1. sz. melléklet
BESZÁMOLÓ A 2007-BEN VÉGZETT EGYESÜLETI MUNKÁRÓL
Az Egyesület 2007. évi munkája sikeresnek mondható.
Az átlagos taglétszám kevés növekedést mutat.
Általánosságban a történtek: El adások tartása, figyelem felhívása különböz , a szakmához
tartozó konferenciákra, oktatási programok beindításához segítség nyújtás a tagjainkon
keresztül. A Mérnöktovábbképz tanfolyam beindítása, segítése.
Az Egyesület felhatalmazása alapján folytatódik az ITA 2009-es budapesti kongresszusának
szervezése az Egyesület Elnöke, mint az Organizációs Bizottság elnöke vezetésével, a
Diamond-Congress Kft mint szakmai kongresszus-szervez megbízott közrem ködésével.
Emlékeztetek a 2007. június 28.-án tartott elnökségi ülésen tartott beszámoló b vített
emlékeztet jére, amely elég részletes képet ad az addig lezajlott munkákról, eseményekr l,
beleértve a WTC2007 Prágában tartott Kongresszusát is, mert nem szeretnék ismétlésekbe
bocsátkozni. (a honlapunkon: Közgy lés…/Elnökségi ülések/…/2007.06.28).
Részleteiben az elvégzett feladatok az alábbiak voltak:
Január 15-ig elkészítettük és elküldtük az éves „Activity report”-ot angolul az ITÁ-nak.
Februárban a 4-es metró vonalán egy kis el adói és bemutatónapot szervezett az Egyesület a
l ttbetonos alagútépítési szakasz helyszínén. Februárban volt a Széchy emléknap is a Magyar
Tudományos Akadémia el adótermében.
Bizonyos kiállítási el készületeket kellett végezni a Prágában megrendezésre került
WTC2007 kapcsán még ebben a hónapban.
Az elmúlt évben március 02.-án tartottuk az évzáró Közgy lést. Ebben a hónapban nyílt
lehet ség a pajzsbeszerelés megtekintésére is, még az április 02.-i ünnepélyes indulása el tt.
Május hónapban volt a WTC2007 Prágában, ahol 50 magyar résztvev volt, túlnyomó
részben az Egyesülett l. (részletesebben a fennemlített beszámolóban olvasható). A
Mérnöktovábbképz szi szemeszterének indítási feltételeit május és június hó folyamán
véglegesíteni kellett az információs anyag meghirdetése miatt. Augusztus végére kell számú
jelentkez volt így biztosan elindulhatott a 4-szemeszteres tanfolyam és 42 f vel
szeptemberben elindult. A kezdeti nehézségek után sikerrel zárult az els szemeszter a
decemberi vizsgával.
A diplomaterv pályázatra egy diplomás pályázott. Diplomáját az értékelés után díjazásra
alkalmasnak ítélte a Bizottság. Szeptember 27.-én egy el adói nap keretében a díjazott,
Horváth Helga, el adta a pályázatát.
Az Egyesület úgy ítélte meg, hogy a díjazott nemcsak résztvev je, de el adója is lehet az
októberi Ráckevei Geotechnikai Konferenciának, amit az Egyesület is patronált.
Az Egyesület októberben szervezett még egy el adást az épül M0-ás Északi Dunahíd
látogatásával egybekötve.
Novemberben volt a STUVA kétévenként esedékes konferenciája, ahova az Egyesület
szervezett egy támogatott csoportos részvételt, amin kb. 30 f vett részt.

Az év folyamán azt vizsgálta az Egyesület, hogy tudná egy közös kiadványba szerkeszteni az
eddigi Alagutas Konferenciák anyagát. Ennek a jogi tisztázása elkezd dött és várhatóan 2008ban már érdemi része is lesz a kezdeményezésnek.
A MM. Kamara a törvény kapcsán bels rendeletet hozott a diplomások továbbképzésének és
értékelésének menetére, mert a szakmai jogosultságokat ötévenkénti vizsgával kell
bizonyítani tervezésre, szakértésre, m szaki ellen rzésre, építésvezetésre. Ezek a feltételek a
Kamara honlapján olvashatóak, a legfontosabbakat mi is bemutatjuk a honlapunkon. Ezen
törvény értelmében az Egyesület szeptember óta akkreditáltatja az el adásokat, amire a
résztvev k és el adók a megítélt pontszámot kapják. Ezzel az oktatási- és adminisztratív
tevékenységgel is elkezdtünk foglalkozni a tagjaink szakmai fejl dése érdekében.
A publikálásokért, az egyetemi nem hivatásos tanárként történt oktatásért, a diplomabírálatért
stb. járó pontokat a Kamaránál a szerz nek kell kérnie a megfelel rlapok kitöltésével és
igazolásával és beadásával. (lásd a Kamara honlapján, vagy Korda Jánosnál érdekl dni
személyesen)
A2009-es Kongresszus el készületeir l júniusig a fentiekben adtam egy beszámolót. Az azóta
történt és folyamatosan történ eseményekr l röviden az alábbiakat mondhatom:
A Szervezés folyamatosan történik, mindig az éppen szükséges tennivalókkal. Elkészült a
felhívás el adásra (Call for Papers)– szöveg, grafika, nyomtatás.
A Felhívás terjesztése folyamatban volt, az alábbiak szerint:
Dr. Greschik Gyula Párizs
Dr. Horváth Tibor Isztambul 200 db
Kocsonya Pál Madrid, 500 db
Dr. Müller Miklós, Kocsonya Pál Köln 1500 db
Diamond további 28 ország képviseletének küldött postán (25-25)
A világi és hazai terjesztés folyamatban van. (Diamond)
Kérem jelezni, ha valaki külföldre megy, mennyit tudna magával vinni terjesztési céllal.
További munkák folyamatban vannak, nincs elmaradás. Madridban a soros Ex-Co
ülésen beszámoltam a szervezés helyzetér l. A Tudományos Bizottság számára a kongresszus
el tti továbbképzés két lépcs ben egyeztetve lett Madridban, és további együttm ködésre az
el adások megszervezéséhez az ITA kijelölte Markus Thewes professzort, EX-CO tagot és
Dr. Andre Assis professzort. Témákat és el adókat kell javasolni, de többnyire az Executive
Council tagjai fogják tartani, de mindenképpen a program el zetes egyeztetés után
véglegesít dik. Több tennivalója lesz mindkét Bizottságnak 2008 els félévében, de a Tud.
Bizottság munkája határid khöz kötve folytatódik, amit a tervezet tartalmaz.
A javított ITA és a DIAMOND szerz déses ajánlatát átnéztük, a kapott véleményekkel
kiegészítettük, majd ezt követ en rögzítettük a megállapodásokat az els negyedévben.
Az Egyesület évközben megújította honlapját, és rendszeresen kerülnek rá információs
anyagok. A nyitólapon olvasható a publikálási lehet ség is, ami minden tagnak megadatik.
Ugyanitt megnyitható a Call for Paper a WTC2009re, felhívás el adás tartására magyar
szövege is. A www.wtc2009.org honlapon a folyamatosan b vül információk olvashatók.
2007 évi munkák a 2007. év folyamán teljesültek.
Budapest, 2008. március 21.
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