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HÁZIREND 

 

 A K125 közösségi iroda területét csak rendeltetésének megfelelően használd! Kérjük, hogy ne 

sérts meg jogszabályi előírásokat és a Házirendben foglalt szabályokat. 

 Nyitva tartás – A K125 közösségi iroda nyitva tartása Hétfő-Péntek 08:00-17:00. Amennyiben 

más időpontban szeretnéd használni az irodát, vagy tárgyalót bérelnél, igyekszünk a 

segítségedre lenni. Kérjük, külön egyeztess a honlapon közzétett elérhetőségeken! 

 Személyi igazolványodat és lakcímkártyádat adategyeztetés céljából első látogatásod 

alkalmával elkérjük, és azokról feljegyezzük adataidat. Ezeket az adatvédelmi 

tájékoztatónkban foglaltak szerint bizalmasan kezeljük, harmadik félnek tovább nem adjuk. 

 Az irodaház és udvara deklarált nem dohányzó terület. Kérjük, erre légy tekintettel, és csak 

kapun kívül dohányozz! 

 A tárgyaló melletti konyhában kávé- és teafőzésre, mikrohullámú sütő és hűtőszekrény 

használatra is lehetőséged van. Kérjük, az eszközöket a mellékelt leírásnak megfelelően 

használd, és ügyelj a tisztaságra! Ha segítségre van szükséged, keresd kollégánkat! 

 Kérjük, vendégeidet az előtérben fogadd! Ha együtt dolgoznátok, vásárolj neki Napijegyet! 

 Amennyiben üres a tárgyaló, ott bátran bonyolíthatod rövid idejű, bizalmas telefonhívásaidat, 

továbbá erre az előkertünk is kiválóan alkalmas. A közösségi iroda azonban elsősorban 

munkahely, ennek érdekében: 

- figyelj arra, hogy telefonod ne csörögjön túl hangosan, beszélgetéseidet csendesen 

folytasd 

- ha zenét hallgatnál, használj fülhallgatót - ha otthon hagytad kérj segítséget! 

 Coworking előfizetésed átruházása csak a beleegyezésünkkel történhet. 

 Biciklidet az épület előtti tárolóban tudod elhelyezni. 

 Ügyelj értékeidre! Az elveszett, eltulajdonított tárgyakért nem vállalunk felelősséget, de 

értékeidet kérésedre megőrizzük. Ha elvesztettél valamit, érdeklődj kollégáinknál, - lehet, hogy 

megtaláltuk. 

 Használható eszközök: szkenner, nyomtató, fénymásoló, projektor, flipchart, irodaszerek, 

konyhai eszközök. Kérjük, vigyázz az eszközök épségére, tisztaságára, ha rendellenességet 

észlelsz, jelezd a recepción! 

 Az internet használata a K125 közösségi iroda vendégei számára biztosított. A WiFi kódot a 

tájékoztató táblán találod. Kifejezetten tilos az interneten illegálisan rendelkezésre bocsátott 

tartalmak letöltése, megosztása. Tilos az illegálisan letöltött és hack programok használata és 

más coworkerek technikai eszközeire való engedély nélküli csatlakozás. Az interneten található 

tartalmak letöltése a coworker saját felelősségre történik. 


