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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 létesítményére, ideértve a Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatáro-

zott kollégiumokat is. 

 

2. § [Energiatakarékossági intézkedések] 

 

Az Egyetem számára előírt energiamegtakarítási célkitűzések megvalósítása ér-

dekében 

a) az Egyetem épületeiben és létesítményeiben a fűtési szolgáltatás idősza-

kosan korlátozásra 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; 

b) az Egyetem területén, létesítményeiben tilos a kiegészítő egyedi elektro-

mos fűtőberendezések (pl. hősugárzók, olajradiátorok) használata, to-

vábbá a komfort célú egyedi klímaberendezések fűtési célú használata;  

c) az Egyetem területén a közvilágítás intenzitása korlátozásra kerül; 

d) a nem technológiai célú klímaberendezések lekapcsolásra kerülnek; 

e) a használati melegvíz szolgáltatás – a kollégiumok és a szociális célú léte-

sítmények (pl. öltözők) – kivételével korlátozásra, illetve szüneteltetésre 

kerül; 

f) az Egyetem Bogdánfy úti Sporttelepén a strandröplabda és teniszpálya té-

liesítéséhez szükséges sátrak nem kerülnek felállításra, ugyanakkor a 

Sportközpont és a szabadtéri sportlétesítmények továbbra is működnek; 
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g) a Balatonlellei Ifjúsági Tábor és a gödi Mérőtelep téliesítésre kerül, ezek a 

létesítmények a fűtési időszakban bezárásra kerülnek; 

h) a Balatonfüredi Tudáscentrum temperáló fűtésre áll át, a létesítmény hasz-

nálata kizárólag célzottan (az előzetesen tervezett és ide szervezett esemé-

nyek időszakára) biztosított. 

 

3. § [Záró rendelkezések] 

 

(1) Jelen utasítás 2022. október 19. napján lép hatályba. 

(2) Ezt az utasítást a Kancellári Kabinet 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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