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A WOODIVITY NYITOTT MŰHELY HÁZIRENDJE 

 

1) A Nyitott műhelyt a GMA-Holz Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1118 Budapest, 
Szüret utca 15., cégjegyzékszám: 01-09-345753) alakította ki és együttműködő partnereivel, az 
ÖSSZKOMFORT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 1118 
Budapest, Szüret utca 15., cégjegyzékszám: 01-06-781475), Varga Gábor egyéni 
vállalkozóval (adószám: 687003978-1-33, székhely: 2440 Százhalombatta, Ősz utca 24.) és 
Varga Levente egyéni vállalkozóval (adószám: 56345012-1-43, székhely: 1181 Budapest, 
Barcsay utca 17.) együtt a Woodivity márkanév alatt működteti. 

 
2) A Nyitott műhelyben infrastruktúrát biztosítunk olyan profi és hobby asztalosoknak, akiknek 

nincs lehetőségük otthon, saját műhelyben végezni az asztalosipari tevékenységet. Mindezt 
minden esetben szakmai oktató felügyelete mellett tesszük lehetővé, aki adott esetben 
sziv́esen segít, tanáccsal látja el a Nyitott műhelybe érkezőket. 

 
3) A Nyitott műhely teljes, 300 nm nagyságú területén található kézi-, és gépműhelyben a 

legmodernebb gépek állnak rendelkezésre (Felder, Hammer, Festool,stb).  
 

4) Egyéb elfoglaltságaink miatt a Nyitott műhely nyitvatartása leterheltség függvényében változó, 
ezt a Woodivity nevű Facebook oldalunkon van lehetőség heti szinten a szabad időpontokat 
követni és e-mailen lehet előzetesen bejelentkezni. 

 

5) A Nyitott műhelyt csak olyan nagykorú, a 18. életévét betöltött személy használhatja, aki a 

tevékenység megkezdése előtt előzetesen, írásban elismeri, hogy a házirendet megismerte, és 

kijelenti, hogy a Nyitott műhelyben a gépek, eszközök, szerszámok megfelelő és biztonságos 

használatát elsajátította, tisztában van a tevékenységből, a technikai berendezések 

működéséből fakadó kockázattal, és az asztalosipari tevékenységet saját felelősségére végzi. 

 

6) Ezen túlmenően a Nyitott műhelyben a tevékenységet az irányadó díjak előzetes megfizetését 

követően lehet megkezdeni. 

 

7) Balesetveszély, veszélyeztető viselkedés, nem megfelelő fizikai-, vagy tudatállapot esetén a 

Nyitott műhely működtető személy kizárhatja használót a Nyitott műhely igénybe vételéből. 

Alkohol, kábítószer, vagy bármely más tudatmódosító szer, a belátási képességet, reflexeket, 

reakcióidőt lassító gyógyszer hatása alatt álló, vagy fáradt, indulatos állapotban lévő személy a 

saját és a többi használó védelme érdekében nem használhatja a Nyitott műhelyt. Ha a Nyitott 

műhelyt működtető bármely személy az érintett használó kapcsán a szolgáltatásból történő 

kizárásra okot adó állapotot, magatartást, eseményt tapasztal. jogosult haladéktalanul 

megtiltani az adott személynek a műhely használatát és a Nyitott műhelyt az adott illető 

személynek azonnal el kell hagynia.  

 

8) A Nyitott műhelyben lehetőség van az asztalosipari tevékenységhez szükséges, faanyagokat, 

alapanyagokat is megvásárolni az ott tárolt raktárkészlet erejéig, de a használó jogosult az 

általa hozott, máshol vásárolt alapanyagokat is használni. 

 

9) A Nyitott műhelyben a használónak a tűzvédelmi szabályzatot is el kell fogadnia és 

tevékenységét a gyulladás-, és robbanás veszélyének, kockázatának elkerülésével végezheti.  

 

10) A Nyitott műhelyben található berendezéseket, gépeket, szerszámokat a Nyitott műhely 

területéről elvinni tilos. Ezek tilalom megszegése esetén az elkövetővel, károkozóval szemben 

a GMA-Holz Kft. hatósági eljárást kezdeményez. 

 

11) Nyitott műhelybe található berendezéseket, gépeket és szerszámokat az adott eszközre 

vonatkozó használat utasítás előírásainak előzetes átolvasása, megértése után lehet 

beindítani, használni.  
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12) A Nyitott műhelyt működtető személyeknek a tevékenységre eszközhasználatra vonatkozó 

utasításait mindig be kell tartani. A használó köteles minden esetben az előírt 

védőfelszereléseket és védőruházatot alkalmazni.  

 

13) A Nyitott műhely használójának a berendezéseket, gépeket és szerszámokat a 

rendeltetésüknek megfelelően, a kellő óvatosággal kell használnia, azokat nem szabad 

túlterhelnie, tönkretennie. A berendezések, gépek és szerszámok szokásos használatból eredő 

kopáson túlmenő sérülését, meghibásodása kapcsán a használó köteles az okozott kárt, a 

javítás költségeit megtéríteni. 

 

14) Az asztalosipari tevékenységhez során keletkező fűrészpor, forgács kezelése érdekében 

kötelező a Nyitott műhely elszívóit bekapcsolva tartani és a Nyitott műhelyt folyamatosan  

szellőztetni.  

 

15) Az asztalosipari tevékenység során meghibásodott berendezésről, elkopott, eltörött vagy egyéb 

módon sérült szerszámról a Nyitott műhely működtető személyt azonnal tájékoztatni kell, és a 

meghibásodott géppel, szerszámmal a tovább tevékenység tilos, azt azonnal le kell állítani. 

 

16) A Nyitott műhely működtető személynek a sérült vagy meghibásodott gépet vagy szerszámot 

azonnal le kell állítani, és el kell zárnia a használók elől. 

 

17) Sérülés, baleset esetén a Nyitott műhelybe telepített elsősegélydoboz tartalmát kell alkalmazni, 

és szükség esetén azonnal mentőt kell hívni. A sérülésről, balesetről rögtön értesíteni kell a 

Nyitott műhely működtető személyt és jegyzőkönyvet kell felvenni.  

 

18) Az asztalosipari tevékenység biztonsági előírásainak megszegése, a saját vagy mások 

egészégének, testi épségének veszélyeztetése esetén a Nyitott műhelyt működtető személy 

kizárhatja a veszélyeztető használót a Nyitott műhely használatából, és az adott használónak 

a Nyitott műhelyt haladéktalanul el kell hagynia. 

 

19) A Nyitott műhely használója az asztalosipari tevékenység befejezését követően az általa 

használt berendezést, gépet, eszközt, területet meg kell tisztítania, a tárolási helyére vissza kell 

tennie, fel kell takarítania, a keletkezett hulladékot, selejtet a megfelelő szeméttárolóba kell 

tennie. 

 

20) A Nyitott műhelyben a használók a saját levő alapanyagaikat, félkész, vagy kész 

munkadarabjaikat kizárólag külön djért és megállapodás alapján jogosultak tárolni.  

 

19.) A használónak a Nyitott műhely használatának megkezdése előtt, az időpont foglalásakor el 

kell olvasnia az GMA-Holz Kft. adatvédelmi tájékoztatóját, és ezt visszakereshető módon 

igazolnia kell. 

 

 


