
A Magyar Mér nöki Kamara Épü letgépé szeti Tagozatának
elnök sége a Veszp rém Megyei Mér nöki Kamara Épü let gé pé -
szeti Szak cso port já nak meg hí vá sára soron követ kezõ ülé sét
ápri lis 27-én Veszp rém ben, a Hang villa Közös ségi Tér kon -
fe ren cia ter mé ben tar totta. Az ülé sen az elnök ség tag jain kívül 
részt vett Nagy Gyula, a Magyar Mér nöki Kamara elnöke és
Zalavári Ist ván, a Veszp rém Megyei Mér nöki Kamara elnöke,
vala mint a szak cso port veze tõ sé gé nek tag jai: Tuczai Attila,
Fülöp Béla, Petrika László, Nagy Ernõ és Minyó János.

A meg je len te ket az Épü let gé pé szeti Szak cso port elnöke,
Tuczai Attila köszön tötte, majd Gyurkovics Zol tán, az Épü let -
gé pé szeti Tago zat elnöke veze té sé vel az elnök ség átte kin tette 
az elmúlt idõ szak tör té né seit. Gyurkovics Zol tán tájé koz ta tást 
adott a fel adat alapú pályá za tok (FAP) elbí rá lá sá ról. Elmondta, 
hogy a tago zat részé rõl három pályá zat érke zett be, ebbõl egy
támo ga tá sá ról dön tés szü le tett, kettõ egy meg is mé telt kiírás
kere té ben még ver seny ben lehet.

Ugyan csak szó esett a 2018. szep tem ber 28.-ára ter ve zett
Ter ve zõi Kon fe ren cia szer ve zé sé rõl is.

Az ülé sen fel szó lalt Nagy Gyula, az MMK elnöke is. Fel -
hívta a figyel met a május 12-én sorra kerülõ Kül dött gyû lésre,
amely nek hely színe ezút tal is a BME Köz ponti épü le té nek
Dísz terme lesz. A Kül dött gyû lé sen az MMK Elnök sége elõ -
ter jeszti az elmúlt egy évben vég zett mun ká ról szóló beszá -
mo ló ját és a 2018. évi költ ség ve tés módo sí tá sára, vala mint a
2019. évi költ ség ve tési tervre tett javas la tait.

Ezt köve tõen Gyurkovics Zol tán kérte a ven dég lá tók hoz zá -
szó lá sait és tájé koz ta tá sát a mun ká juk ról. A veszp rémi szak -
cso port tag jai arról szá mol tak be, hogy a régi ó ban is van
munka bõven, de a pro jek tek minõ sége, mérete nem fog ható
pl. a fõvá rosi nagy be ru há zá so ké i hoz. Emi att a ter ve zõk is ki-
sebb lét számú tea mek ben, mi több, leg in kább egye dül dol goz- 
nak. A mun ka vég zés nek, a vál lal ko zá sok nak ez a módja spe -
ci á lis gon do kat vet fel. Ezek hez a Kama rá tól is más jel legû
támo ga tást vár nak.

Az elnök ségi ülés végén Nagy Gyula és Tuczai Attila
inter jút adott a veszp rémi tele ví zi ó nak. Nagy Gyula az épí tõ-
ipar jelen legi hely ze té rõl, a mér nö kök elõtt álló fel ada tok ról,

Tuczai Attila az épü let gé pész ter ve zés rõl és a szak ágak együtt-
mûkö dé sé nek fon tos sá gá ról beszélt. A TV inter jút az elnök -
ségi ülés nap ján, az esti 19 órás és 20 órás hír adó ban vezetõ
helyen lát hatta Veszp rém város és a régió közön sége.

Az elnök ségi ülés után került sor a kap cso lódó szak mai és
kul tu rá lis prog ra mokra. Elõ ször a Hang villa Kon cert te rem és
Közös ségi Tér épí té sé rõl kap tak tájé koz ta tást a meg je len tek.
Zalavári Ist ván, a VMMK elnöke, a léte sít mény ter ve zõje
vetí tett képes elõ adá sá ban bemu tatta az épí tés folya ma tát és
szólt a köz ben fel me rülõ prob lé mák ról, ame lyekre meg ol dást
kel lett találni. A több féle kul tu rá lis prog ram nak helyet adó
épü le tet az 1970-es évek végén épült, mono lit vas be ton szer -
ke zetû mozi épü le té bõl ala kí tot ták ki. Folya ma to san szem
elõtt tar tot ták, hogy a kon cert te rem akusz ti kai szempontból
kifo gás ta lan legyen, azaz a kör nyezõ, for gal mas utcák zaja, a
multifunkciós terek bõl átszû rõdõ zaj és a gépé szeti rend sze -
rek zaja ne jus son be a térbe. A jelen lé võk sze mé lye sen is
tapasz tal hat ták, hogy a ter ve zõk és a kivi te le zõk igen jó mun -
kát végez tek.

A léte sít mény gépé szeti rend sze re i rõl a ter ve zést vezetõ
Tuczai Attila adott tájé koz ta tást. Elmondta, hogy a külön bözõ 
terek ellá tá sára a har ma dik eme le ten elhe lye zett kon den zá -
ciós kazá no kat és a tetõn elhe lye zett 4 db lég ke ze lõt, illetve
lég tech ni kai rend szert ter vez tek.

Kiemelte a kon cert te rem meg fe lelõ kom fort fel tét ele i nek
meg va ló sí tá sát. A kama ra te rem és a kon fe ren cia terem egy
közös lég ke ze lõt kapott, ami fon tos sze re pet tölt be abban az
eset ben, ami kor a kon cert te rem szín pa dán egy nagy zene kar
tart elõ adást, mert ilyen kor a kama ra- és kon fe ren cia terem -
ben nincs ren dez vény. A lég ke zelõ lég szál lí tása átirá nyít ható
a szín pad két olda lára ter ve zett nyo mott dobozokba, amit az
épí té szek „kopol tyú nak” nevez tek el.

E kopol tyúk kiala kí tása volt talán a gépé szeti levegõ beve -
ze tés leg ne he zeb ben meg va ló sít ható eleme. Meg kel lett
találni azt a levegõ beve ze tési helyet és magas sá got, ami nem
zavarja a szín pa don levõ zené sze ket, szí né sze ket, dísz le te ket,
oldal füg gö nyö ket és a szín pa don köz le ke dõk útvo na lát.

A 450 fõ elhe lye zé sére ter ve zett kon cert te rem ellá tá sát egy 
16 000 m3/h lég szál lí tású for gó do bos hõvisszanyerõs lég-
kezelõ biz to sítja. Ebbõl a levegõ tér fo gat áram ból 11 200 m3/h 
padlóbefúvókon keresz tül a nézõ térre, míg 4 800 m3/h levegõ
a kopol tyú kon keresz tül a szín padra vezet hetõ be.

A léte sít mény meg va ló sí tá sá ról, a köz ben fel me rült fel -
ada tok ról és az üze mel te tés rõl Bélafi László, a Hang villa fõ-
igaz ga tója adott tájé koz ta tást, majd a jelen lé võk meg te kin tet -
ték a léte sít ményt és meg is mer ked tek azok kal a rész le tek kel,
amit elõ zõ leg az elõ adá sok ban hal lot tak.

A másik szak mai prog ram a Csolnoky Ferenc Kór ház ban mû- 
ködõ Regi o ná lis Onko ló giai Köz pont tech no ló giai és kom -
fort hûtési rend sze re i nek meg te kin tése volt. A Köz pont ban 
dr. Czinkotay Fri gyes orvosigazgató,  az onko ló giai osz tály ve- 
zetõ fõor vosa, dr. Hornyák Lajos, a Mûszaki és Ellátó Osz tály
vezetõje, dr. Illésné Szil ágyi Szil via fogadta a ven dé ge ket.
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A gyó gyí tás során fel me rülõ igé nye ket dr. Hornyák Lajos
ismer tette, a gépé szeti rend sze re ket Tuczai Attila ter vezõ
mutatta be. Kiemelte, hogy a sugár te rá piás gépek biz tonságos 
hûtést igé nyel nek. A tech no ló giai hûtés télen-nyá ron azo nos
mér tékû. A tetõn elhe lye zett folya dék hûtõ –20 °C külsõ hõ-
mér sék le tig is biz to sítja a hûtõ gép mûkö dé sét a kon den zá tor-
ven ti lá to rok for du lat szá má nak a sza bá lyo zá sá val.

A labo rok és az inten zív beteg szo bák a tetõn elhe lye zett
lég ke ze lõ rõl kap ják a ste ril leve gõt. Az üze mel te tés ben a gon -
dot az elsõ idõ szak ban az jelen tette, hogy a labor ban dol go -
zók ala cso nyabb hõmér sék le tet igé nyel tek, mint a két ágyas
elkü lö ní tõk ben lévõ bete gek. Ezt a sza bá lyo zás módo sí tá sá -
val oldot ták meg.

Külön le ges fel ada tot jelen tett az épü let tete jén kiala kí tott
heli kop ter leszál ló pá lya figye lembe vétele. A leszál lás kor
kelet kezõ kipu fo gó gáz beszí vá sá nak elke rü lése érde ké ben a
friss le vegõ beszí vás elhe lye zé se kor figye lembe vet ték az
ural kodó szél irányt. Így bár mi kor érkez nek is a heli kop te rek,
a lég ke ze lõk min dig friss le ve gõt szál lí ta nak a labo rokba, a
kór ter mekbe és a sugár te rá piás helyi sé gekbe a tetõn elhe lye -
zett beszívó zsa lu kon keresz tül.

Ugyan itt az esõ víz elve ze tése is gon dot oko zott, mert a
leszállópálya köze pén elhe lye zett esõ víz lefo lyóba láng zá rat
kel lett beépí teni, ami nek gyors eltö mõ dése a tetõ rõl bejutó
szennye zõ dés miatt viszont meg aka dá lyozza az esõ víz elfo -
lyá sát. A meg ol dás az volt, hogy az össze fo lyó rácsba egy
finom szi ta szö vet betétet épí tet tek be és a tetõt újra bur kol ták
mûgyan tá val, amely bõl az esõ víz a továb bi ak ban nem hordta
ki az apró szemcséket, ame lyek koráb ban a láng zá rak eltö mõ -
dé sét okoz ták.

A szak mai prog ra mok után került sor az Érseki Szaléziánum,
a Szent Mihály Bazi lika meg te kin té sére és rövid sétára a
veszp rémi vár ban. A tar tal mas napot vacsora zárta, ahol az
elnök ség tag jai és a ven dég lá tók érde kes szak mai esz me -
cse rét foly tat tak és hall hat tunk véle mé nye ket, élet ta pasz ta la -
to kat is.

Úgy gon do lom, ezekre a kihe lye zett elnök ségi ülésre nagy
szük ség van egy más véle mé nyé nek, tapasz ta la ta i nak meg is -
me rése érde ké ben. E láto ga tá sok hasz nos sá gát jól pél dázta ez
az ese mény.

Dr. Barna Lajos, az MMK ÉgT elnök sé gé nek tagja
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