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A tantárgy adatlapja 

Tantárgy neve: Földgázelosztás 

Tárgyjegyző: Dr. Szunyog István  

egyetemi docens 

Oktató: Szombati-Galyas Anna Bella, egyetemi 

tanársegéd 

Tantárgy kódja: MFKGT730017 

Tárgyfelelős tanszék/intézet:  

GMTSZ/KFGI 

Tantárgyelem: K 

Javasolt félév: 3 Előfeltételek: nincs 

Óraszám/hét (ea+gyak+em): 3+2+2 Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás és vizsga 

Kreditpont: 7 Tagozat: nappali 



Tantárgy feladata és célja: 

A tantárgy elsajátításával az MSc fokozatot szerzett mérnökök alkalmasak lesznek gázelosztó rendszer 

részeinek és egészének tervezésére, létesítésére, üzemeltetésére és karbantartására, a rendszer irányítására 

és zavartalan működésének biztosítására az alapvető műszaki, biztonság-technikai és gazdaságossági 

szempontok figyelembevételével. A tantárgy felkészíti a mérnököket az elosztói engedélyes tevékenység 

magas szintű ellátására, a szakterülethez kapcsolódó szakági tervezési és szakértési feladatok megoldására. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: T2, T4, T8, T9, T10 

képesség: K2, K4, K8, K9, K10 

attitűd: A3, A4, A5, A6, A7, A9 

autonómia és felelősség: F2, F4, F8, F9, F10 

Tantárgy tematikus leírása: 

1. hét: Szakmai tanulmányút 

2. hét: Félévi bevezető és az előző félév tananyagának áttekintése 

A gázelosztó rendszerek elemei, vonali és telepített létesítmények 

Gázelosztó rendszerek működésének általános jellemzése 

Tipikus gázelosztó rendszerek Magyarországon 

Engedélyesek, a gázelosztó rendszerhez való hozzáférés. 

3. hét: Zárthelyi dolgozat: Ismétlő dolgozat a Szénhidrogén-elosztás tárgy anyagából 

A földgázelosztó rendszer, mint természetes monopólium és részegységeinek rendszer- és 

kiviteli tervezése. A tervezés elméleti kérdései és műszaki – biztonsági előírásai. 

Feladatkiadás: Gázelosztó vezeték tervezése 

4. hét: Feladat konzultáció, önálló tervezési feladat kivitelezése 

5. hét: Gázelosztó vezeték létesítése: A vezetékhelyének tiltásai, különösen PE vezetékre. 

           A kiviteli terv tartalma. A vezeték nyomvonala és annak jelölése kül- és belterületen. 

6. hét: Zárthelyi dolgozat: a közterületi gázelosztó vezeték tervezése és kivitelezése 

Nyomásszabályzás, nyomásszabályzó állomások: nyomásszabályzó állomások felépítése, 

berendezései 

Feladatkiadás: Nyomásszabályzó állomás létesítésének tanulmányterve 

7. hét: Nyomásszabályzó állomás üzemeltetése – meghívott előadó 

Konzultáció. 

8. hét: Zárthelyi dolgozat: nyomásszabályzás 

           Az elosztóhálózat üzemeltetése: alapok. Az új elosztóvezeték gáz alá helyezése. 

Információk a működő gázelosztó hálózatról. Hálózatellezőrzés: szivárgáskutatás, hibák a 

rendszeren.  

9. hét: Szakmai tanulmányút: Nemzeti Közművek Földgázhálózati Kft-nél. 

Diszpécserszolgálat. Szivárgásellenőrzés folyamata. Korrózióvédelem.  

10. hét: Gázelosztó vezetékek felújítás szükségessége, indokai 

 Feltárás nélküli vezeték-felújítás – meghívott előadó 

11. hét: Gázelosztó vezetékek szerelvényei – meghívott előadó 

12. hét: TIGÁZ-DSO Szakmai nap 

Haváriahelyzet és elhárítása, ügyeleti rendszer, készenléti raktárak. Válsághelyzetek és 

kezelésük az elosztó rendszereken. Gázveszélyes munkák.     A gázelosztói tevékenységek 

feladatai különös tekintettel az elszámolásokra.  

13. hét: Zárthelyi dolgozat: földgázelosztó rendszerek üzemeltetése 

Gázforgalmi adatsorok elemzése és előrejelzése az elosztói engedélyes üzleti tervéhez. 

14. hét: Félévzárás, pótló zárthelyi dolgozatok megírása 

 

Félévközi számonkérés módja:  

Az aláírás megszerzésének feltétele az órák 60%-án történő részvétel, és a félévzáró zárthelyi dolgozat 

egyenként legalább 60%-ra történő megírása. A sikertelen vagy nem megírt dolgozatok pótlására 

témakörönként a félév végén egyszeri jelleggel lehetőség van. Feltétel továbbá a félév során 

megszervezett szakmai napokon való részvétel, valamint a félévközi műszaki feladatok megfelelő szintű 

kidolgozása. A nem elégséges szintű feladat egyszeri pótlására lehetőség van. A beadott feladat 

színvonalas (megfelelt minősítés) megoldása, valamint a legalább 80%-os féléves eredmény esetén jó (4), 

90%-os féléves eredmény esetén jeles (5) megajánlott jegy kapható. 

Értékelési határok: 90-100%: jeles, 80-89%: jó, 70-79%: közepes, 60-69%: elégséges 

<60%: elégtelen 



Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke: 

A földgázelosztás hatályos műszaki - biztonsági előírásai. 

80/2005. (X. 11.) GKM rendelet a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó 

Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről. 

Hazai és külföldi szakfolyóiratok, periodikák, konferencia kiadványok. 

Vida M. főszerk.: Gáztechnikai kézikönyv. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1991. 

Gősi P.: Földgázelosztás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1989. 

Cerbe, G: A gáztechnika alapjai; Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2007.  

Technical and ecological norms required for the design and operation of gas distribution networks. 

ENERGY/WP.3/GE.5/2003/3/Rev.1, April 2003 

 



Féléves ütemterv 
Dátum Hét Téma 

2020.09.08. 1. Félévi bevezető és az előző félév tananyagának áttekintése 

A gázelosztó rendszerek elemei, vonali és telepített létesítmények 

Gázelosztó rendszerek működésének általános jellemzése 

Tipikus gázelosztó rendszerek Magyarországon 

Engedélyesek, a gázelosztó rendszerhez való hozzáférés. 

2020.09.15. 2. Zárthelyi dolgozat: Ismétlő dolgozat a Szénhidrogén-elosztás tárgy 

anyagából 

A földgázelosztó rendszer, mint természetes monopólium és 

részegységeinek rendszer- és kiviteli tervezése. A tervezés elméleti 

kérdései és műszaki – biztonsági előírásai. 

Feladatkiadás: Gázelosztó vezeték tervezése 

2020.09.22. 3. Feladat konzultáció, önálló tervezési feladat kivitelezése 

2020.09.29. 4. Gázelosztó vezeték létesítése: A vezetékhelyének tiltásai, különösen 

PE vezetékre. A kiviteli terv tartalma. A vezeték nyomvonala és annak 

jelölése kül- és belterületen. 

2020.10.06. 5. Zárthelyi dolgozat: a közterületi gázelosztó vezeték tervezése és 

kivitelezése. Nyomásszabályzás, nyomásszabályzó állomások: 

nyomásszabályzó állomások felépítése, berendezései 

Feladatkiadás: Nyomásszabályzó állomás létesítésének tanulmányterve 

2020.10.13. 6. Nyomásszabályzó állomás üzemeltetése – meghívott előadó. 

Konzultáció. 

2020.10.20. 7. Konzultáció 

2020.10.27. 8. Zárthelyi dolgozat: nyomásszabályzás. Az elosztóhálózat üzemeltetése: 

alapok. Az új elosztóvezeték gáz alá helyezése. Információk a működő 

gázelosztó hálózatról. Hálózatellenőrzés: szivárgáskutatás, hibák a 

rendszeren. 

2020.11.03. 9. Szakmai tanulmányút: elosztói engedélyesnél. 

Diszpécserszolgálat. Szivárgásellenőrzés folyamata. Korrózióvédelem. 

2020.11.10. 10. Gázelosztó vezetékek felújítás szükségessége, indokai. 

Feltárás nélküli vezeték-felújítás – meghívott előadó. 

2020.11.17. 11. Gázelosztó vezetékek szerelvényei – meghívott előadó 

2020.11.24. 12. Elosztó Szakmai nap 

Haváriahelyzet és elhárítása, ügyeleti rendszer, készenléti raktárak. 

Válsághelyzetek és kezelésük az elosztó rendszereken. Gázveszélyes 

munkák.     A gázelosztói tevékenységek feladatai különös tekintettel 

az elszámolásokra. 

2020.12.01. 13. Zárthelyi dolgozat: földgázelosztó rendszerek üzemeltetése 

Gázforgalmi adatsorok elemzése és előrejelzése az elosztói engedélyes 

üzleti tervéhez 

2020.12.08. 14. Félévzárás, pótló zárthelyi dolgozatok megírása 
 

 

 



Minta kérdések  ismétlő zárthelyi dolgozatokhoz:  

 

1. Milyen nyomásfokozatok jellemzik a gázelosztó rendszereket? Milyen határok között?

  

2. Állapítsa meg, hogy igaz, vagy hamis-e az állítás! Hamis állítás esetén indokoljon! 

 

Külterületen az elosztóvezetéket nem táblával kell megjelölni.    I – H 

Előre tervezett munkálatoknál szükség van ballonozásra.    I – H 

Az elosztói engedélyes a fogyasztóval kizárólag csatlakozási szerződést köt.  I – H 

Elosztóhálózat-használati szerződést is köt 

A feltárás nélküli eljárások során lehetséges a belső póttömítések beépítése.  I – H 

A gázelosztó vezeték rekonstrukciója során csak a társközművekkel szükséges egyeztetni.  

            I – H 

Minden érintettnek be kell jelenteni, kiviteli terv is szükséges hozzá. 

Egy nyomásszabályzó állomás tanulmányi tervében nem szerepelnek gazdasági adatok.

            I – H 

Egy tanulmánytervnek költségvetést is tartalmaznia kell. 

 

A HMK-nak nem eleme a szabálytalan vételezés     I – H 

A HMK jelentős eleme a szabálytalan vételezés 

A koncentrációérzékelő műszereknek minden esetben robbanásbiztos kivitelűeknek kell 

lenniük.           I – H 

Csak  a koncentráció mérő műszereknek kell robbanásbiztosnak lenniük. 

 

Rajzolja le egy közvetlen működésű gáznyomás-szabályozó sémáját! 

 

 
 

Hogyan törtéhet gázkiáramlás a gázelosztó hálózatból? 

 

Tervezett, ellenőrzött körülmények között: vezeték gáz aláhelyezése, vezeték gázmentesítése 

(fáklyázással), karbantartási munkák miatt 

Spontán, ellenőrizetlen körülmények között: rongálás, korróziós meghibásodás, hegesztési varrat 

törése/repedése, PE csőanyag gyors vagy lassú repedése 

 

Melyek a felszíni észlelést befolyásoló tényezők? 

 

− gázminőség, sűrűség 



− üzemnyomás 

− a szivárgási hely mérete 

− talajminőség 

− talajklíma 

− a vezeték takarása 

− az útburkolat jellemzői 

− kis ellenállású utak a talajban 

 

Melyek a szagosító anyagokkal szemben támasztott követelmények? 

 

− egyedi figyelmeztető szag, 

− ártalmatlan legyen (emberre, vezetékre, gázra), 

− ne oldódjon, ne reagáljon (gázban, vízben, talajban), 

− teljesen égjen el, 

− kis koncentráció elég legyen, 

− illó legyen, 

− olcsó legyen 

 

Mi a gáz alá helyezés pontos folyamata? 

 

− nyomvonalbejárás, 

− műveletterv készítése, 

− a műveletterv ismertetése, 

− a fogyasztói főelzárók zárt és plombázott állapotának ellenőrzése, 

− ellenőrző tömörségi nyomáspróba, 

− lefúvatás, a nyomáspróba nyomásának leengedése, 

− a rákötés kivitelezése, 

− a rákötés varratainak ellenőrzése, 

− lefúvató vezeték kiépítése, 

− gáz beadása az új vezetékbe végponti lefúvatás mellett, 

− a lefúvatott elegy levegőtartalmának ellenőrzése, 

− lefúvató vezeték elbontása, 

− szivárgásellenőrzés a teljes nyomvonalon, 

− a rendszerhez való illeszkedés ellenőrzése (nyomásszabályozók!), 

− fogyasztók fokozatos bekapcsolása, 

− dokumentálás 

 

 

 

Dr. Szunyog István 

egyetemi docens 

 

Miskolc, 2020. szeptember 07. 


