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1. Házirend célja 
 

A házirend célja, hogy meghatározza a SchulCafé területén elfogadható magatartás 

normákat, rögzítse a kávézó használatának szabályait. A normák rögzítése segít 

megelőzni veszélyhelyzeteket, és mindenki számára egyértelmű, világos útmutatást 

nyújt. 

A SchulCafé területén is érvényesek az intézmény házirendjében rögzített szabályok. 

 

2. Használatra jogosultak köre 
 

A SchulCafé kizárólag az iskolaközösség számára készült, ezért idegenek számára 

nem nyitott. Használatra jogosultak a tanulók, szülők, pedagógusok, iskolai 

alkalmazottak, fenntartó képviselői, valamint az iskolába meghívásra érkező 

vendégek. 

 

3. Házirend hatálya 
 

A házirend hatálya a SchulCafé területén érvényes, és kiterjed minden személyre, aki 

igénybe veszi a kávézó szolgáltatásait. A kávézóba történő belépéssel a vendégek 

elfogadják a házirendet és annak szabályait magukra nézve kötelező érvényűnek 

tekintik. 

 

4. Nyitva tartás 
 

A SchulCafé kizárólag tanítás napokon  7:00-17:00 óráig tart nyitva. Tanítási szünet 

ideje alatt a kávézó zárva tart. 

 

5. Használatra vonatkozó szabályok 
 

5.1 Tanulókra vonatkozó szabályok 

 

Általános iskola tanulói csak felnőtt, vagy idősebb testvérek kíséretében 

tartózkodhatnak a SchulCafé területén. 

5-9. évfolyamos tanulók tanítás kezdete előtt és után, udvari és ebédszünetben vehetik 

igénybe a kávézó szolgáltatásait. 

10. évfolyamtól kezdődően a diákok a nyitvatartási idő alatt bármikor használhatják a 

kávézót. 

 

5.2 Pedagógusokra, Munkavállalókra , Szülőkre, egyéb vendégekre vonatkozó 

szabályok 

 

Nyitvatartási idő alatt bármikor használhatják a kávézót. 

 



 
 

 

6.  Rendelésre vonatkozó szabályok 
 

A SchulCafé Nonprofit Kft a gyorsabb kiszolgálás érdekében biztosítja az előrendelés 

lehetőségét. 

Rendelni a www.audischule.hu oldalon a SchulCafé menüpont alatt regisztrációt 

követően lehet. 

A rendelés minden esetben fizetési kötelezettséget von maga után. 

Az étel- és itallap ezen a helyen elérhető, rendelni csak az ezen szereplő termékeket 

lehet. 

A rendelések átvétele a kávézóban történik. 

A megrendeléseket az átvenni kívánt időpont előtt, legalább 45 perccel le kell adni. 

Az előrendelés csak opcionális lehetőség, tehát nem kötelező előrendelni. 

 

7. Rend és biztonság 
 

7.1 Rend 

 

- Minden vendég közösen felel a kávézó bel- és külterületének tisztaságáért.  

- Szemetet, az erre a célra kihelyezett gyűjtőbe kell elhelyezni. 

- SchulCafé területén dohányozni nem szabad 

- A kávézóból, eszközöket, berendezési tárgyakat, elvinni nem lehet. Ez 

érvényes az üveg poharakra, tálcákra, evőeszközökre. 

- Falakat, ablakokat, ajtókat, egyéb berendezési tárgyakat tilos összefirkálni, 

megrongálni. 

 

7.2 Viselkedési szabályok 

 

- Kávézó minden látogatója udvariasan viselkedik az kávézó személyzetével és 

a többi vendéggel.  

- A kommunikációs hangnem barátságos és minden esetben tiszteletteljes. 

- Tanulók kötelesek betartani a kávézó személyzetének utasításait. 

- Sorban állás esetén a tolakodás, lökdösődés nem megengedett. 

- Tilos más vendégek nyugalmának zavarása. 

- A hűtővitrinből kivett termékeket a pénztárnál kell kifizetni. 

- A megrendelt termékeket átvételkor a pénztárnál kell kifizetni. 

 

7.3 Biztonság, egészség és a balesetek megelőzése 

 

A SchulCafé területén a balesetek elkerülése érdekében tilos: 

 

- -futkározni, 

- -lökdösődni, 

- -verekedni. 

 

http://www.audischule.hu/
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