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Tát Város Önkormányzat Kultúrház és Könyvtár 

Házirend 
 

1. 2011.évi XLI törvény (a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának egyes szabályairól) rendelkezése szerint az intézményben és az 

intézmény bejáratától számított 5 méteren belül TILOS a DOHÁNYZÁS! 

2. Az intézmény rendezvényeit, programjait a hivatalos nyitvatartási időben – a zártkörű 

rendezvények kivételével – minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális 

szolgáltatásait. A belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás 

ill. a megjelölt összegek befizetése. Az intézmény fenntartja magának a jogot, hogy 

amennyiben a hivatalos befogadó képességét eléri a rendezvények látogatóinak a 

száma, akkor a házat megteltnek minősítse. 

3. Az intézmény területén csak a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő 

kulturált öltözékben, tiszta ruhában lehet tartózkodni. 

4. Az épületbe balesetveszélyes, tűzveszélyes tárgyakat, idegen anyagokat behozni, 

tárolni szigorúan tilos. 

5. Az intézmény helységeiben kiskorúak csak felügyelettel (klubvezető, tanár, felnőtt 

kísérő stb.) lehet. 

6.  Az intézmény helységeit fertőző beteg, lázas ember nem veheti igénybe. 

7.  Használat után az intézmény helységeit fogadó állapotba kérjük visszarendezni (pl 

székek, asztalok visszapakolása stb.). 

8.  Kérjük, hogy a helységek használatának befejezését követően mindig kapcsolják le a 

villanyt (pl. mosdók, nagyterem stb.). 

9.  Az intézménybe hozott tárgyakért és értékekért (pénztárca, ékszerek, mobiltelefon 

stb.) felelősséget nem vállalunk. 

10. Rendezvényeinken - láthatóan - ittas ember nem vehet részt, az eseménytől (ünnepség, 

klub stb.) kizárható. 

11.  Rendezvényeinken kérjük a mobiltelefonok kikapcsolását. 

12. A programokon résztvevők kötelesek tiszteletben tartani a rendezvények jellegét. 

Kérjük, hogy az ünnepi megemlékezések alatt kerüljék a hangos beszédet, nevetgélést. 

13.  Az intézmény hangtechnikai berendezései csak a vezető engedélyével vehetők 

igénybe. Használat után gondoskodni kell az eszközök áramtalanításáról. 

14.  Az intézmény telefonját csak a dolgozók vehetik igénybe. A telefon használatára csak 

a vezető vagy a munkatársai adhatnak engedélyt. 

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

található eszközöket mindenki köteles rendeltetésszerűen használni, a berendezések 

rongálása tilos! Az okozott károkat mindenki köteles megtéríteni. Kiskorú esetében a 

felelősség a gondviselőé. 

16. A könyvtár helységeiben nyitva tartás alatt csendet kérünk! 

17. Felnőtt színházi előadásokra 6 éven aluli gyermek nem hozható be. 

18. Tanfolyamokon, szakkörökön csak a csoport tagjai tartózkodhatnak 

19. A próbatermekben szeszes ital és étel fogyasztása TILOS! 

20. A teremben gyermek csoport esetén felnőtt felügyelete/jelenléte szükséges. 

21. Mindenki köteles saját és mások testi épségére vigyázni. A foglalkozás ideje alatt a 

gyermek csoport tagjainak testi épségéért a mindenkori csoportvezető tartozik 

felelősséggel (anyagi, erkölcsi), felnőtt csoport esetében mindenki saját felelősségére 

vehet részt a foglalkozáson. 



22. A látogatók és helyiségbérlők a Házirendet kötelesek betartani és betartatni! 

Intézményünk fenntartja a jogot, hogy a házirendet be nem tartó egyénektől és 

csoportoktól az intézmény használatának, látogatásának lehetőségét megvonja. 

 

Tát, 2016. november 21. 

 

        Hámos László 

            igazgató 

 


