AZ EXCO-MUNKÁKRÓL

Az eddigi munkáim eredményeképpen, a nemzetközi munkákhoz is pozitív
hozzáállásom kinyilvánítása után, az Egyesület ajánlására a nemzetközi
egyesület az ITA-AITES közgyűlése beválasztott az igazgató bizottságba, az
Executive Committee-be.
A tavaly májusi WTC2010 Vancouver-ről egy írásos beszámoló olvasható a
honlapon. Ezt most nem akarom ismételni, inkább az általános munkákról
szólnék.
Először is, mit jelent, hogy valaki részese egy nemzetközi igazgatótanácsnak.
Mindenképpen
- Tagja egy világszervezet igazgatóságának
- A magyar egyesület nagykövete
- A világ szakmai grémiuma felé közvetítő, hogy vannak kiváló magyar
szakemberek, hogy kapjanak infót Magyarországról, és viszont
- Az igazgatótanács üléseinek helyszínén megismerhetők az adott ország
szakmai vezetői, akik igény szerint kapcsolatot is kereshetnek a magyar
szakemberekkel
- Belülről, az ITA vezetésének megismerése, abban való részvétel, az
állásfoglalásoknál szavazati joggal, itt az általános ügyek intézésébe kell részt
vennem
- A WG-k ben (Munkacsoportok) való részvétel vezetői szinten – itt mint
tutor – aki az Animátornak meghatározza az Exco-val egyeztetett feladatait és
azok lefolyását, a témák jobb összeválogatását, idöütemezését.
- A WTC-k meghatározott részleteinek szervezésében segít (pl a tréning
előadásainak és előadóinak javasolásában, az Open sesson előadásaira javaslat)
- Segít a nemzetközi kapcsolatok kibővítésében, szakmai feladatok
felkutatásában, azok ajánlása a hazai egyesület tagjainak
Két igazgatósági ülés volt, az egyiken az új vezetőség problémáit és feladatait
kellett megbeszélni (Toulouse-ban volt). Ide tartozott a kommunikáció
problémái illetve az információ terjesztésének eszközeinek javítása
- konferencia (ez általános és mindig a helyi problémák és technikák
ismeretére fokuszál)
- ITA-news - levélben
- Web-lapon – különböző elérhetőségek
- ITA Riportok – az egyes WG-k riportjai, ajánlásai, amiből a honlapra
is szerkesztenek és lehet lefordítani
Mindig téma a soron következő WTC szervezésének haladása – beszámolók,
számonkérések.

A másik meeting a Buenos Airesben lezajlott ülés volt. (október vége)
Ennek több apropója is adódott, sok munkával.
Argentína belépése a nemzetközi egyesületbe és kért egy tréning kurzust az
ITA-CET szakértőitől, amit egy szemináriummal kapcsoltak össze – két napban.
Külön bizottsági ülés volt a szemeszter után, elhatározták, hogy a WG 18
megszűnik és ITACET átveszi a munkát és továbbra is Daniel Peila a Vice
Chairman.
Training-szervezés 3 kategoriája
Hírek más tagországokból:
Brazilia egyesülete (CBT) most ünnepelte a 20. évfordulóját (In Mo, Olivier).
Chile visszatér egy új egyesülettel (elnök Mr Verdugo).
Horvátország – délkeleteu országok konferenciája, Dubrovnik, (ezt ismerjük,
több magyar előadás is lesz).
Franciaország bejelentette, hogy megkezdődtek a nyilvánossági viták a Párizs
körül építendő 155 km automata metróról. A francia egyesület részt vesz a
vitákon.
Mexico: In-Mo volt mexicóban, ahol előadott az AMITOS szemináriumon.
Minden tisztségviselő és az egyetem szakmai képviselői jelen volt, kérésük,
hogy kevés a szakember, nincs az egyetemen alagutas kurzus és sürgősen
kellene segítség. Megindult a munka, ami 10 évet állt – sok alagút épülhet
(főgyűjtők, metró, autópálya), - oktatás, tervezés, kivitelezés, ellenőrzés kér
szakembert. Az egyetemen spanyolul kell az előadásokat tartani. Mexico részt
kíván venni a WG-k munkájában. Az AMITOS (egyesület) középamerikában
egy regionális szerepet vállal.
Oroszország: Az RTA szervezett egy konferenciát (Földalatti város)
Moszkvában. Az RTA 6 munkacsoportot foglalkoztat. Februárban Szocsiban
tartanak egy konferenciát, ahová kértek ITA előadókat (Tunnelling in R).
(Tárgyalások várhatók oroszországi munkákról).
Testvérszervezetek hírei
ITACET Found tárgyalt a PIARC-al hogy együttműködjenek az oktatásban, ne
legyen duplikátum és mindenhol az igazi szakmát képviseljék (út, híd, alagút). A
PIARC-nél szakértő hiány van. Egyeztetés történt a 2011-es PIARC World
Congresszus előadásairól is.
Kapcsolat világszervezetekkel
Egyesült Nemzetek – kapcsolatmegújítás történt
UN ISDR (Nemzetközi Katasztrófa csökkentési Stratégia) suervezettel való
kapcsolatfelvétel programban van.

Tagországi előrelépések (beszervezések)
Dél- és Közép-Amerika
Panama: éppen most kezdődött egy herrenknechtes csatornaépítés. A
szerződést a Panama Cityben tervezett első metró építésére elnyerték október
végén (Ordebrecht/FCC/Alstom Jontventure). Az Építőmérnöki Kollégium
igérte a csatlakozást.
Közép Ázsia / Kelet-Európai országok
Beloruszia: Igérték a belépést, mert szakemberekre szükség van.
Ázsi / Dél-Kelet Ázsia
Fülőpszigetek, Nepál, Myanmar és Bhután részt vesznek ázsiai ITA-s
rendezvényeken és ott tárgyalnak velük
Közép-Kelet
Emirátusok: Már sikeres tréningek voltak és folyamatban vannak újabbak
előkészítése (javítás és karbantartás) és ITA befogadta a márciusi Abu Dhabi
IQPC Konferenciát
Baltik Országok:
Észtország és Litvánia tavaszi célpont, meg lettek híva Helsinkibe
Dél-Kelet Európai Országok
Szerbiával szerződéskötés alatt van a tagság
Akcióterv a WG-munkák javítására
Kidolgozásra kerül a januári WEB-konferenciára (felelősség, támogatás,
ellenőrzés – WG-k ITA felöl)
IPAR és TÁMOGATÓK
ITA-TECH mint a technologiai (platform) program, csak tisztázni kell a
feladatokat, kidolgozni Helsinki Gen.As.-ig
Sponzorok gyűjtése szükséges! (Olivier, Rick)
Az ITA EXCO tagok részt kell vegyenek rendezvényeken, amit az ITA befogad,
mert az lehetőség munkára, előadásra, konferenciára szponzor-gyűjtésre stb.
(lásd a honlapján future events)
Budapest, 2010. december hó.

Kocsonya Pál (ExCo Member)

