
HÁZIREND 
Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár 

 

 

1. Az intézmény megnevezése: Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár  

 

2. Az intézmény nyitva tartása:  

Hétfőtől– péntekig: 08.00 – 17.00-ig 

 – a délutáni nyitvatartási idő a programokhoz igazodva változik.  

Szombat - vasárnap rendezvényekhez igazodva.  

 

3. A Közösségi Házban megvalósuló rendezvényeket, programokat, foglalkozásokat 

mindenki saját felelősségére látogathatja, saját felelősségére veheti igénybe az 

intézmény kulturális szolgáltatásait, berendezéseit, felszerelését és más eszközeit.  

 

4. Az intézmény területén a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő kulturált 

öltözékben, tiszta ruhában lehet tartózkodni. 

 

5. Az épület egész területén tilos a dohányzás és a tudatmódosító szerek használata. 

Dohányzás kizárólag a kijelölt helyen történhet. 

 

6. Az épületbe vakvezető kutya kivételével állatot, fegyvert vagy annak látszó tárgyat, 

egyéb, életre, testi épségre veszélyes, balesetveszélyes, tűzveszélyes tárgyakat, idegen 

anyagokat behozni, tárolni szigorúan tilos.   

 

7. Közlekedési eszközt az épületbe (pl. kerékpár, roller, kismotor) behozni tilos, valamint 

görkorcsolyát, gördeszkát abban az esetben lehet behozni, ha az eszközt tulajdonosa 

kézben hordozza. 

 

8. Az intézményi tulajdon védelme minden látogató kötelessége. Az intézményben 

található eszközöket, tárgyakat mindenki köteles rendeltetésszerűen használni, a 

berendezések rongálása tilos, az okozott károkat a károkozó köteles megtéríteni.  

 

9. Az épületbe behozott, a ruhatárban elhelyezett, valamint az elhagyott értéktárgyakért 

felelősséget nem vállalunk. 

 

10. Az intézményben kialakított büfé helyiségbe idegeneknek belépni tilos. 

 

11. A Közösségi Házban étel- és italforgalmazás kizárólag előre bejelentve, előzetes 

megállapodás megkötése mellett lehetséges.  

 



12. Ittas egyének az intézményt nem látogathatják. A rendezvény alatt ittassá vált személy 

felszólítására köteles elhagyni az épületet. 

 

13. A Közösségi Háza fenntartja a rendezvényei, programjai tekintetében az időpont, 

szereplő, fellépőváltoztatás és lemondás jogát.   

 

14. Az intézményben és annak udvarán tartózkodók hozzájárulnak ahhoz, hogy 

dokumentációs céllal a programokon fotó/video felvételek készülhetnek, melyek 

esetleg az interneten is megjelenhetnek.  

 

15. Az intézmény fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a hivatalos befogadó 

képességét eléri a rendezvények látogatóinak a száma, akkor az intézményt 

teltházasnak minősítse.  

 

16. Az intézmény-személy- és vagyonbiztonsági okokból-térfigyelő rendszert alkalmaz. 

 

17. Az a látogató, aki a jelen házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre 

vagy véglegesen kitiltható az intézményből, és ellene hatósági eljárás is indítható. A 

házirend megszegéséből fakadó károkért a házirendet megszegő, vagy a házirendet 

megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a házirend megszegése 

egyben jogszabálysértést is jelent, a házirendet megszegő, vagy a házirendet megszegő 

személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget, és őt terhelik az esetleges 

jogszabályi szankciók.  

 

 

 

Kedves Látogatók, kedves Vendégeink! A házirend betartása közös érdekünk, 

együttműködésüket előre is köszönjük!  

 

 

 

Telki, 2019. szeptember 06. 

 


