3. sz. melléklet

AZ EGYESÜLET 2008. ÉVI MUNKATERVE

Az Egyesület általános célja ezúttal is a tagok minél jobb informálása a folyamatban lév
szakmai munkákról, tájékoztatók, helyszíni bemutatók és el adások tartásával, ezt segíti,
hogy több alagútépítés, így a 4-es Metró, a Bátaapáti tároló, az M6os autópálya-alagutak
építése folyamatban van. A célok közé tartozik a figyelem felhívása különböz , a szakmához
tartozó konferenciákra, oktatási programok beindításához segítség nyújtása a tagjainkon
keresztül. Mint f cél, tovább folytatódik az ITA 2009-es budapesti kongresszusának
szervezése.
Folytatódik a Mérnöktovábbképz négyszemeszteres tanfolyama.
Témák szerint az alábbiak az éves munka összetev i, programja:
1./ Azon kötelez adminisztratív munkák, amelyek az ITA anyaszervezet által jelzett
éves tevékenységek, mint pl. az Éves programok követése, az Executive Council üléseinek
ideje, helye, napirendje (Kocsonya Pál elnök tagja a nemzetközi ITA Executive Counciljának, Végrehajtó Bizottságának), szükség esetén közvetlen részvétel az esedékes munkában;
az éves beszámolók elkészítése és a kért határid re való elküldése; a Kongresszus
szervezésének el rehaladásáról való tájékoztatás, ha kérik, a magyar helyszínek
bemutatásával, stb.
2./ Azon kötelez munkák, amelyek a hazai éves adminisztratív munkák, a
munkaszervezések, pénzügyek, adóügyek, levelezések, tárgyalások, kamarai ügyintézések stb.
velejárói.
3./ Oktatási célú tevékenységek: mint a mérnöktovábbképz szakmai szervezése,
szakmai fórumok (*) oktatási-, fejlesztési célú szervezése. (* WG-szer ) szakmai csoportok
szervezése ifjú kollegák bevonásával.
4./ Egyesületi el adások szervezésére, szakmai bemutatókra az alábbiakat irányoztunk
el (dátum, téma), amelyre már kértünk kamarai akkreditálást (pontok esetenként kérend k):
4.1./ 2008 január 18. Metró 4, Gellért téri munkák
4.2./ 2008. február 21. Végeselemes számítási eljárásokról el adás, konzultáció
4.3./ 2008. április
Csepeli szennyvíztisztító m tárgy-munkái, tervezés, építés
4.4./ 2008. május,
Metró 4, Rákóczi téri állomási m tárgyépítés munkái
4.5./ 2008. június
„Eger, város a város alatt”
4.6./ 2008. szeptember Egyesületi el adói nap, diplomaterv-díj kiosztással, alagutas est.
4.7./ 2008. október Várhatóan az M6-os autópálya alagútjának a munkahelyi el adása.
(Tárgyalás alatt van egy közös el adói nap az ISSMG TC 28-al is.)
5./ A meghirdetett szakmai el adói napok kamarai akkreditációjának ügyintézése, a
résztvev k és el adók pontozására (program összeállítása, adatlapok kitöltése, megjelent
létszám nyilvántartása, kamarának megküldése,igazolások kiadása ).
(A publikálók, konferencia el adók, meghívott el adók oktatási intézményekben, diplomaterv
konzulensek, és bírálók stb. egyéni értékelést kell, hogy kérjenek a Kamarától –
www.mmk.hu ).

6./ Az egyesület PR-jének (public relations) lehetséges eszközeib l
- Szakmai folyóiratok (pl. MTM) és egyéb lapok
- A honlapok, hírek, publikációk megjelentetésére
- Esetenként rádió és TV bevonása
- Személyes megjelenés különböz hazai és külföldi események alkalmával stb.
A PR anyagok most els sorban a WTC2009-el kapcsolatosan készülnek, de Bécsben a
Betontagon is megjelenünk egy standon áprilisban, ami az Egyesületet, a WTC2009-et és a
támogató cégeket is hirdeti.
A honlapunkon folyamatosan lehet közreadni szakmai híreket, történésekr l, eseményekr l
szóló beszámolót, vagy egyéb publikációt, amire mindenkit bátorítunk.
7./ A 2008-as esztend ben az alábbi helyekre mennek támogatott résztvev k:
A soron következ WTC2008-ra, Indiába, (várhatóan Dr. Greschik Gyula, Balogh Zsolt és
Kocsonya Pál),
Salzburgba, Ráckevére, ha lesz nyertese a diplomadíj versenynek. A kimagasló alagút- és
mélyépítési szakmai munka elismerésére a diplomamunkában, a tervezésben, a kivitelezésben,
az ellen rzésben stb. hoztuk létre a diplomaterv-díjat és készítjük el az egyesületi díjat.
A WTC 2009 PR-ja kapcsán, kimondottan munkavégzés miatti kiutazásokra kerül sor, ami a
WTC ügyintézésével, tárgyalásaival és a hirdetésével jár.
Kiegészítésként felmerült, hogy résztvev -toborzás feladattal pl. a környez országokban is,
mint Ausztria, Románia, Szlovákia, Lengyelország Horvátország stb. rendezvényein szükséges
lehet valamilyen személyes megjelenés. Erre kiegészít javaslat készül. A tervezett költségeket
már a fentiek figyelembe vételével, kell beállítani a 2008-as költségvetésbe, ami ezévben az
el re jelzettnél több is lehet, bár most is próbáljuk optimális keretek között tartani a kiadásokat
(múlt évben az el irányzatnak csak egy részét költöttük el utazásokra). A kongresszus
sikeressége az Egyesület erkölcsi és anyagi támogatását is jelenti.
A Szervez Bizottság munkája már közre lett adva. Ami folyamatban van, nagyon fontos, az
el foglalások, termek és felszerelések stb. pontosítása, véglegesítése, szerz dés szerinti
el legeinek intézése, a kiállítási kézikönyv, a szponzorcsomagok összeállítása stb. (Az
el finanszírozások és a küls szerz dések a Diamond-Congress Kft feladata). A határid k
pontosítása és ellen rzése is nagyon fontos feladat.
A Tudományos Bizottságnak el kell készülnie a beérkez el adási anyagok csoportosítására,
értékelésére; az „Open Session” tárgyhoz kapcsolódó téma- és el adói javaslat, a Tribune
„Focus on Hungary” számának összeállítási javaslata stb. a program szerinti határid kre. Idetartozik még a Kongresszus el tti továbbképzési témák és el adók pontosítása, az el adások
beosztása az ITA által elfogadott 2 napra, amit az ITA által kijelölt két professzorral, Andre
Assis és Markus Thewes urakkal kell egyeztetni és az Executive Committee véglegesíti.
* Elnöki megjegyzés a 3. ponthoz: Az ITÁ-s témák választása azért célszer , mert a
Kongresszusok alkalmával mindig vannak WG foglalkozások, ahol a szakma részleteir l a
jelzett 12 témában lehet informálódni, együttdolgozni és -gondolkozni. 2009-ben Budapesten
lesz a Világkongresszus, nem kell érte messze utazni, és drága szállodát sem kell fizetni. Az
információ begy jtésének, a szakmai speciális kapcsolatteremtésnek ez egy nagyon jó
lehet sége, különösen, ha id ben felkészül rá az érdekl d . Ez nem utánzása a nemzetközi
ITÁ-nak, hanem a célkit zésében szerepl javasolt szakma szerinti munkaforma, amit az
egyesület vállalt, a továbbfejl dés és informálás vonatkozásában, amikor belépett a
nemzetközi ITÁ-ba. Ez közismert azon ITÁ-sok között, akik érdekl dnek a témák iránt és
tenni akarnak ezért a saját szakmai területükön. S t megjelenhet bárki az ITÁ-nál egy önálló
szakmai témával, hogy szeretne egy WG-t alakítani és vezetni nemzetközi keretek között. Ezt

elbírálják és vezetheti minden arra a célra el re jelzett alkalommal, de mindig az ITA éves
Kongresszusai alkalmával, a megadott keretek között és természetesen angol nyelven.
(Évvégéig össze kell írni, hogy kik vesznek részt jöv re Budapesten a 12 WG ülés
valamelyikén – a WG csoport-létszám kell a terembiztosítások miatt. Aki teheti, és elmegy a
cégén keresztül Agrába (India) a WTC2008–ra ezév szeptemberében, kérem jelezze május
közepéig az elnöknek, ha valamelyik WG-ben részvételi szándéka lenne.
A 12 téma:
(MÉG) M KÖD MUNKABIZOTTSÁGOK AZ ITA RENDEZVÉNYEKEN
(TAGORSZÁGOKBAN), a földalatti munkákkal kapcsolatosan
EZEKNEK MEGFELEL EN MAGYAR Bizottságok (SZAKMAI FORUM-CSOPORTOK)
alakítása, illetve tagok elvárása, akik szívesen résztvennének valamelyik szakfórum (bizottság, csoport) munkájában itthon (2009) és külföldön (külföldön az elvárt nyelvismeret angol).
Az alábbi WG-k vannak az ITA szervezésében:
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
Szerz déskötési gyakorlatok
Biztonság a munkahelyen
Felújítás, javítás
Süllyesztett és beúsztatott alagútépítés
A l ttbeton használata
Gépesített alagútépítés
Földalatti és a környezet
Min ség
Hosszú alagutak nagy mélységben
Oktatás, továbbképzés, tréning
Hagyományos alagútépítés
Városi problémák, földalatti megoldások)

Támogatást és javaslatot várok a hazai csoportok megalakításra, résztvev kre és csoportanimátorra, -tutorra. Ezen hazai szervez déshez hazai kezdeményezés szakvezetésre van
szükség az induláshoz, a kapcsolatkialakításhoz stb.
Az ilyen jelleg foglalkozások az egyesület céljaival megegyez törekvések, mert szakmai
fórumot, információt és kapcsolatokat adnak a témában tevékenyked knek, függetlenül a
csoport elnevezését l. (WG, Munkacsoport, Szakfórum stb.)
Ha a fenti témákat választja a csoport, akkor bekerülve a nemzetközi csoportba van az
említettekre lehet ség.
Fejlesztéssel, kutatással, magas szint tanácsadással stb.-vel szakszer en foglalkozni a
speciális téma bizonyos fokú ismeretében lehet. Ez a kezdeményezés is adhat egy bizonyos
szint segítséget, különösen, ha fiatal, a témák iránt komolyan érdekl d szakembereket
bízunk meg bizonyos feladatokkal.
Ez legyen az Egyesület további törekvése a munkái során is, mint ahogy már régóta szeretném
elérni, és ehhez is kérek támogatást az Egyesület vezetését l, tagjaitól.

8./ Fentieken kívül még megvizsgálandók az alábbi lehet ségek:
8.1. A k bányai pincékkel lehetne valamit kezdeni, pl. hasznosítás, rehabilitáció-pályázat és
a budai oldali üregek fölötti beépítés problémái is szóba jöhetnek, de mindkett kerületi
önkormányzati hatáskör, ismerni kell az önkormányzatok fejlesztési elképzelését, igényét és
lehet ségeit.
8.2. Melyek azok a szaktémák, amelyeknél találni kapcsolódási lehet séget a kutatásfejlesztés területén? – Várhatóan 2012-ig még lesz bizonyos fokú Uniós támogatás.
8.3. A fiataloknak egyszer már javasolt uniós, vagy egyéb pályázatok keresése konferencián
való megjelenés támogatására, az saját érdekükben elvárjuk ezt a közrem ködést is.
9. Várható események 2008-ban:
Javasolom a honlapokat megtekinteni, mert minden ország megjeleníti, els sorban az ITA-ét:
www.ita-aites.org onnan a jöv beni eseménysor (Future Events), amib l a
fontosabbakat a saját honlapunkon is számon tartjuk. (www.ita-hun.hu)
Ha valakinek értesülése van hazai eseményr l, kérem jelezze., hogy közzétehessük más
érdekl d k számára is.
A Tagságtól közreadott eseményeket általában megjelenítjük a honlapunkon.
További témák feladatokra javasolhatók.
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Budapest, 2008. március 23.
Kocsonya Pál
elnök

----------

