
 

 

3/2022. (X. 3.) rektori-kancellári együttes utasítás 
az energiatakarékossági intézkedésekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörökről 

 

1. § 

(1) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (Egyetem) valamennyi polgára minden egyetemi 
tevékenység során köteles betartani az energiatakarékossággal kapcsolatos egyetemi 
rendelkezéseket. Az energiatakarékossági intézkedések kötelezőek az Egyetem területén 
tartózkodó valamennyi személyre függetlenül annak az Egyetemmel fennálló jogviszonyára. 

2. § 

(1) Az Egyetem vezetése az energiatakarékossági intézkedések végrehajtására és annak 
koordinálására energiatakarékossági felelőst jelöl ki. Az Egyetem jelen utasítással kijelölt 
energiatakarékossági felelőse az Egyetem műszaki főigazgatója. 

(2) Az energiatakarékossági felelős jogosult és köteles mindazoknak az intézkedéseknek 
meghozatalára és végrehajtására, amelyek az egyetemi épületek és ingatlanok üzemeltetésével 
összefüggő energiatakarékossági célok elérését célozzák. 

(3) Az energiatakarékossági felelős jogosult és köteles az épületekben és ingatlanokban (beleértve a 
bérleményeket is) folyó, az oktatási-kutatási-harmadikmissziós és támogató tevékenységgel 
összefüggésben elérhető energiamegtakarítási intézkedések előkészítésére a szakmai 
tevékenység felelőseivel együtt, és a kitűzött célok megvalósítása érdekében hozott intézkedések 
összehangolt megvalósítására és azok ellenőrzésére. 

(4) Az energiatakarékossági felelős egyedi megoldásokat dolgoz ki a speciális kezelést igénylő 
egyetemi értékek megőrzésére, azok felügyeletére kijelölt szervezeti egységek vezetőivel együtt. 

(5) Az energiatakarékossági felelős rendszeresen beszámol az Egyetem rektori és kancellári 
vezetésének a tervezett intézkedésekről, valamint az intézkedések végrehajtásáról és azok 
eredményeiről. 

(6) Az energiatakarékossági felelős az intézmény fenntartója felé kijelölt kapcsolattartó az 
energiatakarékossággal kapcsolatok kérdésekben. 

(7) Az energiatakarékossági felelős az ágazatirányítás vagy más kormányzati szervek Egyetemre 
vonatkozóan kötelező energiatakarékossági intézkedéseinek végrehajtásáért. 

(8) Az energiatakarékossági felelős feladatai: 

a) nagyobb fogyasztású elektromos berendezések használatának optimalizálása; 
b) elektromos rendszerek működésének optimalizálása; 



c) fűtési rendszer működésének optimalizálása; 
d) a kármegelőzés, kockázatcsökkentés és a felkészülés egyetemi szintű koordinációja; 
e) az Egyetem szerződésben vállalt, továbbá jogszabályokban meghatározott 

energiatakarékossági intézkedéseinek szervezése, előkészítése és végrehajtásának 
ellenőrzése; 

f) a lehetséges intézkedési/beavatkozási pontok azonosítása; 
g) egyes operatív kérdésekben döntéshozatal; 
h) részkérdésekben állásfoglalás; 
i) az egyetemi közvélemény folyamatos tájékoztatása. 

(9) A szervezeti egységek vezetői az egyetemi energia megtakarítási célok szem előtt tartásával és a 
rájuk bízott speciális kezelést igénylő egyetemi értékek védelme érdekében kidolgozott 
konstruktív javaslatokkal segítik az energiatakarékossági felelős döntéshozatalát. 

 

3. § 

(1) Az energiatakarékossági felelős tájékoztatójában foglaltak betartása az Egyetem valamennyi 
polgára, az Egyetem épületrészeinek és rendezvényeinek látogatói, továbbá az Egyetem 
épületében bármilyen okból tartózkodó személyek számára kötelező.  

 
(2) Az energiatakarékossági felelős az Egyetem egészére vonatkozó intézkedéseket a rektor és a 

kancellár előzetes egyetértésével készíti el és előzetes tájékoztatása mellett teszi közzé. 

4. § 

(1) Az energiatakarékossági felelős mellett az energiatakarékossági célok megvalósítása érdekében 
Energiatakarékossági Támogató Bizottság (ETTB) néven 7 tagból álló testület működik. 

a) Az ETTB vezetője az energiatakarékossági felelős. 
b) Az ETTB további tagjai: 

o a Köznevelési Bizottság elnöke; 
o az oktatási igazgató; 
o a Kollégiumi és Szolgáltató Központ vezetője; 
o a kommunikációs igazgató; 
o az üzemeltetési igazgató; 
o az EHÖK képviselője. 
o Állandó meghívottak: rektorhelyettesek, rektor és kancellár kabinetvezetői. 

(2) Az ETTB ajánlásokat dolgoz ki szemléletformálási, kommunikációs, valamint munkaszervezési, 
oktatásszervezési kérdésekben. 

(3) Az ETTB megtárgyalja és véleményezi az Egyetem egészét vagy egyes szervezeti egységeit érintő 
fontosabb intézkedéseket vagy azok tervezeteit. 

(4) Az ETTB megtárgyalja az Egyetem közössége részéről érkezett javaslatokat és 
kezdeményezéseket, és dönt azok esetleges végrehajtásáról. 

(5) Az ETTB eseti jelleggel ülésezik, üléseit az energiatakarékossági felelős hívja össze. Üléseit 
személyesen vagy online tartja. 



5. § 

(1) A dékánok és szervezeti egységek, valamint hallgatói önkormányzati vezetők és egyetemi 
polgárok az energiamegtakarítással összefüggő kérdéseiket, javaslataikat az 
energiamegtakaritas@elte.hu e-mail címre címezhetik. A javaslatokról az ETTB tárgyal és dönt. 

(2) A szervezeti egységek az energiatakarékossági felelős megkereséseire határidőn belül kötelesek 
válaszolni, észrevételt tenni, javaslatokat előterjeszteni, szempontokat megjeleníteni. 

6. § 

(1) Az egyetemi közvélemény tájékoztatására és a vezetői intézkedések közzétételére az egyetemi 
honlap szolgál. 

(2) Az ELTE dolgozói és hallgatói, valamint az ELTE feladatellátásában közreműködő további 
személyek kötelesek figyelemmel kísérni a www.elte.hu honlapon közzétett információkat. 

7. § 

Az utasítás hatályba lép 2022. október 4-én. 

 
 
Budapest, 2022. október 3. 
 
 
 

Prof. Dr. Borhy László 
rektor 

Dr. Scheuer Gyula 
kancellár 
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