
A SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖZÖSSÉGI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT HÁZIRENDJE 

 

Az intézmény telephelyének megnevezése: Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ – Vízivárosi Közösségi Klub, Székesfehérvár, Budai u. 94.  

Az intézmény telephelyének általános nyitvatartás az ott megtartott rendezvényektől függ és változik. Az Intézmény december 24-től január első 

munkanapjáig zárva tarthat.  

 

Az Intézmény használatának általános szabályai 

 

1. Az Intézmény rendezvényeit, programjait a hivatalos nyitvatartási időben – a zártkörű rendezvények kivételével – minden érdeklődő látogathatja, igénybe 

veheti kulturális szolgáltatásait, berendezéseit, felszerelését, eszközeit a házirendnek megfelelően, annak betartásával. A belépődíjas rendezvények 

látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás, illetve a megállapított ellenérték megfizetése. Jegyet nem áll módunkban sem visszaváltani, sem más jegyre 

cserélni. Az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott belépőjegyek pótlására nincs lehetőség. Jegyet kizárólag elmaradt rendezvény esetén váltunk 

vissza. Az ingyenes programok térítésmentesen látogathatók. Az intézmény fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a hivatalos befogadó képességét 

eléri a rendezvények látogatóinak a száma, akkor az intézményt teltházasnak minősítse.  

2. Zártkörű rendezvény esetén az arra kijelölt területen csak a meghívottak tartózkodhatnak!  

3. Az Intézmény közösségi célú létesítmény, ezért a vendégeknek (a közösségi és társas élet szabályainak megfelelően) kulturált magatartást kell 

tanúsítaniuk és elvárható, hogy rendezvényeinken kulturált öltözékben, tiszta ruhában jelenjenek meg. Kéregetni TILOS!  

4. Az épület egész területén TILOS a dohányzás és a tudatmódosító szerek használata. Dohányzás kizárólag a bejárattól minimum 5 méterre kijelölt helyen 

történhet.  

5. Az Intézmény területére szeszesital nem hozható be, mely alól kivételt képeznek az olyan rendezvények, bérbeadások melyeknél jellegükből adódóan ez 

megengedhető.  

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. Közlekedési eszközt (pl. kerékpár, roller, kismotor stb.) az épület előtti tárolóban lehet elhelyezni. 

Az SZKKK épületeibe a látogatóknak, bérlőknek kerékpárt bevinni és ott tárolni tilos. 

7. Az Intézmény helyiségeinek és berendezéseinek védelme, felszereléseinek szakszerű és anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend 

megóvása minden látogatónak, foglalkozást, tanfolyamot vezetőnek kötelessége és érdeke. Az okozott károkat mindenki köteles megtéríteni! 

8. Az épületbe behozott, valamint az elhagyott értéktárgyakért az intézmény felelősséget nem vállal. Az intézmény nem vesz át harmadik személyektől 

csomagot, egyéb tárgyat vagy eszközt megőrzésre vagy továbbításra.  

9. Ittas egyének az intézményt nem látogathatják. A rendezvény alatt ittassá vált személy a rendező felszólítására köteles elhagyni közösségi helyiséget.  

10. Felnőtt színházi előadásokra 6 éven aluli gyermek nem hozható be. A kifejezetten gyermekeknek szóló rendezvényeknél is kérjük vegyék figyelembe a 

korosztályi ajánlásokat.  

11. Mindenki köteles saját és mások testi épségére vigyázni. A foglalkozás ideje alatt a gyermekcsoport tagjainak testi épségéért a mindenkori csoportvezető 

tartozik felelősséggel (anyagi, erkölcsi), felnőtt csoport esetében mindenki saját felelősségére vehet részt a foglalkozáson.  

12. A létesítmény helyiségeinek kulcsai az ügyeletesi feladatokat ellátó kollégánál vannak, ő jogosult a ház nyitására és zárására.  

13. Az Intézményben tartózkodók hozzájárulnak ahhoz, hogy dokumentációs céllal a programokról fotó/videó felvételek készüljenek, melyek a médiában és 

az interneten is megjelenhetnek.  

14. A nyitva hagyott termekben az értékekért felelősséget nem vállalunk. Kérjük a gyermekfoglalkozásokon a szőnyegre cipő nélkül lépjenek.  

15. A műszaki helyiségekben csak az arra illetékesek tartózkodhatnak!  

16. Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó, stb.) esetén a látogató köteles pontosan betartani az intézmény dolgozóinak utasításait, 

valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni.  

17. Az Intézmény területén gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása engedélyhez kötött.  

18. Az Intézmény területén bármilyen rendkívüli eseményt az első észlelő az ügyeletes munkatársnál köteles késedelem nélkül jelezni.  

19. A rendkívüli esemény jellegétől függően késedelem nélkül telefonon értesítendők:  

Mentők: 104  

Tűzoltóság: 105  

Rendőrség: 107  

Általános segélyhívó (bármely esetben): 112  

20. Tűzriasztás esetén a kijelölt menekülési útvonalak irányában az épületet mindenki köteles elhagyni.  

21. A létesítmény szolgáltatásainak igénybevétele egyben a Házirend elfogadását jelenti.  

22. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ fenntartja a rendezvényei, programjai tekintetében az időpont, szereplő, fellépőváltoztatás és lemondás 

jogát. A fentiek a Házirend szabályai. 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. A házirend betartása közös érdekünk, a látogatók 

és helyiségbérlők a házirendet kötelesek betartani és betartatni, ehhez kérjük tisztelt látogatóink, bérlőink segítségét! Kedves vendégeink, együttműködésüket 

előre is köszönjük, és egyben örömmel várjuk Önöket rendezvényeinkre! 

 

Székesfehérvár, 2021. szeptember 1.  

IGAZGATÓ 


