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A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) 

Szervezeti és Működési Rend 41. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, rek-

torként a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13. § (2) bekezdés sze-

rinti, kancellárként a nemzeti felsőoktatásról szóló a 2011. évi CCIV. törvény 13/A. § 

(2) bekezdés szerinti feladatkörünkben eljárva, az egyes intézmények veszélyhelyzeti 

működéséről szóló 353/2022. (IX. 19.) Korm. rendeletben, valamint az egyes intézmé-

nyek földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rende-

letben, továbbá a Fenntartó Kulturális és Innovációs Minisztérium által elvárt BME 

Energiamegtakarítási Intézkedési Tervben foglaltak eredményes végrehajtása érdeké-

ben, a következő együttes utasítást adjuk ki: 

 

 

1. § [Az utasítás, célja hatálya] 

 

(1) A jelen utasítás személyi hatálya kiterjed az Egyetem minden polgárára, vala-

mint az Egyetemmel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyekre. 

(2) A jelen utasítás tárgyi hatálya az Egyetem energiamegtakarítási célkitűzéseinek 

végrehajtását szolgáló tevékenységekre terjed ki.  

(3) A jelen utasítás területi hatálya kiterjed az intézmény összes működési és kép-

zési területére, valamint telephelyére, az Egyetem által fenntartott és üzemeltett 

összes létesítményre. 

 

2. § [Értelmező rendelkezések] 

 

(1) A jelen utasítás alkalmazásában 

a) lezárás, lezárt állapot: az épület fűtési energiaellátásának jelentős korlátozá-

sának (temperáló fűtés) és az épületbe történő bejutás munkaszüneti, il-

letve pihenőnapra vonatkozó rendjének (kártyás belépés) együttes alkal-

mazása; 

b) nyitás, nyitott állapot: az épület fűtési energiaellátásának jogszabályban 

foglaltak szerinti biztosításának és az épületbe történő bejutás rendjének 

munkanapra vonatkozó együttes alkalmazása; 

c) fokozott energiatakarékossági időszak: a 2022. december 12. és 2023. február 

24. közötti időszak. 

(2) A jelen utasításban foglaltakat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem energiatakarékossági intézkedéseinek első üteméről szóló 8/2022. (X. 

18.) számú rektori-kancellári közös utasításban foglaltakkal együttesen kell ér-

telmezni és végrehajtani. 
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3. § [Az épületek használatának időszakos korlátozása] 

 

(1) A fokozott energiatakarékossági időszakban az Egyetem egyes épületei az e 

szakaszban meghatározott korlátozások mellett használhatók.  

(2) Az Egyetem egyes épületei 2023. február 27. napján nyitottá válnak. 

(3) A fokozott energiatakarékossági időszakban a lezárt épületben vagy épület-

részben a folyamatos tartózkodás, munkavégzés nem megengedett – kivéve az 

építési, beruházási és karbantartási tevékenységeket. 

(4) Az „MM-Mg” épületegyüttes, a „J” épület, az „F” épület I. lépcsőházi épületré-

sze, a „Z” épület, a „DCS” épület, a „G” épület, az „L” épület és az „AE” épület 

a fokozott energiatakarékossági időszakban lezárva. 

(5) A központi („K”) épület 

a) 2022. december 16. 15:00 óráig nyitva; 

b) 2022. december 17. és 2023. február 21. között lezárva. 

(6) A központi („J”) épület 

c) 2022. december 9. 15:00 óráig nyitva; 

d) 2022. december 10. és 2023. február 21. között lezárva. 

(7) Az „I” épület 

a) 2022. december 23. 15:00 óráig nyitva; 

b) 2022. december 24. és 2023. január 8. között lezárva; 

c) 2023. január 9–27. között nyitva; 

d) 2023. január 28. és február 21. között lezárva. 

(8) Az „Q” épület 

a) 2022. december 23. 15:00 óráig nyitva; 

b) 2022. december 24. és 2023. január 8. között lezárva; 

c) 2023. január 9. és február 24. között nyitva. 

(9) Az „E” épület 

a) 2022. december 23. 15:00 óráig nyitva; 

b) 2022. december 24. és 2023. január 8. között lezárva; 

c) 2023. január 9. és február 24. között nyitva; 

d) 2022. december 17. napján nyitva; 

e) 2023. január 14., 21. és 28. napján nyitva. 

(10) Az „R” épület 

a) 2022. december 23. 15:00 óráig nyitva; 

b) 2022. december 24. és 2023. január 1. között lezárva; 

c) 2023. január 2. és február 24. között nyitva; 

d) V. emeleti része a fokozott energiatakarékossági időszakban – igény sze-

rint, külön rendelkezésre – nyitva. 

(11) Az „ÉL” épület Sportközponton kívüli része 

a) 2022. december 23. 15:00 óráig nyitva; 

b) 2022. december 24. és 2023. január 8. között lezárva; 

c) 2023. január 9–27. között nyitva; 
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d) 2023. január 28. és február 24. között lezárva. 

(12) A „D” épület, az „MT” épület és az „St” épület 

a) 2022. december 23. 15:00 óráig nyitva; 

b) 2022. december 24. és 2023. január 8. között lezárva; 

c) 2023. január 9. és február 24. között nyitva; 

(13) A „V1” épület 

a) 2022. december 23. 15:00 óráig nyitva; 

b) 2022. december 24. és 2023. február 24. között lezárva. 

(14) A „Ch” épület  

a) 2022. december 12. és 2023. január 8. között lezárva; 

b) 2023. január 9. és február 24. között nyitva; 

c) CHFMAX és CHC14 tanterme 2022. december 12. és 2023. február 24. kö-

zött lezárva. 

(15) A „H” épület és a „T” épület 

a) 2022. december 12. és 2023. február 22. között lezárva; 

b) 2023. február 23–24. között nyitva. 

(16) Az „OMIKK” (központi könyvtár) épület 

a) 2022. december 23. 15:00 óráig nyitva; 

b) 2022. december 24. és 2023. január 8. között lezárva; 

c) 2023. január 9. és február 24. között nyitva. 

(17) Az „F” épület II. és III. lépcsőházi épületrésze, az „FA” épület és a „HŐ” 

épület 

a) 2022. december 23. 15:00 óráig nyitva; 

b) 2022. december 24. és 2023. január 8. között lezárva; 

c) 2023. január 9. és február 24. között nyitva. 

(18) Az „A” épület a fokozott energiatakarékossági időszakban nyitva. 

 

4. § [Kritikus és kiemelt infrastruktúrákra vonatkozó rendelkezések] 

 

(1) A fokozott energiatakarékossági időszakban a lezárt épületben vagy épület-

részben található kritikus (folyamatosan üzemben tartandó) és kiemelt (idősza-

kosan üzemben tartandó) infrastrukturális elemek működtetéséhez és felügye-

letéhez szükséges fűtési energiaszolgáltatást – a jogszabályi előírásoknak meg-

felelően – az érintett átfogó szervezeti egység vezetőjének előzetes kérelme és 

ennek rektor és kancellár általi együttes jóváhagyása alapján az Egyetem bizto-

sítja. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti engedélykérelmet az átfogó szervezeti egység vezetője 

a Létesítménygazdálkodási Igazgatóság részére – tájékoztatási céllal – meg-

küldi. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet engedélyező döntést az átfogó szervezeti egy-

ség vezetője a Létesítménygazdálkodási Igazgatóság részére előzetesen meg-

küldi, a Létesítménygazdálkodási Igazgatóság ez alapján biztosítja az engedé-

lyezett szolgáltatást. 
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5. § [Módosító rendelkezés] 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem energiatakarékossági in-

tézkedéseinek első üteméről szóló 8/2022. (X. 18.) számú rektori-kancellári közös 

utasítás 2. § a) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 

„a) az Egyetem épületeiben és létesítményeiben a fűtési szolgáltatás időszakosan korláto-

zásra kerül: hétfő, kedd, szerda és csütörtök 18:00 és másnap 6:00 óra között, valamint 

péntek 15:00 órától következő hét hétfő reggel 6:00 óráig; kivéve a Q épületet, amelyben a 

2022. november 21. és 2023. január 28. közötti időszakban a fűtési szolgáltatás korláto-

zására hétfő, kedd, szerda, csütörtök és péntek 18:00 és másnap 6:00 óra között, valamint 

szombat 15:00 órától következő hét hétfő reggel 6:00 óráig kerül sor;” 

 

 

6. § [Záró rendelkezések] 

 

(1) Jelen utasítás 2022. november 21. napján lép hatályba. 

(2) Ezt az utasítást a Rektori Kabinet és a Kancellári Kabinet közösen gondozza. 

(3) Jelen utasítás elérhető az Egyetem központi honlapján (www.bme.hu), továbbá 

az Egyetem szabályozástárában (https://szabalyozastar.bme.hu/). 

(4) Jelen utasítás 2023. április 15. napján hatályát veszti. 

 

 

 

Budapest, időbélyegző szerint. 

 

 

 

 

 

Kotán Attila  

kancellár 

Dr. Czigány Tibor  

rektor 
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