
 

 

Tisztelt csoportjaink, bérlőink, vendégeink! 

 

Monor város önkormányzata 2022. október 13-i ülésén jóváhagyta a Vigadó Nonprofit Kft. 

által készített intézkedési tervet az energiaválság hatásainak mérséklésére. 

Ez alapján a Vigadó és a Művelődési ház épületeiben (beleértve a Könyvesboltot is) az alábbi 

intézkedések kerülnek kötelezően bevezetésre 2022. október 15-től: 

 

- azokat a munkaterületeket, amelyek fűtés nélkül is üzemeltethetők (raktárak, gépészeti 

helyiségek…), fagypont felett, de lehetőleg 8-10 °C-on, az ott található értékek megfelelő 

páratartalom melletti tárolását figyelembe véve kell működtetni 

- mozgásos foglalkozások (néptánc, örömtánc…) valamint a könyvesbolt esetében a 

termekben (eladótérben), továbbá mosdókban, teakonyhában maximum 18, irodai munka, 

ülő foglalkozások esetében maximum 21 oC lehetséges az irodákban, termekben 

- a kevésbé használt épületrészeket, hátsó folyosókat, alsóépületeket hermetikusan le kell 

zárni, hogy „ne hűtsék” a fűtött részeket 

- a díszítő- vagy biztonsági megvilágításokat csak visszafogott üzemben használjuk; fontos a 

lámpák  mennyiségének részleges használata 

- Művelődési házban, amíg az időjárás engedi, a gázfűtés nem kerül elindításra a nyugdíjas 

termet és a színháztermet légkondicionáló berendezésekkel fűtjük 

- reggel és délutáni takarításoknál öt-nyolc perces kereszthuzattal tudjuk cserélni a 

foglalkoztatók, irodák levegőjét és szinten tartani a 40-50% közti ideális páratartalmat, egyéb 

esetekben kérjük a szellőztetés kerülését 

 - ha nem használjuk az elektromos berendezéseket, hang- és fénytechnikát, számítógépeket, 

akkor ki kell kapcsolni ne, tartsuk készenléti helyzetben 

- irodai munkánál csökkentjük a mennyezetvilágítás használatát, helyettesítsük azt 

kisfogyasztású asztali lámpákkal, illetve IT-eszközeink TV-paneljeink általában felülvilágítás 

nélkül is használhatók; 

- szükséges a vízmelegítők, bojlerek működésének optimalizálása, vízkőmentesítésük, 

hőfokuk csökkentése max.  40°C-ra  

- a házgondnok alapfeladata a fogyasztások napi nyomon követése, folyamatos elemzése, a 

kimutatható túlfogyasztások azonnali jegyzőkönyvezése, kezelése, emellett ellenőrzési 

protokollt alakítunk ki a világítótestek, elektromos berendezések kikapcsolásának kontrolljára; 



továbbá a nap bármelyik részében jogosultak a Vigadó munkatársai, különösen a 

házgondnok az irodák, termek hőmérsékletének ellenőrzésére 

- alapvető a fűtő- ill. hűtő-fűtő berendezések (fan-coil-ok, klímák) működésének, 

kikapcsolásának napi ellenőrzése; távozáskor ezeket minden esetben távozáskor ki kell 

kapcsolni! 

- télidőben hagyjuk bejönni a fényt, hogy amíg lehet, közösségeink, munkatársaink 

természetes fényben dolgozzanak, sötétedéstől viszont, a Művelődési házban engedjük le a 

redőnyöket.  Egyes termekben, irodákban az ablakpárnák, ablakszigetelések is sokat 

segíthetnek; 

- hétvégékre és szünnapokra külön optimalizáljuk a fűtést 

- mivel a folyosók, előterek hidegebbek, ügyelünk arra, hogy a termek, irodák ajtajai csukva 

legyenek; 

- bejárati ajtókat minden esetben csukva kell tartani 

- az általában rövid ideig használt helyiségekben (mosdók, folyosók, raktárak) igyekszünk 

mozgásérzékelős lámpákat felszerelni; 

- az előadások, koncertek alkalmával a hatásvilágítási lámpák közül a LED-es fényvetők 

használata ajánlott 

- hősugárzók csak rendkívüli esetben, írásbeli vezetői hozzájárulással engedélyezhetők; 

- mindkét épület, takarékossági okokból 2022. december 22-től 2023. január 8-ig zárva tart, a 

fűtés kizárólag max. 8-10 oC hőmérsékletet tarthat az épületekben 

 

Bízunk abban, hogy ezen intézkedésekkel el tudjuk érni a kívánt energia megtakarítást és 

mindkét épületet további korlátozások nélkül használhatjuk végig az évben! 

 

Megértésüket, együttműködésüket ezúton is köszönöm! 

 

Monor, 2022. október 13. 

 

         Hanzelik Andrea 

         ügyvezető 

 


