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MUNKAPROGRAM 2006 
 

 

Az Egyesület célját az Alapszabály 7. pontja megfogalmazza. Ez az 
Egyesület stratégiája, amit évente aktualizálni és bővíteni kell. 
 
 A céljaink elérése érdekében egyrészről olyan szakértőkkel kell 
bővíteni a már meglévő szakértői tagsági körünket, akik szakmai 
véleményére számíthatunk, és egyetemi, közigazgatási és miniszteriális 
intézményeknél elfogadják valamint a későbbiek folyamán igénylik is.  
Az előző évben javasoltak szerint kérjük a tagság között lévő szakértők 
adatait a jegyzék összeállításához a kamarai engedélyek feltüntetésével 
és 3-5-soros ismertetővel. 
 
Másrészről javasolom a munkacsoportok önszerveződését, ami alatt azt 
értem, hogy a bizonyos szakmai területeket jól ismerők vállaljanak el 
egy-egy animátori szerepet, és szervezzenek maguk köré szakcsoportot 
(munkacsoportot, vagy munkabizottságot), amely időszakonként kitűz 
bizonyos célt, elkészít feladatot úgy, hogy klubszerűen összeülnek, 
megbeszélik, ha kell segítséget kérnek más szakmai körökből, az 
aktuális konferenciákon másokat is meghívnak, akikkel összeadják 
ismereteiket. Ilyenek lehetnek pl.: a lőttbetonozási technológia, a 
részfejtéses alagútépítés lőttbeton alkalmazásával, a gépesített 
alagútépítés, szerződéskötési technikák, résfalas és cölöpfalas 
technológiával épülő alagutak és állomások, alagúttervezési statika, 
korrózióvédelem, tűzvédelem, stb., stb.  A tanulmányt, elkészülte után, 
az Egyesület nevén megjelentetjük és értékesítjük. Referencia-értékű 
lesz minden kiadvány.  
 
Harmadrészt a hazai és külföldi szomszéd hasonló (testvér)-
szervezetekkel a szervezettebb együttműködés javítása érdekében 
valamilyen laza szövetséget hozzunk létre. (l. még a progr. 3. pontját) 
 
Annak vizsgálata, hogy milyen közhasznú társcég hozható létre abból a 
célból is, hogy célprogramok jobb megvalósítását és a kapcsolatok 
tartását finanszírozni lehessen a külföldi partnerekkel is.  
 
Munkáink az alábbiak lesznek:  
 
1./ Az éves „Activity report elkészítése angolul, a publikációk jegyzékét 

minden tag adja oda az elnökségnek 
 Felelős: Balogh Zsolt alelnök 

 Határidő: 2006.01.20. (EZT MÁR ELKÜLDTÜK) 

Törölt: és 
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2./ A 2005. évet záró Közgyűlés: 2006. Január 24. (kedd) 
  Felelős: Kocsonya Pál elnök 
 A jóváhagyást követően a „Diplomaterv-díj” pályázat kiírása 
 
3./ Széchy emlékülés, kérjük tagjainkat, hogy minél többen vegyenek 

részt az előadásokon, meghívó megy. Széchy emlékérem átadása. 
Előadók: Szilvágyi Imre, Szilvágyi László és külföldről Prof Pinto – 
Lisszabon). Az esti rendezvény a Hotel Gardenben lesz. 
Támogatjuk. Vezetői egyeztetés lesz a hazai és nemzetközi 
szervezeteink közötti szervezettebb együttműködésről. 

  2006. február 17. (BP. II. Tárogató u. 2.) 
Felelős Dr Mecsi József elnök (MMK Geot. Tag.), és 
Kocsonya Pál egyesületi elnök 

 
 
4./ Külföldi konferenciák  
 Bécs: Betontag 2006. márc. 30-31  
 Kuala Lumpur Alagutas Konferencia 2006. márc.  7-9 

Szöul  2006 ápr. 22-28., ITA-AITES-2006 WTC, 
Alagutas Világkongresszus és ITA-AITES 
Évzáró Közgyűlés és kiállítás 

 Az ITA VB levele alapján javaslat, a delegáltak 
megszavazása. 

Az Egyesület kéri, hogy minél többen vegyenek részt a tagjaink 
közül Szöulban, lehetőleg ezt részesítsük előnyben a számunkra 
előnyös szavazás érdekében, ha választani kell az egyiket a három 
rendezvény közül. 

  Felelős: Fábián Miklós alelnök, Kocsonya Pál elnök 
 
 
5./ Alagút és Mélyépítő Szakmai Napok PÉCS-2006. Az Egyesület és 

társrendezőinek hagyományos, kétévenkénti  konferenciája  
2006. május 22-23.  

  Felelős: Szervező Bizottság és a vezetője Kiss Dezső 
  Az Egyesület kéri a tagok megjelenését a konferencián 
 
6./ Június vagy július hóban munkahely látogatás, attól függő 

időpontban, hogy állnak az építéssel egy alkalmas építkezésen 
Felelős: Fábián Miklós, Balogh Zsolt 

A második félévi programot augusztus közepéig pontosítjuk 
 
 

Törölt: 7-9

Törölt: 30-31

Törölt: a
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7./ Szeptemberben várhatóan még egy előadói nap lesz, amit később 

pontosítunk, de lehetőleg szept 15.-e előtt legyen.  
Ekkor kerül sor a Diplomaterv-díj átadására is. Az első díj a 
Salzburgban rendezendő Geokolloquiumon való részvétel 
költségfedezetének (utazás, szállás regisztráció) biztosítása, illetve 
a további díjak költségfedezetének biztosítása. 

 Felelős: Balogh Zsolt alelnök, Kocsonya Pál elnök 
 
8./ Ráckevei Geotechnikai konferencia  
  október hó 
  Felelős: Balogh Zsolt alelnök 
 
 
9./  Salzburgi Geokolloquium 
  október hó 
  Felelős: Dr. Horváth Tibor titkár 
 
, 
Egyéb folyamatos munkák: 
A Hírlevél helyett inkább a honlapon jelentetjük meg az aktuális híreket, 
ezért oda negyedéves rendszerességgel hírlevél szerű blokkokat 
jelentetünk meg magyarul és angolul. 
Az anyag összeállításáért felelős: Balogh Zsolt alelnök és Dr. Horváth 
Tibor titkár, a felhelyezésért Szabó Attila, a szerkesztésért Kocsonya Pál 
elnök.  
 
A programok az első félév eseményeire pontosíthatóak voltak, a 
második félévi előirányzat 
A programváltozás jogát fenntartjuk. 
 
Egyéb programjavaslat: 
 
Budapest, 2005 január 24. 
 
Az Elnökség tagjaival egyeztetve összeállította: 
 Kocsonya Pál 
        elnök 

Törölt: ¶


