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REKTORI-KANCELLÁRI TÁJÉKOZTATÓ 
a Színház- és Filmművészeti Egyetem energiahatékony működését elősegítő 

intézkedésekről 

 

A szomszédunkban kialakult háborús helyzet miatt súlyos energiaválság alakult ki Európában, 

mely minden érintett országban az energiaárak drasztikus növekedését eredményezte. A hazai 

intézmények – így Egyetemünk is – immár piaci áron jut villanyhoz és gázhoz, ami a közüzemi 

számláink sokszoros növekedését eredményezi. A költségeink racionalizálása érdekében  

– illetve a 353/2022. (IX.19.) kormányrendeletet figyelembe véve – Operatív Munkacsoportot 

(OMCS) hoztunk létre, amely megvizsgálta a költségcsökkentési lehetőségeket és javaslatot 

tett a kiadások racionalizálására. Ez alapján kiadtuk a 11/2022 (10.18.) számú rektori-kancellári 

utasítást, melynek energiahatékonysági intézkedéseit az alábbiakban foglaljuk össze. 

 

 

I. Alapelvek 

 

1. A képzés továbbra is jelenléti formában folytatódik, a vizsgák megtartása is személyes 

jelenléttel valósul meg, az oktatás színvonala nem sérülhet. 

2. A költségmegtakarítás elsősorban a tanév rendjének módosításával, illetve a képzési 

időszakok és helyszínek racionális kiválasztásával valósul meg. 

3. A kollégiumi elhelyezést a teljes tanév ideje alatt igény szerint biztosítjuk. 

4. A fűtési beindítása a külső időjárási viszonyokhoz igazodik, az épületekben fűtési 

időszakban a léghőmérséklet nem haladhatja meg a 19 C°-ot, a Kollégiumi szobákban 

pedig a 20 C°-ot. Oktatásmentes időszakban az épületekben csak temperáló fűtés lesz. 

5. Az Egyetem területén a nem rendszeresített fűtő- és hűtőeszközök használata nem 

engedélyezett. 

6. Az energiatakarékosságra való törekvésnek – a földgáz és a villamosáram mellett – a 

vízfogyasztással és az egyéb napi tevékenységekkel kapcsolatos megtakarításra is ki kell 

terjednie, amely minden egyetemi polgár együttműködését igényli, különösen az alábbiak 

vonatkozásában: 

• használaton kívüli helyiségek fogyasztóinak lekapcsolása (világítás, irodai 

berendezések stb.),  

• ablakok, ajtók zárása, minimális idejű szellőztetés, 

• vízcsapok használaton kívüli időszakban történő elzárása, 

• háztartási berendezések (hűtőszekrény, mosogatógép, mikrohullámú sütő, kávéfőző, 

vízforraló stb.) használatának racionalizálása, a használati idő szükség szerinti 

csökkentése, 

• az energiaveszteséggel járó műszaki, gépészeti hibák haladéktalan jelzése. 

7. A napi munkavégzés személyes jelenléttel történik, a szabadságok kiadását a szakterületi 

vezetők koordinálják. 

8. Az egyetemi gépjárművek kihasználtságát racionalizálni kell, az igénybevétel során 

előtérbe kell helyezni az egyirányba történő utazások időbeli összehangolását és az 

elektromos autók használatát. 
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II. Tanév rendjének módosítása 

 

1. A 2022/2023-as tanév rendje az alábbiak szerint módosul: 

- az első szemeszterben a szorgalmi időszak 2022. szeptember 12-től december 10-ig 

tart; 

- az őszi szünet tervezett szabadnapjai a téli szünettel kerülnek összevonásra; 

- az első szemeszter szorgalmi időszakán belül 6 alkalommal (10.22., 11.05., 11.12., 

11.19., 12.03., 12.10.) kerül sor szombati oktatási nap kijelölésére (ezek szolgálnak 

szükség szerint az elmaradt órák pótlására); 

- az első szemeszterben a vizsgaidőszak 2022. december 12. és 2023. január 06. között 

lesz; 

- 2023. január 9-13-ig lesz lehetőség a képzéshez kapcsolódó adminisztráció 

véglegesítésére (oktatói jegybeírási időszak); 

- a második szemeszter tantárgyfelvételi és regisztrációs időszaka 2023. február 20. és 

március 5. között lesz; 

- a második szemeszter szorgalmi időszaka 2023. március 6-tól június 9-ig tart; 

- a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából tartandó egyetemi ünnepségre  

2023. március 14-én 10 órakor kerül sor; 

- a tavaszi szünet időpontja: 2023. április 3-6.; 

- a második szemeszter vizsgaidőszaka 2023. június 12. és július 7. között lesz. 

 

A fentieknek megfelelően a tanév rendjének módosítása külön rektori-kancellári utasításban 

kerül kiadásra. 

 

2. Az egyes gyakorlóhelyek szorgalmi időszakon kívüli rendelkezésre állásáról a campus 

igazgató és az érintett intézetvezető egyeztet.   

3. Az egyetemi könyvtár az oktatásmentes időszakban ügyeleti rendszerben működik, 

melynek részleteiről külön tájékoztatás készül. 

 

III. Az egyes intézkedések végrehajtása 

 

1. A napi energiatakarékos működés érdekében az Egyetem helyiségeinek ellenőrzése 

rendszeres lesz (világítás, hőmérséklet, nem rendszeresített eszközök használata stb.), 

melyhez kérjük minden egyetemi polgár együttműködését. 

2. Az energiatakarékosságra irányuló szemléletformáló kommunikációs kampány a teljes 

tanév időszakában folyamatosan zajlik. 

3. Az energiatakarékossági intézkedések megvalósulásának és eredményeinek nyomon 

követését, az energiafelhasználási adatok kiértékelését, a további feladatokra vonatkozó 

javaslatok megtételét, valamint a szükséges adatszolgáltatásokat az Operatív 

Munkacsoport végzi, melynek vezetője a campusigazgató. Minden egyetemi polgár az 

oktatóján, munkahelyi vezetőjén keresztül javaslatot tehet az OMCS részére a további 

költségcsökkentő intézkedések bevezetésére. 

 

Ismételten kérjük a T. Egyetemi Polgárokat, hogy csatlakozzanak energiatakarékossági 

kampányunkhoz! Épületeinkben csak azokban a helyiségekben kapcsolják fel a villanyt, 

amelyekben éppen tartózkodnak, és kapcsolják le a világítást, ahonnan távoznak. A fűtési 

szezon megkezdésével fokozottan ügyeljenek az ablakok és ajtók zárására. Ne hozzanak be és 

ne működtessenek az Egyetem helyiségeiben alternatív fűtőeszközöket, radiátorokat, szükség 

esetén öltözzenek a megszokottnál melegebben.   
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Tisztelettel kérjük megértésüket és támogatásukat ebben a nehéz helyzetben. Az Egyetem 

vezetőiként mindent elkövetünk annak érdekében, hogy képzéseink semmilyen hátrányt ne 

szenvedjenek a kialakult helyzet miatt. 

 

Az esetleges újabb intézkedésekről és változásokról folyamatos tájékoztatást adunk. 

 

További együttműködésében bízva, üdvözlettel: 

 

Rátóti Zoltán 

rektor 

 

Dr. Szarka Gábor 

kancellár  

 

 

 


