
	  

HÁZIREND 

 
ü Tartsd  be  szabá ly ink !  A közösségi iroda területét csak rendeltetésnek megfelelően használd! Kérlek, ne sérts meg 

jogszabályi előírásokat, a Házirendben és az Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) foglalt szabályokat, mert annak 
minden következménye Téged terhel! Ügyelj rá, hogy munkaképes állapotban vedd át munkaállomásod! 

ü Ügye l j  a  ny i tvatar tás i  idő re !  Irodánk hétköznap 8 és 20 óra között van nyitva, ne felejtsd el időben elhagyni a 
munkaállomásodat. Riasztónk 20.10 perckor aktiválódik. 

ü Fog la l j  he lyet !  Bármelyik szabad asztalhoz leülhetsz, amelyik szimpatikus számodra. Ha egy asztal foglalt, azt jelezzük 
feléd. 

ü Adatkeze lésünk b iza lmas!  Személyi igazolványodat és lakcímkártyádat adategyeztetés céljából első látogatásod 
alkalmával elkérjük, és azokról fénymásolatot készítünk. Adataidat bizalmasan kezeljük, azt jogosulatlan harmadik 
személyek részére nem tesszük hozzáférhetővé! 

ü In ternetezz  legá l isan !  Az internet használata a coworkerek számára biztosított. Kifejezetten tilos az illegális 
tartalmak letöltése, megtekintése illetve meghallgatása. Ez többek között a zene, videó és egyéb letöltésekre is vonatkozik. 
Tilos továbbá az illegálisan letöltött és hack programok használata és más coworkerek technikai eszközeire való engedély 
nélküli csatlakozás. Az interneten található tartalmak letöltése saját felelősségre történik. Aktuális wifi-kódunkat 
megtalálod a recepción. 

ü F igye l j  a  rendre  és  a  t isztaságra !  A közösségi iroda egész területén és a teakonyhában is. Konyhánkban 
hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, vízforraló, tányérok, evőeszközök és poharak állnak rendelkezésedre. A konyha 
önkiszolgáló terület. Kérünk, hogy használat után tegyél rendet, illetve mosogass el magad után, hogy más is tiszta 
konyhát használhasson. 

ü Óvd környezeted!  A mi értékeink a Te értékeid is! Ha bármi meghibásodna, jelezd a recepción. Gondolj rá, hogy holnap 
más ülhet a helyeden! 

ü Ügye l j  é r téke idre !  A személyes értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk. Vedd igénybe zárható szekrényeinket, 
melyet a nap végén üríts ki!  

ü Dohányzásra  k i je lö l t  he ly !  Kérünk, hogy a ház területén csak az alábbi, arra kijelölt külső helyszíneken dohányozz: 
belső udvar és terasz! 

ü Csendet  kérünk!  A közösségi iroda elsősorban munkahely! Zenehallgatáshoz használd fülhallgatódat! Ha bizalmas 
hangvételű telefonbeszélgetést folytatsz és zavar a nyilvánosság, üres tárgyalóinkban a magánjellegű részletek is süket 
fülekre találnak. Egy társasházban vagyunk, ezért kérünk, ne zavard a lakókat sem! 

ü Ügye l j  vendége idre !  Vendégeid a mi vendégeink, a felelősség értük a Tiéd! Partnereid fogadásakor magad engedd be 
vendégeidet. Kérünk, legyetek figyelemmel a többi coworkerre, vegyétek igénybe tárgyalóinkat. Csoportban dolgozva a 
hangok is erősödnek. Kérünk, hogy ügyelj a megfelelő minőségű és hangerejű beszédre. 

ü Eszközök :  szkenner, nyomtató, fénymásoló, laminálógép, vetítővászon, flipchart, irattároló, irodaszerek, konyhatechnika. 
Minden kérdéseddel fordulj hozzánk a recepciónál. 

ü Helyezd b iz tonságba a  br ingád is !  Biciklidet az udvari tárolóban lakatolva helyezd el, ha nincs nálad biztonsági zár, 
érdeklődj a recepción. 
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ü Bér leményed csak a  T iéd !  Munkaállomásod más személyeknek való átengedésére vagy albérletbe adására nincs 
lehetőség.  

ü Szemete l j  sze lekt íven !  Gyűjtsd a hulladékot szelektíven, hogy a kidobott papír még egyszer újjászülethessen! 
Használd a kihelyezett, megjelölt szemeteseket! 

 

Jó munkát k ívánunk!  

 


