
 
AZ ERKEL FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT HÁZIRENDJE 

 

 

1. Az Erkel Ferenc Művelődési Központ a lakosság minden rétegének művelődését, 

szabadidejének kulturált eltöltését szolgálja, a társasági élet kulturált feltételeit hivatott 

biztosítani. 

2. A művelődési és szórakozási joga alapján nyitvatartási időben – zártkörű 

rendezvények kivételével – minden érdeklődő látogathatja az intézményt, igénybe 

veheti kulturális berendezéseit, felszereléseit és más eszközeit. A belépős 

rendezvények látogatásának feltétele a jegyváltás. 

3. A művelődési központ helyiségei az igazgató által jóváhagyott terembeosztás és 

használati rendelkezés szerint vehetők igénybe. Nagy rendezvények esetén az igazgató 

a terembeosztás változtatásának jogát fenntartja. 

4. Kérjük látogatóinkat, hogy hogy ügyeljenek a művelődési központ tisztaságára. 

5. Kérjük látogatóinkat, hogy magatartásukkal segítsék elő a csoportok zavartalan 

foglalkozásait. Kérjük a csoportokat is, hogy foglalkozásaik alatt lehetőleg más 

rendezvényeket ne zavarjanak. 

6. A helységek használatba vétele alatt a kiscsoportvezetők és a bérbevevők felelősek a 

berendezésekért és használati tárgyakért. A technikai berendezéseket és felszereléseket 

csak az intézmény munkatársai és az általuk megbízott személyek kezelhetik.  

7. Az általános tűzrendészeti és balesetvédelmi előírások betartása mindenkinek 

kötelező! Tilos az épületbe élő állatot, kerékpárt, élet- és tűzveszélyes eszközt, 

valamint mások nyugalmának megzavarására alkalmas eszközt behozni. 

8. Az Erkel Ferenc Művelődési Központ használati eszközeinek az épületből való 

kivitele, eltulajdonítása, rongálása, gondatlan kezelése tilos! 

9. A házirend megszegőit a közösségi ház munkatársai figyelmeztethetik, súlyosabb 

esetben az épület elhagyását, illetve hatósági beavatkozást is kérhetnek. Ugyanez 

vonatkozik az ittas látogatókra, valamint a nem megfelelő öltözködésre is. 

10. A látogatók észrevételeiket, panaszaikat, javaslataikat az ügyeletes munkatársnak vagy 

az igazgatónak jelezhetik. 

11. Esti rendezvényeinket a 14 éven aluli gyermekek csak szülői felügyelettel 

látogathatják. 

12. Az intézmény rendezvényein kép- és hangfelvétel készülhet. Minden részvevő, aki a 

felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen 

követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a rendezvényszervezőkkel szemben. 

13. Bármely veszély, baleset észlelése esetén értesítendő: 1. A legközelebbi felnőtt, 2. A 

művelődési ház munkavállalói, 3. Az adott ügyben illetékes hatóságok: mentők (104), 

tűzoltók (105), rendőrség (107). Mobiltelefonról elérhető egységes segélyhívószám: 

112 
14. A dohányzásról szóló törvény értelmében az Erkel Ferenc Művelődési Ház területén 

tilos a dohányzás, dohányozni az épülettől 5 méter távolságra, a kijelölt helyen lehet.  

15. A házirend minden látogatóra és a dolgozókra is érvényes. 

Az EFMK nyitva tartása: 

 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

8-20 óráig 8-20 óráig 8-20.30 óráig 8-21 óráig 8-18 óráig 
rendezvényekhez 

igazodva 

rendezvényekhez 

igazodva 

 

Budakeszi, 2019. január 01.                                                                                 
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