Iktatószám: RK/1215/2022
6/2022. (X.17.)
REKTORI UTASÍTÁS
energiatakarékossági intézkedések bevezetéséről
Az utasítás célja
Jelen utasítás célja azon takarékossági intézkedések meghatározása, melyek eredményeként
intézményünk meg tud felelni a Kulturális és Innovációs minisztérium, mint ágazati irányító és az
Egri Főegyházmegye, mint egyetemünk fenntartója által meghatározott – az egyes intézmények
veszélyhelyzeti működéséről szóló 353/2022. (IX.19.) Korm. rendelet és az egyes intézmények
fölgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX.19.) Kormányrendeletben
meghatározott előírásokat is figyelembe vevő – energiamegtakarítási elvárásoknak.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének 24. § (15) bekezdése
alapján, az alábbiakat rendelem el.
1. § Alapelvek
(1) A nemzetközi energiaválság negatív hatásainak csökkentése, az utasításban meghatározott
takarékossági intézkedések betartása útján, az egyetemi polgárok felelős magatartásával,
összefogásával, közös társadalmi felelősségvállalásával érhető el.
(2) A takarékossági intézkedéseket az Egyetem földgáz-, és villamosenergia fogyasztásának
csökkentésére is alkalmazni kell.
(3) Az utasítás személyi hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi polgárára, területi hatálya pedig
valamennyi, az alapfeladat ellátásához használt ingatlanára.
(4) Az egyetemi épületekben a nyitva tartás alatti jelenléti hőmérséklet minimum 20 Celsius fok,
hétvégén és éjszaka a nem jelenléti minimum hőmérséklet pedig 18 Celsius fok.
(5) Az egyetemi épületekben a fűtési szezon egységesen 2022. október hó 15. nappal indult.
(6) Az oktatás és a munkavégzés a megtakarítással érintett időszakban továbbra is alapvetően
jelenléti alapon történik.
2. § Takarékossági intézkedések
(1) Az utasítás hatálya alá tartozó személyek a következő intézkedések betartásáról kötelesek
gondoskodni:
a) Az Egyetem hatályos Tűzvédelmi szabályzatában is rögzített előírással megegyezően
szigorúan tilos az irodahelyiségekbe saját tulajdonú hősugárzó, hőlégbefúvó,
melegítő eszközöket behozni, azokat ott üzemeltetni. A dolgozók, hallgatók
egészségvédelmét az Egyetem kiemelten fontosnak tartja, így az épületek gondnokai
folyamatosan ellenőrzik a helyiségek hőmérsékletét. Ahol azt tapasztalják, - vagy feléjük
arra vonatkozó jelzés érkezik - hogy a helyiség hőmérséklete a meghatározott minimum
érték alá csökken, átmeneti időszakra intézményi tulajdonú melegítő eszközök
elhelyezésére biztosít az egyetem lehetőséget. Az érintett melegítő eszközök,
dokumentált átvételére és leadására, az épületek gondnokságain, portáin kerülhet sor.
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b) Munkavégzés alatt fokozott figyelmet kell arra fordítani, hogy csak a feltétlenül szükséges
energiaforrások legyenek használatban, irodákban, közösségi terekben a világítótestek
csak szükség esetén legyenek felkapcsolva.
c) Munkavégzést követően a munkavégzési helyen rendelkezésre álló informatikai
eszközök teljes áramtalanítását el kell végezni, valamint a fényforrásokat üzemen kívül
kell helyezni.
d) Az egyetemi épületekben saját elektronikus eszközök (kivéve mobiltelefon, laptop,
táblagép) hálózati töltése nem megengedett.
3. § Rendelkezések az egyetemi épületek lezárására vonatkozóan
(1) Az egyetemi épületek – figyelembe véve a jellemzően ott előforduló oktatási, kutatási és
feladatellátási tevékenységeket – az alábbi időszakokban zárva tartanak:
a) Líceum épülete: 2022. december 22. – 2023. január 8.
b) Érsekkert épülete: 2022. december 11. – 2023. február 26.
c) C épület: 2022. december 22. – 2023. január 1. és 2023. január 22. – február 26.
d) D épület: 2022. december 11. – 2023. február 26.
e) DELTA épület: 2022. december 22. – 2023. január 1. és 2023. január 22. – február 26.
f) G épület: 2022. december 22. – 2023. január 8.
g) E épület: 2022. december 22. – 2023. január 1. és 2023. január 22. – február 26.
h) F épület: 2022. december 22. – 2023. január 1. és 2023. január 22. – február 26.
i) Mezőgazdasági épület: 2022. december 22. – 2023. január 1. és 2023. január 22. – február
26.
j) Jászberényi főépület: 2022. október 28. – tól 2023. február 26-ig.
(2) A fent nem említett épületek nyitva tartása a szokott rendben történik.
(3) A kollégiumi épületek bezárásáról a későbbiekben születik döntés, annak ismeretében, hogy
a kollégisták körében lezajlott felmérés eredményeként, mely épületek folyamatos
üzemeltetésére lesz szükség.
4. § A 2022/23-as tanév oktatási rendjének módosítása
(1) A 2022/23-as tanév oktatási naptára jelen utasítás melléklete szerint módosul.
(2) A leglényegesebb változások a következők:
a) Az őszi félév szorgalmi időszakának utolsó tanítási napja: 2022. december 10., de a
levelező tagozatos hallgatók konzultációira - az őszi félév elején már közzétettek szerint
- 2022. december 16-17-én is sor kerülhet.
b) Az őszi félév vizsgaidőszaka: 2022. december 12. – 2023. január 21.
c) A 2022/23-as tanév tavaszi félévének első tanítási napja nappali tagozaton: 2023. február
27.
d) A 2022/23-as tanév tavaszi félévének szorgalmi időszaka: 2023. február 27. – május 27.
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e) A 2022/23-as tanév tavaszi félévének vizsgaidőszaka: 2023. május 29. – június 30.
f) Az őszi és a tavaszi szünet áthelyezésre kerül 2023. február hónapra.
(3) Kivétel:
a) A tavaszi féléves összefüggő gyakorlatokat február elejétől meg kell kezdeni.
(4) A 2022/23-as tanév őszi félévének sikeres zárása érdekében – ahol a tantervek azt lehetővé
teszik – preferálni kell a hallgatók teljesítményének évközi értékelését, valamint a HKR részét
képező Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerinti jegymegajánlást.
6. § A munkavégzés rendjére vonatkozó előírások
(1) 2022. december 22. – 2023. január 8. között a Munkáltató szabadság kivételét rendeli el a
munkavállalók számára. Ez alól kivételt jelentenek a 2023. január 2 – január 8. között (a
vizsgaidőszakban) feladatot teljesítő oktatók, valamint az ebben az időszakban nyitva tartó
épületekben dolgozók.
(2) A bezárásokkal érintett épületekben dolgozó nem oktató, nem tanár munkakörben
foglalkoztatott munkatársak munkaállomásai, illetve munkavégzési helyei átmeneti jelleggel
áthelyezésre kerülnek a nyitva tartó épületekbe. Az áthelyezésekkel kapcsolatos konkrét
munkáltatói döntések a közvetlen munkahelyi vezetőkkel egyeztetve, a rektor
jóváhagyásával valósulhatnak meg.
(3) Az oktatási és vizsgáztatási feladatokkal nem érintett, 2023. január 23. – 2023. február 24.
közötti időszakban az oktató, tanár munkakörben foglalkoztatott munkatársak az oktatási
tevékenységen túli egyéb munkaköri feladataik ellátására kötelesek. A zárva tartó
épületekben dolgozó oktató, tanár kollégáknak ezen időszak alatt szükség esetén a nyitva
tartó épületekben munkaállomásokat biztosítunk.
(4) A HR Szolgáltatói Csoport ezirányú felhívására, a következő évi szabadságterveik
összeállítása során, jelen utasításban meghatározott rendelkezéseket figyelembe venni
szíveskedjenek.
7. § Záró rendelkezés
(1) Jelen utasítás 2022. október 17. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Eger, 2022. október 17.

Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona s.k.
rektor
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OKTATÁSI NAPTÁR
a 2022/2023-as tanév őszi félévére
Augusztus 22.
Augusztus 22.
Augusztus 25.
Augusztus 28.
Augusztus 29szeptember16.
Szeptember 1.
Szeptember 5-9.
Szeptember 9.
Szeptember 12.
Szeptember 16.
Szeptember 17.
Szeptember 23.
Október 14.
Október 31.
November 4.
November 4.
November 11.
November 15-től
November 15.
November 15.
November 28-tól
November 28-január 7.
November 29.
November 29-től
November 30.

Elsőéves hallgatók kollégiumi jelentkezésének határideje
A képzésváltási (szak, tagozat, telephely), intézményváltoztatási
kérelmek beadásának végső határideje
Vendéghallgatói kérelmek beadásának végső határideje
Költségtérítés/önköltségi díjak első részletének befizetése.
Diákhitel engedményezés intézése a TO-n, illetve campusokon
Regisztrációs időszak. A tanegységfelvétel a Neptun-rendszerben.
Végzős hallgatók előzetes bejelentkezése a januári záróvizsgára
Kollégiumi fellebbezések benyújtásának határideje elsőéves
hallgatóknak, pótfelvételizők kollégiumi igénylésének leadása
Gólyahét. Tájékoztatók és beiratkozás az I. éves hallgatóknak.
Szentmise; tanévnyitó ünnepi szenátusi ülés.
A 2022/2023. tanév őszi félévének első tanítási napja nappali
tagozaton
Kedvezményes tanulmányi rend iránti, kreditátviteli kérelmek
leadási határideje.
Díszoklevél átadó ünnepség
Szociális támogatás igénylés leadása.
Szociális támogatás fellebbezés benyújtásának határideje
Költségtérítés/önköltségi díjak második részletének befizetése
A tanszékek megküldik a tavaszi félévi tantárgyfelosztást a
Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály, Jászberényben az
oktatási csoport részére
A tanszékek meghirdetik a Neptunban a vizsgaalkalmakat.
A tanszékek a 2022/23-as tanév tavaszi félévére meghirdetik
tanegységeiket a központi órarendhez a Neptunban.
Utolsó féléves hallgatók vizsgára jelentkezése a Neptunban
valamennyi tagozaton.
Szakdolgozatok/diplomamunkák elektronikus rendszerbe történő
feltöltése januári záróvizsgára vonatkozóan.
Keresztféléves felvételi eljárás jelentkezési határideje.
Alsóbb éves (nem utolsó féléves) nappali tagozatos hallgatók
vizsgára jelentkezése a Neptunban.
Vizsgaidőszak az utolsó féléves hallgatók számára.
Online nyílt nap
Alsóbb éves (nem utolsó féléves) levelező tagozatos és
távoktatásos hallgatók vizsgára jelentkezése a Neptunban.
A szakfelelős/szakképzettség felelős gondoskodik a szakdolgozati
témajavaslatok Neptun rendszerben történő meghirdetéséről,
aktualizálásáról.
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December 1.
December 5-6.
December 10..
December 12–január 21.

December 14-16.
December 15.
December 15.

December 20.
Január 2-10.
Január 3-10
Január 6.
Január 7.
Január 7.
Január 16-21.
Január 16.
Január 20.
Január 23-24.
Január 27.
Február 3-4.

A Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály központi órarendet
készít a tavaszi félévre.
Egyetemi nyílt napok.
A szorgalmi időszak utolsó tanítási napja.
Vizsgaidőszak a nappali és levelező tagozatos, valamint
távoktatásos, nem utolsó féléves hallgató számára.
Előrehozott záróvizsga, a keresztféléves felvételi eljárásban
résztvevőknek
A hallgatók a szaknak/szakképzettségnek megfelelő témát
választhatnak a Neptun rendszeren keresztül 2024. januári
záróvizsga esetén.
Portfólió feltöltése az elektronikus felületre pedagógusképzésben,
szakirányú továbbképzésben.
A tanszékek meghirdetik a Neptunban a levelező és távoktatás
tagozatos hallgatók számára a tavaszi félévi tanegységeket,
valamint a nappalis hallgatók szemináriumi óráit. A konzultációs
beosztásokat a tanszékek közzéteszik.
Előzetes tárgyfelvétel a Neptunban nappali tagozaton.
Előzetes tárgyfelvétel a Neptunban levelező és távoktatás
tagozaton.
Keresztféléves felvételi vizsga
Végbizonyítvány megszerzésének végső határideje januári
záróvizsga esetén.
Portfólió feltöltése az elektronikus felületre felsőoktatási
szakképzésben
Záróvizsga időszak.
Vendéghallgatói kérelmek beadásának végső határideje.
A képzésváltási (szak, tagozat, telephely) és intézményváltoztatási
kérelmek beadásának végső határideje.
Egyetemi nyílt napok.
Előalkalmassági vizsgák pedagógusképzésre jelentkezőknek.
Végzős hallgatók oklevélátadó ünnepsége.

5

OKTATÁSI NAPTÁR
a 2022/2023-as tanév tavaszi félévére

Január 31.
Február 1-március 3.
Február 15.
Február 17.
Február 27.
Március 3.
Március 31.
Március 31.
Április 17.
Április 19.
Április 20.
Április 24-től
Április 24.
Április 29.
Május 2.
Május 8..
Május 8-június 3.
Május 15.
Május 15.
Május 15-től
Május 16-tól
Május 19.
Május 22-június 2.

Költségtérítés/önköltségi díjak első részletének befizetése. Diákhitel
engedményezés intézése a TO-n, illetve Jászberényben.
Regisztrációs időszak. A tanegységfelvétel véglegesítése a Neptunrendszerben. Végzős hallgatók előzetes bejelentkezése a júniusi
záróvizsgára.
Általános felvételi eljárás jelentkezési határidő
Szociális támogatás igénylés leadása
A tavaszi félév első tanítási napja nappali tagozaton.
Kreditátviteli kérelmek leadási határideje
Költségtérítés/önköltségi díjak második részletének befizetése
A szakfelelős/szakképzettség felelős gondoskodik a szakdolgozati
témajavaslatok Neptun rendszerben történő meghirdetéséről,
aktualizálásáról.
Szakdolgozatok/diplomamunkák elektronikus rendszerbe történő
feltöltése nyári záróvizsgára vonatkozóan.
A tanszékek megküldik az őszi félévi tantárgyfelosztást a
Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztálynak, Jászberényben az
oktatási csoport részére
A tanszékek kiírják a végzős hallgatók részére a vizsgaidőpontokat a
Neptun rendszerben.
Utolsó féléves hallgatók vizsgára jelentkezése a Neptunban.
Kollégiumi jelentkezések benyújtásának határideje
Utolsó tanítási nap a végzős hallgatóknak.
A tanszékek a 2023/24-es tanév őszi félévére meghirdetik
tanegységeiket a központi órarendhez a Neptunban.
A tanszékek kiírják az alsóbb éves hallgatók részére a
vizsgaidőpontokat a Neptun rendszerben.
Vizsgaidőszak a végzős hallgatók részére.
Kollégiumi fellebbezések benyújtásának határideje
Portfólió feltöltése az elektronikus felületre pedagógusképzésben,
szakirányú továbbképzésben
Alsóbb éves (nem utolsó féléves) levelező tagozatos és távoktatásos
hallgatók vizsgára jelentkezése a Neptunban.
Alsóbb éves (nem utolsó féléves) nappali tagozatos hallgatók
vizsgára jelentkezése a Neptunban.
A Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály központi órarendet
készít az őszi félévre.
Felvételi vizsgák
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Május 26.
Május 27.
Május 29–június 30.
Május 30.

Június 1.
Június 3
Június 12-23.
Június 13-23.
Június 12-21.
Június 26-30.
Július 7.
Július 8.
Július 14.

Portfólió feltöltése az elektronikus felületre felsőoktatási
szakképzésben
Utolsó tanítási nap az alsóbb éves hallgatók részére.
Vizsgaidőszak az alsóbb éves nappali és levelező tagozatos, valamint
távoktatás formában tanuló hallgatók részére.
A tanszékek meghirdetik a Neptunban, a levelező és távoktatás
tagozatos hallgatók számára az őszi félévi tanegységeket, valamint a
nappalis hallgatók szemináriumi óráit. A konzultációs beosztásokat a
tanszékek közzéteszik.
A hallgatók a szaknak/szakképzettségnek megfelelő szakdolgozati
témát választanak a Neptun rendszeren keresztül a 2024. júniusi
záróvizsga esetén.
Végbizonyítvány megszerzésének végső határideje júniusi
záróvizsga esetén.
Előzetes tárgyfelvétel a Neptunban nappali tagozaton.
Előzetes tárgyfelvétel a Neptunban levelező és távoktatás tagozaton.
Záróvizsga-időszak.
Gyakorlati felvételi vizsgák a művészeti és a sporttudományi
képzésekre jelentkezőknek.
Oklevélátadó ünnepség – Eger
Oklevélátadó ünnepség - Jászberény
Állami ösztöndíjas képzésre történő átsorolási kérelmek beadásának
határideje.

A 6/2022. (X.17.) számú Rektori Utasítás alapján módosítva 2022. október 17-én.
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