Egyéni védőeszközök biztosítása 

Az egyéni védőeszközök kiadásának rendjét és annak nyilvántartását a szabályzat tartalmazza, 

és azt a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) esetében meg is tették. A szükséges nyilvántartást 

vezették. 

Az új szabályzat is foglalkozik a védőeszközök kiadásának rendjével, sőt, további új előírásokat 

is tartalmaz ezzel kapcsolatban, így a jövőben is be kell tartani azt, és az új előírásokat is (pl.: 

veszélyek felmérése az egyéni védőeszközök meghatározásához.) 

1.8.Kijelölt dohányzóhely 

A hatályos szabályzat alapján az intézményben kötelező kijelölni dohányzóhelyet. Ez a Kühár 

Emlékház (Szlovén Tájház)-ban kijelölésre került az udvarra néző részen. 

Az új szabályzat szerint: 

„A DOHÁNYZÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

Az 1999. évi XLII. törvény 2. §-a szerint, a dohányzók számára kijelölt helyek kivételével nem 
szabad dohányozni. 
Az érintett Intézmények esetében dohányzóhely az érintett Intézmények területén belül nem 
jelölhető ki; az intézményhez tartozó külső körletben van csak erre lehetőség „ 
 

Ez alapján a kijelölt dohányzóhelyen kívül nem szabad dohányozni, azonban a következő 

mondatban meg is tiltja a dohányzóhely kijelölését az érintett intézmény területén belül. Ezt az 

új szabályzatban tisztázni kell, és minden intézmény esetében. Esetleg meg is lehetne 

hivatkozni mellékletbe, hogy mely intézményekben hol van a kijelölt dohányzóhely. 

Összeségében a belső ellenőrzés a munkavédelmi szabályzat további előírásait rendben találta. 

Ismételten hangsúlyozni kell, hogy nagyon fontos az új szabályzat bevezetése előtt, hogy a 

szabályzat sajátosításra kerüljön az OSZÖ érintett intézményei vonatkozásában. 

 

 

 

 

 



II. Tűzvédelmi szabályzat. 

A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) esetében is úgy került sor a belső ellenőrzésre, hogy előbb 

a 2015. december 1-től hatályos tűzvédelmi szabályzat előírásai alapján vizsgáltam az érintett 

intézményt, majd a jelentés lezárása előtt a már megérkezett, de még nem hatályba helyezett új 

tűzvédelmi szabályzatot is megismerhettem. Így az ellenőrzésbe már azt is vizsgálta a belső 

ellenőrzés. 

2.1. A hivatalvezető feladatköre 

A hatályos szabályzat szerint a hivatalvezető gondoskodik a tűzvédelmi szabályzat 

elkészítéséért, azonban a szabályzatban nem esett róla szó, hogy ki felelne adott esetben a 

tűzvédelmi feladatok ellátásért. Ugyanakkor az sem szerepel a szabályzatban, hogy a 

hivatalvezető rendelkezik -e az intézmény tekintetében ezekről a kérdésekről. 

Az új szabályzatba az OSZÖ javaslatai alapján bekerült, hogy a szabályzat kiterjed a Kühár 

Emlékház (Szlovén Tájház)-ra is, valamint a tűzvédelmi feladatok ellátásáért a tájházvezető 

lenne a felelős. Ugyanakkor a belső ellenőr meglátása szerint a szabályzatban részletesebben 

kell taglalni, hogy mi tartozik a tájházvezető feladatkörébe. 

2.2. Hatósági ellenőrzések 

A vizsgálat időpontjáig a hatóságok részéről nem volt ellenőrzés, így jegyzőkönyv sem készült. 

2.3. Tűzoltási és műszaki mentési terv 

A hatályos szabályzat alapján az intézménynek rendelkeznie kell tűzoltási és műszaki mentési 

tervvel. Ezzel azonban a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) nem rendelkezik.  

Az új szabályzatban azonban már nem szerepel ilyen terv, azt felváltotta a tűzriadó terv, így 

ennek megléte az új szabályzat jóváhagyását követően kötelezően meg kell lennie.  

2.4. Tűzvédelmi oktatás 

A tűzvédelmi oktatás a hatályos szabályzat alapján is kötelező, és az új szabályzat is tartalmazza 

ezt a kitételt. 

A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház)ban minden esetben megtörtént a tűzvédelmi előírások 

oktatása is, mind az új belépőknél, mind a már régebb óta ott dolgozók körében. Erről az 

ellenőrzésnek aláírt oktatási naplókat is bemutattak. 

Az új szabályzat is tartalmazza ezen előírást, így a jövőben is szükséges lesz mind az új belépők, 

mind a már több éve ott dolgozok részére is (évente egy alkalommal). Az intézményben a 

nyilvántartást az eddigieknek megfelelően kell továbbra is vezetni. 

2.5. Tűzvédelmi munkák időszakos felülvizsgálata, és karbantartása 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala szerződést kötött ezen feladatok ellátásra a 

hatályos szabályzatnak megfelelően. A megkötött szerződés alapján a Kühár Emlékház 

(Szlovén Tájház) is beletartozik a feladatellátási körbe.   

Az új szabályzat is tartalmaz ilyen feladatokat, és azok ellátását továbbra is külső vállalkozás 

bevonásával fogja végezni.   



2.6. Közmű nyitó és zárószerkezetének megjelölése 

A szabályzat előírása, hogy jól láthatóan meg kell jelölni a közművek (villamos áram, gáz, 

víz…stb) nyitó és a zárószerkezetet és annak nyitott és zárt állapotát.  

Ez az előírásának megfelelően megtörtént. 

Ezen rendelkezéseket az új szabályzat is tartalmazza, így ennek a jövőben is így kell lennie. 

2.7. Kémény műszaki vizsgálata 

A hatályos szabályzat előírása, hogy az intézmény kéményének műszaki vizsgálatát el kell 

végezni. Ennek az intézmény eleget is tett, a felülvizsgálatról készült jegyzőkönyvet a belső 

ellenőrzésnek bemutatták.  

Az új szabályzatban a felülvizsgálati kötelezettség nem került bele, ugyanakkor utalást tesznek 

rá, hogy: 

„A kazánokat, fűtőberendezéseket és a füstelvezető rendszereket rendszeresen karban kell tartani a 
biztonságos működés érdekében.” 

 

Ez alapján a kéményeket, mint füstelvezető rendszert karba kell tartani, így annak folyamatos 

felülvizsgálata fontos, mivel annak megfelelő működését csak arra képzett ember tudja 

megállapítani. 

2.8. Tűzoltókészülékek az intézményben 

A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház)ban a hatályos tűzvédelmi szabályzat előírásainak 

megfelelően szintenként kerültek elhelyezésre tűzoltókészülék; összesen 4 darab. 

Az új szabályzat már összesen 5 darabot ír elő a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) 

tekintetében, és azok helyét konkrétan megnevezi: 

épület megnevezése a tűzoltó készülékek legkisebb  

készülék 

típusa 

kötelezően 

védendő 

helyiség 

opció 
nem kötelező 

védendő helyiség, 

berendezés teljesítménye száma 

     KÜHÁR emlékház 

pince 21 A 113 B 1 db ABC / por kazán - - 

földszint folyosó 21 A 113 B 1 db ABC / por - - - 

tetőtér 21 A 113 B 1 db ABC / por - - - 

     Kiállítóterem épülete 

folyosó 21 A 113 B 1 db ABC / por  - - 

     Kisház épülete 

előtér 13 A 70 B 1 db ABC / por cserép 

kályha 

- - 

 

Az intézmény tekintetében a jövőben már öt tűzoltókészülék meglétét kell folyamatosan 

ellenőrizni. 



A tűzoltókészülékek ellenőrzését a hatályos szabályzat alapján üzemeltetői ellenőrzésnek 

hívják, és azt a megbízott vállalkozás határidőben elvégezte, és erről a tűzvédelmi üzemeltetési 

naplóban minden esetben bejegyzést végeztek. 

Az újonnan bevezetésre váró tűzvédelmi szabályzat is tartalmazza ezt a passzust (továbbá a 

mellékletek közt felsorolásra került az üzemeltetői ellenőrzések, időszakos ellenőrzések és a 

karbantartások listája, és határideje), így ezt a jövőben is az eddig megszokottak szerint kell 

elvégezni. 

Továbbá fontos megjegyezni, hogy az előírt további ellenőrzéseket is megtartották az 

intézményben melyről a jegyzőkönyveket bemutatták (kémény felülvizsgálat, érintésvédelem, 

villámvédelem, erősáramú berendezések villamos tűzrendészeti felülvizsgálata). 

A tűzoltókészülékek karbantartása is megtörtént az előírt határidőket betartva. Ezek az új 

szabályzat részleteit is fogják képezni. 

Összességében a tűzvédelmi szabályzat előírásait betartották a Kühár Emlékház (Szlovén 

Tájház)ban. Az új tűzvédelmi szabályzat előírásai jók, a szabályzat sajátosítása fontos, illetve 

a nem az OSZÖ Hivatala munkájához kapcsolódó szövegkörnyezetet kell felülvizsgálni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vezetői összefoglaló 

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi éves tervének 

megfelelően a belső ellenőrzés elkészítette a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház)zal 

kapcsolatban a munka és tűzvédelmi előírások ellenőrzését. Az ellenőrzés során a hatályos, 

2013.02.13.-án elfogadott és az óta hatályban lévő Munkavédelmi szabályzat, valamint a 

2015.12.01-től hatályos tűzvédelmi szabályzat előírásait vizsgálta az ellenőrzés. Az ellenőrzés 

vége felé a szabályzatokat készítő cég megküldte az új szabályzatokat, amiket így még alkalma 

nyílt a belső ellenőrzésnek véleményezni, és javaslatokat tenni a hatálybalépés előtt.  

A munkavédelmi szabályzat esetében elmondható, hogy a hatályos szabályzat már nagyon rég 

készült, így annak aktualizálása időszerű volt. A még hatályos „régi” szabályzat nem került 

sajátosításra az OSZÖ érintett intézményei felépítésére, illetve sok, nem az OSZÖ szervezetére 

jellemző megnevezés maradt benne. Továbbá, nem tértek ki benne az egyes intézményekre, 

szinte csak az OSZÖ Hivatalára lett kialakítva a szabályzat és ez később az intézmény/ek 

bővülésével sem került bővítésre. 

Az új szabályzat már próbálja korrigálni ezeket a hibákat, ennek ellenére még sok rész 

újragondolása szükséges úgy, hogy a szabályzat a legjobban illeszkedjen az OSZÖ 

struktúrájába. 

A hatályos tűzvédelmi szabály később készült és az előírásai is aktuálisabbak. A szabályzat 

előírásait a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház)ban a gyakorlatban alkalmazták, hiányosság csak 

kis mértékben fordult elő. Az újonnan bevezetni kívánt szabályzat is jó, kisebb módosítások 

elvégzése után a bevezetése ajánlott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Javaslatok 

 

- Az új, még nem bevezetés előtt álló szabályzat sajátosítása: 

 Az egyes feladatkörök pontosítása az OSZÖ szervezeti struktúrája 

szerint. 

- A mentési terv elkészítése a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) és a többi 

intézmény esetében. 

- Az elsősegélynyújtásért felelős személyek az új szabályzatban kerüljenek az 

oktatást követően nevesítésre, 

- A tűzvédelmi szabályzatba részletesebben is kerüljön bele, hogy melyek a Kühár 

Emlékház (Szlovén Tájház) vezetőjének a tűzvédelemi feladatai. 

- A tűzriadó terv készüljön el a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) tekintetében 

- Az új tűzvédelmi szabályzat sajátosítása az OSZÖ érintett intézményei 

struktúrájára történjen meg. 


