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Általánosságban a történtek: Elıadások tartása, figyelem felhívása különbözı, a szakmához
tartozó konferenciákra, oktatási programok összeállításához, levezetéséhez segítségnyújtás a
tagjainkon keresztül. Mint pl. a Mérnöktovábbképzı tanfolyam idegen-nyelvő elıadásának,
segítése, a program évközi aktualizálása stb.
Mint a mostani fı célkitőzés megvalósítása, az Egyesület felhatalmazása alapján folytatódik
az ITA 2009-es budapesti kongresszusának szervezése, amit, mint szakmai kongresszusszervezı a Diamond-Congress Kft végez. A közgyőlésen tartanak egy beszámolót ık is, hogy
a szervezés mai helyzetét bemutassák.
Részleteiben, az Egyesületben elvégzett feladatok kapcsán az alábbiak történtek:
Elkészítettük és elküldtük az elızı éves „Activity report”-ot angolul az ITÁ-nak.
Folytattuk 2008-ban is a praktizáló mérnökök számára elıírt továbbképzı gyakorlat
akkreditációs pontjainak a megszerzésére irányuló elıadásokat. Ezek az alábbiak voltak:
Január 18-án metró vonalán egy elıadói és bemutatónapot szervezett az a 4-es metró Gellért
téri állomás építésének a helyszínén. Tárgya az állomás speciális jellege, az elhelyezkedése és
a logisztika miatt kialakított szerkezeti rendszer építése. (Hallgatók 1 pont, elıadók 1,5 pont).
Február 21.-én a BME Geotechnikai Tanszékén elıadás hangzott el az Alagútfalazat véges
elemes vizsgálata címmel. A vizsgálat anyagát érdeklıdık megkaphatták. (Hallgatók 1 pont,
elıadók 1,5 pont).
Februárban volt a Széchy emléknap is a Magyar Tudományos Akadémia elıadótermében.
Április 28.-án szakmai informáló elıadásra és bemutatóra került sor az épülı Budapesti
Központi Szennyvíztisztító Telepén, Csepelen, ahol az elıadások után az épülı mőtárgyak
bejárására nyílt lehetıség. Érdekessége, hogy nagyobb földalatti mütágyrészei vannak, mint
egy-egy metróállomás. (Hallgatók 1 pont, elıadók 2 pont).
Június 06.-án EGER-ben, a „Város a Város alatt” projekt elıadói napja volt a Megyei
Iparkamarában és az Érseki Palota pincéiben. (1 pont).
Szeptember 04.-én, 4-es metró Rákóczi tér metróállomáson volt helyszíni szakmai elıadói
nap, és a 2008. évi diplomaterv verseny eredményhirdetése, és a gyıztesek (Gubán Péter és
Váró Ágnes) elıadása. (1,5 pont).
Volt még egy elıre betervezett elıadás az M6-os alagutaknál, de az, az ismert okok miatt
elmaradt. Ezért ezeket az alagutakat a Kongresszusi programban szerepeltetjük, a Bátaapáti
tárolóval együtt.
Viszont az ISSMG szervezett egy Mőszaki Bizottsági szimpóziumot (TC28), amely
szervezéséhez az Egyesülettıl Dr. Horváth Tibor közremőködése megemlítendı.
Az általunk szervezett elıadások a kamarai minısítés szerint a szabadon választott
kategóriába tartoznak. (Egyéb infó a témáról a www.mmk.hu/ kamarai honlapon található, ott
van infó minden jelzett kategóriáról.)

Az általános éves egyesületi tevékenységek folyamatosan történtek, mint:
1./ Azon kötelezı adminisztratív munkák, amelyek az ITA anyaszervezet által jelzett éves
tevékenységek, mint pl. az Éves programok követése, az „Executive Council” (EX-CO)
üléseinek ideje, helye, napirendje. Ezen programokban az elnök, aki tagja az Executive
Council-nak, esetenkén közvetlen részt vett. A részvételkor mindig kértek beszámolót a
Kongresszus szervezésének elırehaladásáról, amirıl egyébként decemberben személyesen is
meggyızıdött az ITA fıtitkár, ahol az össze helyszín bemutatását kérte. Sıt a Szervezı
Bizottság ülésén is megjelent.
2./ Azok a kötelezı munkák, amelyek az Egyesület hazai éves adminisztratív munkái, a
munkaszervezések, pénzügyek, adóügyek, levelezések, tárgyalások, kamarai ügyintézések stb.
velejárói.
3./ Oktatási célú tevékenységek: mint a mérnöktovábbképzı szakmai szervezése, és a
fentemlített elıadások szakmai és adminisztratív szervezése, úgymint a kamarai kérelmek, az
akkreditációs elıírásainak figyelembe vételével.
Egyéb más tevékenységek:
2008-ban április 14.-én tartottuk a rendes évi Közgyőlést.
A Mérnöktovábbképzı szemeszterei az év során folytatódtak. A négyszemeszteres tanfolyam
45 fıvel futott majdnem egész évben. (Errıl Dr. Müller Miklós beszámol a Közgyőlésnek).
A diplomaterv pályázatra két diplomás pályázott. Diplomákat az értékelés után díjazásra
alkalmasnak ítélte a Bizottság. Szeptember 04.-én, az elıadói nap alkalmával kapták meg az
elismerı oklevelet. A díjazottak, Gubán Péter és Váró Ágnes, voltak. Gubán Péter
Salzburgban képviselte az Egyesület ifjú mérnökeit, Váró Ágnes Ráckevén.
Az év folyamán azt vizsgálta az Egyesület, hogy tudná egy közös kiadványba szerkeszteni az
eddigi Alagutas Konferenciák anyagát. Ennek a jogi tisztázása részben megtörtént, Dr.
Vásárhelyi Balázs tagunk vállalta a szerkesztést, de nem érkezett visszajelzés ennek
hogylétérıl.
A2009-es Kongresszus elıkészületeirıl az alábbiakkal egészítem ki a beszámolót.
A Szervezés folyamatosan történik, mindig az éppen szükséges tennivalókkal. 2008-ban
elkészült a 2. Bulletin is a felhívásokkal és az elızetes programokkal, amiket szétküldtünk és
kiosztottunk. (A kongresszus honlapján minden változás frissen megjelent és ezután is
megjelenik). Minden hirdetési tevékenység fokozására szükség volt az év során.
A Kongresszussal kapcsolatos közvetlen marketingként az alábbi helyeken tartottunk
figyelem felhívó elıadást és osztottuk szét a rendelkezésre álló bulletineket, hívtunk meg
szponzorokat, kerestünk kapcsolatokat, elıadókat és technikai információkat is :
Dr. Greschik Gyula, Kálmán Eszter és Balogh Zsolt AGRA/India
Dr. Horváth Tibor Irán
Kocsonya Pál Torino, Portorozs, Salzburg, Kanton
Dr. Bohus Géza Magastátra konferencia
Tıkés Ernı Moszkva
Gubán Péter Salzburg
.
A Diamond-Congress Kft további 28 ország képviseletének küldött postán ismertetıt.
A világi és hazai terjesztés folyamatban van. (Diamond)

PR kapcsán szükséges volt különbözı lapoknál történı publikáció és hirdetés elhelyezése.
Ezek egyrészt 2008-ban megtörténtek, másrészt 2009 év májusáig folytatódnak. Az ITA
kommunikációs csatornákat minden esetben kihasználtuk, amin ık a rendelkezésükre álló
címekre (egyéni tagjaik, cégtagjaik, tagországaik) továbbították az elküldött anyagot.
Az ITA nem minden esetben adta meg a kongresszus bizonyos részleteire vonatkozó részletes
igényeit, sokszor hosszú idı telt el, amíg megkaptuk a kért információt mind mőszaki, mind
szervezés vonatkozásában.
A kongresszus elıtti továbbképzés szakmai szervezésére kinevezett Dr. Markus Thewes
professzor és Dr. Andre Assis professzor csak lassan adták össze az elıadások anyagait. A
teljes részletes program átcsúszott 2009-re. Témákat és elıadókat ık adják, és az Executive
Council egyeztetés után véglegesíti. (várhatóan 2009 elsı negyedévben).
Több tennivalója volt a Bizottságoknak 2008-ban. A Tudományos Bizottság munkája
határidıkhöz kötve folytatódott. Az Agra 2008. szeptemberi rendezése miatt sokan kértek
határidı módosítást az absztrakttok benyújtására, amit az ITA is megerısített, hogy fogadjuk
el. Ez ránk nagy kihatással van, mert 2009 elején is csúszni fog a program, amihez a szervezı
cég nagy rugalmasságára és többletmunkájára lesz szükség.
Az Egyesület évközben esetenként frissítette honlapját, és rendszeresen kerültek rá
információs anyagok. A nyitólapon olvasható a publikálási lehetıség is, ami minden tagnak
megadatik. Ugyanitt megnyitható a WTC2009 részvételére való felhívás magyar szövege is.
A honlapra nem érkezett sok prezentáció és híranyagot sem szállított a tagság nagy számban.
Vártunk jelentkezıket a WG-kbe is de nem érkezett. De továbbra is várunk jelentkezéseket, jó
lenne 2009. április végéig legkésıbb jelezni a szervezı Bizottság felé, mert az ITA-nak
minden ország megküldi, hogy az egyes csoportok fogadására felkészülhessen a helyszín.
ISMÉTLÉS:
Az alábbi WG-k vannak az ITA szervezésében, amelyekre célszerő jelentkezni azoknak, akik részt vesznek a
Kongresszuson:
WG2
WG3
WG5
WG6
WG11
WG12
WG14
WG15
WG16
WG17
WG18
WG19
(WG20

Research
Contractual Practices
Health and safety in works
Maintenance and Repair
Immersed and floating tunnels
Shotcrete use
Mechanised tunnelling
Underground and environment
Quality
Long tunnels at great depht
Training
Conventional tunnelling
Urban problems, underground solutions

Kutatás-fejlesztés
Szerzıdéskötési gyakorlatok
Biztonság a munkahelyen
Felújítás, javítás
Süllyesztett és beúsztatott alagútépítés
A lıttbeton használata
Gépesített alagútépítés
Földalatti és a környezet
Minıség
Hosszú alagutak nagy mélységben
Oktatás, továbbképzés, tréning
Hagyományos alagútépítés
Városi problémák, földalatti megoldások)

A Kongresszus honlapján, a www.wtc2009.org honlapon a folyamatosan bıvülı frissített
információk olvashatók.
Néhány vállalt munkán kívül legnagyobbrészt teljesültek a 2008 évre tervezett munkák a
2008. év folyamán.
Köszönöm azoknak a tagoknak a segítségét, akik közremőködtek és várom mások
közremőködését is.
Budapest, 2009. március 30.
Kocsonya Pál elnök

