
Tantárgy neve: Épületfizika Kreditértéke: 6 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tanóra típusa: 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat, összesen 48 óra az adott félévben 

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

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

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

A tantárgy tantervi helye: 2. félév 

Előkövetelmények:  

Tantárgyleírás:  

Az időjárás elemei: éghajlat, szél, csapadék, napsugárzás, hőmérséklet. Hőfokgyakoriság. Fűtési-hűtési 

hőfokhíd. Napsugárzás. Sugárzás spektruma. Planck törvény. Stefan-Boltzmann törvény. Wien törvény. 

Kirchoff törvény. Sugárzásos hőcsere. Stacioner hővezetés hőforrásmentes sík fal esetében. 

Hőmérsékletmező. Hőmérséklet eloszlás egy- és többrétegű szerkezetben. Hőátadás. Hőátadási tényezők. 

Többrétegű szerkezetek hőátbocsátási tényezője. Hőhidak. Kialakulásuk okai. Izotermák. Saját léptékben 

mért hőmérséklet. Vonalmenti hőátbocsátási tényezők. Hőhidak hővesztesége. Helyiségek/épületek 

hőszükségelete. Tömör és transzparens szerkezetek hővesztesége. Talajra fektetett padlók hővesztesége. 

Szellőzési hőveszteség. Nedves levegő. Dalton törvény. Pszichrométer. A nedves levegő állapotjellemzői. 

Harmatpont, relatív és abszolút nedvesség, entalpia, parciális vízgőznyomás, h-x diagram. Felületi 

lecsapódás. Szorpció. Kapilláris kondenzáció. Nedvességtranszport az épületszerkezetekben. Egydimenziós 

stacioner páradiffúzió falszerkezetekben. Pára- és gőznyomás kiegyenlítő rétegek. Hőátvitel nem 

állandósult állapotban, hőtárolóképesség, csillapítás, késleltetés. Opaque szerkezetek energiamérlege, 

Transzparens szerkezetek energiamérlege, a naptényező, különleges üvegezések. Sugárzásos hőnyereségek, 

az üvegházhatás.  

Irodalom 

Kötelező irodalom:  

Kalmár F., Épületfizika, Jegyzet, DE MFK, Debrecen, 2003. 

Ajánlott irodalom: 

Kalmár F., Hő- és páratechnikai folyamatok épületszerkezetekben, Debrecen: Debreceni Egyetem, 2014. 

(ISBN:978-963-473-786-5) 

Előírt szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása 
- Ismeri az épületfizikához kötődő fogalomrendszert, a legfontosabb összefüggéseket és elméleteket.  

b) képességei 
- Képes alkalmazni az épületszerkezetek hő- és páratechnikai vizsgálatához, elemzéséhez és 

modellezéséhez szükséges összefüggéseket. 

c) attitűdje 
-- Nyitott az épületfizika szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció 

megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. 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. 

- Munkája során vizsgálja a kutatási, fejlesztési és innovációs célok kitűzésének lehetőségét, és 

törekszik azok megvalósítására; elkötelezett arra, hogy a mechatronikai mérnöki területet új ismeretekkel, 

tudományos eredményekkel gyarapítsa. 

- 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. 



- Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt és törekszik e szemléletet munkatársai 

felé is közvetíteni. 

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

vonatkozó előírásait. 

- Szakmai munkájában megfelel a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség 

követelményeinek. 

- Tevékenysége során követi a környezetvédelem, a munkahelyi egészség és biztonság alapvető 

előírásait. 

- Megfelelően nyitott, ismeri és alkalmazza az egyenlő esélyű hozzáférés elvét. 

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

formákban megosztja szakterülete művelőivel. 

- Értékeli beosztottjai munkáját, kritikai észrevételeinek megosztásával elősegíti szakmai fejlődésüket. 

- Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel. 

- Kezdeményező szerepet vállal műszaki problémák megoldásában. 

- Munkatársait és beosztottjait felelős és etikus szakmagyakorlásra neveli. 

- Felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság, a munkahelyi egészség- és biztonságkultúra, valamint a 

környezettudatosság iránt. 

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

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

- Új, komplex megközelítést kívánó, stratégiai döntési helyzetekben, illetve nem várt élethelyzetekben 

is törekszik a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével dönteni. 

- Döntései során figyelemmel van a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a 

termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elvére és alkalmazására; a munkahelyi egészség és 

biztonság, a műszaki-, gazdasági- és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásaira. 

 

 

Tantárgy felelőse: Dr. Kalmár Tünde Klára 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Szekeres Szabolcs 

 

  



Tantárgy neve: Épületfizika Tantárgy kódja: MK5EPFIR06R117 

Kredit: 6 Követelmény: kollokvium Tanszék: Mechatronikai 

Tanszék 

Óraszám: 2 + 2 Előkövetelmény:  

Tantárgyfelelős: Dr. habil Kalmár Ferenc Tantárgy oktatói: Szekeres Szabolcs 

HÉT ELŐADÁS GYAKORLAT 

1.  Az időjárás elemei: éghajlat, szél, csapadék, 

napsugárzás, hőmérséklet. Hőfokgyakoriság. 

Fűtési-hűtési hőfokhíd. Napsugárzás. Sugárzás 

spektruma. Planck törvény. Stefan-Boltzmann 

törvény. Wien törvény. Kirchoff törvény. 

Sugárzásos hőcsere. 

Fűtési hőfokhíd számítása hőfokgyakorisági 

görbe alapján. Sugárzásos hőcsere számítása két 

egymással párhuzamos felület között. 

2.  Stacioner hővezetés hőforrásmentes sík fal 

esetében. Hőmérsékletmező. Hőmérséklet 

eloszlás egy- és többrétegű szerkezetben. 

Hőátadás. Hőátadási tényezők. Többrétegű 

szerkezetek hőátbocsátási tényezője. 

Hőmérséklet eloszlás számítása többrétegű 

szerkezetben. Hőszigetelő anyagok eredő 

hőátbocsátási tényezője. Többrétegű szerkezetek 

hőátbocsátási tényezőjének számítása. 

3.  Hőhidak. Kialakulásuk okai. Izotermák. Saját 

léptékben mért hőmérséklet. Vonalmenti 

hőátbocsátási tényezők. Hőhidak hővesztesége. 

Hőszigetelő réteg szükséges vastagságának 

meghatározása különböző feltételek szerint. 

Hőhidak belső felületi hőmérsékletének 

meghatározása. 

4.  Helyiségek/épületek hőszükségelete. Tömör és 

transzparens szerkezetek hővesztesége. Talajra 

fektetett padlók hővesztesége. Szellőzési 

hőveszteség. 

Egy helyiség hőszükségletének számítása. 

5.  Nedves levegő. Dalton törvény. Pszichrométer. 

A nedves levegő állapotjellemzői. Harmatpont, 

relatív és abszolút nedvesség, entalpia, parciális 

vízgőznyomás, h-x diagram. Felületi lecsapódás. 

Szorpció. Kapilláris kondenzáció. 

Nedves levegő állapotának meghatározása. 

Állagvédelmi számítások (felületi és kapilláris 

kondenzáció megakadályozásának feltételei).  

6.  Nedvességtranszport az épületszerkezetekben. 

Egydimenziós stacioner páradiffúzió 

falszerkezetekben. Pára- és gőznyomás 

kiegyenlítő rétegek. 

Többrétegű szerkezet ellenőrzése páradiffúzió 

szempontjából. Zh1. 

7.  Első rajzhét 

8.  Hőátvitel nem állandósult állapotban, 

hőtárolóképesség, csillapítás, késleltetés. Padlók 

hőelnyelése. Opaque szerkezetek 

energiamérlege, Transzparens szerkezetek 

energiamérlege, a naptényező, különleges 

üvegezések. Sugárzásos hőnyereségek, az 

üvegházhatás. 

Egy helyiség hőtároló tömegének számítása. 

9.  Az épület energiamérlege, egyensúlyi 

hőmérséklet különbség, fűtési határhőmérséklet 

Számítási példa. 



10.  Az energiagazdálkodás alapfogalmai, fosszilis és 

megújuló energiahordozók, a primer energia 

fogalma. Beépített és üzemeltetési energia, 

életciklus. Az épületenergetika jelentősége, az 

EK irányelv és a hazai szabályozási környezet. 

Az épületenergetikai direktíva célkitűzése és a 

belső környezet minősége közötti 

kapcsolatrendszer.  

Számítási példa. 

11.  A hazai épületenergetikai szabályozás 

követelményrendszere. Fajlagos 

hőveszteségtényező számítási módja és 

követelményértékei.  

Összesített épületenergetikai jellemző és 

összetevőinek számítása. 

12.  Épületgépészetre vonatkozó előírások a 7/2006. 

(V. 24.) TNM rendeletben. A költségoptimalizált 

követelményszint, a meghatározásának 

módszertana. Közel nulla energiaigényű 

épületek. 

A nettó fűtési hőigény számítása. Az épület nyári 

túlmelegedésének számítása. 

13.  Passzív házak Zh2. 

14.  Második rajzhét 

KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás feltétele: 

Részvétel az előadásokon és a gyakorlatokon a TVSZ előírásai szerint. Minkét Zh (kizárólag számítási 

feladatok) eredménye legalább elégséges kell legyen. 

Teljesítményértékelés, az érdemjegy megszerzésének feltétele: 

A tantárgynál a Neptunba kerülő jegy a ZH-k és az elméleti vizsga átlaga az alábbi összefüggés szerint: 

Jegy=0,25Zh1+0,25Zh2+0,5vizsga 

 


