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1 Épülhet az M3-as újabb szakasza Az M3-as 

autópálya Nyíregyháza–49. számú főút közöt-

ti szakasz kivitelezési munkáiról szóló szer-

ződést 2010. június 29-én írta alá a COLAS-

HuNGárIA Zrt. által vezetett  

„C-S-K-K 2009” Konzorcium. A 34 km-es au-

tópálya-szakasz kivitelezésének előkészítése 

után a helyszíni munkák várhatóan 2010 au-

gusztusában kezdődnek és 2011. december 

30-ig tartanak majd.

2 A csepeli gerincút első üteme  

A Szabadkikötő út és a Posztógyár utca kö-

zötti szakasz kivitelezési munkáira 2010. má-

jus 13-án kötött szerződést a COLAS - Csepe-

li Gerincút Konzorcium. A COLAS ÚT Zrt. és a 

COLAS-ALTErrA Zrt. részvételével zajló mun-

ka a felvonulási területek kialakításával, faki-

vágásokkal és favédelemmel kezdődik, majd 

a HÉV kerülőtöltés megépítésével folytató-

dik. Ehhez szükséges a töltés helyén lévő épü-

let lebontása, és a keresztező közművek kivál-

tása, illetve védelembe helyezése. A töltésen 

ideiglenes kétvágányos pályaszerkezet épül, 

így a régi HÉV híd lebontható és új híd építhe-

tő. A teljes munkaterület hossza kb. 2-2,5 km. 

Az építkezés 7 munkaterületre oszlik. Kerülő-

töltés építésével egy időben megkezdődnek a 

közműépítési és a 2*2 sávos gerincút előkészí-

tő földmunkái (töltések, bevágások), és a föld-

tükör kialakítása. A munkák a jelenlegi forgal-

mat több ponton jelentősen befolyásolja, így 

forgalomkorlátozásokat és kerülőút kialakítá-

sát teszi szükségessé. A befejezési határidő: 

2011.09.15.

3 Ivóvíztároló medencét épít  a COLAS-ALTERRA 

A COLAS-Alterra Zrt. nyerte az Üröm-Ezüsthegyi 

ivóvíztároló medence építésének pályázatát. 

A meglévő 75 és 250 m3-es ivóvíztároló me-

dencéket és a zárkamrákat, csővezetékeket el-

bontják, és egy 3000 m3-es hasznos térfoga-

tú ivóvíztároló medencét és új zárkamrát építe-

nek, a rendszerkapcsolatot jelentő csővezeté-

kekkel és szerelvényekkel együtt. A kivitelezést 

2011. április közepére kell befejezni.

4 Előtérben a környezet, egészség és munkabiz-

tonság  A Föld számos pontján működő COLAS 

Cégcsoport környezet, egészség és munkabiz-

tonság témáival foglalkozó szakemberei 2010 

májusában, Párizsban gyűltek össze, és kétna-

pos konferencia keretében foglalkoztak a terü-

let legfontosabb kezdeményezéseivel, eredmé-

nyeivel és nehézségeivel. A baleseti statiszti-

kák tendenciái több helyen jelentősen romlot-

tak a korábbi időszakhoz képest, éppen ezért 

kiemelt feladat a kivitelezésben részt vevők 

kockázatfelmérő tudatosságának és baleset-

megelőző szemléletének erősítése, állapították 

meg a szakemberek. 

Júniusban a COLAS hazai cégcsoportjának 

szakemberei tartottak szakmai fórumot Viseg-

rádon. A környezet, egészség és munkabizton-

ság szempontjai mind a kivitelezésben, mind 

pedig a kőbányászatban szorosan összefügg-

nek egymással, ezért a műszaki és munkaszer-

vezési szempontok mellett azok hatékony érvé-

nyesítése erős módszertani és rendszerszintű 

eszközöket igényel.

4

„HABár FELÜL A GáLyA, 
ALuL A VÍZNEK árJA, AZÉrT A VÍZ AZ Úr!”

COLAs út
fél éve

szöveg: Boncz Zoltán
  fotó: COLAS ÚT Zrt. 

A
első
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 We are extremely pleased to provide you with a more detailed insight into COLAS ÚT Zrt. in the 
present third edition of this year’s newsletter. As it will transpire in the next article, the key role of the 
past few months was played by the wet weather. Last year saw us win large-scale greenbelt projects in 
public procurement procedures. The completion of these projects would have required – and still do 
require – much drier weather. Given this, the building of the route structure on these mostly bypassing 
segments will suffer serious delays. While last year we successfully closed a number of ROP (Regional 
Development Operative Program) resurfacing projects, this year we will not have any major projects that 
involve large-volume asphalt pavement. This is also reflected in the production figures of our asphalt 
mixers. Relative to last year’s prorated value, the amount of mixed asphalt at the end of May was 66%, 
accounting for one-quarter of the asphalt quantity planned for this year.
As you may have been informed by the media, the floods have caused severe damage. In our site 
in Felsőzsolca, we had to suspend production for a short while since the asphalt mixer was simply 
inaccessible. We had tried to help in a number of flood-stricken places as much as our resources 
allowed; a good example is our participation in the rescue activities in Pécs.
Despite the harsh conditions and difficult times, below we will give readers a brief description of some 
of the work and projects we are involved in. Given the fact that our activities cover the entire country, 
COLAS ÚT is present in almost all corners of the country. We have directorates in Debrecen, Eger, 
Kecskemét, Budapest, Tata, Pécs, and Zalaegerszeg, each headed by a regional director. Corporate 
activities are performed as part of the regional directorate under the management and leadership of 
the enterprise manager. The directorates are also engaged in financial administration headed by the 
financial manager. Our asphalt mixers occupy strategic positions, and hence we are able to contract for 
asphalt-laying throughout the entire country. The capacities of our asphalt mixers in sites in Debrecen-
Apafa, Timár, Nógrádkövesd, Felsőzsolca, Egerbakta, Mezőberény, Kiskunfélegyháza, Dunaharaszti, 
Jászberény, Táplánypuszta, Magyarszék, Bak, and Jánosháza may be boosted by mobile asphalt 
mixers that may be set up near the work site. Quality control and factory manufacturing quality-control 
activities are performed by three testing laboratories headed by the Technology Manager. Also, our test-
ing laboratories are responsible for the quality control of subcontractors. Our innovation activities are 
best illustrated in the article in the technology column on the installation of noise-reduction asphalt. 
Earlier, we have already indicated that in early April we will be moving to a new center at 30 Sibrik Miklós 
Avenue, in Budapest. We can now confidently say that the transition was smooth and without hiccups. 
The center houses units responsible for nationwide activities such as financial, technological, and 
mechanical engineering managements, the central enterprise and work safety coordination, and quality 
and environment management and control. 
Our contract portfolio for this year is over 90%, and we also have projects going into 2011. One of our 
most important tasks this year is to fulfill as much of the contractual portfolio as possible this year, and 
to get contracts for next year. The projects bid for in the second half will be mostly implemented in 2011. 
This is what we are trying to focus our attention on right now. We trust that the weather will have mercy 
on us and we will be able to achieve our goals. We hope that soon we will be reporting on the successful 
delivery of the projects presented above.

THE FIRST SIX MONTHS OF COLAS ÚT 

nagy örömünkre szolgál, hogy a Mo-
zaik újság idei, harmadik számában a 
COLAS ÚT Zrt.-ről adhatunk szélesebb 
körű kitekintést. Amikor év elején meg-
tudtuk, hogy ennek a számnak a „dísz-
vendégei” leszünk, nagyon örültünk, hi-
szen a nyár közepe egy útépítő cégnél a 
kivitelezési munkák felfutását, gyakran 
a csúcsát jelenti. A termelési adatainkat 
elemezve azt tapasztaljuk, hogy ez a fel-
futás még várat magára. Amint az a kö-
vetkező cikkekből kiderül, az elmúlt hó-
napok főszereplője a csapadékos időjá-
rás volt. Tavaly nagy volumenű zöldme-
zős projekteket nyertünk el közbeszer-
zési eljáráson. Ezeken a munkákon nagy 
szükség lett volna – és még most is 
nagy szükség lenne – a szárazabb idő-
járásra. A földmunkákat sok helyen nem 
tudtuk az ütemtervben meghatározot-
tak szerint elindítani és az indulás után 
sem lehetett felgyorsítani. Ebből adó-
dóan ezeken a – főleg elkerülő – szaka-
szokon a pályaszerkezet építését is ké-
sőbb tudjuk elkezdeni. Amíg tavaly szá-
mos rOP-os burkolatfelújítási progra-
mot zártunk sikeresen, idén nem talál-
koztunk olyan hasonló pályázatokkal, 
ahol nagy mennyiségű aszfaltbeépítés 
lett volna a feladat. Ez a körülmény kitű-
nik aszfaltkeverőink termelési adataiból. 

A végzett munkák típusának változása 
miatt ugyanis idén a projekteket többsé-
gében földmunkák építésével kellett el-
kezdeni, így a tavalyi év időarányos érté-
kéhez képest május végén 66 %-os volt 
a lekevert aszfalt mennyisége, amely az 
idei tervezett aszfaltmennyiség negye-
dét teszi ki. 
Amint arról a médiából értesülhet-
tünk, hatalmas károkat okozott az árvíz. 
Felsőzsolcai telephelyünkön rövid idő-
re fel kellett függesztenünk a termelést, 
hiszen az aszfaltkeverő megközelíthe-
tetlenné vált. Számos, árvíz sújtotta he-
lyen igyekeztünk segíteni a lehetősége-
ink szerint, amelyre jó példa a pécsi kár-
mentésben való részvételünk.
A nehéz körülmények ellenére most be-
mutatunk egy csokorral az aktuális mun-
káinkból. Tevékenységünk országos lefe-
dettségéből következően az ország min-
den tájáról beszámolhatunk a COLAS ÚT 
Zrt. jelenlétéről. debrecen, Eger, Kecs-
kemét, Budapest, Tata, Pécs és Zala-
egerszeg városában találhatóak igazga-
tóságaink egy-egy területi igazgató veze-
tésével. A vállalkozási tevékenység a te-
rületi igazgatósági szervezet részeként 
működik a vállalkozásvezető irányításá-
val. Az igazgatóságok gazdasági admi-
nisztrációt is folytatnak, melynek veze-

tője a gazdasági vezető. Ebből adódó-
an a területi igazgatóságaink meglehe-
tősen nagy autonómiával rendelkeznek, 
mert úgy gondoljuk, hogy az említett te-
rületek igazgatósági irányítás alatti mű-
ködésével hatékony és sikeres a vállal-
kozás. Aszfaltkeverőink stratégiai helye-
ket foglalnak el, így általuk az egész or-
szágban vállalhatunk aszfaltbeépítést. 
debrecen-Apafa, Timár, Nógrádkövesd, 
Felsőzsolca, Egerbakta, Mezőberény, Kis-
kunfélegyháza, dunaharaszti, Jászbe-
rény, Táplánypuszta, Magyarszék, Bak és 
Jánosháza telephelyeken lévő aszfaltke-
verők teljesítményére igény szerint ráse-
gíthet a munkaterület közelében telepít-
hető mobil aszfaltkeverő. A minőség-el-
lenőrzési, valamint az üzemi gyártási el-
lenőrzési tevékenységünket a technoló-
giai igazgató vezetése alá tartozó három 
vizsgáló laboratórium végzi. Szintén vizs-
gáló laboratóriumainkhoz tartozik a pro-
jektjeinken közreműködő alvállalkozók 
minőség-ellenőrzése. Az innovációs te-
vékenységünkről a technológia rovatban 
a zajcsökkentő aszfalt beépítéséről szó-
ló cikkünk tanúskodik. Az újság továb-
bi részében egy bemutatkozás olvasha-
tó a Monori Főmérnökségünktől, ahol az 
útépítésben használt speciális technoló-
giákkal foglalkoznak. Teljesítési spektru-

mukban megtalálható az aszfaltmarás, 
hidegremix technológia, felületi bevonat 
készítése, talajstabilizálás, és ide tartozik 
a Gyöngyösön található emulziógyárunk 
működtetése is.  
Korábban beszámoltunk már arról, hogy 
április elejétől új központban végezzük 
a munkánkat Budapesten, a Sibrik Mik-
lós út 30. szám alatt. Elmondható, hogy 
az átállás zökkenőmentesen lezajlott. 
Központunkban működnek az országos 
tevékenységgel rendelkező egységek, 
mint a gazdasági, technológiai, gépésze-
ti vezetés, a központi vállalkozás, mun-
kavédelmi koordináció, minőség-, és kör-
nyezetirányítás és a kontrolling. 
Szerződéses állományunk az idei évre 
90 % fölötti, és 2011-re is rendelkezünk 
áthúzódó munkákkal. Az idei egyik leg-
fontosabb feladatunk, hogy a szerződé-
ses állományból a lehető legtöbbet tel-
jesítsük ebben az évben és a követke-
ző évre munkákat szerezzünk. A máso-
dik félévben megpályázott munkák több-
nyire már 2011-es kivitelezésűek lesz-
nek. Ezekre összpontosítjuk most figyel-
münket. Bízunk benne, hogy az időjá-
rás a kegyeibe fogad, és elérjük ezeket 
a céljainkat. reméljük, hogy hamarosan 
a mostani számban bemutatott munkák 
sikeres átadásáról is beszámolhatunk.

FELSŐzSOLcAI 
tELEPHELyün-
Kön röVID IDŐ-
rE FEL KELLEtt 
FüGGESztEnünK 
A tErMELÉSt, HI-
SzEn Az ASzFALt-
KEVErŐ MEGKö-
zELítHEtEtLEnnÉ 
VÁLt. 
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  In autumn of 2009, the Debrecen 

Regional Directorate of COLAS ÚT Zrt. started 

surface reinforcement work on the Hajdú-Bi-

har County stretch of Road No. 4 (Phase I: 

180+400–199+950, Phase II: 241+650–

248+480 km segments) with a view to making 

the road withstand 11.5 tons. However, this 

year’s wet winter and spring has given us a 

really hard time. Meanwhile, the renovation of 

the right lane of the bridge across the Eastern 

Main Canal No. 22 was finished, and the 

installation of public lighting at the junction of 

Phase II at the 246+000 km segment began. 

The widening of the six junction points and 

main route of Phase I is now complete up to 

the point where load-bearing cement has been 

bound. At present the surface course is be-

ing built as part of Phase I at km segments 

180+400-190+018 and as part of Phase II at 

km segments 241+650-248+480. If weather 

permits, the deadline of July 31, 2010 may be 

adhered to.

RESURFACING ON ROAD NO. 4 

A BEFEJEZÉSÉHEZ KöZELÍT A 4-ES 
FőÚT HAJdÚ-BIHAr MEGyEI SZAKASZAINAK 11,5 TONNáS MEGErőSÍTÉSE.

szöveg: Czeglédi Péter
  fotó: Halas József

Burkolatfelújítás
-es számú

a 4 főúton

2009 őszén kezdte meg a cOLAS 
Út zrt.  debreceni Területi Igazga-
tósága a 4-es számú főút két, Haj-
dú-Bihar megyei szakaszának (I. sza-
kasz: 180+400–199+950, II. szakasz: 
241+650–248+480 km szelvények kö-
zött) 11,5 tonnás burkolat-megerősíté-
si munkáit. Tavaly sikerült az ütemtervet 
kisebb eltérésekkel tartani, és mintegy 
32 000 tonna aszfaltot építettünk be. 
Idén azonban a téli és a tavaszi csapa-
dékos időjárás nagy küzdelmek elé állí-
tott minket. A munkálatokat március vé-
gén, április elején tudtuk elindítani, de a 
folyamatos esőzések miatt lemaradás-
ba kerültünk. Az I. szakasz 193+100 és 
199+000 km szelvények között a főpá-
lya szélesítésénél, valamint a II. szakasz 
246+000 km szelvényében lévő csomó-
pontnál az építési technológiát is meg 
kellett változtatnunk, és végül 0/150-es 
kőzúzalékkal stabilizálnunk az altalajt.
Időközben elkészült a 22. sz. Kele-
ti főcsatorna feletti híd jobb pályájá-
nak felújítása, és elkezdődött a II. sza-

kasz 246+000 km szelvényében talál-
ható csomóponti közvilágítás kiépíté-
se. A hat darab csomópont, valamint az 
I. szakasz főpálya szélesítése CKT szin-
tig készen van. Jelenleg az I. szakaszon 
a 180+400–190+018 és a II. szakasz 
241+650–248+480 szelvények között 
már a kopóréteget építjük. Idén egy új 
receptúra szerinti SMA 11 kopó (F) keve-
rék gyártását kezdtük meg, és az eddig 
bedolgozott mintegy 3000 tonna alapján 
elmondhatjuk, hogy sikerült szép és mi-
nőségi aszfaltot előállítani. A 190+018 
és a 199+950 km szelvények között fo-
lyamatban van az AC 22 kötő NM ré-
teg bedolgozása is, és ugyanitt gőzerő-
vel folynak a koronaél-szabványosítási 
és az ároktisztítási munkák. A 180+400 
és a 190+018 szelvények között szintén 
megkezdődött a nemesített padka épí-
tése, illetve a csatlakozó utak, földutak 
padkázása, tereprendezése. Ha az időjá-
rás a továbbiakban kegyes lesz hozzánk, 
akkor nagy valószínűséggel tarható a 
2010. július 31-ei befejezési határidő.

szöveg: Czeglédi Péter
  fotó: Halas József
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A cOLAS Út 2009 tavaszán  nyer-
te el a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesz-
tő Zrt. által kiírt közbeszerzési pályáza-
tot a 21. sz. főút előzési sávok építésé-
nek kivitelezésére a 7+850–9+750 és 
15+050–17+050 kilométerszelvények 
között. A mérnöki feladatokat az uTIBEr 
Kft. látja el.
A 21. sz. főút Hatvan belvárosából kiin-
dulva halad északi irányba – az M3-as 
autópályát keresztezve – a Zagyva-fo-
lyó völgyében Salgótarján felé, majd So-
moskőújfalunál éri el a szlovák határt. 
A 21-es Nógrád megye legfontosabb fő-
útjának számít, mivel kapcsolatot te-
remt az M3-as autópálya és az északi 
régió között. Az elmúlt időszakban a tér-
ségben a vasút szerepe egyre jobban 
lecsökkent, és a forgalom zöme a köz-
utakon bonyolódik le. A megnőtt forga-
lom nagymértében fokozza a baleset-
veszélyt, ezért megindult az egymás-
tól közel 5 km távolságra lévő és kb. 2 
km hosszúságú előzési sávok kiépíté-
se a főúton. Ezek műszakilag olyan para-
méterekkel készülnek, hogy lehetőséget 
nyújtsanak egy későbbi fejlesztés so-
rán arra, hogy a 21-es főút az autópályá-
tól az országhatárig 2x2 forgalmi sávos-
sá válhasson.
A mostani beruházás során két szaka-
szon épül át  a jelenlegi 2x1 forgalmi sá-
vos út (Lőrinci és Jobbágyi térségében 
1900, illetve 2000 folyóméter hosszon) 
a meglévő pályaszerkezet egyoldali szé-
lesítésével (bal pálya). A munkaterüle-
tet 2009 májusában adták át, de a föld-
munkákat csak augusztusban tudtuk el-
kezdeni. A VI. szakaszon 2009 végé-
ig tartottak a régészeti feltárások, ezért 

szakaszosan tudtunk területekhez jutni; 
a VII. szakasz esetében pedig az útépíté-
si munkákat megelőzte egy 1,5 km hosz-
szúságú gázvezeték tervezése, engedé-
lyeztetése és kivitelezése. Lőrinci külte-
rületén 2010 elején a földmunka  
100 %-os készültségen állt, míg Jobbá-
gyi külterületén 60 %-ot sikerült elérni.
Azonban az előző hónapok rendkívül 
csapadékos időjárása nem kímélte Nóg-
rád megyét sem, beleértve a munkate-
rületünket is. A VI. ütem közvetlen köze-
lében lévő Szuha-patak és annak  
2 km-re lévő befogadója, a Zagyva-fo-
lyó vízszintje több évtizedes maximumo-
kat haladt meg idén többször is. A régé-
szettel érintett területek és azok környe-
zete több hektáron víz alá került az árvi-
zek során, ami ellen nem tudtunk véde-
kezni. Az első (február végi) árvíz után 
kérvényeztük a megrendelőtől szerződé-
sünk módosítását, mely alapján a befe-
jezési határidő 2010 októberére módo-
sult. Sajnos az elsőt még két árhullám 
követte a környező vízfolyásokon, így ed-
dig az idén folyamatosan víz alatt állt a 
munkaterületünk jelentős része. Ezért 
nagy szükségünk van egy száraz, meleg 
nyárra, hogy a módosított határidőre tel-
jesíteni tudjunk.

21-es számú főút 

sávokkal  bővül 
a

Előzési   

szöveg: Dóka Roland
  fotó: Dóka Roland

  In the spring of 2009, COLAS ÚT Zrt. 
was selected in a public procurement ten-
der – called by the National Infrastructure 
Development Ltd. – for the construction 
of overtaking lanes between the kilometer 
segments of 7+850-9+750 and 15+050-
17+050 on Road No. 21. Engineering work is 
being performed by UTIBER Kft. Starting in the 
city center of Hatvan, Road No. 21 turns north 
and crosses the M3 expressway, continuing 
towards Salgótarján in the valley of the River 
Zagyva. Heavier traffic does greatly increase 
the risk of accidents, hence the construction 
now underway of the approximately two-
kilometer-long overtaking lanes nearly five km 
apart from each other. The present two-lane 
road is being reconstructed at two different 
stretches (1.9 km and 2.0 km in the Lőrinc and 
Jobbágy regions) by the widening the existing 
route on one side (left lane). Along Stretch VI, 
archaeological excavations continued until 
the end of 2009, and we were only allowed to 
move in and occupy construction sites bit by 
bit. As for Stretch VII, all road construction 
work was preceded by the planning, licensing 
and implementation work required for the 
installation of a 1.5-km-long gas pipe. 
However, the extremely wet weather of recent 
months did not spare Nógrád County either, 
and that affected many of our construction 
sites. We look forward to having a hot and 
dry summer to enable us to meet the new, 
amended deadline.

OVERTAKING LANES ON ROAD NO. 21 

Főbb MeNNyiségek (Vi.-Vii. üteM együtt)

Aszfaltburkolat építése 14 000 m3

Ckt-4 burkolat építése 9 700 m3

Védőréteg, szemcsés anyag építése 40 000 m3

Földmunka 155 000 m3

gázvezeték kiváltása 1 500 fm

távközlési vezetékek kiváltása 500 fm

SZárAZ,MELEG 
NyárrA VOLNA 
LEGINKáBB SZÜKSÉGÜK  
A COLAS ÚT SZAKEMBErEINEK,  
HOGy OKTóBErrE ELKÉSZÜLHESSENEK  
A 21-ES FőÚT SZÉLESÍTÉSI MuNKáIVAL.
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180 000 NÉGyZETMÉTEr ÚTFE-
LÜLETET, öSSZESEN 23 ÚTSZAKASZ 19 KILO-
MÉTErÉT ÚJÍTJA FEL  A COLAS ÚT BudAPESTI TErÜLETI IGAZGATóSáGA.

útvonalak

Megújuló

fővárosi
 Similarly to previous years, we were 

very successful in the tenders called by 

the Municipality of Budapest with a view to 

selecting the main contractor for the road 

reconstruction works of Phase I of 2010. We 

were selected to renew 86% of the roads 

included in the plan for a total value of HUF 

1.5 billion. The surface repair of 23 segments 

was completed between May and August 

over more than 180,000 m2 and nearly 19 

kilometers in length.

RENEWING ROADS IN THE CAPITAL Az előző évekhez hasonlóan idén is 
eredményesen szerepeltünk a Fővárosi 
önkormányzat által kiírt közbeszerzési el-
járáson, amely a 2010-es, első ütemes 
útfelújítási munkák kivitelezőjének kivá-
lasztására irányult. Társaságunk a terve-
zetben szereplő útszakaszok 86 száza-
lékának a felújítását nyerte el, csaknem 
másfél milliárd forint értékben. A 23 sza-
kasz burkolatjavítását május és augusz-
tus között végezzük el, több mint 180 000 
m2-nyi felületen közel 19 kilométer hosz-
szúságban. 
A Podmaniczky útfelújítási program
A Fővárosi önkormányzat 2005-ben in-
dította el Podmaniczky útfelújítási prog-

A felújításra kerülő útszakaszok eseté-
ben a felmart régi útburkolat helyére új 
aszfaltszőnyeget, általában két vagy há-
rom réteget építünk. Ezt megelőzően az 
utak állapotától függően 15–20 % közöt-
ti lokális pályaszerkezet-cserét határo-
zunk meg teljes mélységben a megrende-
lő és képviselőinek jelenlétében. Felújít-
juk továbbá az útpálya szegélyeit, a ke-
reszteződésekben lesüllyesztjük a járdá-
kat, emellett vakvezető sávok beépítésé-
vel akadálymentesítjük az átkelőket. Kerü-
letektől, beavatkozási területtől függően a 
járdákat, kapubeállókat is átépítjük. A sza-
kaszokon található buszmegállók pálya-
szerkezete szintén megújul, kicseréljük az 
alépítményt, amelyek aztán bazaltbeton 
felületet kapnak.
A jelentősen megrongálódott, tönkrement 
utak esetében a főváros idén is teljes pá-
lyaszerkezet-cserét irányozott elő, ami ki-
mondottan összetett feladatot jelent és 
precíz szervezést igényel kivitelező csapa-
tunktól. 
2010-ben számos fontos, nagy forgal-
mú útszakasz felújításán dolgozunk, ilyen 
többek között a Nagy Lajos király útja, az 
Egressy út, a Megyeri út vagy az Etele út. 
Ezeknél a szakaszoknál a forgalom folya-
matosságának biztosítása, a jelentősen 
szűkre szabott átfutási idők újabb nehéz-
ségeket hordoznak magukban. A II. kerü-
letben tíz különböző helyszínen újítjuk meg 
a burkolatot, ahol a változó domborzati vi-
szonyok mellett igazi kihívást jelent a lako-
sokkal történő folyamatos egyeztetés és 
kommunikáció. A kimerítő feladatok között 
„lazításként” egyes külsőbb kerületekben 
is több útrekonstrukciót végzünk. 
A felújításra kerülő utak többsége nagyon 
forgalmas, ezért mindig igyekszünk a lehe-
tő legkisebb mértékben korlátozni a köz-
lekedést. Az építés során mindent meg-
teszünk, hogy a budapesti utak a lakos-
ság közmegelégedése mellett szépülje-
nek. A legtöbb útvonalon szakaszos sáv-
szűkítések, sávlezárások mellett dolgo-
zunk, de így is sokszor alakul ki forgalmi 
dugó, ami a szakértés mellett türelemmel 
párosuló kivitelezést követel. A felújítási 
munka ezért minden résztvevőtől gondo-
san megtervezett, összehangolt tevékeny-
séget igényel. 

szöveg: Varga Sándor
  fotó: COLAS ÚT, Nagy Balázs

A FELÚjítOtt  
ÚtSzAKASzOKOn  
A FELMArt Bur-
KOLAt HELyÉrE 
ÁLtALÁBAn KÉt 
VAGy HÁrOM Új 
ASzFALtrÉtEGEt 
ÉPítünK.

ramját, amelynek révén 2009 végéig a fő-
város kezelésében lévő 1000 kilométer-
nyi úthálózatból csaknem 460 kilométer 
hosszú útvonal újult meg. A Podmaniczky 
Program középtávú fejlesztései egy élhe-
tőbb, átjárhatóbb és szolidárisabb Buda-
pestet vetítenek előre, amelynek elenged-
hetetlen feltétele a modern követelmé-
nyeknek megfelelő úthálózat. A projekt ke-
retében 2005-ben 80 km, 2006-ban 200 
km, 2007-ben 120 km, 2008-ban 23 km, 
2009-ben pedig 35 km-nyi út kapott új 
aszfaltburkolatot. 
A COLAS ÚT Zrt. a fejlesztés kezdete óta 
minden évben jelentős útszakaszok felújí-
tását bonyolította le, fontos szerepet vál-
lalva ezzel a budapesti úthálózat korsze-
rűsítésében. A főváros összes kerületét 
érintő sorozatos felújításnak köszönhető-
en Budapest útvonalai átjárhatóbbak let-
tek, és kevesebb kátyú nehezíti az autó-
sok életét. 
A fővárosi útfelújítások kivitelezési 
munkálatai
A fővárosi felújítások műszaki tartalma 
nagyon hasonló, sokszor megegyező a kü-
lönböző szakaszok esetében.  
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AZ ÉV  
VÉGÉrE  
ELKÉSZÜL A 
dÉL-BudAI TE-
HErMENTESÍTő 
ÚT,  AMELLyEL MEGVA-
LóSuL A LáGyMáNyOSI 
HÍd ÉS AZ M1–M7-ES Au-
TóPáLyáK KöZöTTI 2x2 
SáVOS öSSZEKöTTETÉS. 

 By the end of this year, the southern Buda 
relief road will be complete to connect Lágymá-
nyosi Bridge and the M1-M7 expressways with 
a 2x2 motorway. Headed by COLAS ÚT Zrt., the 
consortium was selected in autumn of 2009 
to complete the road construction work of An-
dor Street connecting M1-M7 expressways and 
to relieve the incoming traffic from Road No. 7 
via Szerémi Rd. towards Lágymányosi Bridge 
by a 2x2 motorway. The permanent congestion 
resulting from the missing two-kilometer stretch 
has impeded the traffic of southern Buda 
between the bridge and the expressways for 
many years.
The project will completely replace the entire 
old road surface and structure, and necessary 
public utility construction will also take place. 
The road will be completely renewed while 
traffic will continue uninterrupted. At the end of 
the project, motorists will be able to travel along 
a 2x2 road from Thán Károly St. down to Szerémi 
Rd., and take a 2x1 road between Budafoki Rd. 
and Szerémi Rd.

THIRD STRETCH OF THE SOUTHERN BUDA RELIEF 
ROAD PROJECT UNDER WAY Készül  

harmadik szakasza

a

szöveg: Tóth Sándor
  fotó: Vibihál Károly Balázs, Nagy Balázs

dél-budai
tehermentesítő út 

A beruházás műszaki tartalma számokban – 
2 km hosszúságú felújított szakaszon:
•	32 000 m2 útpályaaszfalt-felület
•	16 500 tonna aszfaltburkolat
•	mintegy 50 000 m3 megmozgatott  

anyag
•	mintegy 11 km útpályaszegély és járda-

szegély
•	4800 m2 térburkolat
•	Mintegy 17 km különféle közmű fektetése
•	22 000 m2 zöldfelület kialakítása 500 fa 

és 26 000 cserje ültetése, iII. a Hűvösvöl-
gyi úthoz hasonló fakorlátok 3400 m hosz-
szúságban 

•	1700 db nyílászáró magas hanggátlású-
ra cserélése összesen mintegy 5300m2 fe-
lülettel

reméljük, hogy a munkák befejezésé-
vel egy sok-sok éve hiányolt útszaka-
szon lesz gyorsabb és biztonságosabb a 
közlekedés a Budapesten élőknek és a 
dél-Budán áthaladóknak.

A cOLAS Út zrt. által vezetett kon-
zorcium  2009 őszén nyerte meg az An-
dor utca útépítési munkáit, amelynek 
célja az M1–M7-es autópályák, valamint 
a 7-es számú út bejövő forgalmának le-
vezetése a Szerémi úton a Lágymányo-
si híd irányába 2x2 sávban. A hiányzó 
két kilométeres szakasz miatt állandó-
suló forgalmi dugók évek óta nehezítik 
dél-Buda közlekedését a híd és az autó-
pályák között.
A beruházás során az eredeti útpályát tel-
jesen elbontjuk és új szerkezetűre cserél-
jük, valamint elvégezzük a szükséges köz-
műépítéseket is. Faltól falig megújul ez 
az útszakasz, mindez a forgalom folyama-
tos fenntartása mellett. A projekt befejez-
tével a Thán Károly utcától a Szerémi útig 
2x2 forgalmi sávon, a Budafoki út és a 
Szerémi út között 2x1 forgalmi sávon köz-
lekedhetnek majd az autósok. 
A kivitelezés 2010. február 9-én kez-
dődött a nyomvonalon húzódó távhő-
vezeték és az alépítmény bontásával. 
Ezzel párhuzamosan a szélesítés új út-
pályájának a helyét alakítottuk ki mint-
egy 16 000 m3-nyi földmunkával, és 

megépítettük a közművezetékeket (csa-
tornát, vizet, távhőt, távközlési, közvilá-
gítási és közúti jelző vezetékeket, egyéb 
elektromos közműveket több ezer méter 
hosszúságban).
Az altalaj vizsgálata folyamán kiderült, 
hogy a nyomvonal 80 %-án az altalaj te-
herbírása nem megfelelő, ezért sürgős 
beavatkozásra volt szükség. A számos 
közművezeték miatt a talajcsere helyett 
meszes talajstabilizálást javasoltunk, 
amelyet a technológia elfogadása után 
a monori egységünk szakszerűen és ki-
tűnő eredménnyel végzett el.
A stabilizáció elkészítése után a szélesí-
tés pályaszerkezete kötőréteg szintig az 
eredeti ütemtervünkhöz képest három 
héttel korábban elkészült. Ezek után az 
új forgalmi sávokra tereltük a forgalmat, 
és a kivitelezést megkezdtük a meglévő 
két forgalmi sávon, amin az eddigi forga-
lom haladt.
Az átfordulást követően a Fehérvá-
ri úttól az Egér út felé eső szaka-
szon mintegy 800m hosszúságban új 
távhővezeték építése, élőre kötése, 
majd a régi távhővezeték bontása törté-
nik jelen pillanatban is, összesen mint-
egy 4300 m3 anyag mozgatásával.
Még előttünk áll a szintben magasab-
ban fekvő további közművek megépíté-
se, csak ezek végeztével kezdhetünk a 
tényleges útszerkezet kialakításához, a 
befejező munkákhoz. A megvalósítást 
két csomóponti átépítés is nehezíti. Az 
Andor utca–Fehérvári út csomópontjá-
ban át kell építeni a villamos pályáját  
45 m hosszon, mely nyár közepén két 
hétig vágányzárral és kúszóváltók be-
építésével jár, ezen időszak alatt a BKV 
földkábelt, a légvezeték-hálózatot, a pe-
ronokat és a hangosítást, a vágányzónát 
kell kialakítani. Az Andor utca–Tétényi 
úti csomópont teljes pályaszerkezettel 
épül át, mely a forgalom fenntarthatósá-
ga miatt négy ütemben épülhet meg.
Ezen munkálatokkal párhuzamo-
san a beruházás része a lakosság 
megnövekedett zajártalomtól való vé-
delme, melyet 1700 db (kb. 5300 m2 
összfelületű), az Andor utcára néző ma-
gánlakás nyílászárójának magas hang-
gátlásúra cserélése old meg. 
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2010-BEN AZ öTödIK ÉPÍTÉSI 

SZEZONT  KEZdI A COLAS CSOPOrT TAGJA-

KÉNT A „MONOrI KÜLöNLEGES CSAPAT”.

Mert kell egy csapat! Idén az ötödik építési szezont kezdi a 
cOLAS csoport  tagjaként a „monori kü-
lönleges csapat”. Különleges, mert külön-
legesnek mondott technológiákat képvi-
sel, érdekes gépekkel és különös munka-
társakkal az útépítési technológiák palet-
táján. A kezdeti beilleszkedési nehézségek 
után ma már úgy gondoljuk, megtaláltuk 
helyünket és feladatainkat a COLAS Cso-
porton belül. A monori–gyöngyösi egység 
a COLAS ÚT Zrt. Monori Főmérnöksége-
ként végzi a profiljába vágó szakkivitelezői 
feladatokat az utakon, valamint bitumen-
emulziót gyárt. Tevékenységünket a tár-
saság igazgatóságai számára önköltségi, 
belső elszámoló áron végezzük, így – a kü-
lönösen szoros piaci versenyben – az igaz-
gatóságok (profitcentrumok) ezeken a te-
rületeken egy pici előnnyel indulhatnak. 
A COLAS ÚT vezetésének döntése az egy-
ség szervezeti kialakításáról, elszámolási 
formájáról, helyéről a társaságon belül, a 
gyakorlati munkában megfelelő önállósá-
gáról – amihez egy nagyon fontos dolog, a 
bizalom is társult – helyesnek bizonyult. Az 
elmúlt esztendőben kiemelkedően sok fel-
adatunk volt. A burkolatmarók összesen 
2 213 000 m2 egységvastagságú burkola-
tot martak fel, míg az útalap-építő „remix” 
csapat 22 munkaterületen, összesen 598 
168 m2 munkát végzett el. Különösen az 
útalap remix munkák területén kiemelke-
dő a COLAS ÚT egységeinek teljesítménye, 
hiszen a hideg remix tartalmú pályázato-
kon a profitcentrumok a kiírt feladatok  
76 %-át elnyerték 2009-ben. Ezeken a 
szakterületeken végzett gazdaságos, jó 
minőségű munka alapján – melyet a szak-
ma is pozitívan értékelt – merült fel az a 
gondolat, hogy 2010-től a gyöngyösi bitu-
menemulzió gyár is az egység szervezetén 
belül működjön.  
Az egység felel a munkavégzéséhez szük-
séges géppark fenntartásáért, a szüksé-
ges logisztikáért, a megfelelő személyi ál-
lomány biztosításáért és a teljes körű üze-
meltetésért, valamint az általa végzett 
technológiák szigorú betartásáért. Mun-
kánkban természetesen támaszkodunk 
a gépészet, a technológia és az egységek 
segítségére.
Tevékenységi körünk jelenleg a követke-
ző: burkolatbontás marási technológiával, 

 In 2010, the “Monor special team” began its 
fifth season of construction as part of the COLAS 
Group. After the initial adaptation problems, we 
now think that we have found our place and role 
within the COLAS Group. We had quite a lot to 
do last year in particular. Road grinders removed 
a total of 2,213,000 m2 of tarmac, while the 
road foundation builder “remix” team completed 
work totaling 598,168 m2 over 22 work sites. Of 
course, in our work we rely heavily on assistance 
from the Machinery and Technology teams. We 
have a number of colleagues that we have been 
working together with for 25-30 years, since during 
the first introduction of the technologies we still 
use today. The practical management of complex 
special tasks of the given areas is controlled by 
experienced personnel with help from experts 
from the profit centers. Our fleet of road grinders 
comprises one machine with a working width of 
500 mm, three machines with a working width 
of 1,000 mm, and three of 2,000 mm. We are 
trying to maintain the present leading position of 
COLAS ÚT in cold-remix constructions. It is easy 
to see that this technology is not only economical 
but also environmentally friendly. Representing 
COLAS Group, we also participate in professional 
forums and organizations with the aim of 
dissipating information and spreading the word on 
remix technologies. The Gyöngyös Emulsion Plant 
manufactures good-quality emulsion products 
under strict quality control for the company group 
and the market. We hope to be able to persevere 
and meet future expectations, and we trust that 
our work will be well-received by the Hungarian 
subsidiaries of the COLAS Group and the 
profession with friendship and satisfaction.

THE “A-TEAM” 

szöveg: Csalótzky Károly
  fotó: Nagy Balázs

bontott, arra alkalmas anyagok hideg újra-
hasznosítása, stabilizáció készítése és bi-
tumenemulzió gyártása az ahhoz kapcso-
lódó felületi bevonat építésével.
A főmérnökség munkatársai hosszú évek 
óta „különleges” területeken együtt dol-
gozó szakemberek. Több olyan kollégánk 
van, akivel az általunk képviselt techno-
lógiák magyarországi kezdeteitől, 25–30 
éve közösen dolgozunk. A fiatalabb mun-
katársak is jól teljesítenek, igyekeznek be-
illeszkedni abba a családias környezet-
be, aminek meglétét fontosnak tartjuk a 
jó munka érdekében. Mára az építőgé-
pek annyit fejlődtek, hogy a régi értelem-
ben vett gépkezelők tudása már nem is 
elegendő. A mai kezelőknek mestereknek 
kell lenniük, mestereknek a gépek kezelé-
sében és üzemeltetésében, mestereknek 
a technológiák ismeretében és minden 
olyan feladatban, amely munkájukban nél-
külözhetetlen. Az összetett szakfeladatok 
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gyakorlati irányítását az adott területeken 
nagy tapasztalatú munkatársaink vezetik, 
irányítják, összhangban a profitcentrumok 
felelős szakembereivel.
A burkolatmaró gépparkunk jelenleg 1 db 
500 mm, 3 db 1000 mm és 3 db  
2000 mm munkaszélességű gépből áll. 
Valamennyi géphez van megfelelő kialakí-
tású gépszállító szerelvényünk, amelyek-
nek vezetése, ápolása szintén a gépkeze-
lő mesterek feladata, betartva a nehéz jár-
művek közlekedésére vonatkozó minden 
szigorú előírást. A gépek a mai igényeknek 
megfelelően korszerűnek mondhatóak, 
műszaki állapotuk a gondos és folyamatos 
karbantartás, ápolás eredményeként jó. 
Marógépeink teljes szintvezérléssel ren-

megnyugtató eredményt hozni. Feladat te-
hát van, csak az szükséges, hogy a szak-
mai irányítás és a politika biztosítsa a for-
rásokat. Egy ún. helyszíni gépláncunk áll 
rendelkezésre a technológia kivitelezésé-
re 2000 mm munkaszélességű célgép-
pel és valamennyi, a technológiában szük-
séges építőgéppel. Az útalapokat nem-
csak a helyszínen, hanem a munkaterület 
közelébe telepített mobil keverőnkben is 
újra tudjuk keverni javító- és kötőanyagok-
kal. Ez az ún. telepi hideg-remix technoló-
gia. Előnye, hogy korrektebb műszaki meg-
oldást biztosít és olyan beavatkozások is 
elvégezhetőek, amelyek csak az értékes 
eredeti pályaszerkezet eltávolítása után le-
hetségesek.

technológiák és gyártástechnológiák ter-
jedtek el, hiszen a francia szakemberek 
élenjáróak voltak és ma is azok ebben. 
Nekünk ez az előny ma is biztosított, te-
hát közös érdekünk ezt kihasználni. A bon-
tott anyagok újrahasznosításában a bitu-
menemulziónak, mint kötőanyagnak, fon-
tos szerepe lehet. A múlt esztendőben biz-
tató kísérletet végzett a társaság mart, 
tört, osztályozott és emulzióval „frissített” 
anyagból hidegaszfalt-keverék gyártásá-
ra. A kísérlet célja az volt, hogy kisforgal-
mú utakra, javításokra, esetleg remix felü-
letek első kiegyenlítésére, zárására legyen 
megfelelő, olcsó, jó anyag. Az emulziógyár-
tással összefüggő a felületi bevonat készí-
tése. Sajnos a technológia fénykora már 

szöveg: : Keresztes Csaba
  fotó: Illés István

A 451. sz. főút – Csongrád várost elke-
rülő szakaszának – kivitelezési munkáira 
a szerződést még a Csongrád 2009. Kon-
zorcium írta alá. A konzorcium tagjaként 
a COLAS ÉPÍTő Zrt. és a Szeviép Zrt. vett 
részt a kivitelezési munkákban. 2009 jú-
niusának végén, a tervezettől eltérően a 
munkaterületet körülbelül 50 %-ban tud-
tuk átvenni a régészeti munkák elhúzó-
dása és terület-kisajátítási problémák mi-
att. Csupán 2009 szeptemberében kap-

EddIG 8200 
TONNA ASZFAL-
TOT, 3600 KöBMÉTEr 
CKT rÉTEGET ÉS 7200 KöBMÉ-
TEr HOMOKOS KAVICS VÉdőrÉTEGET 
ÉPÍTETTÜNK MEG A CSONGrádI ELKE-
rÜLő NyOMVONALáN. 

THE CSONGRÁD BYPASS ROAD UNDER CONSTRUCTION

  The contract for Road No. 451 aiming to build 
the bypass around the city of Csongrád was signed by 
the Csongrád 2009 consortium. Being members of the 
consortium, COLAS Építő Zrt. and Szeviép Zrt. participated 
in the implementation. At the end of June 2009, contrary 
to plans, we were allowed to occupy approximately only 
50% of the work site because of the protraction of the 
archaeological works and the area expropriation problems. 
It was only in September 2009 that we had access to the 
entire work site. The situation of inland waters was bad 
enough in the winter, but things went from bad to worse 
with the extremely wet weather in spring. As a result, we 
have not been able to start embankment work on 10% of 
the main route, and we are still working on stabilizing the 
embankment and subsoil for 20% of the existing route 
track. Of the total length of 4,525 m of the main route, the 
binding course of the road’s structural layers, of app. 2,700 
m in length, are now complete, and 8,200 tons of asphalt, 
3,600 m3 of load-bearing cement, and 7,200 m3 sandy 
stone protective layer has been installed. The 32,550 m2 
built embankment has been stabilized.

cSOngrÁD              Kivitelezés  
elkerülő szakasz

a

megrendelőnél. Az első ütemben kért egy 
hónapos módosítási kérelmünket a meg-
rendelő jóváhagyta, a további két hónap 
pedig elbírálás alatt van.
A 4525 méteres teljes főpálya-hosszból 
mintegy 2700 méteren a pályaszerkeze-
ti rétegek a kötőréteg szintjéig elkészül-
tek. Beépítettünk 8200 tonna aszfaltot, 
3600 m3 CKT-t és 7200 m3 homokos ka-
vics védőréteget. A megépített töltésen 
elkészítettünk 32 550 m2 stabilizációt. 
A 4525 m hosszú főpálya négy körforgal-
mi csomóponttal kapcsolódik a meglé-
vő úthálózathoz, amelyből az 1. és 4. sz. 
csomópont kiépült, a 4. csomópont ko-
pórétege nélkül. A 2. és 3. számú csomó-
pont kivitelezése jelenleg is zajlik. A kötő-
réteggel aszfaltozott szakaszokon meg-
kezdtük a padka és rézsű kialakítását. 
A kivitelezési munkákat a konzorciumi 
társtól időközben átvett alvállalkozók be-
vonásával és jelentősebb saját létszám 
bevonásával végezzük. A töltésépítéshez 
szükséges anyagokat csak jelentős több-
letköltséggel tudjuk biztosítani. 

tuk meg a teljes nyomvonalon a munka-
területet. Ennek ellenére a kezdő körfor-
galmi csomópont kiépítését a megjelölt 
részhatáridőre átadtuk a Nemzeti Infrast-
ruktúra-fejlesztő Zrt.-nek. A munkaterüle-
tek átadásának elhúzódása és a konzor-
ciumi társunk nem megfelelő hozzáállása 
miatt a földmunkákat nem tudtuk 2009 
végéig befejezni. A téli csapadékos idő-
járási körülmények sem tették lehetővé, 
hogy a késedelembe került fölmunkákat 
a január és március közötti időszakban 
pótoljuk. A tavaszi, rendkívüli nagy meny-
nyiségű csapadék miatt a téli időszakban 
kialakult belvízhelyzet tovább romlott, így 
a főpálya mintegy 10 %-ának töltésépíté-
si munkáit még meg sem tudtuk kezdeni, 
további 20 %-án pedig az alkalmatlan töl-
tés és altalaj stabilizálása folyik. A párhu-
zamos utak földmunkái pedig még egé-
szében elvégzendő feladatként várnak 
ránk. A régészeti munkák elhúzódása és 
a csapadékos időjárásra való tekintettel 
két ütemben összesen három hónap ha-
táridő-módosítást kezdeményeztünk a 

delkeznek, a hagyományos „oldallemezről” 
történő munkavégzésen túl „drótról”, illet-
ve többpontos ultrahangos érzékelőkkel is 
képesek a hossz- és keresztvezérlést biz-
tosítani. A géppark a COLAS magyarorszá-
gi igényeit ki tudja elégíteni, szabad kapa-
citásunkat más, megbízható útépítő vállal-
kozásoknál próbáljuk értékesíteni, termé-
szetesen piaci feltételekkel.
A cOLAS Út jelenlegi vezető szerepét a 
hazai hideg-remix kivitelezéseknél igyek-
szünk megőrizni. Az eljárás lényege az, 
hogy a meglévő pályaszerkezetben ta-
lálható értékes anyagokat anyagpótlás-
sal és kötőanyag hozzáadásával újra fel-
használjuk. Belátható, hogy ez a technoló-
gia, gazdaságossága mellett, környezetba-
rát is. Ha az útépítés valamennyi szereplő-
je felismeri ezt a tényt, a technológia jövő-
je biztosított. Magyarországon kb. 6 000 
km olyan állami kezelésben lévő út van, 
amelynek állapota minden szempontból 
oly mértékben leromlott, hogy csak az asz-
faltburkolatok felújításával már nem lehet 

A COLAS Csoport képviseletében részt ve-
szünk szakmai fórumokon és szervezetek-
ben, ahol a célkitűzés a remix technológi-
ák megismertetése, oktatása és jó érte-
lemben vett „népszerűsítése”. 
Cégcsoportunk az angliai COLAS Csoport-
tól 2008-ban vásárolt egy 2500 mm mun-
kaszélességű, 50 cm marási mélységű sta-
bilizátor célgépet és a romániai COLAS Cso-
porttól 2009-ben egy nagyteljesítményű 
kötőanyagszóró célgépet. Ezeket a gépeket 
folyamatosan igyekszünk saját műszaki el-
várásaink szerint rendbe rakni, mivel egyre 
több ilyen jellegű feladatra van igény.
A Gyöngyösi Emulzióüzem a megszo-
kott jó minőségben, szigorú minőségvizs-
gálati ellenőrzés mellett gyártja a cégcso-
port és a piac számára az emulziótermé-
keket. Tavaly a hazai emulziógyártás több 
mint felét a gyöngyösi üzem adta. átgon-
doltan szeretnénk az üzemet korszerűsí-
teni, gazdaságosabbá tenni. Magyarorszá-
gon az 1970-es évek végén, az 1980-as 
évek elején a francia bitumenemulziós 

leáldozott, részben azért, mert a koráb-
bi évek rossz döntései magát a technoló-
giát járatták le, hogy ott alkalmazták, ahol 
korlátai miatt nem volt megfelelő. A tech-
nológia jó, csak ott kell ajánlani, ahol az 
még megfelelő! A technológia szakmai fe-
lelősei, ismerői nagy gyakorlattal bírnak, a 
szükséges géplánc biztosított, igaz, nem a 
legkorszerűbb, de a munkatársak szakmai 
tudása és a lelkesedése ellensúlyozza azt.  
A gépek, a gépészkedés szeretete kollé-
gáinkban egy „pótcselekvést” is hozott 
a többéves közös munkák mellett. Igyek-
szünk megőrizni és megmenteni a szak-
ma ipartörténeti gép- és eszközemléke-
it. Lehet ez felhívás is, ha valaki arra érde-
mes szakmai emlékről, gépről tud, és úgy 
gondolja, meg kell azt őrizni, bizalommal 
forduljon hozzánk!  reméljük, a következő 
években is helyt tudunk állni régi és új fel-
adatainkban egyaránt, a COLAS Csoport 
magyarországi leányvállalatai és a szak-
ma barátsággal, elégedettséggel fogadja 
munkánkat.

alatt
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szöveg: Miklós Norbert
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 Works will affect 28.7 kilometers of 
the country’s busiest transit roads stretching 
from north to south – the Zala county section 
of Road No. 86 between the Rédics border 
crossing point and the border of Zala and 
Vas counties. The road section is classed 
a 2x1-lane second-degree highway. After 
complete reconstruction, the existing 
route will be widened and reinforced to 
withstand 11.5 tons of axle load, and the road 
crown will be widened to 12 meters in the 
outskirts. The project also includes the total 
reconstruction of one roundabout, and the 
construction of another three turning lanes 
at junction points with other national public 
roads. The renovation of one bridge involving 
the replacement of the superstructure, 
the reconstruction of another bridge by 
elevation, and the replacement of saddles 
and the renewal of six smaller bridges will be 
performed. We aim to deliver a high-quality 
transit road meeting European standards 
worthy of our reputation at the end of 2011, 
which will give travelers a pleasant driving 
experience in place of the present hassle of 
trying to avoid ditches and potholes.

RECONSTRUCTION OF THE ZALA COUNTY STRETCH 
OF ROAD NO. 86

2009. augusztus 5-én jelentetett meg 
pályázati felhívást a Nemzeti Infrastruktú-
ra-fejlesztő Zrt. (NIF) a „86. sz. főút Zala 
megyei szakasz 11,5 tonnás burkolaterő-
sítése a 0+000–37+774 km sz. szakasz-
határon belül” kivitelezési munkáira.  
A közbeszerzési pályázat bontásakor első 
helyen a 86 COLAS Konzorcium (konzorci-
umvezető: COLAS ÚT Zrt., tagja:  
COLAS-ALTErrA Zrt.) végzett. Elhúzódó 
pályázatértékelési szakasz után, 2009. 
november 20-án cégünket hirdették ki a 
tender győztesének.
A projekten belül 28,7 km hosszon terve-
zett a beavatkozás az ország egyik legfor-
galmasabb É–d-i irányú tranzitútvonalán 
a 86-os főút zalai szakaszán a rédicsi ha-
tárátkelőhelytől Zala és Vas megye hatá-
ráig, amelyen nem kis kihívás forgalom 
alatt munkát végezni és építést szervezni 
a napi 2000–2500 áthaladó kamion mel-
lett. Az Országos Közúti Adatbank (OKA) 
adatai alapján a beavatkozás területére 
450–600 E/ó értéket találunk a mérték-
adó óraforgalomra és 3000–4000 jármű/
nap értéket a napi forgalomra. A napi for-
galmi értéken belül többségben van a te-
hergépkocsik száma. Az útszakasz 2x1 

ni az autóbuszöblöket is, valamint megany-
nyi közművezetéket kiváltani, védelembe 
helyezni. Az építés ideje alatt nincs lehe-
tőség terelőút kijelölésére, tehát alterna-
tív útvonal hiányában forgalomterelés mel-
lett kell levezetni a változatlan nagyságú 
forgalmat. A hídépítésnél szükség lesz ide-
iglenes terelőút kiépítésére, ahol az Enese 
elkerülő után újabb próbaszakaszt építhe-
tünk Valorcol típusú hidegaszfalt felhasz-
nálásával. 
A közel 3,5 milliárd Ft összértékű projekt 
a Zalaegerszegi Területi Igazgatóság ki-
vitelezésében készül, amely meghatá-
rozó szerepet tölt be az igazgatóság éle-
tében, hiszen egyik fő pillérét jelenti a 
2010–2011-es gazdasági évünknek. 
A kivitelezési munkák 2010 áprilisában 
kezdődtek három építési szakaszon, ame-
lyet ez évben további három szakasz ki-
vitelezése követ, majd 2011-ben továb-
bi nyolc, az előző évinél kisebb szakasz ki-
vitelezése következik. A projekt befejezé-
se 2011 novemberének vége. Jelenleg két 
külsőségi szakaszon, valamint Kálócfa–
Kozmadombja községek átkelési szaka-
szán folyik munkavégzés, ahol a teljes pá-
lyaszerkezet cseréje mellett az alépítmény 

A PrOjEKt BEFEjEzÉSÉnEK IDŐ- 
POntjA 2011 nOVEMBEr VÉGE.

86
Zala 

Felújítják a -os főút

megyei 
szakaszát 

AZ OrSZáG LEGFOrGALMASABB  
ÉSZAK–dÉLI IráNyÚ TrANZITÚTVONALáNAK, A 86-OS 
FőÚT ZALAI SZAKASZáNAK rEKONSTruKCIóJA A COLAS CÉGCSOPOrT KöZrE- 
MűKödÉSÉVEL VALóSuL MEG.

sávos II. rendű főút, amelynek teljes fel-
újítása során a meglévő útpálya szélesíté-
sét, megerősítését végezzük el a 11,5 ton-
nás tengelyterhelés elviselésére, kiszéle-
sedik a külterületi szakaszokon az útkoro-
na 12,00 m-es koronaszélességre. A fel-
adatok között szerepel továbbá egy kör-
forgalmi csomópont teljes átépítése és to-
vábbi három kanyarodó sávos csomópont 
létesítése az országos közutakkal alko-
tott keresztezésekben. Szükségessé válik 
egy híd teljes felújítása a felszerkezet cse-
réjével egyetemben, egy híd teljes felújítá-
sa hídemeléssel, sarucserével és hat kis-
híd teljes felújítása. Az átkelési szakaszok 
előtt forgalomcsillapító szigetek épülnek, 
közvilágítás létesül, továbbá fel kell újíta-

alatti teljes talajcsere elvégzésére is szük-
ség van, közel 90 cm mélységig. 
A célunk az, hogy a teljes építési szakasz 
kivitelezése eredményeképp európai szin-
tű és minőségű, a cégünk hírnevéhez mél-
tó tranzitutat sikerüljön átadnunk megren-
delőnknek a 2011-es év végén, amelyen 
a közlekedés inkább az utazás élményét 
adja az utazó számára a jelenlegi bosszú-
ságok és kátyúk kerülgetése helyett.

A beruházás Főbb MeNNyiségei A köVetkezők

Aszfaltburkolatok 45 600 m3

Ckt-t2 22 000 m3

javító réteg 76 000 m3

töltés és bevágás építése 122 000 m3

szivárgó paplan építése 16 000 m3

humuszolás 39 000 m3

Padkaépítés M22   12 000 m3

szalagkorlát 3 300 m 
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TRAM DEVELOPMENT IN MISKOLC  

 The renovation of the tram network of Mis-

kolc has begun. Works are being carried out by 

the Miskolc Zöld Nyíl 2009 Consortium, whose 

members include COLAS ÚT Zrt. and COLAS-

ALTERRA Zrt., and two other companies. 

The aim of the tender is to replace the current 

obsolete and uneconomical tram lines with 

a modern, flexible-support railway track of 

continuous embedding technology, and build 

accessible tram stations meeting EU norms.

Unfortunately, the heavy storms and floods near 

Miskolc have had an impact on implementation; 

although we did not have to face the flood 

ourselves, the project participants did all they 

could to help troubled surrounding settlements 

and Miskolc.

szöveg: Erdősi Imre
  fotó: Nagy Balázs

2009 végén pályázta meg a Miskolci
Zöld Nyíl 2009 Konzorcium, a Kohéziós 
Alap által támogatott, Miskolc Megyei 
Jogú Város és Miskolc Városi Közlekedési 
Zrt. (MVK) által közösen kiírt, meglévő 
villamospálya és kiszolgáló infrastruktúra, 
valamint cca. 1500 pályaméter új pálya 
építésére vonatkozó tenderét. 
A tender célja, hogy a meglévő korsze-
rűtlen és gazdaságtalanul működtethe-
tő villamospálya helyett egy modern, ún. 
rAFS (rugalmas alátámasztású folyama-
tos sínágyazású) rendszerű vágány épül-
jön, csökkentve ezzel a környezetet érő 
zaj- és kóboráram-terhelést (ennek ér-
dekében, társtenderként, új, korszerű 
villamoskocsik beszerzése is megkez-
dődött), valamint az uniós normáknak 
megfelelően átépülnek a megállók is az 
akadálymentesítés érdekében. A meg-
állók környezetében ezért szükséges út- 
és járdakorrekció, az érintett közművek 
kiváltásával, illetve áthelyezésével.
Ezen felül épül még cca. 1500 pályamé-
ternyi új vágány Miskolc nyugati részé-
nek tömegközlekedése és gyorsabb el-
érése érdekében, nem titkoltan azért, 
hogy a gépkocsiforgalmat csökkentsék 
a városban.
Két másik céggel együtt a COLAS ÚT Zrt. 
és a COLAS-ALTErrA Zrt. alkotja a né-
gyes konzorciumot, ez utóbbi a konzorci-
um vezetői feladatait is ellátja.
A Miskolci Zöld Nyíl 2009 Konzorcium 
szervezete egy Magyarországon még vi-
szonylag ismeretlen szervezeti forma 
alapján épül fel. Nincsenek előre leosz-
tott feladatok, amelyeket a konzorciumi 
társak saját hatáskörben teljes jogkörrel 
képviselnének, hanem mind a költsége-
ken, mind a bevételeken egyenlő arány-
ban osztoznak meg a tagvállalatok. Eb-
ből adódóan az alvállalkozók, anyagbe-
szállítók között, illetve a munkák előre-
haladásának nyomon követése tekinte-
tében egyaránt szoros kapcsolattartás 
szükséges a konzorciumon belül.
A szerződés-aláírás 2010. február 5-én 
megtörtént, a nagyközönség számára 
is látható helyszíni munkavégzés pedig 
2010. május 3-án kezdődött.
Ahhoz azonban, hogy a villamospálya re-
konstrukcióját megkezdhessük, egy ide-

iglenes javítóbázist kellett építeni, hogy a 
villamosok napi szintű karbantartása és 
átvizsgálása zavartalanul elvégezhető le-
gyen. Az MVK igényváltozásai miatt a ten-
derben előirányzotthoz képest jelentősen 
nagyobb műszaki tartalmat kellett meg-
valósítani – természetesen – a szerződé-
ses határidők szerinti ütemezéssel, így 
az egy darab, úgynevezett tároló vágány 
helyett két vágány épült fedett karbantar-
tó résszel, targonca- és kiszolgáló utak-
kal, valamint át kellett építeni a térvilágí-
tási rendszert, és meg kellett oldani egy 
emelősor alapozását is.
A megbízó igényeit maradéktalanul telje-
sítettük, a meghatározott határidőn belül, 
így elkezdődhetett a főpályán is a munka-
végzés 2010. május 3-án – részleges pá-
lyazár mellett – egy olyan vágánykapcso-
lat kivitelezésével, ami biztosítja a villa-
mosok közlekedését az I. ütem építésé-
vel nem érintett szakaszon. A kitérő meg-
építésével párhuzamosan kellett kiépíte-
ni egy ideiglenes végállomást is, ami a vil-
lamos és a pótló buszok kapcsolatát és a 
villamosok visszafordítását biztosítja.
Jelen pillanatban az I. ütem pályabontá-
si és építési munkái készülnek 4 km-es 
szakaszon, illetve a remíz új villamosko-
csikhoz történő átalakításának előkészítő 
munkái. Ebből elkészült a felső vezeték le-
szerelése és zajlik a megállók és villamos 
vágányzóna bontása, illetve megkezdő-
dött a vasbeton pályalemez és a pályához 
kapcsolódó vízelvezető rendszer építése.
Sajnos, a Miskolc környékét sújtó felhő-
szakadások és árvizek rányomták bélye-
güket a kivitelezési munkákra is, bár konk-
rétan az árvízzel nem kellett dacolnunk, 
de természetesen a projektben részt ve-
vők is segítették a környező településeket 
és Miskolcot. Folyamatosan kapcsolatban 
voltunk a város katasztrófavédelmi pa-
rancsnokságával és kéréseiknek igyekez-
tünk a legrövidebb időn belül eleget tenni. 
A kibontott burkoló panelekkel terheltük 
le a Szinva patak hídjait, hogy a megáradt 
patak ne tudja elsodorni, valamint bontás-
ból származó betontömböket szállítottunk 
a város különböző részeire, amivel a par-
tot stabilizálták, hogy a sodrás ne veszé-
lyeztesse a part mellett lévő lakó- és köz-
épületeket, műtárgyakat.

villamosvasút-fejlesztés 
Miskolci

A COLAS-ALTErrA ÉS A COLAS ÚT 
KöZrEMűKödÉSÉVEL VALóSuL MEG A MISKOLCI PáLyA-
FELÚJÍTáS, VONALHOSSZABBÍTáS ÉS A KAPCSOLódó INFrASTruKTÚrA PrOJEKT.
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szöveg: : Máyer Gyula
  fotó: Máyer Gyula

 After a troublesome start last year, our 

consortium partner grabbed every opportunity 

possible in the harsh winter months to prepare 

the embankment foundation. We had high 

expectations for spring 2010, but the weather 

continued to hold us back, while our consortium 

partner was also making very slow progress with 

earthwork.

We are ready to build the surface layers, and the 

spreading of a C12/12-FN concrete layer could 

have already begun had it not been for the bad 

weather. The bridge construction works were 

the least delayed by the wet weather. Of the five 

bridges, four have already been boarded, and 

the iron reinforcement of the floor slab is also 

finished. We sincerely hope that the summer will 

be ideal for our purposes and allow us to meet 

the deadline.

A múlt év nehézkes kezdését köve-
tően, amennyire a téli időjárás munká-
ra alkalmas időszakait ki lehetett hasz-
nálni, azt a konzorcium társunk megtet-
te a töltésalapozás készítésére. Nagy 
várakozással tekintettünk 2010 tavasza 
elé, de az időjárás sem volt kedvező és 
a konzorcium társunk is gyengélkedett a 
földmunkák mennyiségi felfuttatásában.
április végén azzal a bizakodással kezd-
tünk neki a munkának, hogy már több 
eső nem lesz, vizsgáltuk a helyzetet, 
mennyi a lemaradás, milyen szervezés-
sel, mennyi eszköz, erő szükséges?
Tévedtünk, a május még rosszabb lett! 
Temérdek mennyiségű csapadék esett. 
Földmunkát gyakorlatilag a hó első heté-
nek kivételével nem tudtunk végezni. Jú-
nius közepén a talajvízszint helyenként a 
terepszint közvetlen közelében volt. A fő-
pálya töltésépítése 90 %-os, profilozás, 
visszaszedés, tükörkészítés van hátra 
néhány kisebb töltésszakaszon. Ez után 
a földmű felső egy méterének rétegei az 
50 cm-es javítóréteg a 35 cm-es védőré-
teg és a 15 cm-es cementes stabilizáció 
(CTH) készítése következik. 
A burkolati rétegek építésére felkészül-
tünk, a C12/15-FN betonréteg gépi terí-
tése már elkezdődhetett volna, ha nincs 
ez az esős idő. A csomóponti ágak és a 
keresztező utak töltései szintén folya-
matban vannak, várhatóan ott is hama-
rosan elkezdődhet a szerkezet építése.
A hídépítési munkálatokat hátráltatta 
legkevésbé a csapadékos időjárás. Az öt 
hídból négy már be van gerendázva és a 
pályalemezek vasalási munkálatai is ké-
szülnek. A közeljövőben várható az el-
maradt híd gerendázása.
A közműkiváltásokból a vízvezeték elké-
szült, csak egy rövidebb szakaszon van 
még hátra a kiváltás. A nagyközép-nyo-
mású szénhidrogén-vezetékek elkészül-
tek a gázátadó állomással együtt, itt csu-

pán a műszaki átadás maradt hátra. A vil-
lamos vezetékek (20 kV; 0,4 kV) kiváltá-
sa még nem kezdődött el, mert a tervek 
nem voltak megfelelőek. áttervezés után 
az engedélyek is rendelkezésre állnak és 
a kivitelezési munkák az anyagok (oszlo-
pok) legyártása után elkezdhetőek.
A távközlési vezetékek fektetését is lé-
nyegében csak a magas talajvízszint 
hátráltatja, itt is jogerős engedéllyel ren-
delkezünk. Az üzemi hírközlő kábel fek-
tetése folyamatban van.
reméljük, a nyár nagyon kedvező lesz, 
mert ez a határidő tartásához nagyon 
szükséges.

 gyorsforgalmi út Enese 
elkerülő szakasz

SLOW-GOING ENESE BYPASS 

A CSAPAdÉKOS Idő 
HáTráLTATJA  A BurKOLATI 
rÉTEGEK ÉPÍTÉSÉT  AZ M85-öS 
GyOrSFOrGALMI ÚT ENESEI ELKErÜLőJÉN. HA AZ 
IdőJáráS NyárON KEGyES MArAd A KIVITELEZőKKEL, 
IdőBEN BEFEJEZődIK AZ ÚTSZAKASZ ÉPÍTÉSE.

jÚnIuS KözEPÉn 
A tALAjVízSzInt 
HELyEnKÉnt  
A tErEPSzInt  
KözVEtLEn  
KözELÉBEn VOLt.

M85 -ös
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A nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zrt. 
által meghirdetett pályázat a Somogy me-
gyei Balatonendrédet és annak környé-
két érinti. A tervezett, mintegy 9650 méte-
res útszakasz Lulla és Balatonendréd köz-
ségeket köti össze. Az új nyomvonal regio-
nális szempontból kiemelkedő jelentősé-
gű: Tabot a Balaton-parttal kapcsolja ösz-
sze, és forgalmi szempontból a korábbinál 
gyorsabb kapcsolatot biztosít az M7-es 
autópályához. Az eddigi zsákfalvak az út 
megépülésétől pedig a környék gazdasági 
fellendülését remélik. 
Az új út Lulla község előtt 300 m-rel ága-
zik el bal oldalra a 65137 j. bekötő útból 
(Tab–Lulla közötti út), és Lullát teljesen el-
kerüli. Mintegy 2,5 km után visszatér a 
meglévő út nyomvonalára, és kisebb-na-
gyobb változtatásokkal, a meglévő földút-
tal megegyező vonalon halad. Erről az  
5,9 km szelvénynél tér le a tervezett út, 
és egy 14 m-es bevágásban halad to-
vább. A kivitelezés alatt álló összekötő 
Jabapusztát és Balatonendrédet keletről 
kerüli el. Ez utóbbi település határában 
érinti az egykori termelőszövetkezetet, itt 
szükség van egy leromlott állapotú istál-
lóépület részleges elbontására is. Ezt kö-
vetően ismét bevágásban (14 m) halad az 
út, mely aztán töltésbe (12 m) megy át. A 
tervezési szakasz végéig töltésben halad 
az új út. 
A csapadékvíz elvezetésére kétoldali nyílt 
árkok szolgálnak, ezek befogadói az utat 
keresztező patakok. Az árkok földutak és 
kapubejárók alatti átvezetése csőátere-
szekkel történik. ugyancsak csőáteresszel 
kell átvezetni az út alatt a lullai mellék-
ágat. A nyomvonalat három helyen keresz-
tezi nagyobb vízfolyás, ezeket békaszáj 
szelvényű, hullámosított acéllemez műtár-
gyak beépítésével kell új keresztezési vo-
nalon a régi mederbe vezetni. A csőszer-
kezet alapozása dinamikus talajkiékelés-
sel történik, ágyazata alá geotextíliát kell 

A cOLAS-ALtErrA zrt. 2009 novem-
berében kötött szerződést a Pasaréti úti 
(Budapest II. kerület) csatorna Gábor 
áron út és radna utca közötti szakaszá-
nak felújítására lágybéleléses technoló-
gia alkalmazásával. A munka megrende-
lője a Fővárosi Csatornázási Művek. A ki-
vitelezést a Közmű Igazgatóságon belül a 
14 sz. Főépítés-vezetőség végzi.
A kezdés után világossá vált, hogy a 
csatorna meglehetősen rossz állapot-
ban van. A vezetékhez tartozó aknák és 
a 60/90-es betoncső fala erősen korro-
dált, töredezett és nagymértékben isza-
pos törmelékkel telített. Komoly takarítás 
és részletes kamerás vizsgálat után ke-
rült sor a vezetéken a meglévő aknák és 
víznyelők cseréjére, valamint új aknák lé-
tesítésére. 
A béleléses technológia alkalmazásának 
elengedhetetlen és egyik legfontosabb 
része az információgyűjtés. Jelen eset-
ben ez a gerincvezeték aknáinak átépíté-
sével párhuzamosan a házi bekötések ál-
lapotának felmérésével kezdődik. Az ada-

szöveg: Szőllősi Gyöngyi
  fotó: MTI

szöveg: Csordás Kornél
  fotó: Balázs Ádám

LuLLA - bALAtONeNdréd összekötő út (útéPÍtés)

bontás   1 400 m3

irtás 120 000 m2 és 3000 db fa

humuszolás   136 000 m3

Mechanikai stabilizáció   6 100 m3

Cementes stabilizáció    13 400 m3

AC-11 kötő  6 800 m3

AC-11 kopó 3 100 m2

k-szegély   3 800 m

tAb–LuLLA bekötő út (útéPÍtés)  

Alkalmatlan földanyag eltávolítása  19 400 m3

töltés szélesíté   14 900 m3

bevágásból kikerülő felesleges föld    31 300 m3

Védőréteg 7 400 m3

telepen történő hideg újrahasznosítás 5 050 m3

AC-16 alap 2 300 m3

AC-11 kötő 1 750 m3

AC-11 kopó 1 720 m3

k-szegély és kiemelt szegély 2 300 m

útösszekötő 
csatornarekonstrukció

Lulla–Balatonendréd 
Pasaréti úti 

 The tender called by Nemzeti Infrast-
ruktúra Fejlesztő Zrt. (National Infrastructure 
Development Ltd.) involves Balatonendréd in 
Somogy County and its surrounding area. The 
planned app. 9,650-m-long road will connect 
Lulla and Balatonendréd. Accessible from one 
direction only, the villages expect the economy 
of the area to gain new momentum once the 
road is built. Implementation is expected to 
start in June. We would like to fully complete 
the widened segment this year, whereas along 
the new track, we are planning to finish tasks 
such as redemption, the drainage of rainwater, 
embankment, the laying of the frost-proof layer 
and the load-bearing cement foundation, and 
ensuring mechanical stabilization. 

 In November 2009, COLAS-ALTERRA Zrt. 
contracted to renew the Pasaréti Rd. sewage 
line between Gábor Áron Rd. and Radna St. 
in Budapest’s District II, using soft-lining 
technology. The work is being carried out by Chief 
Construction Management No. 14 within the 
Public Utility Directorate.
In addition to lining the sewage pipe, the 
work also includes the implementation of a 
multifunctional engineering structure.

LULLA-BALATONENDRÉD CONNECTING ROAD 

SEWAGE RECONSTRUCTION OF PASARÉT ROAD  

AZ EddIGI ZSáKFALVAK AZ ÚT 
MEGÉPÜLÉSÉTőL  A KörNyÉK GAZdASáGI FELLENdÜLÉ-
SÉT rEMÉLIK. A fényre szIlárduló lágybéleléses CSATOrNA-

FELÚJÍTáSON TÚL A KIVITELEZÉS MAGáBAN FOGLALJA A SZAKASZ 
TöBBFuNKCIóS BEFOGAdó MűTárGyáNAK MEGVALóSÍTáSáT IS.

teríteni. A vízfolyás medrét a műtárgy előtt 
és mögött reno mederpaplannal kell ellát-
ni. A töltéseket Gabion falakkal kell meg-
védeni. A tervezett nyomvonal keresztez 
gáz,- víz,- távközlő és villamos vezetéket, 
melyek kiváltásáról gondoskodni kell. 
A projekttel egy időben történik a Tab–
Lulla szakasz szélesítése és burkolat-fel-
újítása. Ez a szakasz – a 65137. jelű út 
– Tab központjában a jelenleg épülő kör-
forgalomtól indul északnak, kezdetben 
belterületi, majd külterületi bekötőútként, 
5560 m hosszon.
A munkákat várhatóan júliusban kezdjük. 
Ez évben szeretnénk a szélesítéses sza-
kaszt teljesen megépíteni, míg az új nyom-
vonalon a kiváltásokat, csapadékvíz-elve-
zetést, valamint a töltésépítést, fagyvédő 
réteget, mechanikai stabilizációt, CKT bur-
kolatalapot kívánjuk megépíteni. Az előt-
tünk álló feladatok nagysága feszes tem- tok gyűjtése során a belső tisztítóaknák 

felkutatása – és annak hiánya esetén 
megépítése –, a bekötő vezeték kamerá-
zása történik. Ezt követi a bekötések bé-
lelése.
Törekednünk kellett a gerincvezeték ese-
tében is minél szélesebb körű előzetes 
felmérésre. A meglévő, 60/90-es beton-
cső bélelését a németországi partnerünk 
közreműködésével végezzük, mert az el-
múlt években gyors, precíz és megbízha-
tó munkavégzésük miatt nagyon jó, gyü-
mölcsöző együttműködés alakult ki. Tár-
saságunk számos munka során alkal-
mazta már közösen a fényre szilárdu-
ló lágybéleléses technológiát, ami jelen 
esetben is kiváló, korszerű megoldást je-
lent.
A munka magában foglalja még a sza-
kasz többfunkciós befogadó műtárgyá-
nak megvalósítását is. A tervekben sze-
replő megoldás nagyméretű és bonyolult 
geometriájú monolit létesítmény, ezért itt 
próbáljuk előre gyártott szerkezetek al-
kalmazásával csökkenteni az építési időt 

és a forgalom számára minél előbb visz-
szaadni az igénybevett területet.
A teljes munkavégzés idejére a szenny-
vízelvezetés folyamatos üzemét biztosíta-
nunk kell. Ezt szükség esetén átemelés-
sel tudjuk megvalósítani.
Az ingatlantulajdonosok képviselőivel 
való kapcsolattartás, az erős forgalom fo-
lyamatos biztosítása, az alvállalkozók és 
saját munkánk összehangolása komoly 
koordinációs feladatot jelent.

pót, precíz munkavégzést kíván. Bízunk 
abban, hogy az elmúlt hetek csapadékos 
időjárása nem ismétlődik meg, s így sza-
bad teret enged a munkának.
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szöveg: Zombory László
  fotó: Horváth Zoltán

A

a

 Implementation is progressing 
according to schedule and we have direct and 
specific news on developments. As part of the 
reconstruction works carried out on Road No. 
76, the roundabout junction in the Csácsbozsok 
area is now being built. We are still working on 
the Nagykapornak crossing, and Road No. 76 is 
getting a reinforced surface. At the end of June 
and the beginning of July, we will start widening 
the road from Zalacsány to the junction point at 
Tilaújhegy, where we are also making elevation 
adjustments. This will be the most complex 
task, during which motorists can expect heavy 
congestion and traffic restrictions. Divided up 
into 11 work sites, the reconstruction has a 
deadline of November 2011.

COLAS ÚT AT WORK ON THE RECONSTRUCTION OF 
ROAD NO. 76

A cOLAS Út zrt. Zalaegerszegi Igazga-
tósága több munkaterületen nagy erők-
kel dolgozik az útburkolat 11,5 tonnás 
rekonstrukcióján.
A tervezett ütem szerint halad a kivite-
lezés, így mostanra konkrétumokról tu-
dunk már beszámolni. A 76-os főút re-
konstrukciós munkái keretében Zala-
egerszegről kiindulva, a csácsbozsoki 
városrészben építjük jelenleg a körfor-
galmi csomópontot. Innét a városból ki-
felé haladva az 52 kilométeres szelvé-

uk a közlekedőknek. A forgalmat jelző-

lámpákkal és kézi vezérléssel is irányít-

juk majd, végig a felújítandó szakaszo-

kon. A zalacsányi félpályás útlezárások 

miatt a forgalom jelentős része a 75-ös 

főúton halad majd a Balaton irányába.

A tervek szerint idén megkezdjük a ki-

vitelezést a zalacsányi átkeléstől a Za-

la-hídig terjedő útszakaszon. A nettó 

4,5 milliárd forintos beruházás során a 

76-os főút 26,7 kilométeres szakaszát 

újítja meg a COLAS ÚT Zrt. A tizenegy 

FOrGALOMKOrLáTOZáSOKrA  

KELL SZáMÍTANIuK A GÉPJárMűVEKKEL KöZLEKE-
dőKNEK JÚNIuSBAN ÉS JÚLIuSBAN A 76-OS FőÚT ZALA-
EGErSZEGTőL ZALACSáNyIG TArTó SZAKASZáN.

rekonstrukcióján
COLAS ÚT

76  -os főút

Főbb mennyiségi adatok:

útépítési munkák 26,7 km

humuszleszedés 108 006 m3

Földműépítés (töltés, bevágás) 423 672 m3

hk védőréteg 58 607 m3

Ckt-t2 32 362 m3

AC-32 (F) és AC-22 (F) kötőréteg 37 789 m3; 90 700 t

AC-16 alapréteg 367 m3; 900 t

sMA-11 kopóréteg 12 235 m3; 29 400 t

Nemesített padka építése és feltöltés 53 859 m3

szegélyépítés 18 523 m

átereszépítések (40, 50, 60, 80, 100, 
120, 150 békaszáj, 180 békaszáj)

1 018 m

hídépítés (kerethíd szélesítése 2db, 
monolit vasbetonhíd 2 db)

57 m2, 66 m2, 120 m2, 70 m2

burkolatjel készítése 16 483 m2

nyig (valamivel az arborétumon túl) vé-
gezzük el az útburkolat megerősítését. 
A következő munkaterületünk az 
alsónemesapáti csomóponttól a 
búcsúszentlászlói elágazásig tart. Itt 
már a felső kopóréteget is ráhúztuk 
a kiszélesített útszakaszra, mely 
a nyár közepére készül el teljesen. 
A búcsúszentlászlói elágazástól 
Kisbucsáig tartó szakasz kivitelezését 
június közepén kezdjük meg, melynek 
szintén része a közműkiváltások 
elvégzése, valamint a vasúti átjáró 
átépítése. Jelenleg is dolgozunk a 
nagykapornaki átkelésen, a 76-os 
főút települési szakaszán végig 
megerősítjük a burkolatot. Emiatt még 
két hónapig tartó forgalomkorlátozásra 
kell számítani. Szintén dolgozunk a 
Nagykapornak végétől (a Fortuna 
vendéglőtől) a padári csomópontig 
terjedő útszakaszon, amely várhatóan 
őszre készül el.

Június végén, július elején kezdjük 

meg az útszélesítést Zalacsánytól a 

tilajújhegyi csomópontig, ahol magassá-

gi korrekciót is végrehajtunk. Ez a kivi-

telezés lesz a legösszetettebb feladat, 

mely során a legnagyobb zsúfoltságra 

és forgalomkorlátozásra kell számítani-

munkaterületre felosztott rekonstrukció 

befejezési határideje 2011 novembere.

A munka volumenét a következő adatok 

jellemzik:

Az útburkolat-megerősítés 26,2 km 

hosszon zajlik, ebből 50 cm burkolat-

szélesítés is történik 21,4 km-en. Ka-

paszkodó sáv 10,5 km-en épül, ebből 

3,2 km hosszon elválasztó sávval. 13 

db csomópontot építünk, melyből kettő 

körforgalmi csomópont lesz. Három hi-

dat szélesítünk és újítunk fel, négy for-

galomcsillapító szigetet építünk, vala-

mint 2,2 km hosszban csapadékcsator-

nát kivitelezünk.

Az új burkolat pályaszerkezete: 4 cm 

SMA 11 (F) modifikált, 9 cm AC 22 (F) 

modifikált, aszfalterősítő rács, 7 cm AC 

22 alap NM modifikált, 20 cm CKT,  

20 cm homokos kavics. A megerősítés 

pályaszerkezete: 4 cm SMA 11 (F) modi-

fikált, 9 cm AC 22 kötő (F) modifikált.
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A kelenföldi szennyvizes és hígí-
tott vizes műtárgysor építése a 11. 
főépítésvezetőség „Ferencvárosi–Kelen-
földi, Albertfalvai szivattyútelepek re-
konstrukciója” című szerződés részeként 
készült. 
A 2009-es Stollmayer ákos-díjra pályá-
zatomat a telep hidraulikai felülvizsgá-
latából készítettem, de fő célja, hogy a 
mérnök és az üzemeltető bírálataira, kri-
tikáira számítással alátámasztott vála-
szokat adjak. Ezek a válaszadások ter-
vezői feladatok, de számítással alátá-
masztott állásfoglalásukat nem kaptuk 
meg.
A bírálatok és kritikák a teljesség igénye 
nélkül az alábbiak: 

A telep nincs összhangban a budafoki fő-
gyűjtővel, abban visszaduzzasztást és 
nagy gyakorisággal elöntéseket fog okoz-
ni, hatása egészen a zsigmond téri át-
emelő telepig érezhető lesz.
Az új műtárgy szívótere túlságosan ki-
csi, mely gyakori szivattyúindításokat fog 
okozni, a szivattyúk pihenőideje nagyon 
kevés lesz.

A rendelkezésre álló terjedelem miatt a 
tanulmányomból és a telep hidraulikai 
üzeméről csak az érdekességeket mu-
tatom be. 

szú, dn1200–dn1400 átmérőjű, műanyag 
bevonatos vasbeton nyomócsőpár végzi. A 
hígított vizeket a sodorvonali nyomóakná-
ba, a régi szivattyúgépházba telepített 2db 
Pl7050 és 2db Pl7055 55kW-os szivaty-
tyú juttatja el.

A telep hidraulikai ellenőrzését a 380/360 
szelvényméretű budafoki főgyűjtő és a te-
lepi vezetékrészek vízszállító karakterisz-
tikájával kezdtem. Így a kitüntetett 4,5 és 
6,5 m3/sec vízmennyiségekhez tartozó 
legalacsonyabb vízfelszín felrajzolhatóvá 
vált a hidraulikai hossz-szelvényekre. Lát-
hatóvá vált, hogy nagyobb vízmennyisé-
geknél elképzelhetetlen a kifogásolt visz-
szaduzzasztás, a részletes visszaduzzasz-
tási számítások pedig kimutatták, hogy 
0,5m3/sec mellett csak cca. 15cm a visz-
szaduzzasztás a telep határánál.
A szivattyúk indítási sorrendje, a ki- és be-
kapcsolási szintek meghatározása bizo-
nyult a legnehezebb feladatnak. Figyelem-

– Csillapító torony kialakítása, ez 30–40 
méter magas vasbeton tornyot jelent a 
telep esetében. 
– Visszacsapó szeleppel és fojtott ággal 
is ellátott légüst alkalmazása, esetünk-
ben ez 50 m3-es tartályt jelentett volna 
vezetékenként utólagosan beépítve. 
– Az a speciális megoldás – amit a tele-
pen mi is alkalmaztunk –, hogy légüst-
ként a nyomócsövet használtuk fel. A lég-
beszívást vezetékenként dN300 vissza-
csapó szelep, a légtelenítést dN150 lég-
telenítő biztosítja.

A már említett megoldással a vezeték 
0,7–1,1 bar üzemi nyomása a szivattyú-
üzem leállítása után – 0,03 és 2,8bar kö-
zötti értékek között leng 45 másodperces 
időközökkel folyamatosan csillapodva.
Az alkalmazott védelem mellett is na-
gyobb nyomásértéket vártunk, az eltérés 
oka a vezetékben bent rekedt légbuboré-
kok és a jelentős helyi ellenállások (irány-
törések, szűkítések).
A leírtak alapján kimondható, hogy a tele-
pen kisebb-nagyobb módosítások elvég-
zése után a próbaüzem sikeres, az üze-
meltető FCSM Zrt. és a mérnök félelmei 
az üzemeléssel kapcsolatban alaptala-
nok voltak.

be kellett venni, a szívóterek kis űrtartal-
mát (2x22,00*2,8*1,2m), a minél alacso-
nyabb bekapcsolási szinteket (FCSM igé-
nye), a szivattyúk óránkénti maximális in-
dítási számát, a kis és nagyobb szivattyúk 
különböző kikapcsolási szintjeit, a két, 
egymástól független „két szívóteres” üze-
met, a beépített transzformátor kapacitá-
sának korlátait (a szivattyúk indítási áram-
felvétele az üzemi 3,5-szerese). A teljes 
üzemi paraméterekre mi tettünk javasla-
tot, melyet a próbaüzem során csak igen 
kis mértékben kellett módosítani.
A telep egyik hidraulikai érdekessége a 
nyomócsövekben keletkező vízlengés a 
szivattyúk leállása után. A jelenség abból 
adódik, hogy a nyomócsőben áramló víztö-
meg utánpótlása megszűnik, de az a len-
dülete miatt tovább mozog előre. Amennyi-
ben nem lenne beépítve a vezeték védel-
mét biztosító szerkezet, akkor leállás után 
a telepen a csővezetékben vákuum alakul-
na ki, kavitációs jelenséggel együtt. A lö-
késhullám visszagyorsulásakor hirtelen, 
1-2 másodperc alatt, a nyomás 20–25 bar 
értékre emelkedne. Az eredmény egyértel-
műen vezetéktörés, és a műtárgy teljes el-
öntése.Az ilyen lökéshullámok csillapítá-
sára több megoldás is elképzelhető. Ilye-
nek az alábbiak:

szöveg: Gulyás Ferenc
  fotó:Nagy Balázs

 The construction of the Kelenföld 
sewage structures were built as part of the 
“Reconstruction of the Ferencváros-Kelenföld, 
Albertfalva Pumping Stations” contract signed 
by COLAS-ALTERRA 11 chief engineering. 
My entry for the 2009 Stollmayer Ákos Award 
focused on the review of the site’s hydraulic 
features, but its main aim was to respond to 
the reflections and criticism expressed by the 
Engineer and Operator, with answers supported 
by calculations and figures. The criticisms 
include, but are not limited to, the following 
conclusions: 

The station is not in synchronicity with 
the budafok main collector and will cause 
backwater and very often flooding therein; 
its impact will be evident quite as far as the 
zsigmond sq. water-pump station.
The suction area of the new structure is too 
small and this will cause pumps to start 
frequently and allow for few idle periods.
because of the water sway within the delivery 
pipes between the new pumping station and 
the budapest Central Wastewater Treatment 
Plant (bKTsz), the operation of the pipe 
network and the pump station is unsafe.

After some minor changes made on the basis 
of calculations, the test run proved successful 
and the concerns of the Operator – FCSM Zrt. 
– and the Engineer regarding operation proved 
unfounded.

HYDRAULIC TESTING OF THE KELENFöLD 
WATER PUMP STATION 

     kelenföldiA

hidraulikai 
   felülvizsgálata

átemelő

A 2009-beN stOLLMAyer-dÍjAt Nyert 
guLyás FereNC PáLyAMuNkájábA 
NyerhetNek röVid betekiNtést Az 
OLVAsók. 

PáLyAMűVÉBEN A TELE-
PET ÉrT KrITIKáKAT  SZáMÍTáSOKKAL 
CáFOLJA GuLyáS FErENC.

 telep   

A telep kialakítása és 
főbb paraméterei

A telep feladata a budai oldal cca. három-
negyed területéről a szárazidei és a három-
szoros hígítású szennyvizek (4,5m3/sec) 
továbbítása a Központi szennyvíztisztító 
Telepre, illetve ötszörös hígításig (további 
2m3/sec) a duna sodorvonalába juttatni. 
Az e mennyiség fölötti vízmennyisége-
ket (további 12m3/sec) a záporolda-
li műtárgysor kezeli, melynek felújítá-
sát szintén a COlAs-AlTerrA zrt. 11. 
főépítésvezetősége végzi.
A telep új szennyvízoldali műtárgysora két, 
egymástól szinte független részből tevődik 
össze. A szennyvizek továbbítására három 
„kisebb” 170kW Cz3531/835, valamint 
egy „nagyobb” 275kW Cz3501/835 flygT 
szivattyú szolgál oldalanként. A szenny-
vizek továbbítását a duna alatt a bKszT 
felé a rXs projekt keretében megépített 
(12. főépítésvezetőség) 2db 1,6km hosz-
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szöveg: Ádám  Barbara, Kövesdy Tamás
  fotó: Nagy Balázs, Cultiris
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A cOLAS Út Északnyugati területi 
Igazgatósága hazánk egyik legszebb, 
építészetében, történelmében leggazda-
gabb helyén, a vizek városában, Tatán ta-
lálható.
A hévforrások már az ősidőkben is a kör-
nyékre vonzották az embert. Ennek ős-
kori nyomára leltek, amikor a tatai porha-
nyó-bányában körülbelül százezer éves, a 
jégkorszakból származó telepet tártak fel. 
Miután a rómaiak elfoglalták Pannóniát, 
Tatához közel építették meg egyik fontos 
katonai táborukat, amely a Látó-hegy ol-
dalán végigfutó vezetéken keresztül kap-
ta a vizet.
A település az árpád-házi uralkodók idején 
királyi birtok volt. Neve Tata alakban elő-
ször 1221-ben fordult elő. Ebben az idő-
szakban kezdődött a mai is legnagyobb 
tatai látványosságnak számító vár építé-
se is. Zsigmond király kedvelt tartózkodá-
si helye volt Tata, több királyi találkozót is 

  The northwestern regional directorate 
is situated in one of Hungary’s most beautiful 
places, rich in history and architecture – Tata, 
the city of waters. The Tata Öreg-tó is one of 
Hungary’s oldest man-made lakes, dating back 
to Roman times. The lake is a unique aquatic 
habitat with masses of rare bird species taking 
over the pool and surrounding area during 
migration periods. The first recorded ment-
ion of Tata’s name dates back to 1221, when 
construction began of Tata Castle – one of the 
greatest tourist attractions of the area today. It 
was during the reign of King Matthias that the 
castle was turned into a late-Gothic residence.
Visitors have always been attracted to Tata 
by its special microclimate, unique natural 
features, and its rich architecture and cultural 
life – a legacy of the interest shown by the royal 
court and nobility throughout history.

TATA – THE CITY OF WATERS vekbe. Nagyon szomorú azonban, hogy 
a korabeli, az udvart és a királyi párt ma-
gasztaló írások egyáltalán nem emlékez-
nek meg Mátyás anyjáról, Szilágyi Erzsé-
betről, aki Tatán halt meg, a ferences ko-
lostor ispotályában (ez ma a Kapucinus 
templom az Országgyűlés téren).
A törökök 1543-ban foglalták el Tata vá-
rát. Buda visszafoglalása és a török ki-
űzése után a település gyors gyarapodás-
nak indult. Az uradalmat 1727-ben gróf 
Eszterházy József vásárolta meg. Innen új 
korszak kezdődött a mezőváros életében. 
A gróf elismert építészeket (pl. Fellner Ja-
kab) és mérnököket hívott, akiknek se-
gítségével kialakult Komárom vármegye 
egyik legszebb, barokk stílusú épületek-
ben gazdag városa. Ekkor épült többek kö-
zött a város egyik nevezetessége, az óra-
torony, melynek különlegessége, hogy fa-
ácsolata egyetlen vasszeg nélkül, fasz-
egekkel és lapozással készült. Ma is hall-

A KIráLyI  
ÉS FőNEMESI 
BIrTOK  GAZdAG 
ÉPÍTÉSZETE ÉS KuL-
TuráLIS ÉLETE,  VALA-
MINT A VárOS KÜLöNLEGES MIK-
rOKLÍMáJA, EGyEdI TErMÉSZETI 
AdOTTSáGAI MINdIG VONZOTTáK 
A LáTOGATóKAT.

a vizek 
városatata,

szöveg: Ádám Barbara, Kövesdy Tamás
  fotó: Nagy Balázs

ható harangjátéka, amely minden óra 55. 
percében megszólal, elbűvölve az arra sé-
tálókat.
1824-ben vette át a tatai majolikagyár ve-
zetését a város híres szülötte, Farkasházy 
Fischer Móric, aki később, a herendi por-
celángyár tulajdonosaként máig tartó hír-
nevet és elismerést vívott ki a hazai por-
celángyártásnak. A herendi porcelángyár 
néhány év alatt Európa élvonalába emel-
kedett, a tökéletesség és a minőség a ter-
mék védjegyévé vált.
Az 1848–1849-es forradalom és szabad-
ságharc utolsó szakaszában, Komárom 
várának közelsége miatt, Tata és környé-

ke jelentős szerepet játszott. 1849 máju-
sának első napjaiban Görgey Artúr fővezér 
Tóvárosra, a Szarka fogadóba helyezte fő-
hadiszállását, s május 3-án innen indult 
Buda ostromára.
A kiegyezés után megkezdődött Tata 
nagyarányú városiasodása, mely gyá-
rak építését vonta maga után. A helység 
hamarosan bekapcsolódott a Komáro-
mot Budapesttel összekötő vasúti közle-
kedésbe is. Ebben az időszakban kezdte 
meg munkásságát Tata másik híres szü-
lötte, Bláthy Ottó Titusz (Tata, 1860. au-
gusztus 11.–Budapest, 1939. szeptem-
ber 26.) gépészmérnök, aki déri Miksával 

szervezett itt, a helyet pedig mezővárosi 
joggal ruházta fel.
A 15. század második felében, Mátyás ki-
rály figyelme nyomán a vár késő gótikus 
stílusú rezidenciává, a környék pedig a ki-
rály kedvenc vadászó és pihenőhelyévé 
vált. Bonfini, Mátyás történetírója, így ír a 
várról: „...körül dúsan aranyozott ebédlők, 
pompás hálótermek sora, gerendázatos 
mennyezetüket gazdag aranyozás és fa-
faragványok ékesítik...” Mátyás 1485-től 
gyakran utazott innen kocsiszekéren 
Bécsbe, mely a Tatával szomszédos Kocs 
község nevéből az itt készített gyors sze-
kér elnevezésére került át az európai nyel-



KITEKINTő

36
KITEKINTő

1 VErSENy, 1,5 TONNA dINNyE,  
2 TONNA JÉG, 20 OrSZáG,  
30 KG SóS MOGyOró, 150 KG MAZSOLA, 200 
LELKES SEGÍTő, 212 KM, 300 KG PArAdICSOM, 
500 KG TÉSZTA, 1 300 FuTó (EBBőL 30 COLAS-dOLGOZó),  
2 500 ÜVEG Sör, 3 000 M CIPőFűZő, 3 600 dB BANáN, 10 000 LITEr VÍZ, 50 000 
MűANyAG POHár, 60 000 LEFuTOTT KM! EZ AZ uLTrABALATON 2010!

UltraBalaton futóversenyen 
COLAs-csapatok  
az

mesterséges tava, amely a római korban 
létesült az által-éren épített völgyzáró-
gát révén. A tó és a hozzá tartozó mocsár-
rendszer a Tatai vár védelmét szolgálta. A 
18. században alakult ki a környék mocsa-
rainak lecsapolásával ma is meglévő tó-
rendszere, melynek nyomán Tata a „vizek 
városaként” vonult be a köztudatba. 
A tó kiemelt fontosságú vízi élőhely, ritka 
madárfajok a vonulási időszakban töme-
gesen megtalálhatóak a környezetében, 
az őszi-tavaszi madárvonulási időszakban 
főleg vadludak, de sirály, réce és egyéb ví-
zimadár is pihen a tavon és közvetlen kör-
nyezetében. 
1557-ben így írt Tatáról dzsezále 
Musztafa utazó:  „…Tata nevű, égig érő 
fallal kerített erősségük is volt, mely ter-
jedelmes síkságon, tenger nagyságú tó 
partján épült; melyet minden felől kelle-
mes ízű víz vett körül, minden oldalon tu-
lipán és rózsaliget környezett; melynek 
minden zege-zuga hasonló a paradicsom-

és Zipernowsky Károllyal együtt fejlesz-
tette ki az első transzformátort. Az ő talál-
mánya a mai lakásokban megtalálható vil-
lanyóra is.
A 19. század második felében Esterházy 
Miklós gróf megépíttette a lóversenypá-
lyát, és meghonosította Tatán az éven-
kénti rendszeres lóversenyeket. Tata az-
óta is híres lótenyésztéséről, amelyre az 
egyik legékesebb példa, hogy innen szár-
mazott a Ben Hur című amerikai film híres 

A tÓ ÉS 
A HOzzÁ tArtOzÓ  
MOcSÁr-
rEnDSzEr A tAtAI 
VÁr VÉDELMÉt 
SzOLGÁLtA.

kocsiversenyében győztes négyesfogat. 
1889-ben Fellner és Helmer (Vígszínház, 
Fővárosi Operettszínház) tervei alapján fel-
építették a várszínházat, ahol a lóverse-
nyek idején koncertekkel és színházi elő-
adásokkal szórakoztatták a vendégeket. A 
korabeli legmodernebb technikával felsze-
relt színházban még a kor leghíresebb szí-
nésznője, déryné is fellépett. Ennek ma 
már csak a romjait tekinthetjük meg. A Ta-
tai öreg-tó Magyarország egyik legidősebb 

hoz…” Bár ő nem turistaként járt itt, de a 
mostani idelátogatókat is hasonló módon 
el tudja varázsolni a jelenlegi városkép. 
Igaz, hogy azóta egy 24 ezres lakosú kis-
várossá nőtte ki magát, de csodálatos ter-
mészeti szépsége, az elmúlt korok emlé-
kei, melyek szellemét a város épületei és 
polgárai máig büszkén őrzik, és a rangos 
kulturális eseményei koratavasztól késő 
őszig vidámsággal, jókedvvel csalogatják 
a városba érkezőket. A városnak ezer arca 
van, mely mindenkinek tartogat egy apró 
meglepetést, ami feledhetetlenné teszi az 
itt eltöltött időt. 
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  Held for the fourth time, the UltraBalaton 
running race welcomed teams and individuals to 
run around the “Hungarian Sea” during June 18-
20, 2010. The unique sporting event is the longest 
running race in Central Europe, with a distance 
of 212 km. Out of the 55 teams participating in 
the 10-member relay, the “colas.hu” team from 
COLAS Center ended up in the commendable 
ninth place with a time of 18 hours and 25 
minutes. The Motorway Directorate’s “colas+” 
team finished 16th, and COLAS-ALTERRA 
Zrt.’s team came in 34th. Our teams’ excellent 
performance was a result of high team spirit, 
which was much called for particularly during 
the trying hours of the night and at daybreak. 
Congratulations to all participants! 

COLAS TEAMS AT THE ULTRABALATON 
RUNNING RACE 

cOLAS + 
Csapattagok: Angyal-Csóra renáta, bakti 
zoltán, balogh Mária, belkovics brigit-
ta, fodor Tamás, Karsai Tamás, Kiss lászló, 
stummer ernő, szilágyi Anna, szilágyi árpád
 
A COLAS életében már másodszor! 
Szerencsére a tavalyi nagy lelkesedés 
idén sem maradt alább, viszont a csapat 
a verseny előtti hajrában kicsit „elfáradt”. 
A csapat tagjai ugyanis, amikor munka 
után – M6-os autópálya átadása –  még 
tudtak, szoktatták magukat az aszfalton 
való futáshoz. És ekkor jöttek a sérülé-
sek, kinek a bokája, kinek a térde, comb-
ja, tüdeje, immunrendszere… de nem ad-
tuk fel… 2010. június 19-én 10:00 óra-
kor Tihany Belső-tótól elrajtoltunk. Ezen 
előzmények után a cél a célba érés lett/
volt.  Sajnos a verseny közben is jöttek a 
problémák, kiújuló gerincsérv (még ma 
is injekciózzák), vádligörcs, bokaszalag-, 
ínhüvelygyulladás, hányinger. A táv felé-
től már csak 8 főre csökkent a még futni 
tudó csapattagok száma. de a cél köze-
ledett! 2010. június 20-án hajnali 05 óra 
10 perc 51 mp-kor CÉLBA ÉrTÜNK! Már 
másodszor! És a tavalyi 20 óra 04 perces 

és az aggodalmasabb csapattársak is 
megnyugodhattak, hogy túlélték a máso-
dik és harmadik szakaszukat is… Időben 
hadrendbe állt áldozatos segítőink éjsza-
kai műszakja is. Csapattársunk, Józan 
Ildikóék nyaralójában, a „bázison”, néhá-
nyunknak volt alkalma rövid feltöltődésre 
(köszönjük Ildi szüleinek a gulyáslevest!!). 
Az utolsó, hajnali szakaszokra a teljes 
csapat felvonult… és végül átszellemült 
arccal úgy robogott át a célon, hogy még 
egy konkurens csapatot is megelőztünk 
10 másodperccel… 18 óra 25 perc alatt 
értünk célba, és nem akartunk hinni a fü-
lünknek, amikor bemondták: a colas.hu 
ezzel az eredménnyel a 9. lett a csapat-
versenyben… a jól megérdemelt pihenés 
után hétfőn a verseny honlapján is meg-
győződhettünk arról, hogy ez nem csak 
egy jó álom volt… COLAS-os társcsapata-
inknak is gratulálunk! 

Kövesdy Tamás

cOLAS-ALtErrA
Csapattagok: Janó zsuzsanna, Kereszturi Ka-
talin, bujdos Hajnalka, dombi ágnes, Kardos 
Máté, Tamás erdős, Pappert Attila, erdős dá-

niel, Kiss ákos, Csermák Iván. Köszönet a se-
gítségért: bujdos Péterné, nagy zoárd, gör-
bedi lászló, édes Csaba, balázs ádám

Valamikor április végén Kerti Márta hívott 
fel, hogy idén is lesz ultraBalaton, és – 
mivel tudja, hogy én is és Tamás bátyám 
is szeretünk futni – ezért ránk minden-
képpen számítana a szerveződőben lévő 
csapatba. Természetesen igent mond-
tam, mivel futni mindig mindenhol  jó do-
log, a Balaton körbefutása pedig – még 
ha csapatban is – egy egészen új és szép 
cél. Egy héttel Márta hívását követően 
jött egy e-mail Keresztúri Katától, hogy 
péntekre menjünk be, mert egyeztetést 
tartunk. Az e-mail címzettjei között láttam 
a csapatunk névsorát. Láttam, és nagyon 
jó érzés volt. Olyan kollégákat is sikerült 
beszervezni, akik előtte a futással szinte 
egyáltalán nem voltak kapcsolatban – és 
tessék. Ott ülünk a pénteki megbeszélé-
sen, mindenki feszülő mellkassal, hogy 
milyen király dolog lesz együtt éjjel-nap-
pal 24 órán át futni a Balaton körül, izgul-
ni a másikért, motiválni egymást. Az első 
megbeszélésen egyeztettük az igényeket, 
ki hányszor, milyen távokat szeretne futni. 

Pár nap alatt Kardos Máté megcsinálta a 
beosztást. Persze az izgalom továbbra is 
fenn állt, vajon sikerül-e?, fogom-e bírni?, 
bírni fogja a másik, aki eddig még csak 
a felét se? Mennyi idő alatt sikerül? Még 
egy egyeztetés a verseny előtt a logiszti-
káról egy héttel a verseny előtt. (Nagyon 
nagy segítség volt, hogy többen is jelent-
keztek, hogy segítenek a logisztikában, 
még éjszakai kerékpáros kíséret is volt… 
Tényleg lenyűgöző, az ember nem is gon-
dolná, hogy ekkora összetartás van ben-
nünk…  de van!!!) Egy közös edzés még 
a verseny  előtti szerdán, majd a nagy 
nap! állati jól sikerült, én nagyon élvez-
tem, és mindenki, akivel beszéltem, szin-
tén! Tényleg köszönet a segítőknek, nél-
külük nem ment volna ilyen jól! Igazi csa-
patmunka! 212km! Eredetileg 10km/óra 
átlagot terveztünk, amit 48 perccel (!) si-
került előrébb hozni! MINdENKINEK LE A 
KALAPPAL! TErMÉSZETESEN GrATuLá-
LuNK A MáSIK KÉT COLAS-CSAPATNAK 
IS!!! – akik időben megvertek ugyan, de 
sebaj, majd jövőre többet edzünk, job-
bak leszünk! MINdENKÉPPEN OTT A HE-
LyÜNK JöVőrE IS!

erdős dániel

időnkön közel 1 órát javítva, 19 óra 10 
perc 51 mp alatt teljesítettük a 212 km-
es távot!!!! Sérülten… „csonka” csapat-
ban! HATALMAS TELJESÍTMÉNy, HATAL-
MAS CSAPATMuNKA!!!! Nagyobb, mint 
bármilyen csapépítő tréning! Itt nagyon 
jól kell tudni együtt „dolgozni”! Ezúton is 
gratulálok minden csapattagnak, továb-
bá a másik két COLAS-os csapat tagjai-
nak, és minden indulónak! 
És amit a csapatom nevében biztosan 
kijelenthetek: JöVőrE, uGyANEKKOr, 
uGyANOTT!!!! Köszönöm Nektek! 

Angyal-Csóra renáta

cOLAS.Hu 
Csapattagok: Cselédi nóra, dedics zsig-
mond, gonda József, Horváth noémi, Kövesdy 
Tamás, Józan Ildikó, szabó Tibor, uttó györgy, 
Vajkovics Károly, dr. Vitál Márton

Néhányunkban merült fel az ötlet, hátha 
a COLAS-HuNGárIA központ külön csa-
pattal vehetne részt az ultraBalaton fu-
tóversenyen, de elbizonytalanodtunk, le-
szünk-e tízen, akik nem ijedünk meg a fe-
jenként 20 km-es távtól, különösen, mi-

után többen is ellenálltak lelkes buzdítá-
sunknak… Mégis, végül néhány hét alatt 
megalakult a csapat és a részvételi díj 
befizetése után már nem volt visszaút… 
A szakaszok beosztása után fokozódó iz-
galommal vártuk a versenyt és a futók 
szállításának „logisztikájára” egyre bo-
nyolultabb terveket szőttünk… Jó jelnek 
bizonyult, hogy a versenyt megelőző pén-
teken bevásárlást is útba ejtve sikerült a 
tihanyi központban felvennünk a rajtszá-
mokat és elérni az utolsó kompot, hogy 
emberi időben a szállásunkra érkezzünk. 
ugyan a szombati rajthoz a kezdő embe-
rünknek csak egy 200 méteres sprint-
tel sikerült odaérnie, de ezután már a 
„colas.hu” váltásai futószalagon követték 
egymást… A váltópontoknál nagy öröm-
mel üdvözöltük az Autópálya Igazgatóság 
és a COLAS-ALTErrA társcsapataink tag-
jait és szállítmányozóit. örömmel és meg-
lepetéssel tapasztaltuk, hogy a terv sze-
rinti 10km/h átlagsebességet egyre job-
ban túlteljesítjük… Így már aggódni kezd-
tünk, hogy kora délutánra várt „csapatré-
szeink” időben, egy órával előbb odaér-
jenek a váltópontjukra. Kora estére szét-
szóródott a több száz futóból álló mezőny 



Katasztrófa Pécsett
A pécsi Május 1. utca lakói nem hittek a 
szemüknek, amikor ablakukon kitekintve 
méter magas sártengert láttak hömpölyög-
ni az úton, miközben az út szélén parkoló 
autóik az úttal és a rézsűvel együtt a mély-
ben úsztak. A víz vitt mindent: autókat, 
oszlopokat, konténert és kőfalat… 
Május 18-ára virradóra az utca valóban 
úgy nézett ki, mintha háború lett volna: 
összetört autók, kidőlt villanyoszlop, leta-
rolt kerítések és növények. A víz és annak 
nyomai látszódtak mindenütt. Több parko-
ló autó alatt egyszerűen megnyílt a föld, 
ahogy az özönvíz helyet vágott magának, 
az autók egymás hegyén-hátán feküdtek 
a vízmosásban. Az utca alsóbb részein a 
házakat víz és sár árasztotta el. Az áradat 
egy valaha pazar terméskő partfalat, jár-
dát, és legalább egy hidat vitt magával a 

A COLAS ÚT MuNKATárSAI   

TöBB HELySZÍNEN SEGÍTETTEK A TAVASZI ESőZÉSEK 

után  kialakult árVíz EllEni VédEkEzésBEn és a kármEntésBEn.

Segítettünk

védekezésnél
árvízi  az
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közművekkel együtt. Egy 15-20 centi át-
mérőjű szennyvízvezeték kettétört e lezú-
duló víztömeg hatására. 
A lakók elmondták, hogy már évtizedek 
óta élnek az utcában, és bár voltak na-
gyobb vizek, ilyen hatalmas kár még soha-
sem történt. Néhány családot ki is kellett 
telepíteni.  Az áradás után két héttel a tör-
ténelem megismételte önmagát. Ismét le-
zárták a Május 1. utcát, mert az elvezető 
árokból a víz több helyen is kilépett és el-
öntötte az utcát. A védekezés homokzsá- 
kokkal, nyúlgátakkal történt.
Az utca kármentésítésében rengetegen 
részt vettek: a tűzoltókon kívül önkéntes 
egyetemisták, a Misina Katasztrófavédel-
mi Egyesület tagjai, a Máltai Szeretetszol-
gálat, a közműszolgáltatók szakemberei is 
a helyszínen voltak, és nem utolsósorban 
cégünk pécsi igazgatósága szintén részt 
vett a mentésben: kotrók és 10 fő segéd-
kezett az ár elleni küzdelemben.A szeren-
cse az volt, hogy nem nappal történt a bal-
eset, akkor személyi sérülés nélkül nem le-
hetett volna megúszni. Ezúton szeretném 
megköszönni kollégáinak mind a magam, 
mind a cég, mind pedig Pécs Megyei Jogú 
Város önkormányzatának nevében a hősi-
es segítségnyújtást!              szőllősi gyöngyi

Edelényi árvízmentési munka
A májusi-júniusi esőzések hatására a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei települések 
többségét megáradt patakok, vízfolyások 
fenyegették elöntéssel. 
A COLAS ÚT Zrt. debreceni Területi Igazga-
tóság dolgozói úgy érezték, hogy szüksé-
ges embertársainkon segíteni. 
2010. június 4-én pénteken, munka után 
neki is vágott egy maroknyi csapat, hogy 
ahol tud, ott segítsen. Hajnali 1:15 körül 
értünk Edelény központjába. A vasútállo-
másra kellett mennünk, oda volt leborítva 
a töltőanyag, melynek nagy részét a cég-
csoportunk alvállalkozói már a katasztró-
fa elején, önkéntesen elküldtek. Kb. 15 
fő rakta a zsákokat, mikor megérkeztünk. 
Késlekedés nélkül mi is nekiálltunk a töl-
tésnek. Az idő nagyon lassan telt. Egy-egy 
óra eltelte úgy tűnt, mintha már fél nap-
ja dolgoznánk. Bokáig érő vízszintnél lé-
pés közben kis híján levett a víz a lábam-
ról. A hídpálya alsó síkját súrolta a víz, gát-

védelemre elhelyezett tartályokat döntött 
fel. Sodrása olyan volt, hogy az út szegély-
től 2 méterre rojtozódott a víz szintje. Be-
ton táblákat mozgatott, a szennyvízak-
nák fedőlapját zsákokkal próbálták leszo-
rítani. Másnap 10 óra körül megérkezett a 
hadtáp és vele a Magyar Honvédség em-
berei. Többen voltunk már a depóhelyen, 
mint amennyi munkaerőre szükség volt, a 
zsák is elfogyott. délre ígérték a tetőzést. 
Mi úgy láttuk, kellően biztosítva vannak 
zsákokkal, illetve munkát végző kezekkel, 
ezért úgy döntöttünk, tovább megyünk, 
szétnézünk, tudunk-e még más helyszí-
nen segíteni. Szendrőn a látvány esély-
telen helyzetet mutatott. A víz gyakorlati-
lag minden akadály nélkül tudott terjedni, 
árasztani. A házak ablakának közepéig ért 
a víz. Imitt-amott az emberek a házakban, 
várták az érkező segítséget, hogy kiment-
sék őket csónakokkal. Csak a bekötő út 
volt még száraz. A híd túlsó ága azonban 
már vízben végződött. reménytelen hely-
zet. Nem tudtunk már mit tenni, ezért elin-
dultunk haza.                             Molnár gábor

Víz alatt a felsőzsolcai keverőtelep
Az Egri Igazgatóság keverőtelepe 
Felsőzsolca határán van. Ez is víz alá ke-
rült, és megközelíthetetlenné vált. Cé-
günk felajánlotta segítségét a védekezés-
ben, amit a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Miskolci Területi Igazgatósága el is foga-
dott. Több napon keresztül, több mint 15 
emberrel, köztük a keverőtelepi dolgozók-
kal, rakodógéppel, szállítóeszközökkel 
dolgoztunk. Az irányítást Tóth Tamás mű-
vezető kolléga végezte. A munka 12 órás 
műszakokban, 18 órától reggel 6 óráig 
tartott, homokszállításból, homokzsákok 
töltéséből és pakolásából állt. A munká-
kat a miskolci, Auchan áruház előtti 3 sz. 
főúton végeztük. Sajnos azt nem tudtuk 
megakadályozni, hogy Felsőzsolca ne ke-
rüljön víz alá.  földesi Csaba

  The staff of COLAS ÚT Zrt. helped in a 
number of areas and locations in the rescue efforts 
put in place following the spring flooding.
In Pécs, the residents of Május 1 St. could not 
believe their eyes when looking out their windows 
to see a meter-deep sea of mud billowing along 
the road, while their cars mixed together with the 
earthen batter were floating at the bottom of this 
unwelcome deluge. Excavators and ten people from 
the Pécs Directorate were deployed and involved in 
rescue work in the fight against the forces of nature.
As a result of the May-June rains and storms, the 
vast majority of communities in northern Hunga-
ry were threatened by flooding creeks and streams. 
A squad of people from the Debrecen Directorate 
helped with laying and stacking up sandbags, the 
filling of which had already been supplied by the 
subcontractors of the Company Group voluntarily at 
the onset of the disaster. We would like to thank all 
of our employees for their unselfish contributions in 
the rescue efforts. 

HELP WITH FLOOD PROTECTION
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 ®építésvezető ® cOLAS-AutÓPÁLyA 

Az ötvenhárom éves, kétgyermekes 
családapa szabadidejét a 
gasztronómia tölti ki.
tősgyökeres útépítőnek vallja magát bukros 
istván, aki tizenegy éve a közútépítő Válla-
lattól nyergelt át a debmúthoz. Az elmúlt bő 
évtizedben az ország számos pontján dolgo-
zott, munkái közül az M6-os autópálya építé-
sét emeli ki, ahol egy 13,5 kilométeres sza-
kasz gazdája volt. jelenleg az M0-s körgyűrű 
déli szektorának bővítésében vesz részt. Az öt-
venhárom éves, kétgyermekes családapa sza-
badidejét a gasztronómia tölti ki. Csapatával 
rendszeresen megméretteti magát főzőverse-
nyeken, a tardi kakasfesztiválon aranyérmet 
nyert kedvenc ételével, a kakaspörkölttel.  
A főzés azonban inkább társasági esemény-
ként fontos a COLAs építésvezetőjének, vagy 
ha jó ügyet szolgál, tavaly decemberben példá-
ul egy kecskeméti ételosztáson félezer rászo-
rulónak tálalt fel babgulyást a buki-team.

cSALÓtzKy KÁrOLy ® főmérnök ® cOLAS Út 

 „Világéletemben vonzottak a speciális szaktudást igénylő útépítési technológiák.”
A COLAs út különleges gépészeti technológiáit felsorakoztató Monori Főmérnökséget irányítja az ötvenhét éves Csalótzky 
károly, aki szívesen vall a munkájáról. Világéletemben vonzottak a megszokottól eltérő, speciális szaktudást igénylő útépítési 
technológiák, állítja a főmérnök, aki 2006-tól dolgozik a COLAs-nál. Az általa irányított szervezet a cég profitcentrumainak gé-
pészeti és technológiai kiszolgálását végzi, a burkolatmarás, a remix és az emulziógyártás jelentik a fő profilt. A gépészvéna 
Csalótzky károly „gyűjtőszenvedélyében” szintén megnyilvánul, a főmérnök szabadidejében előszeretettel foglalkozik régi gé-
pek, járművek és technikai eszközök reparálásával. A képen látható biciklit is saját kezűleg újította fel, és szerelte fel a  
1960-as években reneszánszát élő dongó-motorral.
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BEKÉnyI jÓzSEFnÉ ® mérlegkezelő és minőségellenőr ® cOLAS-ÉSzAKKŐ 

A rendezettség jellemzi leginkább munkáját.
2002 januárjától dolgozik a COLAs-észAkkő-nél, mérlegkezelő és minőség-ellenőri beosztásban. A mérlegházban 
fogad bennünket, ami meglepően rendezett és tiszta, látszik, itt egy nő az úr. ez a szemlélet jellemzi munkáját is, 
az időről időre befutó kamionok miatt meg-megszakítjuk a beszélgetést. bekényi józsefné keveset mesél magáról, 
annyit azonban megtudunk róla, hogy szabadidejében szívesen kirándul férjével, szeret úszni, napozni, és rendszeres 
résztvevője a cégcsoport által szervezett motoros találkozóknak. később kiderül, hogy tarcalon mindenki ismeri a 
COLAs-észAkkő negyvennégy éves munkatársát, akinek mindenkihez van egy-két kedves szava. 

GuLyÁS FErEnc 
® művezető ® cOLAS- ALtErrA 

„A változatos munkakört és 
a szakmai fejlődés lehetőségét 
szeretem leginkább.”
először a debreceni egyetem építőmérnök 
hallgatójaként, gyakornokként került kap-
csolatba az ALterrá-val, ahova egyete-
mi tanulmányai befejezése után nem sok-
kal visszahívták. gulyás Ferenc mintegy 
hat éve tagja a COLAs csapatának, eddig 
mély- és magasépítési feladatokban egy-
aránt részt vett. Épp ezt a változatos mun-
kakört és a szakmai fejlődés lehetőségét 
szeretem leginkább a COLAS-ALTERRÁ-
nál, állítja a jelenleg a kelenföldi átemelő 
telep bővítésén tevékenykedő művezető.  
A huszonnyolc éves gulyás Ferenc nap 
mint nap recsk és budapest között ingá-
zik, éppen ezért kevés a szabadideje. Mi 
több, a hét végén is tartja az iramot, egy 
ideje már a Miskolci egyetem bányamér-
nöki mesterképzésének alagút- és mély-
építő szakirányán folytatja tanulmányait.
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 KÁROLy CSALóTZKy ® Chief Engineer ® COLAS ÚT  Heading the 
Monor Chief Engineering – a team applying special engineering technologies 
– 57-year-old Károly is happy to talk to us about his job. “All my life, I have 
been attracted to unusual road construction technologies that require 
special knowledge,” says the chief engineer who has been with COLAS 
since 2006. His department is responsible for the technological servicing 
of the company’s profit centers, with the main business profile including 
surface grinding, remix, and emulsion manufacturing. Károly’s mechanical 
engineering vein is also evident in his “passion for collecting.” The chief 
engineer has been a devoted repairer of old machines, vehicles, and 
technical equipment for a long time now. The bicycle depicted here is also 
his work. He restored the vehicle to its original state and equipped it with a 
Dongo engine, which had its renaissance in the ’60s.

ISTVÁN BuKROS ® Construction Manager ® COLAS-Autópálya István claims 
to be a road builder to the core, who switched over to Debmút 11 years ago 
from Közútépítő Vállalat. Over the past decade, he has worked all over the 
country, but is proudest of his involvement in the construction of the M6 
expressway where he was responsible for a 13.5 km stretch. Right now, Ist-
ván, the construction manager of COLAS, is engaged in the expansion of 
the southern sector of the M0 ring road. The 53-year-old father of two is 
also a passionate hobby chef whose free time is devoted to gastronomic 
adventures. With his team, István is a regular fixture in cooking competitions 
and is the proud gold medalist of the Tard Rooster Festival, an award he 
received with his favorite dish: rooster stew. Cooking is either a social event 
for him or a skill he is happy to put to a good cause, like December when he – 
heading the Buki Team – prepared and handed out free bean goulash to 500 
needy people in Kecskemét.

FERENC GuLyÁS ® Foreman ® COLAS-ALTERRA Ferenc first came to ALTERRA 
as an apprentice and a construction engineer graduate of the University of 
Debrecen. After completing his university studies, Ferenc was soon invited 
to return to the organization. Ferenc has been a member of the COLAS 
team for about six years now and has been involved in both underground 
and structural engineering projects. “It is this versatility and professional 
development opportunities that I most like about working for COLAS-
ALTERRA,” says the foreman who is currently working at the Kelenföld water 
pumping station.
Day after day, 28-year-old Ferenc commutes between Recsk and Buda-
pest and has little free time left. What’s more, he keeps up the high pace on 
weekends as he attends Miskolc University, studying a Mining Engineers’ 
tunnel and underground master engineering course.

JóZSEFNé BEKéNyI ® Weighing and Quality Controller ® COLAS-északkő 
Józsefné has been with COLAS Északkő since January 2002, working as 
weighing and quality controller. She welcomes us in the weighing house, 
which is surprisingly neat and clean. This organized attitude also shines 
through her work, as we tend to break up the conversation from time to time 
because of trucks coming in the weighing house. Józsefné tells us little about 
herself. What we get to know, however, is that she likes going on excursions 
with her husband, swimming, sunbathing, and is an enthusiastic visitor to 
biker meetings organized by the company group. Later, it transpires that 
everyone in Tarcal knows the 44-year-old employee of COLAS Északkő, who 
has a pleasant word to say to and about everyone. 

NóRA CSELéDI ® Leading Controller ® COLAS-HuNGÁRIA Nóra is 28, and 
she started to work for the company group three and a half years ago as a 
financial-accounting controller. Since then, she has been promoted to the 
position of leading controller for COLAS-HUNGÁRIA. Her most important job 
is to make preparations for managerial decisions and to put together the 
necessary analyses and materials. “I find the constantly changing business 
environment motivating, and it compels me to continuously improve myself,” 
says Nóra when asked about her job. Originally from Miskolc, Nóra now lives 
in Budapest with her partner. Sports were always an important part of her 
life. This year she ran in the UltraBalaton ultra-running race with COLAS-
HUNGÁRIA’s team and finished in the prestigious ninth position.

OUR COLLEAGUEScSELÉDI nÓrA ®vezető kontroller 
® cOLAS-HunGÁrIA 

„A folyamatosan változó  vállalati,  
munkahelyi környezet motiváló hatással 
van rám.”
huszonnyolc éves, három és fél éve pénzügyi-számviteli 
kontrollerként került a cégcsoporthoz. Munkaköre azóta 
változott, és Cselédi Nóra immár vezető kontrollerként 
dolgozik a COLAs-huNgáriá-nál, legfőbb feladata a 
vezetői döntések előkészítése, illetve az ehhez szükséges 
elemzések és anyagok összeállítása. A folyamatosan 
változó vállalati, munkahelyi környezet motiváló hatással 
van rám, és folyamatos fejlődésre késztet, említi meg 
munkájával kapcsolatban. Az eredetileg miskolci 
születésű Cselédi Nóra jelenleg már budapesten él 
párjával. Mindig is aktívan sportolt ez máig fontos 
szerepet tölt be az életében. idén a cégcsoport színeiben 
részt vett az ultrabalaton futóversenyen, ahol a COLAs-
huNgáriA csapatával az előkelő kilencedik helyet 
szerezték meg. 
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A BáNyáK JELENTőS KZ 4/8 KÉSZ-
LETEKET HALMOZTAK FEL AZ uTóBBI IdőBEN, ÉS EZ A 
TECHNOLóGIA ErrE A NEHÉZSÉGrE IS MEGOLdáST JELENT.

BBtM M3  

Mint arról már 2008 végén hírt ad-
tunk, a COLAS ÚT (akkor még Colas-Eger) 
szakemberei franciaországi aszfaltta-
nulmányúton vettek részt, ahol különfé-
le francia aszfalttípusokat ismertek meg. 
Az egyik legnagyobb hatást a BBTM nevű 
(francia mozaikszó, jelentése: aszfaltbe-
ton nagyon vékony rétegekhez) zajcsök-
kentő aszfaltok tették ránk. Elhatároztuk, 
hogy mindenképpen kipróbáljuk Magyar-
országon is.
Ennek az eredetileg Franciaországban ki-
kísérletezett zajcsökkentő aszfalttípusnak 
két változata van. Az egyik szemkihagyá-
sos, a másik folyamatos kővázú.
A folyamatos szemeloszlású változatot 
(rugosoft 0/8) már sikerrel kipróbáltuk 
2007–2008-ban az M5-ös autópályán, de 
nekünk igazán a szemkihagyásos változat 
tetszett, Franciaországban ezt használják 
széleskörűen.
Szerencsére 2010 februárjában megvál-
toztak a magyar aszfaltra vonatkozó elő-

Zajcsökkentő   
aszfalt 

autópályán-as  az

  As reported at the end of 2008, experts 
from COLAS ÚT (known at the time as Colas-Eger) 
participated in a French study tour and learned 
about new types of asphalt and technology. They 
were most impressed by the noise reduction 
asphalts known as BBTM (a French acronym 
referring to a very thin layer of asphalt concrete). 
We have decided to try it in Hungary as well. The 
continuous grading technology (Rugosoft 0/8) 
has already been tested with success in 2007-
2008 on the M5 expressway. At the beginning 
of 2010, the Eger Directorate of COLAS ÚT was 
selected to perform large-scale reconstruction 
work on the left-hand side track of the M3 
expressway between km segments 114 and 144. 
The client had agreed to apply noise reduction 
BBTM asphalt on two short stretches as a trial. 
We then decided to break up the SMA 11 (mF) 
road surface by installing two short, 200-meter 
stretches of BBTM asphalt in the travel lane. The 
most efficient noise reduction can be achieved by 
using the smallest grain size, so we opted to use 
a Dmax=8mm mix. Preliminary mix experiments 
had been simultaneously carried out in three 
laboratories (Debrecen and Miskolc (COLAS 
ÚT) and Budapest (COLAS HUNGÁRIA)). Once 
the ideal mix was finalized, test production and 
installation was performed at the end of April 
2010 near Bodrogkeresztúr on Road No. 38 as 
part of an extensive pothole patching project. 
The test segments on M3 were finished on May 3, 
2010. There are tests still being carried out, and 
the comparison of noise reduction capacities of 
three directly adjacent mixes – SMA 11, BBTM 
8 A, and BBTM 8 B – is still to be made. We are 
optimistic: the noise reduction effect is audible to 
the naked ear.

NOISE REDUCTION BBTM ASPHALT 
ON M3 EXPRESSWAY

kopóréteget megszakítva kétszer 200 mé-
ternyi próbaszakaszt fogunk építeni a ha-
ladó sávon. A legjobb zajcsökkentő hatást 
akkor érjük el, ha minél kisebb maximális 
szemnagysággal dolgozunk, ezért dmax= 
8 mm-es keverékek mellett döntöttünk. Ez 
a zajcsökkentő hatáson felül azért is ked-
vező, mert a bányák jelentős KZ 4/8 kész-
leteket halmoztak fel az utóbbi időben 
és ez a technológia erre a nehézségre is 
megoldást jelent. 
Azt is elhatároztuk, hogy kipróbálunk 

folyamatos szemeloszlású BBTM 8 A (mF) keveré-
ket (hasonlít a már korábban kipróbált Rugosoft 
0/8-ra), 
szemkihagyásos BBTM 8 B (mF) keveréket, melyet 
a francia tanulmányút során látott aszfaltok mintá-
jára terveztünk meg.

Párhuzamosan három laboratóriumban 
(debrecen és Miskolc – COLAS ÚT –, illet-
ve Budapest – COLAS-HuNGárIA) folytak 
az előzetes keverékkísérletek. Az is kide-
rült, hogy a szokványos aszfaltvizsgálata-
ink ennél a speciális aszfaltnál nem olyan 
megbízhatóak. 
Miután kialakultak az aszfaltkeverékek, 
2010. április végén próbagyártás és be-
építés történt egy nagyfelületű kátyúzási 
munkán a 38. főúton Bodrogkeresztúr kö-
zelében. Az aszfaltkeveréket a felsőzsolcai 
Benninghoven aszfaltkeverő telepen állí-
tottuk elő. A helyszínen szerzett tapaszta-
latok és az ellenőrző vizsgálatok is azt mu-
tatták, hogy kisebb módosításokkal indul-
hat az autópályás beépítés.
Az M3-as autópályán a próbaszakaszok ki-
vitelezésére 2010. május 3-án került sor. 
A kétfajta aszfaltkeveréket az alábbi he-
lyeken építettük be:

134+850–134+650 kmsz: BBTM 8 A (mF) – folya-
matos szemmegoszlás
134+650–134+450 kmsz: BBTM 8 B (mF) – szem-
kihagyásos 

Szemre igen tetszetős, „rajzos” felüle-
tet kaptunk, különösképpen a BBTM 8 B 
(mF) keverék esetén. A helyszíni, illetve la-
boratóriumi vizsgálatok is igazolták, hogy 
ez a beépítés még jobban sikerült, mint 
a 38-as úti próba (köszönhetően annak, 
hogy ezúttal az autópályás komplett gép-
lánc dolgozta be az anyagokat). Több pa-

szöveg: Kolozsvári Nándor
  fotó: Kolozsvári Nándor

raméter tekintetében az előzetes várako-
zásainktól jelentősen kedvezőbb értéke-
ket mértünk.
Jelenleg is tartanak még egyes vizsgála-
tok, illetve a három – egymás mellett talál-
ható – felület: SMA 11, BBTM 8 A, BBTM 
8 B zajösszemérése még hátra van. de  
bizakodóak vagyunk, mivel a zajcsökkentő 
hatást „szabad füllel” hallani véljük.
A megrendelő áAK Zrt. képviselői is elége-
detten nyilatkoztak az elkészült próbasza-
kaszokról.
reméljük, tartósság tekintetében is felve-
szi a BBTM aszfaltunk a versenyt a már jól 
bevált SMA-val és ebben az esetben na-
gyon bízunk abban, hogy későbbi munká-
kon ez a kopóréteg-típus mint elsődleges 
műszaki megoldás szerepelhet. Köszö-
nöm valamennyi résztvevő fáradozását.

BBtM jELEntÉSE: 
ASzFALtBEtOn nA-
GyOn VÉKOny rÉ-
tEGEKHEz

írások és a BBTM aszfalt előírásaiba bele-
kerültek szemkihagyásos változatok is.
2010 elején egy nagy felújítási mun-
kát nyert a COLAS ÚT Egri Igazgatósága 
az M3-as autópálya bal pálya 114–144 
km sz. között. Megkerestük a megrende-
lő áAK Zrt. képviselőit és kértük, járulja-
nak hozzá, hogy zajcsökkentő BBTM asz-
falt próbaszakaszokat építhessünk a fel-
újítási munka két rövid szakaszán. A meg-
rendelő ehhez hozzájárult. Ezek az asz-
faltok igen érzékenyek az NZ 0/2 frakció 
minőségére, ezért laboratóriumi vizsgá-
latok alapján kiválasztottunk egy COLAS-
ÉSZAKKő-bányát, ahol a zúzott homok 
agyagásvány-tartalma alacsony. A tállyai 
bánya mellett döntöttünk.  Úgy határoz-
tunk, hogy a megvalósítandó SMA 11 (mF) 
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A COLAS-ÉSZAKKő TöBB ÜZEMÉBEN, 
SZOBON, SárOSPATAKON ÉS TáLLyáN OKOZOTT 
GONdOT AZ ELMÚLT IdőSZAK CSAPAdÉKOS IdőJáráSA. 

FLOODING ON THE MOUNTAINSIDE 

 Recent wet weather has caused problems 
in many of COLAS-Északkő Kft.’s plants, including 
places such as Szob, Sárospatak, and Tállya. 
The most severe damages were sustained by our 
Tállya plant. Spring rains and showers had already 
caused severe damages across the country, when 
we quarriers were still quite at ease believing 
that we were safe from flooding on the side of the 
mountain. We were proven wrong. As a result of the 
end of May’s intense rains, the flood broke into the 
quarry yard on June 1, threatening buildings, fuel, 
equipment and technology. Swift action was taken 
and an embankment was formed to divert the 
water away from the plant site; however, damage 
could not be avoided. The floodwaters had flowed 
down the road, blocking the culverts of the service 
road drains, washing away the road embankment, 
the asphalt, and guardrail footing. It also washed 
away 400 meters of the surface course of the 
asphalt road. The survey of damage incurred is 
currently going on parallel with construction.

ÁrviZek
hegyoldalbana

beavatkoztunk, szerencsére termeltünk, 
és így azonnal át lehetett csoportosíta-
ni a gépeket, embereket. A gyors intéz-
kedés mellett is nehezen értük el, hogy a 
védőtöltés ne szakadjon át. Sikerült egy 
újabb töltést kialakítani, amely elvezet-
te az üzemrészről az áradatot, de a kár-
okozás így sem maradt el. Több méter 
mély árkokat mosott az útpadkán, de ki-
tört egy gépház mögötti szalaglábnál is, 
és hömpölygött a hordalékkal teli „folyé-
kony smirgli”. A lezúduló folyam az úttes-
ten ömlött lefelé, miközben eltömítette 
a szervizút-árok átereszeit, szét- és alá-

A legkomolyabb károkat a tállyai üze-
münk szenvedte el. Tállyai üzemveze-
tőnk, Erdei József rövid beszámolója az 
áradatról.
A tavaszi esőzések már országosan ko-
moly károkat okoztak, amikor mi kőbá-
nyászok, abban a hiszemben figyeltük az 
eseményeket, hogy a hegy derekán min-
ket nem fenyeget az árvíz. Tévedtünk. 
Május végén a környező erdőket ért több-
napos intenzív eső hatására a víz június 
1-jén betört a bányaudvarra, veszélyez-
tetve épületeket, üzemanyag-kutat, be-
rendezéseket és a technológiát. Gyorsan 

mosva padkát, szalaglábakat, aszfaltot. 
Másnap a kárfelszámolás és a megelőző 
munkák folytak. Úgy fél nap kellett volna 
az árok befejezéséhez, de ennyi időt nem 
adott a természet, 3-án este újabb égi 
áldás jött. Ez az aszfaltút kopó rétegét 
szedte fel, vagy 400 m-en, miután a felső 
vízátereszek is eltömődtek a hordaléktól. 
A kármegelőzési munkák ez után folyta-
tódtak, és a tízórás műszak végén vég-
re fellélegezhettünk. Ha jön még eső, az 
már jó helyen fog folyni. A keletkezett 
károk felszámolása a termelés mellett je-
lenleg is folyik. 

szöveg: Csordás Kornél 
 fotó: Kertész Lajos

A TECHNOLóGIA 
150 ÉS 1200 MM 
KöZöTTI, TETSZőLEGES SZELVÉNyBEN 
ALKALMAZHATó MEGBÍZHATóAN.

PUBLIC UTILITY RENEWAL USING LIGHT-
HARDENING SOFT LINING 

 Light-hardening pipe-lining technology 
is often applied when renewing sewage pipes 
and networks, but the lining requires thorough 
preparations. A glass-fiber hose pipe filled with 
polyester resin is inserted into the cleaned and 
dried sewage, which – when inflated – adheres to 
the side of the sewage pipe. After inspection of 
the application of this technology, the UV lamps 
are inserted. The UV source moving within the 
pipe gives the resin a spatial mesh texture, and 
the final outcome is a seamless, watertight, 
abrasion- and chemical-proof solid glass-fiber 
polyester pipe. The connection points are cut out 
by a robot; the parts are joined by hat flanges. The 
entire process is controlled and checked by an 
integrated computer.

szilárduló Fényre 
lágybéleléses 

közműfelújítás 

A cOLAS-ALtErrA zrt. munkái között 
számtalan esetben fordulnak elő feltárás 
nélküli közműépítési technológiák. Na-
gyon gyakran vetjük be ezek közül a fény-
re szilárduló csőbélelést, mely 150 és 
1200 mm közötti, tetszőleges szelvény-
ben alkalmazható megbízhatóan. Ez a 
technológia egyaránt megoldást jelent az 
elavult gerincvezeték és az azon elhelyez-
kedő házi bekötések felújítására.
A bélelés komoly előkészítést igényel. 
Fontos minden információt megszerez-
ni a javításra szoruló szakaszról. Ez a fo-
lyamat a technológia egyik legfontosabb 
része, hiszen minden további döntésünk 
alapjaként az ebben a stádiumban meg-
szerzett adatok szolgálnak. Alapos tisztí-
tás után kamerával rögzítjük a csatorna 
műszaki állapotát, a gerinc és a házi be-
kötések pontos helyét, valamint a veze-
tékek adatait stb. A szennyeződések el-
távolítása magasnyomású tisztító autó-
val történik, a gyökérbenövések és egyéb 
masszív lerakódások megszüntetését 
nem járható szelvények esetén robot-
technikai eszközökkel végezzük. Ezt kö-
veti a megfelelő alátétfólia, valamint bé-
lelő tömlő kiválasztása és gyártása. A be-
építendő poliészter műgyantával átitatott 
üvegszálas tömlő fényvédő fóliával ellá-
tott, zárt dobozban érkezik a helyszínre.
Az alátétfólia, majd a bélelő tömlő behú-
zása után ez utóbbit levegővel felfújják, 
mely teljesen a cső belső falához szorít-

ja a fóliát. Az ellenőrzés után kerül sor az 
uV-lámpasor behúzására, aminek követ-
keztében bekövetkezik a térhálósodás. 
A bekötések csatlakozásánál precíz kap-
csolatot biztosít az úgynevezett kalapka-
rima idom, amit szintén robotberendezés 
segítségével helyeznek fel. A teljes folya-
matot számítógép vezérli és ellenőrzi. 
A béleléses eljárás előnyei között min-
denképpen meg kell említeni, hogy ha a 
kapcsolódó műtárgyak megfelelőek, a 
felújítás nem igényel bontást, helyreállí-
tást. Kiemelkedő előny továbbá, hogy a 
technológia élőmunka-igénye alacsony, 
kiválóan gépesíthető, és a megfelelő elő-
készítő munka gyors és pontos kivitele-
zést eredményez. 
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A COLAS S.A. KörNyEZET-
VÉdELMI IGAZGATóSáGA  JÚNIuS 7–8-
áN KörNyEZETVÉdELMI KONFErENCIáT rENdEZETT A 
dÉL-FrANCIAOrSZáGI TOuLOuSE-BAN. 

A NAGySIKErű 
TAVALyI rENdEZVÉNy 
uTáN  2010. MáJuS 
18-áN A MAGyAr ÉPÍTő 
FóruM ISMÉT SZAKMAI 
KONFErENCIáT rENdEZETT, AMELy AZ 
ÉPÍTőIPArI VáLLALKOZóK, BEruHáZóK 
ÉS MEGrENdELőK SZAKMAI 
TALáLKOZóJA VOLT. 

ECOLOGICAL FOOTPRINT IN FOCUS 

 On June 7-8, COLAS S.A. Environment 
Directorate held an Environmental Conference 
in Toulouse, southern France. We had a record 
number of participants – nearly 200 – from 
five continents. Hungary was represented by 
Dominique Caron and Marc Folny on behalf of 
CED, and by Tibor Gali, István Sipos, Ádám Ba-
lázs, and Péter Hanyecz on behalf of the COLAS 
Group. 
One of the focal points of the conference was the 
ecological footprint of mankind – the measure of 
human demand on Earth’s ecosystem. We were 
tasked with expressing the problem in terms of 
figures by using the preliminarily collected survey 
data on the various activities of the company 
group. Our delegates examined the 2009 CO2 
emission of COLAS quarries operating in Hungary, 
and road and public-utility constructions in 2009.

ökológiai 
FókuszbanMagyar Építő Fórum: 

lábnyom

Közös 
utakon az

szolgáltatáshoz. Különösen azt figyelem-
be véve, hogy a saját tevékenységeink-
re jellemző számok mellett alvállalkozó-
ink hasonló adatainak beszerzése is el-
engedhetetlen volt. 
Mindenesetre a tevékenységenkénti ki-
bocsátási végeredmények elemzésén,  
illetve továbbgondolásán keresztül ener-
giatakarékossági stratégiát is érdemes 
lenne megfogalmazni. 
E témán kívül több érdekes előadás fog-
lalkozott a recycling technológiákban vi-
lágszerte rejlő lehetőségekkel, a pályáza-
tok környezetvédelmi követelményeivel 
vagy például az ún. keresztaudit rendsze-
rek előnyeivel.
Azt hiszem, valamennyi résztvevő nevé-
ben kijelenthetem, hogy szakmailag igen 
értékes, jól szervezett, kellemes hangula-
tú rendezvényen lehettünk jelen. 

dés kísérte az infrastruktúrafejlesztések 
várható prioritásait, a Nemzeti Infrastruk-
túrafejlesztő beruházási-fejlesztési prog-
ramját, a Magyar Közút fenntartási-üze-
meltetési célkitűzéseit, valamint a regio-
nális Operatív Programok keretében meg-
valósuló útfelújításokat.
A ma társadalma egyre határozottabban 
fordul a fenntartható és felelős építési 
megoldások felé, ezért a jövő útja a kör-
nyezettudatosság. A „zöld” megoldások 
és energiahatékonysági célú technológi-
ai fejlesztések bevezetésében a COLAS 
nemzetközileg és itthon is az élen jár, en-
nek keretében ismertették a Technológi-
ai Igazgatóság által is folytatott fejleszté-
seket, innovációkat. Puchard Zoltán elő-
adásában tájékoztatást adott az úthasz-
nálói igények felől megfogalmazódó fe-
lületi és szerkezeti követelményekről, új 
alapanyag-vizsgálatokról és új tervezési 
lehetőségekről, amelyek mindegyike az 
anyag- és energiahatékonyság irányába 
mutat. A technológiai igazgató bemutatta 
a COLAS új aszfalttermékekkel kapcso-
latos fejlesztéseit, az alacsony hőmér-
sékletű aszfaltokat, előadásában kitért 
a helyszíni és telepi hideg remix eljárá-
sokra, valamint az útépítési technológiák 
és termékek energiaszükségére, szén-di-

A rekordszámú – csaknem 200 – 
résztvevő öt földrészről érkezett. Hazán-
kat a CEd részéről dominique Caron és 
Marc Folny, a COLAS Cégcsoporttól pe-
dig Gali Tibor, Sipos István, Balázs ádám 
és Hanyecz Péter képviselte. 
A konferencián az egyik központi téma-
kör az emberiség ún. ökológiai lábnyoma 
volt, ez alatt azoknak a hatásoknak az 
összességét értjük, amelyeket minden-

napi életünk során magunk után ha-
gyunk környezetünkben, a Földön. 

Manapság a médiában is egy-
re nagyobb figyelmet kap ez a 

téma, a mi feladatunk e prob-
léma számszerűsítése volt 

egy, a cégcsoportunk kü-
lönböző tevékenységein 

keresztül előzetesen elvég-
zett felmérés révén. A hazai 

COLAS-cégek kőbányászata, va-
lamint út- és közműépítése teljes fo-

lyamatának 2009. évi CO2-kibocsátását 
vizsgáltuk.  
Az útépítési ágazatra vonatkozó, Marc 
Folnyval közös előadásunkban elsősor-
ban az elvégzett felmérés sokrétűségét 
próbáltuk érzékeltetni, hangsúlyozva az 
adatgyűjtés nehézségeit is, többek kö-
zött azt, hogy a COLAS-ÉPÍTő Zrt. gazda-
sági és gépészeti vezetői, építésvezetői, 
energetikus szakembere hathatós segít-
ségére is szükség volt a teljes körű adat-

A novotel Budapest centrumban 
megtartott szakmai nap célja az volt, 
hogy aktuális és hiteles információkkal 
lássa el az idén rendkívül nehéz helyzet-
ben lévő építőipari ágazatot, és fórumot 
teremtsen a szakmán belüli, valamint az 
állami szervezetek döntéshozói és a vál-
lalkozók közötti párbeszédnek. A COLAS 
csoportot Puchard Zoltán technológiai 
igazgató képviselte a konferencián, aki 
előadásában az energiatakarékos útépí-
tési technológiák különböző lehetősége-
it ismertette.
Az előadások széleskörűen átfogták az 
építőipar különböző szakmai ágazatait és 
jelenlegi kihívásait. A 2010-es makrogaz-
dasági prognózisok mellett nagy érdeklő-

HUNGARIAN BUILDING FORUM: ON SHARED ROADS 

 After the success of last year’s event, 
the Hungarian Building Forum held another 
professional conference on May 18, 2010 for 
entrepreneurs in the building industry, investors, 
and clients. The aim of the event was to provide 
the hard-struck construction sector with credible 
and up-to-date information, and to create a 
forum for dialogue within the profession and 
between the decision-makers of government 
organizations and entrepreneurs. COLAS has 
always been at the forefront of introducing new, 
alternative “green” solutions and energy-efficient 
technological developments, both in Hunga-
ry and internationally; continuing this tradition, 
the latest developments and innovations of the 
Technological Directorate were presented. The 
COLAS Group was represented at the conference 
by Technological Director Zoltán Puchard, who 
presented energy-efficient road-construction 
technologies and alternative “green” solutions.

oxid-kibocsátására. A közeljövőben ha-
zai munkáink során remélhetőleg egyre 
gyakrabban lesz lehetőség a környezettu-
datos technológiai megoldások, alterna-
tív innovációk alkalmazására.
Értékelve a napi programot, az előadások 
színvonalát és a résztvevők hozzászólá-
sait, elmondható, hogy eredményes, jól 
sikerült rendezvényt szervezett a Magyar 
Építő Fórum.
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VISSZArOHANOK gyerek-

korom fái közé, és hallom,

amint valaki, aki éppen nem

látszik, nagyon halkan számol.

Harmincnégy, harmincöt, har-

minchat. Megijedek, kirohanok

a fák közül. állj, kiáltom, most

inkább játsszunk valami mást.

Nem akarom, hogy az évek

ilyen gyorsan múljanak. Hogy

aki bújt, aki nem, megyek.

Mondja, én meg próbálok

visszabújni gyorsan a fa mögé.

Kedves olvasók!

Megfejtésként a fenti versrész-
let szerzőjét és címét vár-
juk megfejtőnként külön borí-
tékban. A szerző kortárs költő 
és esszéíró, Tatán él, és nagyon 
szereti a várost.

Beküldési cím
COLAs-huNgáriA zrt.
MisOVits zsuzsA 
1033 budAPest
kórház u. 6-12.
Beküldési határidő
2010. augusztus 25.

Előző szám megfejtése
babits Mihály: télutó a sédpataknál 

A helyes megfejtők közül 
könyvutalványt nyert:
Kovács Jánosné (COLAS ÚT), Savanya Gyula 
(COLAS-HuNGárIA) Kabainé Juhász Csilla 
(Autópálya Igazgatóság) Danis Viktória 
(COLAS-HuNGárIA) Csató József  (COLAS-
ALTErrA) Domaniczki Éva  (COLAS-Északkő) 
Horváth Zoltán (COLAS ÚT) Komorné Makó 
Margit (COLAS-ALTErrA) Mészáros Attila 
(COLAS ÚT) Németh István (COLAS-ALTErrA)

Megfejtéseket csak a COLAS-HUNGÁRIA Cég-
csoport tagvállalatainak dolgozóitól fogadunk el.

? 



Immár harmadik alkalommal hirdetünk fotópályázatot 
a COlAs Csoportban dolgozó munkavállalók részére. 

I–III. díj
·  Kétszemélyes hétvége az     
 egerszalóki Shiraz Hotelben

 · Borkóstolás a St. Andrea 
 pincészetben

· 30.000,  20.000,  illetve 
 10.000 forint értékű  utalványok 
 a Művészetek Palotájába 

Beküldési határidő: 2010. augusztus 31. 
de folyamatosan várjuk a fotókat, mert előzetesen szeretnénk néhányat 
az újságban megjelentetni. A nyertesek fotóit a nevek feltüntetésével 
megjelentetjük lapunkban, illetve megfelelő színvonal esetén külön ki-
adványban.

Akt a tengerparton 1958

FOtópályáZAt 
2010

A fotókat minimum  
3 megapixeles digitális fényképező-

géppel készítve, eredeti, javítatlan for-
mában, CD- vagy DVD-hordozón, vagy 

e-mailen kérjük a szerkesztőségbe be-
küldeni. Hagyományos fotókat is elfo-
gadunk, minimum 10x15 cm-es papír-

képként. Egy pályázó maximum 
20 képet küldhet be. 

Beküldési cím: 
Kövesdy tamás

Colas-HUNGÁrIa  
1033 Budapest, Kórház u. 6-12.

Email: kovesdy.tamas@colashun.hu

Fotózz és pÁlyÁzz!

Vaszary János a 19. század végi és 20. század eleji magyar festészet egyik kiemel-
kedő alakja. 1909-től nagyjából egy évtizeden át tatán élt és alkotott. Ebben az 
időszakban kedvelt témája volt az Öreg-tó, amit a fények és a színek pillanatnyi vál-
takozásának alapos megfigyelésével festett meg. Ez a később keletkezett képe is 
hasonló természetfelfogásról árulkodik, ám a vonalvezetés játékosságában már a 
szecesszió ízlésvilága tükröződik.

Vaszary János


