ELNÖKI BESZÁMOLÓ A 2006-BEN VÉGZETT MUNKÁRÓL
A 2006-os esztendő gazdag programot hagyott maga mögött
Nőtt a taglétszám. 2006 decemberére az egyesületnek 70, 2005ben 59, míg előtte 43 tagja volt.
- Az év során számos előadás és munkahelyi látogatás volt,
amiket komoly előkészítő munka előzött meg.
- Továbbépültek a jó kapcsolatok a külföldi, elsősorban az
osztrák, a német, a török és a cseh alagutas kollégákkal
- Megkezdődött az ITA-AITES WTC-2009 kongresszus
előkészítése, amelyben már sok munka fekszik.
De nézzük sorjában:
Január 10-ig kellett a nemzetközi Egyesületnek beadni a
hivatalos pályázási felajánlkozásunkat.
Január 20-ig kellett a nemzetközi Egyesületnek elkészíteni az
éves tevékenységi beszámolót és elküldeni (Activity report 2005)
Január 24.-én volt az évi rendes Közgyűlés
Szó volt arról, hogy az alapszabály folyamatosan követi a
szükséges változásokat, ezért időnként módosítani kell.
(A jövőben bizonyára szükség lesz egy olyan szervezeti
szabályzatra, ami a szervezet belső működését szabályozza, amit
viszont nem kell az Alapszabálynak tartalmaznia, de azzal nem
mondhat ellent.)
Január 27-28 Bécs. A speciális mélyépítés és fúrástechnikák
szakmai kiállítás és előadássorozatot több tagunk megtekintette.
Február 17.-én volt a Magyar Tudományos Akadémián a
hagyományos Széchy emlékülés, amelynek a hazai előadón kívül
(Szilvágyi László, Budapest) volt egy külföldi előadója is (Prof
Brandl). Az esti rendezvény a Hotel Gardenben volt.
Márciusban egy nagyobb számú csapat (30 fő) vett részt a Kuala
Lumpurban tartott Maláj Kongresszuson, ahol az ott dolgozó
tagunk, Klados Gusztáv tartott előadást.

Március 29-30. szakmai kiállításon vett részt az Egyesület 12
cége Bécsben a Batontaggal párhuzamos rendezvényen, ahol egy
közös magyar nemzeti standot béreltek a megjelentek.
Április 22-28. Szöulban (Dél-Korea) volt az ITA-AITES WTC
2006-os világkongresszusa. A Közgyűlésen előterjesztettük
javaslatunkat a 2009-es Alagútépítő Világkongresszus
Magyarországon (Budapest) történő megrendezésére, ahol a
tagországok képviselői megszavazták (Nagy-Britanniával
szemben) Magyarországot. A rendezvényen a Magyar
Alalgútépítő Egyesületnek volt egy kiállítói standja, amelyet a
8 tag-cégünk és a Magyar Turizmus Zrt segítségével
jelentettünk meg. (Hídépítő Zrt, HBM Kft, SADE Kft, MAHÍD
2000 Zrt, Vegyépszer Zrt, Strabag Zrt, Uvaterv Zrt, Főmterv Zrt)
Május 22-23 Alagút és Mélyépítő Szakmai Napok konferencia
volt Pécsett az Egyesület rendezésében, ahol a 230 résztvevő
értékes előadásokat hallhatott. (200 magyar, 30 külföldi). A
szakmai kirándulás helyszíne a Bátaapátinál épülő földalatti
sugárzóanyag hulladék-tároló munkahelye volt. A rendezvényt
az ITA patronálta, az ITA Past-Presidentje is jelen volt. (Prof
André Assis). A rendezvényről a helyi TV is beszámolt.
Augusztus A 3 beadott diplomaterv-díj pályázatainak
kiértékelését Dr. Scharle Péter és Dr. Greschik Gyula egyetemi
tanárok végezték az Elnökséggel együtt.
Szeptember 26.-án rendkívüli közgyűlés és előadói nap volt:
-Elnökség bővítése, (3 új elnökségi tag beválasztása: Bencsik
Gabriella, Benkovics István, Kiss Dezső)
-A SOLDATA, GEOVIL és a HUNGEOD cégek tartottak előadást a
süllyedésmérések kapcsán, amit a 4-es metró vonalán fognak
végezni. (Illetve azóta már végeznek).
-A diplomaterv-díj átadására is sor került:
I. díj Fehérvári Sándor, II díj Harangi Norbert, III. díj: Holu
Gergely, akik most meghívott tagjaink 2007. évben. Az első
díjas részt vehetett a Geomechanikai Kolloquiumon
Salzburgban.
Az Egyesület külön jutalomban részesítette Dr. Müller Miklóst, aki
nyugdíjas kora ellenére évente több alagutas diplomázónak nyújt
tanszéki konzulensi segítséget, az oktatás mellett.

Október 12-13. volt Geomechanikai Kolloquiumon Salzburgban,
ahol ez évben is többen képviselték az Egyesületet, (Itt vett részt a
diplomaterv verseny 1. díjazottja is, Fehérvári Sándor.)
Októberben volt a társszervezeti Talajmechanikai konferencia is
Ráckevén, ahol alagutas előadások is voltak, sokan részvettek az
Egyesületből. Az Egyesület a konferenciát patronálta.
November 27-. A Geotechnika Tanszék meghívására Andráskay
Ede, Svájcban élő tagunk, tartott előadást a svájci Bázisalagút
építésekről, amelyen az egyetemi hallgatók mellett az egyesületi
tagok is részt vettek
November 30 Veszprémi főgyűjtő (feltárás nélküli munka)
építésének bemutatója, szervezője Reichart Gyula, SADE
Magyarország Kft.
December 13-15 között itt járt az ITA főtitkára, C. Berenguier úr,
akivel végigegyeztettük a 2009-es ITA-AITES Budapest
kongresszus szervezési dolgait, beleértve a helyszíneket is a
Budapesti Kongresszusi Központban, illetve az egyéb programhoz
szóba kerülő Várhegyen és az EURÓPA rendezvény-hajón.
Az év során folyamatban volt az Egyesület által indítványozott
mérnöktovábbképzés szervezése is, amely május óta több
ütemben van egyeztetés alatt. Készül a részletesebb programja is,
amit, ha elfogadták szét kell küldeni azoknak, akik érdeklődnek
iránta és hirdetésként, hogy legyen több jelentkező. Ez a 2007-es
esztendőben lesz kész, (májusig).
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