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TÁJÉKOZTATÓ 

a 2016. évi tervezett áramszünetekről 

 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem elektromos energia ellátását biztosító 

10/0,4 kV-os kapcsolóterek 2016. évi karbantartását a Karbantartási Osztály végzi. 

 

A karbantartás miatt az alábbi területeken, épületekben a jelzett időszakon belül teljes 

áramszünet lesz. 

 

A jelzett napokon a karbantartás befejezése után a hálózatot minden előzetes értesítés 

nélkül újra feszültség alá helyezzük, akár a jelzett befejezési időpontnál korábban is! 

 

 

2016. június 11. (szombat) 8.00-17.00 óráig 

„D”, „E”, „G”, „H”, „J”, „St”, „T”, Tanreaktor épületek teljes lekapcsolása. 

 

 

2016. június 12. (vasárnap)  8.00-17.00 óráig 

„AE”, „ÉL”, „R” épületek teljes lekapcsolása. 

A karbantartás idején az „R” épületben található ATM bankautomata nem működik! 

 

 

2016. június 26. (vasárnap)  8.00-17.00 óráig 

„A”, „V1” épületek, Goldmann György téri étterem-konyha, ERSTE Bank, 

Kármán Tódor Kollégium teljes lekapcsolása. 

A karbantartás idején az „A” épületben található, valamint az ERSTE BANK Goldmann 

György téri ATM bankautomatái nem működnek! 

 

 

2016. július 09. (szombat) 8.00-17.00 óráig 

„CH”, „K” épület és Központi Könyvtár teljes lekapcsolása. 

A karbantartás idején a „K” épületben az ATM bankautomaták nem működnek! 
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2016. július 10. (vasárnap) 08.00-17.00 óráig  

Stoczek utcai étterem-konyha, Martos Flóra Kollégium, Vásárhelyi Pál Kollégium és a 

Bertalan Lajos utcai raktár épületek teljes lekapcsolása. 

A karbantartás ideje alatt a Stoczek utcai ATM bankautomata nem működik! 

 „F”, „FA”, „L”, „MT”, „MG”, „MM”, „Hő” épületek teljes lekapcsolása. 

 

2016. július 30-31. (szombat, vasárnap) 8.00-17.00 óráig 

„I” és „Q” épületek teljes lekapcsolása. 

 

A karbantartás idején az épületekben található ATM bankautomaták nem működnek! 

 

A feltétlenül szükséges lekapcsolásokat hétvégenként végezzük, hogy az oktatási, kutatási 

munkát legkevésbé zavarjuk. 

 

Kérjük, szíveskedjenek az irányításuk alá tartozó szervezeti egység dolgozóit tájékoztatni az 

őket érintő áramszünetek időpontjáról. 

 

Köszönjük megértésüket! 

 

 

Budapest, 2016. április 28. 

 

 

 

 

  Barta-Eke Gyula 

  kancellár 

 
 

 


