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Intézkedési terv 

Az Intézkedési terv célkitűzése az intézmény költséghatékonyabb működtetése. 

A tervben foglalt rendelkezések segítségével az épület fűtésére fordított hőmennyiség és a 

működtetés során felhasznált villamosenergia mennyiségének csökkentése a cél. A terv 

kialakításánál figyelembe vettük az épület műszaki sajátosságait és jellemzőit, az 

iskolahasználók egészséges-balesetmentes munkakörülményeinek biztosítását és az 

intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott nevelési – oktatási célkitűzések 

maradéktalan megvalósítását. 

A tervben megfogalmazott rendelkezések tudomásulvétele és betartása az intézménnyel 

jogviszonyban állók – diákok, munkavállalók – és az intézményben tartózkodók teljes körére 

vonatkozik. 

 

1. Az intézmény belső hőmérséklete a hatályos rendeletnek megfelelően kerül 

meghatározásra. Ez jelenleg az épületben legalább 20 °C hőmérséklet biztosítását 

jelenti. 

2. Alapvető az épület fűtési rendszerének hatékony működtetése a külső hőmérséklet 

értékének figyelembevételével. Ennek érdekében az intézmény vezetője a 

távhőszolgáltatással összefüggésben szükség esetén egyeztet a VKSZ Veszprémi 

Közüzemi Szolgáltató Zrt. illetékes munkatársaival. A fűtéssel kapcsolatban – az 

Intézkedési tervben megfogalmazott célkitűzésekkel ellentétes folyamat esetén – 

haladéktalanul tájékoztatja a VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. felelős 

munkatársait. 

3. Az intézmény karbantartója – az intézményvezető utasításának megfelelően – 

folyamatosan nyomon követi az épület helyiségeinek hőmérsékletét és a fűtőtestek 

állapotát. Ellenőrzi az épület távhőfogadó rendszerének működését. Tapasztalatairól 

folyamatosan, a beavatkozást igényló helyzetről haladéktalanul tájékoztatja az 

intézmény vezetőjét, annak távollétében az intézményvezető-helyetteseket.  



A hatékony működtetés érdekében a tájékoztatás, intézkedés kötelezettsége az 

intézmény minden dolgozójára vonatkozik rendellenesség tapasztalása esetén. 

4. A fűtőtesteken található zárószelepek beállításait csak a karbantartó módosíthatja. 

5. A tanítási szünetek időszakában az épületben a fűtést temperáltatjuk. Az erről szóló 

rendelkezés meghozatala és a VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. értesítése 

az intézményvezető kötelessége. 

6. Az intézményben a tanulók és a dolgozók által nem vagy nem rendszeresen használt 

helyiségek fűtését temperáltatjuk (raktár, tároló, szertár). 

7. Hétvégén péntek 17 óra és vasárnap 17 óra között temperáltatjuk az intézmény fűtését, 

illetve szüneteltetjük az épület melegvízellátását. 

8. Az intézmény közösségi tereiben, tantermeiben, irodáiban és egyéb, a közösség által 

használt helyiségekben a világítást a szükséges mértékig és esetben használjuk. 

Alapvető feltétel a zavartalan tanulás és munkavégzés feltételének biztosítása, 

valamint a balesetveszélyes körülmények elkerülése. Felelősök az adott helyiségben 

tartózkodó dolgozók. 

9. Az épület közösségi tereiben (folyosók, aula) a tanítási órák idején a biztonságos, 

balesetmentes közlekedéshez és munkavégzéshez szükséges világítást biztosítjuk. 

10. A tantermekben reggel 8 óra – az első tanítási óra megkezdése előtt – nem kapcsolunk 

világítást (kivétel ez alól a 0. órában zajló tanítás, illetve ha a pedagógus 

halaszthatatlan ügyben jár el az osztályteremben). 

11. A tanítási órák szünetében a tantermekben a használaton kívüli IKT eszközöket 

kikapcsoljuk. 

12. Az intézményben a tanítás idején üres tantermekben, valamint az utolsó tanítási órát 

követően a tanteremben a világítást lekapcsoljuk, amiért felelős az utolsó órát tartó 

pedagógus. 

13. Az épület napi takarításához biztosítjuk a munkavégzéshez szükséges világítást a 

munkavégzés területén. Ennek felelőse a terület takarításáért felelős és az iskolában 

portaszolgálatot ellátó személy. 



14. Fokozott figyelmet fordítunk a nyílászárók tervszerű használatára. A közösségi terek 

és tantermek átszellőztetése tervezett rend szerint, időszakosan történik, az épületbe 

vezető ajtókat mindenki köteles becsukni egyéni vagy csoportos közlekedés esetén 

egyaránt. Így elkerülhető az épület kihűlése. A közösségi terekben a takarító 

személyzet, a termekben a pedagógus ellenőrzi a nyílászárók megfelelő állapotát. 

15. Az iskola tanulóközösségét folyamatosan tájékoztatjuk a bevezetett intézkedésekről, 

azok céljáról, és felhívjuk figyelmüket betartásuk fontosságára. Végrehajtásáért felelős 

minden pedagógus: tanító és szaktanár. 

16. Felhívjuk a gyerekek figyelmét a réteges öltözködés fontosságára. 

17. Az iskolai közösségekben a célkitűzések megvalósítása érdekében „energiafelelősök” 

választhatók, akik segítenek az Intézkedési tervben foglaltak megvalósításában. 

18. Tájékoztatjuk a bevezetett intézkedésekről a szülői közösséget, bérlőket és szabadidő 

eltöltésében közreműködő külső szakembereket, pedagógusokat is. 

 


