
HASZNÁLATI SZABÁLYZAT - HÁZIREND 
 

1. Az intézmény megnevezése:  KISVÁRDAI VÁRSZÍNHÁZ ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
 

2. Az intézmény közösségi, kulturális és oktatási célokat szolgál, védelme, 
berendezéseinek, felszereléseinek anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság 
és a rend megóvása minden látogató érdeke és kötelessége.  
 

3. Az intézmény nyitva tartása: 
Hétfőtől péntekig: 7.30 órától 20.00 óráig, szombaton: 7.30 órától 15.30 óráig, vasárnap: 
zárva.  
 

4. Rendezvények, színházi események alkalmával a nyitva tartás kizárólag a 
rendezvény résztvevői, vagy a belépőjeggyel rendelkező látogatók számára módosul.  
 

5. Színháztermi előadások alkalmával a színháztermet az előadás kezdete előtt 30 
perccel nyitjuk meg a közönség számára. A rendező, illetve az előadó kérésére ettől az 
időtől el lehet térni. A nézőtér megnyitásáig a közönség az előtérben és a foyerekben 
várakozhat.  
 

6. Rendezvényeink során az intézménybe belépőkről fénykép és/vagy video-felvétel 
készülhet, melyet később nyilvánosságra hozhatunk az Alapító Okiratban rögzített 
tevékenységeink bemutatása, az előadások, műsorok széles körben való 
népszerűsítése, valamint azok dokumentálása céljából. A felvételek főszabály szerint 
tömegfelvételeknek minősülnek, melyekhez a Ptk. 2:48. §. (2) bek. alapján nincs 
szükség az érintett hozzájárulására.  
 

7. A Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ rendezvényeit, programjait a 
hivatalos nyitva tartási időben – a zártkörű rendezvények kivételével – minden 
érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális szolgáltatásait. A belépődíjas 
rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás. Az intézmény fenntartja 
magának a jogot, hogy amennyiben a hivatalos befogadóképességét eléri a rendezvény 
látogatóinak száma, akkor a házat megteltnek minősítse.  
 

8. Az intézmény a műsorváltoztatás jogát fenntartja.  
 

9. Az intézmény területén csak a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő 
kulturált öltözékben, tiszta ruházatban lehet tartózkodni.  
 

10.  Az épület egész területén tilos a dohányzás és a tudatmódosító szerek használata. 
Dohányozni csak az épület bejárati ajtóitól számított 5 méteren kívül szabad.  
 

11. Az épületbe baleset- és tűzveszélyes tárgyakat, idegen anyagokat behozni, tárolni 
szigorúan tilos.  
 

12. Az intézményi tulajdon védelme minden látogató kötelessége.  
 

13. Az intézményben található eszközöket csak az intézmény munkatársai kezelhetik, 
vagy engedélyezhetik azok kezelését. A technikai felszereléseket rendeltetésszerűen 



kell használni, a berendezések rongálása tilos! Az okozott károkat mindenki köteles 
megtéríteni.  
 

14. A Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ épületébe behozott, illetve a 
ruhatárban elhelyezett értéktárgyakért az intézmény felelősséget nem vállal.  
 

15. Ittas egyének az intézményt nem látogathatják. A rendezvény alatt ittassá vált 
személy a rendezvényfelelős felszólítására köteles elhagyni az épületet.  
 

16. Felnőtt színházi előadásokat 6 éven aluli gyermekek nem látogathatják.  
 

17. Tanfolyamokon, szakkörökön csak a csoport tagjai tartózkodhatnak.  
 

18. A próbatermekben és a színházteremben étel és ital fogyasztása tilos. A 
színháztermi rendezvényeknél a ruhatár használata kötelező! 
 

19. Az intézmény helyiségeiben foglalkozások, tanfolyamok, stb. esetén 
gyermekcsoportok mellett felnőtt felügyelete/jelenléte szükséges. A foglalkozások 
ideje alatt a gyermekek testi épségéért a mindenkori csoportvezető tartozik 
felelősséggel.  
 

20. Minden látogató köteles saját és mások testi épségére vigyázni. Felnőtteknek szóló 
rendezvény, program esetében mindenki saját felelősségére vehet részt azon.  
 

21. Az intézmény helyiségei az előre elkészített művelődési program szerint 
használhatóak, egyébként zárva tartandóak. A termek kulcsait a portai 
Kulcsnyilvántartás kitöltése után lehet felvenni, majd a foglalkozást követően átadni. A 
kulcsokat gyermekek részvételével tartott foglalkozások, próbák, stb. esetében csak 
felnőtt, vagy a foglalkozásvezető veheti fel. A foglalkozást, próbát, stb.-t követően a 
kulcsot a portán le kell adni. Kulcsot egymásnak átadni tilos! 
 

22.  Az intézmény helyiségeit bérbe vevő külsős személyek, szervezetek, intézmények, 
stb. a helyiségekben, a berendezési és felszerelési tárgyakban esetlegesen 
bekövetkezett kárt kötelesek megtéríteni. A bérbevétel esetén a helyiségekben 
bekövetkezett balesetért minden esetben a helyiséget igénybe vevőt terheli a 
felelősség.  
 

23. A foglalkozások, próbák, rendezvények, események alkalmával a nyitva hagyott 
helyiségekben a látogatók, résztvevők értékeiért felelősséget nem vállalunk.  
 

24. A látogatók és a bérlők az intézmény Házirendjét kötelesek betartani és betartatni! 
 

Intézményünk fenntartja a jogot, hogy a Házirendet be nem tartó személyektől, 
csoportoktól, bérlőktől az intézmény használatának, látogatásának lehetőségét 
megvonja.  
 
Kisvárda, 2021. augusztus 19. 
 
                                                                                             Nyakó Béla 
                                                                                                 igazgató 


