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Ikt. sz: ÓE-RH/2042/2022 

Kelt: Budapest, 2022.10.15.

20/2022. (X. 15.) Rektori Utasítás 

az Óbudai Egyetemen energiamegtakarítást eredményező intézkedéseinek bevezetéséről 

Az Óbudai Egyetem rektoraként a hatékony gazdálkodás, a környezettudatosság és az energiatakarékos egyetemi 

működés megvalósítása céljából különös intézkedések bevezetését rendelem el. Célunk, hogy a nemzetközi ener-

giaválság okozta megnövekedett rezsiköltségek csökkentése megvalósítható legyen, a takarékossági intézkedé-

sekkel már rövidtávon is számottevő eredményeket érjünk el. Az alábbi intézkedések végrehajtásával csökkent-

hető rezsiköltség eredményezte megtakarítások az Egyetem szakmai és adminisztratív munkájának fenntartását 

segítik elő. 

A kívánt eredmény elérése, a takarékossági intézkedések betartása, a nemzetközi energiaválság negatív hatásai-

nak mérséklése csak egyéni és kollektív felelősségvállalással érhető el. 

1., Az utasítás személyi hatálya kiterjed az Óbudai Egyetem minden polgárára, valamint az Óbudai Egyetem 

Nonprofit Kft. munkavállalóira.  

2., Az utasítás területi hatálya kiterjed az Óbudai Egyetem tulajdonában lévő valamennyi ingatlanra. 

3., Az utasítás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 

4., Az Óbudai Egyetem jelenléti oktatás és normál munkavégzés mellett végzi tevékenységét.  

Az Egyetemen 2022. december 20. napjától 2023. január 6. napjáig oktatási és igazgatási szünetet rendelek el. 

 

4.1., A Munkáltató az oktatási és igazgatási szünet 2022. december 20. napja és 2023. január 6. napja közötti 

időszakra eső valamennyi munkanapra kiadja a szabadságot a munkavállalók részére. 

 

4.2., A 2022/23. tanév II. félév kezdési időpontja 2023. február 20. napja és a szorgalmi időszak 2023. június 

3. napjáig tart. A Munkáltató 2023. február 6. napja és 2023. február 19. napja között az Mt.-ben garantált 

szabadságon felül az Egyetem az oktató munkát végzőket, azaz az oktatókat, tudományos kutatókat és taná-

rokat 10 munkanapra mentesíti a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól. Ezen 

munkavégzés alóli mentesítés nem minősül pótszabadságnak és a munkabér kifizetését sem érinti (azaz nem 

változik a szabadságnapok száma, valamint erre az időre is jár a munkabér). 

 

4.3., 2023. február 6. napja és 2023. február 19. napja között a nem oktató munkát végző munkavállalók 

munkarendjét a feladatok határidőre történő elvégzése mellett úgy kell megszervezni, hogy az Egyetem épü-

leteiben elérhető energiamegtakarítás a lehető legnagyobb arányú legyen. 

 

5., A közszolgáltatások költségeinek csökkentése érdekében a következő intézkedéseket rendelem el: 

Műszaki jellegű intézkedések: 

5.1., Az egyetemi ingatlanok helyiségeiben, tereiben fűtés útján a fűtési szezonban biztosított átlagos léghő-

mérsékletet legalább a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 

8.) SzCsM-EüM együttes rendeletben szereplő minimális értéken kell biztosítani.” A fűtési rendszerekben az 

előre menő vízhőmérsékletnek a külső hőmérséklettől függően +55 °C és + 60 °C közé kell esnie. 

5.2., Azon épületekben, melyekben oktatási tevékenység vagy egyéb, folyamatos munkavégzés nem zajlik, 

az épületek temperálásáról kell gondoskodni (temperálási hőmérséklet 10 °C). 

5.3., A használati melegvíz hőmérsékletének csökkenés végrehajtása érdekében szükséges a végpontokon a 

vízhőmérséklet 40 °C-ra beállítani. 
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5.4., A légkezelők hőmérsékleti alapjelét és a ventilátorok teljesítményét a módosított üzemvitelhez és a mun-

karendhez kell igazítani. Az irodákban, oktatótermekben a hűtőberendezések csak a nyári időszakban működ-

hetnek. A belső irodák, oktató termek nem hűthetők 26 °C alá. 

5.5., A beltéri világítás szakaszos kikapcsolása szükséges, ahol ennek technikai feltételei fennállnak, egyéb 

esetekben vizsgálni szükséges a működtethető lámpatestek számának optimalizálását. 

5.6. Az Egyetem épületeinek dísz- és arculati világítását 20:00 órakor le kell kapcsolni valamennyi egyetemi 

épületen. 

5.7. A hőleadó berendezések elől minden, a hőleadást akadályozó tárgyat, takarást el kell távolítani, 

5.8., Az Egyetem közösségi konyháiban a hűtőgépeket a legalacsonyabb fokozatra kell állítani. A hűtőszek-

rény + 5 °C-on és a mélyhűtő -18 °C-on történő üzemeltetése javasolt. A tea-és melegítőkonyhák esetében 

legfeljebb egy mikrohullámú sütőegy-egy teaforraló, kávéfőző üzemelhet. A munkaidő végén a készülékeket 

a hálózati csatlakozóból ki kell húzni. Irodákban háztartási eszközök nem használhatók. 

5.9., A kollégiumokban a mosás 30 °C-on  hőfokon történjen.  

5.10.,  Az Egyetem épületeiben (ide értve a kollégiumi épületeket is) az informatikai eszközök töltését köve-

tően a tápegységeket ki kell húzni a konnektorból. 

5.11., A helyiségek előírt hőfokának megtartása mellett a friss levegő biztosítása érdekében javasolt napi két-

szer 3-5 percig szellőztetni kitárt ablakokkal, mely időtartam alatt a fűtést minimumra kell állítani.  

5. 12., A munkavégzést követően az informatikai eszközöket (számítógépek, fénymásolók, nyomtatók) áram-

talanítani kell. Munkaidő végén, illetve a hétvége, munkaszüneti nap előtti utolsó munkanap végén az infor-

matikai eszközöket tilos bekapcsolva hagyni! 

5. 13., Amennyiben bármely, az Egyetem területén levő helyiséget hosszabb időre el kell hagyni, ott a világí-

tást le kell kapcsolni.  

5.14., A felújítás okán zárva tartó Budapest VIII., Mária utca 7. szám alatti kollégium épületében csak tempe-

ráló fűtés biztosítása történik. 

5.15. A Kandó Kálmán Kollégium épületében működő munkahelyi bölcsőde 2022. december 20- 2023. január 

8. között zárva tart. A zárva tartás időszakán kívül a bölcsőde működtetésében korlátozások nem várhatók. 

5.16. Minden munkavállaló haladéktalanul köteles jelezni a Gazdasági Főigazgatóság Műszaki és Üzemelte-

tési Irodája felé, ha indokolatlan energiaveszteséggel járó műszaki, gépészeti hibát észlel munkavégzése so-

rán. 

5.17. Az Egyetem épületeit bérbe adni csak úgy lehetséges, hogy az az épület legkésőbb 20:00 órakor történő 

zárását ne akadályozza. A bérbeadás feltételei nem térhetnek el jelen utasításban az épület üzemeltetése kér-

désében meghatározott feltételektől. 

5.18., Az Egyetem épületében nem megengedett tevékenységek:  

5.16.1., a helyi melegítő eszközök (pl. olajradiátor, elektromos fűtőeszközök) működtetése, 

5.16.2., a munkavállaló saját tulajdonát képező, nem egyetemi tulajdonú  informatikai és kommunikációs 

eszközök egyetemi elektromos hálózatról történő feltöltése töltése. 

5.16.3., a klímarendszer működésének a megszüntetését követően a klímák fűtési célú használata tilos. 

Univerzális klímatávirányító irodába történő behozatala tilos. 

 

6., Oktatásszervezési intézkedések:  
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6.1., 2022/23. tanév I. félévének rendje az alábbiak szerint alakul: 

 

6.2., Az órák megszervezése: 

 

6.2.1., Az Óbudai Egyetem minden karán, minden szakon, minden munkarendű képzésen az előadások hét-

főtől péntekig 19:30-ig tarthatók meg jelenléti formában. A normál munkarendtől eltérő időtartamban kez-

dődő, vagy tartandó előadások lebonyolítása rektori engedélyhez kötött. Az órák befejezését követően az 

előadókban az áramtalanítási feladatok elvégzéséért az oktató felel. 

 

6.2.2., A laboratóriumi gyakorlatok, valamint a személyes jelenléttel megvalósuló kurzusok hétfőtől pénte-

kig órarend szerint kerülnek megtartása, ügyelve arra, hogy csak a legszükségesebb helyen és mértékben (a 

munka- és balesetvédelmi előírások betartására különös tekintettel ügyelve) használjanak világítást. 

 

6.2.3., Levelező munkarendű képzés esetén a gyakorlatokat lehetőség szerint hétköznap a 6.2.1. pontban 

foglalt időbeli korlát figyelembe vételével kell lebonyolítani, szombati napon 16 óráig lehet az órákat tartani.  

 

6.3., A vizsgák megszervezése: 

6.3.1., A vizsgaidőszak 2022. december 12-től 2023. február 03-ig tart azzal, hogy 2022. december 20-től 

2023. január 8-ig vizsga nem szervezhető. A 2022/23. tanév I. félévében záróvizsgázók számára lehetőséget 

kell biztosítani 2022. december 1. napjától vizsgáik letételére. A vizsgáztatás személyes jelenlét mellett tör-

ténik. A vizsgák megtartása telephelyenként lehetőség szerint egy kijelölt épületben történik. A vizsgák le-

bonyolítása során figyelni kell az energiahatékony megoldások előtérbe helyezésére. 

 

 

6.3.2., A hallgatói teljesítmény értékelése során preferálni kell a megajánlott jegyet. 

 

6.4., A záróvizsgák megszervezése: 

A záróvizsgák 2023. január 23-tól 2023. február 03-ig szervezhetők karonként ütemezve. A záróvizsgák meg-

tartása telephelyenként lehetőség szerint egy kijelölt épületben történik, 2023. január 23-tól kezdődően folya-

matosan lebonyolítva, délelőtti és délutáni bizottságok megszervezésével. A záróvizsgák lebonyolítása során 

figyelni kell az energiahatékony megoldások előtérbe helyezésére. 

 

6.5., A 2022/23 tanév II. félévének rendje 

 

6.5.1., A tanév időbeosztása, az órarend kialakítása: 

 

6.5.1.1. A szorgalmi időszak (15 hét) a regisztrációs héttel kezdődik, amelynek időpontja 2023. február 20. 

– 2023. február 24. 

 

6.5.1.2., Az oktatás első napja 2023. február 27, a szorgalmi időszak utolsó napja 2023. június 3. 

 

6.5.1.3., A 2022/23. II. félév órarend tervezésekor a karok a hét elejétől (hétfőtől) folyamatosan szervezzék 

az előadásokat (hétfő és keddi napokon, kivételesen szerda délelőtt) úgy, hogy az épületek zárása 20 órakor 

zavartalanul megtörténhessen.  

 

6.5.1.4., A karok a gyakorlatokat (laborokat) a hét második felére szerdától folyamatosan szervezzék 
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(szerda, csütörtök és pénteki napokon). Levelező és esti munkarendű képzéseknél a gyakorlatok időpontja 

szerda, csütörtök, péntek.  

 

6.5.2., A vizsgák megszervezése: 

 

A vizsgaidőszak 2023. június 5-től 2023. július 8-ig tart. A 2022/23. tanév II. félévében záróvizsgázók szá-

mára lehetőséget kell biztosítani 2023. május 22. napjától vizsgáik letételére. A vizsgáztatás minden esetben 

személyes jelenlét mellett történik. A vizsgák megtartása telephelyenként lehetőség szerint egy kijelölt épü-

letben történik. A vizsgák lebonyolítása során figyelni kell az energiahatékony megoldások előtérbe helye-

zésére. 

Az értékelés során preferálni kell a megajánlott jegyet. 

 

6.5.3., A záróvizsgák megszervezése: 

A záróvizsgák 2023. június 26-tól 2023. július 8-ig szervezhetők karonként ütemezve. A záróvizsgák meg-

tartására telephelyenként preferáltan egy kijelölt épületben történik, 2023. június 26-tól kezdődően folya-

matosan szervezve, lehetőség szerint délelőtti és délutáni bizottságok megszervezésével. A záróvizsgák le-

bonyolítása során figyelni kell az energiahatékony megoldások előtérbe helyezésére. 

 

 

6.5.4. Kollégium működése 

 

6.5.4.1., Az Egyetem kollégiumaiban tartózkodó hallgatók elhelyezését 2022. december 20.-2023. január 

8. között optimalizálni szükséges. 

 

6.5.4.2 A kollégiumi épületekben fűtés útján a fűtési szezonban biztosított átlagos léghőmérsékletet leg-

alább a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-

EüM együttes rendeletben szereplő minimális értéken kell biztosítani.”  

 

Jelen utasítás 2022. október 15-én lép hatályba. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Kovács Levente s.k. 

     rektor 
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