
 

 

BESZÁMOLÓ 

a Gy-M-S Megyei Mérnöki Kamara Közlekedési Szakcsoport 

2014 évi tevékenységéről 

 

 

1) A Szakcsoport az elmúlt évben 127 fő bejelentkezett taggal működött. 

2) A Szakcsoport 2014 évben több programot hirdetet meg tagjai számára az alábbiak sze-

rint: 

a) 2014.05.23-án szakmai ismertető keretében került bemutatásra a győri Duna-kapu tér 

felújítása. A résztvevők tájékoztatást hallottak a tervezett létesítményről illetve bemu-

tatásra került az építési munkaterület. 

b) 2014.07.14-én munkaterület bejárásával egybekötött tájékoztatás keretében ismerhet-

ték meg a résztvevők a győri Baross Gábor híd felújítást. Amely előadásra előzetesen 

30 fő regisztrált. A felújítás megtekintését a Környezetvédelmi Szakcsoporttal közö-

sen hirdettük meg. 

c) Október 29.-n a Környezetvédelmi Szakcsoport meghívására hirdettük meg a 

Sashegyi-hulladék lerakóhely működésesének bemutatását. 

d) Szakcsoportunk 2014. november 13-án szakmai utat szervezett, amely során az M85 – 

M86 gyorsforgalmi utak kivitelezését tekintettük meg. Ennek keretében Csorna város 

elkerülő szakaszáról előadást hallgattunk meg Vizi Norberttől az építtető NIF Zrt. 

képviseletében, illetve a Kivitelező Konzorcium képviseletében Horváth Ákos adott 

tájékoztatás. Ezt követően a helyszínen Magyar Gyula mutatta be az épülő szakaszt.  

e)  2014. december 4.-én előadással egybekötött tisztségviselő választásra került sor. Az 

egyeztetés témája a 83. sz. főút Pápa – Győr közötti szakasz korszerűsítése. Tervis-

mertetőt a Tervezők Tüske Zsolt és Tóth Gábor tartották meg. Az előadást követően 

került sor a Közlekedési Szakcsoport tisztségviselőinek megválasztására. 

3) Szakcsoport két tagja Vértes Mária és Szabó Csaba részt vesz az MMK által szervezett 

Közlekedésépítési Műszaki Ellenőrök és Felelős Műszaki Vezetők jogosultsági vizsgázta-

tását végző Eljáró Vizsgabizottság munkájában a Közlekedési Tagozat képviseletében.  



4) A Közlekedési Szakcsoport tagjai közül három fő részt vesz a 2014 évben megválasztott 

Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara elnökség munkájában Bogár Zsolt, Mikló-

si Attila és Nyitrai Zsolt. 

5) A Szakcsoport a korábbi években megalakult Mérnök Műhely keretében szoros kapcsola-

tot tart fenn a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzattal, és felkérésre részt vett Győr vá-

ros közlekedését érintő kérdésekben. 

6) A Szakcsoport a korábbi időszakban is kereste a Széchenyi Egyetemmel kapcsolat építé-

sének lehetőségét. Az elmúlt év során ennek keretében egy fő egyetemi hallgató anyagi 

támogatását kezdeményeztük. Támogatás nyújtására a Széchenyi István Egyetem Tudo-

mányos Diákköri Konferencia keretében volt lehetőség. 

 

Győr, 2014. március 19. 
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