
 

 

 

Az ismeretkör: - 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 10 

Tantárgyai: 1) Fűtéstechnika III.,   2) Épületenergetika és hőszállítás II. 

 

Tantárgy neve: Fűtéstechnika III. Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tanóra típusa: előadás/ gyakorlat / laboratórium és óraszáma: 2/0 az adott félévben, 
(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: magyar) 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): - 

A számonkérés módja: kollokvium 
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):- 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Szakaszos fűtéssel megtakarítható energiamennyiség meghatározása. Szilárd tüzelésű kazánok. Acéllemez, 
öntöttvas és faelgázosító kazánok. Szilárd tüzelésű központi fűtési rendszerek méretezési lépései. Gőzfűtések. 
Gőzfejlesztő berendezések. Gőzfűtő berendezések tervezési kérdései. Hőfogyasztás mérése. Fűtési 
költségosztók, kiválasztás, méretezés, elhelyezés, szerelés, karbantartás.Fűtési rendszerek exergetikai elemzése. 
Az exergia fogalma. Az exergia veszteségek alakulása. Fűtési rendszerek exergia alapú összehasonlítása. Költség 
és gazdaságossági számítások. A gazdaságossági/beruházási számítás döntési kritériumai és peremfeltételei. 
Hőellátó berendezések gazdaságossági számítási eljárás módja. 

Irodalom 

Kötelező irodalom: 
 1. Épülettechnikai rendszerek és rendszerelemek / Verbai Zoltán, Kalmár Tünde, Csáky Imre, Kalmár Ferenc, 
Budapest : TERC Kft., 2013, ISBN: 978 963 9968 64 6 
 2. Egészségügyi létesítmény megújuló energiafelhasználásának vizsgálata / Barna Lajos, Barótfi István, Bánhidi 
László, Chappon Miklós, Cséki István, Csoknyai István, Csöppenszky Gábor, Dési Albert, Goda Róbert, Kajtár 
László, Kovács Károly, Magyar Tamás, Magyar Zoltán, Ronkay Ferenc, Szánthó Zoltán, Temesvári Jenő, Várfalvi 
János, Virág Zoltán, Verbai Zoltán – könyvfejezet 2012 – ISBN: 978-963-9313-74-3 
 3. Fűtés- és klímatechnika 2000 I-II., Recknagel-Sprenger-Schramek, Dialóg Campus Kiadó, 2000, ISBN: 
9789639123560 
 4. J. Babiak-B.W. Olesen-D. Petras: Alacsony hőmérsékletű fűtés és magas hőmérsékletű hűtés, REHVA. 
Épületgépészet Kiadó Kft., 2007, ISBN 978-963-88254-0-7 
 5. Claus Ihle−Rolf Bader−Manfred Golla: Épülettechnikai tudástár, ISBN 978-3-441-92162-2 

Előírt szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása 
- Rendelkezik az épületgépészeti rendszerek tervezéséhez, kivitelezéséhez és üzemeltetéséhez szükséges 

ismeretekkel és ismeri a megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségeit, valamint a környezeti 
fenntarthatósággal kapcsolatos elvárásokat. 

- Rendelkezik a létesítmények egészséget nem veszélyeztető és biztonságos üzemeltetési, karbantartási 
folyamatainak optimalizálási ismereteivel. 

b) képességei 
- Képes az adott műszaki szakterület elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát a problémák 

megoldásakor innovatív módon alkalmazni, korszerű ismeretszerzési és adatgyűjtési módszerek 
felhasználásával. 

- Alkalmas a szakterületén belül felmerülő speciális problémák sokoldalú interdiszciplináris 
megközelítésére és megoldására. 

https://www.awilime.com/webshop/szerzo/recknagel_sprenger_schramek/wBB
https://www.awilime.com/webshop/kiado/dialog_campus_kiado/Js


- Képes rendszerszemléletű, folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex épületgépészeti 
rendszerek átfogó tervezésére. 

- Képes épületek funkciójától függő technológiák és az épületek belső és külső környezetével, 
munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányításával kapcsolatos ismeretek gyakorlati 
alkalmazására. 

- Képes integrált ismeretek alkalmazására a feladatok organizációjához, tenderbonyolításához, 
kivitelezés-szervezéséhez, szakágak közti koordinációjához, átadásátvételi eljárások lebonyolítására, 
épületek beüzemelésére, rendszereinek beszabályozására. 

- Alkalmas a létesítmények üzemeltetésével, fenntartásával, felújításával kapcsolatos diagnosztikai 
vizsgálat elkészítésére, létesítmények auditálására, energetikai tanúsítások elvégzésére, értékbecslésre, 
facility managementi feladatok ellátására. 

- Képes komplex energetikai-költség-komfort elemzések és vizsgálatok készítésére, és ezek alapján az 
optimális megoldások meghatározására. 

- Képes felmérni egy létesítmény energetikai állapotát, elemzéseket készíteni és koncepciókat készíteni 
létesítmények energetikai felújítására, rekonstrukciójára vonatkozóan.  

- Képes a létesítmények tűzvédelmének tervezésére, kivitelezésére és a technikai berendezések 
üzemeltetésére 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Verbai Zoltán, adjunktus, Phd. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): Bodó Béla, mesteroktató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tantárgy neve: Fűtéstechnika III. Tantárgy kódja: MK6FUT3L04L117 

Kredit: 4 Követelmény: Évközi jegy Tanszék: Épületgépészeti 
és Létesítménymérnöki 
Tanszék Óraszám: 2/1/1 Előkövetelmény: - 

Tantárgyfelelős: Dr. Verbai Zoltán Tantárgy oktatói: Bodó Béla 

KONZULTÁCIÓ ELŐADÁS GYAKORLAT 

1.  
Fűtési rendszerek éves energiafogyasztásá-
nak meghatározása. 
Szakaszos fűtéssel megtakarítható ener-
giamennyiség meghatározása. 

Az előadáshoz kapcsolódó feladatok. Féléves 
tervezési feladat kiadása. 

2.  
Szilárd tüzelésű kazánok. A fa égésének 
elmélete. Acéllemez, öntöttvas és faelgázo-
sító kazánok. Központi fűtési rendszerre 
köthető kandallók. Szilárd tüzelésű közpon-
ti fűtési rendszerek méretezési lépései. 
Puffertároló méretének számítása. 

Előadáshoz kapcsolódó feladatok. A féléves 
feladat konzultálása. 

3.  
Gőzfűtések. Nyitott kisnyomású gőzfűtések, 
egycsöves-kétcsöves rendszer, biztonsági 
berendezések, fűtőtestek, elzáró szerelvé-
nyek, szabályozás. Vákuum gőzfűtések. 

Előadáshoz kapcsolódó feladatok. A féléves 
feladat konzultálása. 

4.  
Gőzfűtések. Nagynyomású gőzfűtések, 
kapcsolás, kondezvezetékek, biztonsági 
berendezések, fűtőtestek, elzáró szerelvé-
nyek, szabályozás. Gőzfejlesztő berendezé-
sek. Gőzfűtő berendezések tervezési kérdé-
sei. Kondenzvíz visszatápláló berendezések. 

Előadáshoz kapcsolódó feladatok. A féléves 
feladat konzultálása. 

 

5.  
Hőfogyasztás mérése. Hőfogyasztásmérők 
felhasználási területei, kiválasztásának 
szempontjai, mérési pontosság, hibahatá-
rok, a külső beavatkozás elleni védelem. 
Hőfogyasztás mérése. Térfogatáram mérők, 
hőmérséklet érzékelők, a számítóegység. 
karbantartás, szerviz. Fűtési költségosztók, 
kiválasztás, méretezés, elhelyezés, szerelés, 
karbantartás. 

Előadáshoz kapcsolódó feladatok. A féléves 
feladat konzultálása. 

6.  
Hőtermelő berendezések. Hőveszteségek, 
hatásfokok. Fűtési rendszerek exergetikai 
elemzése. Az exergia fogalma. Az exergia 
veszteségek alakulása. Fűtési rendszerek 
exergia alapú összehasonlítása. 
Költség és gazdaságossági számítások. A 
gazdaságossági/beruházási számítás dönté-
si kritériumai és peremfeltételei. Hőellátó 
berendezések gazdaságossági számítási 
eljárás módja. 

Feladat beadása. 

KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás feltétele: 

A féléves tervezési feladat elkészítése kiviteli terv szinten. Részvétel a gyakorlatokon a TVSZ előírásai szerint. 

Teljesítményértékelés, az érdemjegy megszerzésének feltétele: A vizsga alapján 

 


