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6/2020. (XII. 23.) Kancellári utasítás 

az Óbudai Egyetem oktatási épületeinek zárva tartásáról, valamint a postázási rendről 
 

Az Óbudai Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a SZ-CLXX/280/2020. számú határozatával elfogadta a 

2020/2021. év tanév I. félév időbeosztását. A Szenátus határozata alapján – tekintettel a 2020. évi munkaszüneti napok körüli 

munkarendről szóló 7/2019. (VI. 25.) PM rendeletre – az Egyetem oktatási épületei 2020. december 24. és 2021. január 3. 

között kötelezően zárva tartanak. 2020. december 23. napján az oktatási épületek zárása 14 órakor történik. Mindezekre 

tekintettel az alábbiakat rendelem el: 

 

Az utasítás hatálya 
 

1.§   (1) Az utasítás személyi hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi szervezeti egységére és közalkalmazottjára, valamint 

az oktatásban, tudományos kutatásban, továbbá az Egyetem feladatainak megvalósításában közvetlenül részt vevő 

foglalkoztatottakra. 

 

Az oktatási épületek zárva tartására vonatkozó rendelkezések  
 

2.§   (1) Az Egyetem oktatási épületei 2020. december 24. és 2021. január 3. között kötelezően zárva tartanak. 2020. 

december 23. napján az oktatási épületek zárása 14 órakor történik. 

        (2) Az épületbezárás időtartama alatt az épületekben semmiféle tevékenység nem végezhető, ide nem értve az épület 

őrzésével és a kötelező üzemeltetési, hibaelhárítási feladatok végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

 

3.§   (1) Az energia és közüzemi költségek minimalizálása érdekében az alábbi intézkedéseket rendelem el: 

        a) a villamos berendezések, szórakoztatóelektronikai eszközök kikapcsolása; 

        b) termosztátok kikapcsolása; 

        c) háztartási berendezések csatlakozójának kihúzása a konnektorból. 

(2) A központi informatikai szolgáltatások (pl.: Neptun, levelezőrendszer) zavartalan működése a zárva tartás ideje alatt 

is biztosított. 

4.§   (1) Ügyeleti telefonszámok: 

Óbudai üzemeltetés:                 Farkas Tamás (30/1327497) 

Józsefvárosi üzemeltetés:         Visnyei László (30/4743445) 

Székesfehérvári üzemeltetés:   Mészáros László (20/3843761) 

Informatikai üzemeltetés:         Nyitrai László (20/3398350) 

Műszaki igazgatóság:               Kelemen Zsolt (20/3582799) 

Salgótarján oktatás:                  Székyné Dr. Sztrémi Melinda (30/5093273)  

 

A postázási rend 

 

Az Egyetem belüli, valamint a kimenő postázás 2020. december 23. és 2021. január 3. napja között szünetel. 

 

Záró rendelkezések  
 

5.§   (1) Jelen utasítás 2020. december 23. napján lép hatályba és 2021. január 4. napjával veszíti hatályát. 

 

Budapest, 2020. december 23. 
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