
Intézkedési terv 

 

A rezsiköltségek 25%-os csökkentésének érdekében kialakított intézményi szabályok és 

tudnivalók 

Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola 

 

Érvényes: kihirdetés napjától 

 

Intézményünk a Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola két épületből áll, mivel a 

tornatermünk az iskolaépülettől 150 m távolságra található.  

 

Az iskolaépület egy több mint 100 éves épület. Eredetileg kaszárnya volt 1908-ban épült és 

2003-ban teljes felújításon esett át. Falai vastagok, szigeteltek. Az ablakok hőszigetelt 

műanyag nyílászárók. A tető szigetelése nem történt meg. A tantermek jelentős része (10) D-

DK-i tájolású könnyebben melegszik, a folyosók és a termek harmada (6) É-ÉNy-i tájolású 

nehezebben felfűthetők. Az épületet 2 központi SIEMENS kazán fűti. A meleg víz előállítása 

elektromos bojlerrel történik. A világítást fénycsöves lámpák biztosítják. 

 

A tornaterem épülete 1910-ben épült. Eredeti funkcióját tekintve fedett lovarda volt. 2019-

2020-ban esett át teljes felújításon és készült belőle egy 60*24 méteres 6,5 m belmagasságú 

tornaterem. A nyílászárók hőszigeteltek fából készültek. Az épület falait a műemlékvédelem 

nem engedte szigetelni. 1,7 m magasságig betonból készültek. Az öltözőket egy központi 

SIEMENS kazán, a termet fekete sugárzók fűtik. A meleg víz előállítása is a kazánnal 

történik. A világítást fénycsöves lámpák biztosítják. 

 

Iskolánkban eddig is mindenki odafigyelt a takarékos energiafelhasználásra (fűtés, világítás, 

vízhasználat). A Pedagógiai Programban foglalt nevelési – oktatási célok sérülése nélkül, az 

egészséges, balesetmentes munkavégzéshez szükséges feltételek biztosítása mellett, az 

intézményi sajátosságait figyelembe véve alakítottuk ki az eljárásrendet. A rezsiköltségek 

25%-os csökkentésének, valamint az oktató-nevelő munka zavartalan végzése érdekében, az 

alábbi szabályok betartása minden iskolai résztvevő (gyermekek, pedagógus, 

alkalmazottak, szülők) számára kötelező.   
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Ezek alapvetően a következők: 

1. Iskolaépület, Hajmáskér Iskola u.1. : 

 

 Tantermek, folyosók fűtésének szabályozása: 

o Intézményünkben a fűtés a külső hőmérséklethez igazodó. 

o A tantermek hőmérséklete tanítási időben a külső időjárási körülményeket 

figyelembe véve 1-1,5 méter magasságban minimum 20-21 
o
C (vagy a 

központilag előírt) kell legyen. A megfelelő hőmérséklet ellenőrzés a fűtő-

karbantartó és az osztályfőnökök kompetenciája. Időszakonként, minimum 

hetente az intézményvezetőnek és helyettesének is ellenőrizni kell a tantermek 

hőfokát! Ehhez megfelelő mennyiségű hőmérő szükséges. (Ez jelenleg nem 

biztosított, mivel a tanterem hőmérője a fali órában található) 

o A tantermek hőmérsékletének megőrzése, és a megfelelő minőségű tantermi 

levegő érdekében szünetekben rövid pár perces szellőztetést kell végezni, más 

esetekben az ablakokat zárva kell tartani. A szellőztetés időtartama alatt a 

radiátorok hőfokszabályozóját 0 értékre kell állítani. 

o A tantermek hőmérsékletének megőrzése érdekében, ha az osztály 

szaktanterembe vándorol az osztályterem ajtaját kötelező zárva tartani. Ennek 

felelőse a hetes illetve a szaktanár. 

o A folyosók területén minimum 15-16 
o
C-os (vagy a központilag előírt) fűtést 

kell biztosítani (ez eddig is így volt). A megfelelő hőmérséklet biztosítása 

érdekében ügyelni kell a nyílászárók, ajtók, ablakok zárva tartására. Csak 

szükség esetén rövid ideig legyenek nyitva. 

o Az intézmény aulájában szintén minimum 15-16 
o
C-os (vagy a központilag 

előírt) (ez eddig is így volt) fűtés biztosítása lehetséges. Magasabb 

hőmérsékletet csak iskolai rendezvény estén kell biztosítani. 

 

 Tanítási időn kívüli szabályozás: 

o Az intézményben tanítási idő után 18:00-tól minimum 16-17 
o
C-os (vagy a 

központilag előírt) hőmérsékletet kell biztosítani 

o Tanítási szünetekben, hétvégén temperáló fűtést kell alkalmazni. 
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 Tantermek, folyosók világításának rendje, alapelvei: 

o A tanulók egészségének megőrzés érdekében a tantermekben szükséges a 

megfelelő fényerő biztosítása. Mivel tantermink alapvetően déli tájolásúak, ha 

a természetes fény lehetővé teszi, tanórákon az ablak felőli lámpasort 

kapcsoljuk le! 

o A tanórák befejeztével a termek világítását 1 (a középső) lámpasorral 

biztosítsuk. 

o Amikor az osztály szaktanterembe vándorol az osztályteremben a világítást 

kötelező lekapcsolni. Ennek felelőse a hetes illetve a szaktanár. 

o A tanórák alatt a folyosók, mosdók, WC-k világítását lekapcsoljuk. 

 Üres, ritkán használt, kiüríthető tantermek működtetése: 

o Az üres teremben, technika teremben, tankonyhában, orvosi szobában és 

váróban csak temperáló fűtést szabad alkalmazni. 

o A termekben csak szükséges estben kell a megfelelő hőmérsékletet biztosítani. 

o A helyiségekben csak szükség esetén lehet világítást kapcsolni, fokozottan 

ellenőrizni kell, le van-e kapcsolva minden más estben a világítás. 

o További kiüríthető tantermünk nincs. 

 

 Számítógépes tantermek, interaktív eszközök használatára vonatkozó alapszabályok 

(gépek, interaktív táblák, projektorok, stb.). 

o A számítógépes termekben a gépek csak a használat idejére lehetnek 

bekapcsolva. 

o A tantermekben elhelyezett interaktív eszközök csak a használat idejére 

lehetnek bekapcsolva. 

o A tanítási idő végén a kapcsolható dugaszokat, elosztókat ki kell kapcsolni! 

 

 Irodák működésének rendje: 

o Az irodahelyiségek hőmérséklete külső időjárási körülményeket figyelembe 

véve 1-1,5 méter magasságban minimum 20
o
C (vagy a központilag előírt) kell 

legyen. 

o Amennyiben a helyiségben nem tartózkodik senki, a világítást teljesen le kell 

kapcsolni! 
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o Ha a számítógépet (-ket) nem használják legalább 30 percig, akkor ezeket ki 

kell kapcsolni! 

o Munkaidő végén a kapcsolható dugaszokat, elosztókat ki kell kapcsolni! 

 

2. Tornaterem, Hajmáskér Iskola u.8. : 

 

 Fűtés szabályozása: 

o A tornateremben a fűtés külső hőmérséklethez igazodó. 

o A tornaterem hőmérséklete tanítási időben a külső időjárási körülményeket 

figyelembe véve  minimum16-17 
o
C (vagy a központilag előírt) kell legyen. 

o Az öltözőkben minimum 20
o
C-os (vagy a központilag előírt) hőmérsékletet 

kell biztosítani. 

o Az öltözőkben a megfelelő levegő minőség érdekében szellőztetést csak a 

takarító személyzet végezhet, rövid pár perces időszakban. 

o A bejárati ajtóknak, nyílászáróknak folyamatosan zárva kell lenni! 

o A szertárban temperáló fűtést kell alkalmazni. 

 

 Tornaterem világításának rendje, alapelvei: 

o Világítás a terem csak azon részében lehet felkapcsolva ahol az óra, foglakozás 

folyik. 

o Amikor a természetes fény lehetővé teszi, ne kapcsoljuk fel a világítást a 

teremben! 

o Az öltözőkben csak addig kapcsoljunk fel villanyt, míg a tanulók átöltözése 

folyik. Az öltőből kijövet az utolsó tanuló, kijelölt személy nyomja le a 

kapcsolót.  

o Más helyiségekben  balest elkerülése érdekében, csak akkor kapcsoljunk fel 

villany mikor a  helyiségben valaki tartózkodik. Minden más esetben a 

világításnak lekapcsolt állapotban kell lenni. 

 

 Tanítási időn kívüli szabályozás, elve: 

o Tanítási időn kívül, bérbe adás estén a résztvevőknek a fent vázolt szabályokat 

be kell tartani, a bérbeadás előtt ezeket velük ismertetni kell. (A tornatermet a 

Hajmáskéri Önkormányzat adja bérbe.) 
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3. Gyerekek folyamatos tájékoztatása és közreműködésük megszervezése:  

o A tanulóközösséget a fenti szabályzatról tájékoztatni kell. Erről a tényről 

(tájékoztatásról) jegyzőkönyvet kell készíteni, a tanulók aláírásukkal igazolják 

a tájékoztatás megtörténtét. 

o Fontos a tanulók folyamatos tájékoztatása, fontos megérteni velük miért van 

szükség a takarékoskodásra. 

o A heteseknek fontos szerepe van a leírt szabályok, elvek betartásában, 

betartatásában. 

o Esetleg szervezhetők tanulói „energia őrjárati” csoportok, akik vizsgálhatják, 

ellenőrizhetik az előírások betartást. 

 

4. Szülői közösség tájékoztatása a bevezetett intézkedésekről: 

o A szülői közösséget az iskola honlapján és a KRÉTA rendszeren keresztül kell 

tájékoztatni a működés rendjéről. 

 

 

Köszönjük segítő és felelősségteljes együttműködésüket, megértésüket! 

 

Hajmáskér, 2022. szeptember 28. 

 

                                  

Ékes Tamás s.k. 

intézményvezető 


