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HRP OKTATÓTEREM - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

Az oktatótermet, előzetes e-mailben történő egyeztetés alapján, előre meghatározott 
időtartamokra, oktatás célú igénybevételre lehet igénybe venni, a https://oktatoterem.hrp.hu/ 
oldalon leadott foglalási szándék leadásával. A foglalási szándék elküldése nem jelent 
automatikus foglalást illetve szerződéskötést. Amennyiben a kért időpontra oktatótermünk 
szabad, a lehető leghamarabb visszajelzünk a megadott elérhetőségek egyikén, és 
megerősítjük a szerződéskötés létrejöttét. 

Az oktatóterem napi díja magában foglalja a szokásos berendezési és felszerelési tárgyakat, 
a mellékhelyiségek használatát, a fűtés, a világítás és takarítás költségeit, valamint a választott 
csomagajánlatnak megfelelő catering szolgáltatást.  

A bérlő köteles a bérlet tartalma alatt a helyiséget rendeltetésszerűen használni.  Bérlő a HRP 
Oktatóterem (HRP Europe Kft.) munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, házirend és 
egyéb hatósági szabályait (pl. nyitvatartás, zajkorlátozás, stb.) betartja és betartatja. A nem 
rendeltetésszerű használatért (az okozott kárért) , az eszközök eltűnéséért és ronglálásáért a 
Bérlő anyagi felelősséggel tartozik. Az épületben tilos dohányozni. Ezen szabályok 
megsértése, a Bérbeadó szóbeli figyelmeztetését követően ismételt megsértése 
szerződésszegésnek minősül, és a Bérbeadót a teljesítés megtagadására jogosítja. 

A bérlő a szerződésben foglalt tevékenységet csak a bérbeadó előzetes hozzájárulásával 
változtathatja meg. 

Amennyiben a bérlő a szerverre vagy a gépekre telepít : bármilyen alkalmazást vagy szoftvert, 
annak jogtisztaságáért ő felel. Amennyiben telepítés történik, gondoskodnia kell a Bérlőnek 
róla, hogy az oktatás után ezeket törölje, és az eredeti állapotot visszaállítsa. 

Bérlő tudomásul veszi, hogy az HRP Oktatóterem folyosóin és az oktatóteremben is biztonsági 
kamerarendszer működik. 

A bérlő részéről történő elállás esetén: 30 napon belül rendes felmondással fizetési 
kötelezettség nélkül, 7-13 nap közötti lemondás esetén a terembérlet díjának az 50%-a kerül 
kiszámlázásra, 6 napon belüli lemondás esetén a terembérlet díjának a 100%- a kerül 
számlázásra. 

Bérbeadó a termeket Bérlő részére minden alkalom megkezdésének időpontja előtt 1 órával 
köteles rendelkezésére bocsátani. 

Weboldalunkon a feltüntetett árak Forintban értendőek és nem tartalmazzák az Áfa-t! 

Bérlő tudomásul veszi, hogy a falakra, ajtókra, stb. csak bérbeadó előzetes hozzájárulásával 
helyezhet el szóróanyagokat (plakát, program, stb.), bérbeadó által meghatározott módon. 

Bérlő tudomásul veszi, hogy - hacsak a bérleti szerződés nem különösen ettől eltérően 
rendelkezik – az ingatlanban egyéb rendezvények is folyhatnak, valamint irodák működnek. 

Jogdíjköteles műsorszolgáltatás esetén jogdíjfizetési kötelezettsége bérlőnek keletkezik. A 
szerződés megszűnésekor a bérlő a helyiséget eredeti állapotban köteles a bérbeadó részére 
visszaszolgáltatni. A helyiség állapotában bekövetkezett károkért felelősséggel tartozik. 

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-nak a helyiségek bérletére vonatkozó és 
az 1993. évi LXXVIII. Tv. rendelkezései az irányadók. 

Budapest, 2018.03.01. 
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