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BESZÁMOLÓ
Az osztrák Alagútépítı Egyesület ezév (2006) okt. 11.-én tartotta éves konferenciáját, ahová
meghívott levelével.
A következı két napba (Okt. 12-13.) az Osztrák Geomechanikai Társaság éves Geotechnikai
Koloquiumának elıadásait tartotta.
Az Egyesület fı témája a Vállalkozási szerzıdésre kialakítandó szerzıdés-szabvány javaslata
volt az alagútépítésre. ( „ON 2203-1 Werkvertragsnorm für zyklischen Vortrieb”)
Az osztrák alagútépítık meghívtak az esti megbeszélésükre, ahol érintettük a két ország
rendezvényeit, amelyrıl tájékoztatjuk egymást és meghívjuk egymást résztvevı elıadóként is.
Szó volt a Magyar Alagútépítı Egyesület 2009-es rendezvényérıl is.
A Geomechanikai Kolloquium elıadásai négy fı téma köré csoportosultak
A törési zónák jellemzıi és vizsgálata
Törési zónák megfigyelése építés alatt
Közlekedési infrastruktúra projektek költségei
Töltések karbantartása és javítása
G. MANDL téziseit adta elı a törési zónákról:

A talajkutatási stratégiákról hangzott el több elıadás

A felszín mindig árulkodik, fel kell térképezni a gyanús zónákat, a fúrások igazolják.

Nagyon ésszerő következtetései voltak, mint pl. a kızetviszonyoknak célszerő megfogalmazni
a térbeli elhelyezkedését és az építés során aktualizálni kell, hogy kellıen felkészülhessenek.

A közlekedési infrastruktúrák költségeinél megállapították, hogy az építési költség a teljes
projekt költségének 70 %-a. Összehasonlítottak egy osztrák és egy magyar autópálya építését:

az eredményt az alábbi képen jelzik: olcsóbban építik az osztrák autópályát - jelentısen

A rendezvénnyel párhuzamosan szakmai bemutatkozó kiállítást is rendeztek.
Néhány kiállító a sok közül:

A cégek igyekeznek magukat minden rendezvényen bemutatni, különösen, ha külföldi
munkavégzésre is szeretnének vállalkozni. A kiállítások azok a fórumok, ahol a kapcsolatok
kiépítése is folyik és az ismertségét egy-egy cég így is igyekszik növelni.
Ez most a FİMTERV-nél is aktuális lehet. Javasolom a következı idık szakmai
kiállítási rendezvényein résztvenni, amelyre már most elı kellene készülni olyan kép és
bemutatkozó plakátok elkészítésével, amelyet eljuttathatunk pl. 2007 májusában a
Prágában megrendezésre kerülı ITA Alagútépítı Világkongresszusra és a további
rendezvényekre.
Lejegyezte
2006 októberében
Kocsonya Pál

