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Olaj- és gázmérnöki mesterképzési szak Gázmérnöki specializáció 2021. június 

 

1. tétel 
 

Földgázszállítás és -tárolás 
 

Melyek az európai földgázszállító rendszer jellegzetességei? Azonosak-e az EU tagországok 
helyzeti előnyei, illetve kitettségei a földgázforrások hozzáférése szempontjából?    

 
Olaj- és gázmérnöki mesterképzési szak Gázmérnöki specializáció 2021. június 

 

2. tétel 
 

Földgázszállítás és -tárolás 
 

Nyilvánosak-e az európai földgázszállító rendszerre vonatkozó technikai, illetve kapacitás 
adatok? Kik és hogyan férhetnek hozzá az előzőek szerinti adatokhoz?   

 
Olaj- és gázmérnöki mesterképzési szak Gázmérnöki specializáció 2021. június 

 

3. tétel 
 

Földgázszállítás és -tárolás 
 

A nemzeti földgázszállító rendszerüzemeltetők európai szervezete (ENTSOG) milyen módon és 
formában támogatja a tagállamok rendszerüzemeltetőinek a munkáját?         

 
Olaj- és gázmérnöki mesterképzési szak Gázmérnöki specializáció 2021. június 

 

4. tétel 
 

Földgázszállítás és -tárolás 
 

Vannak-e strukturális jellegzetességei az európai földgázszállító rendszernek? Változtak-e a 
strukturális jellegzetességek az elmúlt évtizedben, és várhatók-e további változások  

2030 – 2050-ig?       
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Olaj- és gázmérnöki mesterképzési szak Gázmérnöki specializáció 2021. június 

 

5. tétel 
 

Földgázszállítás és -tárolás 
 

Milyenek a kelet-európai országok pozíciói az európai gázpiacon? Milyen események 
befolyásolták a kelet-európai országok helyzetét a földgázellátás területén?        

 
Olaj- és gázmérnöki mesterképzési szak Gázmérnöki specializáció 2021. június 

 

6. tétel 
 

Földgázszállítás és -tárolás 
 

Az egyre bővülő LNG források milyen hatással vannak az EU tagországok földgázellátására? 
Várható-e jelentős változás 2050-ig az ellátás-biztonság területén?       

 
Olaj- és gázmérnöki mesterképzési szak Gázmérnöki specializáció 2021. június 

 

7. tétel 
 

Földgázszállítás és -tárolás 

 
1990-től az európai országok – köztük Magyarország – gázellátásában is a kétoldalú 

szerződéses kapcsolatok helyett az európai földgázpiac működése vált meghatározóvá.  
Milyen előnyöket és hátrányokat eredményezett ez a folyamat?          

 
Olaj- és gázmérnöki mesterképzési szak Gázmérnöki specializáció 2021. június 

 

8. tétel 
 

Földgázszállítás és -tárolás 
 

Milyen mennyiségi és strukturális változások várhatók az EU tagországok 
földgázfelhasználásában 2050-ig?  
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Olaj- és gázmérnöki mesterképzési szak Gázmérnöki specializáció 2021. június 

 

9. tétel 
 

Földgázszállítás és -tárolás 
 

Mi a tárolás-tervezés célja, a gázpiaci szereplők közül kinek a feladata a tárolás-tervezés,  
és ki viseli a tárolási költségeket?  

 
Olaj- és gázmérnöki mesterképzési szak Gázmérnöki specializáció 2021. június 

 

10. tétel 
 

Földgázszállítás és -tárolás 
 

Mi határozza meg egy ország, illetve egy gázkereskedő esetében a következő fűtési idényre 
vonatkozó tárolt gázmennyiséget? Milyen valószínűségű fűtési idény jellemző a hazai tárolási 

rendszerre? 

 
Olaj- és gázmérnöki mesterképzési szak Gázmérnöki specializáció 2021. június 

 

11. tétel 
 

Földgázszállítás és -tárolás 
 

Hogyan lehet az időjárási hatásokat figyelembe venni a tárolás-tervezés során?  
Mennyire megbízhatók az ilyen tervezési módszerek?     

 
Olaj- és gázmérnöki mesterképzési szak Gázmérnöki specializáció 2021. június 

 

12. tétel 
 

Földgázszállítás és -tárolás 
 

Mutassa be a gáztárolók hiszterézis jelenségét és okait! 
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Olaj- és gázmérnöki mesterképzési szak Gázmérnöki specializáció 2021. június 

 

13. tétel 
 

Földgázszállítás és -tárolás 
 

Mutassa be a tárolókőzetek nedvesítési és kapilláris tulajdonságait, rajzoljon fel egy kapilláris 
nyomás-telítettség görbét, ismertesse a görbe felvételének laboratóriumi módszereit! 

 
Olaj- és gázmérnöki mesterképzési szak Gázmérnöki specializáció 2021. június 

 

14. tétel 
 

Földgázszállítás és -tárolás 
 

Mutassa be a gázkutak három fúvókás, izokron és módosított izokron kapacitás mérését! 
(Ábrák, összefüggések!) 

 
Olaj- és gázmérnöki mesterképzési szak Gázmérnöki specializáció 2021. június 

 

15. tétel 
 

Földgázszállítás és -tárolás 
 

Definiálja a relatív permeabilitás fogalmát! Rajzoljon fel relatív permeabilitás görbéket erősen 
víznedves és erősen olajnedves esetre a nevezetes pontok megnevezésével!  
Milyen mérési módszereket ismer a relatív permeabilitás meghatározására? 

 
Olaj- és gázmérnöki mesterképzési szak Gázmérnöki specializáció 2021. június 

 

16. tétel 
 

Földgázszállítás és -tárolás 
 

Mutassa be fázisdiagramon (pT) az Ön által ismert szénhidrogéntelepeket! (Nevezetes pontok!) 
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Olaj- és gázmérnöki mesterképzési szak Gázmérnöki specializáció 2021. június 

 

1. tétel 
 

Földgázelosztás és -felhasználás 
 

Jellemezze a gázelosztó rendszert, mutassa be üzemeltetőjét és annak napi szintű,  
valamint hosszabb időtávú feladatait!  

 

 
Olaj- és gázmérnöki mesterképzési szak Gázmérnöki specializáció 2021. június 

 

2. tétel 
 

Földgázelosztás és -felhasználás 
 

Ismertesse a gázelosztó hálózat szimulációjával megoldható problémákat, azok input adatait, 
valamint a szimuláció alapját adó karakterisztikus egyenletet! 

 

 
Olaj- és gázmérnöki mesterképzési szak Gázmérnöki specializáció 2021. június 

 

3. tétel 
 

Földgázelosztás és -felhasználás 
 

Mutassa be a gázellátási tanulmányterv tartalmát, felépítését, egyes elemeit! 

 
Olaj- és gázmérnöki mesterképzési szak Gázmérnöki specializáció 2021. június 

 

4. tétel 
 

Földgázelosztás és -felhasználás 
 

Ismertesse a gázelosztó vezeték kiviteli tervének tartalmát, a tervezett vezeték nyomvonalára 
vonatkozó előírásokat kül- és belterületen! 
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Olaj- és gázmérnöki mesterképzési szak Gázmérnöki specializáció 2021. június 

 

5. tétel 
 

Földgázelosztás és -felhasználás 
 

Rajzolja fel a nyomásszabályozó berendezések kapcsolási sémáit, és magyarázza el a 
nyomásszabályozó kimeneti nyomásának, valamint a biztonsági gyorszár és a biztonsági 

lefúvató szelep működési határainak beállítását az egyes kapcsolási sémák esetén! 

 
Olaj- és gázmérnöki mesterképzési szak Gázmérnöki specializáció 2021. június 

 

6. tétel 
 

Földgázelosztás és -felhasználás 
 

Mutassa be az éghető gázok cserélhetőségére vonatkozó alapelveket, módszereket! 
Ismertesse az SNG, PSG, LPG és LNG gázok tulajdonságait, alkalmazási lehetőségeit!  

Ismertesse a hőértékre és a Wobbe-számra vonatkozó követelményeket! 

 
Olaj- és gázmérnöki mesterképzési szak Gázmérnöki specializáció 2021. június 

 

7. tétel 
 

Földgázelosztás és -felhasználás 
 

Hogyan osztályozzuk a gázkészülékeket? Ismertesse, milyen elvre épül a kondenzációs 
gázkészülék technika, majd röviden hasonlítsa össze a hagyományos gázkészülék 

megoldásokkal (hatásfok, égéstermék elvezetés kialakítása, stb.)!  
Mutassa be, milyen szerkezetei elemekből áll egy kombi kazán! 

 
Olaj- és gázmérnöki mesterképzési szak Gázmérnöki specializáció 2021. június 

 

8. tétel 
 

Földgázelosztás és -felhasználás 
 

Ismertesse a gázégők feladatát, osztályozását és az égő alaptípusokat! Vázoljon fel egy 
légbeszívásos gázégőt szerkezeti elemeinek megnevezésével, és mutassa be a működését! 
Hasonlítsa össze működés és szerkezeti elemek szempontjából egy légbefúvásos gázégővel! 
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Olaj- és gázmérnöki mesterképzési szak Gázmérnöki specializáció 2021. június 

 

9. tétel 
 

Földgázelosztás és -felhasználás 
 

Mutassa be a lakossági gázrendszerek egyes elemeit, kiválasztási, méretezési elvüket az 
érvényben lévő szabályozásoknak megfelelően! Részletesen ismertesse az egyes készülékek 

levegőellátásra vonatkozó előírásokat! 

 
Olaj- és gázmérnöki mesterképzési szak Gázmérnöki specializáció 2021. június 

 

10. tétel 
 

Földgázelosztás és -felhasználás 
 

Ismertesse a 140 kW-nál nagyobb egység-, vagy (egy helyiségben) 1400 kW-nál nagyobb 
együttes hőterhelés feletti gázfogyasztó készülékek elhelyezésére vonatkozó követelményeket, 

a hasadó-nyíló felület fogalmát, a kazánhelyiség kialakításra vonatkozó elveket! 

 
Olaj- és gázmérnöki mesterképzési szak Gázmérnöki specializáció 2021. június 

 

11. tétel 
 

Földgázelosztás és -felhasználás 
 

Mutassa be a földgázpiaci kapcsolatokat és formáikat! Hasonlítsa össze a jelenlegi állapotot a 
liberalizáció előtti időszakkal! 

 

 
Olaj- és gázmérnöki mesterképzési szak Gázmérnöki specializáció 2021. június 

 

12. tétel 
 

Földgázelosztás és -felhasználás 
 

Mutassa be a nominálás, mérés, allokálás és elszámolás folyamatát az elosztói engedélyesnél 
tipikus üzemvitel esetén! 
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Olaj- és gázmérnöki mesterképzési szak Gázmérnöki specializáció 2021. június 

 

13. tétel 
 

Földgázelosztás és -felhasználás 
 

Mutassa be a földgáz-kereskedelmi szerződésekben rejlő kockázatokat! 

 
Olaj- és gázmérnöki mesterképzési szak Gázmérnöki specializáció 2021. június 

 

14. tétel 
 

Földgázelosztás és -felhasználás 
 

Ismertesse a geotermikus energia fogalmát, forrását, jellemzőit, Magyarország természeti 
adottságait! 

 

 
Olaj- és gázmérnöki mesterképzési szak Gázmérnöki specializáció 2021. június 

 

15. tétel 
 

Földgázelosztás és -felhasználás 
 

Mutassa be a hévízkutak hőmérsékletviszonyait, hőveszteség számításának módját és 
jelentőségét! 

 

 
Olaj- és gázmérnöki mesterképzési szak Gázmérnöki specializáció 2021. június 

 

16. tétel 
 

Földgázelosztás és -felhasználás 
 

Ismertesse a geotermikus energia termelésének és felhasználásának módjait,  
valamint azok környezeti hatásait! 
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Tudnivalók 
A záróvizsgán a tételek kidolgozásához nem áll rendelkezésre felkészülési idő. 
A záróvizsgán az Intézet által összeállított képletgyűjtemény használható. 
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Tóth, A.: Bevezetés az áramlástanba; megjelent  a TÁMOP 4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 keretén belül, Miskolc, 2012. 
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Miskolc, 2021. május 20.          Dr. Szunyog István sk.   
        intézeti tanszékvezető egyetemi docens  
                   szakvezető 
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