
Tantárgy neve: Épületautomatika Kreditértéke: 6 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tanóra típusa: 2 óra előadás, 4 óra gyakorlat, összesen 72 óra az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):  

A számonkérés módja (kollokvium / évközi jegy / egyéb): évközi jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):   

A tantárgy tantervi helye: 4. félév 

Előkövetelmények: Épületinformatika, Épületfizika 

Tantárgyleírás: 

Épületgépészeti, épületautomatikai alapfogalmak. Épületgépészetben alkalmazott érzékelők és 

beavatkozók működési elvének és alkalmazási lehetőségeinek áttekintése. Szabályozási 

technikák áttekintése a fűtés és hűtéstechnika témakörében. Megújuló energia hasznosító 

berendezések alkalmazása és szabályozásának alapjai: napkollektor, napelem, hőszivattyú, stb. 

Vezetékes és vezeték nélküli hálózatok áttekintése, különös tekintettel az épületfelügyeletben 

alkalmazottakra. Épületfelügyeleti rendszerek felépítése. Épületekben alkalmazott tűzjelző 

érzékelők, berendezések és rendszerek felépítésének áttekintése. Épületek biztonságtechnikája. 

Épületekben alkalmazható beléptető rendszerek felépítése. Épületek villamosenergia ellátása, 

világítástechnika.  

Irodalom 

Kötelező irodalom:  

- Dési Albert (főszerkesztő) Épületvillamosság, ÉTK Kft, 2021 
- Némethné Mile Gabriella Épületgépészeti alapfogalmak, Műszaki Könyvkiadó 

2019 
- Dr Husi Géza, Dr Szemes Péter Tamás, Bartha István: Épületfelügyelet és 

biztonságtechnika, TERC Kiadó, 2013. 
- Hámori Sándor, Épületgépészeti Irányítástechnika (Előadás vázlat, Debrecen, 

2008) 

Ajánlott irodalom: 

- Recknagel, Sprenger, Schramek: Fűtés és klímatechnika I, II, Dialóg Campus 
Kiadó, Budapest-Pécs, 2000 

- Épületgépészet 2000, Épületgépészet Kiadó Kft., Budapest, 2001. 

Előírt szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása 
- Összefüggéseiben ismeri és alkalmazza a mechatronikai mérnöki szakmához kötött 

természettudományos és műszaki elméleti ismereteket és ok-okozati összefüggéseket. 

- Elsajátította az elméletileg megalapozott, rendszerszemléletű gyakorlatorientált mérnöki 

gondolkodásmódot. 

- Ismeri a hazai és nemzetközi szabványokat, előírásokat, azokat munkája során alkalmazza, ezt 

munkatársaitól is megköveteli. 

- Ismeri az integrált gépészeti, elektrotechnikai és irányítástechnikai rendszerek matematikai 

modellezésének és számítógépes szimulációjának eszközeit és módszereit a mechatronika különböző 

területein. 

- Elméleti és gyakorlati felkészültsége, módszertani és gyakorlati ismeretei alapján ért a gépészetet az 

elektronikával, elektrotechnikával és számítógépes irányítással szinergikusan integrált berendezések, 

folyamatok és rendszerek tervezéséhez, gyártásához, modellezéséhez, üzemeltetéséhez és irányításához. 

- Ismeri a műszaki dokumentáció készítésének szabályait és eszközeit. 



A választott specializációtól függően az alábbiak közül egy vagy néhány tématerület ismerete az alábbi 

szakterületek közül legalább egy területen: 

- Ismeri az épületmechatronika rendszereket, azok tervezési, fejlesztési elveit, üzemeltetési, 

karbantartási módszereit. 

b) képességei 
- Képes rendszerszemléletű, folyamatorientált, elméletileg megalapozott gondolkodásmód alapján 

komplex mechatronikai rendszerek globális tervezésére. 

- Képes átfogó elméleti ismereteit a gyakorlatban is alkalmazni a gépészetet az elektronikával, az 

elektrotechnikával és a számítógépes irányítással szinergikusan integráló berendezések, folyamatok és 

rendszerek területén. 

- Képes eredeti ötletekkel gazdagítani a szakterület tudásbázisát. 

- Felkészült, hogy szakterületén, anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven publikációs, prezentációs 

tevékenységet és tárgyalásokat folytasson. 

c) attitűdje 
- Megszerzett ismereteire alapozva integrátori szerepet tölt be a műszaki (elsősorban gépészetmérnöki, 

villamosmérnöki, informatikai) tudományok integrált alkalmazásában, valamint minden olyan 

tudományterület műszaki támogatásában, ahol az adott szakterület szakemberei mérnöki alkalmazásokat, 

megoldásokat igényelnek. 

- Törekszik arra, hogy a munkáját rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód alapján 

komplex megközelítésben végezze. 

- Törekszik a fenntarthatóság és energiahatékonyság követelményeinek érvényesítésére. 

- Törekszik a feladatait szakmailag magas szinten önállóan vagy munkacsoportban megtervezni és 

végrehajtani. 

- Törekszik szakmai kompetenciái fejlesztésére. 

- Törekszik az önművelésre, önfejlesztésre aktív, egyéni, autonóm tanulással. 

- Munkája és döntései során betartja a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika 

vonatkozó előírásait. 

d) autonómiája és felelőssége 
- Megszerzett tudását és tapasztalatait formális, nem formális és informális információátadási 

formákban megosztja szakterülete művelőivel. 

- Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel. 

- Kezdeményező szerepet vállal műszaki problémák megoldásában. 

- Döntéseit körültekintően, más (elsősorban jogi, gazdasági, energetikai, villamosmérnöki, informatikai 

és orvosi) szakterületek képviselőivel konzultálva, önállóan hozza, amelyekért felelősséget vállal. 

 

Tantárgy felelőse: Dr Szemes Péter Tamás 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Kostyák Attila, Szekeres Szabolcs 

 

  



Tantárgy neve: Épületautomatika Tantárgy kódja: MK5EAUTR06R117 

Kredit: 6 Követelmény: évközi jegy Tanszék: Mechatronikai 
Tanszék 

Óraszám: 2 + 4 Előkövetelmény: Épületinformatika, Épületfizika 

Tantárgyfelelős: Dr Szemes Péter Tamás Tantárgy oktatói: Kostyák Attila, Szekeres Szabolcs 

HÉT ELŐADÁS GYAKORLAT 

1.  Épületautomatikai alapfogalmak, folytonos és 
állásos szabályozások az épületgépészetben 

Számolásos példák az Épületautomatika 
tárgyköréből 

2.  Épületgépészetben alkalmazott érzékelők Számolásos példák az Épületautomatika 
tárgyköréből 

3.  Épületgépészeti beavatkozók, beavatkozók 
hajtóművei 

Számolásos példák az Épületautomatika 
tárgyköréből 

4.  Szabályozási technikák az épületgépészeti 
eszközök esetében: Fűtéstechnika 

Számolásos példák az Épületautomatika 
tárgyköréből 

5.  Szabályozási technikák az épületgépészeti 
eszközök esetében: Hűtés és légtechnika 

Osztályozott gyakorlat 

6.  Megújuló energiát hasznosító berendezések 
alkalmazásának és szabályozásának alapjai: 
napkollektor, napelem, hőszivattyú 

Megújuló rendszerek üzemeltetési gyakorlati 
példáinak átte-kintése 

- egyéni 

- közösségi 

7.  Első rajzhét 

8.  Vezetékes és vezeték nélküli terepi hálózatok Épületgépészeti és szabályozó berendezések fő 
elemeinek gyakorlati bemutatója 

9.  Épületfelügyeleti rendszerek felépítése Épületfelügyeleti rendszerek gyakorlati 
bemutatója 

10.  Tűzjelzőrendszerek Tűzjelző rendszerek gyakorlati bemutatója  

11.  Biztonságtechnika az épületekben Kockázatelemzés megvalósítási példa, példák 
valós kockázati eseményekre 

12.  Beléptető rendszerek Beléptető rendszerek gyakorlati bemutatója 

13.  Épületek villamosenergia ellátása, 
világítástechnika 

Festo épületvillamossági szimulációs tábla 
gyakorlati alkalmazása 

14.  Második rajzhét 

KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás feltétele: 



Részvétel a gyakorlatokon a TVSZ előírásai szerint. A kiadott házi feladatok helyes megoldása és határidőre 
való beadása, Osztályozott feladatok eredményes megoldása 

Teljesítményértékelés, az érdemjegy megszerzésének feltétele: 

Kiadott feladat írásos és prezentációs bemutatása alapján. 



 
 


