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1 A COLAS-HUNGÁRIA Zrt. – M31-es autó-

pálya: portálszerkezet-állítás és szalagkorlát-sze-

relés. a Colas-HuNGárIa Zrt. autópálya Igaz-

gatósága a betonburkolat túlnyomó részének 

befejezésével már a portál- és VJT-szerkezet 

állítását és a szalagkorlát-szerelési munkála-

tokat végzi az M31-es autópálya építésen.

2 COLAS-HUNGÁRIA Zrt. – M0 körgyűrű, 

M6 autópálya és 51. sz. főút közötti szakasz. Új 

szakaszt nyert el a Colas-HuNGárIa autó-

pálya Igazgatóság az M0-ás körgyűrűn, így 

a konzorciumi társakkal együtt szélesítheti 

és láthatja el új betonburkolattal az M0 

körgyűrű M6 autópálya és 51. sz. főút közötti 

szakaszát, melyen 9 felüljáró híd mellett a 

hárosi és a soroksári duna-híd is a feladatok 

között szerepel. az összesen csaknem  

35 milliárd forintos beruházás befejezési 

határideje 2012. június 30. 

3 COLAS ÚT Zrt. – 86. sz. főút Zala megyei 

szakasz, 11,5 t-s burkolaterősítése. a 86 Colas 

Konzorcium (konzorciumvezető: Colas ÚT 

Zrt.) 2010. január 7-én szerződést kötött 

a NIF Zrt.-vel a 86. sz. főút Zala megyei 

szakaszának 11,5 t-s burkolaterősítésére a 

a Colas-HuNGárIa Zrt.
M6-os autópálya: befejező munkálatok és műszaki átadás
Február elején kezdődött a Colas-HuNGárIa Zrt. autópálya Igazgatós ága 
által kivitelezett M6-os autópálya-szakasz műszaki átadása. Jelenleg a 
befejező munkálatok folynak. a hivatalos átadás és forgalomba helyezés 
időpontja 2010. március 31.

0+000-37+774 km szelvények között. a felújí-

tandó 28 km-es útszakasz 2x1 sávos II. rendű 

főút. a meglévő pályát megerősítjük 11,5 t-s 

tengelyterhelésre, építési szakaszonként vál-

tozó vastagságú aszfaltréteg beépítésével a 

meglévő burkolat állapotától és teherbírásától 

függően, és szélesítjük a külterületi szakaszo-

kon 12,00 m-es korona-szélességre. Egy kör-

forgalmi csomópont átépül, három kanyarodó 

sávos csomópont létesül az országos közutak 

keresztezései-ben, egy híd-felszerkezet cseré-

jére és hét híd felújítására is sor kerül. az 

átkelési szakaszok előtt forgalomcsillapító szi-

getek épülnek és felújítjuk az autóbuszöblöket 

is. a munkák 2010 márciusában indulnak és 

2011 novemberében fejeződnek be.

4 COLAS-HUNGÁRIA Zrt. – M0 déli szektor 

szélesítése. az M0 körgyűrű 2+840–9+400 

szelvények közötti szakaszán a földmunkák 

készültsége 80%-os. az elkövetkező időszak-

ban folytatódik a töltés- és műtárgyépítés, 

illetve megindul a javító- és védőréteg 

beépítése is. a dulácska völgyhíd és a 2.06 

jelű híd próbacölöpözésének kiértékelése 

megtörtént. Megkezdődhet a hidak szerkeze-

ti tervének kidolgozása.

5 COLAS-ALTERRA Zrt. – Megújul a 

tiszaújvárosi termálfürdő. a fejlesztés kereté-

ben új szabadtéri gyógyvizes medence, az 

északi strandterületen új bejárati épület és 

nyitott öltözők, valamint a meglévő, egész 

évben üzemelő fedett termálfürdő bővítése-

ként új élménycsarnok létesül.  

a Colas-alTErra Zrt. kivitelezésében a 

teljes beruházási program első részeként 

az új szabadtéri medence készül el. sajtó-

nyilvánosság előtt megköttetett a kivitelezői 

szerződés, a munkák már zajlanak.  

a kivitelezésre 4 hónap áll rendelkezésre, 

hogy a nyári strandszezonban a vendégek 

már használhassák az új medencét. 

6 COLAS-ALTERRA & COLAS ÚT – Miskolc 

villamoshálózatának felújítása. Eredményt 

hirdettek a miskolci villamoshálózat felújítá-

sára kiírt pályázaton. a nyertes konzorcium 

a Miskolci Zöld Nyíl 2009 Konzorcium lett, 

amelyet a Colas-alTErra Zrt. vezet és  

tagjai a Colas-Út Zrt., a WIs Zrt. és  

a PENTaVIa Kft. a munka várhatóan néhány 

hét múlva – a szerződéskötést követően  

– megkezdődik. 
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A cOLAS ÉPítŐ zrt. hét útépítő profit-
centruma sikeresen szerepelt a közbe-
szerzési pályázatokon. aszfaltkeverőink – 
a 2008 évet is túlszárnyalva – 1 144 ezer 
tonna aszfaltot gyártottak. 2009 forgalma 
– kiegészítve a magas- és vasútépítési 
ágazatokkal – 35,5 milliárd forint volt.

A cOLAS-ÉSzAKKŐ Kft. – hasonlóan 
az előző két évhez – közel 2 millió tonna 
zúzott követ gyártott. Ebben az évben 
elsősorban a jobb minőségű zúzalékok 
iránt nőtt a kereslet. az ÉsZaKKő vásárlói 
között tovább nőtt a cégcsoporton belüli 
(Colas ÉPÍTő, aPIG) vásárlások aránya. 

 In 2009 the turnover realized by COLAS-
HUNGÁRIA Zrt. came to HUF 108 billion, which 
helped reinforce our position among Hungary’s 
major underground engineering companies. 
Last year’s high revenue was largely owed to 
the fact that our Expressway Directorate was 
building three expressways at the same time 
in 2009, generating a total revenue of HUF 56 
billion. COLAS-HUNGÁRIA’s largest project so 
far, the construction of the M6 expressway, 
will be complete by the end of March 2010. 
The 13 km stretch of M31 between Gödöllő 
and Nagytarcsa is expected to be handed over 
for public use around mid-June 2010, while 
works on the southern stretch of ring-road M0 
(between the M1 and road No. 6) started last 
year, with completion expected in June 2011.
In 2009, Colas-Alterra closed the year with 
losses despite its massive turnover of HUF 
14 billion; this was due to the high costs in 
the first six months and a few unfortunate 
earlier commitments. Costs were reduced 
in the second half and the organization was 
rationalized. Since July 1, the reborn Colas-
Alterra Zrt. has been managed by a fresh 
management team of young experts. 
Seven of Colas Építő Zrt.’s profit centers 
successfully participated in public procurement 
tenders. Our asphalt mixers produced 
1,144,000 tons of asphalt. Turnover in 2009, 
including the civil engineering and railway 
construction branches, was as high as HUF 35.5 
billion.
Colas-Északkő Kft. – similarly to the previous 
two years – produced nearly two million tons of 
crushed stone in 2009. 
Given the negative impacts of the economic 
crisis and the extremely fierce competition, 
our turnover for 2010 is now expected to 
drop significantly. The most striking decline 
is likely to be experienced by the Expressway 
Directorate, where revenues are expected to 
halve against 2009. The good news is that we 
are about to start building another stretch of the 
M0 expressway (€12 M) in a consortium. From 
this year on, the directorate is also dealing with 
structural engineering, and the new department 
of chief engineering has been reinforced with 
a team from the department of structural 
engineering from Colas Építő.
The successful tenders of recent years may 
allow Colas-Alterra Zrt. to make 2010 a year of 
stabilization, and realize the same revenues as 
last year. 
On December 31, 2009, the seven road 
construction profit centers broke away from 
Colas Építő Zrt. and merged with Colas Út Zrt. 
Owing to the business failures of 2009, our 
railway construction activities will be suspended 
temporarily.  As for Colas Út Zrt. and Colas-
Északkő Kft., we expect to see similar results 
for 2009.
Although the circumstances might be far from 
ideal, I still hope that our efforts will pay off 
and we will be able to retain our position at the 
forefront of Hungarian construction in 2010.
 

Gyula Kolozsvári
CEO

The Renewed COLAS GROup On The 
CuTTinG edGe

2009-BEN a Colas-
HuNGárIa ZrT. 
ForGalMa 108 MIllIárd ForINT 
VolT, EZZEl a TElJEsÍTMÉNNyEl 
állaNdósÍToTTuK HElyüNKET MaGyarorsZáG 
lEGJElENTősEBB ÉPÍTőIParI VállalaTaI KöZöTT. 

élvonalban
COLAS cégcsoport

szöveg: Kolozsvári Gyula, vezérigazgató
  fotó: COLAS

az

a Colas ÉPÍTő Zrt.-ből 2009. december 
31-én kivált a hét útépítő profitcentrum és 
beolvadt a cOLAS Út zrt.-be. a vasútépí-
tési tevékenységünket – a 2009. évi siker-
telenség miatt – átmenetileg szüneteltet-
jük. Ha a Colas ÚT Zrt. folytatni tudja az 
előző évi sikeres szereplését a piacon, a 
2009. évi forgalommal számolhatunk.

A cOLAS-ÉSzAKKŐ Kft. esetében is 
a 2009. évhez hasonló teljesítményre 
számítunk.

2010 nehézségeire készülve az első félév-
ben az autópálya Igazgatóság – várható 
nagy forgalomcsökkenése miatt – jelentő-
sebb létszámcsökkentésre kényszerül.

megújulva

Ez a magas forgalom annak köszön-
hető, hogy autópálya Igazgatóságunk 
2009-ben egyszerre építhetett három 
autópályát. az M6 autópályából, amely 
a Colas-HuNGárIa eddigi legnagyobb 
munkája, 2010-re már csak befejező mun-
kák maradtak, így március végén, remél-
hetően sikeresen befejezzük az autópálya 
építését. a Gödöllő és Nagytarcsa közötti 
13 km hosszú M31 autópálya készültsége 
2009 végén 85 %-os volt, forgalomba 
helyezése 2010. júniusban várható. az M0 
autópálya déli szakaszán (M1–6 sz. főút 
között) a második félévben kezdődtek a 
munkák. Befejezés 2011. júniusában vár-
ható. az autópálya Igazgatóság forgalma 
56 milliárd forint volt. 

2010-ben a gazdasági válság hatásai, 
valamint a kiélezett verseny miatt forgal-
munk jelentős csökkenésével számolunk.
a csökkenés az autópálya Igazgatóságon 
lesz jelentős, ahol a 2009. évi forgalom-
nak csak a felére számíthatunk.  
a korábban említett három munkán kívül 
konzorciumi tagként építeni kezdjük az 
M0 autópálya egy újabb szakaszát.  
a munka értéke 12 millió euró. létrehoz-
tunk egy magasépítési főmérnökséget az 
igazgatóságon belül, és ide helyeztük át a 
Colas ÉPÍTő magasépítő főmérnökségét.

az utóbbi időszak sikeres pályázatai a 
cOLAS-ALtErrA zrt. számára lehetővé 
teszik, hogy – az előző év forgalmát megis-
mételve – 2010 a stabilizáció éve legyen.

2009 elején saját etikai kódexet vezet-
tünk be. Jelentős figyelmet fordítunk a 
munkavédelemre és a környezetvédelem-
re. Elsősorban fiatal vezetőink számára 
folytatjuk a két éve megkezdett intenzív 
nyelvoktatást.

a környezeti hatások nem kedvezőek, 
hiszen a gazdasági válság hatása 2010-
ben is érződni fog. Mindezek ellenére 
azt remélem, hogy erőfeszítéseink ered-
ményesnek bizonyulnak és 2010-ben is 
meg tudjuk őrizni pozíciónkat a magyar 
építőipar élvonalában.

2009 első felében az alTErra Kft. 
ajánlatai, közbeszerzési pályázatai rendre 
sikertelenek lettek, ezért elkerülhetetlen-
né vált a költségek jelentős csökkentése, 
a szervezet egyszerűsítése. az alTErra 
Kft.-t – új nevén a cOLAS-ALtErrA 
zrt.-t – új, fiatalokból álló vezetőség 
irányítja július elsejétől.  
a 2009-es évet az alTErra 14 milliárd 
forint éves forgalom mellett veszteséggel 
zárta. a veszteség az első féléves magas 
költségek, és néhány korábbi, rossz 
vállalkozás (Pécs, sopron, szombathely) 
következménye.
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A cOLAS-HunGÁrIA technológiai 
Igazgatósága a regionális Fejlesztés 
operatív Program (roP) részeként a 
Közép-Magyarországi operatív Program 
KMoP-2009-1.1.4 jelű Vállalati innová-
ció támogatása című pályázati kiírásra 
nyújtott be pályázatot. a roP Irányító 
Hatósága támogatásra érdemesnek 
ítélte az „Energiatakarékos útépítési 
technológiák bevezetése a Colas-
HuNGárIa Zrt.-nél” című pályázatot, 
amely egy kétéves K+F programot 
valósít meg. a támogatott tevékenység: 
aszfalttechnológiai termékek, eljárások 
és szolgáltatások kísérleti fejlesztése, 
gyártása és tesztelése, valamint az új/
továbbfejlesztett termék, technológia, 
szolgáltatás piacon történő megjelené-
sét szolgáló marketing (konferencia, Pr).

 As part of the Regional Development 
Operative Program (ROP), the Technology 
Directorate of COLAS-HUNGÁRIA submitted 
a tender application for a grant under the 
framework of the Central Hungary Operational 
Programs (KMOP-2009-1.1.4) – “Promoting 
Company Innovation”. The Managing Authority 
of ROP determined the tender entitled 
“The Introduction of Energy-Saving Road 
Construction Technologies in COLAS-HUNGÁRIA 
Zrt.” – a two-year R&D program – worthy 
of support. Supported activity includes 
experimental development, production, 
and testing of asphalt technology products, 
procedures, and services, as well as the marke-
ting of newly developed products, technologies, 
and services on the market (conferences, PR, 
etc.).
Our most important aim is to reduce energy 
consumption and CO2 emissions. The different 
technologies are evaluated in comparison to 
the technological parameters of the asphalt 
mixtures controlled to reduce temperature and 
CO2 emission levels and used in Hungarian 
and international European practices. Having 
the results, early in the planning phase we can 
select the types of modifications we need to 
make to obtain any desired type of asphalt 
mixture, and we have exact information as to the 
extent of reduction in temperature and energy 
costs for high-traffic city roads, expressways, 
country roads, or low-traffic municipal roads. 
As a result of the support’s incentive impact, 
and on the basis of the comprehensive research 
plan, it is possible to develop energy-efficient 
asphalt mixtures and to widely dissipate the 
technology through conferences and technical 
journals.

SuCCeSSfuL R&d TendeR

A KörnyEzEtünKBEn BEKöVEtKEzŐ 
DrÁMAI VÁLtOzÁSOK KöVEtKEztÉBEn 
Az EMBErI tEVÉKEnySÉGEKEt 
A „FELELŐS FEjLŐDÉS” ELVÉnEK 
SzEM ELŐtt tArtÁSÁVAL KELL 
ÚjrAGOnDOLnI. 

a TECHNolóGIaI 
IGaZGaTósáG   
25 MIllIó ForINT 
TáMoGaTásI össZEG  
ElNyErÉsÉVEl 100 MIllIós 
KuTaTásFEJlEsZTÉsI ProJEKTET 
ValósÍT MEG.

szöveg: Gonda József 
  fotó: COLAS -HUNGÁRIA

pályázat
kutatásfejlesztési 
sikeres

a bíráló bizottság az elérhető maximá-
lis 100 pontból 88 pontra értékelte 
pályázatunkat és 6 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás mellett javasolta a 25 %-os 
támogatás megítélését.
a kutatási témát az alacsony hőmér-
sékleten gyártható aszfalttermékek 
és gyártástechnológiák kifejlesztése 
jelenti. legfontosabb célkitűzésünk az 
energiafogyasztás és a Co

2
-emisszió 

csökkentése. a hazai és nemzetközi 
(európai) gyakorlatban használatos hő-
mérséklet- és Co

2
-emissziócsökkentési 

céllal adalékolt aszfaltkeverékek mű-
szaki paramétereinek összehasonlítása 
után értékeljük a különböző technológiá-
kat. az eredmények ismeretében már 
a tervezési fázisban pontosan ki tudjuk 
választani, hogy milyen típusú aszfalt-
keverékhez milyen típusú modifikáció 
alkalmazható és mekkora hőmérséklet-/ 
energiaköltség-csökkentés érhető el 
nagy forgalmi terhelésű városi útpályá-
kon, autópályákon, országos közutakon, 
illetve a kisebb terhelésű önkormányzati 
szakaszokon. a támogatás ösztönző 
hatására átfogó kutatási terv alapján 
lehetőség nyílik az energiatakarékos 
aszfaltkeverékek fejlesztésére, konfe-
renciákon és szaklapokban a technoló-
gia széleskörű megismertetésére.
a munkaprogram részeként az alap-
anyag- és aszfaltvizsgálatok mellett kör-
nyezeti és gazdasági elemzést, valamint 
élettartam-modellezést is végzünk.  
a környezetünkben bekövetkező drámai 
változások következtében az emberi 
tevékenységeket (termékek és szolgál-

tatások előállítása, biztosítása) már a 
„Felelős Fejlődés” elveinek szem előtt 
tartásával kell újragondolni. a fenntart-
ható burkolatépítési tevékenység biz-
tonságos, hatékony és környezetbarát 
útburkolatot hoz létre, amely úgy elégíti 
ki a jelenkori használók szükségleteit, 
hogy egyúttal hangsúlyosan szem előtt 
tartja a jövő generációk elvárásait is. 
a fenntarthatóság alapvető kritériumai 
között az egyik legfontosabb és leg-
alapvetőbb a természeti erőforrások 
felhasználásának optimalizálása és az 
energiafogyasztás mérséklése.
az elmúlt évek folyamán, az Európai 
unióhoz történt csatlakozás ellenére, 
nem értünk el számottevő fejlődést az 
ipari szennyezés szabályozása és a mun-
kakörülmények javítása terén. Nagyobb 
figyelmet kell fordítanunk a természetes 
erőforrások felhasználásának korláto-
zására, vagyis az energiafelhasználás 
csökkentésének lehetőségeire, hiszen 
ezeknek a módszereknek és techno-
lógiáknak az alkalmazása gazdasági 
előnyökkel is jár.
a pályázati projekt megvalósításával 
együtt járó kötelezettség, hogy a 
befejezés utáni, két, egymást követő 
teljes üzleti évben a kifejlesztett termék 
(szolgáltatás, technológia) értékesíté-
séből származó nettó árbevétel elérje a 
támogatás minimum 30 %-át. Ezen árbe-
vételre vonatkozó jövőbeni kötelezett-
ségvállalás a langyos aszfalt (lT-aszfalt) 
próbaszakaszok kivitelezésével, illetve a 
kapcsolódó innovációval összefüggő te-
vékenységeink részeként is realizálható.
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It szervezet: az informatikai szervezetet 
a megváltozott működési feltételeknek 
megfelelően átalakítottuk. az adminiszt-
rátori csoport létszáma két fővel bővült  
a hatékonyabb támogatás érdekében.  
a telephelyeket újra felosztottuk az infor-
matikus kollégák között, biztosítva azt, 
hogy lehetőleg mindenkire azonos számú 
gép jusson. Vermes István a jövőben 
elsősorban a szerverparkért és az admi-
nisztrátorok támogatásáért felel.

Hálózat (LAn/WAn): Mindjárt az év 
elején összekötöttük hálózatunkat a pá-
rizsi központunkkal, így a magyarországi 
telephelyek is részesei lettek a Colas 
nemzetközi hálózatának. Ennek keretén 
belül immár Magyarországról is elérhetők 
a központi intraneten található dokumen-
tumok és applikációk. a telephelyeket 
összekötő hálózatot (WaN) tekintve 
forgalmi kategóriákat alakítottunk ki a 
kritikus alkalmazások számára, így bizto-
sítva mindig a szükséges sávszélességet. 
a beállítások az összes telephely, illetve 
vonal esetében egységesen megtör-
téntek, mostantól nem fordulhat elő az 
a gyakori probléma, hogy az internet 

aZ ElMÚlT ÉVBEN  
JElENTős VálToZá-
soK TörTÉNTEK  
HoGy aZ INForMaTIKaI rENd-
sZErEINK HaTÉKoNyaBBaN  
És sTaBIlaBBaN sZolGálJáK üZlETI 
CÉlJaINKaT, IllETVE sEGÍTsÉK a lEáNyVállalaTI 
KollÉGáKaT MuNKáJuK soráN. 

fejlesztések 2009-ben

szöveg: Bartók Zsolt 
  fotó: thinkstock

informatikai helyek és kollégák költözésénél is segít-
séget nyújt, mivel egy új telephely létesí-
tése esetén elég csak az adathálózatot 
kiépíteni és máris lehet a korábbi számot 
megtartva telefonálni. Nincs szükség pár-
huzamosan kiépített telefonhálózatra, így 
ez költségmegtakarítást jelent a jövőben. 
az új rendszer nem jár többletköltséggel, 
sőt később jelentős megtakarítások is 
elérhetők lesznek. az előző szolgáltatóval 
(T-system) a régi számok hordozása 
kapcsán adódó problémákat a múlt év 
végére sikerült orvosolni. 

rendszerfelügyelet: szintén az új háló-
zatra építve egy ingyenes rendszer-fel-
ügyeleti megoldást vezettünk be, amely 
a telephelyek és az egyes gépek hálózati 
forgalmát ötpercenként automatikusan 
ellenőrzi és adatbázisban rögzíti. a forga-
lom alakulása és trendjei napi, heti, havi 
és éves grafikonokkal követhető, ame-
lyek jelzik, hol van szükség sávszélesség-
bővítésre, illetve hol vannak még szabad 
kapacitások. Ennek alapján születnek 
majd döntések a bővítési igényekről. 
a rendszer a kritikus problémákról – 
szakadás, hálózati eszköz kiesése stb. – 
e-mailben értesíti az adminisztrátorokat, 
akik szükség esetén jelentik a problémát 
a szolgáltató felé. a jövőben a rendszert 
kibővítjük a szerverpark és applikációk 
ellenőrzésével is, így még a kritikus prob-
lémák jelentkezése előtt értesülhetünk 
a veszélyekről és jó esetben, időben 
elháríthatjuk azokat.

 During the past year significant changes 
happened on the IT field in order to serve our 
business needs and support the colleagues in 
their work in a better and more efficient way.
it	organization: Restructured the IT group, 
a systems engineer is in charge now to give 
second level support for the administrators and 
take care about the server farm. Hired two more 
administrator to better serve the plants and our 
colleagues.
Network	(LAN/WAN): In the beginning of the 
past year we connected the Hungarian network 
with Paris, by this step accessing central 
intranet and applications is now possible from 
Hungary. On the WAN links between the sites 
traffic shaping, dynamic bandwidth allocation 
(QOS) was implemented to always guarantee 
needed bandwidth for critical applications. 
We also replaced the old network devices 
(switches) within the local office networks. We 
implemented manageable Cisco devices as 
part of the project. It enabled us to monitor all 
the ports and traffic on the network for every 
connected device and PC.
iP	telephony: Implemented IP Telephony as 
a centralized solution based on the renewed 
network described above.  During this project 
we rolled out about 600 IP phones. Internal calls 
and company mobile phone calls are now free, 
for all other outgoing calls a central contract 
guarantees attractive prices.
systems	Monitoring: Based on the network 
we implemented a systems monitoring solution 
called Nagios that’s free of charge. The system 
monitors all the ports on the network in every 
5 minutes and displays it on different charts 
enabling decisions based on trends. We plan to 
add checks for server resources later. In addition 
the system notifies the administrators by e-mail 
about critical and warning events.

iT deveLOpmenTS in 2009  

forgalma lefoglalná a vonalat az egyéb 
alkalmazások előtt (pl.: JdEdwards, 
levelezés, intranet stb.). a telephelyi 
hálózatok (laN) esetében egységesen 
lecseréltük az összes hálózati kapcsolót 
(switch) a Cisco eszközeire. Ezek megfe-
lelnek a kor követelményeinek, távolról 
menedzselhetők, kialakíthatóak rajtuk 
szabály alapú konfigurációk, a forgalmuk 
pedig gépenként lekérdezhető, ezáltal 
megfelelő alapot jelentenek arra, hogy 
komolyabb szolgáltatásokat építhessünk 
rájuk.

IP telefónia: az első ilyen megoldás 
az IP protokoll alapú telefónia, más 
néven IP telefónia, mely az előzőekben 
ismertetett saját informatikai hálózatra 
épül. a projekt keretén belül nagyjából 
600 darab telefont helyeztünk üzembe, 
melyeket két, földrajzilag elkülönülő adat-
központban lévő telefonközpont szolgál 
ki, így is növelve a biztonságot. az egyes 
telephelyek és a céges mobil készülékek 
az asztali IP telefonokról ingyen hívhatók. 
Vezetékes és egyéb külső irányba pedig 
egy központi szerződés garantálja a 
kedvező percdíjakat. a megoldás a telep-
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INForMaTIKaI rENd-
sZErüNK „sZÍVEKÉNT” 
MűKödIK a sZErVErParK És aNNaK 
ElsődlEGEs oPEráCIós rENdsZErE. 

Rendszerváltás

informatikában

ésjövő 
 The cornerstone of our IT system are the 

server park together with the operation system 
and domain management. We report about the 
complete change in the infrastructure as well as 
further development plans in 2010.
Server consolidation: To replace and unify the 
old server park, in the beginning of 2009 a new 
modular server farm was put in place based 
on blade servers and on a connecting storage 
subsystem. The new server farm is consisting of 
only four blades. We implemented virtualization 
technology on the top of it. It features high 
availability, load balancing, efficient resource 
allocation and centralized management. Because 
of the used technology the solution is very cost 
efficient as the number of physical servers 
is greatly reduced. Less money spent power 
consumption and cooling. We can also truly say 
that it is a “greener” solution. Implementation 
times are reduced too as virtual machines can 
be created quite fast until resources are enough 
instead of ordering and implementing physical 
serves which can take 4-6 weeks.
Domain migration: Based on the new server farm 
we implemented our new domain architecture 
which was set up according the guidelines of the 
central IT team located in Paris. The new domain 
is consisting of 20 virtualized servers based on 
Windows 2008 up to now. The migration of the PC 
park is in progress and hopefully it will be finished 
for the time you read this article. As part of the 
process in March and April we plan to move the 
remaining file and application servers into the 
new domain. This project could be considered 
finished just after this step.
For 2010 we plan other significant changes on the 
IT field. The replacement of the old printer park 
with a unified and more efficient solution is in 
progress. The renewal of our WAN contract is 
ongoing, we plan to consolidate and upgrade 
bandwidth where needed to deliver an even 
better work experience for the sites. For the 
second half of the year we plan to implement a 
Helpdesk solution, that will enable us to register 
and track user requests, monitor efficiency based 
on solution times and prepare reports for the 
management upon request. According to the 
Unified Platform Project we plan to replace out 
of date PCs till our budget allows, so we can start 
implementing the new OS platform (Windows 7) 
in a later time.

huGe ChAnGeS in The fuTuRe Of iT AT COLAS  

Szerverkonszolidáció:  a régi, vegyes 
szerverpark egységesítése és konszolidá-
ciója céljából még az év elején beszerez-
tünk és beüzemeltünk egy új, moduláris 
elemekre (blade) épülő szerverparkot és 
az ehhez kapcsolódó adattároló alrend-
szert. az új szerverpark négy darab fizikai 
és az ezeken futó virtuális szerverekből 
áll, mely rugalmasan bővíthető igény 
esetén a későbbiekben. a használt 
virtuális technológiának köszönhetően a 
megoldás magas rendelkezésre állást, hi-
batűrést, központi felügyeletet, hatékony 
erőforrás-elosztást és -kihasználást biz-
tosít. Egy fizikai szerver kiesése esetén 
az azon futó virtuális szerverek elosztva, 
automatikusan újraindulnak a maradék 
három szerveren. a hibás szerver cseréje 
után a virtuális szerverek menet közben 
automatikusan visszakerülnek a cserélt 
fizikai szerverre az alkalmazások leállása 

megoldást eredményez és további jelen-
tős költségek takaríthatók meg. 

rendszerváltás (domain migráció):   
Tavaly már ezeken az új eszközökön 
hoztuk létre és teszteltük az új rendszert, 
mely jelenleg 20 virtuális szerverből áll. Ez 
a rendszer már Windows 2008 alapú és 
tartalmazza az új levelező rendszerünket 
(Ms Exchange), illetve a hardverek és 
szoftverek automatikus leltározását bizto-
sító megoldást is. a tervezés és telepítés 
során figyelembe vettük a francia közpon-
tunk ajánlásait és elvárásait is. a géppark 
átállítása március elejéig tart, majd a helyi 
fájl- és applikációs szervereket helyezzük 
át az átállás lezárásaként.. a levelezés tá-
voli (otthoni), interneten keresztül történő 
használata egyszerűsödik. az új webes 
felület jelentősen hasonlít az outlookra, 
megkönnyítve ez által a használatát. 

nélkül, tehát anélkül, hogy a felhaszná-
lók ezt észrevennék. Ezáltal akár nap 
közben elvégezhetjük a bővítéseket vagy 
a szükséges karbantartásokat. az új 
szerverpark, a technológiájának köszön-
hetően, költséghatékony megoldás is 
egyben, mivel a kapacitások határáig új 
fizikai szerverek vásárlása nélkül tudunk 
új alkalmazásokat bevezetni. a fizikai 
szerverek alacsony száma miatt az áram-
fogyasztás és a hűtésre fordított energia 
is jóval kevesebb, amely így „zöldebb” 

2010 folyamán további jelentős 
változások várhatók. Folyamatban 
van a nyomtató park egységesítése és 
modernizálása. a jelenlegi eszközpark 
rengeteg problémát okoz a központi 
alkalmazásoknál (JdEdwards stb.), illetve 
nagy részük nem támogatott az általunk 
is használt Terminal szerver alapú 
környezetben. Tervezzük a telephelyeket 
összekötő hálózat egységesítését, a 
sávszélességek növelését, amellyel elő-
készítjük a számítógépek és helyi alkal-

mazások automatikus, távoli telepítését. 
az Windows 7-es platform bevezetésének 
előkészítése miatt a géppark egy részét 
kicseréljük, a használható gépeken – 
ahol ez szükséges – pedig memóriabőví-
tést hajtunk végre. a második félévben – 
idő függvényében – szeretnénk bevezetni 
egy hibabejelentő (Helpdesk) megoldást, 
mely lehetővé teszi a beérkező igények 
rögzítését, az igények adminisztrátorok-
hoz (felelősökhöz) történő rendelését és 
a megoldás nyomon követését. lehetővé 
válik a hatékonyság mérése, riportok 
készítése és a vezetőség rendszeres tá-
jékoztatása az igényekről és a problémák 
megoldásának menetéről.

AZ INFORMATIKUSOK 
(balról jobbra)

ÉLES ZOLTÁN
TóTH MARCELL
VERMES ISTVÁN
BARTóK ZSOLT
NAGy NORBERT
JENdRUSCSIK TAMÁS
FELVÁRI PÉTER

az

szöveg: Bartók Zsolt 
  fotó: Nagy Balázs
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NaGy IZGalMaK, 
rENGETEG ENErGIa 
És MuNKa áráN, Jól 
sIKErülT a KoráBBI sZoFTVEr 
lECsErÉlÉsE a Colas-
HuNGárIáNál. aZ ÚJ ProGraM-
BaN TöKÉlETEsEN MűKödNEK aZoN FuNKCIóK, 
MElyEK MIaTT a VálTás GoNdolaTa FElMErülT.

 The need to find a more advanced 
alternative to replace the old wage and timesheet 
software was first put on the agenda last year. 
The old software did not sufficiently support user 
needs, it was often clumsy to use, many of the 
sums it generated were just simply incorrect, 
and most of its functions could not be upgraded. 
Following the decision in October, it was now a 
matter of urgency to introduce the system by the 
end of the year and implement the switchover. 
Further challenges were posed by the year 
change and the related legal amendments.  
Albeit at the cost of great anxiety, energy, 
and huge efforts, the January accounting and 
bookkeeping was successfully completed using 
the new system. It was really worth it to make 
the change, as the new addition to our line of 
software products will soon satisfy all needs, and 
the functions that had initially necessitated the 
swap are already working perfectly.

RepLACemenT Of The wAGe And TimeSheeT 
SOfTwARe

évváltás és az ennek kapcsán jelentkező 
jogszabály-módosulások, amelyek sajnos 
a bérprogram működésében nem várt 
problémákat okoztak. szintén a nehéz-
ségek közé tartozott, hogy a munkaidő-
nyilvántartó program nem állt megfelelő 
időben rendelkezésünkre és többször az 
adatok rögzítésekor került elő egy-egy 
probléma. Bár nagy izgalmak és rengeteg 
munka és energia árán, de végül jól sike-
rült a január számfejtést elkészítenünk. 
Ebben igen nagy szerepük volt a munka-
idő adatait rögzítő munkatársaknak. az ő 
feladatuk azért volt nehéz, mert gyakorla-
tilag nem volt lehetőségük tesztelni az új 
munkaidő-nyilvántartó programot, és egy 
egyszeri oktatás után önállóan (telefonos 
segítség állt rendelkezésükre) kellett a 
január havi időadatokat rögzíteniük. Elő-
fordultak rögzítési hibák, de ezeket, amint 
kiderültek (a legtöbbet még a számfejtés 
lezárása előtt), javítottuk, illetve amit nem 
tudtunk javítani, azt februárban hóközi 
kifizetésként orvosoltuk. lehet, hogy az 
utolsó mondatokat olvasva vagy esetleg 
kellemetlenséget tapasztalva sokakban 
felvetődik a kérdés, hogy érdemes volt-e 
váltani. Itt szeretném megjegyezni, hogy 
olyan bérprogram nincs, amely azonnal, 
módosítás nélkül megfelelő lehet egy 
olyan vállalatcsoportnak, mint a miénk. 
Véleményem az, hogy igen, feltétlenül 
érdemes volt váltani, mivel most van 
reményünk arra, hogy egy olyan prog-
rammal dolgozzunk, amely hamarosan 
minden igényt ki fog elégíteni és már 
most tökéletesen működnek benne azon 
funkciók, melyek miatt a váltás gondolata 
felmerült. 

munkaidő-szoftver	

cseréje

A

bérés

Gyakorlatilag már a vállalathoz való 
csatlakozásomkor több irányból meg-
fogalmazódott a bérprogram cseréjére 
vonatkozó igény. a korábbi programmal a 
felhasználóknak és majdnem valamennyi 
munkavállalónak akadt problémája.  
a felhasználók munkáját nem támogatta 
megfelelő módon, több feladatot igen 
nehézkesen lehetett elvégezni benne, 
és sajnos sokszor nem azt az eredményt 
kaptuk, amit szerettünk volna. Bár több 
tekintetben fejlesztették, sajnos voltak 
olyan funkciói, melyek hosszú távon sem 
látszottak fejlődni (kiléptetés, havi adó-
előleg kalkulálása, betegszabadság stb). 
Így a múlt év második felére egyre inkább 
úgy tűnt, ha hosszú távon szeretnénk 
javítani a bér- és munkaügyi feladatok el-
látásának színvonalán (egyebek mellett), 
szükségünk van olyan szoftverre, amely 
ebben a munkában támogatni képes 
bennünket. a döntés, hogy cseréljünk 
bérprogramot, szeptemberben született 
meg. Majd októberben lett végleges, 
hogy melyik szoftverfejlesztő céggel 
szeretnénk hosszú távon együttműködni. 
Már ekkor is látszott, hogy tekintve a cso-

porton belüli vállalatok számát, az általuk 
foglalkoztatott munkavállalók létszámát, 
valamint az eltérő bérezési, munkaidő-
beosztási rendeket, bizony szűkös a 
rendelkezésünkre álló idő. 
a helyzetfelmérést követően az első meg-
oldandó feladat az adatok átvétele volt a 
régi rendszerből az új bérrendszerbe. Eh-
hez elő kellett állítanom azt a táblázat- és 
fájl-formátumot, melyből az új rendszerbe 
át tudták venni az adatokat. Bár ez nem 
volt túl egyszerű feladat, de segítségemre 
volt Vermes István (a megfelelő szer-
kezet előállításában) és Éles Zoltán (az 
előállított táblázatok formázásában). az 
adatok közül természetesen nem min-
dent tudtunk átvenni, de a törzsadatok, 
jogviszonyadatok, bankszámlaszámok, 
magánnyugdíj-pénztári adatok ilyen 
módon való bevitele az új bérrendszerbe 
is nagyban megkönnyítette az indulást. 
Természetesen minden adatot tételesen 
egyeztetnünk kellett az átadást megelő-
zően (itt fontos szerepet töltött be Jenőfi 
richárd), majd az átvételt követően is. Ez 
utóbbi egyeztetést a vállalatokhoz rendelt 
bérszámfejtő – munkaügyes munkatár-

sak végezték, azaz a Colas- ÉsZaKKő 
Kft.-nél dr. domaniczki Éva és lukács 
andrásné; a Colas-alTErra Zrt.-nél 
Bujdos Hajnalka és lukács andrásné; a 
Colas ÚT Zrt.– nél (és a többi, ide kap-
csolódó vállalatnál): Németh Mónika és 
szabó József, a Colas-HuNGárIa Zrt.-nél 
Jenőfiné Holics Éva és Jenőfi richárd.  
a bevezetési folyamat következő feladata 
egy tesztszámfejtés elkészítése volt. azt 
teszteltük, hogy a speciálisan a vállalat-
csoportnál meglévő kifizetési jogcímek 
számfejtése megfelelő-e; a bérszámfejté-
si eredmények (így a bruttó és nettó bér, 
járulékok) összegszerűen helyesek-e; a 
főkönyvi feladás formátuma megfelel-e 
a JdE által elvárt formátumnak (itt 
külön köszönetet szeretnék mondani 
somogyi Emesének, aki ezt szorgalmazta 
és  folyamatos konzultációt folytatott a 
fejlesztőkkel); valamint, hogy az előállított 
utalási fájl megfelel-e a bank által elvárt 
formátumnak (azaz el tudjuk-e utalni a 
nettó béreket). Bár a teszt számfejtés jó 
eredménnyel zárult, sajnos az éles indu-
lás nem a várakozásoknak megfelelően 
sikerült. További nehézségeket okoztak az 

szöveg: dr Révész Margit
  fotó: Nagy Balázs
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ÚtFELÚjítÁS BAnGKOK SzíVÉBEn ® tavaly	a	COLAs	

thaiföldi	leányvállalatának	(a	thai	slurry	seal	Compamy	Ltd.)	munkatársai	végezték	

el	a	négysávos	észak-sathorni	főút	felújítását	Bangkok	belvárosában.	A	feladat	

nehézségét	az	jelentette,	hogy	kivitelezési	munkákat	csak	az	éjszakai	órákban		

és	akkor	is	csak	a	forgalom	biztosítása	mellett	lehetett	végezni.	ennek	ellenére		

a	beruházás	időre	elkészült,	ami	óriási	sikernek	számít	a	projekt	méretét,	az	építési	

helyszínt,	és	a	forgalom	nagyságát	figyelembe	véve.	

A trAnSzKAnADA AutÓPÁLyA-BEruHÁzÁS ® 
Az	85-ös	autópálya	építése	Quebec	keleti	térségének	jelenlegi	legnagyobb	beruházása. ® 
A	projekt	célja	az	országot	átszelő	transzkanada	főútvonal	egyes	szakaszainak	átalakítása	
négysávos	autópályává.	A	mintegy	7	800	kilométeres	útvonal	kanada	tíz	tartományát	
köti	össze	a	Csendes-óceántól	egészen	az	Atlanti-partvidékig.	A	transzkanada	valójában	
egy	összetett	közúti	és	autópálya-hálózat,	amelyen	belül	az	utak	szélessége	és	minősége	
korántsem	egységes.	A	COLAs	quebeci	leányvállalata,	a	sintra	által	2009	júniusában	
megkezdett	infrastrukturális	fejlesztés	a	saint-Louis-du-Ha!Ha!	település	és	Cabano	városa	
közelében	húzódó	185-ös	számú	út	felújítását	és	négysávossá	bővítését	jelenti	mintegy		
20	km-es	szakaszon.	Az	átadás	tervezett	időpontja:	2011	szeptembere.

COLAS SA KÜLFÖLDI munkái

thaiföld

kanada
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szöveg: Szőllősi Gyöngyi
 fotó: Horváth Zoltán

A szennyvízoldali átemelő építése 
még folyamatban volt, amikor tavaly 
augusztusban a záporoldalon is megkez-
dődtek a kivitelezési munkák. a projekt 
megvalósításában a legnagyobb kihívást 
a komplex feladat: az igen szűkre 
szabott – egyéves – kivitelezési idő, 
valamint az építés alatti vízkormányzás 
jelentette. 
a megvalósítandó létesítmények között 
szerepel egy – a szennyvízoldalihoz 
hasonló – új átemelő gépház; 5 db 
csatlakozó műtárgy; a meglévő szűrőház 
teljes rekonstrukciója; a muzeális gépház 
zsilipekkel történő lezárása, valamint 
számos meglévő kis akna gépészeti 
felújítása. az új gépház egy kör alakú mű-
tárgyban kapott helyet, melynek átmérő-
je 26 méter, a talajszinttől mért szívótéri 
mélysége pedig 14 méter. a létesítmény 
10 db propeller szivattyú beépítésével 
másodpercenként 24 m3 záporvizet lesz 
képes a duna sodorvonalába emelni, 
mellyel a környezetvédelmi szempontból 
ártalmas parti kivezetés a mértékadó 

aZ alTErra 
2009 JÚNIusá-
BaN NyErTE El a 

sZIVaTTyÚTElEP ZáPor-

oldalI rEKoNsTruKCIós MuNKáINaK 

KIVITElEZÉsÉT. 

The feRenCváROS pumpinG STATiOn – 
COnSTRuCTiOn Of The STORm-wATeR 
pump STATiOn 

 The construction of the sewage-water 
pump station was still under way when in August 
2009 the reconstruction of the storm-water 
pump station of Ferencváros began. The greatest 
challenges were posed by the very narrow 
implementation time we were allotted and the 
channeling of water during construction.
The facility will be able to pump 24 cubic meters 
of storm water per second into the main current of 
the Danube River, which will allow us to avoid using 
environmentally hazardous technologies as long 
as precipitation conditions remain normal.

szöveg: Farkas Zsolt
 fotó: Tóth Szabolcs

FeReNCVÁROSI 
     szivattyútelep  

átemelőzáporoldali

csapadék esetén is elkerülhetővé válik. 
a meglévő szűrőház átalakítása során a 
terepszint feletti szerkezet 70 százalékát 
elbontottuk. Feladatunk egy új vasbeton 
vázszerkezet és a rá kerülő 22 méter 
fesztávolságú födém megépítése.  
a gépészeti munkák során be kell épí-
teni négy új rácsot és helyet kap egy új 
híddaru is. a záporoldali kivitelezés ideje 
alatt gondoskodnunk kell az érkező vizek 
kormányzásáról, mely gondos tervezést 
és nagy odafigyelést igénylő feladat. a te-
lepen jelenleg szennyvízoldali próbaüzem 

a a

TaValy a Colas 
ÚT Is HoZZáJárulT a 
PÉCsI KulTurálIs ÉVad-
HoZ KaPCsolódó BEruHáZásoK 
sIKErEs BEFEJEZÉsÉHEZ. 

COLAS pARTiCipATed in inveSTmenTS 
Linked TO The péCS euROpeAn CApiTAL 
Of CuLTuRe evenT

 Last year the contribution of Colas Út Zrt. to 
the European Capital of Culture proved invaluable 
to the success of the related investments. Under 
the framework of the Sopianae Program we 
carried out road-surface reconstruction works. 
The renewal of streets was a real challenge for 
us, which we considered as a personal struggle 
with the elements. Some of the streets were 
narrow and steeply descending with heavy daily 
traffic, along with winding roads with bus traffic, 
the bustling streets of downtown Pécs, and 
streets of concrete slab, stone, and cobblestones 
with hidden cavities underneath. The project 
included works on downtown József Street, 
lined with a mixture of decaying and renovated 
buildings under historic-monument protection. 
Implementation was impeded by the fact that our 
customer – given a lack of finances – failed to have 
the implementation plan of the street prepared. 
We not only had to remove the existing road and 
pavement structure, but we were also forced to 
treat the defects of public gas mains. Despite the 
unexpected hardships, the company – living up to 
its reputation for quality – handed over the street 

péCSI
EKF-beruházásokban

Essen és Isztambul mellett idén Pécs 
Európa Kulturális Fővárosa (EKF). Éppen 
ezért mostanság az egész városban nagy 
a felfordulás. Minden második utca, híd 
és tér megújul. Tavaly a pécsi társasá-
gunk is hozzájárult az EKF beruházásai-
nak sikereihez. Vállalatunk a sopianae 
Program keretében útburkolat-felújításo-
kat végzett, amelyek igazi kihívást jelen-
tettek, és személyes küzdelemként éltük 

meg. az utcák között voltak meredekek 
és keskenyek, nem kis napi forgalommal, 
voltak kanyargós buszos útvonalak, 
aláüregelődött betontáblás utak, köves 
utcák, kockakővel kirakottak, és dolgoz-
tunk Pécs belvárosában is. 
Ez utóbbira példa a József utca, mely 
leromlott, illetve már felújított műemlék-
védelmi épületek hadából áll. Ezek állag-
megóvására fokozott figyelmet kellett 
fordítani. a munkavégzés megkezdésével 
rezonanciavizsgálatokat végeztettünk 
a kivitelezéshez szükséges hidraulikus 
bontógépek nagyságrendjének, illetve 
kapacitásának meghatározásához, így 
minimalizálva az épületeket ért káros, 
dinamikus hatásokat. a megvalósítást 
nehezítette, hogy az utca kiviteli terveit 
– pénzügyi erőforrások hiányában – a 
megrendelő nem készítette el, így a város 
esztétikai, műszaki és forgalmi igényeit 

részt vett  
COLAS

építése

kielégítve ezt nekünk kellett abszolválni. 
a meglévő út és járda pályaszerkezeté-
nek elbontásával a gáz-közművezeték 
hibáival is szembesülnünk kellett, mivel 
az utcában található acél középnyomású 
gázelosztó vezeték a vártnál korrodál-
tabb állapotú volt. a gázszolgáltató, 
illetve az esetleges katasztrófavédelmi 
szolgálatok is készültségben álltak, és 
folyamatosan felügyelték a munkákat. 
Nemegyszer a már elkészült alépítménye-
ket is megbontották az építési forgalmi 
terhelés hatására keletkezett gázszivár-
gások detektálása és elhárítása miatt.
Mindezek ellenére a közművezeték-
szolgáltatók segítségével, a műszaki 
ellenőri szervezet közreműködésével, 
az utcát az adott határidőre sikeresen, 
a cég hírnevéhez hűen (a megszokott 
jó minőségben), a megrendelő megelé-
gedettségére átadtuk. Így biztosítottuk 
megrendelőnket, hogy a hátralévő hason-
ló, vagy ezt meghaladó paraméterű utcák 
helyreállítását jó kezekbe adják. 

A tÁrSASÁG 2009-
BEn A SOPIAnAE 
PrOGrAM KErE-
tÉBEn VÉGzEtt 
ÚtBurKOLAt-
FELÚjítÁSOKAt A 
BArAnyA MEGyEI 
VÁrOSBAn.

zajlik, melynek során a szennyvízoldali 
gépház átlag 1,5 m3/s, maximum 6 m3/s 
hígított szennyvizet juttat a csepeli 
szennyvíztisztítóba. Mivel az építés a 
meglévő gépházat és szűrőházat is érinti, 
a duna magas vízállása esetén a 6 m3/s 
feletti vizek átemelése az építési sorrend 
és a műszaki tartalom legmeghatározóbb 
eleme. azon dolgozunk, hogy az említett 
építési nehézségek ellenére –  
a szennyvízoldali projekthez hasonlóan 
– kiváló minőségben, határidőre tudjunk 
teljesíteni.
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COL1

főgyűjtők 
építése

COL2és

a

a KÉT ProJEKT 
sZorosaN 
KaPCsolódIK
a BudaPEsTI KöZPoNTI 
sZENNyVÍZTIsZTÍTó 
TElEP ÉPÍTÉsÉHEZ. 
a FEladaT BudaPEsT 
KülöNBöZő 
uTCáIBaN a Már 
MEGlÉVő FőGyűJTőK 
TEHErMENTEsÍTÉsE, 
a sZüKsÉGEs HElyEKEN a CsaTorNáK 
PóTlása.

A cOLAS-ALtErrA zrt., valamint a 
sade Magyarország Kft. által létrehozott 
Konzorcium 2009. augusztus 14-én 
kötötte meg két szerződését a BKsZT 
tehermentesítő gyűjtőcsatornák és kap-
csolódó létesítményei Col1, valamint 
Col2 tárgyában. az egyik esetben a 
Col1 projektnél a munka konzorcium-
vezetője társaságunk lett, míg a Col2 
esetében a sade Magyarország látja el 
ugyanezt a feladatot.
a munkák megrendelője Budapest Fővá-
ros Főpolgármesteri Hivatal Közmű ügy-
osztály, a mérnök az oviber Kft. vezette 
konzorcium, az eljáró az Enviroduna Kft., 
a szerződés F.I.d.I.C. red Book alapú.

a munkák projektvezetője Geönczeöl 
Gergely főépítés-vezető. az egyes 
utcákért az egyes Főépítés-vezetőségek 
vezetői felelősek, azaz Halász Tibor, 
valamint szegfű Zoltán főépítés-vezetők. 
a projektek nyíltárkos és kitakarás 
nélküli csatornaépítést is magukba 
foglalnak. a 3,5–7 m mélységben épített 
csatornák meglévő csatornák tehermen-
tesítésére szolgálnak úgy, hogy egyes 
helyeken a régi csatorna elbontásával 
párhuzamosan folynak a munkák, a 
szennyvízelvezetés folyamatos üzemét 
biztosítanunk kell. a sok helyszín miatt 
változó igények jelentkeznek víztele-
nítési feladatoknál. az adottságoknak 

megfelelően hol nyíltvíz-tartással, hol 
vákuumkutas víztelenítéssel oldjuk meg, 
hogy száraz munkaárokban lehessen 
építeni. a nagy mélységek miatt szükség 
van dúcolásra, a munkaárkoknál többsé-
gében a nagytáblás dúcolatot, a munka-
gödröknél (műtárgyaknál, indító-fogadó 
aknáknál) szádlemezeket használunk, 
melyek teherbírását gondos számítások 
előzik meg. 
a működő házi bekötő csatornák felújí-
tása komoly koordinációs feladatot je-

A munkálatok kivitelezését a Közmű Igazgatóság egyes Főépítés-vezetőségei végzik. A Társaságunk által 
kivitelezett munkák a COL1 szerződésben az alábbiak:

CSATORNA JeLe HeLySZíNe HOSSZA FAJTÁJA KIVITeLeZőJe

COL1 LOT1
Szerémi 
út–Dombóvári út

834 fm DN 1200 vb csatorna 12. Főépítés-vezetőség

COL1 LOT1 Építész utca 486 fm DN 1600 vb csatorna 11. Főépítés-vezetőség

COL1 LOT1 Október 23. utca 304 fm DN 800 vb csatorna 14. Főépítés-vezetőség

COL1 LOT2

Dandár utca – 
Thaly K. utca – 
Üllői út – Szigony utca 
– Baross utca

2330 fm

Különböző átmérőjű, 
magasan fekvő 
főgyűjtőt tehermente-
sítő csatorna

12. Főépítés-vezetőség

A COL2 szerződésben kivitelezett munkáink az alábbiak:

CSATORNA JeLe HeLySZíNe HOSSZA FAJTÁJA KIVITeLeZőJe

COL2 LOT1
Ajtósi Dürer sor 
Cházár András utca

1262 fm DN 1400 vb csatorna 12. Főépítés-vezetőség

COL2 LOT1 Tábornok utca 387 fm DN 1000 ÜPE csatorna 11. Főépítés-vezetőség

COL2 LOT2
Elnök utca –
Rezső tér – Delej 
utca – Népliget

696 fm DN 2000 vb csatorna 12. Főépítés-vezetőség

 The consortium established by Colas-
Alterra Zrt. and Sade Magyarország Kft. is 
responsible for building the COL1 and COL2 main 
collecting channels designed to relieve some of 
the load on the Budapest Central Wastewater 
Treatment Plant. The projects are closely tied 
to the Budapest Central Wastewater Treatment 
Plant project. The task involves the relief of the 
existing main collection pipes already functioning 
in the streets of Budapest, and to canalize the 
given streets. The works are carried out by the 
specific Main Construction Managements of the 
Public Utilities Directorate. The activities involve 
open-ditch work and “No Dig” technologies 
as well. It is also necessary to slab down the 
flat-web sheet piles to border off the work site 
and the drainage work area.  The deadline for the 
project is very tight, therefore the total capacity 
of the Public Utilities Directorate will be utilized 
in order to complete the project successfully by 
July 31, 2010. The sewage construction works 
performed so far have met the deadlines set out 
in the planned schedule. Everyone involved in 
the project will do all they can to continue this 
positive trend.

COnSTRuCTiOn Of COL1 And COL2 mAin 
COLLeCTinG ChAnneLS

lent, hiszen a lakókat a felújítás idejére 
ki kell zárnunk a szolgáltatásból, tehát 
egy-egy HBCs-vel a lehető leghamarabb 
végeznünk kell. Ezek felújítását többek 
között fényre szilárduló lágybélelési 
eljárással oldjuk meg. 
a projektet igen szoros határidővel 
írták ki, ami azt eredményezi, hogy a 
Közmű Igazgatóság teljes kapacitására 
szükség van a 2010. július 31-ei sikeres 
befejezéshez. Nehezíti a feladatokat, 
hogy a BFFH Közlekedési ügyosztálya 

behatárolta az egyes közterületeken 
folytatható tevékenységeket, így nem 
lehet tetszőlegesen felvonulni az egyes 
munkaterületekre. a munka sajátossá-
ga, hogy több kerület is érintett egyszer-
re, és a budapesti utcák forgalomkor-
látozása igen intenzív. az eddig eltelt 
időszakban végzett kivitelezések az 
ütemterveknek megfelelően alakultak. a 
projekten dolgozók mindent megtesznek 
a további időszakban is, hogy ez a ten-
dencia folytatódjon.

szöveg: Filip Gábor
 fotó: Dézsi Zsolt, thinkstock
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a Colas ÚT ZrT. 
MuNKaTársaI 

NÉGy HóNaP alaTT 
VÉGEZTÉK El a 3203. sZ.  
ÚT 11 KM HossZÚ sZaKasZáNaK 
FElÚJÍTásáT.

a VÉMÉNdI TűZolTósáG 

TElEPHElyÉNEK KIVITElEZÉsÉT 
TElJEs EGÉsZÉBEN a Colas-HuNGárIa ZrT. 
auTóPálya IGaZGaTósáGa VÉGEZTE, KEVEsEBB, 
MINT TÍZ HóNaP alaTT. 

A	Gyöngyös–Jászberény  
összekötő út felújítása

A regionális Operatív Program kere-
tében, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által 
meghirdetett közbeszerzési pályázaton 
a Colas ÚT Zrt. nyerte el a 3203 sz. út 
0+200-11+100 Gyöngyös–Jászberény ösz-
szekötő út felújítását. a kivitelezési mun-
kálatok 2009. augusztus 3-án kezdődtek, 
és közel négy hónapig tartottak.  
a burkolatfelújítás jellemzően a pályaszer-
kezet cseréjét jelentette, több mint  
7000 m2 felületen, ami a bontási munkák 
után 15 cm homokos kavics, 20 cm FZKa 
és három réteg aszfalt beépítésével való-
sult meg. az átkelési szakaszokon közel 
100 db közmű fedlap szintre emelését 
kellett elvégezni, valamint átépíteni 1,5 

A tűzoltók már beköltöztek új állomás-
helyükre, az egykori faipari műhely helyén 
létesült új épületbe. a település kialakuló-
ban lévő központjának újabb büszkesége 
lesz a tűzoltóság épülete.  Véménden 
1958-tól létezik tűzoltó egyesület, de 
a fellelhető iratok és kitüntetések bizo-
nyítják, hogy már 1947-ben, sőt előtte is 
működött önkéntes tűzoltó egyesület a 
településen.  a hagyományok és a földrajzi 
közelség okán az M6-os autópálya alag-
útjainak tűzvédelmére Véménden köztes 
tűzoltó-egyesület alakult 2006 végén, 
amely most elfoglalhatta helyét a frissen 
átadott új épületben. a Véménd közelében 
épült viaduktok és alagutak esetében a 
balesetek miatti munkára kell felkészül-
niük, de olyan eseményekre is, mint az 
alagúttűz vagy éppen a veszélyes anyagot 
szállító járműveket ért katasztrófa.  
a tűzoltóság épülete földszintes szerkeze-
tű, hagyományos, két állószékes fa magas 
tetős kialakítású, amely egy alacsonyabb 
és egy magasabb, 5 méter belmagasságú 
épületrészből áll. Ez utóbbi az utcafront 
felől helyezkedik el, és főleg a szerkocsik 
tárolására szolgál. az utcai homlokzaton 
található a személybejárat is. az alapve-
tően vakolt homlokzatú épület bejárata 
téglaburkolatos kiemeléssel készült, 
nyílászárói faszerkezetűek, az ipari kapuk 
anyaga pedig eloxált alumínium.  
a véméndi (valamint a bátaszéki) 
önkéntes tűzoltóságok egy-egy teljesen 
felszerelt, félnehéz kategóriájú gépjármű-
fecskendőt kapnak térítésmentesen a 
pálya beruházójától, a Mecsek autópálya 
Konzorciumtól, amit már az új állomáshe-

km szegélyt. atkár belterületén a burkolat-
szélességet kétoldali szélesítéssel kellett  
6 m-re növelni. az aszfaltszőnyegezés sza-
kaszonként eltérő rétegrenddel épült, de 
általánosságban elmondható, hogy a tel-
jes felületet 2 réteg aszfaltmegerősítéssel 
láttuk el, összesen 14 ezer tonna mennyi-
ségben. szintén felújítottunk 16 km árok-
rendszert. a teljes szakaszon az 5+195 
és a 6+661 km szelvényben egyaránt két 
híd felújítását végeztük el. Mind két híd 
esetén a kopóréteg cseréje, a szegély és 
a korlát átépítése, valamint a vasbeton 
szerkezetek javítása alkotta a felújítási fel-
adatot. Pótmunka keretében megvalósult 
a 3203 és 3201 sz. utak csomópontjának 
korszerűsítése, így forgalomtechnikai 
szempontból biztonságosabbá vált az  
M3-as autópályához vezető szakasz.  
a csomópont korszerűsítésével egy évek 
óta használhatatlan csapadékcsatorna 
átépítésével megvalósult a csomópont 
megfelelő vízelvezetése is. a befejező 
munkák keretében több mint 3000 m3 
M56-t építettünk be a padkába. a műsza-
ki átadás-átvételi eljárás 2009. december 

ReCOnSTRuCTiOn Of The GyönGyöS
-JáSzbeRény COnneCTinG ROAd nO. 3203

 As part of the Regional Operational Program 
(ROP), our company was selected to renew 
an 11 km stretch of the Gyöngyös-Jászberény 
connecting road, commonly known as Road No. 
3203. Implementation started on August 3, 2009, 
and lasted nearly four months. The entire surface 
structure was removed and replaced using a 15 cm 
sandy-pebble layer, a 20 cm continuous crushed-
gravel bed, and three layers of asphalt. Generally 
we can say that the entire road surface was given 
two layers of asphalt reinforcement using a total 
of 14,000 tons of material. Also, a 16 km ditch 
system was renewed, along with two bridges. The 
junction of roads No. 3203 and 3201 was also 
modernized. The technical delivery-acceptance 
procedure was finished on December 4, 2009. 
The site manager of the implementation work 
was Szabolcs Bartók, who was assisted in the 
preliminary stages by foreman Zoltán Tasi and in 
the asphalt-laying stage by foreman Szabolcs Pityi. 
We are grateful for their cooperation.

The véménd fiRe STATiOn iS nOw COmpLeTe 

 The construction of the Véménd Fire 
Station was fully implemented by the Expressway 
Directorate of COLAS HUNGÁRIA Zrt. in less than 
ten months. The firefighters have already moved 
into their new location, where the new facility was 
built on the site of the former woodworking plant. 
The fire station will be the pride of the newly born 
central area of the town. 

4-én zárult le. a kivitelezési munka építés-
vezetője Bartók szabolcs volt, akinek az 
előkészítési munkálatokban Tasi Zoltán, 
az aszfaltozási munkákban pedig Pityi 
szabolcs művezetők voltak nagy segítsé-
gére. Munkájukat ezúton is köszönjük.

szöveg: Tolnai Alexandra
  fotó: Bartók Szabolcs

szöveg: : Rompos Gábor
  fotó: Molnár Ferenc

tűzoltóság
véméndi

Elkészült a
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a 2010-Es EuróPa KulTurálIs 
FőVárosa CÍM JEGyÉBEN ZaJló Város-
FEJlEsZTÉsEK KITörÉsI PályáT JElENTHETNEK a 20. sZáZad MásodIK  
FElÉTől saJáTos FEJlődÉsI PályáT lEÍró És GaZdasáGIlaG FoKoZaTosaN HáT-
TÉrBE sZoruló Város sZáMára. 

Kulturális alapú 

zajlik 

szöveg: : Csák Szilárd
  fotó: Nagy Balázs

városfejlesztés
PécSen

vekedése ellen hatott a közelben zajló 
délszláv háború, valamint a totálisan 
összecsukló bányaszektor. 
Kulturális szempontból viszont a dél-ma-
gyarországi régióközpont sokkal többet 
tud felmutatni egy átlagos magyar vidéki 
városnál. Jól ismert kulturális húzónevek 
kapcsolódnak ide: Zsolnay, Csontváry, 
Vasarely, a Bauhaus (Breuer Marcell, 
Forbát alfréd és Molnár Farkas révén), 
amelyek révén Pécs jó eséllyel pályázhat 
arra, hogy a kulturális évad után is aktív 

történelmének, kulturális és művé-
szeti hagyományainak köszönhetően 
Pécs az ország egyik legszebb és legiz-
galmasabb helyszíne. aligha akad még 
egy olyan vidéki magyar város, amelyik 
úgy megőrizte volna több ezer éves 
épített örökségét, mint a dél-magyaror-
szági régióközpont. a föld alól előkerülő 
ókeresztény emlékek Közép-Európa 
egyedülálló római kori leletanyagát 
jelentik, melynek révén Pécs felkerült 
az uNEsCo világörökségi listájára. 
Ha továbbhaladunk a képzeletbeli 
időtengelyen a város arculatát átformáló 
történeti időszakok felidézésében, máris 
a török korba képzelhetjük magunkat: 
minaret, dzsámi, türbe, hogy csak párat 
említsünk a meghatározó korabeli 
építményekből. Kiemelkedő korszakot 
hoz a városba a 19. század, amit főként 
a Zsolnay-épületkerámiákkal díszített 
historizáló paloták és Piatsek József 
munkássága fémjeleznek. a helyi szüle-
tésű építőmester hatása meghatározó 
a korabeli Pécs városképének alakulá-
sában. 
a 20. század közepétől sajátos fejlődési 
pályát ír le a város. az 1948 után fellen-
dülő feketeszén- és uránérc-bányászat 
hatására majdhogynem megduplázódik 
Pécs lakosainak száma, s ennek 
hatására komoly lakhatási gondok 
keletkeznek. az ötvenes évek közepétől 
a korszerűnek hitt ipari technológiákra 
alapozott pécsi házgyár valósággal 
ontotta magából a panelépületeket. 
Még ugyanebben az évtizedben megkez-
dődött a költőien csak uránváros névre 
keresztelt új városrész építése Pécs 
nyugati felében, és ehhez csatlakozott 

később „lvov kertváros” panelrenge-
tege. szerencsére a kommunista éra 
utópiájában szereplő 200–230 ezres 
lélekszámot a város sosem érte el.
autópálya nélküli régióközpontként 
(március végén adják át az M6–M60-as 
Pécsig tartó szakaszát) Pécsnek a rend-
szerváltás után sem lett Győrrel vagy 
például székesfehérvárral vetekedő 
gazdasági vonzereje. a térségbe nem 
áramlott elegendő mennyiségű működő 
tőke, és Pécs extenzív gazdasági nö-
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részese maradjon Európa kulturális for-
gatagának.  a 2010-es Európa Kulturális 
Fővárosa (EKF) cím elnyerése kitörési 
pálya lehet a város számára. Érzik ezt a 
helyiek is, akik az idei évadra a kulturális 
programok mellett olyan városfejlesztési 
beruházásokkal készülnek, amelyek 
hosszú távon is ösztönzőleg hatnak majd 
a város életére. Kulturális alapú városfej-
lesztés jegyében jelenleg 34,6 milliárd 
forintból zajlanak építőipari-infrastruk-
turális beruházások. az EKF-hez köthető 
legnagyobb projekt, a Zsolnay-gyár 
területének revitalizációja 10,9 milliárd 
forintból valósul meg.  
a leromlott műszaki állapotú, szecesszi-
ós műemléképületekkel tarkított öthektá-
ros területen kulturális-művészeti övezet 
létesül, amely nem csupán turisztikai 
szempontból jelent üde színfoltot, hanem 
a városlakóknak is tartalmas szórakozást 
kínál. Hiánypótló beruházás a kivitelezés 
alatt álló dél-dunántúli regionális 
Könyvtár és Tudásközpont, amely az 

 The culture-based urban development in 
Pécs under the framework of the 2010 European 
Capital of Culture may present a real chance for 
breakthrough in this city that has been treading 
on a peculiar path of development since the 
second half of the 20th century. Under the ECC 
program, construction investments are being 
realized to the value of HUF 34.6 billion in the 
regional center of South Hungary.  The greatest 
project focuses on the revitalization of the 
Zsolnay factory area from a budget of HUF 10.9 
billion. Stretching over an area of five hectares 
spotted with Secessionist listed buildings of 
debatable technical conditions, the plot is 
envisaged to be a home to culture and art. The 
building of the Southern Transdanubian Regional 
Library and Knowledge Center, with a budget 
of HUF 5.5 billion, is another long-overdue 
investment. The third Pécs mega-project is the 
building complex of the Conference and Concert 
Agency. Having a total investment value of HUF 
7.2 billion, the project is presently in its structural 
construction phase. Last year Colas Út Zrt. played 
an active role in renewing public areas. The 
company conducted road surface reconstruction 
works in many areas of the town and had 
consequently and indirectly contributed to the 
success of the Pécs year as a Capital of Culture. 

uRbAn deveLOpmenT bASed On CuLTuRe in 
péCS

egybeolvadt megyei és városi könyvtár 
mellett további három egyetemi könyvtár 
gyűjteményét egyesíti majd. a nyárra el-
készülő létesítmény 5,5 milliárd forintból 
épül meg. Pécs harmadik megaprojektjét 
a Konferencia- és Koncertközpont épület-
együttese jelenti, amely egyebek mellett 
a Pannon Filharmonikusoknak kíván 
állandó fellépési színhelyet biztosítani. 
a 7,2 milliárd forintú összköltségvetésű 
beruházás egyelőre szerkezetépítési 
stádiumban tart. Pécsen számos olyan 
beruházás is folyamatban van, amely az 
alapvető infrastrukturális hálózatok rend-
betételét célozza meg. Közterek felújí-
tására és közösségi terek létrehozására 
mintegy nyolcmilliárd forintot költhet a 
város, ezek jelentős része március végé-
re lezajlik. a közterületek megújításában 
tavaly aktív szerepet vállalt a Colas ÚT 
Zrt. is. a társaság útburkolat-felújítá-
sokat végzett a város több pontján, és 
ekképpen közvetve hozzájárult a pécsi 
kulturális évad sikeres kezdéséhez. 

A 2010-ES EurÓPA 
KuLturÁLIS 
FŐVÁrOSA (EKF) 
cíM ELnyErÉSE 
KItörÉSI PÁLyA 
LEHEt A VÁrOS 
SzÁMÁrA.

 József Piatsek (1781-1854) was one of the 
major master architects of Hungarian Classicism. 
Born and raised in Pécs, he returned to his 
hometown after wanderings as an apprentice, 
and lived and worked there until the end of his life. 
Although his name and works may not be as widely 
known as those of his noted contemporaries Mi-
hály Pollack and József Hild, he nonetheless played 
a decisive role in shaping the Pécs cityscape. His 
most widely recognized works are the Lyceum and 
the University Library, but he was also the designer 
of numerous Classicist residential buildings, 
palaces, public buildings, and chapels.

mASTeR buiLdeR Of CLASSiCiST péCS 

a KoraBElI 
PÉCs Város-
KÉPÉNEK 
alaKulásáBaN PIaTsEK 
JóZsEF HaTása MEGHaTároZó. 

Pécs építőmestere
klasszicista a

Piatsek József

Pécsett született 1781-ben, apja, 
leonardus Piatsek Bécsből érkezett a 
városba, a család – akárcsak a kor több 
jeles építőmestere – német anyanyelvű 
volt. apja korai halála után anyja, az ak-
kori szokásnak megfelelően 1786-ban 
új házasságot kötött adamus stettner 
építőmesterrel. Piatsek valószínűleg 
nevelőapja mellett, céhes keretek között 
sajátította el az építőmesterség alapjait, 
később inasként, a helyi rajziskolában 
folytatta tanulmányait. 1798-ban mes-
terlegényként vándorútra indult, majd az 
1800-as évek elején visszatért szülővá-
rosába, és dolgozni kezdett. 1804-ben 
kapta meg a pécsi polgárjogot, ekkor 
már kőművesmesterként említik. Fontos 
megjegyezni, hogy ebben az időszakban 
az épületek tervezése és kivitelezése 
nem vált el egymástól: más mesterek-
hez hasonlóan Piatsek is maga tervezte 
épületeit, de ő vezette építésüket is.
Neve és munkássága ugyan sosem vált 
annyira közismertté, mint leghíresebb 
kortársaié, Pollack Mihályé vagy Hild Jó-
zsefé, hatása mégis meghatározó a ko-
rabeli Pécs városképének alakulásában. 
legismertebb műve a lyceum, vagyis 
az egykori Püspöki, későbbi Egyetemi 
Könyvtár épülete, de bizonyíthatóan ő 
volt a tervezője több klasszicista polgár-
háznak, palotának, több középületnek 
és néhány kápolnának is.
Már munkásságának korai szakaszában 
is klasszicizáló stílusú épületeket 
tervezett és épített, de még számos 
barokkos formaelemet és díszítményt 
is használt. Jellegzetes példája eme 
alkotói korszakának a szent István tér 

szakból származik Piatsek egy másik, 
hasonlóan kvalitásos munkája, a már 
említett lyceum.
Fia, antal, 1835-ben tért haza vándor-
útjáról, a kettőjük közötti munkameg-
osztásról nem sokat tudunk, gyakran 
lehetetlen elkülöníteni a két építész 
munkáit. annyi bizonyos, hogy ebben 
az időszakban is több lakóépületet 
tervezett Piatsek József, és feltehetően 
továbbra is voltak nagyobb léptékű 
megbízásai is. az 1840-es években 
fokozatosan felhagyott építőmesteri 
tevékenységével. 1854. május 24-én 
halt meg.
az említett épületeken kívül gyakran 
Piatsek József munkájának tekintenek 
számos olyan, Pécsett található klasz-
szicista stílusú épületet is, melynek 
építészéről nem maradt fent írásos 
bizonyíték. Több polgárházat és palotát 
szokás stíluskritikai alapon neki tulajdo-
nítani, továbbá olyan jelentős középü-
leteket, mint Pécs egykori, klasszicista 
stílusban épült Városi Fürdője, továbbá 
a Városi színház vagy a Nádor szálló 
épülete. Ebben a kérdésben azonban 
nincs egyetértés a kutatók között. 
Mindenesetre a biztosan általa tervezett 
épületek is megkérdőjelezhetetlenül 
bizonyítják Piatsek József szakértelmét 
és tehetségét. Munkássága hozzájárult 
a klasszicizmus pécsi elterjedéséhez és 
a korabeli városkép alakulásához.

6. szám alatt ma is látható épület, az 
egykori Kajdacsy-ház. Bár bizonyos hom-
lokzati elemek – például a hangsúlyos, 
mozgalmas kialakítású kapuzat a felette 
található erkéllyel – a barokk stílus 
hangulatát idézik, a nagy síkokból kom-
ponált, higgadt homlokzat már minden 
kétséget kizáróan a korai klasszicizmus-
hoz köti az épületet.
Piatsek építőmesteri munkásságának 
középső, érett periódusát már nem 
jellemzi ez a kettősség, ekkor már csak 
a klasszicizmus formakincsét használta. 
Ebben az időszakban is gyakran dolgo-
zott magánmegrendelőknek, de több 
nagy középítkezés is kötődik a nevéhez. 
az előbbire az egyik legszebb példa a 
Mária u. 11–13. szám alatt álló, pom-
páját ma is őrző egykori Majláth-palota. 
Középületei közül feltétlenül említést 
érdemel az 1830–1833 között épült 
Városháza, mely egyike volt a korabeli 
Magyarországon épült számos reprezen-
tatív kialakítású városháza-épületnek. 
Ezt a művét már csak terveiből és régi 
fényképekről ismerjük, de ebből a kor-

szöveg: Veress Orsolya
  fotó: Cultiris
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 “Responsible Development” has been 
set as the most important strategic aim by 
the COLAS Group. The COLAS international 
magazine Routes devoted a special issue to the 
achievements of “Responsible Development”, 
and the same topic was chosen to be the central 
theme of the COLAS international management 
meeting. “Responsible Development” is based 
on the ethical principle that the company must 
strive to fulfill its profitable growth strategy in 
consideration with the natural environment 
and with particular responsibility. The social 
responsibility initiatives of COLAS subsidiaries 
are a testament of the COLAS commitment to 
solidarity, wherever they may be across the 
globe. For many years, COLAS has been active 
in social issues in many countries around 
the world. In the future, Mozaik magazine will 
also give accounts of the social responsibility 
commitments of the Hungarian company 
group. Based on the special edition of Routes 
on “Responsible Development”, the article 
describes Colas Djibuti’s contribution to the 
potable water supply for the local and nomad 
population near the work site, as well as the 
Colas Benin school construction and the 
Madagascar “Lemur Park” projects.

CORpORATe SOCiAL ReSpOnSibiLiTy AT COLAS 

a FElElős FEJlődÉs aZoN aZ 
ETIKaI ElVEN alaPul, HoGy a Colas 
NyErEsÉGEs NöVEKEdÉsI sTraTÉGIáJáT a Társa-
dalMI És TErMÉsZETI KörNyEZETHEZ Való alKalMaZKodással, 
FElElős TársadalMI MaGaTarTás MEllETT TElJEsÍTI.

Társadalmi 

szöveg: Kövesdy Tamás
  fotó: COLAS SA, thinkstock

COLAS-nál

A cOLAS csoport legfontosabb 
stratégiai célként tűzte ki, hogy Felelős 
fejlődést valósítson meg. a Colas 
nemzetközi magazinja, a rouTEs tavaly 
külön kiadványban foglalkozott a Felelős 
fejlődés eredményeivel, és a Colas 
nemzetközi vezetésének találkozóján, 
2009 márciusában, ugyanez a téma állt 
a középpontban. a Colas leányvállala-
tok – bárhol is működjenek a világon – 
társadalmi felelősségvállalási kezdemé-
nyezései a különleges helyi igényekhez 
kapcsolódnak és ezáltal a szolidaritás 
hiteles szellemét tükrözik. a Colas évek 
óta aktív társadalmi szerepet vállal szá-
mos országban, amelyek közül az aláb-
biakban mutatunk be néhány példát.  
a jövőben a MoZaIK magazinban a 
hazai cégcsoport társadalmi felelősség-
vállalásairól is be fogunk számolni.
a fejlődő országokban, így – Északkelet-
afrikában, az adeni öböl partján fekvő 
– djibutiban is súlyos problémát okoz az 
ivóvíz hiánya. az rN1-es számú, a sivata-
gon átvezető út 40 km-es szakaszának 
építése közben a COLAS Djibuti cég úgy 
döntött, hogy közreműködik az ivóvízel-
látásban a munkaterület környezetében 
élő helyi és nomád népesség számára. 
Tartálykocsikkal végezték a napi ivó-
vízszállítást a száraz időszakban, a cél 
érdekében a Colas munkacsoportja 
által létesített, 130 méter mély kútból. 
Emellett az állatállomány vízellátása 
érdekében 120-150 köbméteres tartá-
lyokat és tároló medencéket állítottak 
fel az út mentén.
Nyugat-afrikában, a guineai-öböl partján 
fekszik a Benini Köztársaság, amelyben 
a felnőtt lakosság 60 százaléka írástu-
datlan. a COLAS Benin leányvállalat építet-
te fel a „Gosso” iskolát. Nem sokkal az-
előtt a gyerekek rendszeresen elhagyták 
a düledező menedékhely iskolapadjait, 
különösen az esős időszak alatt, amikor 
nagy esélye volt annak, hogy bőrig 
áznak. Ma már három osztályteremben 
és egy irodában adottak a tanítás és 
tanulás megfelelő feltételei, amelyek 
azonnali hatást gyakoroltak a gyerekek 
tanulmányi eredményére. de nem ez az 
iskola az egyetlen példa Beninben. az 
ország északi és középső részét érintő 

125 km-es útépítési projekt kapcsán a 
Colas Benin leányvállalat úgy döntött, 
hogy az ottani, nyomorban élő lakosság 
gyermekeinek is épít iskolát. Pascal 
Guidi projektvezető elmondta: „Nem 
hiszem, hogy egész életemben tanúja 
voltam ennyi ember boldogságának! 
Mérhetetlen elégedettséggel tölt el, 
hogy segíthettem a szegénység elleni 
küzdelemben a saját hazámban.”
Madagaszkár délnyugati és délkeleti te-
rületein él és szinte az ország jelképévé 
vált a lemur, avagy a gyűrűsfarkú maki. 
Változatos élőhelyeken fordul elő, előny-
ben részesíti a galériaerdőket, a száraz, 
lombhullató erdőket és bozótosokat. 
sajnos, ez a kisemlős az erdőirtás miatt 
veszélyeztetett faj: a szigeten naponta 
öt hektár erdő tűnik el. 2006 óta azon-
ban a COLAS Madagaszkár leányvállalat 
támogatja a „lemur Park” – egy 6.000 
fából álló botanikus park – kezdeménye-
zését, ahol a lemur kilenc fajtája figyel-
hető meg természetes környezetében.  
a cég tehergépjárműveket bocsát a park 
rendelkezésére, hogy a sziget különböző 
régióira jellemző fákat átültethessék a 
park területére. 2007 és 2009 között 
800 fát gyökerestül szállítottak át a 
parkba több mint ezer kilométer távol-
ságból, hogy ott gondosan újraültessék. 
ráadásul mindezt a lehető leggyorsabb 
ütemben végezték, hogy a „transzplan-
táció” életképes legyen. a lemur Park 
támogatásával a Colas Madagaszkár 
cég a természetvédőknek a helyi 

élővilág fenntartása és újjáélesztése 
érdekében folytatott kutatását is segíti: 
új bogarak, kaméleonok és madarak 
születtek ezen a védett élőhelyen. Végül, 
a sziget fővárosában, antananarivóban, 
az általános iskolás gyermekeknek rend-
szeresen ismeretterjesztő programokat 
szerveznek, amelyek a madagaszkári 
élővilág sokszínűségével foglalkoznak. 
Humoros képes kiadvány is készült 
5000 gyermek és a Colas Madagasz-
kár 6000 munkatársa számára, amely 
az erdőirtás visszaszorításának szüksé-
gességére hívja fel a figyelmet és bemu-
tatja a fák átültetésének programját.

felelősségvállalás  
a
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KöZVETlENül, 
soK sZÍNBEN 
a ColasNál, 

EGy olyaN CsoPorTNál, 
aMElyNEK  saroKKöVE 

a soKsZÍNűsÉG És aZ össZEFoGás 

szöveg: Kövesdy Tamás
  fotó: COLAS SA

munka		társaink	
a  mi 

„A cOLAS-nál dolgozó férfiak és 
nők sokszínűsége gazdagítja a vállalat-

csoportot, közös intelligenciát alkotva: a 

kultúrák, a pályafutások, a vélemények, 

a származás, a nem, a kor, a megjele-

nés sokszínűsége értelmében. a sok-

színűség támogatása azt jelenti, hogy 

lehetőséget adunk mindenki számára, 

amikor megkülönböztetés nélkül alkal-

mazzuk és személyiségét tiszteletben 

tartva támogatjuk a pályafutása során a 

tapasztalat és felelősség növelésében.” 

az idézett bevezetővel jelent meg 2008-

ban „a Colas Emberei” című reprezen-

tatív kiadvány, amely a vállalatcsoport 

250 – köztük néhány magyar – munka-

társáról szól egyedi módon, kivételes 

képekkel, rövid és személyes bemu-

tatással. a Colas számára kiemelten 

fontos „sokszínűség” kivételes példa a 

nagy nemzetközi vállalatok között, és a 

Colas munkatársaiként büszkék lehe-

tünk erre az értékre. a Colas Mozaik 

színvonalát folyamatosan fejlesztjük 

annak érdekében, hogy munkáinkat és 

szakterületi eredményeinket a befekte-

tett munkához méltó és igényes módon 

mutassuk be. az elvégzett munka és 

a szakterületi felkészültség mögött 

azonban mégis a Colas legfontosabb 

értéke, az elkötelezett munkatársi 

közösség áll. Ezért a Colas számára oly 

fontos „sokszínűség” jegyében ezúttal 

megújítjuk a Mozaik magazin munkatár-

sainkat bemutató rovatát is.

 – …at COLAS, a group where diversity and 
integration are cornerstones
“The diversity of men and women working at 
COLAS represents a source of enrichment 
for the company’s human resources, forming 
its ’collective intelligence’: diversity in terms 
of culture, career path, profile, views, origin, 
gender, age, appearance, and more. Promoting 
diversity means giving opportunities to everyone 
without discrimination, when they are hired and 
throughout their careers in growing experience 
and responsibility.”
Published in 2008, The People of COLAS gives 
a brief insight into the lives of 250 employees of 
the company group - including a few Hungarians 
- in a unique way, complete with exceptional 
photography and a brief personal introduction. 
As a top priority in the COLAS company 
philosophy, diversity is an exceptional quality 
to have amidst global competition, and we feel 
that being COLAS employees we are rightly 
proud of this company value. The standard of 
the COLAS Mozaik is constantly being improved 
in order to be able to present our work and the 
achievements of our special fields in a way that 
is worthy of the energy we all invest into our 
work. However, what lies behind our completed 
projects and professional approach of the 
special fields is what COLAS hails as its most 
important value: a dedicated community of 
staff. For this reason and in the spirit of diversity 
– a quality ever so important for COLAS – we 
are pleased to renew the “Staff Introduction” 
column of Mozaik magazine.

OuR COLLeAGueS...

224 //  Special Issue

Mbonani Timothy Nxumalo 
OPERATIONS MANAGER
COLAS SOUTH AFRICA
SOUTH AFRICA

“I like people with a hunger to learn”
   Originally from Swaziland, Mbonani Timothy Nxumalo arrived in 

Johannesburg in 1980. “At the time”, he says “it was difficult to find work 
in South Africa.” After a spell working as a taxi driver, he joined Protea As-
phalt, which was taken over by Colas South Africa Pty in 2000. Now in the 
post of Colrub Manager, his job is to ensure customer satisfaction, the good 
working conditions of his teams and the smooth running of projects. Hav-
ing worked, in turn, as a sprayer driver, road foreman, supervisor, laboratory 
assistant and logistician, he now shares his experience with his colleagues. 
“I like people with a hunger to learn,” he remarks. For his part, he wants 
to climb as high up in the company as possible, in other words to become 
Branch Manager. From a family of eight himself, he is now a father of four 
girls and a boy. This is undoubtedly where he gets his team spirit.

Special Issue  //   225

Hervé Merrer 
TEAM SUPERVISOR
SCREG OUEST
FRANCE

“What I like is site work”
   “I joined Screg Ouest by chance,” reminisces Hervé, roads and networks team supervisor at the 

Morlaix profit center. The son of a farmer and a native of the region, he heard one day from the mayor of 
his village that Screg Ouest was looking for road workers. “I had had enough of the pressures of farming 
life, so I immediately applied,” he recalls. It was a good decision. Hervé has now been working 17 years 
in the same profit center. Having spent 10 years in asphalt as a worker, compactor operator and then 
screedman, he accepted promotion to roads and networks team supervisor. But talk to him about further 
career moves and he stops you short: “I think I’ve already made quite a few career moves! What I want to 
do is stay in site work – now that’s what I really like! No desk job for me, thank you!” Hervé is well liked 
by his team. Last year he was awarded the Ruban Vert, an accolade given for team spirit and the ability to 
welcome and train newcomers to the company – his own son among them.

198 //  Special issue

Sébastien Sacksteder  
ACCOUNTANT
SCREG EST/STD 
FRANCE

“I like contact with teams  
in the field”
   His promotion to head of the accounts team at STD 

(Société de Travaux du Doubs), a Screg Est profit center, is 
an outstanding moment in Sébastien Sacksteder’s career. 
He is now directing two new projects: setting up accounts 
for the Besançon asphalt plant and rolling out Siroco soft-
ware for STD teams. He particularly enjoys coming into 
contact with construction teams: “I am someone who 
has a desk job, so it’s very interesting for me to go out 
into the field to meet teams on the job. I have a lot of ad-
miration for what they do!” Sébastien works in collabo-
ration with colleagues in other Screg Est profit centers. 
Through the experience he has acquired in four different 
business units, he understands the process of networking 
perfectly. Sébastien has ambitions: one day he wants to 
become F&A manager for a number of profit centers. 

194 //  Special issue

Special issue  //   199

Tiphaine Michon 
PROJECT ENGINEER  
COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE
FRANCE

“It’s a job in which contacts with 
people are straightforward and 
direct”
   In November 2006, Tiphaine Michon, a graduate of the 

Lille Ecole Centrale engineering school, joined the Seine-
et-Marne profit center of Colas Ile-de-France/Normandie in 
Chaumes-en-Brie as an engineer. “During my second year of 
studies I had an internship on the Paris tramway project. I 
enjoyed being there, and quite naturally I re-contacted Colas 
when my studies were over,” she recounts. “The work is very 
demanding, but you are independent and your contacts with 
people are straightforward and direct. Whenever there’s a 
problem, you have to find a solution fast!” The sector may 
be predominantly masculine, but being a woman is not a 
drawback. “People actually treat me very well. Although  
most women who come into this business decide to work  
in an engineering office after a few years, I intend to do my 
best to stay on the operational side, because what I like best 
is site work,” she declares.

008 //  Special issue

Jimmy Phirmis  
LAB TECHNICIAN
COLAS SUD-OUEST
FRANCE

“In my profession, you are constantly advancing”
   A lab technician attached to Colas Sud-Ouest’s Saint-Avit center, Jimmy Phirmis travels widely around  

his territory in southwestern France. He was born in Guadeloupe in the Caribbean, but does not miss his 
native island. Naturally a quiet man, he says, “Meeting people through my work has opened my eyes.” He is 
tasked with carrying out quality controls in the region’s production facilities, concrete plants and works centers 
and ensuring that products are used correctly on sites. In his multifaceted job, he covers some 50,000 kilometers  
per year. He joined the Group in 1998, after gaining a university diploma in civil engineering and receiving techni-
cal training, and enjoys a profession “in which you are constantly advancing.” Colas runs in Jimmy’s family: his 
brother, Lenny Phirmis, is a technician in the Floirac engineering office and his mother, Liliane Marot, works in  
Human Resources at the Colas Sud-Ouest head office in Merignac.

162 //  Special issue

Bernard Verdier
MECHANIC  
SACER ATLANTIQUE
FRANCE

“Finally I get to be  
a mechanic…””
   Bernard climbs down from the cab of his 

patching machine to talk to us. A mechanic at  
the Toulouse profit center of Sacer Atlantique,  
he loves his profession – assembling, dismantling 
and cleaning… “You never know what you’re 
going to find,” he says in a deep, friendly voice. 
Eight years from retirement, he tells us he still 
enjoys his work. He sometimes travels to jobsites, 
but most of the time he stays in the Bruguières 
workshop. The days when he traveled the length 
and breadth of France are over. He began as a 
mechanic, but then operated a three-wheeled 
roller and a rubber-tired roller and a bitumen 
heater. “I have wanted to be a mechanic for as 
long as I can remember, but at school they pushed 
me into taking a qualification in masonry and 
electricity,” he recalls. Finally working again as  
a mechanic, Bernard, nicknamed “Teddy Bear”  
by his colleagues, is known for his kindness and 
good nature. He says he only wants one thing:  
for mechanics to be seen as a valuable resource 
for the company.  

54 //  Special issueSpecial issue  //   195
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BODnÁr GyörGynÉ ® a tállyai üzem adminisztrátora ® cOLAS-ÉSzAKKŐ 

„A családias légkört szeretem a legjobban itt.”
eredetileg	gyors-	és	gépírást	tanult,	majd	Miskolcon	kezdett	dolgozni,	ám	édesapja	betegsége	miatt	hamarosan	visszaköltö-
zött	szülőfalujába,	tállyára.	ekkor	helyezkedett	el	a	tokaj-vidéki	kőbányáknál.	A	rendszerváltás	utáni	privatizációt	követően	
a	céget	ma	már	COLAs-ÉszAkkőnek	hívják,	ám	Bodnár	Györgyné	szorgalma	és	munkabírása	töretlenül	kitart	–	immáron	
harminckét	éve.	A	családias	légkört	szeretem	a	legjobban	itt,	állítja,	ha	a	munkájáról	kérdezik.	A	tállyai	üzemben	ma	is	min-
denki	mindenkit	ismer,	a	legtöbben	közel	egy	időben	érkeztünk	a	céghez,	teszi	hozzá	az	ötvenhárom	éves,	három	gyermekes	
édesanya,	aki	szabadidejében	szívesen	fejt	keresztrejtvényeket.	

BArÁtH tAMÁS ® könyvelési 
csoportvezető ® cOLAS-HunGÁrIA 

„A kihívások és a szakmai 
fejlődés lehetősége vonz 
leginkább a munkámban.”
Az	egri	születésű,	harmincéves	
fiatalember	2004-ben,	közvetlenül	
felsőfokú	tanulmányai	befejezése	után	
került	az	egúthoz,	2009-től	pedig	a	
COLAs-HuNGáriához.	
A	kihívások	és	a	szakmai	fejlődés	
lehetősége	vonz	leginkább	a	
munkámban,	állítja	Baráth	tamás,	
aki	a	könyvelési	csoport	vezetőjeként	
négy	ember	tevékenységét	irányítja	
a	cégnél.	Jelenleg	Budapesten	
dolgozik,	ám	a	lakóhelye	továbbra	is	
eger	maradt,	így	sokat	ingázik,	de	
szabadidejében	rendszeresen	olvas	és	
színházba,	moziba	jár.
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vállalkozási mérnök ® cOLAS Út zrt. 

„Jó érzés, ha az 
eredményhirdetés során 
minket hirdetnek ki 
győztesnek.”
 
Munkájában	és	a	sportban	is	igazi	
csapatjátékosnak	vallja	magát	a	
harmincöt	esztendős	vállalkozási	
mérnök,	aki	2004-től	„játszik”	COLAs	
színekben.	A	munkák	megpályázása,		
a	tenderek	elkészítése	tartozik	hozzánk,	
állítja	a	vállalkozási	team	tagjaként	
Molnár	Ferenc,	és	jó	érzéssel	tölt	el,	
ha	az	eredményhirdetés	során	minket	
hirdetnek	ki	győztesnek.	Jóllehet	nem	
sportol	aktívan,	ám	köztudottan	a	
magyar	foci	„megszállottja”.	Miskolci	
származása	révén	elsősorban	a	
Diósgyőrnek	szurkol,	szabadidejében	
szívesen	jár	ki	kedvenc	csapatának	
meccseire.

cSucSuLyA PÉtEr ® 
gépkezelő ® cOLAS AutÓPÁLyA 

„Az M5-ös sztráda 
Balástya és Szeged közötti 
szakaszának építésére vagyok 
a legbüszkébb.”
korábban	hivatásos	sofőr	volt,	
majd	profilt	váltott,	és	1997	óta	
finiseres	gépkezelőként	dolgozik,	
2003-tól	a	COLAs	cégcsoportnál.	
Csucsulya	Péterrel	szekszárdon,	az	
M6-os	autópálya	burkolatépítésén	
találkoztunk.	sokféle	munkában	
vettem	részt,	az	M6-os	mellett	az	
M5-ös	sztráda	Balástya	és	szeged	
közötti	szakaszának	építésére	
vagyok	a	legbüszkébb,	tudtuk	meg	
a	negyvenhárom	éves	gépkezelőtől.	
Aki	azt	is	elárulta,	hogy	három	
kislány	édesapjaként	ugyan	kevés	
szabadidővel	rendelkezik,	de	ha	ideje	
engedi,	szívesen	barkácsol	otthon	a	
műhelyben.	
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DOBrÁDI AttILA ® területi főmérnök ® cOLAS-ALtErrA 

„… a megvalósult épület a munkám igazi eredménye.”
A	cég	kelet-magyarországi	főmérnökségét	irányítom,	és	szintén	hozzám	tartoznak	a	vízépítési	feladatok,	tudjuk	meg	
az	építőmérnök	végzettségű,	negyvennégy	éves	területi	főmérnöktől,	aki	közel	kilenc	éve	kötelezte	el	magát	a	COLAs-
ALterránál.	Dobrádi	Attilával	az	egri	termálfürdőnél	találkozunk.	ez	a	helyszín	igazán	közel	áll	a	szívéhez,	egykoron	édesapja	
dolgozott	itt	asztalos-karbantartóként,	ő	pedig	évtizedekkel	később	főépítésvezetőként	és	főmérnökként	vett	részt	a	helyi	
strand	bővítésén.	Alkotni	szeretek,	a	megvalósult	épület	a	munkám	igazi	eredménye,	magyarázza,	míg	büszkén	vezet	körbe	
bennünket	az	irányítása	alatt	megvalósuló	létesítményben.	

 Mrs. GyÖRGyNé BODNÁR ® Administrator 
of the Tállya plant ® COLAS-északkő She learned 
typing and shorthand before starting her career in 
Miskolc, but her father’s illness soon brought her 
back to her home village, Tállya. She then started 
working for the Tokaj Regional Quarries. Following 
privatization in the wake of the regime change, the 
company is now called Colas-Északkő, but Mrs. 
Györgyné Bodnár’s assiduousness and energy 
remained unchanged.When asked about her 
work, she claims to like the familial atmosphere 
the most. Everyone knows everyone here at the 
Tállya plant even today, as most of us came to 
the company at around the same time, says the 
53-year-old mother of three, who likes doing 
crossword puzzles in her free time. 

TAMÁS BARÁTH ® Accounting Team Leader ® 
COLAS-HUNGÁRIA Born in Eger, the now 30-year-
old young man earned himself a position at 
Egút straight after graduating, and only came 
over to work for COLAS-HUNGÁRIA in 2009. It 
is challenges and professional development 
opportunities that I find most attractive about my 
job, says Tamás Baráth, who is responsible for 
the work of four people as head of the accounting 
team. He is currently working in Budapest but is 
still based in Eger, so he is forced to commute a 
lot, but in his free time he likes reading and going 
to the theater and the movies

FeReNC MOLNÁR ® project engineer ® COLAS Út 
Zrt. The 35-year-old project engineer, who first 
put on the COLAS jersey in 2004, claims to be a 
real team player both in his work and in sports. 
We deal with preparing tenders and submitting 
bids, says Ferenc Molnár, a member of the 
project team, and it is always very satisfying to be 
selected. Albeit he is not an active sports player, 
he is a “fanatic” of Hungarian football. Given 
his Miskolc descent, he is a true and devoted 
Diósgyőr fan who likes seeing his favorite team on 
the pitch whenever he can.

péTeR CSUCSULyA ® Machine Operator ® COLAS 
expressway Directorate The former professional 
driver has been operating finishers since 1997 
for the COLAS company group. We caught up 
with Péter Csucsulya while he was doing surface 
work on the M6 expressway near Szekszárd. I 
have been involved in many different types of 
work, but I am proudest of my contribution to the 
construction of M6, and the M5 between Balástya 
and Szeged, said the 43-year-old operator. He 
also told us that being a father of three girls, he 
has very little free time, but he likes to do a bit of 
DIY whenever he can.    

ATTILA DOBRÁDI ® Regional Chief engineer ® 
COLAS-ALTeRRA  I am in charge of heading the 
East Hungarian Department of Chief Engineering 
and the water construction works, says the 44-
year-old architect chief engineer who committed 
himself to Colas-Alterra nearly nine years ago. 
We met up with Attila Dobrádi in the Eger thermal 
bath. This venue is particularly close to his heart, 
since Attila’s father once worked here as a joiner-
maintenance man, and decades later Attila made 
his share of contributions to the expansion of the 
local city pool as site manager and chief engineer. 
I like creating; the finished building is the final 
and real outcome of my work, explains Attila as 
he proudly takes us on a tour around the complex 
that came to reality under his personal guidance. 

OuR COLLeAuGeS
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 With the aid of its winning grant proposal 
under the framework of the New Hungary 
Program, Colas-Északkő Bányászati Kft. started 
to procure the machines and equipment listed 
under the tender proposal. In the first round 
of proceedings, two loading machines were 
commissioned on December 30, 2009. The Tarcal 
plant was given a CAT 950 H rubber-tire front-end 
loader for use on the loading site.  The Tállya plant 
received a CAT 385C crawler excavator to work 
underneath the mine wall.
CAT 950H Weight: 18,602 kg; Canal volume:  
3.3 m3; Useful output: 147 kW / 200 LE;  
Cylinder volume: 7.2 liters
CAT 385C Weight: 84,300 kg; Canal volume:  
5.2 m3; Useful output: 390 kW / 530 LE;   
Width of crawler belt: 650 mm

 At the end of November 2009, the 
European Construction Technology Platform 
(ECTP) held its fourth ECTP conference in 
Brussels – an event that also served as the 
general meeting of the organization. The ECTP 
holds conferences such as this every two 
years; the last one saw 300 participants from 
30 countries, and this latest one had 400 
participants to represent the platforms and focus 
areas of the member states.  The organizational 
tasks relating to the leadership of the Hungarian 
representation and participation were performed 
by ÉMI Nonprofit Limited Liability Company 
for Quality Control and Innovation in Building. 
Representing COLAS, Director of Technology 
Zoltán Puchard participated in the conference as 
coordinator of the networks’ focus area.

The fiRST pieCeS Of mAChineRy

euROpeAn COnfeRenCe Of The COnSTRuCTiOn 
TeChnOLOGy pLATfORm

a Colas-

ÉsZaKKő Bá-

NyásZaTI KFT. 
– aZ ÚJ MaGyarorsZáG 

ProGraM KErETÉBEN 

NyErTEs PályáZaTa 

sEGÍTsÉGÉVEl – MEGKEZdTE 

a PályáZaTI ProGraMBaN FElsorolT 

GÉPEK, BErENdEZÉsEK BEsZErZÉsÉT. 

BrüssZElBEN 
TarToTTa 
NEGyEdIK 
KoNFErENCIáJáT 2009. 
NoVEMBEr VÉGÉN aZ 
EuróPaI ÉPÍTÉsüGyI TECHNolóGIaI 
PlaTForM, aMEly EGyBEN a 
sZErVEZET KöZGyűlÉsE Is VolT. 

első 
PáLyázAt

gépei 
A

Technológiai 
Platform 

euróPAi	konferenciája

ÉpítésügyiAz

Első körben egy rakodó- és egy 
kotrógépet helyeztek üzembe 2009. 
december végén. a közel 500 millió 
forintos támogatás elnyerésével csak-
nem egymilliárdos eszközbeszerzést és 
infrastrukturális fejlesztést valósít meg 
a Colas- ÉsZaKKő. a tarcali üzem egy 
CaT 950H gumikerekes homlokrakodót 
kapott a telepi rakodás területére.  
a tállyai üzem egy CaT 385C lánctalpas 
kotrógéppel gazdagodott, mely a bánya-
fal alatti rakodásban fog részt venni.

Az Európai Építésügyi Technológiai 
Platform (ECTP) kétévente tart ilyen 
konferenciát, a legutóbb 300 résztvevő 
volt 30 országból, most több mint 400 
résztvevő képviselte a tagállamok plat-
formjait és fókuszterületeit. 
a magyar képviselet vezetésével és a 
részvételekkel kapcsolatos szervezési 
feladatokat az ÉMI végezte. a Colas 
képviseletében a hálózatok fókuszte-
rület-koordinátoraként Puchard Zoltán 
technológiai igazgató vett részt a konfe-
rencián.
a technológiai platformok kiinduló-
pontja lisszabon volt, ahol Európa 
versenyképességét és a vállalkozói 
szféra hatékonyabb bevonását tűzték ki 
célul a kutatásfejlesztésben és az  inno-
vációban (K+F+I). Ezen célok elérése ér-
dekében az Eu ösztönzi az úgynevezett 
technológiai platformok megalakulását, 
melyek iparágakra bontva hivatottak 
irányt mutatni a K+F+I tevékenységek 
központi támogatásában. a 34 európai 

A KOnFErEncIA 
PrOGrAMjA 
MEGtEKIntHEtŐ: 
WWW.EctP.OrG/
cOnFErEncE 
2009.ASP

platform közé tartozik az építésügyi 
platform, melynek magyarországi tag-
ját, a Magyar Építésügyi Technológiai 
Platformot az európai erőtérben való 
minél hatékonyabb érdekérvényesítés 
céljából az ÉMI hívta életre. az ötödik, 
úgynevezett Hálózatok fókuszterület 
koordinációját a Colas képviseletében 
Puchard Zoltán vezeti. 

a legfontosabb cél, hogy az Európai 
unió döntéshozói olyan támogatási 
programokat dolgozzanak ki a platform 
javaslata alapján, amelyek jól illeszked-
nek az iparág elvárásaihoz. akárcsak 
az európai színtéren, Magyarországon 
is az a cél, hogy a cégek, a képviselőik, 
a kutatói közösségek és az egyetemek 
egy szervezeten belül tudják kidolgozni, 
összegyúrni javaslataikat. a platform 
célja és rendeltetése, hogy a különböző 
vállalkozói szinteket bevonják az inno-
vatív programokba, a rendeletek, új jog-
szabályok megalkotásába. Mindemellett 
annak érdekében jött létre a platform, 
hogy ezen keresztül a magyar építőipar 
érdekei hatékonyan képviselhetők 
legyenek Európában, valamint, hogy 
a magyar szakemberek könnyebben 
hozzájuthassanak az európai innováció 
tapasztalataihoz, eredményeihez.

CAT 950H gép tömege: 18 602 kg
kanáltérfogat: 3,3 m3

hasznos teljesítmény: 147 kW / 200 Le
hengerűrtartalom: 7,2 liter

CAT 385C gép tömege: 84 300 kg
kanáltérfogat: 5,2 m3

hasznos teljesítmény: 390 kW / 530 Le
lánctalpszélesség: 650 mm

szöveg: Gánóczi péter
  fotó: CéK

szöveg: Gonda József
  fotó: éMI
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 Of the numerous impeding factors 
evident during the widening of the M0 ring, 
the problem of the retaining wall that slid in 
1993 near Anna-hegy is the most alarming 
one. At the time of starting the works we were 
faced with the fact that the geo-technology 
surveys of the area had not been sufficient in 
order for determining the cause of the sliding 
retaining wall, the preventative measures, or 
the extent of intervention to be defined. One of 
the causes behind the movements experienced 
during implementation is most likely to be the 
subsurface waters emerging owing to the high 
volumes of precipitation. Based on a carefully 
elaborated and currently ongoing complex 
examination process, we may hopefully find the 
answers to what may have caused the 1993 
event, and in possession of the appropriate 
findings and using them as the basic data, the 
designing of a suitable retaining wall may begin.

GeO-TeChnOLOGy SuRveyS On m0

aZ M0 ÚTGyűrű sZÉlEsÍTÉsE 
soráN JElENTKEZő sZáMos  
NEHEZÍTő KörülMÉNy KöZül 
MaGasaN KIEMElKEdIK aZ aNNa-HEGyI, 1993-BaN 
MEGCsÚsZoTT rÉZsű ProBlÉMaKörE. aZ aláBBIaKBaN 
BEMuTaToM aZ 1993-as ElőZMÉNyEKET, IllETVE aZ aKKor TörTÉNTEK 
FIGyElEMBEVÉTElÉVEl KIdolGoZoTT MÉrÉsI ProGraMoT.

Geotechnikai 

szöveg: : Tóth Miklós
  fotó: COLAS-HUNGÁRIA

M0-on

vizsgálatok  

ram részeként 5 db új, nagyátmérőjű 
talajmechanikai fúrást, 4 db statikus 
szondázást, valamint dinamikus szon-
dázásokat végeztünk a talajrétegződés 
és összetétel pontos megismerésére. 
a kőrakat magasságának és a háttöltés 
anyagának vizsgálatára 4 db nyílt fel-
tárást készítettünk. a jelenleg is zajló 
esetleges mozgások ellenőrzése miatt 
a kivitelezés időszakára és hosszabb 
távú monitoring céljából a területen 
3 db, 15 m mély inklinométert telepí-
tettünk, melyek az altalaj vízszintes 
elmozdulásait követik. a nullmérésre 
2009. október 5-én került sor. a kivi-
telezés során bekövetkezett mozgások 
egyik kiváltó okának a nagy mennyi-
ségű csapadék hatására keletkező 
rétegvizek megjelenését valószínűsítet-
ték. az esetlegesen megjelenő réteg-, 
illetve szivárgó vizek ellenőrzésére 
2 db, 15 m mély piezométer csövet 
telepítettünk, melyben 3 elkülönített 
szűrözött szakaszt alakítottunk ki az 
agyagrétegek felszínének megfelelő 
mélységekben. 
a fentiekben ismertetett mérési 
program alapján választ kaphatunk 
a történtek okaira, illetve megfelelő 
adatsorok birtokában, azt alapadat-
ként felhasználva megkezdhető lesz 
a rézsű állékonyságát biztosító támfal 
tervezése.

A kivitelezés megkezdésekor szem-
besültünk azzal a problémával, hogy a 
területet geotechnikai szempontból nem 
vizsgálták át olyan mélységig, hogy a ré-
zsűcsúszás oka, elkerülésének módja és 
a beavatkozás mértéke meghatározható 
legyen. 
az M0 autóút 5+200–5+500 km szel-
vények közötti, 16 méteres legnagyobb 
mélységű bevágását 1993 szeptemberé-
ben készítették 1:1,5 rézsűhajlással, 3 m 
széles padkával. a területre a megnyitást 
követően, október elején jelentős mérté-
kű, kb. 120 mm csapadék hullott, majd 
1993. október 5-én a rézsű 60 m-es 
szakaszon rogyásszerűen lecsúszott. 
1. kép az első csúszás (1993)
a mozgás folyamatosan terjedt tovább, 
november végére elérte a lejtő tetejét, 
hossza meghaladta a 160 métert. 
2. kép a csúszás továbbterjedése (1993)
a rézsűcsúszás hatására a domboldalon 
jelentős mértékű repedések keletkeztek. 
3. kép repedések a domboldalon
Tekintettel arra, hogy a repedések a ké-
sőbbi csapadékvizet a csúszási zónába 
vezették, a repedéseket helyi szemcsés 
anyagból tömedékelték. a hegyoldal 
stabilitását 1:3 hajlású rézsűvel, lábánál 
kőrakat megtámasztással biztosították. 
a kőrakatot 3 m koronaszélességgel, 1:1 
és 1:1,5 hajlással alakították ki. 

4. kép a biztosított rézsű
a rekultivált domboldalon a kivitelezés 
befejezése után is folyamatos mozgást 
tapasztaltak, melynek követésére 
1994 áprilisában-májusában a rézsű-
ben alappont-hálózatot létesítettek. a 
mérési eredmények alapján a kőrakat 
mozdulatlan maradt (1. sor), „lökhárító-
ként” stabil megtámasztást biztosított 
a domboldalnak.
az utómozgások vélhetően az első 
károsodás hatására fellazult zónák, a 
kőrakat mögé beépített háttöltés tömö-
rödéséből és a repedések záródásából 
keletkeztek. a mérési eredménysorokat 
tekintve a mozgások sebessége másfél 
év alatt jelentősen csökkent, azonban 
vélhetően a mozgás teljes mértékben 
még nem játszódott le.
a fenti előzmények ismeretében a 
generáltervező unitef – Céh Zrt., 
valamint a geotechnikai szaktervező 
Geoplan Kft. szakértőivel konzultálva 
arra a megállapításra jutottunk, hogy a 
terület átfogó geotechnikai vizsgálata 
elengedhetetlen a biztonságos műszaki 
megoldás kialakításához. a vizsgálati 
program kidolgozására szintén az 
említett cégeket kértük fel, termé-
szetesen a Mérnök M0 déli szektor 
Mérnöki Konzorcium munkatársainak 
bevonásával. a komplex vizsgálati prog-

az

1. 2. 3. 4.
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szöveg: : Gali Tibor
  fotó: Gali Tibor

szöveg: : Kolozsvári Nándor
  fotó: Kolozsvári Nándor, Balázs Attila

Erről a cOLAS által kiemelten fontos-
nak tartott, környezetbarát technológiá-
ról már többször hírt adtunk. Emlékezte-
tőül: a langyos aszfalt (vagy lT aszfalt) a 
szokásos aszfalthőmérséklettől 30–50 
°C-kal alacsonyabb hőmérsékleten 
gyártott és beépített aszfaltot jelöl. Ezt 
egy speciális, CWM nevű adalékanyag 
bitumenhez keverésével érjük el. 
Ezúttal a gyártás során arra koncentrál-
tunk, hogy minél pontosabban meghatá-
rozhassuk az alacsonyabb hőmérsékletű 
gyártással elérhető tüzelőanyag-meg-
takarítást. a kísérletet a Colas ÚT Zrt. 
nógrádkövesdi aszfaltkeverő telepén 
folytattuk le.
reggel egy referencia anyag gyártásával 
kezdtünk. Egy átlagos kötőréteg aszfal-
tot –  aC 22 kötő (50/70) – gyártottunk 

a GödöllőI 
sZENNyVÍZ-
TIsZTÍTó TElEP 
ÚTHálóZaTáT KEllETT 

lEasZFalToZNuNK 2009. 

dECEMBEr ElEJÉN. ElHaTároZTuK, 

HoGy TÉlI KörülMÉNyEK KöZöTT Is 

KIPróBálJuK a laNGyos asZFalToT.

LOw-TempeRATuRe ASphALT in  
deCembeR in nóGRádköveSd

COLAS ÚT zRT.’S ASphALT mixeRS ARe Given ReCyCLinG uniTS

 In the beginning of December 2009, we 
were appointed to asphalt the road network of the 
Gödöllő sewage works. We decided that we would 
test our low-temperature asphalt amid the winter 
weather.
(Just a reminder: low-temperature asphalt – 
called LT asphalt – is manufactured and used at 
temperatures 30-50°C lower than normal. This 
is achieved by mixing a special additive known as 
CWM to the bitumen.)
During production we tried to establish, with the 
maximum exactitude possible, the amount of fuel 
that could be saved by using lower temperatures. 
The experiment was conducted at Colas Út Zrt.’s 
Nógrádkövesd asphalt-mixing plant.
The detailed calculations conducted by engineer 
István Kókai have demonstrated energy savings of 
more than 30% over the entire test production. 
The next experiment is planned for this year in 
Magyarszék.

 The long-term program for the recycling of milled and broken asphalt was 
launched by Colas Út Zrt. with a view to reutilizing valuable used materials in the 
production of asphalt mixtures. At this stage we have recycling units functioning in 
three of our asphalt-mixing plants.
Magyarszék uses first-generation technology that mixes the asphalt in with the 
gravel. This is known as Cold Recycling.
During its 2009 renovation, a Cold Recycling unit of the latest generation was 
installed in the Táplánypuszta mixing plant.
The mixer in Dunaharaszti uses the Hot Recycling principle. The milled asphalt to be 
recycled is preheated in the dryer and is moved, together with the minerals, onto the 
next stage of production. This year we are planning to add recycling units to another 
three asphalt mixers. The aim of the investment is to realize considerable savings in 
terms of base material and production energy consumption. We hope that the new 
installations will be commissioned by August 2010 at the latest

AszFALt	
decemberi 

egységgel 

aszfaltkeverői

langyos 

COLAS Út a

Nógrádkövesden

a decemberben szokásos 180–190°C 
-on. Ezt követte a langyos aszfalt gyártá-
sa több órán keresztül 130–140°C -on. 
összesen kb. 500 t langyos aszfaltot 
gyártottunk. a beépítésnél a korábbi 
próbaszakaszokhoz hasonlóan most 
sem tapasztaltunk különbséget a nor-
mál és a langyos aszfalt között. Ezt a 
későbbi tömörségmérések is igazolták.
Kókai István energetikus folyamatosan 
figyelemmel kísérte a gázfogyasztást, 

majd részletes számításokat végzett. 
Ezek a számítások kimutatták, hogy 
több mint 30 %-os energiamegtakarítást 
értünk el a teljes próbagyártás időszak-
ára vetítve.
a langyos aszfalttal, mint kiemelt tech-
nológiával, a kísérleteket tovább fogjuk 
folytatni más keverőtelepeinken is.  
a következő kísérletet idén Magyarszé-
ken tervezzük.

Recycling  
cégünk a megváltozott  piaci körülmé-
nyeket figyelembe véve az aszfaltkeverő 
telepeken ésszerűsítési, átszervezési 
folyamatokat indított el. Ennek kereté-
ben hosszú távú fejlesztési programot 
kezdtünk a mart és tört aszfalt újrahasz-
nosítására az aszfaltkeverék előállítása 
során. Jelenleg három aszfaltkeverő 
telepünkön üzemeltetünk recycling 
berendezést. Magyarszéken első gene-
rációs technológia üzemel, amelynél a 
mart aszfaltot a berendezés kőanyag 
mérlegébe adagoljuk. Ezt az eljárást Cold 
recycling-nak nevezzük. a táplánypusztai 
keverőnk 2009-es rekonstrukciója 
során szintén Cold recycling típusú, de 
legújabb generációs technológiát építet-
tünk be, amellyel a mart aszfaltot direkt 
folyamatban a keverőtérbe juttatjuk. 
dunaharaszti keverőnk Hot recycling 
elven működik. Itt az újrahasznosítandó 
mart aszfaltot a szárító dobban előme-
legítjük, és az ásványi anyaggal együtt 
halad tovább a gyártási technológia 
következő állomására. az aszfaltkeverék-
gyártó ipar többféle technológiát ismer a 
recycling eljárás alkalmazására. Ezeknek 
kiválasztása és az adott aszfaltkeverőre 
való alkalmazása a keverő technikai és 
szerkezeti tulajdonságaitól függ. Idén 
további három aszfaltkeverőt tervezünk 
kibővíteni recycling egységgel. a fejlesz-
tés célja jelentős mértékű alapanyag és 
gyártási energia megtakarítása.  
a jövőben fejlesztésre kijelölt aszfaltke-
verő telepeink: Jánosháza (Gencor típusú 
keverő), apafa (ammann 240 típusú 
keverő) és Nógrádkövesd (Wibau 160 
típusú keverő). remélhetőleg az említett 
eszközöket 2010 augusztusáig üzembe 
tudjuk helyezni. az eddigi tapasztalatokat 
felhasználva a 2011-es évben további 
négy aszfaltkeverőnk ilyen célú fejlesz-
tését irányozzuk elő, hasonlóan az adott-
ságoknak legmegfelelőbb berendezések 
telepítésével.

a MarT És TörT asZFalT 
ÚJraHasZNosÍTására INdÍToTT HossZÚ TáVÚ 
ProGraMoT a Colas ÚT ZrT., HoGy aZ asZFalTKEVErÉKEK 
ElőállÍTásáHoZ HasZNálJa FEl aZ ÉrTÉKEs BoNToTT aNyaGoKaT.

bővülnek	



KörNyEZET

44
KörNyEZET

a KőBáNyáKaT soKaN CsaK 
NaGy, TáToNGó sEBEKKÉNT láTJáK a HE-
GyEK oldaláBaN, JóVal KEVEsEBBEN TudJáK, HoGy 
ValóJáBaN MadárTaNI ÉrTÉKEKET Is HordoZNaK. 

uhu	lakója  

több ritka madárfajnak élőhelyet 
biztosítanak, természetes élőhely 
hiányában. a nehezen megközelíthető, 
felhagyott bányafalakon, ahol kisebb-
nagyobb párkányokon már bokrok 
is megtelepednek a füves vegetáció 
mellett, legnagyobb bagolyfajunk, az 
uhu, megtalálta biztonságos költőhelyét. 
az 1980-as évekre olyan mértékben le-
csökkent a hazai fészkelő párok száma, 
hogy mindössze 15-20 párról volt biztos 
információ. 1985-től országos felmérése 
kezdődött, majd 2000-től fajvédelmi 
koordinátor is ki lett nevezve. a széles-
körű kutatásoknak és a fajvédelemnek 
köszönhetően mára közel 50 párról van 
tudomásunk. Ezek többsége művelt vagy 
felhagyott kőbányákban költ. a múlt 
században nagyobb folyóink mentén az 
öreg fák alkalmas üregeiben, nagyobb 
nádasokban és ragadozó madarak 
gallyfészkeiben is költöttek, ám védelem 
hiányában a fiókák elszedése és a vadá-
szat okozta az uhu költőállományának a 
csökkenését. Ma fokozottan védett!  

zempléni kőbányák  
állandó  

A

az

MInDHÁrOM zEMPLÉnI KŐBÁnyÁBAn 
rEnDSzErESEn KöLt Az uHu, 
SŐt A FEKEtE GÓLyA IS MEGtALÁLtA 
BIztOnSÁGOS KöLtŐHELyÉt.

 Quarries are seen by many as huge yawning 
wounds in the sides of hills, but only a few know 
that they also have great qualities of ornithological 
interest. Given a lack of natural habitat, they 
have become homes to a number of rare bird 
species, so keep your eyes open when walking in 
this man-made habitat and let’s do all we can to 
preserve this diverse fauna. Hungary’s largest owl 
species is the Great Horned Owl. Owing to large-
scale research and animal protection efforts, 
we now know of as many as 50 existing couples 
here. Most of them regularly mate and breed 
in quarries – in this instance, in all three of the 
Zemplén quarries of Colas-Északkő. With advice 
from animal protectionists, Colas-Északkő has 
helped preserve the safe mating and breeding of 
the Great Horned Owls in our quarries.

The GReAT hORned OwL – peRmAnenT 
ReSidenT in The zempLén QuARRieS  

a költőpárokat helyi kutatók folya-
matosan ellenőrzik és a szükséges 
beavatkozásokat ők maguk, vagy az ő 
irányításukkal végzik, hiszen ökológiai 
igényeiket jól ismerik. 
a napokban ilyen beavatkozásra volt 
szükség a sárospataki szemince-
kőbányában, ahol a több mint 10 éve 
használt uhu költőüregébe olyan méretű 
és mennyiségű kövek erodáltak, melyek 
lehetetlenné tették az uhupár további 
költését. Ezt követően az elmúlt két 
évben csak olyan bányafalon talált 
költésre alkalmas párkányt, ahol a 
fejtést betervezték. a tulajdonos Colas-
ÉsZaKKő megkeresésére kézenfekvő 
volt a megoldás, és segítségükkel az 
ősi költőüreget ismét alkalmassá tettük 
a biztonságos költésre, míg a fejtést 
akadályozó költőhelyet kövekkel raktuk 
be. a megszüntetett költőhely könnyen 
megközelíthető volt, így oda akár a raga-
dozó állatok is könnyen feljuthattak. 
Januártól már hallani lehet az uhu jel-
legzetesen mély kéttagú hangját. Párba 

állását követően pedig már márciusban 
elkezdi költését. Fészket nem épít, csu-
pán a morzsalékos felszínen „kifürdi” a 
szükséges méretű mélyedést. az uhupár 
2-3 pár fiókát nevel évente. a kikelt 
fiókák táplálékkéregető hangját még 
augusztusi éjjeleken is hallani lehet. 
a Colas-ÉsZaKKő mindhárom zempléni 
kőbányájában rendszeresen költ az uhu, 
sőt a legnagyobb falat biztosító tarcali 
kőbányában az ártéri erdők vagy a hegy-
vidéki öreg bükkösök ritka madárfaja, a 
fekete gólya is megtalálta biztonságos 
költőhelyét. az elmúlt egy évben egy fió-
kát nevelt ez a pár, mely ezzel a fészke-
lési móddal egyedülálló hazánkban. Né-
hány éve még a színpompás kövirigónak 
is költőhelyet biztosítottak a zempléni 
kőbányák, mára azonban hazánk teljes 
területéről eltűnt ez a faj. Ennek oka a 
kőbányákat ölelő teraszos szőlők, hegyi 
legelők eltűnése, és következményeként 
a mikroklíma megváltozása. a holló is 
költőhelyéül választja a bányafalakat, 
ám ahol az uhu is költ, ott nem mer vál-
lalkozni rá. Hazánkban az újra megtele-
pedett vándorsólyommal is ez a helyzet, 
bár a zempléni kőbányákban még nem 
jelent meg. Napjainkban a hantmadár, 
ritkábban a bajszos sármány vagy a déli 
hantmadár költ alkalomszerűen, telente 
pedig északról érkező énekes madarak-
nak ad otthont a kőbánya. ők a piros 
színezetű hajnalmadár és a rendkívül 
bizalmas havasi szürkebegy. 
Járjunk nyitott szemmel ezekben  
az ember által teremtett élőhelyeken, 
és tegyük meg a lehetőségek birto-
kában, hogy ezt a sokszínű élővilágot 
megőrizzük.

szöveg: : Csillag pál
  fotó: CéK, thinkstock
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aZ állaTVIláG  
TErMÉsZETEs MoZ-
GásáT sZolGálJáK aZ öKo-
lóGIaI áTJáróK a NyoMVoNalas 
lÉTEsÍTMÉNyEK alaTT És FElETT, 
EZEK aZoNBaN CsaK a HElyI ÉlőVIláG alaPos IsME-
rETÉBEN TErVEZHETőK ÚGy, HoGy a GyaKorlaTBaN Is 
HaTÉKoNyaK lEGyENEK.

feladat 
Környezetvédelmi 

A nyomvonalas létesítmények 
károsan érintik környezetük élővilágát, 
ami leginkább az állatvilág természetes 
élőhelyeinek feldarabolásában mutat-
kozik meg. Ezáltal az egyes populációk 
elhatárolódnak egymástól, mely előbb-
utóbb a genetikai állomány leromlásá-
hoz, pusztulásához vezethet. 
az elmúlt évtizedekben többszörösére 
emelkedő gépjárműforgalom hatására 
sajnos megnőtt az úttesten, elütés 
következtében elpusztuló állatok 
száma. Éppen ezért a hazai útépítési 
gyakorlatban az állatok és a forgalom 
biztonsága végett a gyorsforgalmi út 
teljes hosszában vadvédelmi kerítés 
épül. az autópálya nyomvonala miatt 
viszont jelentősen leszűkül az élőhely, 
hiszen a vadvédelmi kerítés a megszo-
kott vándorlási útvonalakat elvágja, a 
természetes élővilág életterét szűkíti. 
a gyorsforgalmi út élőhely-szétválasztó 
hatása a vizes élőhelyek gerinces 
állatfajait érinti a legkedvezőtlenebbül, 
de érzékenyen hat a mozaikos elrende-

vadátjárók  
helyes méretezése 

 All facilities running along line-drawn 
tracks have a serious impact on the wildlife in 
their immediate environment, which is mostly 
evident in the breaking up of the natural habitats 
of wild animals. Certain populations are 
separated from each other, which sooner or later 
leads to the deterioration and devastation of the 
genetic stock.
According to domestic practice, a protective 
fence is built along the entire length of freeways 
to ensure the safety of wild animals and traffic, 
but this will inescapably cut off migration routes 
and lead to the shrinking of natural habitats. In 
order to mitigate these negative consequences, 
detailed impact studies must be prepared to 
evaluate the wildlife and its natural habitats, 
movements, and migration behavior early in the 
planning stages of freeways.
Based on the findings, it will be up to the design-
ing environmental engineers to design ecological 
passageways of the appropriate sizes. This will 
ensure that a number of passageways for wild 
animals are also established along freeways, 
and that they are of a suitable size to meet the 
demand of the given area.
The crossing structures do not merely function as 
bridges or underpasses, but are also ecological 
passageways, which can ensure – on the basis 
of the survey and observation figures – the 
free movements of small and large animals, 
amphibians, and reptiles.
It is desired that even during construction we 
preserve and ensure the natural passageways as 
much as possible, paying particular attention to 
preventing possible contamination of the area.

The AppROpRiATe SizinG Of 
pASSAGewAyS fOR AnimALS iS An 
enviROnmenTAL COmmiTmenT

ződésű élőhelyek között vándorló többi 
populációra is.
a fent említett kedvezőtlen hatások 
mérséklésére a gyorsforgalmi út terve-
zés előtti fázisában az élővilág felmé-
résével, a vadak életterének, mozgá-
sának, vándorlásának megfigyelésével 
a részletes hatástanulmány keretei 
között kell foglalkozni. a részletes ha-
tástanulmányban feltárt megfigyelések 
és adatok alapján tervezői szintű kör-
nyezetvédelmi feladat egy-egy ökológiai 
átjáró megfelelő méretezésű megter-
vezése. Így gyorsforgalmi út létesítése 
esetén számos vadátjárót kell építeni, a 
hatástanulmányban feltárt igényeknek 
megfelelő méretezéssel. a megépített, 
legtöbb keresztező műtárgy nemcsak 
a vízfolyás felett átvezető híd vagy 
földútkeresztezést biztosító aluljáró, 
hanem egyben ökológiai átjáró is, mely 
a felmérési és megfigyelési adatok 
alapján biztosítja a kis- és nagyvadak, 
valamint a kétéltűek és hüllők szabad 
mozgását, vándorlását is.

Ma a környezet- és természetvédelmi 
igények maradéktalan kielégítése miatt 
a gyorsforgalmi utakon kb. 3 kilométe-
renként célszerű kialakítani a különbö-
ző vadak átjutását biztosító folyosót. az 
előzőek értelmében előfordul, hogy egy 
átjáró csupán a kis- vagy nagyvadak 
vagy éppen a kétéltűek, hüllők átjutá-
sát hívatott biztosítani, ezzel elkerülve 
az élőhely-veszteségből, illetve szétvá-
lasztásából adódó élővilág természetes 
állományában bekövetkező károkat.
a fentiek figyelembevételével egyértelmű 
igény a kivitelezés alatti maximális gon-
dosság ezeken a területeken. Kívánatos, 
hogy az építkezés ideje alatt is – a lehe-
tőségekhez képest –  megőrizzük és biz-
tosítsuk az átjárok természetes állapotát, 
kiemelt figyelmet fordítva az esetleges 
szennyeződésük elkerülésére.

szöveg: : Tóth István
  fotó: COLAS-HUNGÁRIA, thinkstock
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 The use of protective gear in the 
workplace is exceptionally important. In the past 
couple of years we have placed great emphasis 
on “dressing up” our construction employees 
in high-quality protective attire that is not only 
comfortable but also good-looking and trendy. 
In recent years COLAS-HUNGÁRIA Zrt. spent 
a significant sum of nearly HUF 15 million on 
protective work gear, motivated to do so in 
accordance with the re-established work-safety 
standards in construction required in 2008 to 
improve on the rudimentary basics.

AppROpRiATe wORkinG GeAR – The GuARAnTee 
Of SAfe peRfORmAnCe 

szöveg: Nagy József István
  fotó: COLAS-HUNGÁRIA

biztonságos	
megfelelőruházat, 

munkavégzés záloga

A

a

A cOLAS cégcsoportban a kezdetektől 
fogva kiemelt cél a biztonságos mun-
kavégzés feltételeinek megteremtése, 
amely dolgozóinkat megóvja a káros 
külső behatásoktól és nem vonja el a 
figyelmet a meghatározott feladattól. az 
egyéni védőeszközök használata a mun-
kahelyen kiemelten fontos. Nagy hang-
súlyt fektettünk az elmúlt egy-két évben 
arra, hogy a kivitelezésben dolgozó 
munkatársainkat védőfunkcióban, kénye-
lemben és megjelenésében jó minőségű 
védőeszközökkel „ruházzuk” fel annak 
érdekében, hogy a védőruházat többlet 
értéket képviseljen, amely miatt szívesen 
viselik és nem csak szükséges rosszként 
tekintenek rá. Erőt próbáló feladat a 
szemléletformálás, amellyel lépten-nyo-
mon győzködjük munkatársainkat, hogy 
az egyéni védőeszköz elsődlegesen a 
használó személy biztonságát szolgálja. 
a gyakori oktatások, helyszíni bejárások, 
de a szükséges folyamatos ellenőrzések 
hatására is úgy tapasztaljuk, hogy kiala-
kulóban van a belső igény a biztonságos 
munkavégzésre. 
a Colas-HuNGárIa Zrt. az elmúlt 
időszakban jelentős összeget, közel 15 
millió forintot fordított munkavédelmi 
felszerelésre, többek között azért is, mert 

a Colas-
HuNGárIa ZrT. 

aZ ElMÚlT IdősZaKBaN 
KöZEl 15 MIllIó ForIN-
ToT FordÍToTT MuNKaVÉdElMI 
FElsZErElÉsrE.

a kivitelezői tevékenységben a munka-
védelmet az alapoktól kellett felépíteni 
2008-tól kezdődően. a mindennapi 
munkában bevált eszközök közül – a 
teljességre való törekvés nélkül – példa-
ként érdemes kiemelni a négyfunkciós 
kabátot, amely mellényként, átmeneti ka-
bátként, esőköpenyként és télikabátként 
is használható, valamint minden hasz-
nálati formájában kiválóan betölti a „jól 
láthatósági” funkciót is. Népszerű védő-
eszköz a védőszemüveg is, amely a szem 
mechanikai sérülése elleni védelem és 
az uV-szűrés mellett megjelenésben és 
viselhetőségben is felveszi a versenyt 
bármelyik flancos napszemüveg márká-
val. önmagában a törvényi kötelezettség, 
a hatósági előírások és ellenőrzések 
nem teremtik meg a biztonságos munka 
feltételeit. a munkáltató felelőssége a 
megfelelő védőeszközök rendelkezésre 
bocsátása. az viszont már minden 
kivitelezésben dolgozó munkatárs saját 
személyes felelőssége is, hogy az előírá-
soknak megfelelően használja azokat.  
a személyes védelme, a saját testi épsé-
ge érdekében.

 Colas Út Zrt. held its latest regular training 
on February 22-23 in Nagyírtáspuszta. Following 
a presentation by Zoltán Boncz on technology, 
Nándor Kolozsvári, Attila Bakó, and Gábor 
Gálvölgyi took over the stage. In the afternoon, 
Mr. Gyula Kolozsvári, CEO of COLAS-HUNGÁRIA 
Zrt., held a presentation on the position and 
situation of the company group; he was followed 
by József Nagy and István Diviki. Day two started 
with presentations by Director of Finance János 
Halász, Labor Affairs Manager József Szabó, and 
Enterprise Manager Péter Mikuska. In recent 
years, the lion’s share of reconstruction work our 
company was appointed to carry out came from 
Magyar Közút. Our contribution and successful 
cooperation was highly appraised and much 
appreciated in a speech delivered by Zoltán Lehel 
– the project manager of Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. As the closing segment of the training, Zoltán 
Boncz expressed his gratitude to the presenters for 
their splendid contribution to the event.

TRAininG AT COLAS ÚT zRT.

a Colas ÚT ZrT. 
FEBruár 22–23-áN, 
NaGyÍrTásPusZTáN 
TarToTTa 2010-Es sZaKMaI 
ToVáBBKÉPZÉsÉT. 

COLAS ÚT-nál
továbbképzés 

a

A továbbképzés –amelyen közel 200 
munkatársunk vett részt – Boncz Zoltán 
vezérigazgató úr előadásával kezdődött. 
részletes ismertetőt hallgattunk meg 
a gazdasági, vállalkozási, minőség-
irányítási, technológiai és gépészeti 
területekről. Kolozsvári Nándor techno-
lógiai igazgató beszélt a február 15-étől 
hatályos új útügyi műszaki előírásokról, 
és ismertette a 2009-es év minőség 
szempontjából fontos munkáit és azok 
tanulságait. Hangsúlyozta a minőségre 
való törekvést a jövőben is. Bakó attila 
főtechnológus az üzemi gyártásellenőr-
zésről, majd Gálvölgyi Gábor technoló-
gus a hidegremix eljárás tapasztalatairól 

GAzDASÁGI, VÁLLALKOzÁSI, MInŐSÉG-
IrÁnyítÁSI, tEcHnOLÓGIAI ÉS GÉPÉ-
SzEtI tErüLEtEKrŐL

tájékoztatta a hallgatóságot. délután 
Kolozsvári Gyula úr, a Colas-HuNGárIa 
Zrt. vezérigazgatója tartott előadást a 
cégcsoport helyzetéről. Nagy József, a 
Colas-HuNGárIa Zrt. munkavédelmi 
vezetőjének előadásában a munkavéde-
lem és munkabiztonság fontosságáról 
kaptunk információt. diviki István a Mi-
nőség-, és Környezetirányítási rendszer 
működéséről tartott előadást.
a továbbképzés második napja 
Halász János gazdasági igazgató úr 
előadásával kezdődött, aki kiemelte a 
kintlévőségek kezelésének fontosságát 

és a munkaszámok pontos pénzügyi 
tervezésének szükségességét. szabó 
József munkaügyi vezető előadása után 
Mikuska Péter vállalkozási igazgató 
következett, aki hangsúlyozta a hibátlan 
pályázatok beadásának követelményét. 
Cégünk az elmúlt években a legnagyobb 
arányban nyert el felújítási munkákat 
a Magyar Közúttól, amiért elismerését 
fejezte ki lehel Zoltán a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. programigazgatója. a 
továbbképzés zárásaként Boncz Zoltán 
megköszönte az előadóknak a színvona-
las előadásokat.

szöveg: Várady Balázs
  fotó: COLAS ÚT
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GyöKErEs VálToZásT 
HoZoTT CÉGüNK ÉlETÉBEN 
a 2009-Es ÉV. aZ ÚJ ÉVET ÚJ CÉGGEl, És 
MEGVálToZoTT sTruKTÚráVal KEZdJüK El. 

inTeRview wiTh zOLTán bOnCz, CeO Of 
COLAS ÚT zRT.

 As was indicated during the year-end event 
last year, Colas Út Zrt. has now been brought to life. 
Pursuant to the decision made by the proprietors, 
CEO Zoltán Boncz was appointed to head the 
company. We have come together to talk about the 
new tasks ahead of him.  
Thank you for having us, and first of all, let me 
congratulate you on your appointment as CEO of 
Colas Út Zrt. 
Thank you, and likewise let me greet the Colas Út 
employees and the readers.
In what way is Colas Út different from Colas Építő?
Colas Út Zrt. concentrates its main business 
activity on roadwork and the construction of roads. 
The company headquarters will be relocated to 
Budapest in the spring of this year. With relocation 
comes the cutting down of excesses in order to 
develop a slim and rationalized company center.
What are the objectives that you have set for 
yourself as head of the new company?
Owing to the crisis, private investment has virtually 
vanished from the market. Therefore, given our 
business profile, we are heavily dependent on 
government investment opportunities. My primary 
aim is to fulfill the owners’ expectations, since this 
is a prerequisite to establish confidence and trust. 
I also wish to retain our market-leading position 
through successful commitments.
What is your message to the employees of Colas 
Út Zrt.?
Being a company engaged in activities across the 
nation, we must strive to have common goals and 
tread on a common path. However, we must also 
learn from our mistakes. Last year demonstrated 
that even a single mistake made by a single person 
can threaten the operation of an entire company. 
I believe that everyone feels this responsibility in 
their everyday work.
Thank you very much for the interview, and good 
luck in your work.
Thanks to you on behalf of all my colleagues. 

szöveg: Várady Balázs
 fotó: COLAS Út Zrt.

MOzAIK Milyen változások lesznek a 
feladatok megoldásában?

BOncz zOLtÁn Több területen lesznek 
módosítások. Először nézzük a profit-
centrumokat érintő változásokat. a jász-
berényi aszfaltkeverő telep a Budapesti 
Igazgatósághoz fog tartozni, így az Egri 
Igazgatóságnak „csak” három keverő 
üzemeltetéséről kell gondoskodnia. 
a Monori Főmérnökség tevékenysége 
kibővül. az eddigi marási és hidegremix 
feladatok mellett a felületi bevonat 
készítése és a bitumenemulzió gyártása 
kerül a monori egység irányítása alá.

MOzAIK Milyen célokat tűzött ki maga 
elé az új cég élén?

BOncz zOLtÁn Tavaly ilyenkor azt lát-
tuk, hogy a 2009-es év nehéz lesz. Nem 
ilyen nehézségekre gondoltunk.  
a válság hatására a magánberuházások 
szinte eltűntek a piacról, így a profilunk 
miatt bizonyos mértékig ki vagyunk szol-
gáltatva az állam beruházási lehetősé-
geinek. Elsődleges célom a tulajdonosi 
elvárásoknak megfelelni, hiszen csak 
ennek teljesülése esetén számíthatunk 
a bizalomra. Ez a bizalom teremtheti 
meg annak a lehetőségét, hogy a 
korábbi években elért juttatási szinthez 
újra közelíteni tudjunk. Célom továbbá, 
hogy sikeres vállalásokkal megőrizzük 
piacvezető szerepünket.

MOzAIK Hogyan értékeli ezt a sokadik 
változást?

BOncz zOLtÁn Ezt és a korábban 
történt változtatásokat meg kellett 
lépni. azt gondolom, hogy ez is a Colas 
Csoport rugalmasságát bizonyítja. a mai 
vállalkozási környezet eddig nem látott 
problémákat gördít elénk, melyekre 
megoldást kell találnunk.

MOzAIK Mi az üzenete a Colas ÚT Zrt. 
dolgozóinak?

BOncz zOLtÁn Úgy gondolom, hogy a 
korábban csatlakozott cégek szervezeti 
integrációja teljesen lezajlott, és a mos-

BONCZ ZOLTÁNNAL,  
interjú

vezérigazgatójával
a Colas ÚT Zrt. 

a Colas Építő Zrt. a Közbeszerzési 
döntőbizottság döntésének értelmében 
nem indulhat közbeszerzési eljáráson. 
Mint azt az évzáró rendezvényünkön be-
jelentették, megalakult a Colas ÚT Zrt. 

MOzAIK Köszöntöm mint a Colas ÚT 
Zrt. vezérigazgatóját. 

BOncz zOLtÁn Én is köszöntöm a 
Colas ÚT Zrt. munkatársait és az 
olvasókat.

MOzAIK Kérem, mondjon néhány szót a 
Colas-on belüli eddigi megbízatásairól. 

BOncz zOLtÁn 1997-ben kerültem 
a Colas Csoporthoz. az EGÚT Zrt.-nél 
területi főmérnök, majd területi igazgató 
voltam. a Budapesti Igazgatóság vezeté-
se után, immár Colas ÉPÍTő színekben, 
régióigazgató lettem. a vezérigazgatói 
megbízatás útépítési igazgatóként ért.

MOzAIK Nem is olyan régen még a 
Colas ÉPÍTő Zrt. megszületését ünne-
peltük.

BOncz zOLtÁn Igen, a 2009-es évben 
történt pályázati kudarc miatt a Colas 
ÉPÍTő nem vehet részt közbeszerzési 
eljárásokon. a Közbeszerzési döntőbi-
zottság döntése után új helyzet állt elő 
a cég életében. számos lehetőséget 
megvizsgálva a tulajdonos új cég felállí-
tásáról döntött. Ez a Colas ÚT Zrt.

MOzAIK Mennyiben más cég a Colas 
ÚT, mint a Colas ÉPÍTő volt?

BOncz zOLtÁn a Colas ÚT Zrt. pro-
filja az útépítés. sem a magasépítés, 
sem a vasútépítés nem tartozik a 
tevékenységei közé. Cél a letisztult és 
átlátható cégstruktúra kialakítása és 
működtetése. a korábbi profitcentru-
mok megmaradnak, de feladat-átcso-
portosítások lesznek. a cég központját 
ez év tavaszán Budapestre helyezzük 
át. az áthelyezés mellett karcsúsítást is 
végrehajtunk, amivel egy racionalizált 
cégközpont jön létre.

A tuLAjDOnOSOK A cOLAS Út zrt. 
VEzEtÉSÉVEL BOncz zOLtÁnt BíztÁK 
MEG, AKIVEL EBBŐL Az ALKALOMBÓL 
BESzÉLGEtünK Az Új FELADAtOKrÓL.

tani átalakításokkal egy átlátható és 
tiszta profilú cég jött létre. Most nem az 
számít, hogy korábban ki milyen cégben 
dolgozott, és mikor került a Csoporthoz. 
országos tevékenységű cégként csak 
közös úton haladhatunk, közös célokkal. 
a hibáinkból azonban tanulnunk kell. 
az elmúlt év megmutatta, hogy akár 
egyetlen ember hibája veszélybe sodor-
hatja egy cég működését. Véleményem 
szerint mindenki érzi a mindennapi 
munkája felelősségét.

MOzAIK Köszönöm a beszélgetést, és 
sok sikert kívánok a munkájához!

BOncz zOLtÁn Köszönöm, a munka-
társaim nevében. 
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 Looking back on a history of ten years, 
the traditional “Old Year Cup” indoor soccer 
tournament was held on December 17, 2009. 
The venue was again the Eger City Sports Hall. 
There were eight teams with enough courage to 
test themselves: the teams of the Eger, Debrecen, 
Tata, Zalaegerszeg, Pécs, Budapest, and Kecske-
mét Directorates, and the Monor Department of 
Chief Engineering.
The result: 1. Tata Directorate 2. pécs Directorate
3. eger Directorate
Fair-play award: Debrecen Directorate
Top scorer: Tamás Tóth (eger Igazgatosag) – 12 goals
Best player: János Berkovics (Zalaegerszeg 
Directorate)
Best goalkeeper: Sándor Izsáki (Tata Directorate)
Best female player: Krisztina Luterán (Monor 
Department of Chief engineering)

 The training of production controllers from 
all areas continued this year in Herceghalom. 
The program included an assessment of the 
year, as well as various legal, financial, security 
technology, and other presentations, and a 
recap of the tasks ahead of us. The event was an 
excellent opportunity to present the Stollmayer 
Award as well. The award went to two applicants 
this year: Mónika Horváth and Ferenc Gulyás. 
The Life as Work Award was also shared: it 
went jointly to Ferenc Karakó and László Urbán 
for their many decades of reliable and high-
standard work and loyalty.

biddinG The OLd yeAR OuT AT COLAS épíTő

TRAininG Of pROduCTiOn COnTROLLeRS 
COnTinueS

MEGrENdEZ-
TÉK a Már 
EGy ÉVTIZEdEs 
MÚlTra VIsZ-
sZaTEKINTő „sZIl-
VEsZTEr KuPa” TErEM-
laBdarÚGó TorNáT. a 

HElysZÍN EZÚTTal Is aZ EGrI VárosI 

sPorTCsarNoK VolT.

2010-BEN 
ValaMENNyI 
TErülET 
össZEVoNásáVal FolyT 
a TErMElÉsIráNyÍTóK 
oKTaTása. a KÉTNaPos 
össZEJöVETElT EZÚTTal 
HErCEGHalMoN TarToTTuK. 

COLAs-alTErráNál

Hagyományos  évBúCsúztAtó	
COLAS ÉPÍTŐ-néla oktatása

Termelésirányítók 
a

A kezdeti bizonytalankodás után 
rekordszámú nevezés érkezett, nyolc 
csapat vállalta a megmérettetést: az 
Egri, debreceni, Tatai, Zalaegerszegi, 
Pécsi, Budapesti és a Kecskeméti Igaz-
gatóság, valamint a Monori Főmérnökség 
csapatai.
a résztvevőket két négyes csoportba 
sorsoltuk. a csoporton belüli továbbjutás 
körmérkőzéseken dőlt el. Ezt követően a 
két csoportmásodik a harmadik helyért 
mérkőzött meg, a csoportgyőztesek 
pedig a tornagyőzelemért. a mérkőzések 
a nagyszámú kísérő lelkes buzdítása 
mellett zajlottak.
az a csoportban (Budapest, debrecen, 
Tata, Zalaegerszeg) különösen kiélezett 
volt a helyzet. Csak az utolsó meccs 
utolsó perceiben dőlt el a csoport vég-
eredménye: 1. Tata, 2. Zalaegerszeg.  
a B csoportot (Eger, Kecskemét, Monor, 
Pécs) százszázalékos teljesítménnyel 

be. röviden beszámoltak az építés eddigi 
lépéseiről, nehézségeiről és a várható 
sikerről. a nap a herceghalmi Hotel 
abacusban folytatódott. Itt elsőként 
Kolozsvári Gyula vezérigazgató a Colas- 
HuNGárIa tevékenységéről, a cégcso-
port helyzetéről, az átalakulásról adott 
tájékoztatást. Ezt követően Édes Csaba 
vezérigazgató elemezte az elmúlt évet és 
ismertette az előttünk álló feladatokat, 
majd cégünk területi igazgatói – Pappert 
attila, Erdős Tamás, sebestény Tamás 
– tájékoztattak területenként az elmúlt 
év legfontosabb építési feladatainak 
teljesítéséről és az ez évi munkákról, 
lehetőségekről. délelőtt osztották ki a 
stollmayer-díjat. Idén Horváth Mónika 
és Gulyás Ferenc megosztva nyerte el 
a díjat. az életműdíjat szintén ketten 
kapták: Karakó Ferenc és urbán lászló, 
akik megbízható munkájukkal, több évti-
zedes hűségükkel érdemelték ki a címet. 
a délutáni programok három szekcióban 

zajlottak: műszaki, vállalkozási és gaz-
dasági szekció. a programok között sze-
repelt jogi, pénzügyi, biztonságtechnikai 
előadás, épületkárok bemutatása, köz-
beszerzési változások ismertetése stb. 
Vacsora után elsőként dombóvári István 
bombázta poénjaival a közönséget, majd 
a tánchoz a Fridaynight zenekar szolgál-
tatott zenét. Hasznos két napot tudunk 
magunk mögött. a szakmai ismeretek 
bővítésén, a kapcsolatok kiépítésén túl, 
mindenki átélhette az összetartozás jó 
érzését is. 

Torna eredménye:
1. Tatai Igazgatóság
2. pécsi Igazgatóság
3. egri Igazgatóság
Legsportszerűbb csapat: Debreceni Igazgatóság
Gólkirály: Tóth Tamás (egri Igazgatóság) – 12 gól
Legjobb mezőnyjátékos: Berkovics János (Zala-
egerszegi Igazgatóság)
Legjobb kapus: Izsáki Sándor (Tatai Igazgatóság)
Legjobb női játékos: Luterán Krisztina (Monori 
Főmérnökség)
Gratulálunk valamennyi résztvevőnek a színvona-
las mérkőzésekhez és a díjazottaknak a sikeres 
szerepléshez.

szöveg: Kolozsvári Nándor
  fotó: Mikuska péter, Kolozsvári Nándor

szöveg: Kerti Márta 
  fotó: Kallus György

hogy a monori csapatban pályára lépett 
egy tehetséges női játékos is. a torna dí-
jait délután a szépasszony-völgyi Kulacs 
csárdában megrendezett ebéd keretében 
adták át.

nyerte a pécsi csapat, az egriek előtt.
a bronzmérkőzést magabiztosan nyerte 
az egri csapat, míg a döntőben szoros 
csatában a tataiak diadalmaskodtak. 
a gólkirályi címért hatalmas küzdelem 
alakult ki. Tóth Tamás, az egriek kiváló-
sága csak a bronzmeccsen megszerzett 
öt találatával tudta megszerezni az 
elsőséget Hegedűs Mihály kecskeméti 
játékostól. a torna üde színfoltja volt, 

Sűrű programnak néztünk elébe, 
hiszen ezt a házi tanfolyamot már de-
cemberben akkreditáltattuk a Mérnöki 
Kamarával, így ez kreditpontot is ért 
felelős műszaki vezetőink számára. 
Munkahely látogatással kezdtünk.  
a lassan befejezéséhez közeledő kelen-
földi szennyvízátemelőt Vas István, a 
munkához kapcsolódó duna alatti átve-
zetés a-jelű aknáját Filip Gábor mutatta 
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Fénylő csónakom szeli az éjet,

legszebb csillagom, szeretlek téged,

egyedül vagyok, vágyódom érted,

enyém leszel majd, ha a tavasz éled.

Mellém ültetlek szép csónakomban,

eleget sírtam a földi porban

hajad az eget aranyba vonja,

ölelj magadhoz a tiszta Holdban.

a lenti bút-bajt mind elfelejted,

fejed örökre vállamra ejted,

fejed örökre vállamra ejted.

Kedves olvasók!

Megfejtésként 
a fenti versrészlet szerzőjét 
és címét várjuk várjuk.

Beküldési cím
COLAs-HuNGáriA	zrt.
MisOvits	zsuzsA	
1033	BuDAPest
kórHáz	u.	6-12.
Beküldési határidő
2010.	április	30.

Előző szám megfejtése
téli	napsütés

a helyes megfejtők közül 
könyvutalványt nyert:
Hendrik László, Szabó Lászlóné, Tóth  
András, Horváth Noémi, Tomcsik 
Ferencné, Bessenyei Józsefné, Hegedűs 
Erzsébet, Jenőfi  Richárd, Kovács Zsuzsa, 
Pók Erika

Megfejtéseket csak a Colas-HuNGárIa Cégcsoport tagvál-
lalatainak dolgozóitól fogadunk el.

? 



Immár harmadik alkalommal hir-
detünk fotópályázatot a cOLAs 
csoportban dolgozó munkavállalók 
részére.  
A fotókat három témakörben várjuk: 

KÉPESSÉG
KÉPTELENSÉG
KÉPMÁS

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 
kiadványban.
A pályázat beküldésével minden résztvevő automatikusan lemond 
a fotóval kapcsolatos minden jogáról! 
A fotót, illetve annak hordozóját nem szolgáltatjuk vissza!

nemzetközi 
ötletpályázat

Van 
ötleted?

A cOLAs cégcsoport kiemelt célja a Felelős Fejlődés, amelynek jegyében 

ötletpályázatot hirdet dolgozói körében. 

Nemzetközi díjak 

1. díj  2000 euró
2. díj  1000 euró
emellett a cOLAs-HuNGárIA csoport igazgatósága 

50 000 Ft-os díjakat oszt ki.

További információ: Kövesdy Tamás, T: +36 30 498 2924, kovesdy.tamas@colashun.hu
Az egyes ötletek rövid leírással és fotókkal nevezhetők. A zsűri különdíjakat ítélhet meg.

Szakmai tudáS
munkabiztonSág 

környezet 
HatékonySág 

FOTópáLyáZAT 
2010

A fotókat minimum  
3 megapixeles digitális fényké-

pezőgéppel készítve, eredeti, 
javítatlan formában, cD- vagy 
DVD-hordozón, vagy e-mailen 

kérjük a szerkesztőségbe 
beküldeni. Hagyományos fo-

tókat is elfogadunk, minimum 
10x15 cm-es papírképként. 

Egy pályázó maximum 20 képet 
küldhet be. Az fotókat szakértő 
zsűri tekinti át, és választja ki a 

díjazottakat.


