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Ikt. sz: ÓE-RH/1074/2022 

Kelt: Budapest, 2022.06.29.

12/2022. (VI.29.) Rektori Utasítás 

a nyári hőségre tekintettel elrendelt intézkedésekről 

 

Az országos tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján, valamint a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ szakmai ajánlását figyelembe véve 2022. június 27-én (hétfő) 00.00 órától 2022. június 30-án (csütörtök) 24.00 óráig 
az ország egész területére harmadfokú hőségriasztást adott ki. 
 
Tekintettel a hőségre, valamint annak a szervezetre és a munkavégzési képességre gyakorolt hatásaira munkáltatóként a 
következő, munkarendet érintő rendelkezéseket hozom: 

- III. fokú hőségriadó esetén, azaz, amennyiben várhatóan legalább 3 egymást követő napon eléri (vagy meghaladja) 
a napi középhőmérséklet a +27°C-ot, munkanapokon a munkaidő minden munkavállaló számára 07.00. órától 13.00. 
óráig tart; 

- a fenti munkarend érvényes a munkahét utolsó, illetve első napjára, ha hét utolsó munkanapja előtt vagy következő 
munkahét első napját megelőző nap éjfélig tart az elrendelt III. fokú hőségriadó;  

- a szervezeti egységek vezetői indokolt esetben és ideig, a munkanapot megelőzően – figyelemmel a munkavégzés 
jellegére, valamint a technikai megvalósítás feltételeire – beosztottjaiknak engedélyezhetik, hogy feladataikat otthoni 
munkavégzés keretében láthassák el a fent megjelölt munkaidőben; 

- a szervezeti egységek vezetői a Műszaki és Üzemeltetési Iroda tájékoztatása alapján jelöljenek ki klimatizált helyi-
séget, mely a légkondicionáló berendezéssel nem rendelkező irodahelyiségben dolgozók részére munkaközi szü-
netben frissítésül szolgálhatnak; 

- a szervezeti egység vezetők gondoskodjanak a megfelelő mennyiségű és minőségű védőital (ásványvíz) beszerzé-
séről – az Óbudai Egyetem kötelezettségvállalás és szerződéskötés rendjéről szóló szabályzatban foglalt rendelke-
zések figyelembe vételével – továbbá a munkavállalók részére történő kiosztásáról. A védőital beszerzés fedezete az 
Óbudai Egyetem központi költségvetési forrása; 

- az Óbudai Egyetem minden munkavállaló részére 2022. július és augusztus hónapokra egy összegben mindösszesen 
nettó 20.000,- Ft -ot(húszezer) biztosít extra cafetéria juttatásként, melyet a munkavállaló Széchenyi Pihenőkártyájára 
folyósít. 

 

Jelen utasítás 2022.06.29. napján lép hatályba és 2022. augusztus 20-áig érvényes. 

 

Prof. Dr. Kovács Levente s.k. 
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