
Millenáris Startup Campus 
Házirend 

Alapvető viselkedési szabályok 
Kérünk, hogy a Campus területén sem hangban, sem kiterjedésben, sem semmilyen egyéb módon ne              
terjeszkedj túl azon a határon ahol a másoké elkezdődik. 

Nyitvatartás 
A Campus nyitvartása: 
 
Hétfő - Csütörtök 09:00-18:00 
Péntek 09:00-17:00 
 
A napijegyes és gyüjtőjegyes látogatóink a Campus nyitvatartási ideje alatt dolgozhatnak a coworking             
térben. A Campus személyzetét, az épp ügyeletes Hosting Managert nyitvatartási időben mindig            
megtalálod a Front Desk körül kérdéseiddel és kéréseiddel. Gyakran rendezünk délutáni rendezvényeket,            
melyek túlnyúlnak a nyitvatartási időn, de a Campust ilyenkor is csak a bérlettel/coworking szerződéssel,              
valamint a privát irodával rendelkezők használhatják. 

Ünnepnapok 
A hivatalos munkaszüneti napokon a Campus nem tart nyitva, így ilyenkor is csak a bérletes/coworking és                
privát irodás bérlőink vehetik igénybe. Az esetleges áthelyezett munkanapokon a Campus az áthelyezett             
munkanapnak megfelelő rendben üzemel. 

Nyitvatartási időn kívüli irodahasználat 
A havi bérlettel/coworking szerződdésel rendelkező, valamint a privát irodát bérlők nyitvatartási időn kívül             
is hozzáférhetnek a munkaállomásukhoz. 

Havi bérletes/coworking szerződéses bérlők 
A próbaidőszakban a havi bérlettel/coworking szerződéssel rendelkező bérlők hétfő reggel 9-től pénteken            
17 óráig RFID kártyájukkal 0-24-ben beléphetnek a Campus területére és dolgozhatnak asztaluknál. 

Privát iroda bérlők 
A privát irodát bérlő ügyfelek a hét minden napján, 0-24-ben hozzáférhetnek az irodájukhoz, de a               
próbaidőszak alatt előfordulhatnak olyan rendezvények a közösségi térben, amik - különösen a földszinti             
irodák esetében - zavarhatják a nyugodt munkavégzést vagy az iroda egyszerű megközelíthetőségét. 
 



Tárgyaló foglalás 
Tárgyalót ezen a linken tudsz foglalni: https://millenaris-startupcampus.booked4.us/Calendar/Calendar/3  
A tárgyalásra érkező esetleges külsősök belépőkártyát nem kapnak, az ügyeletes Hosting Manager téged fog              
értesíteni a megérkezésükről és neked, mint vendéglátónak kell a Hosting Desktől felkísérni őket a              
tárgyalóba és vissza. 
A lefoglalt időtartam lejártakor azonnal el kell hagyni a tárgyalót, ha utánatok érvényes foglalás van az adott                 
tárgyalóra. 
Az esetleges hosszabbítási igényedről még a tárgyalás alatt értesítsd az ügyeletes Hosting Managert             
(telefon/chat), aki legjobb tudása szerint megpróbálja azt megoldani, ha tudja. 
A tárgyalót használat előtt átadjuk és használat után átvesszük tőled. 

Rendezvénytér foglalás 
A rendezvénytereket előzetesen itt tudod foglalni: https://mscteam.typeform.com/to/SBbFaK , amiről az          
Event Hosting Manager értesítést kap és fel fog keresni az igényeid pontosítása és a visszaigazolás végett. A                 
rendezvényteret használat előtt átadjuk és használat után átvesszük tőled.  

Internet használat 
Amennyiben kábelen szeretnél csatlakozni, akkor az asztalodhoz legközelebb eső padlószemen keresztül           
tudod ezt megtenni. Ezen kívül a Campusnak van egy ingyenesen elérhető wifi hálózata is, amire jelszó                
használata nélkül csatlakozhatsz. A wifi hálózaton egyes protokollok le vannak tiltva, ha munkádhoz             
szükséged van ezekre, akkor jelezd ezt az ügyeletes Hosting Managernek. Amennyiben dedikált wifi             
hálózatra van szükséged, vagy bármilyen más egyedi IT igényed van, akkor ezt külön térítés ellenében               
tudjuk biztosítani, ezzel kapcsolatban keresd az ügyeletes Hosting Managert. 

Desk policies 

Napijegy, Gyüjtőjegy, Úszóasztal bérlő 
Kérjük, hogy a nap végén a személyes tárgyaidat távolítsd el az asztalról és hagyd legalább olyan jó                 
állapotban a munkaállomást, ahogy a nap elején találtad. Holnap lehet, hogy valaki más fog onnan dolgozni.  

Dedikált asztalos bérlő 
Ha dedikált asztalt bérelsz a coworking térben hétfő reggel 9-től péntek 17 óráig az asztalodon hagyhatod                
személyes tárgyaidat, vagy akár technikai eszközeidet is (pl. saját monitor stb.). A dedikált asztalokat a               
napijegyes vendégek által használt úszóasztaloktól elszeparáltan helyeztük el, biztonságos         
beléptetőrendszert alakítottunk ki, illetve kamerarendszer is működik, így az eszközeidért nem kell            
aggódnod, de azt is tudnod kell hogy a Campus nem vállal felelősséget a személyes tárgyaid esetleges                
eltűnéséért.  
A próbaüzem végéig (várhatóan 2018. december 31.) hétvégenként várhatóan nem fogsz tudni hozzáférni a              
munkaállomásodhoz, mert a közösségi tér korábbi foglalások miatt visszaalakul rendezvénytérré. Ebben az            
átmeneti időszakban a közreműködésedre lesz szükségünk. Pénteken legkésőbb 16:30-tól 17:00-ig          
személyes tárgyaidat, technikai eszközeidet a lockerbe vagy nagyobb méretek esetén akár általunk            
biztosított hordozható műanyag ládába téve a Campus erre a célra kialakított zárt és ellenőrzött raktárába               
kell betenned, mert az asztalokat a coworking térből hétvégenként rendezvény céljából eltávolíthatják (ha             
korábban távozol, akkor a pakolást már korábban, akár megelőző napokon is megteheted, jelezd az              
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ügyeletes Hosting Managernek). Hétfő reggel 9 órakor az asztalodat ugyanott fogod megtalálni, ahol             
pénteken otthagytad (ha nem így van, kérünk, jelezd az ügyeletes Hosting Managernek). A személyes              
tárgyaidat, elektronikai eszközeidet pedig a lockerből vagy az ügyeletes Hosting Manager segítségével a             
zárható raktárból tudod kipakolni. Ez a legnagyobb kellemetlenség amivel a próbaidőszakban meg kell             
küzdjünk. Igyekszünk ezt a kellemetlen körülményt minél hamarabb megszüntetni. A közreműködésedet           
előre is köszönjük. 

Privát iroda 
Amennyiben saját, zárható irodát bérelsz, akkor személyes tárgyaidat, technikai eszközeidet bátran az            
irodában hagyhatod, oda belépni még hétvégi rendezvény esetében sem fog senki (a takarítókon kívül). Az               
asztalodat javasoljuk, hogy tartsd tisztán iratoktól és egyéb tárgyaktól, hogy segítsd a takarítók munkáját. 

RFID kártyák, kulcsok 
Napijegyes és gyüjtőjegyes vendégeink, illetve állandó bérlőink egyaránt RFID kártyával tudnak ki- és be              
közlekedni. Fontos, hogy a bejáratot használva mindig csippants egyet a káryáddal a recepció melleti RFID               
olvasón. A Campus területére első belépéskor egy RFID kártyát fogsz kapni, amivel korlátlanul ki-be              
közlekedhetsz a beléptető kapukon keresztül a megvásárolt jegyednek vagy bérletednek megfelelően.  
 
Kérjük, hogy napijegyed, gyűjtőjegyed/bérleted lejártakor (ha utóbbit nem hosszabbítottad meg) a           
kártyádat az ügyeletes Hosting Managernek add vissza. 
A kártyára kérlek vigyázz nagyon. Elvesztésekor kénytelenek vagyunk 5000 HUF-ot kiszámlázni. 
 
Az irodátokba saját kulcsotokkal tudtok bejutni. Minden irodához alapértelmezésben annyi kulcsot           
biztosítunk, ahány munkahely található benne. A kulcsok és az iroda zárása a ti felelősségetek. Amennyiben               
az iroda bérletét megszüntetitek, akkor távozáskor a kulcsokat le kell adnotok és a szerződésben megjelölt               
képviselőnek nyilatkoznia is kell erről. 

Világítás, légkondícionálás 
A megfelelő világításról, légkondícionálásról éjjel-nappal a Campus létesítmény üzemeltetője gondoskodik.          
Ezzel kapcsolatos esetleges problémádat, kívánságodat jelezd az ügyeletes Hosting Managernek, aki           
továbbítja a visszajelzéseket. 
Saját irodádban utolsóként távozóban kérünk, hogy kapcsold le a világítást (ha nem teszed meg, akkor az                
üzemeltetés ellenőrzéskor megteszi). 

Kávé, tea, snack 
Kávét, teát, üdítőket és snacket az automatákból tudsz vásárolni. Amennyiben valamilyen           
bérlettel/coworking szerződéssel rendelkezel vagy irodát bérelsz, akkor a fix RFID kártyádat minden            
elszámolási időszakban feltöltjük 5000 HUF-al, amit az automatákban költhetsz el az adott elszámolási             
időszakban.  
 
 
 
 



Zaj, telefonálás, telefonfülkék 
Telefonálni a coworkingben is lehetséges, de akkor kérünk, hogy ügyelj a megfelelően alacsony hangerőre.              
Ha tudod, hogy hangos vagy, inkább válassz egy telefonfülkét, menj a földszinti konyha melletti fotelok               
környékére, vagy esetleg a parkba.  
Telekonferenciázni szintén lehet a coworkingben, de kizárólag headset használatával. Ha nincs ilyened vagy             
a telekonferencia több résztvevőt érint a Campusban, akkor inkább használj egy tárgyalót 

Lockerek 
Minden, a földszinti coworking térben lévő asztalhoz tartozik egy ugyanolyan sorszámmal ellátott locker.             
Kérjük, hogy az asztalod számának megfelelő lockert használd személyes tárgyaid elzárására. Huzamosabb            
távolmaradásod esetén a kicsi, de jelentősebb értéket képviselő dolgaidat (telefon, pénztárca stb.) ne hagyd              
az asztalodon. 
Az úszóasztalokra bérletet váltókat arra kérjük, hogy a nap végén a lockerből a személyes tárgyaikat vigyék                
el és a kulcsot hagyják az ajtóban. Ezeket a lockereket esténként kinyitjuk és ellenőrizzük, az esetlegesen                
bennük hagyott tárgyak bekerülnek dátumozva, azonosíthatóan a saját kisraktárunkba, ahol 1 hónapig még             
tároljuk, utána selejtezzük. 
A dedikált asztalt bérlők az asztalukhoz tartozó lockert mindaddig használhatják, amíg a bérletük érvényes.              
Lejáratkor kérjük, hogy pakoljanak ki és a kulcsot hagyják az ajtóban. 

Vendégfogadás 
A vendéged belépéséhez a recepción RFID vendégkártyát kell igényelned és személyesen kell bekísérned a              
recepcióról az irodatérbe. A vendégkártya belépéstől 2 óráig érvényes, időtúllépés esetén a napijegy a              
bérlőnek extra tételként kiszámlázandó. Egy időben egy bérlő személy csak egy vendéget fogadhat.             
Vendégeddel le tudtok ülni beszélgetni például a földszinti konyha melletti foteloknál, vagy a vendég az               
üres asztalok elől elhúzott széken (ha van) le is ülhet az asztalodhoz. Ha pedig irodát bérelsz, akkor                 
természetesen az irodában is vendégül láthatod. A coworking térben asztalt bérlők számára 2 vagy több               
vendég esetén tárgyaló is foglalandó és a vendégek oda kísérendők be. Az irodabérlők esetében ennek               
nyilván a saját iroda befogadó képessége és az ott dolgozó többi kollégád toleranciája szab határt. Egy                
vendég egy nap csak egyszer 2 órát tartózkodhat a Campusban, ismétlődő belépésnél vagy a vendégnek,               
vagy a bérlőnek napijegyet kell váltania számára. 

Konyha használat, hűtőhasználat, mosogatás 
A Campus területén két teakonyha található hűtővel, mosogatógéppel és mosogatótálcával, valamint alap            
konyhai eszközökkel felszerelve. Az egyik a földszinten a lépcső alatt, a másik az emeleti kijáratnál található. 
Az emeleten az étterem mellett található melegítőkonyha is, ahol mikrohullámú sütőt is találsz. Kérjük,              
hogy főtt ételedet kizárólag itt, a melegítőkonyha melletti étkezőben fogyaszd el. 
Használat után az edényeket pakold be a mosogatógépbe (ha az éppen működik, akkor hagyd a pulton). A                 
takarítók rendszeresen ellenőrizik a konyhákat és szükség esetén indítják a mosogatógépeket. Ha valamit             
nem találsz, nincs tiszta edény vagy bármi egyéb probléma van, jelezd az ügyeletes Hosting Managernek. 
A hűtőbe ételedet/italodat saját érdekedben nevedre/cégedre felcimkézve helyezd el. A felcimkézetlen étel            
szabad préda, mind a potenciális éhezőknek, mind a takarítóknak! 
Minden nap győződj meg arról, hogy a felesleges ételeket/italokat eltávolítottad a hűtőből. Minden hét              
végén a felcímkézetlen és gazdátlan, illetve romlott tartalmakat a takarítók eltávolítják a hűtőkből. 



Étel és ital fogyasztása a közösségi térben  
A coworkingben max. fingerfood fogyasztható (müzliszelet, gyümölcs, snack, csoki stb.). Főtt étel az emeleti              
étkezőben fogyasztható, ahol kultúrált körülmények vannak melegítésre, tálalásra.  
Mivel a Campus területe egy munkahely, így alkohol és drogok fogyasztása a Campus területén tilos! A                
nyilvánvalóan ittas/drogfogyasztó vendégeket, akik zavarják a többieket, a Campus személyzetének joga           
van, szükség szerint a biztonsági személyzet segítségével, eltávolítani a Campus területéről. 

Étkezési lehetőségek a környéken 
A Lövőház utca végig tele van jó kis helyekkel és a Mammut 1-2. nemkülönben. Ha nem tudod, merre indulj                   
kérj segítséget a Hosting Managertől vagy a szomszéd asztalnál ülőtől. 

Dohányzás 
Dohányozni csak az arra táblával kijelölt helyen szabad (pl. az orsótérből megközelíthető teraszon). Kérjük,              
hogy a csikkeket a szemetesbe dobjátok! 

Kint a parkban 
Néha kell egy kis friss levegő, erre a park kíválóan alkalmas. Kérjük, hogy a Park területére kilépve tartsd be                   
a Park Házirendjét: www.millenaris.hu 

Slack 
Ezen keresztül fogunk értesíteni a Campus bérlőit érintő napi eseményekről, lehetőségekről. 

Postaszolgálat 
Ha postátokat a Campusba irányítottátok, akkor levél vagy csomag érkezésekor az általatok megjelölt             
kapcsolattartó a Slacken fog erről értesítést kapni az ügyeletes Hosting Managertől és a Hosting Desken               
veheti át a küldeményeket. 

Állatok 
A Park Házirendje szerint állatokat a Park területére behozni tilos és ez sajnos így a Campusra is vonatkozik                  
(kivéve a vakvezető, segítő kutyákat). Köszi a megértést. 

Bicikli 
A park Kis Rókus utcai bejáratának közelében találtok biciklitárolókat. Az ott elhelyezett biciklikért             
felelősséget nem vállalunk. 

Gyermekek 
Hozd be gyermekeidet bátran a Campusba egy rövid látogatásra, ha meg szeretnéd mutatni nekik, hogy               
milyen szuper helyen dolgozol. Az egész napos Campusban tartózkodást viszont valószínűleg sem            
gyermekeid, sem a Campus többi bérlője nem viselné jól, ezért kérünk, hogy ebben tarts önmérsékletet. A                
szakmai események látogatását 14 év alatti gyermekeknek szintén nem javasoljuk. A gyermekek itt             
tartózkodásáért te vagy a felelős. 
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Karbantartási események 
Kérjük, hogy a Campus minden szolgáltatását, eszközét használat után ugyanolyan (vagy jobb 😊 )             
állapotban hagyd, mint amilyenben találtad. Ha az eszközt vagy szolgáltatást nem abban a minőségben              
találtad, amiben elvártad volna, kérjük, jelezd ezt az igénybevétel előtt az ügyeletes Hosting Managernek,              
aki onnantól tudni fogja a dolgát. Kérjük, hogy ugyanezt tedd, ha te magad okoztál valamilyen galibát az                 
eszközökkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban. 

Fényképezés 
Ahogy a parkban, úgy a Campusban is, az üzleti célú fényképezés a Millenáris Non-profit Kft. előzetes                
engedélyéhez kötött, ezért kérjük, hogy ha ilyesmit szeretnél, akkor vedd fel a kapcsolatot az ügyeletes               
Hosting Managerrel. 
Ha fényképeidet csak a közösségi médiába az ismerőseidnek szánod, akkor bátran fényképezz és vidd a jó                
hírünket szerte a világba, de kifejezetten kérünk, hogy mások személyiségi jogait és üzleti titkait ilyenkor is                
tartsd tiszteletben. 

Károkozás 
Felhívjuk a figyelmedet, hogy károkozásod esetén meg kell térítened azt. 


