
EMLÉKEZTETŐ

A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara Elnökségének 2007. 06.18. üléséről

Az ülés helye: AÉSZ Vagyonkezelő  Kft.  Győri  Kirendeltsége  (Győr,  Csaba  u.  16.) 
tárgyalóterme (III. emelet 317. sz.)

Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint

Az ülés napirendje:

1. Két elnökségi ülés között történt események.
Országos Küldöttgyűlés
MK-ÉK kapcsolat
GYÉSZ- módosításban való részvétel formája
Holt Marcal  és környékének rendezése 

2. 2007. 06.04-i Taggyűlés értékelése
Létszám, tartalom, hozzászólások CD-ROM

3. Az Országos ÉB megyei kamarák felé tett javaslatának megbeszélése
 

4. Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések.

5. Egyebek.

Kovács István Elnök üdvözölte a megjelenteket, majd az Elnökségi Ülés a tájékoztatókkal és 
a napirendek megvitatásával folytatódott.  

1. Két elnökségi ülés között történt események.

Kovács István: 
Fölerősödött a Főépítésznek a Mérnök Műhely felé az aktivitása. A Holt Marcal és 
Környékének  a  rendbetétele  ügyében  egy  feladatot  írnánk  erről  a  területről,  hogy 
milyen  koncepciót  javasolna  a  mérnök  Műhely ezzel  a  területtel  kapcsolatban.  Az 
ÉGUVIZIG is jelezte részvételét a munkában. 

A másik, hogy kaptam felkérést a GYÉSZ átalakítására. Jeleztem, hogy ezt megbízás 
keretében  vállaljuk.  Tőlünk  az  infrastrukturális  rendszer  és  környezetvédelem 
felülvizsgálatát kérik. 

Csejtei György: 
A helyzet  az,  hogy a GYÉSZ egy építési  szabályzat,  nem tudom, hogyan lehet  az 
infrastrukturális  részre  módosítást  kérni.   Szívesen részt  veszek a  munkában,  csak 
tudni kell, hogy mi a feladat.

Kovács István:
Olyanokon lehet gondolkodni, hogy feloldani lehet tilalmakat, de mi a GYÉSZ-t  nem 
nagyon érintjük. Még egy megbeszélését kell tartani a Főépítésszel, hogy igazából mit 
is kérnek tőlünk. 
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Az Építész Műhely – Mérnök Műhely közötti kapcsolatfelvétel megtörtént.  Az ÉM 
bemutatta  azokat  a  tervlapokat,  amit  Győr-Belváros   Új  Paradigma  2007.  néven 
készítettek. 

Bogár Zsolt:
Azt kell mondani, hogy az építészek belekaptak egy olyan dologba, ami közlekedési 
szakmát érintő feladat. Jó anyag körvonalazódik. A főépítész vár egy munkaanyagot, 
ami alapján a belváros fejlesztése elindulhat. 

Csejtei György: 5 pontban fogalmazták meg a koncepciót. 
1. belvárosi terek megnyitása
2. A belvárosi önkormányzati lakásokra és üzletekre készüljön egy ingatlanfejlesztési 
koncepció.
3. Vegyük át és tanuljuk meg az európai városok parkolási szokásait (peremparkoló 
hálózat, mélyparkoló hálózat).
4. Belváros ne legyen átjáró ház. 
5.  Zöldfa, levegő fejezet. 
Ha valamihez konkrétan hozzá kell fogni, kiderül, hogy kevés dologra van pénz. 

Kovács István:
Megvan az együtt dolgozás lehetősége. 

Bogár Zsolt: 
Kiss Tamással együtt  csináljuk, a következő találkozás július első hetében lehet.  A 
tárgyaláson nagyon közel voltak az álláspontok. 

2. 2007. 06.04-i Taggyűlés értékelése
Létszám, tartalom, hozzászólások CD-ROM

Kovács István:
A taggyűlésről a következőket szeretném elmondani. Nagyon örülök, hogy megvolt a 
látható többség a taggyűlésen. 

Csejtei György:
Mivel  a  napirendben  egyértelműen  szerepelt  a  homályosnak  tűnő  jogosultsági 
rendszer, ez is növelte az érdeklődést. 

Bartal György:
Pontszerző előadással lehetne összekötni a taggyűléseket. 

Kovács István:
A  Hírlevélbe  tudatni  kell,  hogy  a  CD  Romokat  a  Kamaránál  át  lehet  venni.  A 
legközelebbi taggyűlésen szorosabb időtervet kell készíteni. A taggyűlés helyszíneként 
a Városháza Díszterme bevált.  
A Hírlevéllel  kapcsolatban felvetem,  mi  lenne,  ha lenne  a  Hírlevélben  egy fórum, 
amihez hozzá lehet szólni. 

Bartal György:
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Technikailag  meg  lehet  oldani,  kérdés,  hogy  ezt  ki  fogja  kezelni.  A  beszélgetés 
lehetősége  most  is  megvan.  El  lehet  indítani,  csak  nem  látom,  hogy  érdemes-e 
működtetni. 

Kovács István:
Tegyük el és gondolkodjunk el a dolgon. 

3. Az Országos ÉB megyei kamarák felé tett javaslatának megbeszélése

Kovács István: 
Hernád Attila írt ebben a témában egy tanulmányt. Néhányan szeretnék elérni, hogy az 
érdekérvényesítés  ne  országosan,  hanem  helyileg  történjen,  a  javaslat  mentalitása 
„kiskereskedői  mentalitás”.  De az  én  felfogásomban  nem ez  az  érdekérvényesítés. 
Erről írtam egy levelet Korda Jánosnak. 
Jelzem, hogy a soproni kihelyezett elnökségi ülés október 9-én és 10-én lenne, a jövő 
hónapra tudni kellene a tőlünk résztvevők nevét. 

4. Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések.
Dr. Bakos Ágnes, titkár

Tagfelvételi kérelmek, határozatok:

18/2007. (06.18.) GYMSMMK Elnökségi határozat

Az elnökség 3 fő felvételéről döntött:
Soós József földmérő mérnök
Gyurácz Németh András építőmérnök
Gortva Tamás építőmérnök

19/2007. (06.18.) GYMSMMK Elnökségi határozat

Szakértői jogosultsági kérelmet 2 fő adott be:
Judák Ambrus üzemmérnök
Sági Ernő gépész üzemmérnök

20/2007. (06.18.) GYMSMMK Elnökségi határozat

Tervezői jogosultságot kért (7 fő)
Gortva Tamás
Horváth Szabolcs
Nagy Roland
Soós József
Kotroczkó József
Gyurácz Németh András
Schreiner Ákos

21/2007. (06.18.) GYMSMMK Elnökségi határozat

Szakértői hosszabbítást kért (5 fő)
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Puklus Zoltán dr.
Horváth Antal
Polgár József
Prejczer István
Lőrincz Ferenc

22/2007. (06.18.) GYMSMMK Elnökségi határozat

Tervezői jogosultság hosszabbítást kért (8 fő)
Jörg Lajos
Krauszpek István
Gaál László
Varga Zsolt
Edőcs Lászlóné dr.
Papp Zoltán
Horváth Attila
Péter András

Az Elnökség egyhangú határozatot hozott a kérelmek teljesítéséről. 

- kmf.-

  / Dr. Bakos Ágnes/    / Kovács István /
titkár elnök
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