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KozPont Ujbudai Kulturalis, Pedagogiai es Media Kft. 
A L B E R T F A L V I K O Z O S S E G I HAZ 

H A Z I R E N D 
1. A z Albertfalvi Kozossegi Haz (1116 Budapest, Gyekenyes utca 45-47.) rendes nyitvatartasa: 

hetfotol pentekig 09.00-20.00 oraig, szombaton 9.00-17.00 oraig, illetve rendezvenyektol 
fiiggoen. Szabad- es munkasziineti napokon zarva. 

2. A z Albertfalvi Kozossegi Haz latogatasara nyitvatartasi idoben barki jogosult (kiveve a 
zartkorii rendezvenyeket). aki betartja az intezmeny hazirendjet. A latogato magatartasaval, 
viselkedesevel nem akadalyozhatja a kozossegi hazban folyo tevekenyseget, koteles 
megorizni a tisztasagot es iigyelni a rendre. 

3. Nyitvatartasi ido alatt a nyilvanossag elol elzart helyisegekben, zarast kovetoen az 
intezmeny teljes teriileten illetektelen szemely nem tartozkodhat. 

4. A kozossegi haz ervenyben levo Tuzvedelmi Szabalyzata alapjan a szinhazteremben 
legfeljebb 100 to tartozkodhat. Amennyiben a hivatalosan megallapitott befogadokepesseg 
szerinti letszamot eleri a latogatok szama, a szervezok jogosultak es kotelesek a tovabbi 
belepest megtagadni. 

5. Minden latogato koteles megfizetni a tanfolyamokra. rendezvenyekre eloirt belepodijat. 
Elovasarlasra penztari orakban az ugyeletesnel, hetkoznap 10.00-18.00 oraig. belepojegy 
vasarlasa a rendezveny napjan, kezdes elott 1 oraval az ugyeleti pultnal van lehetoseg. 
Tanfolyamok befizetese a tanfolyamot vezeto tanamal havonta, illetve az orak megkezdese 
elott tortenik. 

6. A z altalanos Tuzvedelmi es Balesetvedelmi Szabalyok betartasa es betartatasa az intezmeny 
minden dolgozojanak es a helyisegeket igenybevevo latogatojanak kotelezo. A z epuletekbe 
balesetveszelyes, tiizveszelyes targyakat, idegen anyagokat behozni, tarolni szigonian tilos. 

7. Baleset. tuz, rendzavaras es egyeb rendkiviili esemeny eseten az esemenynek megfeleloen az 
iigyeletesnek kotelessege a mentok, tiizoltosag, rendorseg ertesitese, majd a KozPont 
Ujbudai Kulturalis, Pedagogiai es Media Kft . kozmiivelodesi vezetojenek es iigyvezetojenek 
haladektalan tajekoztatasa. 

8. A z intezmeny teljes teriileten a jogszabalyok ertelmeben a dohanyzas es a tudatmodosito 
szerek hasznalata szigonian tilos. Dohanyozni csak az epiilet elott kijelolt teriileten, a 
bejarattol 5 meterre szabad. 

9. A z intezmeny technikai es miiszaki eszkozeit csak a miiszaki vezeto altal megbizott, illetve 
tole engedelyt kapott szemelyek kezelhetik. 

10. A z Albertfalvi Kozossegi Haz bejarati kulcsaival, illetve a nyitashoz es zarashoz sziikseges 
riaszto koddal a kozossegi haz szakmai referense, illetve a KozPont Ujbudai Kulturalis, 
Pedagogiai es Media Kft. iigyvezetoje altal felhatalmazott szemelyek rendelkeznek. A 
meghatarozott kulcsokat atveteli elismervenyen kell atvenni, amelyen az atvevo nyilatkozik 
a riaszto kod titokban tartasarol. 
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11. A hasznalni kivant helyiseg kulcsat az iigyeletestol kizarolag nagykoni szemely veheti fel, 
aki a tanfolyamot. foglalkozast kovetoen az iigyeletesnek koteles azt leadni. A tanfolyamok, 
foglalkozasok vezetoinek a kulcsot egymasnak atadni tilos. 

12. A z intezmenyben kiilso szervezet, maganszemely rendezvenyt csak az intezmeny szakmai 
referensenek engedelyevel szervezhet, a hazirend betartasaval. 

13. Vallalkozasi tevekenyseg az intezmeny teriileten csak az intezmenyegyseg szakmai 
referensenek, illetve a KozPont Ujbudai Kulturalis, Pedagogiai es Media Kft. 
iigyvezetojenek engedelyevel lehetseges. 

14. Az Albertfalvi Kozossegi Hazban zajlo rendezvenyeken resztvevok semmilyen alapjogot 
nem serthetnek meg, nem valosithatnak meg torvenyszegest, illetve nem buzdithatnak 
ilyenre. A KozPont Ujbudai Kulturalis, Pedagogiai es Media Kft. dolgozoi az intezmeny 
teriileten beliil minden esetben fellephetnek a torvenyszego szemellyel szemben. 

15. Az Albertfalvi Kozossegi Haz tulajdonanak vedelme, berendezeseinek es felszereleseinek 
anyagi felelosseggel torteno. rendeltetesszerii hasznalata, a tisztasag es a rend megovasa 
minden latogato kotelessege. 

16. A termek igenybevetele eseten a helyisegeket igenybevevo felelosseggel tartozik az epiilet 
berendezesi targyainak epsegeert. Karokozas eseten a helyiseget igenybe vev6(k) anyagi 
karteritesre kotelezhet6(k). 

17. A szinhazterembe. az Etele Helytorteneti Gyiijtemenybe es a Kalyha Galeriaba (kiveve 
etkezessel egybekotott rendezvenyeket) etelt, italt fogyasztani es bevinni tilos! 

18. Szeszesital arusitasa az intezmeny teriileten csak a KozPont Ujbudai Kulturalis, Pedagogiai 
es Media Kft . iigyvezetojenek, az Albertfalvi Kozossegi Haz szakmai referensenek 
jovahagyasaval lehetseges. A szeszesitalok arusitasara vonatkozo jogszabalyokat betartani 
ezen engedely mellett is az azt arusito koteles. 

19. Ittas egyenek az Albertfalvi Kozossegi Hazat nem latogathatjak. A rendezveny ideje alatt 
ittassa valt szemely a KozPont Ujbudai Kulturalis, Pedagogiai es Media Kft. kepviselqjenek 
felszolitasara koteles elhagyni az epiiletet. 

20. 14 ev alatti gyermekek 20.00 ora utan csak sziiloi (illetve nagykoru szemely altali) 
feliigyelettel tartozkodhatnak a kozossegi hazban. 

21. Mindenki koteles sajat es masok testi epsegere vigyazni. A foglalkozasok ideje alatt, termen 
beliil a gyermek tanfolyamok tagjainak testi epsegeert a mindenkori tanfolyam vezetoje 
tartozik felelosseggel (anyagi, erkolcsi), felnott csoport eseteben mindenki sajat 
felelossegere vehet reszt a foglalkozasokon. 

22. A tanfolyamok, tomak, foglalkozasok tagjainak atoltozese a kijelolt oltozoben tortenhet. A 
nyitva hagyott termekben orizetleniil hagyott szemelyes targyakert, ertekekert felelosseget 
az intezmeny nem vallal. 

23. A z intezmeny teriileten hirdetes, plakat, szorolap csak az intezmenyegyseg szakmai 
referensenek jovahagyasaval helyezheto el. A telephelyeken tiltott barminemu vallasi, 
ideologiai es politikai agitacios tevekenyseg. 

24. Az Albertfalvi Kozossegi Hazat latogatok panaszaikat, eszreveteleiket irasban es szoban 
kozolhetik a szakmai referenssel, illetve az iigyeletessel. 

25. A hazirend betartasa es betartatasa az intezmeny minden dolgozojara es latogatojara 
kotelezo ervenyu. 
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26. Evente egy alkalommal, a nyar folyaman minimum 2. maximum 5 het idotartamban el kell 
vegezni az egesz epiiletre kiterjedo nagytakaritasi. karbantartasi munkalatokat. Ennek 
idopontjarol az intezmeny az erintett csoportokat es a latogatokat a bejaratnal kihelyezett 
hirdetmeny fomiajaban tajekoztatja a zaras elott minimum 30 nappal. 

Budapest, 2019. szeptember 19. 

Farkas Zsolt 
szakmai referens 
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