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Gödöllői Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar 

Létesítményenergetikai szakmérnöki szakirányú továbbképzés 

 A Gödöllői Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar, Környezetipari Rendszerek Intézet, 
Épületgépészet, Létesítmény- és Környezettechnika Tanszéke  – legalább 15 fő végleges 
jelentkező esetén – ismét elindítja a „Létesítményenergetikai” szakmérnöki szakirányú 
továbbképzést. 

• A szakirányú továbbképzésre való felvétel feltételei: A felvételhez legalább BSc 
szintű mérnöki végzettség szükséges. Elsősorban építészmérnökök, építőmérnökök, 
gépészmérnökök, illetve villamosmérnökök jelentkezését várjuk. 

• A szak megnevezése: Létesítményenergetikai szakirányú továbbképzési szak  
• Az oklevélben szereplő megnevezés: Létesítményenergetikai szakmérnök 
• A képzés időtartama: 2 félév, mely félévente 5-6 alkalommal szervezett, két-két 

napos (péntek-szombati) kötött elfoglaltságot jelent. 
• A képzés helyszíne: SZIE, Gépészmérnöki Kar, Gödöllő 
• A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: félévenként 30, 

összesen 60 kreditpont. 
• A képzés költsége: A képzés tandíjköteles (180 000 Ft/félév), amelyet az első félévre 

a beiratkozással egyidejűleg kell befizetni. Az akkreditált képzés tandíja költségként 
elszámolható, áfája 0%; fizetését a munkáltató is átvállalhatja. 

Jelentkezést vagy korábbi előzetes jelentkezés megerősítését, az elérhetőség és a 
költségvállalás megadásával, legkésőbb 2017. február 13-ig  a SZIE Gépészmérnöki Kar 
Környezetipari Rendszerek Intézet, Épületgépészet, Létesítménymérnöki- és 
Környezettechnikai Tanszék, Dr. Szabó Márta, 2103, Gödöllő, Páter Károly u. 1. címre 
várjuk. 
 
A képzés indításáról a visszaküldött jelentkezések száma alapján születik végleges döntés. 
 
Az első konzultáció várható időpontja 2017. február második fele. 

Érdeklődni és a részvételi szándékot jelezni az alábbi elérhetőségeken is lehet: Dr. Szabó 
Márta egyetemi docens, szakfelelős (szabo.marta@gek.szie.hu) és Urbán Bernadett 
(urban.bernadett@gek.szie.hu), +36 28 522000/2111 mellék. 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentum a kari (http://www.gek.szie.hu/szakmernok) vagy a 
tanszéki honlapról (http://ep-let.gek.szie.hu/content/szakmérnök) letölthető. 

A képzés a tanterv szerinti félévvégi vizsgákkal, illetve államvizsgával zárul. Az oklevél 
megszerzésének feltétele egy elfogadott témavázlatnak megfelelő diplomadolgozat 
elkészítése, és az abban foglaltak államvizsgán történő ismertetése illetve megvédése. 
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A képzés során elsajátítandó tudáselemek, illetve ismeretek és kompetenciák: 

Ismeretek biztosítása az épületek energiafelhasználásának területén. Ezzel kapcsolatosan 
épületszerkezetek megfelelő tervezése, építési hibák meghatározása. Fűtés-, lég-, és 
klímatechnikai rendszerek működésének optimalizálása, megújuló energiaforrások hatékony 
felhasználásával kapcsolatos ismeretek átadása. Épületek energetikai felújítása, karbantartása, 
üzemeltetése, energiafelhasználásának racionalizálása, a környezetvédelmi, állagvédelmi és a 
megfelelő belső környezet követelményeinek biztosítása mellett. Az épületek rendelet szerinti 
energetikai számításának elvégzésére, számítások segítésére fejlesztett számítógépes 
programok alkalmazása. Az épületszerkezeten alkalmazható energiagyűjtő szerkezetek 
kialakítása energiahozama, hatása az építmények energia-egyensúlyára. Épületek 
túlmelegedés elleni védelme, passzív és aktív hűtési módok megismerése. 

A képzés témái, tantárgyai: 

• Épületfizika és Komfortelmélet 
• Energiagazdálkodás és Környezet 
• Fűtéstechnika (passzív, hibrid és aktív rendszerek) 
• Lég- és klímatechnika 
• Hűtéstechnikai alapok. Létesítmények hűtése (passzív, hibrid és aktív rendszerek, 

alkalmazások) 
• Világítástechnika és villamosenergia felhasználás 
• Épületenergetika, auditálás   
• Megújuló energiák (Biomassza, Geotermikus, Napenergia) hasznosítása 
• Épületszerkezetek, épületdiagnosztika 
• Épületek energetikai felújítása 
• Szakdolgozat  
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