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MUNKAPROGRAM 2007
Az Egyesület célja ezúttal is a tagok minél jobb informálása a folyamatban lévő munkákról, tájékoztatók,
helyszíni bemutatók és előadások tartásával, különösen most, hogy a 4-es Metró építése folyamatban van.
Figyelem felhívása különböző, a szakmához tartozó konferenciákra, oktatási programok beindításához segítség
nyújtása a tagjainkon keresztül. Tovább folytatódik az ITA 2009-es budapesti kongresszusának előkészítése.
Elindult a Mérnöktovábbképző szervezése. Javaslat egy díj-létesítés közreadására, a közgyűlés előtt a tagságnak.

1./

A 2009-es WTC-Budapest előkészítések folyamatban vannak:
Szervező Bizottság munkája folyamatos, (A decemberi főtitkári látogatáson elhangzott
kiegészítéseket figyelembe véve módosítandó a szervező folyamatot mutató
határidősor, ami a többi Bizottság munkáját is érinti, beleértve a Prágai beszámolóra
történő felkészülést is),
Tudományos Bizottság munkája folyamatos
Nemzetközi Tanácsadó Testület munkája elkezdődik
Határidő: Folyamatos
Felelősök: a Bizottsági Elnökök

2./

Az éves „Activity report” elkészítése angolul.
Felelős: Balogh Zsolt alelnök
Határidő: 2007.01.15.

3./

A 4-es metró vonalán van egy löttbetonos alagútépítési szakasz, annak a megtekintése,
előtte előadás a helyszínen:
Bocskai úti építésvezetőség tanácsterme, 2007. febr. 02.).
Felelős: Fábián Miklós alelnök, Friedrich Gyula főépvez.

4./

Széchy emlékülés, Széchy emlékérem átadása.
Előadók: Klados Gusztáv Kuala Lumpur, (Magyarország, Egyesületünk tagja), Serge
Varaksin, (Franciaország), Tóth Roland (Magyarország) .
2007. február. Február 16.
Felelős: Dr. Mecsi József

5./

Diplomaterv díj kiírása, ha szükséges módosításokkal, az eddigiekben tapasztaltak
alapján, illetve a szükséges levelek elküldése az egyetemeknek. Az elnökség a
költségkeretet meghatározza.
Felelős: Bencsik Gabriella elnökségi tag
Határidő: 2007. febr. 15. és

6./

A díjalapító javaslat pontosítása, költségmelléklettel a közgyűlés elé való terjesztése.
Felelős: Fábián Miklós alelnök

7./

A 2006. évet záró Közgyűlés: 2007. márc. 02. péntek.
Felelős: Kocsonya Pál elnök, illetve az Elnökség tagjai

8./

A 4-es metrón történő pajzsbeszerelés megtekintése, előtte informáló előadással a
helyszínen.
Helyszín: Etele tér, Info Center: 2007. március utolsó hetében, a pajzs
várhatóan április 02.-án indul, (ütemezés szerint lesz pontosítva, meghívót
küldünk a tagoknak, várhatóan 2 időpont lesz a nagy érdeklődés miatt).
Felelős: Balogh Zsolt alelnök
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9./

Oktatási program előkészítésében történő közreműködés, 4-szemeszteres
mérnöktovábbképző szervezése
Felelős: Dr. Müller Miklós, Kocsonya Pál
Határidő: max. 2007. május hó (beadás a Mérnöktovábbképző Int.-be)

10./

Április hóban hídépítési munkahely-látogatás szervezése várható, (attól függő
időpontban, hogy állnak a munkákkal a Köröshegynél épülő hídon).
Felelős: Kiss Dezső elnökségi tag

11./

Május 05-10 között ITA-WTC (Alagútépítő Világkongresszus) 2007 Prágában,
kiállítás, Közgyűlés (beszámoló az előkészítés helyzetéről, szórólapos hirdetőtájékoztatás), közreműködés WG-kben,
Felelősök: Kiállítás: Kiss Dezső, közgyűlési beszámoló: Kocsonya Pál,
regisztrálások: egyénileg minden érdeklődő: www.wtc2007.org honlapon érhető el.

12./

Szeptemberben várhatóan még egy előadói nap lesz, amit aug. 15.ig pontosítunk.
Ekkor kerül sor a Diplomaterv-díj átadására is. A díj okleveleinek előállítása.
Előkészítésért felelős: Bencsik Gabriella elnökségi tag
Határidő: 2007. aug. 15. és az eredményhirdetés napja

13./

Ráckevei Geotechnikai konferencia
Helyszín: Ráckeve, 2007. október hó
Felelős: Dr. Horváth Tibor titkár

14./

Külföldi szakkonferenciák:
Brenner
2007. március 1-2, Base Tunnel Symposium
München

2007. ápr.23-29. BAUMA (Építőgépipari kiállítás)

Prága:

2007. máj. 05-10, WTC-2007 Nemzetközi Alagútkongr.

Madrid

2007. szept. 24-27, ISSMGE Eur. Talajmech és Geot. konf

Salzburg
Köln

2007. okt. 11-12, Geomech. Colloquium
2007 . nov. 27-29, STUVA

Javaslat a delegáltakra (fő téma Prága)
Az Elnökség kéri, hogy minél többen vegyenek részt a tagjaink közül Prágában, és
elsősorban a Working Group-ok megbeszélésein. (Ez utóbbiak nevét és a választott
munkacsoport számát előre kérem megadni.) Kiállításra is lehet jelentkezni (Kiss D).
Felelős: Lásd Prágával kapcsolatosan a 11. pontban.
15./

16./

Az elnökségi javaslat az ITA-elnök jelölésére illetve támogató szavazatára, 2007
májusában a prágai közgyűlésre. Két jelölt van, Martin Knights és Harald Wagner az
ITA jelenlegi alelnökei,
(febr. 10.-ig hivatalosan egyről kaptunk jelzést ).
Felelős: Kocsonya Pál elnök

Egyéb témák, mint
- tagsági ügyek,
- újabb szakmai témák, munkák felvetése, információ kérése a tagság részéről
az év során folyamatos, felelős: Elnökség
A fenti munkaprogramot az Egyesület Elnöksége az elnökségi ülésen elfogadta, és a
Közgyűlésnek ajánlja:
Budapest, 2007. február 09.-én. Összeállította: Kocsonya Pál elnök

