
Gyülekezet 
Intézménnyel rendelkező gyülekezet 
Leltár-Tűz- és Munkavédelem 



Bevezetés

Amikor valaki elolvassa, illetve meghallja azt a szót, hogy

leltár-tűzvédelem és kedvesen még a munkavédelmet is
odacsempésszük, hát bizony-bizony egy azonnali tagadás

alakul ki az emberekben, legyen az világi vagy egyházi
személy.
Az egyházban a régi kialakult szokásjogok miatt ez a tagadás 

sokkal erőteljesebben érezhető. 
„Nincs erre szükség!” (Az egyházakat régen nem ellenőrizték)



Sajnos vannak olyan területek az életben, amivel 

régen nem foglalkoztak a gyülekezetek,

de a jogrend nem tesz kivételt az egyházzal szemben sem.

Nehezít még a helyzeten, hogy

általában anyagi oldalról közelítünk meg minden 

számunkra újnak vélt kötelezettséget, amit be kell

emelnünk a mindennapi életünkbe. 



Az előadó nehézségei

„Hagyjuk, ne is mondja, mibe fog nekünk ez kerülni?”

„Tudok én mindent, nincs nekem erre időm, hogy hallgassam a 
semmit órákon át!” (Valóban én is voltam olyan előadáson, hogy 
akkor azt mondtam, „na, ennek nem volt semmi értelme”.)

„Hozza azt a jegyzőkönyvet aláírom, és menjen Isten 
hírével”(Vannak sajnos szakmabeliek, akik megengedik részvétel 
nélkül a jegyzőkönyv aláírását.)
Ilyen és ehhez hasonló megjegyzéseket kell mosolyogva elviselni 
és meggyőzni a hallgatóságot arról, hogy bizony ez a terület 
hasonlóan sok minden máshoz nagyon fontos a gyülekezeteink 
működtetésében. 



Szeretnék tenni egy próbát és 

akár órákon át beszélnék a „semmiről”. 

Eddigi tapasztalatom az, hogy ezeken a tájékoztató 
előadásokon  egy kis idő elteltével jönnek a témával 
kapcsolatos történetek, kérdések, és máris kialakul egy 
párbeszéd, s gyakran észre sem veszünk, hogy milyen 
sok időt foglalkoztunk ezzel a „nemkívánatos” 
területtel!



Leltározás

A leltározás az a terület, amit mindenkinek el kell
végezni. Gyülekezetnek és intézménynek 
egyaránt.

Talán a legegyszerűbb a három terület közül.
Ennek a területnek a megismertetését, illetve 
annak elsajátítását szerintem a gyakorlatban 

lehet a legegyszerűbben és a legnagyobb hatékonysággal
elvégezni.



A mostani program előtti beszélgetés alkalmával merült fel
annak lehetősége, hogy ha lenne olyan gyülekezet 
(gyülekezetek), amely 
helyszínt biztosítana számunkra egy ilyen alkalom 
megtartásához, mi hálánk jeléül  elkészítjük a leltárt a 

gyülekezetből kijelölt felelős személyek bevonásával. 

A munkafolyamat végzése közben minden 

felmerülő kérdést meg is tudunk beszélni azonnal.



Tűzvédelem

A második téma, ami mindenkit érint, a  tűzvédelem.

Igazából ezt két részre kell bontani

– egy általános követelményrendszer, ami minden 
gyülekezetet érint,

– illetve egy bővebb, több kötelezettséggel járó terület, 
amely az intézményt is működtető gyülekezetekre 
vonatkozik.



Természetesen, mivel a kis gyülekezetekre sokkal 
kevesebb szabály vonatkozik, 

amit be kell tartani tűzmegelőzés szempontjából, ezért

részükre egy rövid tájékoztatás is elegendő ebben a
témakörben, ezért úgy gondolom, hogy a leltározás
bemutatásával, megismertetésével vagy esetenként

pontosításával együtt lehetne tartani egy tájékoztató/segítő
alkalmat ebben a témakörben is.



Tűz- és munkavédelem

Az intézménnyel rendelkező gyülekezetek számára már 
sokkal több kötelezettséget ír elő a törvény tűzvédelemből 
és itt kibővül a kötelezettséghalmaz munkavédelemmel. 

Mivel az  intézményi létszámok, illetve intézményi formák 
eltérnek egymástól, így a vonatkozó szabályok is eltérőek.

A nappali szolgálatokat és a bentlakásos intézményeket 
működtető gyülekezetekkel külön-külön találkoznék, ha erre 
lehetőséget kapok.



Hajlamosak vagyunk arra, hogy a saját szakmai területünket 
gondoljuk a legfontosabbnak.

Nekem erről az a véleményem, hogy nem a legfontosabb ez 
a két-három terület, de a mindennapos rutinunk részévé 
kell váljon ahhoz, hogy Istennek tetsző módon óvjuk-
vigyázzuk egyházunk vagyonát, gondozottjait, dolgozóit és 
minden tagját,  hiszen ezek a területek az átláthatóságot
(leltár) és a megelőzést (tűz- és munkavédelem) álcázzák a 
nevükkel. 



Nyugalom vagy bírság?

Az intézményi rendszereknél bevezették az azonnali bírságolást, ami ebben az

esetben azt jelenti, hogy vannak olyan hiányosságok, amik ha feltárásra 

kerülnek, nincs mérlegelési jogköre az ellenőrzést végző személynek, hanem a

jogszabályban leírt bírságot ki kell szabni az intézményre. 

A bírság egy megfizethető tétel, míg a felbecsülhetetlen értékű

templomainkat, emberi életeket pótolni nem lehet.

Tapasztalatból tudom, hogy konkrét esemény tanulmányozása során, ahol 

kitérünk arra, hogyan lehetett volna elkerülni egy-egy tragédiát,  szinte 

automatikusan áll át a gondolkodási módunk a megelőző üzemmódra



Cél!

Abban az esetben, ha lehetőséget kapnék bármilyen formában az alkalmak 

megtartására, célul tűzném ki magammal szemben, hogy gyülekezeteink olyan 

felkészültek legyenek a mindennapokban, hogy  a nem várt hatósági ellenőrzések alkalmával is meg 

tudjanak felelni minden előírásnak, és lássák azt, hogy a megelőzésre költött pénz és ezzel töltött idő

egy jó befektetés, ami viszont nem pénzben mérhető.

Szeretném, ha gyülekezeteink többsége fontosnak érezné  és átlátná, hogy  

mennyivel könnyebb megelőzni egy problémát, mint javítani, esetleg eltörölni azt.

A velem való találkozások és beszélgetések ehhez nagy segítséget nyújtanának.

Természetesen az alkalmak után is bármikor állnék a gyülekezetek

rendelkezésére az általam tartott témákkal kapcsolatosan.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


