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szabó Bence (8): Így épül a Colas

az ízek városa

Találkozási pont 

Gyula,

Bányásznap
Krizsanyik János, a Colas Eszakkő Kft. szobi 
és kesztölci üzemének vezetője „Miniszteri 
Elismerő Oklevél” kitüntetést kapott.

átadás az M86-OsOn
a Colas Út hatékony közreműködésével való-
sult meg az M86-os szeleste–Hegyfalu közötti 
szakaszának építése. 

szEnnyvíztisztító siófOKOn
a sió-csatorna partján épül siófok új 
szennyvíztisztító telepe, melyet a Colas 
alterra konzorciumban épít.



BEsZáMOlÓ

TECHNOLOGY DIRECTORATE 
ORGANISES FAMILY DAY 

  The Technology Directorate conducted 
its first-ever family day on 12 September 2015 
in (and outside) the Hangistálló event hall in 
Óbarok-Nagyegyháza. Allowing colleagues and 
their family members to break away from the 
average workday routine and spend a pleasant 
day together at an informal gathering was the 
goal the organisers had in mind.
Although scaring us a bit at first, the weather 
finally decided to play along: after some rain 
on the previous day and gloomy overcast 
conditions in the morning, the sun came 
out just as the programmes started. At 10 
o’clock we held a small briefing, followed by 
words of welcome from Technology Director 
Zoltán Puchard, who opened the event 
by quoting thoughts on celebrations by 
Hungarian writer Sándor Márai. Before noon, 
some guests measured up their skills in table 
tennis and small-pitch football tournaments, 
while a colourful variety of further leisure 
activities – martial arts, archery, horse riding, 
crafts workshops, music for kids, astrology, 
and more – made sure everyone found 
something to their interest, regardless of age. 
After lunch, a presentation on naturopathy 
and a folk-dance display attracted curious 
participants. Our hosts at the Hangistálló did 
an excellent job, indulging us with traditional 
food and drinks made by local producers.
The success of the event is well illustrated by 
an attendance of approximately 100 people, 
nearly all of them staying until around 5 pm. 
Most guests agreed that family days should 
be held more often. Unfortunately, we cannot 
make any promises, but we would certainly 
like to start a new tradition by organising a 
similar event each year.

C
re

a
ti

o
n

 :
 

Energiamegtakarítás:
a mi választásunk a Colasnál.

Energiamegtakarítás:
 

javuló hatékonyág.



A Colas Csoport MAGAZINJA

2015. OKTÓBER XIX. évfolyam 3. szám

FELELŐS KIADÓ Sokorai István elnök-vezérigazgató

FŐSzErKESztŐ Szakács-Fehérváry Gábor

SzErKESztŐBIzOttSÁG Gonda József, Jaszenák 

Zsuzsanna, Bekes Csaba, Kiss Andrea, Molnár 

Gergely, Szakács-Fehérváry Gábor

SzErKESztŐSÉG 1113 Budapest,
 Bocskai út 73.
 T.: +36 (1) 883 1000
 F.: +36 (1) 883 1010
 e-mail: ujsag@colas.hu

www.colas.hu

PrOjEKtKOOrDInÁtOr CSáK SZIláRd 

LAPtErv lőRINCZ ANNA KOrrEKtOr MANdlER JudIT 

törDELŐ ZádOR GyöRGy FOtÓ NAGy BAláZS, 

ThINKSTOCK nyOmtAtÁS Pauker

A COLAS HunGÁrIA mEGBízÁSÁBÓL KIADjA  

 Brand Content Kft.

 1035 Budapest, Vihar u. 18.

38–39
A több mint hétszáz 
éves múlttal rendelkező 
Gyula az ország 
délkeleti szegletében 
fekvő kisváros. 
Igazán vendégváró 
helynek számít, ahol 
a számos látnivaló 
mellett gasztronómiai 
specialitások várják a 
látogatókat. 

Címlapfotó 
A gyulai vár látképe

(Fotó: Nagy Balázs)

12	 	Új	üzletág	a	Colas	Útnál:	
bitumenemulzió	az	időtálló	
utakért

  A Colas Út aszfaltkeverő és emulziókiszolgáló telephelyhein mostantól  
10 és 20 literes kiszerelésben is vásárolhatnak emulziót a partnerek.  

24	 	megÚjul	a	két	Útpálya	közötti	
elválasztás	az	m5-ösön	

  A Nagy létesítmények Főigazgatósága végzi a középső terelőfal építését 
az M5-ös autópálya mintegy négy és fél kilométeres szakaszán.

40	 	győzelem	az	infrastruktÚra	
kupán

  A Colas csapata kapott gól nélkül nyerte a III. Infrastruktúra Kupa és 
családi nap keretein meghirdetett NIF kupát.
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   hírek

1 Gyalogoshidakat újít fel az NLFI
Szeptemberben kezdődött annak a 
három hídnak a felújítása, amelyeket 
nemrég nyert el a Nagy létesítmények 
Főigazgatósága. A BKK megrendelésé-
ben megújuló három gyalogoshíd acél 
felszerkezetét bontjuk el és építjük újra 
a II. kerületi líra és Táltos utcákban, 
valamint a XIV. kerületi Ond vezér úton. 
A vízfolyások, időszakos vízfolyások 
feletti hidakhoz csatlakozó járdák, 
rámpák és bicikliutak is készülnek. 
A munka műszaki átadás-átvétele  
október 30-án indul.

2 Elkészült az igali szennyvízcsatorna
Igal város szennyvízcsatornájának kivitele-
zési munkái elkészültek. A minőségvizsgá-
latok befejezése és az átadási dokumentá-
ció összeállítása van hátra.

3 Elkezdődtek a kivitelezési munkák  
a nagy válogatóműnél
A nagy válogatómű létesítmény tervezési 
munkái befejeződtek, így júliusban meg-
kezdődhettek a kivitelezési munkák.  
Jelenleg készültség közeli állapotban van 
a beruházás, melynek befejezési határide-
je 2015. november 8.

4 Távfűtési vezeték rekonstrukciója
Sikeresen szerepelt az Alterra a FőTáV Zrt. 
által kiírt távvezeték-felújítási tenderen. 
A munkák Budapest XI. kerületében a Tas 
Vezér utcát, a Bartók Béla utat és Fehérvári 
utat érintik.

5 Gázvezetéket épít az Alterra
A FőGáZ megrendelésében Budapest XV. 
kerületében összesen 494 folyóméter dN 
300 acél nagyközépnyomású elosztóveze-
ték, illetve 87 folyóméter elosztóvezeték 
alépítményi munkáit végzi nyílt feltárással 
az Alterra. Az ideiglenes melléklétesítmé-
nyek, felépítményi, aktív korrózióvédelmi, 
valamint 80 folyóméter dN 300 acélvezeték 
bontási és kiemelési munkái is a feladat 
részét képezik.

6 Csatornarekonstrukciós munkák  
Budapesten
A Colas Alterra szerződést kötött a Fővárosi 
Csatornázási Művek Zrt.-vel Budapest XIX. 
kerületében a derkovics Gyula utca Irányi 
dániel utca–Könyvkötő utca közötti szaka-
szának rekonstrukciós munkáira.

7 Új közművek építése vidéken
Szerződést kötött az Alterra a székesfehér-

vári Rádió-lakótelep szennyvízcsatorna-, 
valamint a Rozgonyi utca ivóvíz- és 
szennyvízcsatorna-átépítési munkáinak 
kivitelezésére.

8 Új villamosprojektek az Alterránál
Az Alterra nyerte a „Budapest villamos és 
trolibusz járműfejlesztés I. ütem” projekt 
keretében a Száva és hungária kocsiszín 
fejlesztésének kivitelezését és kiegészítő 
tervezési munkáit. A megbízó a BKK Zrt.

9 Minerals Day 2015
Idén is megrendezésre került hazánkban a 
nemzetközi bányászati rendezvénysorozat, 
a Minerals day, mely keretében három 
üzemünk fogadta a látogatókat. Tállyai, 
gyöngyössolymosi és szobi üzemünk 2015. 
szeptember 26-án, szombaton tartott nyílt 
napot. A Colas Északkő az „Eu Minerals day” 
program hazai bevezetésének egyik kezde-
ményezője idén is számos vendéget kalauzolt 
körbe az üzemi területen, előre tervezett útvo-
nalon közlekedve, látogatóhelyeket kialakítva 
és szükséges bányászati felügyeletet bizto-
sítva. Tállyán ugyanazon a hétvégén Szent 
Vencel-napi búcsút és őszi Tállyai Fesztivált 
tartottak, itt a programok között a kőbánya 
látogatási lehetőségét is feltüntették.
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szöveg: Híves Péter, Szakács-Fehérváry Gábor,  
Szegfü Zoltán, Tóthné Iszlai Ildikó
fotó: Híves Péter, Pénzes Róbert



hírek

NEWS

  1. MPD To rECoNsTruCT PEDEsTrIAN 
BrIDGEs
The Major Projects Division has recently secured 
a tender for the renovation of three bridges, and 
works were finally commenced in September. 
On request of our client, BKK (Centre for Buda-
pest Transport), we are to dismantle and rebuild 
the steel superstructures of three pedestrian 
bridges on Ond Vezér Road, Líra Street, and 
Táltos Street. In addition to the bridges (each 
of them spanning different watercourses), the 
investment also covers the adjacent walkways, 
ramps and bike roads. The technical handover 
procedure of the works is set to begin on 30 
October.

2. sEwEr CoNsTruCTIoN CoMPLETED IN IGAL
Construction works have been finished con-
cerning the sewers of the small town in Somogy 
County – only the conclusion of quality controls 
and the compilation of the handover documen-
tation are pending.

3. works kICkED oFF AT sorTING PLANT
With the conclusion of the design phase, actual 
construction works regarding Budapest’s large 
waste-sorting plant received the green light in 
July. Currently, progress on the investment is at 
roughly 50%. Our final deadline is 08.11.2015.

4. DIsTrICT hEATING-LINE rECoNsTruCTIoN
Alterra submitted successful bids for the recon-
struction tender announced by the Hungarian 
capital’s district-heating supplier, FŐTÁV Zrt. The 
works affect Tas Vezér Street, Bartók Béla Road 
and Fehérvári Road in Budapest’s District XI.

5. ALTErrA BuILDs GAs LINE
On assignment from gas supplier FŐGÁZ, Alterra 
is currently performing the open-ditch works 
for 494 m of DN300 high-/mid-pressure steel 
distribution lines and 87 m of other distribution 

lines in Budapest’s District XV. Temporary 
auxiliary facilities and anti-corrosion works are 
also part of the job, along with the demolition 
and extraction of DN300 steel pipes on an 
80-m-long section.

6. sEwEr rECoNsTruCTIoNs IN BuDAPEsT
Colas Alterra signed the contract with Budapest 
Sewage Works Ltd. for sewer reconstruction 
works on the Derkovics Gyula Street - Irányi 
Dániel Street - Könyvkötő Street section in 
District XIX of the Hungarian capital.

7. NEw uTILITIEs IN székEsFEhérvár
Alterra entered into a contract for the perfor-
mance of wastewater-line reconstruction works 
in Székesfehérvár’s Rádió residential district, as 
well as potable-water line and wastewater line 
works under Rozgonyi Street.

8. NEw TrAM ProjECTs AT ALTErrA
Under the scheme entitled “Budapest tram and 
trolleybus vehicle development, phase I”, Alter-
ra was awarded the construction and additional 
design works regarding the Száva and Hungária 
depot development. Our client is BKK (Centre for 
Budapest Transport).

9. MINErALs DAy 2015
Similarly to previous years, the international 
mining programme-series took place in 2015, 
with three of our plants opening their gates to 
the public. Colas facilities in Tállya, Gyöngyös-
solymos, and Szob held their usual open day on 
Saturday, 26 September. As one of the main ad-
vocates of the “EU Minerals Day” programme in 
Hungary, Colas Északkő organised guided tours 
for the guests with safe routes, visitor areas, 
and the required mining supervision. In Tállya, 
the quarry visit was advertised as part of the 
Saint Wenceslaus Day fair and Tállya Autumn 
Festival held on the same weekend.
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szöveg: Vrabély Róbert 
fotó: Jaszenák Zsuzsanna, NIF

„Elkerültük” 

mórahalmot!
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SOKAK öRöMÉRE JÚNIuS VÉGÉN SOR KERülhETETT AZ 55-öS 
FőÚT MÓRAhAlMOT ElKERülő SZAKASZáNAK üNNEPÉlyES 
áTAdáSáRA. A TöBB MINT hÉT KIlOMÉTERES SZAKASZ MEG-
ÉPíTÉSÉVEl VáRhATÓAN 70 SZáZAlÉKKAl CSöKKEN A hOMOK-
háTSáGI TElEPülÉSEN áThAlAdÓ FORGAlOM.



FÓKUSZBAN

2015. június 30-án átadott elke-
rülő út építése az 55-ös főút re-

konstrukciójához kapcsolódik, amelynek 
keretében megújul a dél-Alföldet a dél-
dunántúllal összekötő ütőér. A nyáron 
átadott mórahalmi elkerülő nemcsak a 
várost mentesíti az átmenő forgalomtól, 
hanem egyben az utazást is megkönnyíti 
majd Baja és Szeged között.
Az ünnepi ceremónián többek között 
részt vett Becsey Zsolt, a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium közlekedésért 
felelős helyettes államtitkára, Nógrádi 
Zoltán, Mórahalom város polgármestere, 
loppert dániel, a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. kommunikációs igazgatója, 
valamint Zsiga György, a Colas Út Zrt. 
vezérigazgatója.
Az ünnepi beszédeket követően a várva 
várt szalagátvágás is megtörténhetett 
és az átmenő forgalom birtokba vehette 
az elkészült utat, melynek köszönhetően 
napi hat-nyolcezer gépjármű zajától 
mentesül a város lakossága.
A projekt kivitelezési szakaszában jelen-
tős nehézségekkel kellett megküzdenie 
a kivitelező Colas Út Zrt. és délút Kft. 
szakembereinek, mert a közel féléves 
csúszás miatt csak 2014 tavaszán 
tudták megkezdeni a tényleges építési 
munkát. A Colas Út Zrt. vezette konzorci-
um a komoly megpróbáltatások ellenére 
határidő előtt átadta a projektet, egy 
újabb, komoly referenciaértékű munká-
val bővítve a Colas csoport palettáját.

  In late June, the handover ceremony 
took place for the Mórahalom bypass section 
of main road 55. Following the completion of 
the route stretching over seven kilometres, 
traffic is expected to drop by 70% in the 
small town located near Hungary’s border 
with Serbia. The newly built bypass section 
that was handed over on 30 June 2015 forms 
a part of the scheme aimed at reconstructing 
main road 55, a vital traffic corridor linking 
the Southern Alföld region with Southern 
Transdanubia.
Illustrious guests attending the ceremony in-
cluded the Ministry of National Development 
Deputy Minister of State for Transport Zsolt 
Becsey, Mórahalom Mayor Zoltán Nógrádi, 
the Communications Manager of the 
National Infrastructure Development Agency 
Dániel Loppert, and György Zsiga, the CEO of 
Colas Út Zrt.
Throughout the construction phase, the 
experts of Colas Út Zrt. and Délút Kft. were 
forced to overcome considerable obstacles. 
To begin with, actual works received the 
green light only in the spring of 2014, follow-
ing an almost six-month delay. Despite all 
complications, the consortium headed by 
Colas Út managed to hand over the project 
before the final deadline, adding another job 
to the Colas Group’s long list of references.

TIME PASSES BY FAST IN MÓRAHALOM

A
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Elkészült az 

m86-os gyorsforgalmi út 
újabb szakasza
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szöveg: Kóbor Tamás
fotó: Nagy Balázs

óllehet a befejezési határidő be-
tartását nehezítette a régészeti 

lelőhellyel érintett területek speciális töl-
tésalapozása és a 2014-es szokatlanul 
csapadékos nyár, végül a szerződésben 
szereplő véghatáridőre sikeresen lezárult 
az M86-os Szeleste–hegyfalu közötti 
szakaszának műszaki átadása (2015. 
augusztus 31.). 
A 15,9 milliárd forintba kerülő kivitelezési 
munkák során 7,5 kilométer hosszú, 2×2 
sávos autóút; egy különszintű csomópont 
(M86–84-es főút); 1891 méter országos 
közúti korrekció (84-es főút, 86-os főút, 
84331-es út); 1056 méter keresztező 
földút, 8929 méter párhuzamos földút és 
12 műtárgy (8 felüljáró, 4 aluljáró) épült.

A 23 hónapos kivitelezési időszakban 
továbbá vasútépítési kivitelezési 
munkákat; 4100 négyzetméter 
mederrendezést és 7900 köbméter 
mederkorrekciót; 2710 méter hírközlő-, 
8161 méter elektromos-, 138 méter 
víz- és 632 méter gázvezeték-kiváltást 
is elvégeztünk.

j

  Construction of the Szeleste-Hegyfalu 
section of the M86 high-speed road was 
performed in close cooperation with Colas 
Út. The 7.5-kilometre-long leg was opened to 
traffic on 18 September.
Although compliance with the final deadline 
was hindered by both the unusually rainy 
summer of 2014 and the special em-
bankment foundations required due to 
archaeological considerations, the technical 
handover procedure of the Szeleste-Hegy-
falu section was closed successfully before 
the contractual deadline (31 August 2015) 
on the M86.
As part of the construction works in the value 
of 15.9 billion forints, 7.5 km of 2x2-lane 
road was built, along with one multi-level 
interchange (of main roads M86 and 84), 
1,891 metres of corrections on national 
public roads (road 84331, main roads 84 
and 86), 1,056 m of crossing earth roads, 
8,929 m of parallel earth roads, and 12 
engineering structures (eight overpasses and 
four underpasses).
Furthermore, we also performed railway-con-
struction works during the 23-month-long 
construction period, which comprised 4,100 
m2 of bed landscaping, 7,900 m3 of bed 
corrections, and the relocation of 2,710 m 
of telecommunication cables, 8,161 m of 
power lines, 138 m of water pipes, and 632 
m of gas lines.

ANOTHER LEG COMPLETED ON THE M86

A COlAS ÚT hATÉKONy KöZREMűKödÉSÉ-
VEl VAlÓSulT MEG AZ M86-OS SZElESTE–
hEGy FAlu KöZöTTI SZAKASZáNAK ÉPíTÉSE. 
A 7,5 KIlOMÉTERES uTAT SZEPTEMBER  
18-áN AdTáK áT A FORGAlOMNAK.

az	m86-os	építése	számokban

7500 méter autóút

12 műtárgy

közel 1,5 millió köbméter földmű

27 000 köbméter C12 beton

77 000 tonna beépített aszfalt

36 000 méter szalagkorlát
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szöveg: Kertész Viktória

fotó:  Bartolf Ágnes, Bőhm Balázs

Bányásznapi 
kitüntetések, események 
és rendezvények

A BáNyáSZNAPI RENdEZVÉNyEK hAGyOMáNyOSAN NAGy 
SZEREPET TölTENEK BE A COlAS ÉSZAKKő ÉlETÉBEN. 
SZEPTEMBER ElEJÉN ISMÉT A SZAKMAI NAPOK JáTSZOTTáK 
A FőSZEREPET A CÉG ÉlETÉBEN. 
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otthont a Kovács István üzemvezetése alá 
tartozó bányák ünnepségének, amelyen 
a Recsken dolgozó Fejes Gyula kapott 
szolgálati oklevelet.

015. szeptember 3-án hajdúszo-
boszlón került sor a 65. Bányász-

nap országos központi ünnepségére. 
Az eseményen a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium energetikai helyettes 
államtitkára, Kádár Andrea Beatrix is 
részt vett, aki beszédében kiemelte, 
hogy az évszázados múlttal rendelkező 
iparág szerepe ellátásbiztonsági szem-
pontból ma is vitathatatlanul jelentős, 
ezért a magyar kormány támogatja a 
bányászat, valamint a bányászati kultú-
ra fenntartását. 
A rendezvényen adták át a fejlesztési 
miniszter által adományozott kitünte-
téseket, amelyeket a szakma kiváló 
dolgozói vehettek át. Krizsanyik János, 
a Colas Északkő Kft. szobi és kesztölci 
üzemének vezetője „Miniszteri Elismerő 
Oklevél” kitüntetést kapott, míg Bodnár 
andrás, a recski üzem gépkezelője „Ki-
váló bányász” kitüntetésben részesült.
2015. szeptember 4-én dorogon Jubileu-
mi Bányásznapot ünnepeltek a hazai 
bányászati cégek, ahol ünnepélyesen 
felavatták a Nemzeti Kőbányászati 
Emlékhelyet. Az eseményen részt vett 

Kasó Attila miniszteri biztos és Popovics 
György, a megyei közgyűlés elnöke is. 
A dr. Székely János címzetes püspök által 
megáldott emlékhelyet az Országos Ma-
gyar Bányászati és Kohászati Egyesület 
(OMBKE) kezdeményezésére a Baumit 
Kft. építette több hazai magyar bányavál-
lalat, többek között a Colas Északkő Kft. 
kőadományainak felhasználásával. 
A Colas Északkő Kft. valamennyi dolgo-
zójával együtt ünnepli a „hagyományos” 
bányásznapot, amelynek részeként az 
üzemvezetők az elmúlt év során a legjobb 
teljesítményt nyújtó kollégáik munkáját 
ismerik el. Ebben az évben Krizsanyik 
János üzemvezető a szobi üzemben Bábá-
né Kelemen Ilona üzemi adminisztrátort 
tüntette ki. A Tarcalon megtartott ünnep-
ségen Béres dezső üzemvezető Bekényi 
József és Varga andrás munkatársait 
díjazta. Tállyán 2015. szeptember 4-én 
tartották meg az üzemi bányásznapot, 
ahol Erdei József üzemvezető szoták 
lászló, Kamarási Zoltán gépkezelőket 
és Gribovszky sándor minőségellenőrt 
tüntette ki az elmúlt évben nyújtott tel-
jesítményéért. Gyöngyössolymos adott 
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  As a long-running custom, the annual 
Miners’ Day plays a special role in the life of 
Colas Északkő. The central event of the 65th 
Miners’ Day was organised in Hajdúszoboszló 
on 3 September 2015, and the celebration took 
place in the presence of Minister of State An-
drea Beatrix Kádár from the Ministry of National 
Development, who emphasised in her speech 
that the industry looks back to centuries of 
traditions, and its crucial role is still indubitable 
when it comes to the safety of supply, therefore 
the Hungarian government will continue to sup-
port mining and the safeguarding of the sector’s 
traditions. The awards donated by the Minister 
of National Development – honouring the most 
devoted mining professionals – were also pre-
sented during the event. The manager of Colas 
Északkő’s Szob and Kesztölc plants, János 
Krizsanyik, received the Minister’s Certificate of 
Excellence, while a machine operator from our 
Recsk quarry, András Bodnár, went home with 
the Distinguished Miner award.
Hungarian mining companies celebrated the 
Miners’ Day jubilee in Dorog on 4 September 
2015, where the National Quarrying Memorial 
was unveiled. Ministerial Commissioner Attila 
Kasó and György Popovics, the chairman of 
the Komárom-Esztergom County assembly, 
attended the event as honorary bishop Dr. 
János Székely blessed the memorial. Following 
the initiative of the Hungarian Mining and 
Metallurgical Society, Baumit Kft. erected the 
memorial from materials donated by several 
Hungarian mining firms, including stone from 
the Nógrádkövesd and Szob quarries of Colas 
Északkő Kft.
Colas Északkő Kft. celebrates the tradition of 
Miners’ Day with all of its employees. As part of 
the festivities, plant managers recognise the 
work of colleagues giving the best job perfor-
mance within the previous year. In 2015, plant 
manager János Krizsanyik commended plant 
administrator Ilona Bábáné Kelemen in the com-
pany’s Szob facility. The event held at Tarcal 
saw colleagues József Bekényi and András Varga 
awarded by manager Dezső Béres. Miners’ Day 
was celebrated in Tállya on 4 September, and 
manager József Erdei decorated machine oper-
ators László Szoták and Zoltán Kamarási, as well 
as quality controller Sándor Gribovszky, for their 
devoted work in the past year. The joint event 
for facilities managed by István Kovács was 
held at Gyöngyössolymos, where Recsk-based 
employee Gyula Fejes received a certificate for 
mining service.

EVENTS, FESTIVITIES, AND 
HONOURS ON MINERS’ DAY
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bitumenemulzió  
az időtálló utakért

Új üzletág a Colas Útnál: 

A COlAS ÚT ASZFAlTKEVERő- ÉS EMulZIÓKISZOlGálÓ TElEP-
hElyEINEK hálÓZATA TElJES MÉRTÉKBEN lEFEdI AZ ORSZáGOT, 
íGy RöVId IdőN BElül MAXIMálISAN KI TudJA SZOlGálNI  
A MAGyARORSZáGI IGÉNyEKET.

12
szöveg: Lancsák Ildikó

fotó: Jaszenák Zsuzsanna, Lancsák Ildikó

zeptember 1-je óta a Colas Út Zrt. 
aszfaltkeverő telephelyein lehető-

ség van az emulzió kisebb mennyiségű, 
10 és 20 literes kannás kiszerelésű 
vásárlására is, így már nem csak a 
nagyméretű emulziószóró gépekkel 
rendelkező partnereinket tudjuk ki-
szolgálni. A kannás értékesítés könnyű 

szállítást és kezelést tesz lehetővé, 
a megfelelő minőségű és mennyiségű 
emulzió felhasználása pedig biztosítja 
a jó minőségű utakat, azok időtálló-
ságát. A bitumenemulzió üzletágért 
felelős lancsák Ildikó idén februárban 
csatlakozott a Colas Út Zrt.-hez mint 
üzletfejlesztési vezető. 

A bitumenértékesítést tekintve orszá-
gos viszonylatban jelenleg a Colas Út 
Zrt. piaci részesedése 30 százalék, 
így a gyártás központjaként működő 
gyöngyösi emulzióüzem rendkívül 
fontos szerepet tölt be az emulzióérté-
kesítésben Magyarországon. A Colas 
tulajdonában lévő aszfaltkeverő- és 

S
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emulziókiszolgáló telephelyek hálózata 
teljes mértékben lefedi az országot, így 
rövid időn belül maximálisan ki tudjuk 
szolgálni a magyarországi igényeket 
kiváló termékeinkkel.

mI Az A BItumEnEmuLzIÓ? 
A bitumenemulzió nem más, mint a bi-
tumen diszperziója vízben, ezért állagát 
tekintve szobahőmérsékleten folyékony 
halmazállapotú. A gyártás során a forró 
bitument és a meleg vizes fázist egy 
kolloidmalomban keverik össze, ahol 
a bitumen néhány mikron átmérőjű 
részecskékre szakad, és lebeg a vizes 
fázisban, anélkül hogy összetapadna 
vagy összecsomósodna. Az emulzió-
gyártáshoz egyéb adalékanyagok – 
mint pl. emulgeálószer, kalcium-klorid, 
sósav – is szükségesek, de ezek aránya 
elhanyagolhatóan kicsi.

A GyönGyöSI EmuLzIÓÜzEm
Magyarországon a bitumenemulzió-
üzemek építése 1983-ban kezdődött, a 
Colas Út Zrt. gyöngyösi üzeme is ekkor 
épült. Az üzemben található kolloidma-
lom óránként 25 tonnás kapacitásra 
képes. A gyöngyösi telephelyen össze-
sen 250 tonna emulzió tárolására van 
lehetőség, melyet 5 darab 50 tonnás 
tartályban biztosítunk, de 6 további 
telephelyünkön is elérhetők a bitumen-
emulzió-termékek.

SOKOLDALÚ FELHASznÁLÁSI LEHE-
tŐSÉGEK 
A bitumenemulzió az útépítés és 
útfelújítás területén rendkívül sokféle 
felhasználási lehetőséget kínál. Első-
sorban a különböző rétegek, hossz- és 
keresztirányú csatlakozások ragasz-
tására, közműszerelvények, szegélyek 
kellősítésére, kátyúzás előkészítése 
során pedig a felületek kötésének elő-
készítésére alaprétegként használható. 
Útfenntartási munkáknál felületi be-
vonatok, iszapbevonatok készítésére, 
üvegszállal kombinálva repedésáthida-
ló membránokhoz, kátyúzó keverékek, 
illetve emulziós keverékű burkolati 
rétegek készítéséhez, valamint hideg 
újrahasznosítási technológiákhoz 
használható.
Nagy előnye, hogy akár hidegen, illetve 
legfeljebb 90°C hőmérsékletre mele-
gítve is lehet vele dolgozni. A bitumen-
emulzió kézi és gépi erővel is felvihető 
a felületre, rövid idő alatt megtörik, így 
a munkavégzést nem hátráltatja.

HASznÁLAtÁnAK ELŐnyEI
 Alkalmazása széles körű
  Pontos adagolása kis mennyiségben 

is megoldható
  Javítja a kivitelezés minőségét, nö-

veli a szerkezetek élettartamát
  Költséghatékony, mert bevonatok 

készítésére is alkalmas

 Tárolása, kezelése egyszerű
  Megakadályozza a hossz- és 

keresztirányú csatlakozások szét-
nyílását, illetve a csatlakozások 
elválását a közműszerelvényektől

  Elősegíti a rétegek együttdolgozá-
sát, csökkenti az aszfaltrétegek le-
hámlásának, kátyúk képződésének 
veszélyét

  Energiatakarékos építési módokat 
tesz lehetővé

  használatával csökkennek a javítási 
és garanciális költségek

  Fagypont közeli hőmérsékleten, 0 
és +5 °C között is használható

 Megnöveli a burkolatok élettartamát

NEW LINE OF BUSINESS AT COLAS ÚT: 
BITUMEN EMULSION FOR DURABLE ROADS

  Since 1 September, the asphalt-mix-
ing plants of Colas Út Zrt. offer bitumen emul-
sion in smaller volumes, in the form of 10- or 
20-litre cans. While wholesale distribution 
satisfied the needs of partners operating 
large emulsion-sprayer machines, the new 
sales method enables the company to fulfil 
all demands. Distribution in cans facilitates 
easy transportation and handling, and the 
application of proper amounts and quality of 
emulsion ensures high-quality, long-lasting 
roads. Ildikó Lancsák, in charge of the 
bitumen-emulsion branch, joined forces with 
Colas Út this February as a business-devel-
opment manager.
Regarding bitumen sales, Colas Út Zrt. has 
a market share of 30% on a national level, 
making the company’s central manufacturing 
location – the Gyöngyös emulsion plant – one 
of the most important hubs of emulsion trade 
in Hungary. Sites for asphalt mixing and 
emulsion supply that are owned by Colas pro-
vide complete nationwide coverage, allowing 
us to fulfil the market demand swiftly and 
efficiently with our finest products.
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Interjú 

a Colas Hungária minőségirányítási 
vezetőjével

rajcsányi Ferenccel, 

gy éve érkezett a céghez Feri, aki 
okleveles építőmérnökként végzett 

a Győri Egyetemen, de már középiskolás-
ként is minőségirányítással, fémiparral, 
gépészettel és számítástechnikával 
foglalkozott a dunaújvárosi Bánki donát 
Szakközépiskolában. Az egyetemi éveket 

követően, 2007-ben a Közlekedéstudo-
mányi Intézetnél helyezkedett el, ahol 
vizsgálómérnökként és az építőipari 
termékek üzemi gyártásellenőrzésének 
auditorjaként dolgozott. Az intézetnél 
töltött idő alatt betontechnológiai szak-
mérnöki végzettséget szerzett, majd be-

tontechnológiával, illetve útfenntartással 
kapcsolatos hazai és nemzetközi kutatá-
si munkákban is részt vett. Ezt követően, 
2012-től a kivitelezésben helyezkedett el 
technológusként, és az M0-s autópályán, 
majd vasútépítési és műtárgyépítési 
projekteken dolgozott. 

E



működését. Megpróbálunk az életünk 
minden területén olyan értelmes, hasz-
nos mérőszámokat találni, amelyeket 
elemezve hosszú távú következtetéseket 
tudunk levonni. Ilyenek lehetnek pl. a 
garanciális költségek, a gépészeti tevé-
kenységek, beszerzések, vagy éppen a 
belső képzések. Mindezek segítségével 
rendelkezésre fog állni egy olyan informá-
ciós bázis, amely segíthet csökkenteni a 
jövőben előforduló hibákat.
Szintén sok kérdést vetnek fel a 
minőségirányítás területén a Colas nem-
zetközi szinten közeljövőben tervezett 
változtatási tervei. Erről még részletes 
információkat nem tudunk, az biztos, 
hogy a napi folyamatainkat érintő vál-
tozások az irányítási rendszerünkre is 
hatással lesznek.

FÓKuSZBAN

interjú: Szakács-Fehérváry Gábor
fotó: Nagy Balázs

Mozaik: Mi a legnagyobb kihívás a 
jelenlegi munkádban a Colasnál?
rajcsányi Ferenc: A legnagyobb 
kihívás jelenleg a leányvállalatok 
különböző tevékenységi területeinek 
összehangolása oly módon, hogy 
az észszerűség keretein belül minél 
kevesebb párhuzamosság legyen. Ez 
egy hosszú távú cél. ugyanakkor rövid 
távon is szükséges, hogy meg legyen 
a szervezeteken belüli és azok közötti 
kommunikáció, hogy mindenki számá-
ra azonnal elérhetők legyenek azok 
az információk, amelyek a munkavég-
zéshez szükségesek. A munkavégzési 
helyszíneken – legyen az keverőtelep, 
bánya vagy kivitelezési projekt – az új 
és régi kollégáknak egyaránt ismerni-
ük és alkalmazniuk kell a belső előírá-
sokat, szabályokat. Ezen a területen 
még van fejlődnivalónk, noha már tet-
tünk lépéseket, pl. ezért változtattuk 
meg a belső képzések rendszerét is 
2015-ben. Fejlődnünk kellene abban 
is, hogy a belső szabályainkat minél 
egyszerűbb, emészthetőbb módon 
tegyük közzé. Egy 10 oldalas leírást 
kevesen olvasnak el. Biztos, hogy 
nem ez a legcélravezetőbb módszer. 
Talán nem a legnagyobb kihívás, de 
mindenképpen számolni kell minden 
évben egy külső audittal is a tanúsítá-
sok fenntartása miatt, de ha rendben 
végezzük a napi munkánkat, akkor ez 
nem jelent gondot. 

M.: Miben kellene fejlődnie a minő-
ségirányításnak?
r. F.: Sokakban él az a szerintem hely-
telen kép, hogy a minőségirányítás csak 
egy nagy papírhalom, amit időnként 
módosítgatni kell. A Colasnál viszont 
szerencsére ez nem így van. Tudatosan 
a működő, már meglévő gyakorlatokat 
követtük és követjük, ezek szerepelnek 
a minőségirányítási rendszerünkben.  
A minőségirányítás célja, hogy támpon-
tot adjon a hiányosságok megtalálásá-
hoz, a fejlesztésekhez, a kockázatok 
feltárásához és kezeléséhez. Ebből 
a halmazból azokat a pontokat kell 
kiemelni, amelyek fontosak lehetnek 
gyakorlati szempontból. Például, hogy 
milyen kockázatai vannak az egyes 
tevékenységeknek – legyen szó köz-

műkiváltásról vagy aszfaltszállításról. 
hogyan lehet csökkenteni a kockáza-
tokat, azoknak milyen költségvonzata 
és időhatása lehet egy-egy projektre 
nézve. Több olyan területünk is van, 
ahol a tapasztalatok alapján szeretnénk 
fejleszteni a működést, nevezhetjük ezt 
finomhangolásnak is. Ilyen például a 
beszállítók, alvállalkozók értékelése, a 
hibáinkból való tanulás, vagy éppen a jó 
gyakorlatok elterjesztése. 

M.: Milyen újdonságokra számíthat-
nak az elkövetkező időben a kollégák?
r. F.: Nemrég jelent meg az új környe-
zetirányítási és az új minőségirányítási 
szabvány. Az új szabványok a kockáza-
tok felmérésére és kezelésére helyez-
nek nagyobb hangsúlyt.  
A környezetirányítási és munkavédelmi 
szabványokban ez már korábban is 
szerepelt, a minőségirányításban most 
kezd elterjedni. Egy irányítási rendszer 
akkor működik jól, ha fel tudja mérni a 
folyamatokban rejlő valós kockázatokat, 
azok hatásait, ha segít a bekövetkezés 
valószínűségének csökkentésében. 
Ennek jegyében a minőségirányításba 
is be kell építenünk egy gyakorlatias, a 
munkahelyi vezetők (építésvezetők, pro-
jektvezetők, telephelyvezetők, bányave-
zetők) által is egyszerűen használható 
kockázatelemzési és kockázatkezelési 
módszert. 
A fejlesztés jegyében ki szeretnénk 
építeni egy egységes eseménykövető 
rendszert is. Sok helyszíni ellenőrzés 
során felgyülemlett tapasztalatunk van, 
amit szeretnénk az IT segítségével egy 
egységes rendszerbe integrálni, ahol 
rögzítésre kerülnek az esemény adatai, 
hatásai, az intézkedések és azok költ-
ségvonzatai is. Ez közelebb vihet minket 
ahhoz, hogy tanuljunk saját hibáinkból. 
Folyamatban van az alvállalkozók érté-
kelésének finomhangolása is, amelynek 
keretén belül a projektvezetők és a MIR-, 
KIR-, MEBIR-vezetők kérdőív alapján 
osztályozzák az alvállalkozókat egy 
adott projekt zárásakor. 
A jövő évben pedig szeretnénk bevezetni 
egy mérőszámokon alapuló rendszert 
is, ami kézzelfogható szempontok és 
adatok alapján elemzi a cégcsoport 
minőségirányítási tevékenységének 

INTERVIEW WITH FERENC RAjCSáNYI, THE 
qUALITY MANAGER OF COLAS HUNGáRIA

  Feri, who earned his degree at the 
University of Győr in civil engineering, joined 
the company one year ago. Following his 
university years, he was hired by the Institute 
for Transport Sciences. Subsequently, from 
2012, he held a job in construction as a 
technologist, and worked on Motorway M0, 
as well as various railway- and engineer-
ing-structure projects.
Mozaik: What is the greatest challenge 
posed by your current job at Colas?
Ferenc Rajcsányi: At this point, I would 
say the biggest challenge is coordinating 
the subsidiaries’ various fields of activities 
in order to reduce redundancies as far as 
reasonably possible. This is a long-term 
objective. Nevertheless, having adequate 
communication within and between the 
different organisations is also necessary in 
the short term, because information required 
for work performance should be available to 
everyone instantly.
M: Could you mention some new elements 
that colleagues should anticipate in the 
future?
F. R.: The new environmental-management 
and quality-management standards have 
just been released. These new documents 
lay a greater emphasis on the assessment 
and management of risks. While this ap-
proach has already existed in environmental 
management and health-and-safety stand-
ards, it is just starting to gain precedence 
regarding quality management.
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cégcsoport tulajdonában van egy 
SP 1600-as betonfiniser, melynek 

kezelése speciális szaktudást igényel. 
Ez a munkagép igen ritka, Európában 
nincs még egy ilyen gépe a cégcso-
portnak, Magyarországon pedig ez az 
egyetlen nagyméretű betonfiniser. így 
érthető egyrészt, hogy itthon lehetetlen 
a gép irányításában jártas gépkezelőt 
találni, másrészt pedig még a magyaror-
szági Wirtgen-képviseletnél sincs olyan 
mérnök vagy szerelő, aki ennek a gépnek 
a kezelését ismerné, tanítani tudná. 
Az, hogy rendelkezünk egy ilyen ritka esz-
közzel, akkor váltható igazi előnnyé, ha a 
megfelelő kezelőszemélyzet is rendelke-
zésre áll, ezért elhatároztuk egy 18 főből 
álló, betonbedolgozásban már jártas 
szerelői, illetve gépészeti csapat „ki-

képzését”. A személyzet nagy részének 
2013-ban már volt egy elméleti oktatása 
ebben a témában, de a munkagép önálló 
kezeléséhez ez kevésnek bizonyult. 
A gépet használtan vásároltuk, és eddig 
nem került sor a szét-, illetve össze-
szerelésére, a különböző beállítások 
kipróbálására. Az eszköz összetettségét 
jól mutatja, hogy amikor egy vállalat 
betonfinisert vásárol a Wirtgentől, akkor 
a gyártó németországi üzemében egy 
külön szerelőcsapatot képeznek ki, és 
az adott cégnek legyártott gép alkatré-
szenként történő összeszerelése során, 
valamint az első munkák alkalmával egy 
speciális tudással rendelkező mérnök 
a gyakorlatban tanítja meg nem csak 
a finiser gépészeti kezelését, de a 
legnagyobb hatékonysággal történő be-

tonbedolgozást is a csapatnak. Mivel a 
világon mindössze három ilyen tudással 
rendelkező mérnök van – egyikőjük, 
Gunnar Ramseger volt a mi segítségünk-
re –, így igen szűk keresztmetszetet 
jelent az ő időbeosztásuk. Manapság a 
munkavégzésben viszont nagy előny, ha 
minél rövidebb idő alatt el tudjuk kez-
deni a munkát, emiatt döntöttünk úgy, 
hogy szimulálni fogunk egy lehetséges 
munkavégzést. A gyakorlati képzést egy 
egynapos betontechnológiai elméleti ok-
tatás előzte meg a Technológiai Igazgató-
ság kollégáinak segítségével. Eredeti 
terveink szerint 3-4 nap jutott volna az 
összeszerelésre, 1-2 nap a beüzemelés-
re, 1-2 nap a próbabeépítésre és 1-2 nap 
az átszerelésre, de az élet felülírta ter-
veinket. A használt gépen nem láthattuk 

A

AZ EddIG MEGSZOKOTTAKTÓl MERőBEN ElTÉRő 
KÉPZÉSRE KERülT SOR AuGuSZTuSBAN. 

Betonfiniseres 
oktatás monoron



FÓKuSZBAN

SLIPFORM PAVER TRAINING IN MONOR

  The Hungarian Colas Group possesses 
an SP 1600 concrete paver – the operation of 
this type of equipment requires specialised 
knowledge. This specific paver model is rath-
er rare, as ours is the sole SP 1600 owned 
by Colas in Europe, and also the only large 
concrete paver in Hungary. Therefore, it is no 
wonder that it is impossible to hire operators 
with experience in working with this type of 
machine in Hungary. Moreover, there is not a 
single engineer or mechanic at the Hungarian 
Wirtgen distributor who is familiar with the 
operation of the paver and could act as an 
instructor. Without employing well-trained 
personnel, owning such a piece of equipment 
would be pointless, so we decided to 
train an 18-strong team of mechanics and 
technicians already experienced in concrete 
installation procedures. Back in 2013, most 
of the selected employees already received 
some theoretical education on the topic, 
but that proved to be insufficient and did 
not qualify them to operate the SP 1600 
autonomously.
We obtained the machine in used condition, 
and so far, we have neither performed its dis-
mantling and assembly, nor tried its various 
settings. The complexity of similar models is 
made obvious by the manufacturer’s general 
practice: when a company purchases a con-
crete paver from Wirtgen, a separate team of 
mechanics travel to the manufacturer’s plant 
in Germany for a comprehensive training 
course. During the part-by-part assembly 
and the first jobs undertaken with the 
newly built equipment, a highly specialised 
engineer is constantly present to instruct 
operators on techniques of working with the 
machine and installing concrete pavements 
with the maximum efficiency. Since there are 
only three of these specialists in the entire 
world – one of them, Gunnar Ramseger, was 
at our assistance – their schedule narrows 
down possible time slots for the training. We 
found the course exceptionally useful, as 
the participants managed to master a large 
variety of new skills and information – from 
now on, we are definitely familiar with all 
aspects of undertaking jobs with a large 
slipform paver.
Needless to say, the training has not come 
to an end: skills to be developed are not 
restricted to the operation of the machine 
and concrete paving, as improving the 
participating colleagues’ proficiency is also 
a priority.

szöveg: dr. Révész Margit
fotó: Dóka Roland

előre, hogy milyen részeket szükséges 
javítani vagy cserélni, és több alkatrészt 
is Németországból kellett beszereznünk. 
Mivel egy hatalmas „monstrumról” van 
szó, a szerelés, még ha zökkenőmente-
sen zajlott volna is, több napot vett volna 
igénybe. A harmadik nap végére úgy tűnt, 
hogy a beüzemelésig sem fogunk eljutni, 
hiszen a szétszerelés során szembe-
sültek a kollégák pl. azzal, hogy némely 
alkatrész betonba kötött, melynek a 
szétszereléséhez is speciális eszközre 
volt szükség. Köszönhetően azonban a 
kellően elszánt és rugalmas vezetőknek, 
szervezőknek és az oktatásban részt-
vevő kollégáknak – akik gyakran a saját 

tudásukat és gyakorlati tapasztalatukat 
felhasználva többször eredeti és ered-
ményre vezető megoldásokkal álltak  
elő –, mégis sikerült nemcsak beüzemel-
ni a gépet, de még egy próbaszakaszt is 
építettünk. Az oktatást rendkívül hasz-
nosnak ítéljük meg, hiszen a képzésben 
résztvevők tudása rendkívül sokat gya-
rapodott, így pontosan tudjuk, mit jelent 
egy ilyen géppel munkát vállalni.
A képzést természetesen folytatni kell, 
mert nem csupán a gép kezelésével és a 
betonbeépítéssel kapcsolatban vannak 
még fejlesztendő területek, de a képzés-
ben résztvevő kollégák nyelvi fejlesztése 
is kiemelt prioritás. 
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JáSZFÉNySZARu 
öNKORMáNyZATá-
NAK MEGBíZáSáBÓl 
A COlAS ÚT VÉGZI 
A 3106-OS SZáMÚ 
ÚT BuRKOlAT MEG-
ERőSíTÉSI MuNKáIT 
EGy hÉT KIlOMÉTE-
RES SZAKASZON. 

Burkolatfelújítás 

jász-nagykun-
Szolnokban

beruházás célja a 3106-os szá-
mú összekötő út burkolatának 

felújítása, teherbírásának növelése, 
valamint az egységes burkolatkép ki-
 a lakítása a belterületen. 
A kivitelezés során az alábbi beavatko-
zásokra kerül sor:
  a burkolat teherbírásának, illetve 

élettartamának növelése,
 a meglévő földárkok profilozása,
  a helyszínrajz adottságok szerinti 

legnagyobb saroklekerekítő ívek 
kialakítása,

  a meglévő, megmaradó buszmegál-
lók és öblök felújítása,

  külterületen a földutak csatlakozásai-
nál burkolt és burkolatlan sárrázó 
szakaszok kialakítása,

  belterületen kiemelt szegély és 
futósor építése, illetve süllyesztett 
szegély és zúzottkő padka építése.

A kivitelezési szakasz a 3106-os út 
10+861 km szelvényétől – mely egyben 
Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megye 
határát jelenti – a 17+858 km szelvé-
nyig tart, ez utóbbi már Jászfényszaru 
belterületéhez tartozik. A burkolat 
eddig a szelvényig már korábban felújí-
tásra került a 32-es főút irányából.
A meglévő burkolatszélesség külterü-
leten jellemzően 6,00 méter körüli, a 
meglévő korona szélessége 8,50 méter. 
A belterületen a város központi részén 
a burkolat átlagos szélessége 8,00 
méter, kiemelt szegéllyel határolt. Jel-
lemző erre a szakaszra, hogy a kiemelt 

szegélyek nem a burkolatszélhez kap-
csolódnak, hanem attól 0,5-1,0 méter 
távolságra vannak, a köztes terület 
nemesített padkával burkolt. A csa-
padékvíz elvezetése ezen szakaszon 
víznyelőkkel megoldott. Ahol kiemelt 
szegély nem épült az útpálya mellé, ott 
a burkolat szélessége 6,00 méter körüli. 
A csapadékvizek bizonyos szakaszon 
TB-elemmel, betonfolyókával, illetve 
egy- vagy kétoldali földárokkal kerülnek 
elvezetésre és szikkasztásra.
A szakaszon 5000 tonna AC 8, AC 11 és 
AC 16 kopó- és 4200 tonna AC 22 kötőré-
teget, 3600 köbméter CKt- burkolatalapot 

A
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és 4000 köbméter hK védőréteget épí-
tünk be, illetve a második szakaszon 50 
cm vastagságban (E2min=40 MN/m2) 
helyszíni talajstabilizációt is végzünk.

A kivitelezési szakaszon híd jellegű 
műtárgyak a külterületen találhatók:
  13+145 kmsz. Galga patak feletti 

15,0 méter nyílású vasbeton híd,
  14+822 kmsz. csatorna feletti 4,5 

méter nyílású keret,
  Zagyva folyó keresztezése, 21,0 

méter nyílású vasbeton híd.
E hídműtárgyak állagmegóvása a kivite-
lezés részét képezi.

PAVEMENT RENOVATION IN jáSZ-
NAGYKUN-SZOLNOK COUNTY

  By order of the local government 
of Jászfényszaru, Colas Út is executing 
pavement-reinforcement works on a seven-kilo-
metre-long stretch of road 3106. The goal of the 
investment is to refurbish the pavement on the 
link road, to enhance its load-bearing capacity, 
and to achieve a uniform appearance of the 
road surface within built-up areas.
Our construction site is situated between chain-
ages 10+861 and 17+858 of road 3106. Up to 
the latter point (located within Jászfényszaru 
city limits), the road has already been recon-
structed from the direction of main road 32. 
The project also covers the development of 
the storm-water drainage system, which – 
depending on the given sections – is solved 
with precast concrete elements, concrete 
gutters, and earth ditches on one or both sides 
of the road.

A SzAKASzOn 5000 
tOnnA AC 11, AC 16 
KOPÓ- ÉS AC 22 Kö-
tŐrÉtEGEt, 3600 
KöBmÉtEr CKt-t2 
BurKOLAtALAPOt, 
ÉS 4000 KöBmÉtEr 
FAGyvÉDŐ rÉtEGEt 
ÉPítÜnK BE
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Villányi út–Pannonhalmi út közötti 
szakasz felújítása az egy és két 

számjegyű utak fővárosi szakaszainak 
karbantartási projektjeként valósul meg.  
A jelenlegi beruházás tervezett sza-
kaszhatárai a Villányi út felől a felüljáró 
szigetvonala, valamint a Villányi út burko-
latának széle a jelzőlámpás csomópont 
kiemelt szegéllyel határolt szigetével 
együtt. A tervezési szakasz a Pannonhal-
mi út felőli végén csatlakozik a jelenleg 
épülő intermodális csomóponthoz.
Az útburkolat felújítása a meglévő 
szegélyvonalak megtartásával egy, 
illetve két rétegben történik, azokon 
a helyeken pedig, ahol az alapréteg 

teherbírását vesztette, teljes pálya-
szerkezet-cserét végzünk. A szegély 
külső vonala nem változik, ám a teljes 
hosszon új anyagból épül át, az útcsat-
lakozásoknál szegélysüllyesztéssel.  
A járdák teljes szélességben öntött 
aszfaltburkolatot kapnak, a rossz 
állapotú részeknél az alapréteget is 
átépítjük. A zajszennyezés csökkentése 
érdekében az útpálya aszfalt kopóréte-
ge gumibitumennel készül. 
A felújítandó szakaszon a fák pótlása 
és a zöld területek rendezése szintén a 
feladatunk részét képezik. A felújítandó 
útburkolat felülete 41 181 négyzetméter, 
a járdaburkolat, elválasztósávok, közép-
szigetek felülete 13 980 négyzetméter. 
A kivitelezést a Colas Út Zrt. augusztus 
végén kezdte el, a befejezési határidő 
november vége. A budapesti munkáknál 
megszokott módon a feladatot nehezíti, 
hogy a felújítást forgalom mellett kell 
végeznünk. A 2x2 sávos belső szakaszon 
két sávot a városból kifelé tartóknak, 
egy sávot a befelé tartó forgalomnak 
kell fenntartani, és a külső részen is egy 
irányban egyszerre csak egy sáv zárható 
le. Az M1–M7-es autópályára tartó jelen-
tős forgalom mellett további kötöttséget 

jelent, hogy jelenleg közműberuházások 
is zajlanak a területen, ami szintén meg-
nehezíti a mindössze kilencvennapos 
határidő betartását, de ahogy eddig is, 
most is időben készen leszünk.

szöveg: Szabó Zoltán
fotó: Jaszenák Zsuzsanna

A

A FELÚjítAnDÓ 
SzAKASzOn 
A FÁK PÓtLÁSA ÉS 
A zöLD tErÜLEtEK 
rEnDEzÉSE SzIn-
tÉn A FELADAtunK 
rÉSzÉt KÉPEzIK.

BUDAÖRSI ROAD RECONSTRUCTED

  Colas Út is refurbishing one of Buda-
pest’s main arteries, Budaörsi Road, while 
constantly maintaining traffic throughout the 
works. The reconstruction is set to be finished 
by the end of November.
The renovation of the pavement will be 
performed in one or two layers between the 
existing curb lines. At some locations where the 
base layer has lost its load-bearing capacity, 
we will perform the complete replacement of 
the roadbed. In the interest of reducing noise 
pollution, the new asphalt-wearing course will be 
prepared with rubber bitumen. On the sections 
affected by the reconstruction, our assignment 
also covers the landscaping of green areas and 
the supplementation of missing trees. The road 
surfaces to be renovated add up to 41,181 m2, 
while the total area of sidewalks, median 
lanes, and traffic islands is 13,980 m2.
Colas Út Zrt. was deployed in late August to start 
the construction works. As usual with projects 
in Budapest, the task is complicated by the 
requirement to maintain traffic at all times.

A Budaörsi út

felújítása
A FORGAlOM FOlyAMATOS FENNTARTáSA MEllETT ÚJíTJA MEG 
A COlAS ÚT A FőVáROS EGyIK üTőERÉNEK SZáMíTÓ BudAöRSI 
uTAT. A REKONSTRuKCIÓ NOVEMBER VÉGÉRE FEJEZődIK BE.
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A megrendelő BKK Zrt. a 2015. 
évi útfelújítási program kivitelezési 

munkái első ütemének keretében bízta 
meg társaságunkat a felújítási mun-
kákkal. A projekt keretében újul meg a 
Maglódi út (a Sírkert út és a Sibrik Miklós 
út között), a Sírkert út (a Kozma utca és 
a Maglódi út között), illetve a Maglódi út–
lavotta utcai csomópont. A szerződés 
nettó értéke 348 millió forint, az átfutási 
idő pedig 150 nap.
A munkálatok augusztus végén kez-
dődtek a Sírkert úton és a megrendelő 

szoros ütemezése szerint haladnak.  
A Bajcsy-Zsilinszky-kórház, az Új közte-
mető, a Büntetés-végrehajtási Intézet, 
valamint számtalan vállalkozás és lakó-
ingatlan folyamatos megközelíthetőségét 
biztosítani kell az egész útfelújítással 
érintett szakaszra tervezett teljes pálya-
szerkezet-cserével járó munkák alatt is.
A kivitelezés során mintegy 7000 négy-
zetméter kockakő burkolatot bontunk 
el, az új pályaszerkezet megépítéséhez 
pedig többek között 4000 tonna asz-
faltot használunk fel, továbbá átépül 

6 buszmegálló és 4 villamosperon is. 
A feladat összetettségét jól mutatja, 
hogy az útépítés mellett villamospályát, 
jelzőlámpás csomópontot, csapadék-
elvezető csatornát és közvilágítást kell 
átépítenünk, továbbá elektromos és 
távközlési hálózatokat, valamint gázveze-
téket váltunk ki.
A régen várt és évek óta tervezett projekt 
megvalósításával az érintett útszakaszo-
kon biztonságosabb és kényelmesebb 
lesz a közlekedés mind a gyalogos, mind 
pedig a közúti forgalom számára.

szöveg: Hegedűs Áron, Sziráki Sándor
fotó: Sziráki Sándor

A COlAS ÚT KIVITElEZÉSÉBEN ÚJul MEG BudAPEST X. KERülE-
TÉBEN KÉT ÚTSZAKASZ ÉS EGy CSOMÓPONT. A KIVITElEZÉSRE 
150 NAP áll RENdElKEZÉSRE. 

A

ROAD RECONSTRUCTIONS IN KŐBáNYA

  Colas Út was tasked with renovating 
two road sections and a junction in Buda-
pest’s District X (Kőbánya). A period of 150 
days is available for the works.
Our client, BKK Zrt., trusted us with the job 
within the 2015 road-reconstruction pro-
gramme’s first phase. The project targets the 
refurbishment of Maglódi Road and Sírkert 
Road, as well as the junction of Maglódi 
Road and Lavotta Street. The net value of the 
contract amounts to 348 million forints.
During the works, we are to demolish 7,000 m2 
of cobblestone pavement. Subsequently, the 
construction of the completely new pavement 
structure – along with the reconstruction of six 
bus bays and four tram platforms – will require 
approximately 4,000 tonnes of asphalt.
The complexity of the job is well reflected by 
the fact that Colas Út will also have to reno-
vate tram tracks, traffic lights, storm-water 
drains, and the public-lighting network, while 
the relocation of gas lines, telecommunica-
tions networks, and power grids must also 
be solved.
Following the completion of this long-await-
ed project, the use of the affected road 
sections will become safer and more com-
fortable for both pedestrians and motorists.

Útfelújítások 
Kőbányán

MuNKÁINK



szöveg: Dóka Roland
fotó: Nagy Balázs, Szakács-Fehérváry Gábor

öbb éve probléma már, hogy 
az Érdről és Törökbálintról 

Budapestre ingázók nehezen vagy 
csak balesetveszélyesen tudnak fel- és 
lehajtani az M7-es autópályára. Nem 
ritka, hogy az érdi lehajtónál a leálló-
sávban áll a sor a meglévő csomópont 
kis kapacitása miatt. Az Érden élők 
gyakran választják azt a megoldást, 
hogy Törökbálinton mennek keresz-

tül, ami viszont sokszor Törökbálint 
közlekedését lehetetleníti el. Emiatt 
a törökbálinti önkormányzat már több 
éve próbál valamilyen megoldást 
találni a problémára, míg végül két 
új Budapest irányú csomóponti ág 
terveztetésébe kezdett az M0–M7-es 
csomópontban lévő műtárgyak átala-
kításával. A projektet később átvette 
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

közműkiváltások

1 darab távközlési vezeték

13 darab ivóvízvezeték-keresztezés

1 darab 20 kV-os légkábel 

1 darab 1 kV-os légkábel

1 darab földgázelosztó vezeték

üzemi hírközlő rendszer

autópálya-csomópont átalakítása 

törökbálint mellett

t

IdÉN TAVASSZAl KAPOTT MuNKATERülETET A COlAS huNGáRIA ZRT. 
AZ M0–M7-ES AuTÓPályA CSOMÓPONTJáBAN, hOGy KIÉPíTSE A BudA-
PEST IRáNyÚ KAPCSOlATOKAT AZ M7-ES AuTÓPályA ÉS A TöRöK-
BálINT–ÉRd öSSZEKöTő ÚT KöZöTT.
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(NIF), és a KöZOP keretén belül 2014 
tavaszán közbeszerzési eljárást írt ki a 
kivitelezésre, melyet 1,3 millárd forint 
értékben a Colas hungária Zrt. nyert el 
2015 elején. A projekt megvalósításá-
ra tizenkét hónap áll rendelkezésre.
A kivitelezés során felújításra kerül 
az M0–M7-es csomóponti ágon meg-
lévő tubosider műtárgy, valamint az 
M7-es autópálya nyomvonalában lévő 
vasbeton szerkezetű műtárgy is. Ezek 

a műtárgyak nemcsak a tervezés 
szempontjából kulcsfontosságúak, 
hanem az organizációban is jelentős 
szerepet játszanak. A Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. segítségével sikerült úgy 
alakítani az építési forgalom rendjét, 
hogy közvetlen autópálya-kapcsolaton 
és a műtárgyakon keresztül közle-
kedve nem érintjük sem Érdet, sem 
Törökbálintot. Ez azért fontos, mert 
ezzel a projekttel egy időben zajlik az 
M0-s autópálya bővítése az M1–M7-es 

sztrádák között, valamint az M7-es érdi 
lehajtójának átépítése is, ami miatt 
idén a környező települések autóval 
történő megközelítése nehezebbé vált.
A projekt viszonylag kis területén 
jelentős mennyiségű közművezeték 
található. Tizenhárom helyen kell áthe-
lyezni a meglévő ivóvízvezetékeket, egy 
helyen 20 kV-os és 1 kV-os légvezeté-

ket, távközlési kábelt és gázvezetéket 
kell kiváltani, valamint át kell építeni 
az üzemi hírközlő rendszert is. A kivi-
telezési munkálatokat a fakivágás és 
annak engedélyezési eljárása előzte 
meg, mert a teljes munkaterület a 
Törökbálint külterületén lévő erdőterü-
letekre esik. A területen fellelhető volt 
egy védett növényfaj is, a kisvárágú 
hunyor, melynek áttelepítését a duna– 
Ipoly Nemzeti Park munkatársai segít-
ségével végeztük el.

A határidő betartásának szempontjából a 
legfontosabb feladat a nagy mennyiségű 
közműkiváltások megtervezése, engedé-
lyezése és kivitelezése, közben a közművel 
nem érintett területeken gyors ütemben 
készül a vízépítés és az útépítési földmun-
kák, valamint a pályaszerkezet építése is.
A projekt szerződés szerinti befejezési 
határideje 2016. április 4.

INTERCHANGE CONVERSION UNDER 
WAY NEAR TÖRÖKBáLINT

  This spring, Colas Hungária Zrt. was 
given access to the work site at the inter-
change of Motorways M0 and M7 to es-
tablish the connections towards Budapest 
between the M7 and the Törökbálint-Érd 
link road. The job entails the renovation 
of the Tubosider structure found beneath 
one of the M0-M7 interchange ramps, 
and the concrete structure on the path of 
Motorway M7.
The relatively small project site is crossed 
by a significant number of utility lines: 
potable-water pipes are to be relocated at 
13 spots, along with overhead power cables, 
telecommunication cables, and gas lines 
at other locations. As an additional require-
ment, the motorway management commu-
nication system must also be rebuilt. Actual 
construction works were preceded by tree 
cutting and related permitting procedures, 
because the entire work site is spread out on 
the woodland outside Törökbálint. The area 
was also home to a protected plant species 

– specimens of the Small Purple Hellebore 
were relocated in cooperation with experts 
from the Duna-Ipoly National Park.
The project’s contractual deadline is 4 
April 2016.

főbb	mennyiségek

2 darab körforgalom

2 darab autópálya-csomóponti ág 

2 darab műtárgyfelújítás 

1,5 hektár fakivágás

10 000 köbméter humuszleszedés

30 000 köbméter földmunka

3000 köbméter Ckt

6000 tonna aszfalt

4,5 hektár csereerdő
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mópontban kialakított felvonulási terü-
leten deponáltuk ideiglenesen, ahonnan 
az MK szigetszentmiklósi telephelyére 
kerül majd. 
Az építési munkák végzése fokozottan 
veszélyes a folyamatos és nagymértékű 
autóforgalom miatt, ez megnehezíti a 
terelésbe való ki- és bejutást is. A projekt 
megvalósítása során beépítünk 3961 
köbméter fagyvédő réteget, 3809 
köbméter mechanikai stabilizációt, 151 
köbméter Ckt-4-et, 131 köbméter AC 22 
és 899 köbméter AC 11 aszfaltréteget, 
valamint elhelyezünk 8718 méternyi h2 

terelőfallal kialakított fizikai védelmet 
kell biztosítani, csak ezt követően kez-
dődhettek el a bontási és előkészítő 
munkák, amelyeket az alábbi mennyisé-
gek jellemznek: 
 8993 méteren vezetőkorlát bontása
  4622 négyzetméter bozót- és cserje-

irtás
  7402 köbméter alkalmatlan fedőréteg 

eltávolítása 
 2054  köbméter burkolatbontás
A kivitelezés során keletkezett bontott 
anyagot – amit később újrahasznosít a 
Magyar Közút (MK) – az M51–M5-ös cso-

megnyert közbeszerzési tendert 
követően 2015. július 27-én 

aláírhattuk a vállalkozói szerződést 
a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel az 
M5-ös autópálya 13+000–17+400 kilo-
méterszelvényei közötti beton terelőfal 
korszerűsítésével kapcsolatban. 
A kivitelezést forgalom alatt, a megren-
delő által biztosított forgalomkorlátozás-
ban végezzük, amelyet 2015. augusztus 
24-én építettek ki. A terelés során a 
bal oldali és a jobb oldali előzősávokat 
zárták el a forgalom elől. A szakaszon 
16 műtárgy található, amelyeknél beton 

A NAGy lÉTESíTMÉNyEK FőIGAZGATÓSáGA VÉGZI A KöZÉPSő 
TERElőFAl ÉPíTÉSÉT AZ M5-öS AuTÓPályA MINTEGy NÉGy ÉS 
FÉl KIlOMÉTERES SZAKASZáN.

Megújul a két útpálya közötti elválasztás 

az M5-ösön
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feltartóztatási fokozatú beton terelőfalat.
A vízépítési munkákhoz tartozó kereszt-
csatorna kialakítása talán a legnehe-
zebb és legbizonytalanabb munkarész, 
ugyanis forgalom alatt lévő pálya alatt, 

burkolatbontás nélkül kell megoldanunk. 
A Ø300-as keresztcsatorna elhelyezésére 
társaságunk a többször bővített, irányí-
tott fúrásos megoldás mellett döntött, 
mely egy nap alatt elvégezhető fél pálya 
alatt, viszont az indítóhelyre való eljutás 
gyakran több időt is igénybe vesz. 
A feladat hídépítési munkarészeket is 
tartalmaz, úgymint a forgalomtechnikai 
védelem, valamint a vízelvezetés korsze-
rűsítése. Ennek keretében korlát- és be-
tonszerkezet-bontást is kell végeznünk, 
majd új korlátokat, vízszigetelést, beton- 
és acélfelületi védelmet alakítunk ki.  
A munkarészek kivitelezését nagyrészt 
saját alkalmazottakkal és eszközökkel 
végezzük, a projekt tervezett befejezése 
2015. október 31.

szöveg: Szabó Máté
fotó: Szakács-Fehérváry Gábor, Nagy Balázs

A KErESztCSAtOr-
nÁt A FOrGALOm 
ALAtt LÉvŐ PÁLyA 
ALAtt, BurKOLAt-
BOntÁS nÉLKÜL 
KELL KIALAKítA-
nunK.

  The Major Projects Division is current-
ly working on replacing the central barriers 
and guardrails on an approximately 4.5-km-
long section of Motorway M5.
After winning the related public-procurement 
tender, we finally signed the contractor agree-
ment with Magyar Közút Nonprofit Zrt. on 27 
July 2015, regarding the modernisation of the 
concrete barrier system between chainages 
13+000 and 17+400 of Motorway M5. 
The performance of the construction works 
involves a high risk factor due to the con-
tinuous heavy traffic, which makes entering 
and leaving the closed areas difficult. As 
part of the job, we are to install 3,961 m3 
of frost-protection layer, 3,809 m3 of me-
chanical stabilisation, 151 m3 of Ckt-4 base 
layer, 131 m3 of AC 22, and 899 m3 of AC 11 
asphalt courses, and we are also required to 
set up 8,718 m of concrete barriers designed 
to comply with the H2 containment level.
Building the transversal drains – detailed in the 
water-engineering specifications – is probably 
the hardest and most delicate part of the works, 
because we are required to carry out the task 
under traffic, without opening up the pavement. 
After thorough consideration, we selected the 
multi-stage controlled drilling method to install 
the Ø300 transversal drain. With this technology, 
the drilling underneath one carriageway can be 
completed in one day – however, getting to the 
launching pit often takes more time.
The job also comprises bridgeworks, 
traffic-engineering elements, and the remod-
elling of the drainage system. Consequently, 
we have to dismantle some guardrails and 
demolish concrete structures, followed by 
the installation of new railings, waterproofing, 
and protective coating for steel surfaces. We 
are performing most work phases with the 
company’s own equipment and staff, and our 
completion deadline is 31 October 2015.

PHYSICAL SEPARATION UNDERGOES 
RENOVATION ON THE M5

MuNKÁINK
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szöveg: Szilaski Ádám

fotó: Pénzes Róbert

A SIÓ-CSATORNA PARTJáN ÉPül SIÓFOK ÚJ SZENNyVíZ-
TISZTíTÓ TElEPE, MElyET A SIÓ 2014 KONZORCIuM ÉPíT. 
AZ EuRO ASZFAlT ÉS A COlAS AlTERRA AlKOTTA KONZOR-
CIuM 2014. OKTÓBER 8-áN KöTöTT SZERZődÉST A dÉl-
BAlATONI SZEN Ny VíZTISZTíTáS MEGVAlÓSíTáSáT CÉlZÓ 
öNKORMáNyZATI TáRSuláSSAl.

az új szennyvíztisztító telep
Gőzerővel épül Siófokon 
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dődött, az alaplemeze, belső elválasztó 
fal, külső falai egyaránt elkészültek. 
A szennyvízkezelési folyamatban az 
előülepítő műtárgy előtt álló – és egyben 
a telep első technológiai egysége – az 
előmechanikai műtárgy, melynek része 
a rácsgépház, valamint a homokfogó és 
szennyvízkormányzó akna. A rácsgépház-
ban 2 darab finomrács kerül elhelyezés-
re, melyek közvetlenül a durva rácson 
átfolyt szennyvizet szűrik meg. Szezon-
ban óránként maximum 1250 köbméter 
mennyiségű szennyvíz érkezhet ide. Ezt 
követi 2 darab tangenciális homokfogó 
mamutszivattyús kialakítással, majd a 
szennyvíz kormányzását szolgáló osztó-
mű. A kétszintes előmechanikai épület 
alsó szintje elkészült, a kehely alakú 
homokfogók és az osztómű építése 
folyamatban van. Az idei évre tervezzük 
még az iszaptechnológiai gépház kivite-
lezését, mely egy vasbeton alépítményre 
épülő könnyűszerkezetes, acélvázas 
épület lesz, szendvicspanelos lefedéssel. 
A szennyvízkezelésen kívül iszapkezelés 
is lesz a telepen. A két iszaprothasztó 
torony (fermentorok) szerkezetépítése 
a napokban indult el. A kirothasztott és 
víztelenített iszapot egy mintegy 4500 
négyzetméteres szolár szárító mű-
tárgyban fogjuk kiszárítani a megfelelő 
szárazanyag-tartalomra. A szolár szárító 

optimális műszaki tartalmának megha-
tározása jelenti egyébként a projektiroda 
egyik legfontosabb – és ezzel együtt leg-
izgalmasabb – feladatát. A rothasztókban 
keletkezett biogáz gázmotorokban, gáz-
kazánokban kerül hasznosításra, ezzel is 
csökkentve a telep külső energiaigényét.
Ezenkívül megvalósul még egy modern 
üzemviteli épület, garázs-műhely épület, 
valamint egy kombinált ürítőhely a szip-
pantott szennyvíz fogadására.

beruházás a régi és az új szenny-
víztisztító telepeket egyaránt érinti. 

A régi szennyvíztisztító telepen a felada-
tunk egy új könnyűszerkezetes durva 
rácsgépház és egy új átemelő műtárgy 
kivitelezése, valamint gondoskodnunk 
kell az új és a régi telep közötti kommu-
nikáció kiépítésén is. Mindez 2016-ban 
valósul meg, terveink szerint. 
Az új szennyvíztisztító telep a régitől két 
kilométerre, keleti irányban épül a Sió-
csatorna partján. Az új telepen a nem en-
gedélyköteles munkák kivitelezése 2015. 
március 6-án tudott elkezdődni. Elsőként 
a stabilizált kiszolgáló utat építettük 
meg a Sió töltésén, majd övárokkal bel-
vízmentesítettük a munkaterületet, a ta-
lajvizet pedig drén kúttal süllyesztettük. 
Az engedélyköteles munkák kivitelezése 
2015. június 3-án kezdődött meg. A mű-
tárgyak építési helyén a humuszmentési 
munkák után a stabilizált földmunka-
tükrök készültek el. Az építkezést négy 
toronydaru szolgálja ki, lefedve a teljes 
munkaterületet. Speciális mélyalapozási 
technológiát alkalmaztunk a rács és 
homokfogó, illetve a fúvógépház, előüle-
pítő, iszaphomogenizáló műtárgyaknál. 
összesen 97 darab FdP cölöp épült 
360 és 410 milliméter átmérőben, átla-
gosan 9 méter hosszúságban. A telep 
legnagyobb műtárgya a ciklikus biológiai 
reaktor, mely 4 darab, egyenként 4400 
köbméteres reaktortérből áll. A műtárgy 
biológiai eleven iszapos szelektor elvű 
rendszer, úgynevezett Contiseq tech-
nológiájú tisztítást végez. A Contiseq 
jelentése:  folyamatos és szakaszos, 
az eljárás átmenetet képez ezáltal a 
két technológia között. Folyamatos a 
betáplálás/szennyvízfeladás a biológiai 
műtárgyra, de a reaktor terében külön-
böző szakaszokban történik a tisztítás: 
denitrifikálás, levegőztetés, nitrifikálás, 
ülepítés és a tisztított szennyvíz 
dekantálása. A harmadik és negyedik 
reaktortér teljesen elkészült, a víztartási 
próbához megkezdődött a negyedik 
reaktor feltöltése.  
A tisztítási sorban a biológiai meden-
céket az előülepítő műtárgy előzi meg, 
mely egybeépül a fúvógépházzal és az 
iszaphomogenizáló műtárggyal. Az elő-
ülepítő hosszanti átfolyású, ikerkialakítá-
sú medence. A műtárgy építése megkez-

A régi és az új telep között folyamatban 
van a dN 500 üPE ikernyomó vezeték-
pár építése, és a telepre vezető 1,5 
kilométeres út földmunkája is napokon 
belül elindul.
A késedelmes kezdés miatt a KEOP- és 
KEhOP-finanszírozásból épülő telep ge-
nerálszerződésben vállalt megvalósítási 
mérföldkövei megváltoztak, a szennyvíz-
tisztító telep próbaüzeme 2016. június 
8-án indul. 

  Siófok’s new sewage-treatment plant 
is currently being constructed by the SIÓ 2014 
Consortium on the banks of the Sió Channel. The 
organisation – uniting EuroAszfalt and Colas 
Alterra – signed the corresponding contract on 
8 October 2014 with the Association of Local 
Governments for the Improvement of Sewage 
Treatment in the Southern Balaton Region.
The investment covers both the old and the 
new treatment plants. At the old facility, our 
assignment specifies the construction of a new 
transfer device and a lightweight-structured 
bar-screen house, along with solving the com-
munication between the two plants. According 
to the schedule, these work phases will go 
ahead in 2016. The new sewage-treatment 
plant will be established two kilometres east 
of the old facility, and the construction already 
started on this location on 6 March 2015.
As the start of the works had to be postponed, 
the original contractual milestones of the 
EU-financed project were modified, and the 
operational trials of the new sewage treatment 
plant are currently set to begin on 8 June 2016.

WORKS FOR NEW TREATMENT 
PLANT ROAR AHEAD IN SIÓFOK

A BIOGÁz HASznO-
SítÁSrA KErÜL, 
íGy CSöKKEn  
A tELEP KÜLSŐ 
EnErGIAIGÉnyE.
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szöveg: : Erdősi Imre

fotó: Nagy Balázs

Folytatódik a villamosalagút átépítése a 

Lánchíd budai hídfőjénél
SZERKEZETÉPíTÉSI ÉS SZIGETElÉSI MuNKáK ZAJlANAK ÉPPEN, 
AhOl A hElySZíNI AdOTTSáGOK ÉS A FElAdAT öSSZETETTSÉGE 
MIATT NAPONTA ÚJABB ÉS ÚJABB PROBlÉMáKKAl KüZdENEK 
MEG A COlAS AlTERRA MÉRNöKEI.
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A következő megoldandó feladat a 
falszerkezet betonozása volt úgy, hogy 
a födém a helyén van, azaz a betont 
felülről nem lehetett beengedni a zsa-
luzatba. Számba vettük a nyomás alatti 
betonozást, de tekintettel arra, hogy a 
csatlakozásnál a megfelelősége nem 
ellenőrizhető, valamint a csövezés kiépí-
tése és mozgatása a szerkezeten belül 
igen körülményes, végül a födém meg-
fúrása és a betonozó lyukakon keresztül 
történő betonozás mellett döntöttünk. 
Figyelembe véve azt, hogy a falszerkezet 
majdnem 5 méter magas és a kétméte-
renként elhelyezett lyukakon keresztül 
a beton beengedése nem ideális, a 
falszerkezetet két részre bontottuk egy 
vízszintes munkahézag kialakításával.
Mostanra elkészült a középső, átépíten-
dő alagút vasbeton szerkezete, jelenleg 
a földterhek csökkentése miatt kiásott 
munkagödör visszatöltése és a födémszi-
getelés javítása zajlik, és kiépült a má-
sodik forgalmi állapot, vagyis a mostani 
körforgalom sugarát lecsökkentettük, 
hogy a körforgalom a várhegy alagútja 
felé tolódjon.
A továbbiakban teljesen elbontjuk a 
fennmaradó, külön szerkezetként kezelt 
alagútrészeket, kialakítjuk a pályale-
mezt, a vasúti vágányt és az ehhez kap-
csolódó egyenáramú megtápláló rend-
szert, ezt követi a közbenső állapotok 
helyreállítása és a zöldterület-rendezés.
Év végére terveink szerint a projekt 
szerkezetkész állapotba kerül, és 
megszüntethetjük az ideiglenes forgalmi 
állapotokat.

hogy arról az előző lapszámunkban 
hírt adtunk, a Colas Alterra építi 

át a lánchíd budai hídfőjénél meglévő 
alagutat és újítja meg a kapcsolódó inf-
rastruktúrát. Jóllehet, az eredeti terveket 
mérnökirodánk hathatós segítségével 
átterveztettük, a munkavégzés továbbra 
sem nevezhető éppen zökkenőmentes-
nek. Nap mint nap szembesülünk azzal, 
hogy az eredeti terveket szinte lehetetlen 
lett volna megfelelő minőségben kivitelez-
ni, és az új, geometriailag és technológiai-
lag egyszerűbb megoldás is több – napi 
szinten megoldandó – problémát vet fel.
Az alagutat úgy kellett átépíteni, hogy a 
födém megmaradt, és csak minimális 
maradó alakváltozás volt megenged-
hető. Maga a régi betonszerkezet egy 
súlytámfalhoz hasonlítható leginkább. 
A födém alatti részen kb. 0,70 méter, 
az alaplemez szintjén pedig – tehát 
körülbelül a födém alsó síkjától számítva 
5 méter mélyen – 1,70 méter vastag. 
Ez a vastagság lehetővé tette, hogy az 
alaplemezt és a felmenő falakat 1,5-2 
méter magasságig külön megtámasztás 
nélkül véssük el. Az e fölötti részek bon-
tásához viszont már komoly állványzati 
rendszert kellett alkalmazni, ugyanis a 
régi, elbontandó födémszerkezet olyan 
mélyen nyúlt a falba, és a fal (támfal) 
beton olyan rossz minőségű volt, hogy 
gyakorlatilag a vésés és bontás során 
az egész szerkezet szétmállott, tehát a 
födém tulajdonképpen megtámasztás 
nélkül maradt volna.
Ennek megfelelően kellett a bontási-
betonozási ütemeket is organizálni az 
alábbiak figyelembevételével: 
  A falszerkezet bontása csak az alap-

lemez bontását követően kezdhető 
meg, mivel az állványzatot szilárd 
szerkezetre kell letámasztani.

  Az alaplemezeknél figyelembe kell 
venni, hogy a szerkezetépítés kiszol-
gálása és a betonbontási törmelék 
kiszállítása is biztosított legyen.

  Két egymás melletti falütem nem 
épülhet egyszerre.

  A bontási munkák nagy porral jár-
nak, a zárt térben különösen, így a 
vasszerelési munkaterületet úgy kell 
kialakítani, valamint a munkavégzést 
ütemezni, hogy a finom por a vasakat 
ne szennyezze el. 

TRAM TUNNEL REMODELLING 
CONTINUES NEAR THE CHAIN BRIDGE

  Colas Alterra is currently rebuilding the 
tunnel located at the Buda-side bridgehead of 
Budapest’s Széchenyi Chain Bridge, and modern-
ising the related infrastructure. The method of the 
reconstruction requires the cover slab to be kept 
in place with only minimal allowable deformation. 
This largely defined the organisation of the demo-
lition and concreting stages, while the following 
factors also had to be taken into account:

- The demolition of the base slab must precede 
the demolition of the wall structure, as the scaf-
folding is to be set up on a stable foundation.

- In connection with the base slabs, the feasibility 
of removing the debris generated during the 
concrete demolition works must be taken into 
consideration.

- Two adjacent wall sections cannot be construct-
ed simultaneously.

- Demolition works involve a high emission of 
dust, especially inside closed spaces. Therefore, 
the dust contamination of rebar parts has to 
be avoided by proper site arrangement and 
scheduling for the metalwork assembly.
In the next phase, we had to solve the concret-
ing of the wall structure with the cover slab in 
place. Ultimately, we opted for drilling holes into 
the slab, and performing the concreting works 
through these “concreting holes”.
The reinforced concrete structure of the interme-
diate tunnel section has already been completed. 
Currently, the work pit – established to reduce soil 
pressure – is being refilled, and the waterproofing 
of the cover slab is being repaired.
In the upcoming work phases, we will demolish the 
remaining unnecessary tunnel segments, while 
installing the floor slab, the rail tracks, and the 
related direct-current power-supply system. The 
final stage of the job will involve lifting the tem-
porary solutions and landscaping the green areas.
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szöveg: Dézsi Zsolt
fotó: Dézsi Zsolt

A dÉl-BudAI FőMűVI RENdSZER RÉSZE-
KÉNT A COlAS AlTERRA KIVITElEZÉSÉ-
BEN VAlÓSulT MEG A BKISZ III dÉl- 
BudAI FElVEZETÉSE.

Elkészült a 
BKISz III dél-budai 
felvezetése

Budapest Főváros Főpolgármesteri 
hivatalának megbízásában és az 

ENVIROduNA lebonyolításában zajló 
beruházás Budapest XXII. és XI. kerüle-
tét érintette. A nyomvonal az Ady Endre 
utcán haladt keresztül Budaörs határáig, 
a Kamaraerdei útig. A kivitelezést a 
Colas Alterra végezte. 
A megépített gerincvezeték az Ady Endre 
úton  mintegy 1800 méter hosszan 
80 centiméteres betoncsőként, ezt 
követően 60/90 centiméteres tojás-
szelvényű üPE csőből kialakítva épült 
meg. Ezen a szakaszon a meglévő csa-
tornahálózatot építettük át. A feladat 

nehézségét a for galmas közút, a sűrű 
közműhálózat, a kisvárosias beépített 
környezet, valamint a területre jellemző 
magas talajvíz jelentették. Az Ady Endre 
út végén a csatorna több helyen keresz-
tezi a 49-es villamos vonalát, ezeken 
a helyeken csősajtolásos módszerrel 
vezettük át a csatornát a villamos pályá-
ja alatt. A nyomvonal ezek után a 49-es 
villamos közvetlen környezetében halad 
több mint kétezer méter hosszban. Ezen 
a szakaszon 50/75 centiméteres tojás-
szelvényű üPE csöveket fektettünk le.  
A nyomvonal mellett húzódik a hosszú-
réti patak, amelynek közelsége nagy-

mértékben nehezítette a kivitelezést. 
A csatorna átlagosan 2,5–5,0 méter 
mélységben halad, ezért a munkaárok 
dúcolása sok helyen igazi kihívást 
jelentett számunkra. A dúcolások 
általában Rollbox rendszerrel történtek, 
de a sajtolásoknál több helyen készí-
tettünk szádfalas munkatér-határolást, 
amelynek méretezését a Mérnöki Iroda 
rugalmasan és gyorsan végezte, mindig 
a helyszíni körülményekhez igazodva. 
Ezzel az együttműködéssel lehetőség 
adódott arra, hogy az indító- és fogadó-
aknákat a lehető legközelebb telepítsük 
a keresztezni kívánt építményekhez, 
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csökkentve a sajtolási hosszakat, 
amivel nagymértékű költségcsökkenté-
seket lehetett elérni. A csatornaépítést 
követően a Colas Út végzett aszfaltozási 
és útépítési munkákat, a napi határidők 
pontos betartásával. 
A projekt megvalósítása és szervezése 
sok körültekintést és szaktudást 
igényelt, bizonyos szakaszokon az 
építkezés élőmunkaigénye igen magas 
volt. A kivitelezés szinte mindig párhu-
zamosan haladt a különböző munkate-
rületeken, ahol a helyszíni irányítók igen 
bonyolult és nehéz feladatokat oldottak 
meg a csapataikkal. A kivitelezés során 
nagyon jó volt a napi szintű kapcsolat a 
főmérnökségek között, a tervezéstől a 
kivitelezésig a folyamatos együttműkö-
dés volt jellemző. A munkák hatékony 
és határidőre történő elvégzését nagy-
ban segítette a Colas Alterra szakmai 
stábja, amely nagy tapasztalattal bír 
az ehhez hasonló feladatokban, és 
magas szintű tudásával már számta-
lanszor bizonyította rátermettségét. 
A változatos munkarészeket megfelelő 
szakértelemmel és hatékonysággal 
tudták elvégezni. 
A munka jelenleg az átadáshoz közelít, 
már csak kisebb helyreállítási feladatok 
várnak ránk. Még hátra van a csator-
nahálózat minősítése és átadása az 
üzemeltetést végző Fővárosi Csatorná-
zási Művek részére. Reméljük, hogy a 
csatornarendszer hosszú évtizedekig 
biztosítja dél-Buda és Budaörs szennyvi-
zének elvezetését a Budapesti Központi 
Szennyvíztisztító Telepre, és így már 
csak tisztított víz juthat az élő dunába.

SOUTHERN BUDA LINK-UP 
COMPLETED FOR BCISD III

  As part of the Southern Buda main 
network, Colas Alterra constructed the Southern 
Buda link-up for the BCISD (Budapest Complex 
Integrated Sewage Disposal) III project. The 
investment – ordered by Budapest City Hall and 
managed by ENVIRODUNA – affected Districts 
XXII and XI of the Hungarian capital. The network 
segment runs under Ady Endre Street up to the 
border of Budaörs, and Colas Alterra performed 
the construction works. Following the sewer-con-
struction phase, Colas Út joined in to carry out 
asphalt paving and other road-building works.
The organisation and performance of the 
project required a lot of forethought and an ex-
tremely high level of professional preparedness, 
as exceptional amounts of manual labour were 
necessary on certain sections. Construction 
works proceeded simultaneously on various 
locations, where the people in charge managed 
to overcome some immensely complicated and 
difficult tasks. All along the construction period, 
day-to-day communication remained excellent 
between chief engineering units, thus the works 
were characterised by continuous and close 
cooperation right from the planning stage. The 
effective and timely completion of the job was 
aided by Colas Alterra’s professional staff, 
which has extensive experience regarding sim-
ilar assignments, and has proven its reliability 
on countless occasions. Consequently, the 
various work phases could be carried out in an 
efficient and professional manner. 
At the moment, the job is close to the handover, 
with only some minor restoration works pending. 
In addition, the official qualification of the sewer 
network is still to be done, similarly to the hand-
over to the Budapest Sewage Works Ltd. We 
trust that the new network will ensure decades 
of problem-free sewage disposal from Southern 
Buda and Budaörs to the Budapest Central 
Sewage Treatment Plant, putting an end to the 
discharge of untreated water into the Danube.

A nyOmvOnAL 
mELLEtt HÚzÓDIK 
A HOSSzÚrÉtI 
PAtAK, AmELynEK 
KözELSÉGE  
nAGymÉrtÉKBEn  
nEHEzítEttE  
A KIvItELEzÉSt. 
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nÉmEtH ILDIKÓ   
® COLAS ALtErrA
IIdikó 1993-ban érkezett a cég 
jogelődjéhez, az alterra Építőipari 
Kft.-hez. Előkészítőként kezdte, 
majd beosztott mérnök, később 
építésvezető-helyettes, majd  
építésvezető lett. Jelenleg is  
a Közmű Igazgatóságon dol- 
gozik mint contract manager.  
a család és a munka mellett  
jogot hallgat pécsen.



HOrvÁtH tAmÁS  
® COLAS Út
tamás tíz éve dolgozik a Colasnál, 
jelenleg finiserkezelőként tevé-
kenykedik. Idén főleg a 86-os út 
Nádasdot elkerülő szakaszán dol-
gozott. szabadidejében szívesen 
kertészkedik.



KErtÉSz vIKtÓrIA   
® COLAS ÉSzAKKŐ
Viki 2006 októbere óta dolgozik  
az Északkőnél. tállyán kezdte  
pályafutását mint termelésirányító.  
Jelenleg a tarcali központban  
dolgozik és a bányaművelési  
osztályt erősíti, de a környezet- 
védelem is hozzá tartozik.  
Nagyon szereti a robbantási  
munkákat, sokat foglalkozik  
a robbantás fejlesztési lehe- 
tőségeivel. szabad idejét  
a családjával és barátaival  
tölti, vagy fut és kerékpározik.



BÁn ÉvA  
® COLAS HunGÁrIA nLFI
2014. január elején érkezett a cég 
dunántúli hídépítési főmérnökségé-
hez székesfehérvárra. Vállalkozási 
mérnökként részt vett a Nádasd 
elkerülő és az M85-ös hídépítési 
munkában, illetve a rátóti híd 
felújításában. szeret főzni és imádja 
az állatokat. Két staffordshire terrier 
boldog gazdája.



KISS AnDrEA 
® COLAS HunGÁrIA 
andi a magyar Colas Csoport 
elnök-vezérigazgatójának asszisz-
tense. szabadidejében sminkes-
ként tevékenykedik, hírességek is 
szépültek már meg keze nyomán. 
a magyar vízilabda elhivatott 
támogatója, egy utánpótlás- 
neveléssel foglalkozó egyesü-
letnél segédkezik, amennyire  
szabadideje engedi.



GAzSÓ zOLtÁn    
® COLAS HunGÁrIA tI
1999 ősze óta dolgozik a Colas-
nál Zoli, aki a Debmut rt. kiskun-
félegyházi laborjában kezdett 
laboránsként. 2005 óta egység-
vezető, először az M5-ös,  
később az M0-s és az M31-es 
autó pályák építésén dolgozott.  
2010 óta újból Kiskunfélegy  -
házán látja el feladatait. szabad-
idejét családjával, 5 éves kisfiával 
és 1 hónapos kislányával tölti.

  ILDIKó NéMETH ® CoLAS ALTERRA
Ildikó arrived to the company’s legal 
predecessor, Alterra Építőipari Kft., in 
1993. She started out as a technical 
assistant, and went on to become a junior 
engineer, later a deputy site manager, 
and then site manager. Up to this date, 
she still works at the Utility Directorate 
as a contract manager. In addition to 
focusing on her family and career, Ildikó is 
currently attending law school in Pécs.

TAMÁS HoRVÁTH ® CoLAS ÚT
Tamás has been working at Colas for 
ten years, and is currently employed as 
a paving-machine operator. In most of 
2015, he has been engaged in building 
the Nádasd bypass section of road 86. His 
favourite pastime activity is gardening.  

VIKTóRIA KERTéSZ ® CoLAS éSZAKKő
Viki has been with Északkő since 
October 2006. She started her career 
as a production manager in Tállya. At 
the moment, she works at the Tarcal 
headquarters as an important member 
of the mining-operations department, 
while also responsible for environmental 
issues. She enjoys dealing with blasting 
jobs, and is devoted to developing 
blasting technologies. Viki usually 
spends her time off with friends and 
family, often running or cycling.

éVA BÁN ® CoLAS HuNGÁRIA MAJoR 
PRoJECTS DIVISIoN
Éva arrived to the company’s 
Székesfehérvár-based Transdanubian 
Bridge Construction Chief Engineering 
Unit in early January 2014. As a 
contracting engineer, she participated 
in the bridgeworks of the Nádasd 
bypass road and the M85, as well as 
the renovation of the Rátót bridge. She 
enjoys cooking and is a huge animal 
lover – no wonder she is the proud owner 
of two Staffordshire terriers.

ANDREA KISS ® CoLAS HuNGÁRIA
Andi is the assistant of the Hungarian 
Colas Group’s chairman-CEO. In her free 
time, she pursues her passion as a make-
up artist, even working with celebrities 
occasionally. She is also a devoted 
supporter of Hungarian water polo, 
working at an association for junior players 
whenever she manages to find the time.

ZoLTÁN GAZSó ® CoLAS HuNGÁRIA 
TECHNoLoGy DIRECToRATE
Zoli has been a member of the Colas 
family since the autumn of 1999. Initially, 
he was employed as a lab assistant in the 
Kiskunfélegyháza laboratory of Debmut 
Rt. He has been a lab unit manager since 
2005, supporting the construction of 
Motorways M5, M0, and M31. Since 
2010, his duties have been tying him 
to Kiskunfélegyháza again. Zoli is a 
true family man, spending most of his 
time with his five-year-old son and one-
month-old daughter.

OUR COLLEAGUES
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szöveg: Kiss Andrea (forrás: gyula.hu/gyulaanno.hu)
fotó: Cultiris

vidéken, amelyen később Gyula 
kialakult, az első emberek az 

újkőkor idején, i. e. mintegy 5000 
évvel jelentek meg. Gyula első hiteles 
említésére azonban 1313-ig várni kell, 
amikor Károly Róbert két oklevelében 
megemlítik a település nevét. Ezekben 

a „kiskirályok” ellen hadakozó uralkodó 
Gyulamonostorán (pontosabban 
Julamonustrán) keltezett, s kiderül álta-
luk, hogy Gyula helyén egykor monostor 
állt. Két évtized múlva, 1332-ben a 
település már Gyula néven szerepelt a 
krónikában.

Gyula várossá fejlődése az Anjou-k 
idejében indult el, majd Mátyás király 
1476-ban a város addigi kiváltságait meg-
erősítette és a lakosok vámmentességét 
az egész országra kiterjesztette. Gyula 
1552-ben végleg Ferdinánd kezére került, 
s ettől kezdve „Vég-Gyula” vára kimon-

GyulA TöBB MINT 700 ÉVES MÚlTTAl RENdElKEZIK ÉS MAGyAR-
ORSZáG dÉlKElETI RÉGIÓJáBAN, ERdÉly KAPuJáBAN FEKSZIK. 
A ROMáN hATáR MEllETT JElENTőS hATáRáTKElőhEly, TöBB-
NEMZETISÉGű, TöBBVAlláSÚ TElEPülÉS, IGAZI VENdÉGVáRÓ  
KISVáROS, állíTJáK A hElyIEK.

A

Találkozási pont:  

Gyula,
az ízek városa
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dottan a török elleni harcokra készült fel. 
1552-ben Temesvár eleste után a megye 
déli részén már a török volt az úr, néhány 
év múlva pedig, Szulejmán szultán 
harmadik (utolsó) hódító hadjárata alkal-
mával 1566-ban végül Gyula is elesett, s 
megkezdődött a török százhuszonkilenc 
éves uralma. A török uraság keveset 
változtatott a városon, általában vallásos 
rendeltetésű épületeket emelt, köztük két 
dzsámit (egyet a várban, egyet a város-
ban), egy türbét, valamint szertartásos 
fürdőt a városban lévő dzsámi mellett. 

nEvEzEtESSÉGEK
A GyuLAI vÁr
Az egykori gyulai vár a mainál jóval 
nagyobb volt, pedig sikerült épségben 
átvészelnie a török harcokat. A vár az 
1848–49-es forradalom és szabadság-
harc egyik szomorú helyszíne volt, az 
Aradon kivégzett 13 honvédtiszt közül ki-
lencet Gyulára hurcoltak és itt tartottak 
fogva a kivégzésükig. 
A külső várat időközben teljesen elbontot-
ták, helyet adva a terjeszkedő városnak. 
Az 1950-es években kezdődött meg az 
immáron állami tulajdonban lévő vár feltá-
rása, helyreállítása. Az 1953–1961 között 
zajló munkák során a falakat állították 
helyre, majd 1970–1980 között a tetőt 
hozták rendbe. 1997-től kezdődött a komp-
lex kiállítási információs anyag elkészítése.  
A vár manapság Közép-Európa legépebben 
megmaradt síkvidéki téglavára.

A vÁrFÜrDŐ
A Várfürdő az Alföld egyik legmodernebb, 
európai színvonalú strand- és gyógyfür-

dője, amely 19 medencéjével 2014-ben 
a Magyar Fürdőszövetség által minősített 
legmagasabb kategóriájú, ötcsillagos 
strand- és gyógyfürdő minősítést nyerte 
el. Az Almássy-kastély 8,5 hektár területű 
ősparkjában található.

A vÁrKErt
Gyula város rendezvénynaptárában min-
den évben gazdag programkínálat szere-
pel, amelyek jelentős része a vár környé-
kén, a várkertben kerül megrendezésre. 
A várkert azonban nem csak a fesztiválok 
ideje alatt közkedvelt helyszíne Gyulának. 
Télen és nyáron is kellemes sétákat lehet 
tenni a történelmi környezetben. Nyáron 
jó időben csónakázni és vízibiciklizni 
is lehet a csónakázótavon, télen pedig 
korcsolyázni is van lehetőség.

SzEntHÁrOmSÁG-KÁPOLnA
Az 1738. évi pestisjárványt túlélt gyulaiak 
fogadalomból építették a kápolnát 1741-
ben. 1752-ben már kibővítették, környé-
két 1772–1795-ig temetőnek használták. 

A kápolna mai alakját 1815–1817-ig 
nyerte el, a barokk mag klasszicista 
elemekkel bővült. Ekkor épült a torony, 
a kórus, valamint az épület orgonát és 
harangokat kapott a tornyába.

SzÁzÉvES CuKrÁSzDA
Gyula egyik leglátogatottabb nevezetessé-
ge és az egyik legszebb épülete az Erkel 
tér sarkán álló egyemeletes polgárház, 
amelyben az ország második legrégebbi 
cukrászdája, az 1840 óta működő híres 
Százéves (egykori Reinhardt) cukrászda 
található. A copf stílusú épületet a 18. 
század végén emelték. Itt a helyi specia-
litások elfogyasztása után érdemes meg-
nézni az egyedülálló cukrászmúzeumot és 
a Simonyi Imre-emlékszobát.

  Gyula, a city looking back to a history 
of over 700 years, is located in the south-
eastern corner of Hungary, forming a gateway 
towards Transylvania. Due to its geographical 
proximity to Romania, Gyula is a notable 
border-crossing point, and a welcoming 
small town with an amalgam of various 
ethnic groups and religions. The rich history 
and cultural traditions of the settlement 
guarantee a wide range of colourful tourist 
attractions – among them the symbol of Gyula, 
Central Europe’s only intact Gothic brick 
castle built on a plain, and its Renaissance 
Castle Museum. With no less than 19 pools, 
the nearby thermal bath is one of the Alföld 
region’s most modern, state-of-the-art spas, 
which received the Hungarian Baths Asso-
ciation’s highest rating of five stars in 2014. 
Visitors are also in for a treat when it comes 
to gastronomy: local specialities include 
the renowned Gyulai kolbász (sausage) and 
pálinka (fruit brandy).

MEETING POINT: GYULA

Gasztronómia
A híres gyulai kolbász története 1868-ban kezdődött, amikor megépült az első 
közvágóhíd. Az első nemzetközi elismerés Balogh József nevéhez fűződik, aki 
1910-ben a brüsszeli világkiállításon aranyérmet szerzett a gyulai kolbásznak. 
Ezt a sikert 1935-ben Stéberl András folytatta, aki szintén a brüsszeli világki-
állításon kapott Aranydiplomát a „kis páros gyulai kolbász” készítményéért, és 
megindította a gyulai kolbász és egyéb szárazkolbászok ipari gyártását.
Gyula másik ismert terméke a gyulai pálinka. Az ital uniós és országos törvényi 
védelem alatt áll. A Gyulai Pálinka Manufaktúra 2011-ben két arany- és hét 
ezüstérmet hozhatott haza a világ egyik legrangosabb gasztronómiai rendezvé-
nyének számító World Spirits Awardról, ahol elnyerte az „Év kifőzdéje” kategória 
bronzérmét is, de a bécsi Destillata versenyen is számos arany-, ezüst- és 
bronzminősítést szereztek termékeik. 
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szöveg: Szakács-Fehérváry Gábor
fotó: Szakács-Fehérváry Gábor

dén harmadik alkalommal 
rendezte meg a Promo Sport 

Kft. a közlekedésépítő és -üzemeltető 
szektor szereplői számára létrehozott 
Infrastruktúra Kupát, amelyen miniszté-
riumok, közigazgatási intézmények és 
állami vállalatok mellett a rendezvény 
támogatói is pályára léptek egy külön 
számukra létrehozott, „NIF Kupának” 
elkeresztelt tornán. A lavinamix, a Terra 

21, a hE-dO, a Swietelsky Vasúttech-
nika, a MáV és a Colas részvételével 
zajló kupa fővédnöke a Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója, 
Nagy Róbert Attila volt.
A BKV Előre stadionban egyszerre hat 
pályán zajlottak a kétszer tízperces 
meccsek. Az első mérkőzésünk meg-
nyugtató 7-0-s eredményét követően 
a kiválóan játszó hE-dO ellenfeleként 

0-0-s döntetlennel jöttünk le a pályá-
ról. Ezt követően azonban egyszer sem 
engedtük ki a kezünkből a győzelmet. 
Nem tett másként a hE-dO sem, így 
a torna végén a meggyőző 15-0-s 
gólaránynak köszönhetően mi vehettük 
át az első helyezettnek járó kupát, 
ami a tavalyi szerény szereplésünket 
követően meglepően nagy előrelépés. 
A hE-dO kapuját még a győztes csa-

A COlAS CSAPATA KAPOTT GÓl NÉlKül NyERTE A III. INFRASTRuKTÚRA 
KuPA ÉS CSAládI NAP KERETEIN BElül MEGhIRdETETT NIF KuPáT.

I

Győzelem 

az Infrastruktúra Kupán
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patnak sem sikerült bevennie, ezért a 
torna legjobb kapusa a hE-dO színei-
ben játszó Bíró Gábor lett, a gólkirályi 
címet viszont a Colas csapatát erősítő 
Tóth Tamás érdemelte ki. A második 
helyezett hE-dO mögött a szintén ke-
mény ellenfél MáV végzett a harmadik 
helyen.
Az Infrastruktúra Kupa 27 csapatos 
főrendezvényén, valamint a családi 
nap keretein belül megrendezett 
bográcsgulyásfőző versenyen is a 
dél-dunántúli Közlekedési Központ 
Zrt. bizonyult a leg jobbnak, mögöttük 
az Északnyugat-magyarországi Köz-
lekedési Központ Zrt. és a Budapest 
Airport Zrt. csapatai végeztek. utóbbi-
ak azzal is büszkélkedhetnek, hogy a 
tavalyi győztes Győr-Sopron-Ebenfurti 
Vasúti Zrt. csapatát sikerült 1-0-ra 
legyőzniük.
Reméljük, jövőre is lesz alkalmunk tá-
mogatni a rendezvényt és bízunk benne, 
hogy 2016-ban is hasonlóan szép ered-
ménnyel zárjuk a tornát!

Gratulálunk a Colas csapat tagjainak:
Ivonig Corfmat (NlFI)
Kelemen Gergő (Colas Út)
Kertész Botond (Colas Északkő)
Kiss lászló (NlFI)
Orosz Gábor (NlFI)
Rubus Péter (Colas Út)
Szentgyörgyi Zsolt (Colas Út)
Szilágyi Szabolcs (Colas hungária)
Szőcs Péter (Colas Út)
Tóth Tamás (Colas Út)

  With no goals conceded, the Colas 
squad won the NIF Cup held as part of the 3rd 
Infrastructure Cup and Family Day event.
2015 marked the third time the Infrastructure 
Cup was organised for participants on the 
infrastructure building and operating market, 
with the pitch filled by teams representing 
ministries, public-administration organi-
sations, state companies, and the event’s 
sponsors. The NIF Cup – with National Infra-
structure Development Agency CEO Róbert 
Attila Nagy serving as patron – featured the 
clash of Lavinamix, Terra 21, HE-DO, Swietel-
sky Vasúttechnika, MÁV, and Colas.
Following a reassuring 7-0 triumph from our 
first match, we left the pitch with a 0-0 draw 
against the skilful players of HE-DO. However, 
we did not let any victories slip through our 
fingers after that, and nor did HE-DO. Due 
to their better goal difference – a convincing 
15-0 – our team brought home the cup for 
first place. From the Colas squad, Tamás 
Tóth also went on to become the tourna-
ment’s top goal scorer.
We hope that we will have the chance to 
sponsor the event again next year, and we 
will manage to finish the cup with a similarly 
impressive result in 2016.

VICTORY AT THE INFRASTRUCTURE CUP
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íg szeptember 13-án a Wizz Air Félmaraton ragyogó napsütésben zajlott, egy hónappal később, a SPAR Maraton esős,  
12 fokos hidegben rajtolt el. Kollégáink mindkét 30. alkalommal megrendezett eseményen részt vettek.m

maratonok 
Budapesten

szöveg: SSzakács-Fehérváry Gábor (forrás: futanet.hu)
fotó: Gonda Levente, Kiss László, Németh László

spar Budapest Maraton – Egyéni eredmények

Időeredmény Kategóriahelyezés

Orosz Gábor 4:04:19 326. 

Erdős dániel 4:14:12 526.

Kiss lászló 4:29:36 686. 

Coca-Cola testébresztő 30 km – Egyéni eredmények

Időeredmény Kategóriahelyezés

Bán Éva 2:44:15 47. 

Balogh Annamária 2:52:43 93. 

Stummer Ernő 3:13:05 378.

Wizz air Budapest Félmaraton – Egyéni eredmények

Időeredmény Kategóriahelyezés

Orosz Gábor 1:43:52 201. 

Gonda József 1:46:17 318. 

Bán Éva 1:52:30 75. 

Amma Balázs 1:53:10 291. 

Balogh Annamária 1:53:52 88. 

Kiss lászló 1:55:12 545. 

Wizz air Budapest Félmaraton – Csapat (Gonda József,  
Gonda levente, Gonda Csanád)

Időeredmény Kategóriahelyezés

COlAS huN 1:38:47 21.

spar Budapest Maraton – Csapat (orosz Gábor,  
amma Balázs, Kengyel Ádám, Juhászné sávolyi Judit)

Időeredmény Kategóriahelyezés

COlAS huN 4:13:07 419.

a 9076 célba érkezett versenyzőből.

a 2205 célba érkezett csapatból.

a 4259 célba érkezett versenyzőből.

az 588 célba érkezett csapatból.

az 502 célba érkezett versenyzőből.
Gratulálunk mindenkinek!
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MARATHON SEASON IN BUDAPEST

  While the Wizz Air Half Marathon took 
place in bright sunshine on 13 September, 
runners at the SPAR Marathon faced rain and 
12°C temperatures just one month later. The 
2015 events marked the 30th anniversary 
for both races, with our colleagues at the 
starting line.
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szöveg: Molnár Gergely

fotó: Nagy Balázs

JáNOSháZI TElEPhElyüNKöN 2006 SZEPTEMBERÉBEN KEZdTE MEG 
A TERMElÉST AZ AZ AMERIKAI GENCOR 40 TíPuSÚ GÉP, AMEllyEl 
KORáBBAN TíMáRON ÉS BudAPESTEN IS GyáRTOTTuNK ASZFAlTOT. 
2015-BEN AZ ÉVES TERMElÉS MEGhAlAdJA MAJd A 100 000 TONNáT. 

Colas-keverőtelepek, 7. rész:

jánosháza
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COLAS MIXING SITES, PART 7: jáNOSHáZA

  Our American-made Gencor 40 
asphalt-mixing plant – previously set up in 
Tímár and Budapest to produce hotmix – has 
been operating on our Jánosháza site since 
September 2006. In all likelihood, the ma-
chine’s annual output will exceed 100,000 
tonnes in 2015.
The specific output of the plant is 150 tonnes 
per hour – however, with some alterations, 
this value can be boosted to 260 tonnes 
in continuous mixing mode. The Gencor 
40 is capable of producing two tonnes of 
asphalt in each mixing cycle, with an average 
cycle length of 55-60 seconds. The facility 
operates under the management of Zoltán 
Tálos, who is also responsible for overseeing 
our site at Bak.
Supporting equipment includes three 
40-tonne vertical tanks for bitumen, an 
electronically heated 22-tonne emulsion 
tank, two 100-tonne product bins, and two 
130-tonne silos for filler and dust, respec-
tively. The weighbridge was set up directly 
under the product bins. We have recently 
built two new hoppers in addition to the six 
existing ones, as well as a feeder for milled-
up asphalt, and a recycling system is also 
operational on the site.
This year – besides the regular maintenance 
jobs – we refurbished the scraper conveyor 
delivering the freshly mixed asphalt to the 
product bins. Our plans for the future include 
the acquisition of new bitumen-storage 
tanks that are more modern.

keverőgép névleges teljesítménye 
óránként 150 tonna, de átala-

kítással, folytonkeverő üzemmódban 
óránként 260 tonna termelés is elérhető 
lenne vele. Egy keverési ciklusban 2 ton-
na aszfalt előállítására képes, egy ciklus 
keverési ideje átlagosan 55-60 másod-
perc. A telep vezetője Tálos Zoltán, aki 
baki telephelyünk irányítását is végzi.
A keverőtelephez tartozik három 40 ton-

nás álló bitumentartály, egy 22 tonnás 
elektromos fűtésű emulziótartály, egy-
egy 130 tonnás mészkőliszt- és porsiló, 
és 2 készanyag-tároló 100-100 tonnás 
kapacitással. A hídmérleg közvetlenül a 
készanyag-tároló alatt kapott helyet. Az 
eredeti 6 mellé építettünk további 2 db 
előadagolót és egy martaszfalt-adago-
lót, mert természetesen a keverőtelepen 
recycling rendszer is működik. 
A szokásos karbantartási feladatok mel-
lett idén felújítottuk a kaparószalagos 
szállítóberendezést, melynek segítségé-
vel az aszfalt a készanyag-tárolóba jut. 
Jövőbeni terveink között korszerűbb, új 
bitumentartályok beszerzése szerepel.

A KEvErŐtELEPEn 
rECyCLInG rEnDSzEr 
IS műKöDIK.

A
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A WIRTGEN WR 2400-AS TAlAJSTABIlIZálÓ GÉP MINdEN 
PARAMÉTERÉBEN FElülMÚlJA ElődJÉT. 

Új talajmaró
a Colas Út eszközparkjában

szöveg: Bíró István
fotó: Jaszenák Zsuzsanna
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orábbi, WR2500-as talajmarónkat 
a nyár folyamán pótolnunk kellett. 

Augusztusra érkezett hozzánk a 2011-es 
évjáratú Wirtgen WR 2400-as típusú talaj-
stabilizáló gép, amely a korábbi eszközün-
ket minden paraméterében felülmúlja. 

A gép éppen időben érkezett hozzánk, 
hiszen az átvételt követő napon máris 
munkába állítottuk, tudtuk meg Bíró 
Istvántól, aki a gyöngyösi emulziótelep 
mellett a marási egységet is irányítja.

K

COLAS ÚT’S FLEET UPGRADED 
WITH NEW COLD RECYCLER

  Our previous WR 2500 cold recycler and 
soil stabiliser had to be replaced during the 
summer. In August, we received a 2011 model 
year Wirtgen WR 2400 cold recycler, which sur-
passes our previous machine in all parameters.
Main technical specifications of the WR 
2400 are: 

- engine: Mercedes-Benz OM 502 LA, 8-cylin-
der, water-cooled diesel engine; 420 kW/571 
LE/ 2000 min 

- working width: 2,400 mm
- working depth with one pass: 500 mm
The new piece of equipment arrived to the 
company just in time, and was put to work 
the very next day following its takeover, 
explained István Bíró, who is in charge of the 
milling unit and also manages the Gyöngyös 
emulsion plant.

a	Wr	2400-as	legfőbb	a	műszaki	adatai	

Motor Mercedes Benz OM 502 lA, nyolchengeres, vízhű-
téses dízelmotor 420 kW/571 lE/2000 min 

Munkaszélesség 2400 mm

Munkamélység egy 
munkamenettel

500 mm

Új talajmaró
a Colas Út eszközparkjában



48

TEChNOlÓGIA ÉS GÉPÉSZET

CÉK központi laboratórium a 
létrehozás óta tállyai székhellyel 

működik. A laboratórium eredeti 
funkciója elsősorban a tállyai kőbánya 
laborvizsgálati igényének teljes körű 
ellátása, valamint a társaság többi 
üzemének részleges támogatása volt. 
A cégcsoportban tapasztalható köz-
pontosítási törekvések, valamint a 

megváltozott személyi, szabályozási, 
erőforrás-gazdálkodási feltételek 
miatt (is) szükségszerűvé vált, hogy a 
központi laboratórium társaságon belüli 
szerepét felülvizsgáljuk, és ezzel együtt 
üzemi gyártásellenőrzési folyamata-
inkat is fejlesszük annak érdekében, 
hogy a központi irányítás igényének 
megvalósítása mellett az üzemegysé-

gek üzemi gyártásellenőrzési feladatait 
minimalizálni lehessen.
Ezért teljes mértékben egységesítettük 
az üzemi gyártásellenőrzési folyama-
tokat, megvalósítottuk a gyártásellen-
őrzés központi irányítását és egységes 
dokumentálási rendet vezettünk be. 
A kialakított központi nyilvántartás 
egyszerre kívánja támogatni a gyártás-

A

akkreditált kőzetvizsgáló labor

az Északkőnél
A COlAS ÉSZAKKő KöZPONTOSíTOTTA GyáRTáSKöZI MINőSí-
Tő VIZSGálATAIT, ÉS JAVíTOTT KőZETVIZSGálÓ lABORATÓRIu-
MáNAK SZEMÉlyI ÉS TáRGyI FElTÉTElEIN.



ellenőrzési eredmények gyártástechno-
lógiába történő visszacsatolását, illetve 
az egyes üzemek termékeiben rejlő 
minőségi kockázatok menedzsment 
szintű kezelését. 
Annak érdekében, hogy a CÉK vala-
mennyi üzemének valamennyi minősítő 
vagy/és technológiai célú vizsgálatait a 
központi laboratórium hatékonyan és 
szakszerűen tudja elvégezni, jelentős 
fejlesztésekre volt szükség a laboratóri-
um erőforrásait illetően.  A személyzeti 
fejlesztések mellett számos eszköz 
beszerzésére került sor, beleértve az 
országban jelenleg egyedülálló auto-
mata metilénkék-vizsgáló berendezést, 
szárítószekrényeket, szitarázókat. Mind-
eközben a laboratórium rendelkezésére 
álló alapterület is csaknem duplájára 
növekedett.
Ezek a közel két év alatt végrehajtott 
fejlesztések alkalmassá tették a labora-
tórium szervezetét arra, hogy az üzemi 
gyártásellenőrzésben kiemelt támogató-

ellenőrző feladatát hatékonyabban tudja 
ellátni, megfelelő szakmai színvonal biz-
tosítása mellett. A központi laboratórium 
alkalmassá vált arra is, hogy tevékenysé-
gét a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) 
által felállított szabályoknak megfelelő-
en, akkreditált laboratóriumi színvonalon 
végezze. Az alapanyaggyártásban 
belső vizsgálatok esetén akkreditált 
laboratórium fenntartása a szabályozási 
rendszer alapján nem kötelező, ugyan-
akkor társaságunk több szempontból 
is fontosnak tartotta, hogy a központo-
sított gyártásellenőrző folyamatokban, 
valamint a reklamációs eljárásokban is 
kiemelt szerephez jutó laboratóriumunk 
akkreditált laboratóriumként működjön. 
Ennek megszerzése érdekében 2014 
decemberében nyújtottuk be akkredi-
tálási kérelmünket a NAT-hoz, melyet 
többszöri dokumentációpontosítás után 
elfogadott. A NAT általi helyszíni szemlé-
re 2015. június 23-án került sor, melyen 
a minősítők néhány formai észrevételtől 
eltekintve mindent rendben találtak 
ahhoz, hogy az akkreditálási státuszt 
odaítéljék.
Ennek köszönhetően tehát a magyaror-
szági Colas csoport egy újabb akkredi-
tált laboratóriummal gazdagodott.  
A maximális támogató funkció elérése 
érdekében a laboratórium kizárólag a 
Colas Északkő Kft. szervezeti egységei 
számára végez vizsgálatokat, immáron 
akkreditált státuszban.

TEChNOlÓGIA ÉS GÉPÉSZET

ACCREDITATION OF CÉK’S TáLLYA 
ROCK-TESTING LABORATORY

  Colas Északkő centralised its in-pro-
cess qualification tests, and simultaneously 
upgraded its rock-testing laboratory in terms 
of both human resources and equipment. 
Due to centralisation efforts within the Colas 
Group, as well as the new circumstances af-
fecting personnel, regulations, and resource 
management, it became necessary to re-
consider the Central Laboratory’s role within 
the company, and to improve our in-process 
control-testing procedures. The goal behind 
the development was to minimise in-process 
production-control duties of our units, while 
also fulfilling expectations concerning a 
more centralised management.
For the sake of meeting these objectives, 
we completely standardised in-process 
control-testing procedures, introduced 
the central management of production 
control, and also established a uniform 
documentation system. The newly formed 
central registry is intended to facilitate 
feedback from production-control results 
to actual production technologies, and 
support the management-level addressing of 
quality-related risks regarding the products 
of certain plants.
In order to enable the Central Laboratory 
to perform all qualification and/or techno-
logical tests for all CÉK plants efficiently 
and competently, significant upgrades were 
rendered necessary in connection with the 
resources at the lab’s disposal. In addition 
to personnel-related improvements, several 
new pieces of equipment were obtained, 
including an automatic testing device for 
methylene blue (the only such machine in 
Hungary at the moment), drying cabinets, 
and sieve shakers. Meanwhile, the facility’s 
floor space was nearly doubled.
The changes and modernisations – realised 
over a span of two years – made the labo-
ratory organisation suitable for fulfilling its 
crucial role of supporting and controlling 
in-process production control with enhanced 
efficiency, while ensuring the required 
professional competence. Furthermore, the 
Central Laboratory was provided the means 
to perform its activities as an accredited lab, 
in accordance with the regulations set out by 
the Hungarian Accreditation Board.
Therefore, another accredited laboratory 
joined the ranks of the Hungarian Colas 
Group. To make the most out of its intended 
supporting function, the lab is set to 
carry out tests solely for the units of Colas 
Északkő Kft.

szöveg: ézsiás László, Tompa Richárd
fotó: Tompa Richárd
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Bitumengőzmérés 
a Colas csoportnál 

munkahelyek kémiai biztonságára 
vonatkozó rendelet (SzCsM–EüM 

25/2000. [IX. 20.]) meghatározza a ve-
szélyes anyagok munkahelyi levegőben 
megengedett átlagos koncentrációjának 
és a megengedett csúcskoncentráció-
jának értékeit, illetve az eltűrhető ma-
ximális koncentráció értékét, továbbá 
ezek jellemző tulajdonságait. A mérés 
alapvető célja, hogy a Colas csoportnál 
főtevékenységként végzett útépítés 
során, az aszfaltozási munkáknál 
milyen anyagok, összetevők kerülnek a 
levegőbe, és azok milyen mennyiségben 
terhelik a közvetlen közelében dolgozók 
szervezetét. A vizsgálattal a munkahelyi 
légszennyezés mértéke összevethető a 
jogszabályban rögzített határértékekkel, 
amely alapján megállapítható, hogy 
szükség van-e egészségvédelmi intéz-
kedésekre.
A mérések végrehajtásával a Wessling 
hungária Kft.-t bíztuk meg. Feladatuk 
három aszfaltbedolgozási és egy keverő-
telepi mérés végrehajtása, valamint egy 

összefoglaló jelentés elkészítése volt.
A projekt három fő részből állt. Elsőként 
meg kellett tervezni a méréseket, illetve 
be kellett szerezni az ehhez szükséges 
speciális eszközöket. A nemzetközi Colas 
csoporton belül történő egyeztetés 
alapján a kezdetben megjelölt 10 ösz-
szetevővel szemben az olajköd mellett a 
prioritással rendelkező 16 policiklusos 
aromás szénhidrogén (PAh) összetevőt is 
megmértük. Ezt követően kiválasztottuk 
azokat a dolgozókat is, akik részt vesz-
nek a mérésben az egyes helyszíneken. 
Az aszfaltkeverő telepen a keverőgé-
pész, a keverőtelepi szakmunkás, illetve 
a labormunkatárs, a bedolgozás során 

a finiserkezelő, a finisert kiszolgáló 
pados, illetve egy hengeres gépkezelőt 
vonunk be a vizsgálatba. A mérés fontos 
paramétere az aszfalt típusa is, így 
törekedtünk arra, hogy mind a négy 
mérésnél más-más aszfalttípust mér-
jünk. A vizsgálat kiterjedt az AC22 NM 
10-40/65, az SMA és az AC11F aszfalt-
típusok bedolgozása során keletkezett 
bitumengőz mérésére is.
A projekt második része a mérések 
lebonyolítása volt. Az első mérést 2014. 
december 3-án az M85-ös építési terüle-
ten hajtottuk végre, a másodikat 2015. 
május 11-én a 32-es főút építésénél, a 
harmadikat május 13-án ismét az M85-ös 

A

ISMÉT ÚTTöRő SZEREPET VállAlT A MAGyARORSZáGI COlAS CSO-
PORT AZ EGÉSZSÉGVÉdElEM TERülETÉN. AZ ASZFAlT GyáRTáSA 
ÉS BEdOlGOZáSA 
SORáN FElSZABA-
dulÓ BITuMENGőZ 
MÉRÉSÉRE, IllETVE 
ENNEK EGÉSZSÉG-
RE GyAKOROlT 
hATáSáNAK MEG-
állAPíTáSáRA INdí-
TOTTuNK PROJEK-
TET TAVAly őSSZEl.

szöveg: Kolonics Krisztián
fotó: Kolonics Krisztián
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BITUMEN-FUME INSPECTION 
AT THE COLAS GROUP

  Once again, the Hungarian Colas Group 
undertook a pioneering role in the field of 
health protection. Last autumn, we launched 
a project to measure the fumes generated 
during asphalt production and asphalt paving, 
and determine their impact on human health.
Since the main activity of Colas is road 
construction, the purpose of the inspection 
was to assess the materials and compounds 
released into the air during asphalt-paving 
operations, as well as the effects of those 
materials and compounds on the health 
of people working nearby. The goal of the 
project was to provide a baseline for compar-
ison with the threshold values set out in the 
relevant legal regulations, and see whether 
health-protection measures were required.
We assigned an independent laboratory with 
carrying out the measurements and preparing 
the test summary report. Wessling Hungária 
Kft. was tasked with executing three tests at 
different asphalt-paving worksites along with 
one test at a mixing plant, and preparing the 
corresponding inspection report.
As is apparent from the figures, none of the 
tested compounds is present in quantities 
that would exceed the thresholds stipulated 
in the decree on the chemical safety of 
workplaces. The results of measurements 
from air and urine samples also complied 
with the specified limits. Compounds without 
official threshold values are present only in 
very low quantities.

A 16 vIzSGÁLt 
vEGyÜLEtBŐL EGy 
SEm jELEnIK mEG 
A munKAHELyEKEn 
Az EGÉSzSÉGÜGyI 
HAtÁrÉrtÉKEt EL-
ÉrŐ mEnnyISÉGBEn.

úton, majd az utolsót a felsőzsolcai keve-
rőtelepen június 16-án. A mintavételezés 
mintavételi szivattyúval, a dolgozókat érő 
átlagos koncentráció és a megengedett 
csúcskoncentráció-értékek meghatározá-
sánál 240, illetve 15 percig tartott.  
A levegőben található káros anyagok vizs-
gálata mellett a munkakezdés előtt és után 
is vizeletmintát adtak a vizsgált kollégák 
mukonsavvizsgálat céljából. A mérések 
során érkező visszajelzések miatt további 
méréssel egészítettük ki a projektet, mely 
a BIO5100 (Mi182690) jelű leválasztó 
koncentrátum gőzére terjedt ki.
A projekt harmadik fázisa a mérési 
eredmények kiértékelése és az előírt 

határértékekkel történő összehasonlítás 
volt. Az eredményekből látható, hogy 
egyik vizsgált vegyület sem jelenik meg a 
munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 
rendeletben (EüM–SzCsM 25/2000. [IX. 
30.]) meghatározott egészségügyi határ-
értéket elérő mennyiségben. látható, 
hogy sem a levegőből, sem a vizeletből 
végzett vizsgálatok eredményei sem 
haladják meg az előírt egészségügyi 
határértéket. Amelyik vegyület esetében 
nincs előírt egészségügyi határérték, az 
is csak igen kis mennyiségben van jelen.
Ezúton is köszönjük az érintett dolgozók 
példaértékű közreműködését, segítő-
készségét!
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BESZáMOlÓ

A

A COlAS IS TáMOGATTA A KAR NÉGyNA-
POS SZAKMAI RENdEZVÉNyÉT, MElyEN 
PuChARd ZOlTáN TEChNOlÓGIAI IGAZGA-
TÓ IS ElőAdáST TARTOTT. 

szöveg: Szakács-Fehérváry Gábor
fotó: Szakács-Fehérváry Gábor

z Építőmérnöki Kar egyik leg-
nevesebb rendezvényére idén 

2015. szeptember 28-a és október 1-je 
között került sor a Vásárhelyi Pál Kol-
légiumban és környékén. Az immár 13. 
alkalommal sorra kerülő rendezvény cél-
ja egy mélyebb, hosszú távú kapcsolat 

kialakítása a szakma és a kar hallgatói 
között, melynek során a diákok életsze-
rű helyzetekben ismerkedhetnek meg 
mesterségükkel, valamint betekintést 
nyerhetnek az építőmérnöki szakma 
jelenébe és jövőjébe. 
A rendezvényen helyet kapott a már 
nemzetközi szintűvé emelkedett híd-
építő verseny, a hallgatók körében igen 
népszerű próbakockaverseny, illetve 
számos előadás és munkaterület-láto-
gatási lehetőség.
A Colas hungária technológiai igazgató-
ja, Puchard Zoltán a cég különleges út-
építési technológiáiról tartott előadást, 
a Colas Alterra pedig körbekalauzolta 
az érdeklődő hallgatókat a Clark ádám 
téren a lánchíd alatti villamosalagút 
munkaterületén.

CIVIL ENGINEERING WEEK AT THE 
BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

  The four-day event organised by the 
Faculty of Civil Engineering was backed by 
Colas, and featured a lecture by Technology 
Director Zoltán Puchard. 
One of the faculty’s most prestigious pro-
grammes, Civil Engineering Week, was held 
between 28 September and 1 October 2015 
in and around the Vásárhelyi Pál Dorm. For the 
past 13 years, the goal of the event remained 
unchanged: to form a deep, long-term rela-
tionship between the faculty’s students and 
representatives of the sector. Undergrads are 
provided a chance to get acquainted with their 
chosen profession in live situations, and to 
have a glimpse into the present and future of 
the civil engineering trade.
Along with numerous presentations and 
site-visit opportunities, the agenda included 
the international bridge-building competition 
and the highly popular test-cube contest.
The lecture of Colas Hungária Technology 
Director Zoltán Puchard focused on the 
company’s special road-construction 
techniques, and Colas Alterra held a guided 
tour for curious students on the Clark Ádám 
Square job site, where a tunnel is currently 
being reconstructed under the Széchenyi 
Chain Bridge.

szakmai	7	
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SZEPTEMBER 15–16-A KöZöTT SZEGEdEN RENdEZTÉK MEG AZ ÚT-
üGyI SZAKMA lEGNAGyOBB ÉRdEKlődÉSRE SZáMOT TARTÓ ÉVES 
Fő ESEMÉNyÉT, AZ ÚTüGyI NAPOKAT, IMMáR 40. AlKAlOMMAl. 

szöveg: Gonda József
fotó: ThinkStock

program szervezését hagyomá-
nyosan a Közlekedéstudományi 

Egyesület végzi, így az elmúlt évekhez 
hasonlóan most is magas színvonalú 
programon vehettek részt a szakma 
képviselői.
A részvétel mellett a szakmai program-
ban is tevékeny részt vállalt a Colas cso-
port, hiszen a Technológiai Igazgatóság 
és a Nagy létesítmények Főigazgatósá-
ga képviseletében több kolléga is jelen 
volt az eseményen. A Pályaszerkezetek, 
technológiai és szervezési, kutatási 
eredmények, kivitelezés és megvalósítás 
című szekció levezető elnöke Puchard 
Zoltán, a Colas hungária technológiai 
igazgatója volt.
A négy szekcióba osztott szakmai prog-
ramon mintegy 20 előadást hallhattunk, 
a szakma széles területeit érintve (a 
már említett szekción kívül):
  A 2014–2020 közötti programozási 

időszak uniós és hazai finanszírozá-
sú fejlesztései (fejlesztés, fenntartás, 
üzemeltetés)

  Aktuális tervezési kérdések, újdon-

ROAD INFRASTRUCTURE DAYS – 2015, SZEGED

  The most anticipated and largest event 
of Hungarian road infrastructure experts, the an-
nual Road Infrastructure Days, was held for the 
40th time on 15 and 16 September in Szeged.
Instead of mere participation, the Colas Group 
assumed an active role in the professional pro-
grammes, as several of our colleagues joined the 
event representing the Technology Directorate 
and the Major Projects Division. Colas Hungária 
Technology Director Zoltán Puchard acted as the 
moderator of the segment entitled “Pavement 
structures, results in research, technologies and 
organisation, construction and execution”.

Útügyi napok 
2015, Szeged 

ságok, tendenciák (úttervezés új 
szabályozása, vasútépítés, a közleke-
désépítés múltja)

  Közlekedésbiztonság, forgalomtechni-
ka, Intelligens Közlekedési Rendszerek 
(ITS), alternatív közlekedési módok, 
jövőkép, lehetőségek, irányok

Az esemény a sok magas színvonalú 
előadás mellett remek alkalom volt a 
szélesebb értelemben vett szakmai 
közösség, vagyis a közúti közlekedés 
ágazatainak képviselői számára az 
aktuális kérdések megvitatására és 
kapcsolatteremtésre is. Az esemény 
kapcsán az útépítési szakma több aján-
lást is megfogalmazott: 
1. A „Fenntartható utak” projekt 
eredményeit figyelembe véve szükség 
van egy hosszú távú üzemeltetési-fenn-
tartási stratégia kialakítására, valamint 
egy erre épülő középtávú működtetési 
szerződés megkötésére.
2. Javasoljuk az Útügyi Műszaki Előírá-
sok rendszerének teljes felülvizsgálatát 

– az év végéig megjelentetni tervezett 
miniszteri rendeletnek megfelelően –  

a 2014–2020 közötti Eu-programo-
zási időszakban erre a célra elérhető 
források felhasználásával, hogy a 
legújabb technológiák magyarországi 
adaptálásával az útépítésben a lehető 
legkorszerűbb megoldások kerülhes-
senek alkalmazásra, hozzájárulva a 
projektek racionalizálására vonatkozó 
kormányzati szándék teljesüléséhez.
3. Javasoljuk az útpályaszerkezet mére-
tezési rendszerének korszerűsítését és a 
minőségbiztosítás egységes rendszerének 
kialakítását a teljes építőipari szektorra.
4. Javasoljuk az útépítési K+F tevé-
kenység, illetve az innovációk központi 
forrásokból történő jelentősebb támo-
gatását. 
5. Javasoljuk a közúti forgalombizton-
ságot javító középtávú stratégia meg-
alkotását, illetve intézkedéscsomag 
összeállítását.
6. Támogatjuk az intelligens közleke-
dési rendszerek bevezetésére, illetve 
fejlesztésére irányuló Eu-s elképze-
lésekkel összehangolt feladatlista 
összeállítását.
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z idő kegyes volt hozzánk, így 
az előző napi eső és a reggeli 

borongós idő után a kezdésre a nap is 
kisütött. A program délelőtt 10 órakor 
kezdődött, egy rövid technikai tájékoz-
tató után Puchard Zoltán technológiai 
igazgató üdvözölte a megjelenteket, és 
Márai Sándor ünnepről szóló gondola-
tait idézve nyitotta meg a rendezvényt. 
A délelőtt folyamán a résztvevők a 
grundfoci- és a pingpongkupán mérhet-

ték össze tudásukat, emellett további 
szabadidős programokon – baranta, 
íjászat, lovaglás, kézműves foglalko-
zás, zenekuckó, asztrológus, manda-
lafejtő – mindenki megtalálhatta a 
korának és érdeklődésének megfelelő 
elfoglaltságot. Ebéd után egy termé-
szetgyógyászatról szóló előadáson 
és egy néptáncbemutatón vehettek 
részt az érdeklődők. A hagyományos, 
helyi termelőktől származó étel-ital 

ellátásról a hangistálló csapata gon-
doskodott, akik magas szinten látták el 
a feladatukat.
A rendezvény sikerességét mutatja, 
hogy a száz fő körüli résztvevő nagyobb 
része 17 óra körül indult haza. Emellett 
a legtöbb résztvevő véleménye szerint 
többször kellene ilyen napot tartani. Saj-
nos ezt nem ígérhetjük, de szeretnénk 
hagyományt teremteni a családi nap 
évente egyszeri megrendezésével. 

A

2015. SZEPTEMBER 12-ÉN RENdEZTE MEG A TEChNOlÓGIAI 
IGAZGATÓSáG AZ ElSő CSAládI NAPJáT. AZ öSSZEJöVETElRE 
AZ ÓBAROK-NAGyEGyháZáN TAlálhATÓ hANGISTállÓ NEVű 
RENdEZVÉNyTEREMBEN ÉS ANNAK KöRNyÉKÉN KERülT SOR. 
A CÉl AZ VOlT, hOGy A KOllÉGáK ÉS CSAládTAGJAIK A NAPI Ru-
TINBÓl KIlÉPVE KöTETlENül TudJANAK ElTölTENI EGy NAPOT.

szöveg: Roszik Gábor 
fotó: Puchard Zoltán, Roszik Gábor

Családi napot szervezett a 
technológiai Igazgatóság 
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TECHNOLOGY DIRECTORATE 
ORGANISES FAMILY DAY 

  The Technology Directorate conducted 
its first-ever family day on 12 September 2015 
in (and outside) the Hangistálló event hall in 
Óbarok-Nagyegyháza. Allowing colleagues and 
their family members to break away from the 
average workday routine and spend a pleasant 
day together at an informal gathering was the 
goal the organisers had in mind.
Although scaring us a bit at first, the weather 
finally decided to play along: after some rain 
on the previous day and gloomy overcast 
conditions in the morning, the sun came 
out just as the programmes started. At 10 
o’clock we held a small briefing, followed by 
words of welcome from Technology Director 
Zoltán Puchard, who opened the event 
by quoting thoughts on celebrations by 
Hungarian writer Sándor Márai. Before noon, 
some guests measured up their skills in table 
tennis and small-pitch football tournaments, 
while a colourful variety of further leisure 
activities – martial arts, archery, horse riding, 
crafts workshops, music for kids, astrology, 
and more – made sure everyone found 
something to their interest, regardless of age. 
After lunch, a presentation on naturopathy 
and a folk-dance display attracted curious 
participants. Our hosts at the Hangistálló did 
an excellent job, indulging us with traditional 
food and drinks made by local producers.
The success of the event is well illustrated by 
an attendance of approximately 100 people, 
nearly all of them staying until around 5 pm. 
Most guests agreed that family days should 
be held more often. Unfortunately, we cannot 
make any promises, but we would certainly 
like to start a new tradition by organising a 
similar event each year.
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Energiamegtakarítás:
a mi választásunk a Colasnál.

Energiamegtakarítás:
 

javuló hatékonyág.
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Colas gyermekrajzpályázat 2014

szabó Bence (8): Így épül a Colas

az ízek városa

Találkozási pont 

Gyula,

Bányásznap
Krizsanyik János, a Colas Eszakkő Kft. szobi 
és kesztölci üzemének vezetője „Miniszteri 
Elismerő Oklevél” kitüntetést kapott.

átadás az M86-OsOn
a Colas Út hatékony közreműködésével való-
sult meg az M86-os szeleste–Hegyfalu közötti 
szakaszának építése. 

szEnnyvíztisztító siófOKOn
a sió-csatorna partján épül siófok új 
szennyvíztisztító telepe, melyet a Colas 
alterra konzorciumban épít.




