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TANTÁRGYI ADATLAP 

 

Tantárgy neve: Szénhidrogén-felhasználás 

Tárgyjegyző: Dr. Szunyog István,  

egyetemi docens 

Oktató: Szolyák Zsuzsanna, PhD hallgató 

Tantárgy kódja: MFKGT720013 

Tárgyfelelős tanszék/intézet:  

GMTSZ/KFGI 

Tantárgyelem: K 

Javasolt félév: 2 Előfeltételek: nincs 

Óraszám/hét (ea+gyak+em): 3+1+2 
Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás és 

vizsga 

Kreditpont: 6 Tagozat: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

A tantárgy témakörébe tartozó szakismeretek elsajátításával az MSc fokozatot szerzett 

mérnökök képesek lesznek a szénhidrogének felhasználási technológiáinak rangsorolására, 

véleményezésére, az adott fogyasztási helyhez legjobban illeszkedő rendszer kiválasztására, 

korszerű és racionális szénhidrogén felhasználás megvalósítására, belső fogyasztói 

rendszerek tervezési alapelveinek alkalmazására, gázipari mérnöki számítások elvégzésére, 

az egyes mérnöki feladatokhoz kapcsolódó szoftverek használatára. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: T2, T4, T8, T9 

képesség: K2, K4, K8, K9 

attitűd: A3, A4, A5, A6, A7, A9 

autonómia és felelősség: F2, F4, F8, F10 

Tantárgy tematikus leírása: 

1. hét: A szénhidrogén tüzelés elméleti alapjai. 2. hét: Szilárd, folyékony és gáz 

halmazállapotú tüzelőanyagok jellemzői, égése, az égés alapegyenletei. 3. hét: Reakció 

kinetika. A földgázok jellemző minőségi paraméterei. A szénhidrogén tüzelés emissziós és 

imissziós hatásai. 4. hét: Földgáz helyettesítése alternatív energiahordozóval, gázok 

cserélhetőségi kérdéseinek vizsgálata, értékelése, egyéni feladat megoldása, ZH1. 5-6. hét: 

Háztartási, kommunális és ipari gáz- és olajtüzelő berendezések, szerkezeti elemeik. 7. hét: 

Gázmennyiség mérés a fogyasztóknál, ZH2. 8-10. hét: Lakóépület komplex belső gázellátási 

kiviteli tervének elkészítése: építészeti felmérés, méretarány, hőigény meghatározása kézi 

számítással és méretező szoftverrel. A szükséges gázkészülékek kiválasztása, gázmérő, 

nyomásszabályozó, vezeték méretezése. Komplett gázipari gépészeti alaprajz és függőleges 

csőterv elkészítése. Levegőellátás és égéstermék elvezetés méretezése. Gázipari méretezési 

szoftverek használata. 11-12. hét: Műszaki tervdokumentáció összeállítása, műszaki leírás 

készítése, ZH3. 13-14. hét (nem duális képzésben részt vevő hallgatók számára kiegészítő 

tudásanyagként): Lakóépület alapvető fűtési rendszereinek elemei, kiválasztásuk. 

Félévközi számonkérés módja:  

Az aláírás megszerzésének feltétele a félév során 2 db online zárthelyi dolgozat egyenként 

legalább 60%-ra történő megírása. Feltétel továbbá a félévközi egyéni méretezési és 

tervezési feladatok határidőre történő elektronikus beadása, és legalább elégséges szintűre 

történő elkészítése. A két sikeres dolgozat, valamint az egyéni feladatok értékének súlyozott 

átlaga adja a féléves eredményt, mely nem lehet kevesebb, mint 60%. 
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Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke: 

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói 

berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az 

ezekkel összefüggő hatósági feladatokról (GMBSZ) 

Bassa G.: Égés áramlásban, Tankönyvkiadó, Budapest, 1986. 

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

Farkas, O. - Nagy, G.: Tüzeléstan; Tankönyvkiadó, Budapest, 1985.  

Hazlehurst, J.: Basic Science and Practice of Gas Service - Gas Service Technology Volume 

1; Routlegde, New York, 2011. ISBN 978-1-85617-671-2 

Hazlehurst, J.: Industrial and Commercial Gas Installation Practice – Gas Service 

Technology Volume 3; Routlegde, New York, 2011. ISBN 978-1-85617-672-9 

Joos L.: Gázfelhasználás a háztartásban és a kisfogyasztóknál; Frohner Bt., Pécs, 2005. ISBN 

963 217 8564 

Lackner, M., Palotás Á. B., Winter F.: Combustion; Viley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, 

Weinheim, 2013. ISBN 978-3-527-33351-6 

Meszléry C.: Gáztechnikai példatár. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978. 

Szabványok gázkészülékek méréséhez kapcsolódóan (tanszéken elérhetők). 

Vida, M. (fősz.): Gáztechnikai Kézikönyv; Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984. 

Zöld, A. (szerk.): Épületgépészet 2000. I. Alapismeretek; Épületgépészeti Kiadó Kft., 

Budapest, 2000. ISBN 963 03 97102 
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FÉLÉVES ÜTEMTERV 
 

Dátum Hét Téma 

2021.02.09. 1. A szénhidrogén tüzelés elméleti alapjai 1. 

2021.02.16. 2. A szénhidrogén tüzelés elméleti alapjai 2. 

2021.02.23. 3. Szilárd, folyékony és gáz halmazállapotú tüzelőanyagok jellemzői, 

égése, az égés alapegyenletei. 

2021.03.02. 4. Reakció kinetika. A földgázok jellemző minőségi paraméterei. A 

szénhidrogén tüzelés emissziós és imissziós hatásai. 

2021.03.09. 5. Földgáz helyettesítése alternatív energiahordozóval, gázok 

cserélhetőségi kérdéseinek vizsgálata, értékelése, egyéni feladat 

megoldása. 

2021.03.16. 6. Ipari gáz- és olajtüzelő berendezések, szerkezeti elemeik. 

2021.03.23. 7. ZH1. Hőigény meghatározása kézi számítással és méretező szoftverrel. 

Egyéni tervezési feladat kiadása: lakóépület komplex belső gázellátási 

kiviteli tervének elkészítése: építészeti felmérés, méretarány, hőigény 

meghatározása, a szükséges gázkészülékek kiválasztása, gázmérő, 

nyomásszabályozó, vezeték méretezése, komplett gázipari gépészeti 

alaprajz és függőleges csőterv elkészítése, árazatlan költségvetés 

készítése. 

2021.03.30. 8. Fogyasztói gázberendezések tervezései elvei, építészeti felmérés, 

méretarány, a tervek műszaki tartalmára vonatkozó előírások. 

Kisnyomású gázvezeték méretezése, gázipari rajzjelek, minta tervezési 

feladat elemzése.  

2021.04.06. 9. A szükséges gázkészülékek kiválasztása, gázmérő, nyomásszabályozó, 

vezeték méretezése. Komplett gázipari gépészeti alaprajz és függőleges 

csőterv elkészítése. 

2021.04.13. 10. Levegőellátás és égéstermék elvezetés méretezése. Gázipari méretezési 

szoftverek használata. 

2021.04.20. 11. Egyéni tervezési feladatok megoldásának folytatása. 

2021.04.27. 12. ZH2. Műszaki tervdokumentáció összeállítása, méretezési feladatok 

elvégzése, műszaki leírás és költségvetés készítése. 

2021.05.04. 13. Műszaki tervdokumentáció összeállítása, méretezési feladatok 

elvégzése, műszaki leírás és költségvetés készítése. 

2021.05.11. 14. Zárófoglalkozás. PótZH-k.  
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MINTA ZÁRTHELYI FELADAT 

 
Miskolci Egyetem 

Gázmérnöki Intézeti Tanszék 

3515 Miskolc – Egyetemváros 

Tel.: +36 46 565 078 

E-mail: gastitkar@kfgi.uni-miskolc.hu 

Web:  www.gas.uni-miskolc.hu  

 NÉV:…………………………………… 

 

ZÁRTHELYI FELADAT  
Szénhidrogén-felhasználás tantárgyból 

 
1. feladat: Állapítsa meg az alábbi állításokról, hogy igazak-e! (10p) 

1 Szénhidrogén-harmatpont az a hőmérséklet, amely fölött az adott nyomáson nincs 

szénhidrogén-kondenzáció. 

I - H 

2 A földgázok alsó és felső gyulladási koncentrációhatára megközelítőleg 5,0 tf%, valamint 

15,0 tf%. 

I - H 

3 Az egyes gázcsoportok alsó Wobbe-szám tartományai úgy lettek megállapítva, hogy 

azokon belül nem lehet tökéletlen égés, koromképződés, lángleszakadás, vagy 

visszagyulladás. 

I - H 

4 A folyékonysági pont az a hőmérséklet, melyen az olaj még éppen folyik. Ez a dermedési 

ponttól jellemzően 0,5-1,0 
0
C-al magasabb. 

I - H 

5 A víztartalom ismerete azért fontos a folyékony tüzelőanyagoknál, mert a telítési 

nyomásnak megfelelő hőmérséklet felett felhabzást okoz. 

I - H 

6 A diffúziós égési tartományban előrehaladva a láng útja mentén a levegőellátás egyre 

növekvő mértékben molekuláris keveredés útján történik. 

I - H 

7 A sztöchiometrikus egyenlet csak a kezdeti és a végállapotot tükrözi. I - H 

8 A belső recirkuláció a láng tengelyében kialakuló, égéstermék visszaáramlás, mely egyben 

a lánghosszúságot is csökkenti. 

I - H 

9 A turbulens diffúziós lángnak is van olyan szakasza, ahol a láng lamináris lángként 

viselkedik. 

I - H 

10 A robbanás az égés olyan speciális változata, amely során lehatárolt térfogatban, rövid idő 

alatt jelentős energia felszabadulás megy végbe. 

I - H 

 
2. feladat Válaszoljon tömören az alábbi kérdésekre! 

a) Magyarázza meg a molekuláris és turbulens diffúzió közötti különbséget! (2p) 

b) Röviden, pontokba szedve jellemezze a diffúziós égési tartományt! (2p) 

c) Sorolja fel, és röviden jellemezze a folyékony tüzelőanyagok fizikai jellemzőit! (3p) 

d) Vázlatrajz segítségével mutassa be, hogyan változik a szabadsugár keresztmetszeteiben a sebességvektor 

egyre növekvő perdületi értékkel! (3p) 

e) Sorolja fel, és arányaiban jellemezze egy normál összetételű földgáz füstgázának elemeit! (3p) 

f) Ismertesse az alábbi fogalmak jelentését: fogyasztói főelzáró, lakossági fogyasztó, hidraulikai egyensúly, 

szigetüzem, gázmérő (5x1,5p) 

  

0-59 % (elégtelen) 

60-69 % (elégséges) 

70-79 % (közepes) 

80-89 % (jó) 

90-100 % (jeles) 

mailto:gastitkar@kfgi.uni-miskolc.hu
http://www.gas.uni-miskolc.hu/
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MINTA ZÁRTHELYI FELADAT MEGOLDÁS 
 

1 Szénhidrogén-harmatpont az a hőmérséklet, amely fölött az adott nyomáson nincs 

szénhidrogén-kondenzáció. 

I - H 

2 A földgázok alsó és felső gyulladási koncentrációhatára megközelítőleg 5,0 tf%, valamint 

15,0 tf%. 

I - H 

3 Az egyes gázcsoportok alsó Wobbe-szám tartományai úgy lettek megállapítva, hogy 

azokon belül nem lehet tökéletlen égés, koromképződés, lángleszakadás, vagy 

visszagyulladás. 

I - H 

4 A folyékonysági pont az a hőmérséklet, melyen az olaj még éppen folyik. Ez a dermedési 

ponttól jellemzően 0,5-1,0 
0
C-al magasabb. 

I - H 

5 A víztartalom ismerete azért fontos a folyékony tüzelőanyagoknál, mert a telítési 

nyomásnak megfelelő hőmérséklet felett felhabzást okoz. 

I - H 

6 A diffúziós égési tartományban előrehaladva a láng útja mentén a levegőellátás egyre 

növekvő mértékben molekuláris keveredés útján történik. 

I - H 

7 A sztöchiometrikus egyenlet csak a kezdeti és a végállapotot tükrözi, a közbenső 

folyamatokról nem ad információt. 

I - H 

8 A belső recirkuláció a láng tengelyében kialakuló, égéstermék visszaáramlás, mely egyben 

a lánghosszúságot is csökkenti. 

I - H 

9 A turbulens diffúziós lángnak is van olyan szakasza, ahol a láng lamináris lángként 

viselkedik. 

I - H 

10 A robbanás az égés olyan speciális változata, amely során lehatárolt térfogatban, rövid idő 

alatt jelentős energia felszabadulás megy végbe. 

I - H 

 

2. feladat Válaszoljon tömören az alábbi kérdésekre! 

a) Magyarázza meg a molekuláris és turbulens diffúzió közötti különbséget! (2p) 

A molekuláris diffúzió rendszerint a molekulák hőmozgása révén, esetenként a koncentráció kiegyenlítődés 

útján is létrejöhet. A közeg mozdulatlan, vagy kis sebességgel laminárisan áramlik. A turbulens áramlásban 

a sugár minden pontjában változó értékű és irányú a sebesség, változik a sűrűség, a nyomás. A turbulens 

anyag és hőcsere lényegesen intenzívebb, mint a molekuláris részben, mivel nagyobb a keveredési úthossz, 

illetve nem csak egy-egy molekula, hanem ‘moláris térfogatok’ cserélnek helyet, ezért a turbulens 

diffúziónak a keverékképződésben, az égési és a hőátadási folyamatokban különösen nagy jelentősége van. 

 

b) Röviden, pontokba szedve jellemezze a diffúziós égési tartományt! (2p) 

Diffúziós égési tartomány:  

 előrébb haladva emelkedik a hőmérséklet, nő a viszkozitás 

 a nagy viszkozitású égéstermék (a benne lévő elégetlen vegyületek miatt) további levegőt igényel 

 a keveredési sebesség lassul 

 egyre nehezebb lesz a tüzelőanyag és a levegő összekeverése 

 közben a hőmérséklet növekedésével a kémiai reakciók sebessége nő 

 az égést tehát fizikai folyamatok akadályozzák 

 a makroszkopikus keveredés lelassul 

 a levegőellátás fokozatosan növekvő mértékben molekuláris keveredés útján történik (diffúzió) 

 az égési folyamat görbéje ebben a szakaszban fokozatosan tart a 100%-os hőfelszabduláshoz 

 

c) Sorolja fel, és röviden jellemezze a folyékony tüzelőanyagok fizikai jellemzőit! (3p) 

Fizikai jellemzők 

Sűrűség: 840-960 kg/m
3
 (ásványi eredetű olajok) 

Viszkozitás: igen erősen függ a hőmérséklettől 

Dermedési pont: az a hőmérséklet melyen az olaj folyékonyból szilárd halmazállapotba megy át 

Folyékonysági pont: az a hőmérséklet, melyen az olaj még éppen folyik. Ez a dermedési ponttól jellemzően 

2-4 °C-al magasabb 

Zavarosodási pont: az a hőmérséklet, melynél látható paraffin réteg keletkezik (eltömődés, dugulás) 
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Lobbanási pont: az a hőmérséklet, amelynél olyan mértékű a párolgás, hogy a 

folyadéktükör felett már gyulladásra képes gáz-levegő keverék alakul ki 

Gyulladáspont: ahol hasonló körülmények mellett az olajgőz-levegő keverék 

gyújtóláng hatására meggyullad és legalább 5 mp-ig ég 

Tűzveszélyességi osztály 

I. osztály a lobbanáspont 21 °C-nál kisebb (benzin) 

II. osztály a lobbanáspont 55 °C (dízelolaj) 

III. osztály a lobbanáspont 100 °C (fűtőolaj) 

 

d) Vázlatrajz segítségével mutassa be, hogyan változik a szabadsugár 

keresztmetszeteiben a sebességvektor egyre növekvő perdületi értékkel! (3p) 

Lásd. jobb oldali ábra. Perdületi érték fentről lefelé nő.  

 

e) Sorolja fel, és arányaiban jellemezze egy normál összetételű földgáz füstgázának 

elemeit! (3p) 

Nedves füstgáz esetében:  

nitrogén 70-75% 

vízgőz 15-20% 

szén-dioxid  10-15% 

oxigén 1-2% 

szénhidrogének ppm 

nitrogén-oxidok ppm 

kén-dioxid ppm 

szén-monoxid ppm 

 

f) Ismertesse az alábbi fogalmak jelentését: fogyasztói főelzáró, lakossági fogyasztó, hidraulikai egyensúly, 

szigetüzem, gázmérő (5x1,5p) 

Fogyasztói főelzáró: a telekhatáron vagy annak közelében létesített elzáró szerelvény, amely az 

elosztóvezeték tartozéka. 

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy több 

lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára 

vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat 

jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. 

Hidraulikai egyensúly: az együttműködő földgázrendszer azon állapota, amikor minden ponton biztosított a 

működéshez szükséges nyomásérték. 

Szigetüzem: olyan elszigetelt földgáz vezetékrendszer, amely csak termelői rendszerhez csatlakozik és a 

földgáz fizikai betáplálása az együttműködő földgázrendszerről nem biztosítható. 

Gázmérő: olyan mérőeszköz, amelyet a rajta átáramló fűtőgáz mennyiségének (térfogatának vagy 

tömegének) mérésére, tárolására és kijelzésére terveztek. 

 

 

  



 

9 

VIZSGA FELKÉSZÜLÉSI TÉMAKÖRÖK 

 
Témakörök Szénhidrogén-felhasználás c. tárgy  

zárthelyi dolgozataihoz és vizsgájához 
 

Olaj- és gázmérnöki mesterszakos, Gázmérnöki specializációs 

hallgatók részére 
 

 

Általános gázipari ismeretek 
 

Alapfogalmak 

A földgáz egzakt definíciója 

A Magyarországon szolgáltatott földgázok minősége és összetétele 

A földgázszállító, -elosztó és -felhasználó rendszerek rendszerhatára 

A magyar földgázrendszer nyomásfokozatai 

Gázfogyasztói kategóriák 

Az áramlás- és hőtechnika mennyiségei, mértékegységei 

A szerelési gyakorlat mértékegységei, járatos csőméretek 

Az abszolút és túlnyomás közötti különbség 

A szénhidrogének (metán, etán, propán, bután) forráspontjai 

A földgázfogyasztói rendszerek definíciója 

A hőteljesítmény, a hőterhelés és a gázterhelés meghatározása 

A földgázellátásról szóló törvény alapfogalmai 

A gázipari elszámolás alapösszefüggései 

Az alsó- és felső hőérték definíciója, a kettő közötti különbség, a Wobbe-szám 

A gyújtási koncentrációhatár fogalma, értéke földgázokra 

 

Éghető gázok tulajdonságai 

A gázokat leíró mennyiségek csoportosítása 

A fizikai és a gáztechnikai normálállapot közötti különbség 

Az effektív gázmennyiség átszámítása gáztechnikai normálállapotra (korrekciós tényezők és értelmezésük) 

Az m tömegű gázra érvényes általános gáztörvény 

Az ideális és a reális gáz közötti különbség 

A metán, illetve a hidrogén lángterjedési sebessége levegőben 

A vízharmatpont és szénhidrogén harmatpont fogalma 

A kompresszibilitási (eltérési) tényező fogalma, értelmezése 

A földgázok sztöchiometrikus égési egyenletei 

A tüzelésellenőrzés feladatai 

 

 

A féléves tematika elemei 
 

Tüzelőanyagok osztályozása, égéselmélet 

Az energiahordozók jellemzése, tüzelőanyagok osztályozása 

Az égés jellemző paraméterei (gyulladási hőmérséklet, lánghőmérséklet, lángterjedési sebesség) 

Szilárd, folyékony és gáz halmazállapotú tüzelőanyagok jellemzése 

A biogázok általános jellemzése 

Az égés definíciója, jellemzése, Arrhenius egyenlet 

A füstgázok jellemzésére szolgáló paraméterek 

 

Lángok tüzeléstechnikája 

Az égéshez kapcsolódó reakció kinetika alapfogalmai 

A reakciósebesség és a reakciósebességi állandó 

A kinetikus és diffúziós égési tartomány 

A szabadsugár jellemzése, sebesség eloszlása 

A szabadsugár és a zártsugár összehasonlítása 

A belső- és a külső recirkuláció fogalma, jelentősége 
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A belső lángfront viselkedése, jellemzése 

A láng paramétereinek változtatási lehetőségei 

A tűztér fogalma, kialakítása 

A lángstabilitás vizsgálata 

Az égési zaj fogalma, forrásai 

 

A szénhidrogén tüzelés emissziós hatásai 

A szénhidrogén tüzelés égéstermék összetétele, az egyes elemek hatásai 

A károsanyag kibocsátás csökkentésének lehetőségei 

A légköri szennyezőanyagok csoportosítása 

Az emisszió és az imisszió fogalma 

Az NOx emisszió és befolyásolási lehetőségei 

A zajszennyezés fogalma 

 

Éghető gázok cserélhetősége, gázminőség 

A cserélhetőség definíciója, a cseregázok és adalékgázok közötti különbség 

A cserélhetőség kötelező alapfeltételei 

A cserélhetőség során vizsgálandó paraméterek és a velük elérendő célok 

A Wobbe-szám módszer ismertetése 

A Weaver-index módszer alapelveinek ismertetése 

A szintetikus földgáz fogalma, alkalmazásának lehetőségei, fizikai tulajdonságai 

Az LNG fogalma, alkalmazásának lehetőségei, fizikai tulajdonságai 

A cserélhetőség gázkészülékekre gyakorolt hatásának bemutatása 

 

A földgáz felhasználás alapjai 

A fogyasztói berendezés egzakt definíciója, elemei 

Háztartási gázkészülékek csoportosítása (A, B, C) ill. (I, II, III. kategória) 

A gázkészülékek részei, és funkciói, „a három keresztmetszet elve” 

Gázkészülékek biztonsági és szabályozó szerelvényei (égésbiztosítók, nyomásszabályozók, mágnesszelep, 

mechanikai és aerodinamikai lángstabilizálás) 

Konvektorok és falifűtők általános jellemzése, szerkezeti elemei, kombinált gázszelep 

Átfolyó rendszerű vízmelegítők általános jellemzése, szerkezeti elemei, a vízhiány biztosító 

A gázkondenzációs technika bemutatása, elve, kondenzátum 

Gáztűzhelyek általános jellemzése, szerkezeti elemei 

’A’ és ’B’ típusú gázkészülékek levegő ellátása 

Injektoros égők felépítése, működése 

A gázmennyiség mérés alapelvei, alapvető eszközei 

 

Egyedi és központi fűtések, ipari kazánok 

A fatüzelés általános jellemzése 

Az olajtüzelés általános jellemzése 

A kazánok fogalma, csoportosítása, kazánjellemzők 

Az olajégők működése 

Az olajtüzelés berendezései (főbb egységek, segédberendezések, olajtartályok) 

 

Fogyasztói gázberendezések tervezése és létesítése 

Hőszükséglet fogalma, fajtái az MSZ 04-140/3-87 szabvány szerint 

Helyiségek hőigényének meghatározása 

Égéstermék elvezető rendszerek csoportosítása, kéményrendszerek 

A kéménykondenzáció jelensége és elkerülésének lehetőségei 

Az áramlásbiztosító működése, feladatai 

Az áramlásbiztosítóval rendelkező készülék kéményméretezési elve 

A kémény munkapontjának értelmezése 

Az égéshez szükséges levegő helyiségbe juttatásának lehetőségei 

A kéménykorrózió folyamata és megelőzése 

 

 

 

 

 



 

11 

Műszaki dokumentáció tartalmi és formai követelményei 

Csatlakozó és fogyasztói vezetékek nyomvonala, nyomásviszonyai, méretezési alapelve, épületbe történő 

belépés 

A telekhatáron belüli gázrendszerek és elemeik, fogyasztói berendezések 

Gázkészülékek kiválasztásának alapelvei 

Nyomásszabályozó elhelyezési követelményei 

Gázmennyiség mérő elhelyezési követelményei 

Az „A”, „B” és „C” típusú készülékek elhelyezési követelményei 

Készülékek légellátása, légtérterhelése az MBSZ szerint 

Szilárdsági és tömörségi nyomáspróba 

Üzemeltetés, felelősségi körök a telekhatáron belül 

Lakossági tartályos pébégáz ellátás követelményrendszere 

 

+Lakóépület fűtési rendszerei 

Belső tér komfortja, hőérzet, levegőminőség 

Központi fűtési rendszerek kialakítása, elemei és feladatuk, mértékadó áramkör fogalma 

A fűtési rendszerek csoportosítása és méretezési alapelvük 

Gravitációs és szivattyús fűtések  

Konvekciós és sugárzásos hőleadók, méretezési alapelvük 

 

 

 

Dr. Szunyog István 

egyetemi docens 
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