BESZÁMOLÓ
a Gy-M-S Megyei Mérnöki Kamara Közlekedési Szakcsoport
2017 évi tevékenységéről

1) A Szakcsoport az elmúlt évben 139 fő bejelentkezett taggal működött.
2) A Szakcsoport 2017 évben év kezdetén munkatervet állított össze, amely alapján szervezett több programot az alábbiak szerint:
a)

2017.március.01-én előadással egybekötött szakmai beszélgetést tartottunk. Az előadás témája a „83. sz. főút Pápa-Győr, M1 autópálya (32+574 – 70+250 km sz.) közötti szakaszának 2x2 sávos, gyorsúti kiépítéséhez szükséges tanulmányterv készítés”
ismertetése. Az ismertetést felelős tervező Hevesi Gábor okleveles építőmérnök
FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. tervezője tartotta.

b)

2017. március 23-án szakmai napot szerveztünk, amelynek főtémája „Javaslat az építészek és a mérnökök együttműködésére a közterület és az építési telkek határán kialakuló ún. járdatőszint meghatározásában.” A javaslat kidolgozója Somfai András volt.
A téma aktualitását adta, hogy az önkormányzatok jelentős forrást áldoznak a közterületek fejlesztésére. Emellett régi problémaként merült fel, hogy a települések utca képe, közterület használata, vízelvezetés megoldatlan problémákat hordoz.

c)

2017.június 27-én előadással egybekötött szakmai beszélgetést tartottunk a „Győr Megyei Jogú Város Területfelhasználási Terv felülvizsgálatának közlekedési szakági
munkarész” terveinek készítéséről. A fejlődő város új közlekedési problémákat vet fel,
amelyre a tervezők keresnek olyan új vagy módosított nyomvonalakat, amelyek a korábbi fejlesztési tervekben nem szerepeltek és jobban illeszkednek a jelenlegi igényekhez.

d)

2017. október 2-án a kivitelezés helyszínére szerveztünk projekt bemutatót. Ennek keretében a folyamatban lévő kivitelezésről a „813. sz. főút Győr keleti elkerülő III. építési ütemének és a Mosoni-Duna híd bemutatása”-ra került sor.

e)

2017. október 26-án szakmai napot szerveztünk. A szakmai nap programja során megtekintettük Siófok város megújult Főterét, amelyet az önkormányzat szakemberei mutattak be. Majd ezt követően a 10 éve megépült Köröshegyi-völgyhíd üzemeltetéséről

hallogattunk meg előadást, illetve megtekintettük a híd szerkezeti elemeit az üzemeltető szakemberek vezetésével.
3) Szakcsoport két tagja Vértes Mária és Szabó Csaba részt vesz az MMK által szervezett
Közlekedésépítési Műszaki Ellenőrök, Felelős Műszaki Vezetők valamint a tervező és
szakértők jogosultsági vizsgáztatását végző Eljáró Vizsgabizottság munkájában a Közlekedési Tagozat képviseletében.
4) A Szakcsoport a korábbi években megalakult Mérnök Műhely keretében szoros kapcsolatot tart fenn a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzattal. Részt vesz Győr város területfelhasználási tervének közlekedését szakági tervének kidolgozásában.
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