
HÁZIREND  
 

A Megállóban dolgozó segítők, munkatársak az alábbiak betartásával vannak jelen; ezt 
kérjük és várjuk mindenkitől! 
 
1. Előre tervezett időpontban, pontosságra törekedve jelenünk meg, a nyitvatartási 
időben. A programok kezdésével nem várunk azokra, akik elkéstek. Mindig a lehető 
legtisztább tudatállapotban érkezünk, felkészülünk a közös együttlétre, együttműködésre, 
feladatunk ellátására, dolgunk végzésére. Aki önmagához képest rossz, azaz normális 
emberi kommunikációra képtelen állapotban érkezik, azt hazaküldjük, függetlenül attól, hogy 
mi az állapot oka (alkohol, valamilyen kábítószer, nyugtató, betegség, álmos fáradtság, 
hisztériás roham). 
 
2. A házban nem fogyasztunk kábítószereket, alkoholt, gyógyszereket, ez 
vonatkozik a pezsgőtablettára, tabletta formájú vitaminokra, étkezési kiegészítőkre, 
fájdalomcsillapítókra és görcsoldókra. Az orvos által felírt, időhöz kötött gyógyszerek 
bevételéről a félreértések elkerülése végett értesítjük egymást.  
 
3. Fertőző betegek nem tartózkodnak a Megállóban. (Ismert HIV, Hepatitis, egyéb 
fertőzésünkről értesítjük a segítőket. Ilyen esetben a vírushordozó dolga és feladata vigyázni 
a többiekre. 
 
4. Az agresszív erőszakos viselkedést nem fogadjuk el, nem használjuk 
eszközként, nem hagyjuk eluralkodni magunkon.  
 
5. Mindenki számára biztosítunk általunk értelmesnek vélt programot, feladatot, 
elfoglaltságot. Aki ezt nem veszi igénybe indokolatlanul van a Megállóban. Az itt történő 
események közös ügyek, azokat nyíltan kezeljük, mindenkinek van köze hozzájuk. Ezért 
bármikor és bárkitől számon lehet kérni, hogy éppen mit keres a Megállóban, mi az oka 
ittlétének. Az elkülönülő, klikkesedő csoportosulásokat nem kívánjuk tolerálni, a Megállóba 
szervezett magánjellegű találkozókat is közös ügyként kezeljük. 
 
6. Személyes információt csak az adott személyek külön felhatalmazása után 
adunk ki. (Így az itt volt-e, mikor jön, hogy van stb. kérdésekre nem válaszolunk.) A ház 
vonalas telefonját csak a munkatársak használhatják, ők kezdeményezhetnek és 
fogadhatnak telefonhívást. Mobiltelefonjainkat kikapcsolva tartjuk, amikor a programok 
valamelyikén veszünk részt. 
 
7. Dohányozni az előtérben, illetve az udvaron szabad, hideg időben és nagyobb 
rendezvényeken csak az udvaron.  
 
8. A Megállóban nem üzletelünk, tiszteljük a más tulajdonát, nem kéregetünk és 
nem adunk a kéregetőknek. 
9. A programokhoz alkalmazkodva szabadon használható az előtér, az udvarok, a 
nagyterem és a csoportszoba. Az alkotó, az öltöző, a raktárhelyiségek, a műhely, (a zárt, ill. 
zárható helyiségek) a munkatársak tudtával ill. engedélyével használhatók; a konyhában, 
büfében csak az oda beosztottak tartózkodhatnak, az iroda, pénztár és ezek előtere a 
munkatársak számára fenntartott hely.  
 
10. Használat után minden eszköz, szerszám, berendezési tárgy kerüljön vissza a 
helyére. A nagy értékű eszközöknek külön felelősei vannak, az azokra vonatkozó használati 
szabályokat ők határozzák meg. Az értékek megóvása mindenki feladata, a keletkezett 
károkért a károkozásért közvetlen felelős személy tartozik kártérítéssel. A Megállóban 
készült alkotások, melyekhez az alapanyagot, eszközöket, helyet stb. a Megálló Csoport 
biztosította alapvetően a Megálló tulajdonát képezik, azokat elvinni csak közös 
megállapodással lehet. 
 
11. A Megálló házban hagyott tárgyakért nem vállalunk felelősséget. Mindenki 
vigyázzon a saját értékeire. A programok idejére a házigazdánál leadott értékeket megóvjuk. 
Az egyénileg behozott élelmiszerek nem kerülhetnek a konyhába, a szerte-széthagyott 
tárgyak a talált tárgyak dobozába, onnan pedig minden pénteken a kukába kerülnek. 


