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Rektori utasítás

Mint  a  Veszprémi  Érseki  Főiskola  (továbbiakban:  Főiskola)  rektora  tájékoztatom  a  Főiskola
közösségét,    hogy    a    hatékonyabb    enerriafema§ználás    érdekében    a    Főiskola    vezetése
intézkedésekre tett javaslatot, amelyek alapján rektori utasításban az alábbiakat rendelem el.

1.   A ffitési időszakban az alábbi hőmérsékleteket biztosítjuk a Főiskoh épületeiben:
•   20 °C fokos hőmérsékletet biztosítunk az oktatás és munkavégzés céljára szolgáló

helriségekben  reggel  7:00  órától  délután   16  óráig,  ezt  követően  átállunk  a
temperálási 16 °C fokos hőmérsékletre.

•   19  °C  fokos  hőmérsékletet biztosítunk a  kollédumi lakószobákban reggel  6:00
órától délelőtt 9:00 óráig, iuetve 16:00 órától 23:00 óráig, a köztes időszakokban
délelőtt 9:00 órától 16:00 óráig, inetve este 23:00 órától másnap reggel 6:00 óráig
a 16 °C fokos tempefálási hőmérsékletet biztosítjuk.

2.   Tüos   bármilyen   kiegészítő   ffitőberendezés   ®1.   olajradiátor,   hősugárzó,   konvektor)
rácsatlakoztatása a főiskolri viuamos enerSa-hálózatra.

3.   További intézkedésként a központi meleg víz hőmérsékletet 50 °C fokra módosíüuk.

A  Főiskola  energáa-megtakaritási  célkitűzéseinek  megvalósítása  éfdekében  felhívunk  Íninden
főiskolai po|gárt a rendelkezésükre álló enerSakészletek takarékos használatára.

Ebbe a körbe tartozik elsősorban:

•     a  nem  használt  helriségekben,  illetve  távozáskof  az  irodákban,  a  tantermekben  és  a
folyosókon valamennri villany lekapcsolása;

•     villany  használatának  mellőzése   olyan  helriségekben,   amelyekben   a   nappari   fény   a
munkavégzéshez elegendő és megfelelő megvflágosítást tud biztosítani;

•     a hűtők használatának optimalizálása, üres vagy nem használt hűtők áramtalanítása;
•     fénymásoló  berendezések,  egyéb  irodai  nagygépek,  illetve  a   személyi  számítógépek,

monitorok  és  egyéb  elektronikai  eszközök  kikapcsolása  a  munkanap  végén,  inetve  a
számítógépek esetében az enerritakarékos proffl beállítása a használatuk során;

•     az  elektromos  töltők,  csatlakozók  eltávolítása  a  konnektorokból,  ha  azok  használaton
kí" vannak.

•     A szellőztetést átgondoltan, néhány percig kitárt abhkok mellett ken végezni, az ablakok
folyamatos résre nritását mindenképpen kerüljük;

•     Továbbá kérjük, hogy az indokoladan enerriaveszteséggel járó műszaki, gépészeti hibák
műszaki  osztály  felé  történő  jelzésére  (e-maiL  fecepción  elhelyezett  hibaüzenet  fiizet
használatával) fokozott figyelmet fordítsanak.
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A Főiskola működésének biztosíthatósága érdekében nyomatékosan félhívjuk a fenti szabályok és
előírások betaftására a Főiskola po|gárait az ősztől tavaszig tartó időszakban.

Kériük  szíves  megéftésüket,  de  egyben  aktív,  személyes  támogatásukat  az  előttünk  álló  nehéz
hónapokban a Főiskola működése foFamatosságának biztosításához. Az enerriafofrásokkal való
takarékoskodás  mindannriunk közös  érdeke, hiszen az Így megúkaritott források reméHietőleg
nemcsak a Főiskola  oktatási-tudományos  tevékenységének támogatását teszik lehetővé,  hanem
hozzájárulnak  az  intézmény  által  szolgáltatói  szefződésben  vállalt,  kötelezően  végrehajtandó
10 °/o-os enerst-megtakaritás sikeres teljesüléséhez.

A  Főiskola  enersttakarékos  működése  mindannyiunk  közös   felelőssége,  ezért  szívesen  és
örömmel vesszük azokat az előremutató konstrukúv javaslatokat, arnelyek erre irányulnak.

Kéjük,  hogy  a  fthnetüló  elképzeléseket  és  javashtokat  a  ]]±ka=i..tib.or@hf.hu  e-mail  címre
s zíve skedj enek megküldeni.

Veszprém, 2022. október 10.
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