
 
 VESZPRÉM ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKCSOPORT BESZÁMOLÓJA 2021-as évről. 
 
 
A Veszprém megyei Épületgépész Szakcsoport munkájáról a következő beszámolót adjuk. 
A szakcsoport taglétszáma 85 fő 
A vezetőség tagjai:  
Fülöp Béla, a Veszprém megyei Ép. Gép. tervezők minősítő bizottság vezetője 
Nagy Ernő Zoltán, a Veszprém megyei Ép. Gép. tervezők minősítő bizottság tagja 
Petrika László, a Veszprém megyei Ép. Gép. tervezők minősítő bizottság tagja 
Minyó János , a Veszprém megyei  Mérnöki Kamara Elnökségének tagja 
Tuczai Attila, a Veszprém megyei Ép. Gép. Szakcsoport Elnöke, MMK ÉGT SZT   Vezetője      
 
A szakcsoport tagjai lényegében a különböző szakmai továbbképzések alkalmával találkoznak 
rendszeresen. 
A vírus helyzet miatt 2021-ban a szakmai továbbképzést online formában szerveztük. 
 
A szakmai továbbképzést Microsoft Teams-értekezlet segítségével valósítottuk meg. 
A program a következő volt. 
 

 
 
Az online képzésben 75-en vettek részt. A résztvevők menet közben írásban kérdéseket 
tettek fel az előadóknak, melyre a szünetekben választ kaptak. Az online képzés jól sikerült, 
a tagjainktól pozitív visszajelzést kaptunk. 
 
A szakcsoport úgy működik, hogy a szakcsoport vezetője e-mailben értesíti a kollégákat 
mindazon témákról melyek az Épületgépészti Tagozattól, vagy a Megyei Kamarától megkap, 
és gondoljuk, hogy érdekli a tervezőket. A visszajelzés e-mailben vagy a személyes 
találkozások alkalmával történik.  
Jó kapcsolatot tartunk a MÉGSZ vezetőivel és a rendezvények szervezőivel. A MÉGSZ 
felkérésére már a harmadik szakmai előadást tartottam a Lurdy házban. 
. 
Igyekszünk épületlátogatásokat szervezni a megyei kamara segítségével. (Veszprém Hangvilla, 
és az Aréna multifunkciós csarnokot már láttuk) A 2021-as évi tervünk a veszprémi uszoda 
gépészeti rendszereinek megtekintése volt.  A beruházótól az engedélyt megkaptuk, azonban a 
vírus megerősödése miatt a megszervezett rendezvényt el kellet halasztani.  



A Magyar Mérnöki Kamara Épületgépész Tagozat Elnöksége, és a szakcsoportunk 
vezetőségének tagjaival 2022.04.29-én lehetőségünk volt megtekinteni a sportuszodát. 
(Kihelyezett ÉGT ELNÖKSÉGI ülés volt Veszprémben) 
 
Engedélyünk van Baráth Zsolt igazgató úrtól, hogy a veszprémi szakcsoport tagjai részére 
2022 őszén bemutatják a SPORTUSZODÁT. 
 

 
 (A lenti képeken Petrika László, Fülöp Béla és Kempelen Eszter veszprémi épületgépész 

mérnök kollégák és kolléganő látható) 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
A szakcsoporti beszámolót készítette: 
-az ÉGT Szakcsoport Vezetősége nevében- 
Tuczai Attila 
 
Veszprém 2022.05.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


