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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
1.1. A Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság        

(székhelye: 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20., cégjegyzékszáma: 01-09-895196, adószáma:          
20644633-2-41, a továbbiakban: Millenáris Nonprofit Kft.) a Startup Campus Budapest          
megvalósításáról a Millenáris Parkban elnevezésű 1488/2017. (VII.31.) Kormányhatározatban        
foglaltak szerint gondoskodik a Startup Campus Budapest Projekt előkészítéséről és          
megvalósításáról. A Startup Campus Budapest Projekt keretén belül a Millenáris Nonprofit           
Kft. költséghatékony, rugalmas irodai szolgáltatást nyújt elsősorban induló vállalkozások,         
szabadúszók, kis csapatok, de akár nagyvállalati induló projektszervezetek részére is.  

 
1.2. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Startup Campus Budapest            

Projekt megvalósításának keretei között a Millenáris Nonprofit Kft., mint a 1024 Budapest,            
Kis Rókus u. 16-20. szám alatti, Millenáris Park "D" épületében található közösségi iroda             
üzemeltetője, és Ügyfelei között a hatályba lépését követően megkötött, alábbiak szerinti           
szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések vonatkozásában alkalmazandó – a Polgári         
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:77. § (1) bekezdésében             
foglaltaknak megfelelően. 

 
1.3. A jelen ÁSZF-ben megfogalmazott feltételek általánosan érvényesek, ettől eltérő feltételek          

nem alkalmazhatóak, kivéve, ha erről a Felek az egyedi szerződésben eltérően rendelkeznek.            
Amennyiben az ÁSZF és az egyedi szerződés rendelkezései között ellentmondás van, úgy az             
egyedi szerződésben foglaltak az irányadók. 

 
1.4. A jelen ÁSZF-ben és az az alapján létrejött egyedi szerződésben foglalt jogokat és             

kötelezettségeket az Ügyfelek harmadik személyek részére semmilyen formában nem         
ruházhatják át és nem engedményezhetik. 

 
 
2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 
 
2.1. Az ÁSZF alkalmazása körében a jelen fejezet szerinti, nagy kezdőbetűvel írt fogalmak alatt -              

feltéve, hogy a szövegkörnyezetből más nem következik - az alábbiakat kell érteni, függetlenül             
attól, hogy az ÁSZF egyes- vagy többes számban vagy ragozott alakban használja őket. 

 
2.1.1. ÁSZF: jelen dokumentumban foglalt általános szerződési feltételek, mely az Irodában          

szabadon hozzáférhető és a Honlapon előzetesen megismerhető. 
 
2.1.2. Ügyfél: a Millenáris Nonprofit Kft. ügyfelei, partnerei, a Szolgáltatásokat igénybe vevő jogi és             

természetes személyek. 
 
2.1.3. Fél: a Millenáris Nonprofit Kft. vagy az Ügyfél, mint szerződő felek. 

 
2.1.4. Iroda: a Millenáris Nonprofit Kft. által üzemeltetett 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. szám              

alatti, Millenáris "D" épületnek a coworking szolgáltatás céljára hasznosított területe, amely           
magában foglalja a folyamatosan igénybe vehető közös tereket (pl. közös munkatereken           
található munkaállomások, konyhák, mosdók, stb.) és 11 db telefonfülke mellett a kizárólag            
meghatározott Szerződések alapján igénybe vehető 
● 2 db szemináriumtermet (2*30 fő, vagy egybenyitva 80 fő) 
● 1 db előadótermet (100 fő), valamint 
●  7 db tárgyalót,  
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melyek elhelyezkedését a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező Alaprajz tartalmazza. 
 

2.1.5. Árlista: a jelen ÁSZF alapján nyújtott Szolgáltatások - az Irodabérlet kivételével - mindenkori             
aktuális szolgáltatási, illetve használati árait rögzítő lista. A hatályos Árlista folyamatosan           
elérhető a Honlapon (https://www.millenaris-startupcampus.hu/szolgaltatasok-es-arak). A     
Millenáris Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a feltüntetett áraktól egyedi            
esetekben eltérjen, azzal, hogy az egyedi eltérést a Megrendelő lapon vagy egyedi            
szerződésben köteles rögzíteni. 
 

2.1.6. Napijegy: a Napijegyet váltó Ügyfél a jegy érvényességi idején belül, azaz a Napijegyen             
meghatározott naptári napon Nyitvatartási időben a 4.2.1. pont szerinti Szolgáltatások          
igénybevételére jogosult. 
 

2.1.7. Gyűjtőjegy: a Gyűjtőjegy alapján az Ügyfél a Szerződés megkötésétől számított 30 (harminc)            
napon belül általa választott, tetszőleges 5 (öt) munkanapon a jelen ÁSZF-ben meghatározott            
Nyitvatartási időben a 4.2.2. pont szerinti Szolgáltatások igénybevételére jogosult. 
 

2.1.8. Havi Bérlet: a Havi Bérlet alapján az Ügyfél a Szerződés megkötésétől vagy a Megrendelő              
lapon előre meghatározott naptól számított 30 (harminc) napon keresztül a jelen ÁSZF-ben            
meghatározott Nyitvatartási időben a 4.2.3., illetve 4.2.4. pont szerinti Szolgáltatások          
igénybevételére jogosult. 
 

2.1.9. Coworking Szerződés: a Coworking Szerződés alapján az Ügyfél a Szerződés megkötésétől           
vagy a Megrendelő lapon előre meghatározott naptól számított maximum 1 éves határozott            
időtartamig a jelen ÁSZF-ben meghatározott Nyitvatartási időben a 4.2.5, illetve 4.2.6. pont            
szerinti Szolgáltatások igénybevételére jogosult. 
 

2.1.10. Irodabérlet: az Irodabérleti Szerződés alapján az Ügyfél az Irodán belül a zárható iroda             
igénybevételére a Szerződés megkötésétől vagy a Szerződésben meghatározott naptól         
számított legfeljebb 1 éves határozott időtartamig a jelen ÁSZF-ben meghatározott          
Nyitvatartási időben jogosult, a hozzá kapcsolódó a 4.2.5. pont szerinti Szolgáltatásokkal           
együtt. 

 
2.1.11. Szerződés: Napijegy, Gyűjtőjegy, Havi Bérlet megváltásával, illetve legfeljebb 1 éves          

határozott időtartamra szóló Coworking Szerződés vagy Irodabérleti Szerződés, illetve         
Tárgyalóhasználati Szerződés vagy Rendezvénytér Bérleti Szerződés megkötésével a        
Millenáris Nonprofit Kft. és az Ügyfél között létrejött bérleti vagy Egyéb szolgáltatásra            
irányuló használati vagy szolgáltatási szerződés. 

 
2.1.12. Egyéb Szolgáltatások: a jelen ÁSZF-ben említett Szerződés szerinti alapszolgáltatásokon         

felül biztosított, külön használati vagy szolgáltatási díj megfizetése ellenében igénybe vehető           
szolgáltatások (például: levelezési cím szolgáltatás, zárható szekrény biztosítása, nyomtatás,         
szkennelés, stb.). 

 
2.1.13. Megrendelő lap: a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képező, az Ügyfél által aláírt adatlap,              

amely tartalmazza az Ügyfél megfelelő azonosításához és a választott szolgáltatáshoz          
kapcsolódó részleteket (így különösen a szolgáltatást, a díjakat és a fizetési feltételeket), és             
amely adatlap aláírásával az Ügyfél elfogadja a jelen ÁSZF-et is. 
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2.1.14. Házirend: a jelen ÁSZF 3. számú mellékletét képező, az Irodában és a Honlapon             
elektronikusan hozzáférhető szabályzat, amely a szolgáltatások igénybevételének alapvető        
gyakorlati szabályait, valamint az Irodába való belépés és tartózkodás szabályait tartalmazza. 

 
2.1.15. Honlap: az IVSZ Nonprofit Kft. (székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16.,           

cégjegyzékszáma: 01-09-291678) által üzemeltetett, https://www.millenaris-startupcampus.hu/     
címen elérhető internetes oldal. 
 

2.1.16. Közösségi Rendezvények: A Budapest Startup Campus Projekt keretén belül, a Millenáris           
Nonprofit Kft. vagy együttműködő partnere által visszatérő rendszerességgel megszervezett         
maximum 80-180 fő egyidejű befogadására alkalmas, külön szolgáltatások nélkül         
megrendezésre kerülő események, amelyek mindenkori felsorolását a Honlapon elhelyezett,         
folyamatosan frissülő tájékoztató tartalmazza (azaz a Honlapon található eseménynaptár). 

 
2.2. Az ÁSZF pontjainak, alpontjainak, bekezdéseinek számozása kizárólag az ÁSZF         

áttekinthetőségét szolgálja, és nem érinti az ÁSZF szerkezetét és értelmezését. 
 

2.3. A jelen ÁSZF-ben bármely Félre történő hivatkozás az adott Fél jogutódaira, törvényes            
képviselőjére és az általuk érvényesen engedményezett követelések jogosultjára is értendő. 

 
 
3. SZERZŐDÉSEK LÉTREJÖTTE 

 
3.1. BÉRLETI SZERZŐDÉS ESETÉN 
 
3.1.1. Általános szabályok 

 
3.1.1.1. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó bérleti szerződéssel a Millenáris Nonprofit Kft. bérbe adja,              

az Ügyfél pedig bérbe veszi a Szerződésben meghatározott időtartamra a Millenáris Nonprofit            
Kft. tulajdonában és üzemeltetésében álló Iroda meghatározott területét, a hozzá kapcsolódó           
szolgáltatásokkal együtt. A Felek között a Szerződés legfeljebb 1 éves határozott időtartamra            
jöhet létre, előre fizetéssel - az alábbiakban meghatározott - konstrukcióval. 
 

3.1.1.2. A szerződéskötés céljából személyesen regisztráló Ügyfelek kijelentik és szavatolják, hogy: 
● a regisztráció során teljes és valós információkat adnak meg, 
● a jogi személyek és jogi személyiség nélküli egyéb jogképes szervezetek regisztrációját           

kizárólag a képviseletükre feljogosított személy végzi el, 
● az adatokban történő változás esetén az Ügyfél írásban késedelem nélkül értesíti a            

Millenáris Nonprofit Kft.-t vagy a változásokat késedelem nélkül átvezeti az online           
regisztrációs felületen keresztül, amennyiben ilyen biztosított. 

Az Ügyfél felelős valamennyi, ezen kötelezettségének megszegéséből vagy elmulasztásából         
eredő költségért és a teljes kárért. 
 

3.1.1.3. A Szerződés megkötése során az Ügyfél köteles megfelelni a Millenáris Nonprofit Kft.            
mindenkori ügyfél-azonosítási elvárásainak, a Millenáris Nonprofit Kft.-t egyébiránt -         
különösen ennek hiányában - szerződéskötési kötelezettség nem terheli. 
 

3.1.1.4. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb jogképes szervezet, mint           
szerződő Ügyfél esetén a szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személyekre a szerződőt a            
jelen ÁSZF alapján irányadó jogok illetik és kötelezettségek terhelik, azzal, hogy a Szerződés             
módosítása, illetve felmondása körében, illetve díjfizetési kötelezettséggel járó Egyéb         

 
6 



Szolgáltatások igénybevétele során jognyilatkozat tételére kizárólag a szervezet, mint Ügyfél          
képviseletére jogosult személynek van joga. 
 
Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb jogképes szervezet, mint           
szerződő Ügyfél esetén a Millenáris Nonprofit Kft. saját belátása szerint, indokolási           
kötelezettség nélkül jogosult a Szerződés megkötését az Ügyfél nevében eljáró személy           
képviseleti jogának megfelelő igazolásától függővé tenni. Ilyen esetben a képviseleti jog           
igazolására elsősorban a hiteles cégaláírási nyilatkozat (közjegyző által készített aláírási          
címpéldány, vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásminta) eredeti          
példányának vagy hitelesített másolatának átadásával, valamint az eljáró személy         
személyazonosságának ellenőrzésével (és szükség esetén a személyazonosító okmányról        
készített másolat készítésével, amelyhez az érintett a másolat aláírásával adja hozzájárulását)           
kerülhet sor. 
 

3.1.1.5. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb jogképes szervezet, mint           
szerződő Ügyfél esetén az Ügyfél köteles a szükséges személyes adatok megadásával           
beazonosíthatóan megjelölni a szolgáltatásokat a gyakorlatban igénybe vevő természetes         
személyeket. 
 
 

3.1.2. A Napijegy, Gyűjtőjegy, Havi Bérlet vásárlása esetén 
 

3.1.2.1. Felek között a bérleti szerződés kizárólag abban az esetben jön létre, ha az Ügyfél által               
elektronikusan kitöltött Megrendelő lapot a Millenáris Nonprofit Kft. visszaigazolja és az           
Ügyfél a Napijegy, Gyűjtőjegy, Havi Bérlet vásárlása esetén az Árlista szerinti díjat megfizeti.             
A Megrendelő lap megfelelő rovatának kitöltésével (jelölőnégyzet kipipálásával) az Ügyfél          
elismeri, hogy az ÁSZF-et és az annak mellékletét képező Adatvédelmi Szabályzatot és            
Házirendet megismerte és elfogadja azokat. 
 
A Millenáris Nonprofit Kft. általi visszaigazolásnak minősül a Megrendelő lap Irodában           
tartózkodó adminisztrátor / értékesítő személy általi átvétele és az elektronikusan megadott           
adatok rögzítése. A visszaigazolás átvételével és a díj kifizetésével a bérleti szerződés a             
Megrendelő lapon és a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően lép hatályba. 
 
 

2.  
3.  

3.1.  
3.1.1. 
3.1.2. 

3.1.3. Coworking Szerződés és Irodabérleti Szerződés megkötése esetén 
 
3.1.3. 

3.1.3.1. Felek között a bérleti szerződés kizárólag írásban, abban az esetben jön létre, ha az Ügyfél               
által kitöltött és aláírt Megrendelő lapot a Millenáris Nonprofit Kft. visszaigazolja és az Ügyfél              
a fizetési kötelezettségei teljesítésének biztosítéka céljából a 30 napos elszámolási időszakra           
eső bruttó bérleti díj összegének megfelelő mértékű óvadékot megfizeti. A Megrendelő lap            
aláírásával az Ügyfél elismeri, hogy az ÁSZF-et és az annak mellékletét képező Adatvédelmi             
Szabályzatot és Házirendet megismerte és elfogadja azokat. 
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A Millenáris Nonprofit Kft. általi visszaigazolásnak minősül a Megrendelő lap Irodában           
tartózkodó adminisztrátor / értékesítő személy általi aláírása és átvétele. A visszaigazolás           
átvételével és az óvadék kifizetésével a bérleti szerződés a Megrendelő lapon és a jelen              
ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően lép hatályba. 
 

3.1.3.2. A Ptk. 6:367 §-a alapján – a Ptk. 5:106. § (2) bekezdésére is figyelemmel – az óvadékon a                  
Millenáris Nonprofit Kft. – annak a fizetési számláján történő jóváírásakor – tulajdonjogot            
szerez, tekintettel arra, hogy annak tárgya helyettesíthető dolog. A Millenáris Nonprofit Kft.            
óvadékból történő kielégítési joga megnyílik, ha az Ügyfél bármely fizetési kötelezettségével           
késedelembe esik. Ebben az esetben a Millenáris Nonprofit Kft. az Ügyfélhez címzett            
egyoldalú nyilatkozattal az Ügyfél fizetési kötelezettségével szemben megszüntetheti azt a          
saját kötelezettségét, hogy a kapott óvadék összegét - a Szerződés megszűnésekor -            
visszautalja az Ügyfél bankszámlájára. 
 
Az óvadék fentiek szerinti – akár részleges, akár teljes – felhasználása esetén az Ügyfél köteles               
az óvadék fennmaradó összegét a Millenáris Nonprofit Kft. által küldött értesítés           
kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül az óvadék jelen ÁSZF 3.1.3.1. pontja szerinti             
teljes összegére kiegészíteni. Amennyiben az Ügyfél az óvadék összegének kiegészítéséről a           
határidőn belül nem gondoskodik, a Millenáris Nonprofit Kft. jogosult az Irodabérleti           
Szerződést vagy a Coworking Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 
 
A Millenáris Nonprofit Kft. - tulajdonosi minőségére tekintettel - használhatja az óvadék            
tárgyát és rendelkezhet vele. Az óvadék használata időtartamára az Ügyfél kamatra nem            
jogosult. Amennyiben az óvadék felhasználására nem, vagy csak részben kerül sor, úgy a             
Millenáris Nonprofit Kft. köteles legkésőbb a Szerződés megszűnését követő 15 napon belül            
az óvadék összegével azonos, vagy a felhasznált összeggel csökkentett pénzösszeget átutalni           
az Ügyfél Megrendelő lapon megadott bankszámlájára. 
 

3.1.3.3. Szerződésváltás 
 
Amennyiben az Ügyfél a meglévő Gyűjtőjegye helyett Havi Bérletet, illetve a meglévő Havi             
Bérlete helyett Coworking Szerződést vagy Iroda Bérleti Szerződést szeretne kötni, úgy az új             
Szerződésre tekintettel fizetendő szolgáltatási díj összege a meglévő Szerződés szerinti          
szolgáltatási díjnak a még igénybe nem vett Szolgáltatásokra eső (Gyűjtőjegy esetén a még             
igénybe nem vett napok számával, míg Havi Bérletnél a Szerződésből hátralévő napok            
számával arányos) részével csökken. 
 

3.1.4. Tárgyalóhasználati Szerződés esetén 
 

3.1.4.1. Az Iroda 7 db tárgyalóteremmel rendelkezik. Amennyiben az Ügyfél (aki az Irodában bérleti             
jogviszonnyal rendelkezik) a bérelt munkaállomáson felül tárgyalótermet kíván igénybe venni,          
az erre vonatkozó igényét a jelen ÁSZF 3.1.4.2. pontjában foglaltak szerint köteles jelezni a              
Millenáris Nonprofit Kft. felé és köteles gondoskodni a tárgyalóterem lefoglalásáról. A           
Millenáris Nonprofit Kft. előzetes egyeztetés hiányában nem garantálja, hogy az Ügyfél által            
választott időpontban szabad tárgyalótermet tud biztosítani, ha annak lefoglalásáról az Ügyfél           
nem gondoskodott. 
 

3.1.4.2. Amennyiben az Ügyfél az Irodában már bérleti jogviszonnyal rendelkezik, akkor a           
Tárgyalóhasználati Szerződés a Honlapon keresztül elérhető online foglalási rendszer         
megfelelő rovatainak hiánytalan kitöltésével, azaz a választott tárgyaló és a választott – még             
elérhető (korábban más által le nem foglalt) – idősáv megjelölésével, majd a foglalás             
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véglegesítéseként ezen adatoknak az elküldésével, vagy az Ügyfél által szóban (akár           
személyesen, akár telefonon) megjelölt tárgyaló és – még elérhető (korábban más által le nem              
foglalt) – idősávnak az Irodában tartózkodó adminisztrátor / értékesítő személy általi           
rögzítésével, valamint a Millenáris Nonprofit Kft. által a foglalás visszaigazolásával és           
Napijegy, Gyűjtőjegy, Havi Bérlet esetén - amennyiben a szolgáltatás díjfizetéshez kötött - az             
Árlista szerinti díj kifizetésével jön létre. A visszaigazolást az Ügyfél az általa megadott e-mail              
címre kapja meg. Coworking Szerződés és Irodabérleti Szerződés esetén - amennyiben a            
tárgyaló használata díjfizetéshez kötött - a Tárgyalóhasználati Szerződésre eső díj az aktuális            
elszámolási időszakra kiállítandó számlával egyidejűleg kerül az Ügyfél részére         
kiszámlázására, mely számlát az Ügyfél a számla kiállításától számított 8 napon belül köteles             
megfizetni a Millenáris Nonprofit Kft. részére. 
 

3.1.4.3. A tárgyalóterem bérlésének nem előfeltétele az Irodában bérleti jogviszony fennállása, így a            
tárgyalótermet azok is igénybe vehetik, akik nem rendelkeznek szerződéses jogviszonnyal.          
Ezen esetben a tárgyalóterem bérlésére a recepció nyitvatartási idején belül kerülhet sor. A             
szerződés megkötését megelőzően Honlapon keresztül elérhető online foglalási rendszer         
megfelelő rovatainak hiánytalan kitöltésével, azaz a választott tárgyaló és a választott – még             
elérhető (korábban más által le nem foglalt) – idősáv megjelölésével, majd a foglalás             
véglegesítéseként ezen adatoknak az elküldésével a tárgyaló előzetesen lefoglalható azzal,          
hogy a szerződés akkor jön létre, ha az esetleges előzetes foglalás alapján az Ügyfél által               
kitöltött és aláírt Megrendelő lapot a Millenáris Nonprofit Kft. visszaigazolja és az Ügyfél az              
Árlista szerinti díjat megfizeti. A Megrendelő lap aláírásával az Ügyfél elismeri, hogy az             
ÁSZF-et megismerte és elfogadja azt. 
 
A Millenáris Nonprofit Kft. általi visszaigazolásnak minősül a Megrendelő lap Irodában           
tartózkodó adminisztrátor / értékesítő személy általi aláírása és átvétele. A visszaigazolás           
átvételével - és az előre fizetéssel megvásárolható jegyek esetében a díj kifizetésével - a bérleti               
szerződés a Megrendelő lapon és a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően lép hatályba. 
 
 

3.1.5. Rendezvénytér Bérleti Szerződés esetén 
 
3.1.5.1. Az Irodában található 2 db szemináriumterem és 1 db előadóterem (a továbbiakban            

együttesen: Rendezvénytér), melyek Rendezvénytér Bérleti Szerződés keretében vehetők        
igénybe. Amennyiben az Ügyfél (aki az Irodában bérleti jogviszonnyal rendelkezik) a bérelt            
munkaállomáson felül Rendezvényteret kíván igénybe venni, az erre vonatkozó igényét a jelen            
ÁSZF 3.1.4.2. pontjában foglaltak szerint köteles jelezni a Millenáris Nonprofit Kft. felé és             
köteles gondoskodni a választott terem lefoglalásáról. A Millenáris Nonprofit Kft. előzetes           
egyeztetés hiányában nem garantálja, hogy az Ügyfél által választott időpontban szabad termet            
tud biztosítani, ha annak lefoglalásáról az Ügyfél nem gondoskodott. 
 

3.1.5.2. Amennyiben az Ügyfél az Irodában már bérleti jogviszonnyal rendelkezik, akkor a           
Rendezvénytér Bérleti Szerződés a Honlapon keresztül elérhető online foglalási rendszer          
megfelelő rovatainak hiánytalan kitöltésével, azaz a választott Rendezvénytér és a választott           
idősáv megjelölésével, majd a foglalás véglegesítéseként ezen adatoknak az elküldésével, vagy           
az Ügyfél által szóban (akár személyesen, akár telefonon) megjelölt Rendezvénytér és – még             
elérhető (korábban más által le nem foglalt) – idősávnak az Irodában tartózkodó adminisztrátor             
/ értékesítő személy általi rögzítésével, valamint a Millenáris Nonprofit Kft. által a foglalás             
visszaigazolásával és Napijegy, Gyűjtőjegy és Havi Bérlet esetén - amennyiben a szolgáltatás            
díjfizetéshez kötött - az Árlista szerinti díj kifizetésével jön létre. A visszaigazolást az Ügyfél              
az általa megadott e-mail címre kapja meg. Coworking Szerződés és Irodabérleti Szerződés            
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esetén - amennyiben a Rendezvénytér használata díjfizetéshez kötött - a Rendezvénytér Bérleti            
Szerződésre eső díj az aktuális elszámolási időszakra kiállítandó számlával egyidejűleg kerül           
az Ügyfél részére kiszámlázására, mely számlát az Ügyfél a számla kiállításától számított 8             
napon belül köteles megfizetni a Millenáris Nonprofit Kft. részére. 
 

3.1.5.3. A Rendezvénytér bérlésének nem előfeltétele az Irodában bérleti jogviszony fennállása, így a            
Rendezvényteret azok is igénybe vehetik, akik nem rendelkeznek szerződéses jogviszonnyal.          
A szerződés megkötését megelőzően Honlapon keresztül elérhető online foglalási rendszer          
megfelelő rovatainak hiánytalan kitöltésével, azaz a választott Rendezvénytér és a választott           
idősáv megjelölésével, majd a foglalás véglegesítéseként ezen adatoknak az elküldésével a           
Rendezvénytér előzetesen lefoglalható azzal, hogy a szerződés akkor jön létre, ha az esetleges             
előzetes foglalás alapján az Ügyfél által kitöltött és aláírt Megrendelő lapot a Millenáris             
Nonprofit Kft. visszaigazolja és az Ügyfél az Árlista szerinti díjat megfizeti. A Megrendelő lap              
aláírásával az Ügyfél elismeri, hogy az ÁSZF-et megismerte és elfogadja azt.  
 
A Millenáris Nonprofit Kft. általi visszaigazolásnak minősül a Megrendelő lap Irodában           
tartózkodó adminisztrátor / értékesítő személy általi aláírása és átvétele. A visszaigazolás           
átvételével - és az előre fizetéssel megvásárolható jegyek esetében a díj kifizetésével - a bérleti               
szerződés a Megrendelő lapon és a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően lép hatályba.  

 
 
3.2. AZ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ     

SZERZŐDÉSEK ESETÉN 
 
3.2.1. A jelen ÁSZF szerinti Egyéb Szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződés szóban, illetve           

ráutaló magatartással is megköthető - az igénybevétel napján hatályos Árlista szerint -            
amennyiben az Ügyfél a Millenáris Nonprofit Kft. vagy az Irodában tartózkodó adminisztrátor            
/ értékesítő személy előzetes jóváhagyását és az Árlista szerinti díj megfizetését követően            
igénybe veszi az Egyéb Szolgáltatást. Az Egyéb Szolgáltatások igénybevételére kizárólag a           
Napijegyhez, Gyűjtőjegyhez, Havi Bérlethez, Coworking Szerződéshez vagy Irodabérleti        
Szerződéshez kapcsolódó szolgáltatásként van lehetőség, az Egyéb Szolgáltatások önállóan         
nem vehetők igénybe. 

 
 
4. SZOLGÁLTATÁSOK TARTALMA 

 
4.1. A Millenáris Nonprofit Kft. a Szerződések szerinti szolgáltatásokat az Ügyfél által aláírt            

Megrendelő lap, a jelen ÁSZF és az esetleges egyedi megállapodások alapján, a saját             
berendezési és felszerelési tárgyaival nyújtja, nyitvatartási időben. A nyitvatartási idő hétfőtől           
csütörtökig 09:00 - 18:00 óra között, illetve pénteken 09:00 - 17:00 óra között került              
megállapításra (a továbbiakban: Nyitvatartási idő). A Szerződés alapján az Ügyfél a           
Millenáris Nonprofit Kft. tulajdonában álló ingóságokon tulajdonjogot nem szerez, kizárólag          
időszakos használatra jogosult, ellenérték fejében. 
 

4.2. A Millenáris Nonprofit Kft. – amennyiben az egyedi szerződés ettől eltérően nem rendelkezik             
– az egyes Szerződések alapján a jelen fejezet szerinti Szolgáltatások nyújtására köteles. 
 

4.2.1. Napijegy (Work As You Go – Úszóasztal) 
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A Napijegyet váltó Ügyfél a jegy érvényességi idején belül, azaz a Napijegyen meghatározott             
naptári napon Nyitvatartási időben az alábbi Szolgáltatások igénybevételére jogosult a jelen           
ÁSZF-ben foglalt feltételekkel: 
 

● az Iroda közös tereinek és az abban található irodai bútoroknak a rendeltetésszerű            
használata (elsősorban munkavégzés céljára); 

● Szélessávú internet (kábeles és wifi) használata; 
● Korlátlan telefon és laptop töltés az áramhálózatról; 
● Locker használata; 
● Telefonfülke használata; 
● Kerékpártároló használata; 
● Női és férfi zuhany, mosdó használata; 
● Konyha és konyhai eszközök használata; 
● Flipchart használata; 
● Közösségi Rendezvényeken való ingyenes részvétel lehetősége; 
● valamennyi Egyéb Szolgáltatás, az Árlistában feltüntetett használati díj megfizetése         

ellenében. 
 

4.2.2. Gyűjtőjegy (Work As You Go – Úszóasztal) 
 

A Gyűjtőjegyet az Ügyfél a Szerződés megkötésétől számított 30 (harminc) napon belül általa             
választott, tetszőleges 5 (öt) munkanapon a jelen ÁSZF-ben meghatározott Nyitvatartási          
időben veheti igénybe. A 30 (harminc) napos határidő számításánál a jegyváltás napja a 30              
(harminc) napba beleszámít. 
 
A Gyűjtőjegyet váltó Ügyfél az alábbi Szolgáltatások igénybevételére jogosult a jelen           
ÁSZF-ben foglalt feltételekkel: 
 

● Az Iroda közös tereinek és az abban található irodai bútoroknak a rendeltetésszerű            
használata (elsősorban munkavégzés céljára); 

● Szélessávú internet (kábeles és wifi) használata; 
● Korlátlan telefon és laptop töltés az áramhálózatról; 
● Locker használata; 
● Telefonfülke használata; 
● Kerékpártároló használata; 
● Női és férfi zuhany, mosdó használata; 
● Konyha és konyhai eszközök használata; 
● Flipchart használata; 
● Közösségi Rendezvényeken való ingyenes részvétel lehetősége; 
● Valamennyi Egyéb Szolgáltatás, az Árlistában feltüntetett használati díj megfizetése         

ellenében. 
 

4.2.3. Havi Bérlet (All You Can Work – Úszóasztal) 
 

A Havi Bérletet az Ügyfél a Szerződés megkötésétől vagy a Megrendelő lapon előre             
meghatározott naptól számított 30 (harminc) napon keresztül a jelen ÁSZF-ben meghatározott           
Nyitvatartási időben veheti igénybe. A 30 (harminc) napos határidő számításánál a kezdőnap a             
30 (harminc) napba beleszámít. A Megrendelő lapon fel kell tüntetni a Havi Bérlet kezdő és a                
lejárati időpontját. 
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Az Úszóasztalra Havi Bérletet váltó Ügyfél – a Szerződés határozott időtartamán belül – az              
alábbi Szolgáltatások igénybevételére jogosult a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel: 
 

● Az Iroda közös tereinek és az abban található irodai bútoroknak a rendeltetésszerű            
használata (elsősorban munkavégzés céljára); 

● Szélessávú internet (kábeles és wifi) használata; 
● Korlátlan telefon és laptop töltés az áramhálózatról; 
● Locker használata; 
● Telefonfülke használata; 
● Kerékpártároló használata; 
● Női és férfi zuhany, mosdó használata; 
● Konyha és konyhai eszközök használata; 
● Havonta 5000,- Ft, azaz ötezer forint értékben kávé és egyéb ital fogyasztása (a             

kijelölt automatából) azzal, hogy a havonta fel nem használt összeget az Ügyfél a             
következő hónapra nem viheti át, az "elveszik"; 

● Flipchart használata; 
● Nyomtatás voucher: 10 lap/hó/fő; 
● Közösségi Rendezvényeken való ingyenes részvétel lehetősége; 
● Külső ügyfél fogadása Vendégkártya váltásával; 
● Havi 6 óra tárgyaló használat - a foglaláskori szabad helyek függvényében; 
● Valamennyi Egyéb Szolgáltatás, az Árlistában feltüntetett használati díj megfizetése         

ellenében; 
● Teljes körű munkavégzési lehetőség Nyitvatartási időn kívül is hétfőn 09:00 órától           

péntek 17:00 óráig. 
 

4.2.4. Havi Bérlet (All You Can Work – Dedikált Asztal) 
 

A Havi Bérletet az Ügyfél a Szerződés megkötésétől vagy a Megrendelő lapon előre             
meghatározott naptól számított 30 (harminc) napon keresztül a jelen ÁSZF-ben meghatározott           
Nyitvatartási időben veheti igénybe. A 30 (harminc) napos határidő számításánál a kezdőnap a             
30 (harminc) napba beleszámít. A Megrendelő lapon fel kell tüntetni a Havi Bérlet kezdő és a                
lejárati időpontját. 
 
Az Dedikált Asztalra Havi Bérletet váltó Ügyfél – a Szerződés határozott időtartamán belül –              
az alábbi Szolgáltatások igénybevételére jogosult a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel: 
 

● Az Iroda közös tereinek és az abban található irodai bútoroknak a rendeltetésszerű            
használata (elsősorban munkavégzés céljára); 

● A szerződő Ügyfélnek vagy az Ügyfél által megjelölt természetes személynek          
/személyeknek előre meghatározott, dedikált asztal biztosítása és ennek kizárólagos         
használata; 

● Szélessávú internet (kábeles és wifi) használata; 
● Korlátlan telefon és laptop töltés az áramhálózatról; 
● Locker használata; 
● Telefonfülke használata; 
● Kerékpártároló használata; 
● Női és férfi zuhany, mosdó használata; 
● Konyha és konyhai eszközök használata; 
● Havonta 5.000,- Ft, azaz ötezer forint értékben kávé és egyéb ital fogyasztása (a             

kijelölt automatából) azzal, hogy a havonta fel nem használt összeget az Ügyfél a             
következő hónapra nem viheti át, az "elveszik"; 
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● Flipchart használata; 
● Nyomtatás voucher: 10 lap/hó/fő; 
● Közösségi Rendezvényeken való ingyenes részvétel lehetősége; 
● Külső ügyfél fogadása Vendégkártya váltásával; 
● Havi 10 óra tárgyaló használat - a foglaláskori szabad helyek függvényében; 
● Havi 4 óra szeminárium terem használat - a foglaláskori szabad helyek függvényében; 
● Valamennyi Egyéb Szolgáltatás, az Árlistában feltüntetett használati díj megfizetése         

ellenében; 
● Teljes körű munkavégzési lehetőség Nyitvatartási időn kívül is hétfőn 09:00 órától           

péntek 17:00 óráig. 
 

4.2.5. Coworking Szerződés (Úszóasztal) 
 
4.  

4.1.  
4.2.  

4.2.1. 
4.2.2. 
4.2.3. 
4.2.4. 
4.2.5. 

Az Úszóasztal tárgyú Coworking Szerződés alapján a szolgáltatást az Ügyfél a Szerződés            
megkötésétől vagy a Megrendelő lapon előre meghatározott naptól számított legfeljebb egy (1)            
éves határozott időn keresztül a jelen ÁSZF-ben meghatározott Nyitvatartási időben veheti           
igénybe. A Megrendelő lapon fel kell tüntetni a Szerződés kezdő és a lejárati időpontját. 

 
Az Úszóasztalra Coworking Szerződést kötő Ügyfél – a Szerződés határozott időtartamán belül – az              

alábbi Szolgáltatások igénybevételére jogosult a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel: 
 
● Az Iroda közös tereinek és az abban található irodai bútoroknak a rendeltetésszerű 

használata (elsősorban munkavégzés céljára); 
● Szélessávú internet (kábeles és wifi) használata; 
● Korlátlan telefon és laptop töltés az áramhálózatról; 
● Locker használata; 
● Telefonfülke használata; 
● Kerékpártároló használata; 
● Női és férfi zuhany, mosdó használata; 
● Konyha és konyhai eszközök használata; 
● Havonta 5000,- Ft, azaz ötezer forint értékben kávé és egyéb ital fogyasztása (a 

kijelölt automatából) azzal, hogy a havonta fel nem használt összeget az Ügyfél a 
következő hónapra nem viheti át, az "elveszik"; 

● Flipchart használata; 
● Nyomtatás voucher: 10 lap/hó/fő 
● Közösségi Rendezvényeken való ingyenes részvétel lehetősége; 
● Külső ügyfél fogadása Vendégkártya váltásával; 
● Havi 6 óra tárgyaló használat - a foglaláskori szabad helyek függvényében -; 
● Valamennyi Egyéb Szolgáltatás, az Árlistában feltüntetett használati díj megfizetése         

ellenében; 
● Teljes körű munkavégzési lehetőség Nyitvatartási időn kívül is hétfőn 09:00 órától           

péntek 17:00 óráig. 
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4.2.6. Coworking Szerződés (Dedikált asztal) 
 

A Dedikált asztal tárgyú Coworking Szerződés alapján a szolgáltatást az Ügyfél a Szerződés             
megkötésétől vagy a Megrendelő lapon előre meghatározott naptól számított legfeljebb egy (1)            
éves határozott időn keresztül a jelen ÁSZF-ben meghatározott Nyitvatartási időben veheti           
igénybe. A Megrendelő lapon fel kell tüntetni a Szerződés kezdő és a lejárati időpontját. 
 
Az Dedikált Asztalra Coworking Szerződést kötő Ügyfél – a Szerződés határozott időtartamán            
belül – az alábbi Szolgáltatások igénybevételére jogosult a jelen ÁSZF-ben foglalt           
feltételekkel: 
 

● Az Iroda közös tereinek és az abban található irodai bútoroknak a rendeltetésszerű            
használata (elsősorban munkavégzés céljára); 

● A szerződő Ügyfélnek vagy az Ügyfél által megjelölt természetes személynek          
/személyeknek előre meghatározott, dedikált asztal biztosítása és ennek kizárólagos         
használata; 

● Szélessávú internet (kábeles és wifi) használata; 
● Korlátlan telefon és laptop töltés az áramhálózatról; 
● Locker használata; 
● Telefonfülke használata; 
● Kerékpártároló használata; 
● Női és férfi zuhany, mosdó használata; 
● Konyha és konyhai eszközök használata; 
● Havonta 5.000,- Ft, azaz ötezer forint értékben kávé és egyéb ital fogyasztása (a             

kijelölt automatából) azzal, hogy a havonta fel nem használt összeget az Ügyfél a             
következő hónapra nem viheti át, az "elveszik"; 

● Flipchart használata; 
● Nyomtatás voucher: 10 lap/hó/fő; 
● Közösségi Rendezvényeken való ingyenes részvétel lehetősége; 
● Külső ügyfél fogadása Vendégkártya váltásával; 
● Havi 10 óra tárgyaló használat - a foglaláskori szabad helyek függvényében; 
● Havi 4 óra szeminárium terem használat - a foglaláskori szabad helyek függvényében; 
● Valamennyi Egyéb Szolgáltatás, az Árlistában feltüntetett használati díj megfizetése         

ellenében; 
● Teljes körű munkavégzési lehetőség Nyitvatartási időn kívül is hétfőn 09:00 órától           

péntek 17:00 óráig. 
 
4.2.7. Iroda bérleti szerződés 

 
Az Irodabérleti Szerződés alapján az Irodán belül a zárható irodát az Ügyfél a Szerződés              
megkötésétől vagy a Szerződésben meghatározott naptól számított legfeljebb egy (1) éves           
határozott időtartamig a jelen ÁSZF-ben meghatározott Nyitvatartási időben veheti igénybe          
azzal, hogy a kizárólagos használatú irodák tekintetében a birtokátruházás és az iroda            
visszaadása átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett történik.  
 
Az Irodabérleti Szerződést kötő Ügyfél – a Szerződés határozott időtartamán belül – az alábbi              
Szolgáltatások igénybevételére jogosult a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel: 
 

● Az Iroda közös tereinek és az abban található irodai bútoroknak a rendeltetésszerű            
használata (elsősorban munkavégzés céljára); 
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● A szerződő Ügyfélnek vagy az Ügyfél által megjelölt természetes személynek          
/személyeknek előre meghatározott, iroda biztosítása és ennek kizárólagos használata;  

● Szélessávú internet (kábeles és wifi) használata; 
● Korlátlan telefon és laptop töltés az áramhálózatról; 
● Locker használata; 
● Telefonfülke használata; 
● Kerékpártároló használata; 
● Női és férfi zuhany, mosdó használata; 
● Konyha és konyhai eszközök használata; 
● Havonta 5.000,- Ft, azaz ötezer forint értékben kávé és egyéb ital fogyasztása (a             

kijelölt automatából) azzal, hogy a havonta fel nem használt összeget az Ügyfél a             
következő hónapra nem viheti át, az "elveszik"; 

● Flipchart használata; 
● Nyomtatás 10 lap/hó/fő; 
● Közösségi Rendezvényeken való ingyenes részvétel lehetősége; 
● Külső ügyfél fogadása Vendégkártya váltásával; 
● Havi 15 óra tárgyaló használat - a foglaláskori szabad helyek függvényében; 
● Heti 4 óra szeminárium terem használat - a foglaláskori szabad helyek függvényében; 
● Havi 4 óra előadóterem használat - a foglaláskori szabad helyek függvényében; 
● Levelezési cím szolgáltatás és dedikált kapcsolattartó; 
● Valamennyi Egyéb Szolgáltatás, az Árlistában feltüntetett használati díj megfizetése         

ellenében. 
● Teljes körű munkavégzési lehetőség a hét minden napján 0-24 óráig. 

 
A Millenáris Nonprofit Kft. a területén megvalósuló rendezvények / építkezések vonatkozásában –            
Ügyfél előzetes tájékoztatását követően – jogosult a terület megközelíthetőségét, illetve bejárását           
korlátozni, a területet esetlegesen teljesen elzárni, mellyel kapcsolatban Ügyfél nem jogosult           
kártérítésre, illetve egyéb kompenzációra. 
 
4.2.8. Tárgyalóhasználati Szerződés 
 

A Tárgyalóhasználati Szerződés alapján az Ügyfél az általa megjelölt tárgyaló, valamint a            
tárgyalóban található felszerelések és berendezések kizárólagos használatára jogosult az         
igényelt, illetve megjelölt és a Millenáris Nonprofit Kft. által visszaigazolt időtartamon belül.            
A tárgyalók tekintetében a birtokátruházás és a tárgyalók visszaadása átadás-átvételi          
jegyzőkönyv felvétele mellett történik. 
 

4.2.9. Rendezvénytér Bérleti Szerződés 
 

A Rendezvénytér Bérleti Szerződés alapján az Ügyfél az általa megjelölt Rendezvénytér           
(szemináriumi terem vagy előadóterem), valamint a választott teremben található felszerelések          
és berendezések kizárólagos használatára jogosult az igényelt, illetve megjelölt és a Millenáris            
Nonprofit Kft. által visszaigazolt időtartamon belül. A Rendezvénytér tekintetében a          
birtokátruházás és a Rendezvénytér visszaadása átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett         
történik. 

 
 
4.2.10. Egyéb Szolgáltatások 
 

A Napijegyhez, Gyűjtőjegyhez, Havi Bérlethez, Coworking Szerződéshez vagy Irodabérleti         
Szerződéshez kapcsolódó szolgáltatásként a Millenáris Nonprofit Kft. az alábbiak szerinti          
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Egyéb Szolgáltatásokat biztosítja az Árlistában feltüntetett szolgáltatási díjak megfizetése         
ellenében: nyomtatás, fénymásolás, szkennelés lehetősége, továbbá Levelezési cím        
szolgáltatás. 
 
A Levelezési cím szolgáltatási Szerződés alapján a Millenáris Nonprofit Kft. a Megrendelő            
lapon meghatározott időtartamban, de legfeljebb a Napijegy, Gyűjtőjegy, Havi Bérlet,          
Coworking Szerződés vagy Irodabérleti Szerződés időtartamáig biztosítja az Ügyfél számára,          
hogy a 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. D épület címet az üzleti tevékenysége, illetve               
ahhoz kapcsolódó kommunikációja során levelezési címként használja. A Levelezési cím          
szolgáltatás alapján használt levelezési címet az Ügyfél nem jogosult a tevékenysége           
gyakorlásának helyeként (pl. székhelyként, telephelyként, fióktelepként) az illetékes hatóság         
által vezetett nyilvántartásba bejegyeztetni, és az alapján az Ügyfelet feltüntető cégtábla           
elhelyezésére sem kerülhet sor. 
 
A Szerződő Ügyfél a Levelezési cím szolgáltatás igénybe vételével egyidejűleg köteles a            
Millenáris Nonprofit Kft. részére a postai küldemények átvételére vonatkozó, szabályszerűen          
kitöltött meghatalmazást rendelkezésére bocsátani, és a Millenáris Nonprofit Kft. által jelzett           
igény esetén azt 15 (tizenöt) napon belül újabb meghatalmazás aláírásával megújítani. Az            
Ügyfél a Levelezési cím szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó Megrendelő lapon vagy           
szerződésben köteles megadni egy olyan levelezési címet, illetve e-mail címet, amelyeken az            
elérhetősége - az Irodába érkező küldemények továbbítása vagy a küldeményekről szóló           
értesítés elküldése érdekében - folyamatosan biztosított. A megadott levelezési cím vagy           
e-mail cím változását haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) napon belül köteles írásban            
jelezni a Millenáris Nonprofit Kft. felé. 
 
A Millenáris Nonprofit Kft. a Levelezési cím szolgáltatás igénybe vétele esetén létrejött            
szerződés alapján köteles elektronikus úton 6 órán belül értesíteni az Ügyfelet a részére             
kézbesített bármely küldeménye (vagy a kézbesítési kísérletről szóló értesítés) érkezéséről, és           
köteles azokat az Ügyfél általi személyes átvételig megőrizni. Az Ügyfél tudomásul veszi,            
hogy a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályok alapján ilyen esetben a küldemény            
kézbesítési napja a küldemény Millenáris Nonprofit Kft. általi átvételének napja, függetlenül           
attól, hogy az Ügyfél mikor szerzett tudomást a küldemény beérkezéséről, vagy hogy mikor             
vette át a küldeményt Millenáris Nonprofit Kft.-től. 
 

4.3. A Szerződésekhez tartozó berendezéseket és felszereléseket, valamint az egyéb beépített vagy           
nem beépített bútorokat a Millenáris Nonprofit Kft. rendeltetésszerű használatra alkalmas          
állapotban biztosítja az Ügyfelek részére. A felszerelések, berendezések és bútorok          
rendszeresen tesztelésre és ellenőrzésre kerülnek. Az Ügyfelek kötelesek valamennyi         
Szerződéshez tartozó berendezést és felszerelést, valamint az egyéb beépített vagy nem           
beépített bútorokat, továbbá a helyiségeket és az épület külső és belső részeit azok állagát              
megóvva használni. A helytelen, nem rendeltetésszerű használat, rongálás tilos. A jelen           
bekezdésben foglaltak megszegésével okozott károkat az Ügyfél köteles teljes egészében          
megtéríteni, ideértve az elmaradt hasznot, valamint a következményes károkat is. 
 

4.4. Abban az esetben, ha az Ügyfél a berendezések, illetve felszerelések használata során hibát,             
illetve problémát észlel, köteles erről az Iroda munkatársa útján a Millenáris Nonprofit Kft.-t             
haladéktalanul tájékoztatni. A Millenáris Nonprofit Kft. a hiba jelentését követően annak           
észszerű időn belül történő kijavítására törekszik. 
 

4.5. A Millenáris Nonprofit Kft. - különös tekintettel a hálózatot üzemeltető szolgáltatónál vagy            
egyéb harmadik személyeknél esetlegesen fellépő problémákra, hibákra - nem garantálja, hogy           
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az internet hozzáférés minden időszakban a megadott sebességgel működik. Esetleges          
probléma, hiba felmerülése vagy internet kimaradás esetén a Millenáris Nonprofit Kft. -            
különösen az internetszolgáltató megkeresésével - minden tőle telhetőt megtesz a hiba,           
probléma, leállás mielőbbi elhárítása érdekében. 
 

4.6. A Szerződés megkötése előtt az Ügyfél érdekkörébe tartozik valamennyi felszerelés          
működésének ellenőrzése és visszaigazolása, a hibák jelzése. 
 

4.7. A munkaállomásokat, azok használatát követően, rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta         
állapotban kell elhagyni és visszaadni. 

 
 
5. SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK EGYÉB FELTÉTELEI 

 
5.1. Belépés 

 
Az Irodába történő belépés és a Szolgáltatások igénybevétele a Millenáris Nonprofit Kft. által             
óvadék ellenében biztosított belépőkártya birtokában, érvényes Szerződéssel lehetséges. A         
Millenáris Nonprofit Kft. a Szerződést kötő Ügyfelei beléptetésére az Irodában felszerelt RFID            
automatikus azonosítás alkalmazásával működő beléptető-rendszert alkalmazza. A használat        
feltétele, hogy az Ügyfél a saját, illetve az általa a Szolgáltatás igénybevételére kijelölt             
természetes személy beléptető-rendszer használatához szükséges adatait a Megrendelő lapon         
vagy annak aláírásával egyidejűleg hiánytalanul a Millenáris Nonprofit Kft. rendelkezésére          
bocsássa. Ezen adatok rendelkezésre bocsátásával az érintett kifejezetten hozzájárul az adatai           
Millenáris Nonprofit Kft. általi kezeléséhez. A belépőkártya kiadásához szükséges személyes          
adatok kezelésére az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak irányadók. A belépőkártya         
személyre szól, harmadik személyre át nem ruházható, és más használatába vagy birtokába át             
nem adható. A belépőkártya azonos időben csupán egy személy számára biztosítja a belépést             
és a szolgáltatások igénybe vételét. 
 
A belépőkártyákkal való beléptetés rendjét, időszakonként meghatározott pontos helyét, a          
belépőkártyák használatára vonatkozó részletes szabályokat a Házirend tartalmazza. 
 
A belépőkártya elvesztése vagy megrongálódása esetén az elveszett vagy megrongálódott          
belépőkártyák pótlásáról a Millenáris Nonprofit Kft. haladéktalanul, az Ügyfél költségére (az           
óvadék megtartásával) gondoskodik, így az Ügyfél a belépőkártya elvesztése vagy          
megrongálódása esetén köteles 5.000,- Ft, azaz ötezer forint összeget megfizetni a Millenáris            
Nonprofit Kft. részére.  
 

5.2. Rendeltetésszerű joggyakorlás 
 

Az Ügyfél a Szerződés alapján őt megillető jogai gyakorlása során köteles a jogszabályokat és              
a Házirend előírásait maradéktalanul betartva, a rendeltetésszerű joggyakorlás        
követelményeinek megfelelően, a Millenáris Nonprofit Kft. további Ügyfeleinek a jogos          
érdekeire is figyelemmel eljárni. Amennyiben az Ügyfél a magatartásával a Millenáris           
Nonprofit Kft. további szerződött Ügyfeleit szükségtelenül zavarja, a Millenáris Nonprofit Kft.           
Irodában tartózkodó alkalmazottja jogosult az Ügyfelet a zavaró magatartásának a          
felhagyására, illetve szükség esetén az Iroda elhagyására felszólítani. Az Ügyfél tudomásul           
veszi, hogy a Millenáris Nonprofit Kft. a Házirendet jogosult egyoldalúan módosítani,           
amelyről az Ügyfelet - a módosítás hatályba lépését megelőző 15 nappal - tájékoztatni köteles.              
A tájékoztatás megvalósulhat e-mailen vagy a hirdetőtáblán való közzététellel is. Amennyiben           
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az Ügyfél a módosítással nem ért egyet, a tájékoztatás kézhezvételétől számított 8 napon belül              
jogosult az egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a Felek a már              
teljesített szolgáltatások alapján kötelesek egymással elszámolni, a már megváltott         
bérletek/jegyek esetében a fel nem használt időre arányos ellenszolgáltatást a Millenáris           
Nonprofit Kft. visszatéríti a jelen ÁSZF 7.3.3. pontja szerint. 

 
5.3. A Szerződés teljesítésére vonatkozó egyéb szabályok 
 
5.3.1. Az Ügyfél a munkaállomást kizárólag irodai munkavégzés céljára és a jelen ÁSZF-ben            

meghatározott módon használhatja, azt harmadik személy használatába, illetve albérletbe nem          
adhatja, és a Millenáris Nonprofit Kft. előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül át nem alakíthatja.             
Ennek megszegése esetén a Millenáris Nonprofit Kft. jogosult a Szerződést azonnali hatállyal            
felmondani. 
 

5.3.2. A Millenáris Nonprofit Kft. jogosult a munkaállomások, valamint az Iroda többi helyiségének            
és épületének a fenntartásához, karbantartásához, javításához, felújításához, átalakításához        
szükséges munkálatok elvégzésére. A Millenáris Nonprofit Kft. törekszik arra, hogy a           
szükséges munkálatokat - amennyiben az lehetséges - Nyitvatartási időn kívül, az Ügyfelek            
zavarása nélkül végezze el. A munkálatok elvégzéséről és annak várható időtartamáról a            
Millenáris Nonprofit Kft. az Ügyfelet előzetesen tájékoztatja, kivéve, ha a munkálatok           
haladéktalan elvégzése közvetlenül fenyegető kár megelőzésére vagy csökkentésére szolgál.         
Ebben az esetben az Ügyfél köteles az Irodát elhagyni és a bérelt területet vagy munkaállomást               
a munkálatok elvégzése céljából a Millenáris Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsátani.          
Amennyiben az Ügyfél ezen kötelezettségének nem tesz eleget, köteles az ebből eredő károk             
és költségek megtérítésére. 
 

5.3.3. Az Ügyfél köteles az internet szolgáltatás igénybevétele során a hálózat túlterhelésétől           
tartózkodni. Az Ügyfél e tekintetben köteles az ésszerűtlenül nagy adatforgalom          
lebonyolítását, illetve a torrent oldalak használatát mellőzni. E tekintetben tilos a szerzői jogi             
védelem alatt álló tartalom fel és letöltése, terjesztése, másolása. Tilos továbbá a felnőtt             
tartalom, illetve az egyéb közbotránkozás kiváltására alkalmas tartalom fel és letöltése, az            
ilyen jellegű oldalak böngészése. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Millenáris Nonprofit Kft.             
olyan IT megoldást alkalmaz, amely során a szolgáltató a jelen pont szerinti tiltás alá eső               
portok használatát letiltja. A tiltás alá eső oldalak használatára kizárólag a Millenáris            
Nonprofit Kft. külön engedélye alapján, a tiltás feloldása esetén van helye.  
 
Amennyiben az Ügyfél ezen kötelezettségét megszegi, az ebből eredő következményekért          
kizárólagos felelősséggel tartozik és köteles mentesíteni a Millenáris Nonprofit Kft.-t          
mindennemű ebből folyó kártérítési és egyéb kötelezettség alól. 
 

5.3.4. Az Ügyfél az Irodában jogosult ügyfeleket és vendégeket fogadni, és a vendégek fogadására -              
külön térítés ellenében - tárgyalót igényelni azzal, hogy a vendégek a Millenáris Nonprofit Kft.              
további Ügyfeleit szükségtelenül nem zavarhatják. Az Ügyfél egynél több vendég fogadása           
esetén köteles tárgyaló bérléséről gondoskodni, mert a közösségi irodai térben ez           
szükségtelenül zavarná a Millenáris Nonprofit Kft. további Ügyfeleit. Egy vendég vagy ügyfél            
közösségi térben való tartózkodásának időtartama a vendég belépésétől számított 2 (kettő) órát            
nem haladhatja meg. A vendégek magatartásáért, esetleges károkozásáért az Ügyfél          
felelősséget vállal. 
 
Amennyiben az Ügyfél által fogadott vendég vagy ügyfél a Szolgáltatásokat saját céljára veszi             
igénybe, úgy a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint Szerződés megkötésére, és az igénybe vett             
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szolgáltatásoknak megfelelő díjak megfizetésére köteles. Jelen előírás megszegéséből eredő         
költségekért és károkért az Ügyfél, valamint az Ügyfél vendége(i) egyetemlegesen felelnek. 
 

5.3.5. Az Ügyfelek tudomásul veszik, hogy az Irodában a Nyitvatartási időn túl van takarítás. A              
Millenáris Nonprofit Kft. a Nyitvatartási időn túl az Irodában hagyott személyes tárgyakért -             
kivéve a zárható szekrényben hagyott személyes tárgyak - felelősséget nem vállal. 
 
Ezen túlmenően az Ügyfelek tudomásul veszik, hogy a Millenáris Nonprofit Kft. hétvégén és             
nyitvatartási időn kívül takarítja a zárható irodákat is. Az Ügyfelek tudomásul veszik és             
hozzájárulnak ahhoz, hogy a takarítás, illetve hibaelhárítás érdekében a Millenáris Nonprofit           
Kft. a lezárt irodahelységekbe belépjen, az Ügyfeleknek az irodában tartott dolgait elmozdítsa,            
majd visszahelyezze. 

 
 
6. DÍJAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
6.1. Használati és szolgáltatási díjak 

 
Az Ügyfél a Szolgáltatások, illetve Egyéb Szolgáltatások igénybevételéért az azok alapjául           
szolgáló Szerződés megkötésekor hatályos Árlista szerinti használati, illetve szolgáltatási díjak          
fizetésére köteles. Az Árlistában feltüntetett árak az általános forgalmi adó összegét nem            
tartalmazzák. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Millenáris Nonprofit Kft. számláját az általános            
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) 175. § szerinti              
elektronikus számlaként állítja ki, kivéve, ha az Ügyféllel külön és kifejezetten megállapodik a             
papír alapú számla kibocsátásáról. 
 
Az Ügyfél köteles a Millenáris Nonprofit Kft. által szabályszerűen kiállított számlát a            
vonatkozó fizetési határidőn belül, magyar forintban megfizetni. Más devizában történő          
teljesítés esetén az átváltásból eredő többletköltségek az Ügyfelet terhelik. 
 

6.2. Fizetési feltételek Napijegy, Gyűjtőjegy, Havi Bérlet vásárlása esetén 
 
Az Ügyfél az igényelt szolgáltatási csomagnak megfelelő bérleti díjat a munkaállomás           
birtokbavételét megelőzően - azaz előre - számla ellenében egy összegben köteles megfizetni a             
Millenáris Nonprofit Kft. részére. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a munkaállomás           
birtokbavételének és használatának feltétele a bérleti díj hiánytalan megfizetése. Az Ügyfél           
általi fizetés abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha a fizetés a Millenáris Nonprofit Kft.              
bankszámláján jóváírásra kerül, illetve amennyiben a díjat bankkártyával megfizette. 
 

6.3. Fizetési feltételek Coworking Szerződés és Irodabérleti Szerződés esetén 
 

Az Ügyfél a Coworking Szerződésben vagy az Irodabérleti Szerződésben foglalt díjfizetési           
kötelezettségének, a Millenáris Nonprofit Kft. által kiállított számla ellenében, a Szerződés           
megkötését követő 30 (harminc) napos elszámolási időszakok alapulvételével, elszámolási         
időszakonként előre, a tárgyi elszámolási időszak kezdetétől számított 5 munkanapon belül           
kiállított számla kiállítását követő 8 (nyolc) napon belül köteles eleget tenni. Az Ügyfél általi              
fizetés abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha a fizetés a Millenáris Nonprofit Kft.             
bankszámláján jóváírásra kerül, illetve amennyiben a díjat bankkártyával megfizette. 
 
A számla fizetési határidejének lejártát követő naptól az Ügyfél késedelembe esik. Késedelem            
esetén a Millenáris Nonprofit Kft. a Ptk. szerinti késedelmi kamatot és amennyiben az Ügyfél              
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jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet, a behajtási költségátalányról           
szóló 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányt számolja fel. 
 
Késedelem esetén a Millenáris Nonprofit Kft. felfüggesztheti a szolgáltatások nyújtását,          
továbbá megtagadhatja az Ügyfél részére az Iroda használatát és az oda való belépést, az              
Ügyfél teljes tartozásának kiegyenlítéséig. A felfüggesztés ideje alatt az Ügyfél használati díj            
fizetésére nem köteles, ha a dolgot nem használja. Amennyiben a Millenáris Nonprofit Kft. a              
teljesítésre megfelelő, azaz legalább 8 napos határidőt szabott, és az Ügyfél a teljes tartozását              
nem egyenlítette ki, a Millenáris Nonprofit Kft. jogosult a Szerződést azonnali hatállyal            
felmondani. 

 
6.4. Fizetési feltételek Tárgyalóhasználati Szerződés és Rendezvénytér Bérleti Szerződés esetén 

 
Az Ügyfél az igényelt szolgáltatási csomagnak megfelelő bérleti díjat a Napijegy, Gyűjtőjegy            
és a Havi Bérlet esetén a tárgyaló, illetve a Rendezvénytér birtokbavételét megelőzően - azaz              
előre - számla ellenében egy összegben köteles megfizetni a Millenáris Nonprofit Kft. részére.             
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a tárgyaló, illetve Rendezvénytér birtokbavételének és           
használatának feltétele a bérleti díj hiánytalan megfizetése. Az Ügyfél általi fizetés abban az             
esetben tekinthető teljesítettnek, ha a fizetés a Millenáris Nonprofit Kft. bankszámláján           
jóváírásra kerül, illetve amennyiben a díjat bankkártyával megfizette. 
 
Coworking Szerződés és Irodabérleti Szerződés esetén - amennyiben a Rendezvénytér          
használata díjfizetéshez kötött - a Rendezvénytér Bérleti Szerződésre eső díj az aktuális            
elszámolási időszakra kiállítandó számlával egyidejűleg kerül az Ügyfél részére         
kiszámlázására, mely számlát az Ügyfél a számla kiállításától számított 8 napon belül köteles             
megfizetni a Millenáris Nonprofit Kft. részére. 

 
6.5. Fizetési feltételek az Egyéb Szolgáltatások igénybevétele esetén 

 
A változó költségekre (pl. nyomtatásra, fénymásolásra, levelezési cím szolgáltatásra)         
vonatkozó, illetve egyéb számlák a Szerződés megkötését követő 30 (harminc) napos           
elszámolási időszakok alapulvételével, elszámolási időszakonként utólag kerülnek kiállításra.        
Ezen számlákat a számla kiállításától számított 8 (nyolc) napon belül köteles az Ügyfél             
kiegyenlíteni. Az Ügyfél általi fizetés abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha a fizetés a              
Millenáris Nonprofit Kft. bankszámláján jóváírásra kerül, illetve amennyiben a díjat          
bankkártyával megfizette. 
 
A számla fizetési határidejének lejártát követő naptól az Ügyfél késedelembe esik. Késedelem            
esetén a Millenáris Nonprofit Kft. a Ptk. szerinti késedelmi kamatot és amennyiben az Ügyfél              
jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet, a behajtási költségátalányról           
szóló 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányt számolja fel.  

 
 
7. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 
 
7.1. Határozott idejű Szerződések megszűnése 

 
7.1.1. A Szerződést a Felek legfeljebb egy (1) éves határozott időre köthetik. A határozott időre szóló               

Szerződés az abban meghatározott időtartam elteltével szűnik meg. A 30 napnál hosszabb            
határozott idejű szerződést a meghatározott időtartam letelte előtt rendes felmondással a 7.2.            
pontban foglaltak szerint lehet megszüntetni. 
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7.1.2. A határozott idejű szerződés meghosszabbítására irányuló szándékát az Ügyfél a határozott           

időtartam lejártát megelőzően jelezheti a Millenáris Nonprofit Kft. felé. Amennyiben az Iroda            
szabad munkaállomással vagy irodával rendelkezik, a Millenáris Nonprofit Kft. a meglévő           
szerződést közös megegyezéssel módosíthatja vagy új Szerződést köthet az Ügyféllel. A           
Millenáris Nonprofit Kft. a meglévő Szerződés meghosszabbítására nem köteles, a meglévő           
Szerződés módosítása vagy új Szerződés megkötése nélkül a Szerződés a határozott idő            
lejártával minden további jognyilatkozat nélkül megszűnik. 
 

7.2. Határozott idejű szerződések megszüntetése 
 
7.2.1. A 30 napnál hosszabb határozott időre kötött Coworking Szerződést vagy Irodabérleti           

Szerződést bármelyik Fél indoklás nélkül rendes felmondással, 15 napos felmondási idő           
betartásával jogosult felmondani, a Szerződés megkötését követő 30 napos elszámolási          
időszak utolsó napjára. 
 

7.3. Szerződés azonnali hatállyal történő felmondása 
 
7.3.1. A Millenáris Nonprofit Kft. a Szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani az alábbi            

esetekben: 
a) az Ügyfél bármely díjfizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, és azt          

a Millenáris Nonprofit Kft. írásbeli felszólítását követő 8 napon belül sem teljesíti; 
b) az Ügyfél a Szerződésből vagy a jelen ÁSZF-ből eredő lényeges kötelezettségét,           

súlyosan megszegi; 
c) az Ügyfél – illetve az általa a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes           

személy – szándékos magatartásával akár a Millenáris Nonprofit Kft.-nek, akár a           
Millenáris Nonprofit Kft. más szerződő Ügyfelének kárt okoz; 

d) az Ügyfél ellen fizetésképtelenségi eljárás indul; 
e) az Ügyfél a Házirendet súlyosan megszegi; 
f) a jelen ÁSZF-ben azonnali hatályú felmondáshoz kötött egyéb feltétel megvalósul. 

 
A Millenáris Nonprofit Kft. a jelen pont szerinti azonnali hatályú felmondása esetén jogosult a              
Szerződés szerinti – 30 napnál hosszabb határozott időtartamú szerződés felmondása esetén az            
aktuális elszámolási időszakra eső – teljes használati, illetve szolgáltatási díjra, mint kötbérre,            
továbbá követelheti az őt ért kár megtérítését. 
 

7.3.2. Az Ügyfél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az alábbi esetekben: 
a) ha a Millenáris Nonprofit Kft. a Szerződésből vagy a jelen ÁSZF-ből eredő lényeges             

kötelezettségét, súlyosan megszegi; 
b) ha a Millenáris Nonprofit Kft. a Szerződés szerinti Szolgáltatásokat Napijegy esetén 2            

(kettő) órát, egyéb Szerződés esetén 48 (negyvennyolc) órát meghaladó időtartamban          
ezt igazoló alapos ok, illetve külső körülmény hiányában nem biztosítja; 

c) a Millenáris Nonprofit Kft. a Szerződés szerinti Szolgáltatások nyújtását akadályozó,          
vagy ellehetetlenítő alapos ok, illetve külső körülmény esetén az ennek elhárításához           
szükséges lépéseket Napijegy esetén 2 (kettő) órán, egyéb Szerződés esetén 48           
(negyvennyolc) órán belül nem kezdi meg. 

 
Az Ügyfél jogszerű, jelen pont szerinti azonnali hatályú felmondása esetén a Millenáris            
Nonprofit Kft. köteles a Szerződés szerinti használati, illetve szolgáltatási díj időarányos részét            
a Szerződés megszűnésétől számított 15 (tizenöt) napon belül visszatéríteni, és a Szerződő            
Ügyfél követelheti az őt ért kár megtérítését, azzal, hogy a kártérítés ilyen esetben nem              
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haladhatja meg a Szerződő Ügyfél által megkötött, majd felmondott Szerződésben          
meghatározott ellenérték összegét. 
 

7.3.3. Az Ügyfél jogosult az általa megkötött Szerződést a megkötésétől számított 5 (öt) munkanapos             
próbaidőszakon belül, de legkorábban a megkötését követő napon indokolás nélkül írásban           
azonnali hatállyal felmondani. 
 
Az Ügyfél jelen pont szerinti azonnali hatályú felmondása esetén a Millenáris Nonprofit Kft. a              
Szerződés szerinti használati díj Ügyfél általi tényleges használattal érintett arányos részére           
jogosult. Az Ügyfél által már megfizetett esetleges többlet összegét a Millenáris Nonprofit Kft.             
köteles a Szerződés megszűnésétől számított 15 (tizenöt) napon belül az Ügyfél részére            
visszatéríteni.  
 
Az egyes Szerződések jelen pont szerinti próbaidőszak alatti azonnali hatályú felmondása           
esetén a Millenáris Nonprofit Kft. részére fizetendő használati díj Ügyfél általi tényleges            
használattal érintett arányos részét az alábbiak szerint kell megállapítani: 

a) Gyűjtőjegy esetén az arra tekintettel fizetendő díj ötödrésze szorozva azon napok           
számával, amelyeken az Ügyfél a Millenáris Nonprofit Kft. jelen ÁSZF szerinti           
bármely Szolgáltatását ténylegesen igénybe vette. 

b) Havi Bérlet esetén az arra tekintettel fizetendő díj harmincadrésze szorozva a Havi            
Bérlet határozott időtartamából a bérlet megszűnéséig eltelt napok számával. 

c) Coworking Szerződés és Irodabérleti Szerződés esetén az aszerinti első, elszámolási          
időszakra tekintettel fizetendő szolgáltatási díj harmincadrésze szorozva az első         
elszámolási időszak időtartamából a Szerződés megszűnéséig eltelt napok számával. 
 

5.  
6.  
7.  

7.1.  
7.2.  
7.3.  

7.4. Elállás Tárgyalóhasználati, illetve Rendezvénytér Bérleti Szerződéstől 
 
7.4.1. Tárgyalóhasználati Szerződést, kötő Ügyfél a több mint 1 (egy) héttel előre lefoglalt            

tárgyalóterem esetén legkésőbb a lefoglalt időpont előtt 1 (egy) héttel, míg a kevesebb mint 1               
(egy) héttel előre lefoglalt tárgyalóterem esetén legkésőbb a Szerződés megkötésétől számított           
12 (tizenkettő) órán belül díjmentesen elállhat a Szerződéstől. Ilyen esetben az Ügyfél által             
már megfizetett díjat a Millenáris Nonprofit Kft. az elállást követő 15 napon belül visszatéríti              
az Ügyfélnek.  
 

7.4.2. A fenti 7.4.1. pontban meghatározott határidőnél később jelzett, valamint a kevesebb mint 12             
(tizenkettő) órával előre lefoglalt tárgyalóterem használatot érintő elállás esetén Szerződő          
Ügyfél köteles a Szerződés szerinti teljes használati díjat megfizetni. 
 

7.4.3. Rendezvénytér Bérleti Szerződést kötő Ügyfél a több mint 60 nappal előre lefoglalt            
szemináriumi terem, illetve előadóterem esetén legkésőbb a lefoglalt időpont előtt 60 nappal            
díjmentesen elállhat a Szerződéstől, a lefoglalt időpontot megelőző 60. és 30. nap között a díj               
50%-át, a lefoglalt időpontot megelőző 30. napot követően pedig a díj 100%-át köteles             
használati díjként megfizetni. Ilyen esetben amennyiben az Ügyfél visszatérítésre jogosult, úgy           
az Ügyfél által már megfizetett díjat a Millenáris Nonprofit Kft. az elállást követő 15 napon               
belül visszatéríti az Ügyfélnek. 
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7.5. Eljárás a Szerződés megszűnése esetén 
 
7.5.1. A Napijegyhez, Gyűjtőjegyhez, Havi Bérlethez, Coworking Szerződéshez, valamint Iroda         

Bérleti Szerződéshez kapcsolódó Egyéb Szolgáltatásokra vonatkozó Szerződések, így        
különösen a Levelezési cím szolgáltatásra vonatkozó szerződés a Szerződés megszűnésével          
egyidejűleg automatikusan megszűnik és ezzel egyidejűleg az Ügyfél nevére érkező postai           
küldemények átvételére vonatkozó meghatalmazás is automatikusan hatályát veszti.        
Tekintettel arra, hogy a Tárgyalóhasználati és a Rendezvénytér Bérleti Szerződés külön bérleti            
jogviszony hiányában is megköthető, tehát a Napijegyhez, Gyűjtőjegyhez, Havi Bérlethez,          
Coworking Szerződéshez, valamint Iroda Bérleti Szerződéshez nem kapcsolódik, így a          
Szerződés megszűnése esetén a már megkötött Tárgyalóhasználati és a Rendezvénytér Bérleti           
Szerződés - külön elállás hiányában - érvényes és hatályos marad. 
 

7.5.2. A Szerződés megszűnésével az Ügyfél köteles az összes belépőkártyát, kulcsot a Millenáris            
Nonprofit Kft. részére visszaadni, a dolgait az Irodából elvinni és a munkaállomást, irodát,             
tárgyalót vagy egyéb helyiséget, illetve az ehhez tartozó berendezést és felszerelést tiszta és             
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Millenáris Nonprofit Kft. részére visszaadni          
(a továbbiakban: Bérlemény visszaadása). A Szerződés tárgyát képező munkaállomásban,         
valamint helyiségekben, és a hozzájuk tartozó berendezésekben és felszerelésekben keletkezett          
kárért az Ügyfél teljes kártérítéssel tartozik, így többek között köteles megtéríteni a            
munkaállomásban, egyéb helyiségekben, illetve ezek berendezésében és felszereléseiben, a         
használt eszközökben igazoltan az Ügyfél magatartása, illetve tevékenysége következtében         
keletkezett hibák kijavításának, pótlásának költségeit. 
 

Amennyiben az Ügyfél a Szerződés megszűnését követően a Bérlemény visszaadás a jelen ÁSZF             
7.5.2. pontjában foglaltaknak megfelelően nem történik meg, a késedelemből fakadó költségeket az            
Ügyfél köteles viselni. Ezen összeg legalább az Ügyfél által a Szerződés megszűnését közvetlenül             
megelőzően igénybe vett szolgáltatáscsomag havi díjának felel meg. 
8. FELELŐSSÉG 
 
8.1. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Millenáris Nonprofit Kft. kizárólag a szolgáltatások jelen             

ÁSZF és az esetleges egyedi megállapodások szerinti nyújtásáért vállal felelősséget. Millenáris           
Nonprofit Kft. kizárólag a szándékosan elkövetett kötelezettségszegése által okozott károkért,          
továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésből eredő           
károkért felel, és az Ügyfél nem jogosult az általa megfizetett díjak összegét meghaladó             
kártérítést követelni. Az Ügyfél kizárólag a közvetlen kára megtérítését követelheti és nem            
jogosult az elmaradt haszon érvényesítésére. 
 

8.2. Az Ügyfél köteles gondoskodni - a nyílt irodai terekre is figyelemmel - az ingóságainak a               
felügyeletéről, a Millenáris Nonprofit Kft. nem felel az Iroda területén őrizetlenül hagyott            
személyes tárgyakért, az azokban keletkezett károkért, kivéve, ha azt az Iroda munkatársa            
bizonyítottan szándékosan vagy súlyos gondatlan magatartásával okozta. A Millenáris         
Nonprofit Kft. javasolja, hogy az Ügyfél az értéktárgyait ne hagyja őrizetlenül az Irodában. A              
személyes tárgyak tárolására nyitva tartási időben igénybe vehető, korlátozott számú zárható           
szekrény áll az Ügyfelek rendelkezésére. A Millenáris Nonprofit Kft. kijelenti, hogy a zárható             
szekrények nem minősülnek értékmegőrzőnek, így a Millenáris Nonprofit Kft. nem tartozik           
felelősséggel a zárható szekrényben hagyott tárgyakért, az azokban keletkező kárért, kivéve,           
ha azt az Iroda munkatársa bizonyítottan szándékosan vagy súlyos gondatlan magatartásával           
okozta. A zárható szekrény kulcsát az Ügyfél köteles magánál, mások számára nem            
hozzáférhetően, biztonságban tartani. 
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8.3. A Millenáris Nonprofit Kft. nem felelős az Ügyfél adathordozóiban bekövetkezett          

meghibásodásokért, azok megrongálódásáért, illetve az adatvesztésekért. Az Ügyfél maga         
köteles gondoskodni arról, hogy adathordozóinak és egyéb, okirati formában meglévő          
személyes vagy üzleti titkot és bizalmas információt tartalmazó ingóságai tartalmát harmadik           
személyek ne ismerhessék meg, és azok ne kerülhessenek illetéktelen személyek kezébe.           
Amennyiben az Ügyfél elmulaszt az adathordozói, illetve egyéb, okirati formában meglévő,           
személyes vagy üzleti titkot és bizalmas információt tartalmazó iratai biztonságáról          
gondoskodni, az ebből eredő károkért, esetleges jogsértésekért a Millenáris Nonprofit Kft. nem            
felelős. 
 

8.4. A Millenáris Nonprofit Kft. az internet és közüzemi szolgáltatások folyamatos szolgáltatására,           
illetve azok minőségére felelősséget nem vállal, kötelezettséget pedig csupán abban a           
mértékben, amekkora mértékben a szolgáltató kötelezettséget vállal a Millenáris Nonprofit          
Kft.-vel szemben. 
 

8.5. A Millenáris Nonprofit Kft. mentesül a Szerződés alapján őt terhelő kötelezettségek           
elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó jogkövetkezmények alól, amennyiben        
a mulasztás, vagy a késedelem vis maior eredménye. Vis maiornak minősül minden olyan             
rendkívüli, a Szerződés létrejötte után bekövetkező esemény, amelyet Millenáris Nonprofit          
Kft. a saját érdekkörében nem láthatott előre, és nem is háríthatott el, és amely nem vezethető                
vissza a saját hibájára vagy gondatlanságára; ilyen események különösen, de nem kizárólag az             
alábbiak: háború, forradalom, sztrájk, tűzvész, árvíz, járvány, természeti vagy elemi csapás,           
földrengés. Amennyiben a Szerződések teljesítését ellehetetlenítő vis maior helyzet áll elő, a            
Millenáris Nonprofit Kft.-nek haladéktalanul értesítenie kell az érvényes Szerződéssel         
rendelkező Ügyfeleket a vis maior helyzetről és annak okáról, valamint várható időtartamáról.            
Vis maior esetén a Szerződés szerinti határidők annak időtartamával automatikusan          
meghosszabbodnak. Napijegy esetén a 15 (tizenöt) napot, egyéb Szerződések esetén a 90            
(kilencven) napot meghaladó vis maior esetén az Ügyfél jogosult a Szerződés azonnali hatályú             
felmondására, amely esetben az általa már megfizetett használati, illetve szolgáltatási díj           
időarányos része visszajár. 
 
 

9. KÉZBESÍTÉS 
 
9.1. Felek a Szerződés teljesítése körében elsősorban elektronikus levelezés (e-mail) útján tartják a            

kapcsolatot. Az Ügyfél köteles a Megrendelő lapon vagy az egyedi szerződésben megjelölni            
azt az elektronikus levelezési címét, amelyen az elérhetősége folyamatosan biztosított, és           
köteles ennek változását haladéktalanul jelezni a Millenáris Nonprofit Kft. részére.  
 

9.2. A Millenáris Nonprofit Kft. elektronikus elérhetősége: hello@millenaris-startupcampus.hu,       
amelyen az elérhetősége folyamatosan biztosított. 
 

9.3. A Millenáris Nonprofit Kft. a küldeményeit, értesítéseit az Ügyfél által a regisztrációkor a             
Megrendelő lapon vagy az eseti megállapodásban megadott e-mail címére, vagy lakcímére /            
székhelyére küldi meg.  
 
Amennyiben a Felek közötti elektronikus kommunikációra a fenti 9.1, illetve 9.2 pontok            
szerint megadott e-mail címek használatával kerül sor, az így küldött nyilatkozatokat, illetve            
értesítéseket írásbelinek, és a sikeres kézbesítés napján közöltnek kell tekinteni. 
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Amennyiben a kézbesítés ajánlott vagy tértivevényes levél formájában történik, a küldemény           
akkor is kézbesítettnek tekintendő, ha a tértivevény "nem kereste", "elköltözött", "az átvételt            
megtagadta" vagy más hasonló jelzéssel érkezik vissza. 
 

9.4. Amennyiben az Ügyfél a megváltozott adatai bejelentését elmulasztja, az e mulasztás miatt a             
kézbesítésből és a 9.3. pont szerinti kézbesítési vélelemből eredő következményekért,          
többletköltségekért maga felel. 

 
 

10. ÁSZF ÉS ANNAK MÓDOSÍTÁSA 
 
10.1. A jelen ÁSZF magyar és angol nyelven készült. Az angol nyelvű változat kizárólag             

fordításnak tekinthető, így a magyar és az angol nyelvű változat közötti ellentmondás esetén a              
magyar nyelvű változat az irányadó. 
 

10.2. A Millenáris Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit             
bármikor egyoldalúan módosítsa, mely módosítások az azokban megjelölt hatállyal lépnek          
életbe, de legkorábban a Honlapon és - amennyiben van ilyen - a hirdetőtáblán történő              
közzétételük napjával. A Millenáris Nonprofit Kft. vállalja, hogy a változásokról az           
Ügyfeleket e-mail útján értesíti, legalább a módosítások hatályba lépését megelőző 15 (tizenöt)            
nappal az alábbiak közlésével: 

● az ÁSZF módosított rendelkezéseire és azok internetes elérhetőségeire való utalás; 
● a módosítások közzétételének, valamint a módosított ÁSZF hatályba lépésének         

időpontja; 
● az Ügyfelet az ÁSZF módosítása során megillető jogok, a Szerződés esetleges           

felmondásáról szóló tájékoztatást is beleértve. 
Amennyiben az Ügyfél a módosítással nem ért egyet, a tájékoztatás kézhezvételétől számított            
8 napon belül jogosult az egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a              
Felek a már teljesített szolgáltatások alapján kötelesek egymással elszámolni, a már megváltott            
bérletek/jegyek esetében a fel nem használt időre arányos ellenszolgáltatást a Millenáris           
Nonprofit Kft. visszatéríti a jelen ÁSZF 7.3.3. pontja szerint. 
 

10.3. Az ÁSZF módosítások közlésére használt e-mail cím megegyezik az Ügyfél által a            
Megrendelő lapon, vagy az eseti szerződésben megjelölt e-mail címmel. Az e-mail értesítés            
írásbeliség követelményeinek való megfelelőségét az Ügyfél kifejezetten elismeri és         
hozzájárul az ilyen módon történő kapcsolattartáshoz. 
 

10.4. A Millenáris Nonprofit Kft. rögzíti, hogy a jelen ÁSZF nem tartalmaz olyan rendelkezést,             
amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a közösségi iroda értékesítése során szokásos            
szerződési gyakorlattól. 

 
 
11. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 
11.1. A Millenáris Nonprofit Kft. tájékoztatja az Ügyfelet, hogy az adatai kezelését a jelen ÁSZF 4.               

számú mellékleteként csatolt Adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeli. 
 

11.2. Jelen ÁSZF 5. számú mellékletét képezi a Millenáris Nonprofit Kft. Tűzvédelmi szabályzata,            
amelyet az Ügyfél tudomásul vett, és az azokban foglaltakat kötelezőnek ismeri el. 
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11.3. A Szerződés módosítása, kiegészítése, megszüntetése és a Felek közötti minden egyéb           
megállapodás kizárólag írásban érvényes. 
 

11.4. Ha a Szerződésnek vagy a jelen ÁSZF-nek egy vagy több rendelkezése érvénytelen lenne vagy              
a jogszabályi változások folytán azzá válna, a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy e             
rendelkezést mindkét fél szerződési szándékának megfelelő rendelkezésekkel helyettesítik. 
 

11.5. A jelen ÁSZF-re és az egyes Szerződésekre, valamint az azokban nem szabályozott kérdések             
tekintetében a magyar jog, különösen a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

11.6. A jelen ÁSZF szerinti valamennyi Szerződés létrejöttével, érvényességével, hatályosságával,         
értelmezésével, teljesítésével, megszűnésével, megszegésével, továbbá Felek abból fakadó        
jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos – a vonatkozó összeghatárra figyelemmel még a           
járásbíróság hatáskörébe tartozó – vagyonjogi jogvita eldöntése a Budai Központi Kerületi           
Bíróság kizárólagos illetékességébe tartozik. A törvényszék hatáskörébe tartozó jogviták         
elbírálására a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános szabályai           
szerinti bíróság illetékes. 
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