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Meghívó 

az Épületgépész Tagozat tervezőinek, szakértőinek, műszaki ellenőreinek és felelős 

műszaki vezetőinek kötelező szakmai képzésre 

  

Nyilvántarási száma: 02/03/2019-001 

Az előadás helyszíne:  Expo Center Pécs Megyeri út 72. Vigan terem. 

Időpontja: 2019.02.28. csütörtök 

Program: 

08:30-09:00           Regisztráció 

09:00-15:00           6*45 perces előadás (közben büfé szünet) 

A továbbképzés rövid szakmai tematikája: 

II. Részletes számítási módszerek az épületenergetikában 

1. Az egyszerűsített és részletes módszerek szerepe, áttekintése a 7/2006 (V.24.) TNM 

    rendeletben. Épületburok számítása részletes módszerrel, hőátbocsátási tényező 

    korrekciója az elemen belüli rögzítések hatásának figyelembe vételére, légrések 

    hőellenállásának figyelembe vétele, csatlakozási hőhidveszteségek számítása részetes 

    módszerrel. 

2. A fajlagos hőveszteségtényező számítása részletes módszerrel. Fűtetlen terek 

    hatásának figyelembe vétele, a talaj felé irányuló hőáramok számítása, benapozás 

    vizsálat árnyékmaszk szerkesztéssel transzparens szerkezetek és energiagyűjtő 

    panelek esetén. 

3. Napelemek és napkollektorok hozamának számítása. Egyszerűsített (nem szoftveres)  

    számítási módszerek bemutatása aktív napenergiahasznosító rendszerek által termelt  

    hő- és villamos energia, valamint a kiváltott primer energia mennyiségének  

    meghatározására. Az eredmények figyelembe vétele a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet 

    alkalmazásakor 

4. Okosmérők által gyűjtött adatok elemzése. Gyakori mintavételen alapuló idősoros 

    elemzések a hő-, gáz-, villamos energiafogyasztási profilok meghatározására 

    középületekben és lakóépületekben. Elemzési lehetőségek, indikátorok, statisztikai 

    eljárások áttekintése, a Central Europe Together projekt tapasztalatai alapján. 

Előadók:  Dr. Horváth Miklós BME egyetemi adjunktus 

                 Dr. Csoknyai Tamás BME egyetemi docens 

                 Baumann Mihály PTE MIK adjunktus 

                

II. Ipari partneri előadás (szervezés alatt) 

  

A szakmai nap részvételi díja: 10.000,- Ft +ÁFA (12.700,-Ft) 

http://www.bamernok.hu/
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A továbbképzés díját az alábbiak szerint lehet átutalni. 

Jogosult neve és székhelye: Baranya Megyei Mérnöki Kamara Pécs Boszorkány u.2.  

Jogosult számlaszáma: 10402427-24215545-00000000 

Közlemény: Név, 2019.02.28. Épületgépész 

Felhívjuk a jogosultsággal rendelkező szakmagyakorlóink figyelmét, hogy az éves kötelező szakmai 

továbbképzésén való részvétel elmulasztása a jogosultság felfüggesztésével jár. 

Online jelentkezés itt. 
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