3. sz. melléklet

AZ EGYESÜLET 2009. ÉVI MUNKATERVE
IDÉZET AZ ALAPSZABÁLY I. fejezetébıl:
„5./ Az Egyesület önkormányzati elven mőködı szakmai-tudományos, konzultatív,
társadalmi, szervezet.
6./ Az Egyesület jogi személy.
7./ Az egyesület célja és feladatai:
a./ Az érintett nemzetközi szervezetekkel összhangban elımozdítja a természetes és
mesterséges földalatti terek célszerő (különösen az érintett emberi környezet, részeként
való) felhasználást, gazdaságos létesítését és hasznosítását, a káros környezeti hatások
csökkentését.
b./ Elısegíti a nemzetközileg elfogadott elvek és módszerek érvényesítését, valamint azok
továbbfejlesztésére és alkalmazására vonatkozó nemzeti és nemzetközi véleménycserét,
ennek érdekében konferenciákat szervez, és szakmai kiadványokat bocsát ki.
c./ Céljai megvalósítása érdekében: együttmőködést teremt a hasonló, vagy kapcsolódó
szakterületen mőködı hazai és külföldi egyesületekkel, szervezetekkel, intézményekkel.
d./ Szakmai információs dokumentumokat, tanulmányokat, ajánlásokat, mőszaki és
szervezési javaslatokat készít, melyekkel segíti az érdekelt szervek tevékenységét, tagjai
tervezési, felderítı, vizsgálati, kutatási valamint építési, fenntartási, megszüntetési
jellegő kivitelezési tevékenységét.
e./ E tevékenységi körébe tartozó mőszaki gazdasági kérdésekben tanácsadói szerep
kialakítására törekszik a mindenkori kormányszervekkel.
8./ Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat (pártokat nem támogat), országgyőlésiés helyi képviselıt nem állít, azokat nem támogatja”
AZ EGYESÜLET AZ ALAPSZABÁLYBAN RÖGZÍTETT FENTI
CÉLKITŐZÉSEKNEK MEGFELELİEN LÁTTA EL FELADATÁT AZ ELMÚLT
IDİSZAKBAN ÉS EZT TARTJA SZEMELİTT A TOVÁBBIAKBAN IS, 2009-BEN.
1./ 2008-RÓL ÁTHÚZÓDÓ, FOLYAMATBAN LÉVİ ÜGYEK, MUNKÁK
• WTC KONGRESSZUS LESZ MÁJUSBAN, beszámoló és a végkifejlet
o Közgyőlésre az Elnökség meghívta Varga Attilát, a Diamond–Congress Kft
ügyvezetıjét hogy beszámoljon, a Kongresszus szervezésének a helyzetérıl, a 2009
májusában történı biztonságos megvalósításról, hátralévı tennivalókról.
o Dr. Müller Miklós beszámol a Tudományos bizottság munkájáról, a még várható
feladatairól.
• Az ITA májusi közgyőlésének szavazására az Elnökség KÍNÁT javasolja a 2012-es WTC
házigazdájának Thaifölddel szemben, a tagság egyetértését kérjük.
• WG- (szakmai munkacsoportok)-ba történı jelentkezés PROPAGÁLÁSÁt javasolja az elnök,
a májusban a Kongresszuson mőködı WG-k ismételt felsorolását az utolsó lapon
megtekinthetı. A kongresszuson résztvevıknek, ha értenek angolul, érdemes elmenni. (Az
ITA kéri mielıbb a jelentkezéseket, a csoportnagyság szerinti termek kiosztása végett. Balogh
Zsolt győjti a jelentkezıket, balogh@uvaterv.hu )

•
•
•

Kocsonya Pál elıterjesztett 3 fıt, hogy az Egyesület támogassa ingyenes részvételét a
Kongresszusra: jelenlévık 2 fıt elfogadtak (Dr. Müller Miklós és Dr. Greschik Gyula).
Az Elnökség javasol max. 8 fı diákot támogatni, szakegyetemi tanszéki javaslatra (4x2 fı,
BME, Gyıri Egyetem, Pécsi Egyetem, Miskolci Egyetem)
A MÉRNÖKTOVÁBBKÉPZİ sikeres, munkájáról és várható tavaszi befejezésérıl Dr.
MÜLLER Miklós fog értékelést adni.

2./ ÉVES BESZÁMOLÓ AZ ITA FELÉ (évente az alelnök készíti)
3./ TOVÁBBKÉPZÉS
3.1./TOVÁBBKÉPZİ ELİADÁSOK SZERVEZÉSE, 6 EA AKKREDITÁLÁSA:
• A CSEPELI KÖZPONTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ sodorvonali bevezetés alagútépítése ( √ )
• ALAGUTAK 3D-S VIZSGÁLATA (adathibák, modellhibák, számítási hibák) BME ( √ )
• WTC TRAINING COURS (MÁJUS 21-23)
• TOVÁBBI 3 EA ELİIRÁNYOZVA, tartalommal kell kitölteni:
o MOTT MACDONALD ígért egy elıadást – szeptemberre, a pontos témát várjuk
o Geotechnikai monitoring az alagútépítésben, (okt.-nov.) Benkovics I., Dr. Horváth T. )
o Kérünk ajánlkozást.
3.2./EGYÉB TOVÁBBKÉPZÉS (lásd 7. pontban)
4./ DIPLOMATERV-DÍJ EGYEZTETÉSE, KIÍRÁSA, ÉRTÉKELÉS, ÜNNEPÉLYES KIHIRDETÉS
(KAPCSOLVA A 3. PONT SZEPTEMBERI PROGRAMJÁHOZ), most nem változtatná az Elnökség
5./ KAPCSOLATTARTÁS MÁS NEMZETKÖZI SZERVEZETEKKEL, PREZENTÁCIÓK
• PIARC (Dr. György Pál, aki vállalja az információk megadását és elıadást is) WEB:
www.piarc.org
• ISSMGE (Dr. Horváth Tibor, aki tagja, továbbiakban is a kapcsolattartó) WEB:
www.issmge.org
• ITA-COSUF, Committee on Operational Safety of Underground Facilities (Ifj. Fehérvári
Sándort javasolja az Elnökség, de csak cégtagság lehetséges, kiegészítı állásfoglalás
szükséges.) WEB: www.ita.aites.org/activities/committies
/FENTIEKBİL A HASZNOSÍTHATÓ ANYAGOK KÖZLÉSE A HONLAPON, (l. következı pont)/
6./ HONLAP TOVÁBBI ÜZEMELTETÉSE, HIREK, EGYÉB SZAKMAI ANYAGOK ,
PREZENTÁCIÓK FELVITELE (pl az alábbi témák szerepeltetése:)
Vásárhelyi Balázstól megérdeklıdni, hogy áll a konferencia kiadványainak összegyőjtésével
és összerendezésével, amit a múlt évben felvállalt (ha nem csinálja, akkor más kapja).
Ifj. Fehérvári Sándort megkérdezni, hogy elvállalja-e alagút- és földalatti mőtárgyak
építésérıl szóló cikkek összegyőjtését (ennek érdekében, és a teljesített munkához mérten, évente
egyszer kaphat támogatást szakkonferenciához, ahonnan a szakmai infót közreadja).
Ha copyright korlátozza, akkor az elérhetıségeket kell megadni, hogy a témákhoz milyen címen
lehet hozzájutni.
7./ PILLANTÁS A JÖVİBE, A MUNKÁK MINİSÉGI FORMÁLÁSA:
• MEGTEREMTENI A TUDOMÁNYOS MUNKÁKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL
FELTÉTELEIT
pl Benkovics István az Egyesület által felvállalható

oktatási/ismeretterjesztı tevékenységgel kapcsolatban járható iránynak tartaná az
energiatározós létesítmények nyújtotta lehetıségek, szükségességük, a mőszaki
megoldások témáját zászlóra tőzni. Ez a kutatás, elıkészítés, kivitelezés tárgykörében
is jól illeszkedik az egyesület által képviselt szakmai területekhez. A szükséges
szponzorálás miatt meg lehetne szólítani az MVM-et, az illetékes szakmai
minisztériumokat.

•

AZ OKTATÁS TOVÁBBI TÁMOGATÁSA, TOVÁBBFEJLESZTÉSE, mint elızı és egy
Alagútépítési Mesterkurzus indítása, mert a mesterképzés jó kitekintés a mai technológiákról
(oktatás, tervezés, kivitelezés). Legkorábban 2010 szeptemberében indítható (Dr. Horváth
Tibor ).

8./ AZ EGYESÜLET SZAKMAI PR-JÉNEK NÖVELÉSE (NYILVÁNOSSÁG JOBB
MEGISMERTETÉSE AZ EGYESÜLET MUNKÁJÁVAL STB)
• Az Elnökség véleménye szerint, ennek érdekében a Kongresszus apropóján pl. a Négyes
Metró építésével kapcsolatosan, célszerő lenne szakmai ismertetést tartani (1-2 fı), különbözı
napilapoktól újságíróknak, akik megírnák a cikke(ke)t.
• Fontos lenne, hogy az álszakmai publicisztikák ne rontsák tovább a szakma hírnevét, fontos
lenne az Egyesületnek, mint szakmai szervezetnek, kiállni és a megfelelı álláspontot
képviselni. Az Egyesület, mint a cégektıl bizonyos fokig független szakmai szervezet,
erısíthetné a modern környezetbarát módszerek elfogadását, az alagútépítés létjogosultságát,
még a szőkös idıkben is – javasolja Szilvágyi László egyesületi tag

• Az Egyesület PR-jával kapcsolatban a WTC ideális ugródeszkát jelenthet, ha az így
adódó hazai ismertséget megfelelı módon, megfelelı eszközökkel visszük tovább, de
szem elıtt tartva, mi az Egyesület küldetése, stratégiai célja. (Benkovics István szerint
is az Egyesület minden akcióját ez kell vezérelje!)

9./ ISMERETSZERZİ ÉS TOVÁBBKÉPZİ CÉLÚ SZAKMAI UTAZÁSOK TÁMOGATÁSA
(KAPCSOLÓDIK 5. és 7. PONT), kiemelt témákra, személyekre lehet javaslatot tenni, de a költségek
biztosítása után az elnökség határoz véglegesen a személyekrıl.
10./ A FELELİSÖK, SZEREPVÁLLALÓK MEGKERESÉSE AZ ELNÖKSÉGEN KÍVÜLRİL IS,
A MUNKÁK SZÉTOSZTÁSA VÁLLALÁSI ALAPON.

(AZ ALAPSZABÁLYBAN SZEREPLİ, ELNÖKSÉGI TAGOKRA KIOSZTOTT FELADATOK
MEGMARADNAK 2010-IG. A FELADATOT VÁLLALÓ ELNÖKSÉGI TAG FELELÖSSÉGÉVEL MÁST
IS BE LEHETETT VONNI MINDIG IS A FELADAT VÉGZÉSÉBE). A FELELİSSÉG AZ ELVÁLLALT
MUNKÁKÉRT KOMOLYABB KELL HOGY LEGYEN, NÉVLEGESEN VÁLLALÓ ELNÖKSÉGI
TAGOKRA NINCS SZÜKSÉG, MERT MÁSOK MUNKÁJÁT NEHEZÍTIK).

FELADATVÁLLALÁSOK: (a fentiekbıl összefoglalva)
• WTC-WG-kbe történı propagálás és jelentkezık bekérése: Balogh Zsolt alelnök
• PIARC kapcsolattartás és beszámolók: Dr. György Pál egyesületi tag
• ISSMGE kapcsolattartás és beszámolók: Dr. Horváth Tibor titkár
• Diplomatervdíj ügyek intézése: Bencsik Gabriella elnökségi tag
• Továbbképzı elıadások és kamarai pont ügyintézése: Bencsik Gabriella elnökségi tag
• ITA-COSUF szakmai program és beszámolók (Ifj. Fehérvári Sándor)
• Alagutas Mesterkurzus elıkészítése: Dr. Horváth Tibor titkár, Balogh Zsolt alelnök,
Benkovics István elnökségi tag

Az Egyesület általános célja ezúttal is a tagok minél jobb informálása a folyamatban lévı
szakmai munkákról, tájékoztatók, helyszíni bemutatók és elıadások tartásával, ezt segíti,
hogy több alagút- és földalatti építési munka van Magyarországon. A célok közé tartozik a
figyelem felhívása különbözı, a szakmához tartozó konferenciákra, oktatási programok
beindításához segítség nyújtása a tagjainkon keresztül.
Mint egyik fı cél, tovább folytatódik az ITA 2009-es budapesti kongresszusának szervezése a
májusi megvalósításig.
Folytatódik az alagutas mérnöktovábbképzı negyedik – záró - szemesztere.

11./ Egyebek: Természetesen az aktuális egyesületi szervezeti és adminisztrációs és üzemelési
ügyek munkavégzései folyamatosan történnek, mint pl.:
a./ Azon kötelezı adminisztratív munkák, amelyek az ITA anyaszervezet által jelzett
éves tevékenységek is, az Éves programok követése, az Executive Council üléseinek ideje,
helye, napirendje (Kocsonya Pál elnök tagja a nemzetközi ITA Executive Council-jának,
Végrehajtó Bizottságának tagja), szükség esetén közvetlen részt vesz az esedékes munkákban;
tájékoztatást ad a Kongresszus szervezésének elırehaladásáról, ha kérik, a magyar helyszínek
bemutatásával, stb.
b./ Azon kötelezı munkák, amelyek a hazai éves adminisztratív munkák, a
munkaszervezések, pénzügyek, adóügyek, levelezések, tárgyalások, kamarai ügyintézések stb.
velejárói.
c./ A vállalt feladatokkal kapcsolatos plusz tevékenységek, mint az Oktatási célú
tevékenységek, mint a mérnöktovábbképzı szakmai szervezése, esetleges szakmai fórumok
szervezése, fejlesztési célú szervezése, PR-al kapcsolatos tennivalók stb.

*FOR MEMORY: a Kongresszusok alkalmával mindig vannak WG foglalkozások,
ahol a szakma részleteirıl a jelzett 12 témában lehet informálódni, együttdolgozni és gondolkozni. Májusban Budapesten lesz a Világkongresszus, nem kell érte messze utazni, és
drága szállodát sem kell fizetni. Az információ begyőjtésének, a szakmai speciális
kapcsolatteremtésnek ez egy nagyon jó lehetısége, különösen, ha idıben felkészül rá az
érdeklıdı.
Sıt megjelenhet bárki az ITÁ-nál egy önálló szakmai témával, hogy szeretne egy WGt alakítani és vezetni nemzetközi keretek között. Ezt elbírálják és vezetheti minden arra elıre
jelzett alkalommal, de nemzetközi szinten, mindig az ITA éves Kongresszusai alkalmával, a
megadott keretek között és természetesen angol nyelven. Össze kell győjteni, hogy kik
vesznek részt ezen a 12 WG ülés valamelyikén – a WG csoport-létszám kell a
terembiztosítások miatt. (Aki teheti, az vegyen részt és jelezze részvételi szándékát április
végéig Balogh Zsolt alelnöknek: balogh@uvaterv.hu ).
Témákat lásd a beszámolóban és a honlapon: www.ita-aites.org
Budapest, 2009. április 10.

Kocsonya Pál
Egyesületi elnök

