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NEWS

  1. ELECTIONS AT ALTERRA
The mandate of Colas Alterra’s health-and-
safety committee and works council expired 
in December 2015, making new elections 
necessary. The voting took place at the 
year-end meeting held before the Christmas 
holidays, where nearly all employees were 
present. Following registration, the employees 
received the ballots, and had a chance to cast 
their votes for the candidates of their choice. 
The election committee opened the ballot box 
the next day. Once the votes had been counted, 
the new health-and-safety committee and 
works council bodies were inaugurated  
on 15-16 December 2015. 

2. FIRE-PREVENTION EXAMS AT ALTERRA
As fire-prevention exams have a validity 
of five years, the re-qualification of Colas 
Alterra employees was due this year. Therefore, 
fire-prevention trainings and examinations 
were organised in Budaörs on 26 January 2016 
with the participation of 79 people. The certifi-
cates were handed out following the successful 
exams, as carrying the original document is 
a precondition for performing works involving 
open flames.

3. COLAS MANAGER RECEIVES AWARD 
The Borsod-Abaúj-Zemplén County Chamber of 
Industry and Commerce honours figures of the 
business world, outstandingly performing enter-
prises, and corporate leaders on a regular basis. 
With regard to the rich history of cooperation 
between the Chamber and Colas Északkő Kft., 
the Management Award and the accompanying 
statuette – created by sculptor Éva Varga – was 
presented to Északkő’s managing director, 
Zoltán Cseh, on 30 January 2016.

4. COLAS ÚT BUILDS P+R PARKING LOT  
IN CINKOTA
The short-term plans of BKK (Centre for 
Budapest Transport) include the development 
of P+R parking areas: On one hand, they intend 
to rebuild locations where such facilities can be 
established at relatively low costs. On the other 
hand, they wish to satisfy growing demands 
through the expansion of existing parking lots. 
To comply with this concept, BKK announced 
a tender for expanding the P+R parking area 
and building a new parking lot near the Cinkota 
station of the H8 and H9 commuter railway 
lines. The public procurement procedure ended 
with the victory of Colas Út Zrt.
On Állomás Square, the existing parking  
area and bus stop are to be reconstructed  

– the redistribution of parking places will 
enhance the capacity of the parking lot.  
Furthermore, a new P+R parking facility  
will be built on the plot behind the station-
house, and the P+R lot on the right side of 

Ostoros Road will also be enlarged. The traf-
fic order in the nearby junction will be adapt-
ed to the new bus terminal and the extended 
parking area. The project was drawn up with 
cyclists in mind, providing them with a new 
B+R storage lot for 40 bicycles. The complete 
value of the job amounts to 142.9 million 
forints, with works scheduled to start on 
16 March 2016.

5. NEW BITUMEN-EMULSION TANK  
IN FELSŐZSOLCA
The new 30-m3 bitumen-emulsion tank will be in-
stalled at Colas Út’s Felsőzsolca asphalt-mixing 
plant by May 2016, aiding the company in 
supplying Hungary’s northeastern region with 
emulsion. As in case of all Colas Út mixing sites, 
the facility will offer bitumen emulsion in 10- 
and 20-litre cans, as well as in larger volumes. 
By means of this upgrade, the Felsőzsolca 
mixing plant will become Colas Út’s seventh site 
with an emulsion deposit, which provides almost 
complete coverage of the country for both our 
internal and external partners.

6. COLAS ÚT’S BITUMEN-EMULSION VEHICLE 
FLEET UNDERGOES UPGRADE
Colas Út plans to replace two of its emulsion 
sprinklers in 2016. We have already received 
a new vehicle fitted with a 5,000-litre 
Strassmayr sprayer, which will be operated by 
the Western Hungarian Regional Directorate. 
The other sprinkler also carries Strassmayr 
equipment with an 8,000-litre tank, and is 
suitable for towing a trailer – this vehicle will 
be delivered by April, and will be stationed in 
the company’s Gyöngyös emulsion plant.

7. COLAS BUILDS NEW ASPHALT-MIXING 
PLANT IN KÉTHELY
Preparatory works near Kéthely were launched 
in mid-February, while the delivery of machine 
components and assembly are scheduled to go 
ahead in March. We intend to start regular pro-
duction in July, which must be preceded by a 
series of tests and trial productions. The 2016 
target production for the new site – located 
southwest of Lake Balaton – is 20,000 tonnes 
of asphalt.

IN TRIBUTE TO JÁNOS KRIZSANYIK
After working in quarrying for 40 years, 
the manager of the Colas Északkő Szob 
plant, János Krizsanyik, has sadly passed 
away. With his career beginning at the 
Nógrádkövesd mine back in 1975, he worked 
for decades in the quarrying industry, during 
which he participated in the overall upgrad-
ing of equipment. For an overview of János 
Krizsanyik’s career, see our article on pages 
18-19.

1 Választások az Alterránál
A Colas Alterra Üzemi Tanácsának és 
Munkavédelmi Bizottságának 2015 
decemberében lejárt a mandátuma, 
ezért választásokat kellett tartani. A vá-
lasztást a karácsonyi évzáró esemény 
alkalmával bonyolítottuk le, így szinte 
minden dolgozó jelen volt. A regisztrá-
cióval egy időben mindenki megkapta 
a szavazólapot, és leadhatta szavaza-
tait a jelöltekre. A választási bizottság 
a lezárt urnát másnap felnyitotta, majd 
a szavazatok számlálása és összesítése 
után 2015. december 15–16-án meg-
alakult a Colas Alterra Munkavédelmi 
Bizottsága és Üzemi Tanácsa. 

2 Tűzvédelmi szakvizsga az Alterránál
A Colas Alterra dolgozóinak lejárt az 
öt évre szóló tűzvédelmi szakvizsgája, 
ezért 2016. január 26-án Budaörsön 
szerveztünk oktatást és vizsgát, melyen 
79 fő vett részt. A bizonyítvány eredeti 
példányát mindenki kézhez kapta, hi-
szen azt a munkavégzés során magánál 
kell tartania, mert csak ennek birtoká-
ban végezhet nyílt lánggal járó munkát.

3 Kamarai kitüntetés
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara a gazdasági élet 
szereplőit, a kiváló teljesítményt nyújtó 
vállalkozásokat és azok vezetőit tünteti ki. 

A kamara és a Colas Északkő Kft. több-
éves együttműködésére tekintettel a 
Cégvezetői díjat és az azzal együtt járó, 
varga Éva szobrászművész által készí-
tett szobrot 2016. január 30-án Cseh 
Zoltán ügyvezető úr kapta.

4 P+R parkolót épít a Colas Út Cinkotán
A BKK Zrt. rövid távú tervei között sze-
repel a P+r parkolók bővítése: egyrészt 
olyan helyszínek átalakításával, ahol 
viszonylag kis költséggel gyorsan kiala-
kítható egy új P+r parkoló, másrészt 
pedig a jelenlegi parkolók bővítésével 
kívánják kielégíteni a növekvő igénye-
ket. A koncepció részeként a BKK Zrt. 
pályázatot írt ki a h8 és h9 jelzésű hÉv 
Cinkota állomás melletti P+r parkolójá-
nak bővítésére és új P+r parkoló létesí-
tésére. A Colas Út Zrt. sikerrel szerepelt 
a közbeszerzési pályázaton.
Az állomás téren  átépül a meglévő par-
koló és buszforduló úgy, hogy az ostoros 
út túloldaláról a volánbusz-végállomás 
mellé kerül a BKv 174-es és 175-ös 
járatainak végállomása is. A meglévő par-
kolóhelyek újraosztásával több gépkocsi 
fér majd el a területen. Az állomásépület 
mögötti, a BKv Zrt. tulajdonában lévő 
területen új P+r parkoló létesül, és az 
ostoros út jobb oldalán működő P+r par-
koló is bővülni fog. Az új buszvégállomás 
és a megnövelt férőhelyszámú parkoló 

igényeihez iga zodva módosul az ostoros 
úti csomópont forgalmi rendje. A projekt 
a kerékpárral közlekedők igényeit is 
igyekszik kielégíteni egy új, 40 férő helyes 
P+r parkoló létesítésével. A munka 
értéke 142,9 millió Ft, a várható munka-
kezdés 2016. március 16-a.

5 Új bitumenemulzió-tartály a Colas Út 
felsőzsolcai telephelyén
2016. május elejére elkészül a felső-
zsolcai aszfaltkeverő telephelyen az új 
30 köbméteres bitumenemulzió-tartály, 
amelynek segítségével az ország észak - 
 keleti régióját még könnyebben el tudjuk  
látni bitumenemulzióval. Ahogy az összes  
telephelyen, így a felsőzsolcain is lehe - 
tőség lesz nagyobb mennyiségek kiszol-
gálására, illetve a tavaly bevezetett  
10 és 20 literes kannás bitumenemulzió 
megvásárlására is. ezzel a bővítéssel 
hétre emelkedik a Colas Út Zrt. emul-
ziótartállyal rendelkező telephelyeinek 
száma, amely országos viszonylatban 
szinte teljes lefedettséget biztosít mind 
belső, mind külső partnereink számára.

6 Megújul a Colas Út bitumenemulziós 
járműparkja
A Colas Útnál idén két bitumenemulzió-
szórót cserélünk le. A márciusi indulásra  
már megérkezett az új 5000 literes 
strassmayr felépítményű gép, amely 

1 3 5

szöveg: Bekes Csaba, Bíró István, Molnár Gergely,
Nemes Gábor, Szabó Zoltán, Szakács-Fehérváry Gábor

fotó: Bekes Csaba, BOKIK, Colas Út

a nyugati területi igazgatóságnál áll 
munkába. áprilisra készül el a felületi 
bevonat készítésére és pótkocsi vonta-
tására is alkalmas 8000 literes, szintén 
strassmayr felépítményű szóró, amely a 
gyöngyösi bitumenemulzió-telepre kerül.

7 Új aszfaltkeverőt építünk Kéthelyen
Kéthelyen már február közepén elindul-
tak a terület-előkészítő munkálatok, már-
ciusban pedig megindul a gépalkatrészek 
szállítása és összeszerelése. Terveink 
szerint 2016 júliusában a tesztüzem és 
próbagyártások lezárása után beindítjuk 
a termelést. Az idei évre nagyjából 
20 ezer tonna aszfalt előállítását tűztük 
ki célul a délnyugat-balatoni telephelyen.

Búcsúzunk munkatársunktól
Krizsanyik János, a szobi és kesztölci 
üzem felelős mű szaki vezetője 1975. októ-
ber 28-ától először a Pestvidéki Kőbánya 
vállalat kötelékében, majd a Colas 
Északkő Kft. alkalmazásában végezte 
lelkiismeretesen munkáját. Melegszívűség 
és felelősségteljesség jellemezte Jánost 
mind hivatásában, mind magánéletében. 
lenyűgöző személyiségével mély nyomot 
hagyott mindenkiben, aki ismerhette. 
A vele készített interjút a 18-19 oldalon  
olvashatják.
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A Colas hungária és a Colas Út 2014 
óta kiemelt támogatói az ovi-Foci Köz-
hasznú Alapítványnak, melynek elsőd-
leges célja az óvodások mozgásának 
és fejlesztésének elősegítése. Cégünk 
a társasági és osztalékadóról szóló 

törvény szabta keretek között nyújtja a 
támogatást, így társasági adóként tör-
ténő befizetés helyett lehetőségünk van 
olyan nemes célokat előmozdítani, mint 
a gyermekek egészséges életmódjának 
elősegítése.

Az alapítvány célja, hogy minél több 
kisgyerek tölthesse szabadidejét aktív 
mozgással, játékkal. A szabadban eltöl-
tött időtől, mozgástól nem csak jobb lesz 
a közérzetük, hanem megelőzhetők a 
mozgáshiányból fakadó betegségek is. 

szöveg: Szakács-Fehérváry Gábor
fotó: Ovi-Foci Alapítvány

A COLAS AZ eLMÚLT KÉT ÉV SORÁN TöBB MINT 180 MILLIó FORINT TAL 
TÁMOGAT TA AZ OVI-FOCI ALAPíTVÁNy T.

A különböző szellemi és testi fogyatékkal 
élő kisgyerekek rehabilitálásában is 
nagy segítség a szakszerű, vezetett és 
ellenőrzött mindennapos mozgás, játék. 
három-hat éves korban a mozgáskultúra 
fejlesztése nagymértékben elősegíti a 
gyermekek fizikai és szellemi fejlődését, 
serkenti a tanulási folyamatokat, a kicsik 
jobban tudnak koncentrálni, így jobb ered-
ményeket érhetnek el a későbbiekben. 
Az alapítvány célja, hogy megteremtsék 
annak lehetőségét, hogy a sportoktatás 
az óvodások mindennapjainak részévé 
váljon. ehhez olyan európai színvonalú 
feltételeket teremtenek, amelyek segít-
ségével már az óvodákban elkezdődhet 
a tehetségkutatás és tehetséggondo-
zás. A 2013-ban Magyar Termék 
Nagy díjjal és Innovációért Nívódíjjal 
is kitüntetett alapítvány megálmodója 

Buzánszky Jenő, aki az Aranycsapat 
utolsó tagjaként 2015. január 11-én 
hunyt el. 
A támogatásból befolyt összegekből 
6×12 méteres, körbepalánkolt, műfü-
ves kispályák épülnek. A játéktér felett 
labdafogó hálóval ellátott pályák nem 
csak ovifocizásra alkalmasak, hiszen 
a tartozékok része például a kosárlab-
dapalánk is, a műfüves talajon pedig 
biztonságos körülmények között lehet 
különböző foglalkozásokat, például 
sorversenyeket tartani.
Az alapítvány ötéves fennállása óta 
országszerte 140 ovifocipályát épített, 
és jelenleg is 61 pálya építését készítik 
elő. A Colas támogatásával eddig 17 
óvodában épültek pályák, 13 további 
ovifocipálya építése pedig hamarosan 
elkezdődik.

a Magyar terMék 
nagydíjjal és inno- 
váCióért nívódíjjal 
elisMert alapítványt 
a tavaly elHunyt  
Buzánszky Jenő,  
az aranyCsapat  
tagja alapította.

  In the past two years, Colas has sup-
ported the Ovi-Foci Foundation with more 
than 180 million forints from its corporate 
tax funds.
Since 2014, Colas Hungária and Colas 
Út have been the primary sponsors of 
the Ovi-Foci Public-benefit Foundation, 
an organisation dedicated to the develop-
ment and active lifestyle of nursery school 
children. The company provides its support 
through an opportunity made available by 
the law on corporate and dividend taxes: 
instead of directing all of our corporate taxes 
to the state, we have a chance to channel 
some of these funds into furthering noble 
goals, such as sponsoring kids’ sporting ac-
tivities and promoting their healthy lifestyle.
The foundation encourages children to spend 
their free time with outdoor activities, which 
has a significant role in health preservation 
and the prevention of illnesses clearly attrib-
utable to a lack of exercise. If controlled and 
organised by professionals, daily physical 
activity can also have a healing effect 
when it comes to various mental disorders 
and physical disabilities, and can aid the 
rehabilitation of children suffering from such 
conditions. In ages between three and six, 
the conscious development of psychomotor 
skills has a positive effect on the evolution 
of children’s physical and cognitive abilities, 
while it also enhances learning processes, 
improves their ability to concentrate, and 
can help them to perform better in school 
and pre-school. 
Therefore, the foundation’s goal is to provide 
the conditions required for pre-school chil-
dren’s everyday sporting education. In line 
with the highest european standards, they 
ensure the circumstances for talent spotting 
and development before the age of six. The 
organisation – recognised with an Award of 
excellence for Innovation and a Hungarian 
Quality Product Award in 2013 – was found-
ed by football player Jenő Buzánszky, who 
passed away on 11 January 2015 as the last 
surviving member of Hungary’s legendary 

“golden team” of the 1950s. 
With the donations, the foundation builds 
football pitches at the nursery schools 
that submit successful applications 

– the 6x12-metre, synthetic-turf-covered 
playing fields are delimited with boards 
and equipped with overhead ball nets. 
The pitches are suitable for more than foot-
ball, since the equipment includes basketball 
hoops and backboards, and the synthetic 
turf surface is also ideal for other exercises 
and playful competitions for children.
Throughout its 5-year history, the foundation 
has set up 140 nursery-school football pitch-
es all over the country, and the construction 
of 61 fields is currently in progress. With the 
backing of Colas, facilities have been built in 
17 nurseries and the construction of 13 other 
football pitches will be started soon.

A GIANT LEAP IN SMALL SHOES

Nagy lépés 
kis cipőben
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M.: Korábban létezett az NlFI-nél 
vállalkozási igazgatói poszt, ám végül 
megszűnt. szerinted mi lehet a vezetés 
hosszú távú célja azzal, hogy veled 
élesztették újjá ezt a pozíciót?
B. Z.: Az új munkakörben két fő témával 
foglalkozom: ajánlattétellel és contract 
managementtel. első ránézésre talán tá-
vol áll ez a két feladatkör egymástól, azon-
ban mégis rengeteg szálon kapcsolódnak 
egymáshoz. Úgy gondolom, hogy egy pro-
jekt sikeres megvalósításához elengedhe-
tetlen, hogy már az ajánlatadásban részt 
vegyenek azok a kollégáink, akik később 
a projektet megvalósítják. Így tudunk jó 

és rengeteget tanultam. ezek után az 
előzmények után idén januárban lettem 
a Colas hungária Nagy létesítmények 
Főigazgatóságán vállalkozási igazgató.

Zoltán a Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi egyetemen szerzett 
műszaki menedzser diplomát 2004-ben, 
ami után a vITuKI Környezetvédelmi 
és vízgazdálkodási Kutató Intézetnél 
helyezkedett el. 2008-tól 2014-ig a 
Környezetvédelmi és vízügyi Minisztéri-
um Fejlesztési Igazgatóságán (későbbi 
nevén a Nemzeti Környezetvédelmi és 
energia Központ Nonprofit Kft.-nél) dol-
gozott, így sok év szakmai tapasztalattal 
a háta mögött csatlakozott a Colashoz.

MoZaIK: Hogyan indult a pályafutásod 
a Colasnál? 
BáNFFy ZoltáN: 2014 tavaszán 
kerül tem a Colas hungária Nagy 
léte sítmények Főigazgatóságára mint 
contract manager, és első feladatom 
a nagyszabású M85 enese–Csorna 
projekt lett. A megvalósítás során az én 
feladatom volt többek között a felmerülő 
követelések, változtatások érvénye-
sítése a megrendelő felé. szintén én 
foglalkoztam az alvállalkozói szerződé-
sekkel, amelybe nemcsak a szerződések, 
szerződésmódosítások írása tartozott 
bele, de a felmerülő minőségi, előre-
haladási problémák kezelésében való 
aktív részvétel is. Nagyon jó és hatékony 
projektcsapattal dolgoztam együtt, 

interjú: Szakács-Fehérváry Gábor
fotó: Nagy Balázs

interjú 

bánfy  
Zoltánnal, 
a Colas Hungária nlfi vállalkozási 

igazgatójával

M.: a korábbiakhoz képest mennyiben 
fog változni a cég claimkezelése?
B. Z.: Mint már utaltam rá, szerintem nem 
a claimkezelésen van a hangsúly. sőt egy 
projekt sikerességének nem feltétele, 
hogy követelések legyenek. Az a cél, hogy 
megfelelő időben a megfelelő eszközökkel 
tudjuk érvényesíteni az érdekeinket. ha ez  
követelés formában célszerű, akkor köve - 
teléssel fogunk élni, de ha mondjuk már 
ajánlatadáskor kezelhető a probléma ki-
egészítő tájékoztatással, akkor eszerint fo-
gunk eljárni. A cél, hogy minden esemény 
vagy kockázat kapcsán időben lépjünk, 
a megfelelő eszközzel és formában. 

igényel, hogy érvényesíteni tudjuk a joga-
inkat. A contract management azonban 
távolról sem ér véget a követeléseknél, 
és nem is ott kezdődik, sokkal inkább a 
projektszemlélethez kapcsolódik. ez a 
látásmód már korábban is megvolt, csak 
most intézményesítették. Nekem is az 
a célom, hogy ezt a folytonos projekt-
szemléletet támogassam. Úgy gondolom, 
hogy egyáltalán nem lesz nehéz dolgom, 
mivel a kollégák remek szakemberek, 
tapasztaltak és elkötelezettek. A leány-
vállalatoknál dolgozó munkatársakkal 
is nagyon gyorsan, közvetlenül tudok 
egyeztetni. 

ajánlatot adni, és így tudjuk elérni azt is, 
hogy minden olyan információ, amit az 
ajánlatadáskor megszereztünk, a meg-
valósítás időszakában is rendelkezésre 
álljon. ezzel a folytonossággal biztosítjuk 
a projekt sikerességét, és igyekszünk 
minimalizálni a kockázatokat és azok 
hatásait. A projektek során felhalmozódó 
rengeteg tapasztalat a későbbi ajánlatté-
telek során is nagyon hasznos.
A contract management mint tulajdonosi 
elvárás pár éve fogalmazódott meg, de a 
folyamatban lévő projektjeinken mi ma-
gunk is érezzük, hogy tényleg nagy szük-
ség van rá. egyre nagyobb erőfeszítést 

  Zoltán earned a degree in technical 
management at the Budapest University 
of Technology and economics in 2004. 
He joined Colas with over ten years of 
experience.

Mozaik: How did your career begin at 
Colas?  
Zoltán Bánfy: I was hired by the Major 
Projects Division of Colas Hungária in the 
spring of 2014 to fill the contract manager 
position, and my first large-scale job 
attached me to the M85 enese-Csorna 
project. Among other duties, I was tasked 
with having various claims and variations 
approved by the client during the construc-
tion phase. I was also in charge of managing 
subcontract agreements, which not only in-
cluded the drafting of contracts and amend-
ments, but I also played an active role in 
addressing quality- and progress-related 
issues. With such a background, I became 
the MPD’s tender director this January.

M.: The tender director position had previ-
ously existed at the MPD. In your opinion, 
what is the management’s long-term goal 
with bringing back this position with your 
help?

Z. B.: I have two major duties in this new 
role: the submission of bids, and contract 
management. At first, these two areas might 
seem to be hardly related, but actually, there 
are several ties between them. As I see it, 
colleagues who will manage the construction 
works at a later stage should be involved 
right from the bidding stage, because this 
is vital for the successful completion of a 
given project. This way, we can come up with 
favourable offers, and we can ensure that all 
information that has been obtained in the 
bidding stage will be available during the 
construction period. 

M.: In comparison with the previous prac-
tices, what kind of changes can we expect 
regarding the management of claims?
Z. B.: In my opinion, the focus is not on the 
management of claims. Moreover, having 
claims is not a precondition of a successful 
project. The aim is the ability to enforce our 
interests at the right time and with the right 
methods. If a claim is the practical way to 
achieve that, we will go along with a claim. 
However, if the problem can be resolved, for 
instance, with additional information in the 
bidding phase, we will act accordingly. The 
goal is to take the proper measures in due 
time with respect to each event or risk.

INTERVIEW WITH ZOLTÁN BÁNFY, TENDER DIRECTOR OF COLAS HUNGÁRIA MPD
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interjú: Szakács-Fehérváry Gábor
fotó: Nagy Balázs

  The career of Balázs Bőhm started in 
1997 at the Strabag Group’s mining company, 
where he spent 15 years. He joined the team of 
Colas Északkő in January 2015, and has been 
working as the firm’s technical director since this 
January.

Mozaik: How would you characterise the new 
technical and equipment organisation at 
Északkő?
Balázs Bőhm: Beginning in January 2016, 
we merged the organisational units in charge of 
equipment repairs and maintenance under the 
technical organisation of CÉK. Simultaneously, 
we somewhat extended this organisation. As a 
result of this merger, the equipment repair and 
maintenance activities were joined under a uni-
fied management, while we relocated our central 
maintenance workshop to the Tállya mining plant. 

M.: In your opinion, what is the intention of the 
company’s leadership with the reorganisation 
of the equipment field? Why was this transfor-
mation necessary?
B. B.: In the past few years, Északkő’s head-
count was reduced, and this affected mainly 
the areas of repair and maintenance. Conse-
quently, the plants and the machine-operator 
colleagues working in production became re-
sponsible for carrying out most of the necessary 
maintenance jobs.
Since our facilities’ main focus is obviously on 
production, we felt that the establishment of a 
smaller, “professional” maintenance team under 
a centralised management would prove more ef-
fective. Further advantages to this structure are 
that it facilitates the training of our employees, 
and allows more comprehensive oversight and 
control of the health and safety risks associated 
with maintenance activities.

M.: What are your long-term goals as  
technical director?
B. B.: With respect to the company’s future, it is 
crucial to keep improving our production efficien-
cy, while manufacturing high-quality products in 
line with market demands. Meanwhile, we must 
manage available resources wisely, and we must 
pay attention to our impact on the environment. 
Besides a high level of organisation, keeping 
machines and other technical equipment in a 
good working condition is essential for achieving 
these objectives. In the past years, CÉK has been 
heading into the right direction: for instance, the 
automation and production-monitoring systems 
that have been implemented in our facilities are 
unparalleled in the entire Hungarian construc-
tion-material-mining industry.

INTERVIEW WITH BALÁZS BŐHM,  
TECHNICAL DIRECTOR OF COLAS ÉSZAKKŐ

interjú 

bőhm baláZZsal, 
a Colas Északkő új műszaki  
igazgatójával

teremtése, javítása. A CÉK már az elmúlt 
évek során is ebben az irányban haladt. 
Példaként említem, hogy a közelmúltban 
a bányaüzemekben megvalósított auto-
matizálás és termelési nyomon követés 

– meggyőződésem szerint – ebben a 
formában egyedülálló a magyarországi 
építőipari alapanyag-bányászatban.

B. B.: A CÉK műszaki szervezetének át-
alakítása mindenekelőtt azért vált szük-
ségessé, mert az elmúlt évek létszám-
csökkenése főleg a javítás-karbantartás 
területét érintette. ebből következően 
a szükséges karbantartási munkák 
szakszerű elvégzése nagyobbrészt az 
üzemekre, a termelésben résztvevő 
gépkezelő kollégákra maradt. 
Mivel üzemeink természetesen főleg a 
termelésre koncentrálnak, ezért hatéko-
nyabbnak éreztük egy kisebb létszámú, 
központi szakmai irányítás alá szervezett 

„profi” karbantartócsapat kialakítását. 
ennek a centralizált felépítésnek további 
előnye, hogy a karbantartásban részt-
vevő kollégák szakmai képzése jobban 
megvalósítható, a karbantartási tevé-
kenységben rejlő fokozott munkavédelmi 
kockázatok hatékonyabban kezelhetők, 
jobban kézben tarthatók.

M.: Műszaki igazgatóként mik  
a hosszú távú céljaid?
B. B.: A cég jövője szempontjából alap-
vetően fontos, hogy képesek legyünk 
folyamatosan javítani a termelési 
hatékonyságunkat. Mindezt úgy, hogy 
ezzel párhuzamosan a piaci igényekhez 
igazodó, jó minőségű termékeket állítunk 
elő, a rendelkezésre álló erőforrásokkal, 
az ásványvagyonnal megfelelően gazdál-
kodunk és fokozottan ügyelünk a környe-
zetterhelés mértékére. Annak érdekében, 
hogy termelési hatékonyságunk javuljon, 
a jól szervezett működtetés mellett elen-
gedhetetlenül szükséges a technológiai 
eszközök és munkagépek jó műszaki 
állapotának fenntartása, a biztonságos 
és üzembiztos termelés feltételeinek meg-

Bőhm Balázs 1973-ban született Mis-
kolcon, később itt szerezte diplomáit is: 
1997-ben okleveles környezetmérnök 
lett, 2004-ben pedig bánya- és geo-
technikai mérnöki képesítést szerzett. 
2010-ben elvégezte a munkavédelmi 
technikusi képzést is. Pályafutását a 
strabag csoport bányászati cégénél 
kezdte 1997-ben, ahol 15 évig dolgozott: 
kezdetben üzemi mérnökként, majd bá-
nyaüzem-vezetőként, később több éven 
át a cég ügyvezetőjeként. ezt követően 
két évig a duna–dráva Cement Kft.-nél 
dolgozott két bányaüzem, majd később a 
teljes kavics üzletág vezetőjeként. 2015  
januárjában csatlakozott a Colas Északkő 
csapatához, ahol ez év januárjától mű-
szaki igazgatóként dolgozik. Jelenleg 
Miskolcon él feleségével, szabadidejé-
ben szeret sportolni és nyelveket tanulni. 

MoZaIK: Hogy néz ki az Északkőnél 
az új műszaki, gépészeti szervezet?
BőHM BaláZs: 2016 januárjától a 
CÉK műszaki szervezetén belül össze-
vontuk és ezzel párhuzamosan részben 
bővítettük is a gépészeti javításokkal 
és karbantartásokkal foglalkozó szer-
vezetet. Az összevonás eredményeként 
egységes szakmai irányítás alá vontuk 
a gépészeti javításokat, karbantartáso-
kat, központi karbantartó műhelyünket 
pedig a Tállyai Bányaüzem területére 
helyeztük át. Az átalakítás során csa-
patunkat két fővel, egy mobil eszközök 
karbantartásában, javításában komoly 
szakmai tapasztalattal rendelkező 
kollégával, valamint egy fiatal gépészeti 
adminisztrációval foglalkozó kollégával 
bővítettük. Természetesen az átszerve-
zés folyamata még nem fejeződött be 
teljesen, hiszen számos nyitott kérdés 
még megoldásra vár.
A szervezeten belüli másik változás, 
hogy sipos István kollégánk januártól 
gépészeti főmérnökként tevékenykedik. 
Kollégánk kiemelkedő szakmai tapasz-
talattal és szaktudással rendelkezik, 
ennek megfelelően a továbbiakban első-
sorban a cég stratégiai beruházásainak 
szakmai előkészítését, szervezését végzi.

M.: szerinted mi a célja a cégveze-
tésnek a műszaki, gépészeti terület 
átszervezésével? Miért volt szükség 
az átalakításra?

elengedHetet- 
lenül szükséges  
a teCHnológiai  
eszközök és  
Munkagépek  
Jó műszaki  
állapotának  
fenntartása.
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István 1982-ben született Cegléden, 
a középiskolát egerben végezte egy hon-
véd gimnáziumban. 2005-ben végzett a 
Katonai Műszaki Főiskolán Páncélos és 
Járműtechnikai Mérnök szakon, majd 
a szentesi Műszaki dandárnál, később 
pedig a Tűzszerész Zászlóaljnál teljesí-
tett szolgálatot. Közben pihenésképpen 
elvégezte a Nemzetvédelmi egyetemet, 
ahol katasztrófavédelmi mérnöki dip-
lo mát szerzett. Miután leszerelt, civil 
pályáját az akkori danubiusbeton Kft.-
nél kezdte, ahol nyolc évig különböző 
műszaki és üzemeltetésvezetői pozí- 
 ció ban dolgozott. 2015 júliusában  
csat lakozott a Colas Alterra csapatá - 
hoz mint gépészeti vezető. 

MoZaIK: Mit gondolsz az alterra  
gépállományáról?
DuDás IstváN: Úgy vélem, hogy 
az Alterra nagyon jó ember- és gépál-
lománnyal rendelkezik. Nagyszámú,  
viszonylag fiatal és jól karbantartott 
eszközparkkal dolgozunk. 

M.: Miben különbözik jelenlegi tevé-
kenységed az előző munkahelyeden 
végzettől?
D. I.: Az előző munkahelyem alapve-
tően egy építőanyag-gyártó cég volt, 
az Alterránál pedig mélyépítéssel foglal-

cégcsoport nagyságából adódó lehe-
tőségeket, amihez viszont elengedhe-
tetlen a pontos adminisztráció. Csak így 
tudunk jó és felelős döntéseket hozni, 
illetve kiértékelni a döntések hatékony-
ságát. ennek keretében szeretném 
átalakítani a leltározás folyamatát, 
amelyet a vonalkódos eszköznyilvántar-
tás irányába, teljesen elektronikus útra 
terelnénk.

kozunk. A felhasznált eszközpark épp 
ezért alapvetően különbözik az előző 
munkahelyemen lévőnél, de ez nem 
okoz nagy problémát, hiszen mindkét 
helyen gépekkel dolgoztam. Az előző 
munkahelyemen főleg telepített, fix 
berendezésekkel, most pedig inkább 
mobil eszközökkel foglalkozom. A ko-
rábbi helyen a termelés szerves része 
volt a gépészet, itt most ez nem annyira 
jellemző, s ez jelenti számomra a leg-
nagyobb kihívást. 

M.: Milyen gépészeti változtatásokat 
tervezel bevezetni?
D. I.: Mivel meg kell felelnünk az egyre 
fokozódó építőipari kihívásoknak, ezért 
elengedhetetlen, hogy a termelést 
minél széles körűbben támogassuk a 
meglévő eszközeinkkel. erősíteni kell a 
komplex eszközgazdálkodási szemléle-
tet, hogy megfeleljünk a termelés által 
támasztott igényeknek, ehhez pedig 
nagyon fontos a pozitív és a negatív 
visszacsatolás. ennek a folyamatnak a 
részeként kerültek a területi főgépészek 
a gépészet állományába mint a terület 
operatív irányítói. Az eszközgazdálkodás 
az esz  köz teljes hasznos élettartamát 
végigkíséri, az igény felmerülésétől egé-
szen a selejtezésig, majd kiértékelésig. 
Épp ezért fontos, hogy kihasználjuk a 

M.: Milyen futó projektjeid vannak 
most?
D. I.: Jelenleg aktívan részt veszek  
a CoPerNIC program bevezetésében, 
amely sok szempontból alapvetően 
változtatja meg az eddigi gépészeti 
folyamatokat. Nagy erőkkel tervezzük 
a gépészet 2016-os költségvetését is. 
szeretném, ha a termelést támogató 
eszközeinket (darukat, teherautókat) 
a holdingon belül jobban ki tudnánk 
használni, amiben szerencsére  

partnerek a leányvállalatok gépészeti 
vezetői is.
Tudom, hogy az elmúlt fél év sok meg-
próbáltatással és változással volt tele, 
melyek extra feladatként nehezedtek az 
Alterra gépészetének dolgozói vállára, 
de bízom abban, hogy ezek a változások 
beérnek és meglesz az eredményük. 
ezúton szeretném megköszönni erőfe-
szítéseiket, hiszen az eddigi eredménye-
ket nekik köszönhetjük, a továbbiakhoz 
pedig kitartást kívánok nekik. 

interjú 
DuDás istvánnal,
a Colas alterra új gÉpÉszeti 
vezetőjÉvel

INTERVIEW WITH EQUIPMENT 
MANAGER ISTVÁN DUDÁS

  István graduated from the Military 
Technical College in 2005, having majored in 
Armoured Vehicles and Transport Technology. 
He went on to serve in the Hungarian Army’s 
engineer Brigade in Szentes, and subsequently, 
the explosive Ordnance Disposal Battalion. 
Meanwhile, he earned a degree in disaster 
management engineering at the National 
Defence University. After his discharge from 
military service, his first civilian job took István 
to Danubiusbeton Kft., where he worked 
for eight years in various positions involving 
technical and operational management. He 
joined Colas Alterra’s team in July 2015 as the 
company’s new equipment manager.

Mozaik: What are your views on Alterra’s 
machinery?
István Dudás: As I see it, Alterra presides over 
an excellent staff and an excellent equipment 
fleet. We are working with a large number of 
relatively young and well-maintained machines. 

M.: What are the differences between your 
current assignment and your previous job?
I. D.: At my last workplace, our primary activity 
concerned the manufacturing of building mate-
rials, while Alterra is a civil-engineering compa-
ny. The types of equipment are fundamentally 
different from what I used to work with, but this 
does not lead to any problems, as both jobs are 
related to machines, after all. At my previous 
workplace, the majority of them were stationary 
pieces of equipment, while I mostly manage 
mobile machinery at Alterra.  

M.: Do you have any equipment-related 
changes in mind that you wish to introduce?
I. D.: We have to embrace a complex asset- 
management attitude in order to comply 
with requirements related to our production 
activities. As part of this process, regional 
equipment supervisors – the operational 
controllers in the field – have been transferred 
to our department. Asset management covers 
the entire useful lifespan of a given machine, 
right from the arising demand for it through 
to its decommissioning. For this reason, we 
should make use of the opportunities arising 
from the size of the Group, but this requires 
accurate administration. There is no other way 
to make responsible decisions and assess the 
efficiency of those decisions. As a practical 
element of this system, I would like to reform 
inventory management with a fully digitalised, 
barcode-based asset-registry system.  

M.: What kind of ongoing projects do you 
have on your plate?
I. D.: I am actively participating in the 
introduction of the COPeRNIC programme 
and the preparation of the equipment depart-
ment’s budget for 2016. I know that the past 
six months were riddled with changes and 
challenges, which put an extra load on the 
shoulders of Alterra’s equipment team, but I 
trust that these changes will deliver the desired 
results once they are complete. I would hereby 
like to thank my colleagues for their efforts, as 
we owe the current results to them.

interjú: Bekes Csaba
fotó: Nagy Balázs

az eszközgazdál-
kodás az eszköz 
teljes Hasznos 
élettartaMát  
végigkíséri,  
az igény felMe- 
rülésétől egészen  
a selejtezésig, 
Majd kiérté- 
kelésig.
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sZ. Z.: A tulajdonosokkal karöltve 
folyamatosan dolgozunk a nyilván-
tartási rendszerek fejlesztésén, 
felhasználóbarátabbá tételén.  
állandó téma továbbá gépparkunk 
kihasználtság-, állapot- és költség-
optimalizálása. Célom a gépészeten  
és a kivitelezésen dolgozó kollégák 
közötti együttműködés fokozása és 
hatékonyabbá tétele is.

költséghatékony támogatása a fő 
feladatom. Korábban már szereztem 
eszközpark-üzemeltetési gyakorlatot, 
így most ezen tapasztalatok birtokában 
cégünk működési mechanizmusait kel-
lett megismernem és megszoknom.

M.: Melyik a legnagyobb lélegzet-
vételű projekt jelenleg?
sZ. Z.: Jelenleg az egyik legnagyobb gé-
pészeti projektünk egy új aszfaltkeverő 

Zoltán 1977-ben született, és 2003-ban 
a Budapesti Műszaki egyetemen szer-
zett gépészmérnöki diplomát energetikai 
gépek és rendszerek szakirányon, amit 
2012-ben egy mérnök-közgazdászi diplo-
mával egészített ki a Budapesti Corvinus 
egyetemen. 2015-ben érkezett a Colas 
Úthoz mint gépészeti vezető. Zoltán 
legszívesebben családjával tölti a sza-
badidejét, szeret olvasni, kosárlabdázni, 
kertészkedni. 

MoZaIK: Honnan érkeztél a céghez?
sZöllősI ZoltáN: Közvetlenül a tanul-
mányaim befejezése után a Betonút Zrt.-
nél kezdtem el dolgozni, majd a Mol-nál 
helyezkedtem el, ahol geotermikus pro-
jektekkel, illetve energiahatékonysággal 
foglalkoztam. ezután az olajterv csoport 
beszerzési igazgatója lettem, majd 
tavaly tavasszal csatlakoztam a Colas 
Úthoz gépészeti vezetőként.

M.: pontosan mi a feladatod a Colas nál, 
és mennyiben különbözik ez a korábbi 
munkakörödtől?
sZ. Z.: A Colas Út gépészeti vezetőjeként 
a termelő eszközpark költséghatékony 
üzemeltetése, kivitelezési időszakokban 
a folyamatos és hiba mentes rendel-
kezésre állás biztosítása, a kivitelezés 

interjú: Molnár Gergely
fotó: Nagy Balázs

INTERVIEW WITH ZOLTÁN SZÖLLŐSI, EQUIPMENT MANAGER OF COLAS ÚT

  Zoltán was born in 1977, and earned 
his mechanical engineering degree – having 
specialised in systems and equipment of 
energetics – at the Budapest University 
of Technology in 2003. He completed his 
education in 2012 with an engineer-econ-
omist degree from the Corvinus University 
of Budapest. He joined Colas Út in 2015 as 
the company’s new equipment manager. 
Zoltán prefers to spend his free time with his 
family, and also likes reading, gardening, and 
playing basketball. 

Mozaik: Where did you work before coming 
to Colas?
Zoltán Szöllősi: I was hired by Betonút Zrt. 
immediately after finishing my studies. 
My next job took me to MOL, where I worked 
in the field of geothermic projects and 
energy efficiency. Subsequently, I became 
the procurement manager for the Olajterv 
Group. I arrived to Colas Út from there in the 
spring of 2015.

M.: What exactly is your role at Colas, 
and how is that role different from your 
previous jobs?
Z. Sz.: As the equipment manager of Colas 
Út, I am responsible for the efficient opera-
tion of the production machinery, for ensur-
ing the reliability and constant availability 
of our equipment throughout construction 

seasons, and for the cost-effective support 
of construction activities. I had previous 
experience with regard to the operation 
of equipment fleets. I had to build on that 
experience, and familiarise myself with the 
company’s working mechanisms.

M.: Which one is the most substantial 
project at the moment? 
Z. Sz.: Currently, one of our most significant 
jobs is the installation of a new asphalt-mix-
ing plant in Kéthely – the building works for 
which are already under way. Such major 
projects are always at the centre of attention, 
because they require close cooperation 
between the equipment department, the 
construction teams, and other organisational 
units of Colas Út.

M.: Could you point out the main directions 
for improvement at the company? What are 
your main focal points for the future?
Z. Sz.: In collaboration with the proprietors, 
we are continuously working on the develop-
ment of record systems with the intention of 
making them more user-friendly. Optimising 
the utilisation, condition and costs of our 
equipment fleet is also a constant item on 
the agenda. In addition, I would like to make 
cooperation better and more efficient be-
tween colleagues working in the equipment 
and construction fields.

interjú 
sZöllősi  
Zoltánnal,
a Colas út gÉpÉszeti  
vezetőjÉvel

gép telepítése Kéthelyen, melynek a 
kivitelezési munkái már el is kezdődtek. 
egy ilyen kiemelt projekt mindig nagy 
figyelmet kap, hiszen gépészeti szem-
pontból szoros együttműködést kíván a 
kivitelezőkkel és a Colas Út más szerve-
zeti egységeivel mint üzemeltetőkkel is.

M.: Miben látsz leginkább fejlődési 
lehetőséget a cégnél, mire szeretnél 
koncentrálni a jövőben?
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működését biztosítani tudjuk. Épp ezért 
felügyelni kell a kivitelezéseket is mind 
műszaki, mind pénzügyi vonalon. Célom, 
hogy egy egységként, a Nagy Projektek 
Igazgatóságához hasonlóan, sikeres 
igazgatóságként működjünk.

ahol elsőként a Betonútépítő Zrt.-nél 
helyezkedtem el, majd 2001-ben a 
Penta Kft.-nél kezdtem dolgozni a 
közműépítési ágazatban. Munkáim 
során művezetőként irányítottam csa-
torna- és útépítési munkákat Budapest 
területén. Az itt szerzett helyismereti 
tapasztalatok később sokat segítettek 
az eGuT Zrt.-nél végzett munkám során, 
ahol a Budapesti Területi Igazgatóságá-
nál voltam építésvezető.

M.: Hogyan indult a pályafutásod 
a Colasnál?
t. s.: 2004 áprilisában kezdtem dolgozni 
építésvezetőként a Colas csapatában. 
Az első években kizárólag Budapest 
területén irányítottam útépítési és útfel-
újítási munkákat, majd ahogy egyre több 
tapasztalatot szereztem, vezetőim úgy 
bíztak rám több és komolyabb feladatot. 
2011-től a Colas Út Zrt. Közép-magyar-
országi Igazgatóságának termelési 
főmérnökévé neveztek ki, majd 2013 
nyarától a Nagy Projektek igazgatója 
lettem, így a közép-kelet-magyarországi 
régióban (Pest, Nógrád, heves, Borsod-
Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-szolnok 
megyék) futó nagy munkák irányítása, 
a projektvezetők munkáinak koordiná-
lása, a konzorciumi partnerekkel való 
kapcsolattartás volt a legfőbb feladatom. 

M.: Mivel foglalkozol most a Colasnál 
és milyen kihívások érnek a munkád 
során?
t. s.: 2016 elejétől kelet-magyarországi 
területi igazgatóként az eddigihez képest 
megduplázódott az irányításom alatt 
lévő terület, most az ország dunától ke-
letre eső része teljes egészében hozzám 
tartozik, öt aktív aszfaltkeverő teleppel 
és négy irodával. 
A munkaköröm jellege nem változott, 
csak az irányításom alá tartozó terület 
nőtt meg. Épp ezért ugyanúgy a felada-
taim közé tartozik a területemen lévő 
pályázatok koordinálása, beadási árak 
meghatározása, konzorciumi pályá-
zatoknál a felsővezetői egyeztetések 
lefolytatása. A konzorciumi partnerek ve-
zetőivel való kapcsolattartás és sikeres 
együttműködés mindig gondos vezetést 
igényel. A kihívás folyamatos, hiszen kellő 
men nyiségű projektet kell megnyerni és 
sikerre vinni ahhoz, hogy az igazgatóság 

az ybl Miklós Főiskolán diplomázott 
építőmérnökként. sándor valódi sport-
ember: szeret vitorlázni, síelni, futni, 
kollégáival rendszeresen részt vesz a 
budapesti félmaraton versenyeken, és 
az ultrabalaton csapatnak is oszlopos 

ezentúl a Keleti-magyarországi Területi 
Igazgatóságot vezeti, így a Colas Út idén 
év elejétől két divízióval működik tovább. 
sándor Miskolcon született, tanulmá-
nyait is itt kezdte a Kós Károly Építőipari 
szakközépiskolában, majd 2001-ben 

Az elmúlt hónapok több változást is hoz-
tak a Colas Út életében, ilyen volt többek 
között az is, hogy a jelenlegi feladatokhoz, 
prioritásokhoz igazodva megszűnt a Nagy 
Projektek Igazgatósága. Tóth sándor, 
a Nagy Projektek korábbi igazgatója 

interjú: Szakács-Fehérváry Gábor
fotó: Nagy Balázs

új igazgató 
keleten

TóTH SÁNDOR MÁR  
12 ÉVe DOLGOZIK  
A COLAS ÚTNÁL, IDÉN 
ÉV eLeJe óTA VeZeTI  
A KeLeT-MAGyAR- 
ORSZÁGI TeRüLeTI 
IGAZGATóSÁGOT. 

CéloM, Hogy  
egy egységként,  
a nagy projektek 
igazgatóságáHoz 
Hasonlóan, sikeres 
igazgatóságként 
működJünk. 

SUCCESSFUL TRANSFORMATIONS: 
INTERVIEW WITH SÁNDOR TÓTH

  Recent months brought about a number 
of changes in the life of Colas Út, including the 
disbanding of the Directorate of Large Projects 
in order to comply with current tasks and prior-
ities. The former manager of the Directorate of 
Large Projects, Sándor Tóth, will be in charge 
of the eastern Hungarian Regional Directorate 
in the future. Colas Út has been operating with 
two divisions since the beginning of 2016. 

Mozaik: Where did you work before joining 
Colas?
Sándor Tóth: I started working in the construc-
tion industry in 1998, when I became a foreman 
at Magyar Aszfalt Kft. In 2000, I moved to 
Budapest, and got a job at Betonútépítő Zrt. 

– not long before I was forced to transfer, which 
took me to Penta Kft., where I worked on pub-
lic-utility projects. The experience I gained there 
helped me a lot during my years at egut Zrt., 
where I was employed as a site manager of the 
Budapest Regional Directorate.

M.: How did your career begin at Colas?
S. T.: I joined the Colas team in April 2004 
as a site manager. In the first years, I was 
supervising road construction and renovation 
jobs only in Budapest. As I became more and 
more experienced, my superiors started to trust 
me with broader and increasingly significant 
duties. In 2011, I was appointed as the chief 
production engineer of Colas Út’s Central 
Hungarian Directorate. I had been acting as the 
manager of the Directorate of Large Projects 
from the summer of 2013.

M.: What are your current responsibilities at 
Colas, and what are the main challenges you 
have to face?
S. T.: As I became the head of the eastern Hun-
garian Regional Directorate in early 2016, the 
area under my management suddenly doubled, 
as I am now in charge of all counties east of the 
Danube, including five active asphalt-mixing 
plants and four offices. 
The nature of my position remained unchanged, 
but I was trusted with managing the company’s 
activities for a larger region of Hungary. Similar-
ly as before, my duties cover the coordination of 
tenders in my region, the definition of bid prices, 
and the conclusion of high-management 
nego tiations in case of forming consortiums for 
tendering. Keeping contact with the executives 
of consortium partners and successful collab-
oration always requires prudent management. 
Challenges never cease, since we have to 
win and successfully complete a number of 
projects sufficient to ensure the viability of the 
directorate.

tagja. Feleségével és két gyermekével 
2006 óta él dunaharasztiban. szabad-
ideje nagy részét igyekszik a családjával 
tölteni: bicikliznek, kirándulnak, a nyári 
hónapokban sok időt töltenek a Balaton 
partján, télen pedig rendre meghódítják 
valamelyik alpesi hegy lejtőit. sándorral 
a Colas előtti időkről és az új kihívások-
ról beszélgettünk.

MoZaIK: Hol dolgoztál a Colas előtt?
tótH sáNDor: 1998-ban kezdtem 
az építőiparban dolgozni, a Magyar 
Aszfalt Kft.-nél lettem művezető. 
A Miskolci Területi Főmérnökség tag-
jaként közel három évig voltam tagja 
a MAsZ csa patának, ez idő alatt az ala-
poktól ismertem meg az út- és közmű-
építés irányítási és organizációs felada-
tait. 2000-ben költöztem Budapestre, 
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a bányászathoz tartozott. Irányításával a 
szobi kőbánya, a változó feltételek és piaci 
körülmények ellenére is, folyamatosan jól 
teljesített, és bástyája volt az Északkőnek.  
János negyven, kőbányászatban eltöltött 
év után akkor hagyott itt minket, amikor 
nyugdíjba vonulhatott volna. A beszél-
getés során mindenkire szeretettel és 
megbecsüléssel gondolt vissza és min-
denkinek jó egészséget kívánt az interjú 
végén. ezekkel a sorokkal búcsúzunk 
kollégánktól és barátunktól, Krizsanyik 
Jánostól, aki 2016. március 21-én hagyott 
itt minket, és akire március 25-én köszön-
töttünk egy utolsó Jó szerencsét!

„Tíz évvel később, 1985-ben kerültem 
szobra üzemvezetőként és felelős mű-
szaki vezetőként” – meséli a kezdetekről. 
János időközben megnősült, feleségével 
két gyermekük született. 1985-ig Nógrád-
kövesden, majd vácott laktak.
„szobon rögtön a mélyvízbe kerültem. 
Az akkori kőbányászat teljesen más volt, 
mint a mostani. A Pest-vidéki Kőbánya 
vállalat nem tartozott a legfejlettebbek 
közé: olyan gépekkel dolgoztunk, amelyek 
már igencsak elhasználódottak voltak és 
sokat dolgoztak. sóvárogva néztük a kon-
kurens bányákban a Caterpillar és volvo 
gépeket – meséli János nosztalgiázva. 

– ebben az időszakban szerteágazó tevé-
kenység folyt. Az évi 300-350 ezer tonna 
termelés jelentős része vasúti szállítással 
hagyta el az üzemet. voltak olyan évek, 
amikor a saját uszályrakónk segítségével 
60-80 ezer tonna terméskövet szállítot-
tunk a volt Jugoszláviába. Az utolsó vízi 
szállítmány 1987-ben hagyta el szobot. 
A kézi erőt igénylő kockakőgyártás éppen 
a végéhez közeledett. Az utolsó darabo-
kat 1985-ben a sárospataki vár rekonst-
rukciójához szállítottuk.” végül elérkezett 
az az időszak, amikor Magyarországon is 
megtörtént a privatizáció és az 1990-es 
évek elején az osztrák hamberger vette 
meg a Pest-vidéki Kőbányák Kft.-t. János 
hozzáteszi, hogy a változás alapvetően 
nagyon pozitív volt: „a kőbányászat nagy-
mértékben technikai eszközökre épül, 
most pedig megkaptuk azokat a gépeket, 
amelyek megkönnyítették a dolgozók 
életét, munkáját. A törősorokon a régi 
20-40 éves gépek helyett újakat kaptunk, 
és röpítőtörős rendszerre állt át a szobi 
üzem. Például 1985-ben még üzemelt az 
1940-es években telepített Pegson törő 

szöveg: dr. Kertész Botond
fotó: dr. Kertész Botond

AZ IDeI ÉVBeN FONTOS JUBILeUMOT üNNePeLüNK, HISZeN 25 ÉVeS LeSZ A COLAS 
ÉSZAKKő. eBBőL AZ APROPóBóL AZ IDÉN MeGJeLeNő MOZAIK-SZÁMOKBAN eGy-eGy 
INTeRJÚT KöZLüNK A TÁRSASÁG ÉLeTÉT MeGHATÁROZó SZeRePLőKKeL.

25 évesa Colas ÉszaKKő

JÁNOS KRIZSANYIK: 40 YEARS  
ON THE FRONTLINE OF QUARRYING

  In 2016, we are celebrating an important 
jubilee: Colas Északkő is turning 25. This year's 
Mozaiks will present interviews with significant 
figures of the company.

“I got a job in the Nógrádkövesd mine back in 1975. 
At that time, the firm operated under the name 
Pest-vidéki Kőbánya Vállalat (Pest Region Stone 
Quarrying Company), and I had the luck of trying 
myself in a number of roles: I worked at both the plant 
and the headquarters as an equipment supervisor, 
shift manager, mine inspector, and subsequently, 
equipment manager. Ten years later, in 1985, I was 
transferred to Szob as a plant manager and chief 
technical officer,” recalls János Krizsanyik about the 
early stage of his career.

“In Szob, I was thrown in at the deep end right away. 
In those years, quarrying was very different. Ours 
was not among the most cutting-edge companies: 
the machines we worked with were pretty worn-out, 
and we could only wish for the modern Caterpillars 
and Volvos used in our competitors’ mines,” remem-
bers our colleague with nostalgia in his voice. Finally, 
a new era began when privatisation was under way 
in Hungary, and the firm was acquired by Austrian 
company Hamberger in the early 1990s.
In 1991, the processing facility belonging to the Szob 
plant was relocated to the area of the quarry, to be 
as close to the mineral resources as possible, which 
was another turning point in the company’s life. Colas 
Északkő came into the picture in 2001, when some 
of Hamberger’s subsidiaries were taken over by 
Colas. “Fortunately, the new changes were not too 
radical, because we had previously worked together 
with this team, and it didn’t take much time before we 
became in sync on the job. Colas launched a series 
of investments: for instance, the machines, crushers, 
and grading equipment were replaced in Szob.”
Following 40 years in the quarrying industry, János 
passed away just before he was set to retire. During 
our conversation, he remembered everyone with 
fondness and appreciation: “Loving our job really 
makes a difference, because everything is easier 
if you do it with devotion and attention to detail.” 
With these lines, we would like to say a farewell  
to our friend and colleague, János Krizsanyik. 

az utántörésben. ezzel együtt a portfólió 
is letisztult.”
A legnagyobb fejlesztés az volt, amikor 
a szobi üzem feldolgozótelepét kitelepí-
tették a bányába, az ásványi nyersanyag-
lelőhely közelébe. „1993 előtt, amíg a 
feldolgozó teleprész a városban volt, az 
előtört követ gazdasági kisvasúttal szállí-
tottuk be a városba, ám az áttelepüléskor 
ez is megszűnt, ami sajnos a vasútüzem 
és a saját dolgozók körében is létszám-
felszabadítással járt. Cserébe viszont az 
akkori kor követelményeinek megfelelő, 
jó technológiát kaptunk.”
A következő időszak már a Colashoz 
köthető. szintén jubileum, hogy éppen 
15 éve kerültek a Pest-környéki bányák 
a Colas Északkő kötelékébe. ez gya-
korlatilag két üzemelő (Bercel és szob), 
valamint egy szünetelő (szanda) bányát 
jelentett, mivel a visegrádi és szentendrei 
bányát már a hamberger-időkben bezár-
ták, a leányvári és sóskúti bányákat pedig 
a Colas értékesítette.  
„Az újabb változás szerencsére nem volt 
olyan radikális, hiszen korábban már 
dolgoztunk együtt ezzel a csapattal. 
A szokások, elvárások természetesen 
mindig változnak ilyenkor, de mindent 
meg tudtunk oldani, és rövid idő alatt ki-
alakult a közös munka ritmusa. hatalmas 
fejlődés és könnyebbség volt az üzemnek, 
hogy a Colas beruházásokba kezdett, 
szobon is lecserélte a gépeket, törőket, 
osztályozókat.”
János azt is megjegyzi, hogy a kollégák-
nak ekkoriban sok újdonságot is meg kel-
lett tanulniuk, a szintek nyitásától kezdve 
a gépek kezeléséig. Az átszervezésekkel 
kapcsolatban János szerint a mostani 
felállás mellett megfelelően tudják vé-
gezni a munkájukat a kollégák: „volt idő, 
amikor helyi kapacitásokkal oldottuk meg 
a javítási-karbantartási munkákat, volt 
olyan is, hogy a nagy tarcali javítóüzem 
segített vagy éppen a nógrádkövesdi 
központ. Mindegyiknek volt előnye is és 
hátránya is. Jelenleg a mobil gépek már 
olyan szakértelmet követelnek, ami nem 
található meg helyben.
Az itt eltöltött 40 év alatt sok mindent 
átélt János, tanúja lehetett egy bánya és 
egyben egy iparág fejlődésének, változá-
sainak. eleinte a külszíni kőbányászat az 
építő- és építőanyag-iparhoz, majd kb. a 
bányatörvény 1993-as megjelenése után 

„nagyon kell sze-
retni a Munkánkat, 
Hiszen Minden köny-
nyebb, Ha az eMber 
szeretettel, odafi-
gyeléssel dolgozik.”

kriZsanyik  
jános
40 év  
a kőbányászat  
szolgálatában

Krizsanyik János szobi üzemvezető 40 éve 
dolgozott a kőbányászatban, a Colas 
Északkőnél és jogelődjeinél. János 1953-
ban született Galgagután, az egyik komoly 
kőbányász múlttal rendelkező településen, 
Nógrádkövesd szomszédságában. Közép-
iskolába vácra, a gépipari technikumba 
járt, ahol 1971-ben végzett mint általános 
gépésztechnikus. 1975 óta az Északkő 
és jogelődjei alkalmazásában állt. Kiváló 
munkáját Bányász szolgálati oklevél és 
Miniszteri elismerés is tanúsította.
„1971-től 1973-ig az ipari műszergyár-
ban dolgoztam, majd két év sorka-
tonaság után, 1975-ben kerültem 

a nógrádkövesdi kőbányába. Azóta 
vagyok a nagy bányász család tagja 
– kezdi János az emlékek felidézését. 
– ekkor a cég még a Pest-vidéki Kőbánya 
vállalat néven működött, jómagam pedig 
a nógrádkövesdi üzemben kezdtem a 
pályafutásomat, ahol több munkakörben 
volt szerencsém kipróbálni magam: 
dolgoztam az üzemben, a központban 
gépészként, műszakvezetőként, bánya-
mesterként, majd gépészeti vezetőként. 
Nógrádkövesden komoly mérnöki gárdá-
val dolgoztunk: Földesi István igazgató, 
Kovács dezső és sztehászki Márton 
főmérnökök, Pálmai Béla termelésirányító 

volt – csak hogy néhányat említsek a 
szak értők közül. ebben az időszakban a 
szanda-bánya és Bercel-bánya szolgáltat-
ta andezit nyersanyagok kötélpályán ke-
resztül jutottak a közös feldolgozótelepre, 
ami Nógrádkövesd településen volt, 
a Pestkő akkori központi irodája mellett. 
ezek mellett még a sóskúti, keszegi, 
visegrádi és a leányvári bánya is a Pest-
kőhöz tartozott. A kezdetekben 300 fölött 
volt a létszámunk. A folyamatosan gyár-
tott vasúti kő mellett ekkoriban indult 
az ún. KZ-program is, amihez jelentősen 
fejleszteni kellett az utántörést: symons 
és humboldt törőket telepítettünk.”
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„Nekem nincs magánéletem. ez volt az 
áldozat, noha akkor nem gondoltam bele” 

– nyilatkozta Zaha hadid 2001-ben. Az ak-
kor 50 éves sztárépítész – bár hatalmas 
árat fizetett érte – olyan sikereket ért el, 
amiket előtte nagyon keveseknek sikerült. 
sajátos építészeti stílusa bejárta a világot, 
svájctól dél-Koreáig több mint ötven 
pro jekt, múzeum, irodaépület, szálloda, sí-
pálya, épület valósult meg a tervei alapján. 
ezek mellett természetesen rengeteg meg 

Érdekelte az orosz konstruktivizmus, nem 
nagyon foglalkoztatta a politika, helyette 
azt vallotta, az a fontos, hogy társadalmi 
tudatosság legyen az emberben. sosem 
tervezett volna börtönt, ellenben egy ko-
lostort szívesen megálmodott volna. Nem 
definiálta magát művészként, holott ha 
ránézünk egy-egy megvalósult épületére, 
nem tudunk más jelzőt találni rá. „360 fok 
van. Miért ragaszkodnál egyhez?” – foglal-
ta egyszer össze az ars poeticáját.

nem valósult, ám fantasztikus pályázat 
került ki a keze közül.
Zaha hadid egzotikus csengésű neve 
iraki származást takar, ezt a nevet, ezt 
az arcot pedig nem felejti el egykönnyen 
senki. Formabontó, neofuturisztikus 
ötleteivel nem többet, jobbat, szebbet 
akart alkotni, hanem pusztán mást, mint 
ami megszokott. A modern építészetet 
újragondolta, nem elégedett meg az egy-
értelművel, a megszokottal, a szabályos 
geometriával. 
Történelmet írt azzal, hogy 2004-ben 
első nőként ítélték oda neki a neves 
Pritzker-díjat (amit építészeti Nobel-díj-
ként is szokás emlegetni). A Brit Királyi 
Építész Akadémia két egymást követő 
évben, 2010-ben és 2011-ben is kitün-
tette a stirling-díjjal. 2015-ben első nő-
ként kapta meg a rIBA aranyérmet, ezen 
kívül elnyerte a Francia Köztársaság 
Commandeur de l’ordre des Arts et des 
lettres-t, a Japán Praemium Imperiale 
díjat, sőt II. erzsébet királynő a lovagi 
rangnak megfelelő dame Commander 

of the order of the British empire címet 
is adományozott az építésznőnek.
Bár Zaha hadid Irakban nőtt fel, jómódú 
családja révén egyáltalán nem hagyomá-
nyos neveltetésben részesült. ezért is 
nyilatkozhatta azt, hogy arab származása 
nyilván hozzájárult ahhoz, hogy olyanná 
váljon, amilyen, mégsem határozta meg 
különösebben a munkásságát. Tanulmá-
nyai egy részét Angliában és svájcban foly-
tatta, majd Irakban matematikát tanult az 
egyetemen, s később, londonban fordult 
végleg az építészet felé. saját építésziro-
dáját alig 30 évesen, 1980-ban alakította, 
munkatársai száma pedig 2016-ra elérte 
a 400 főt is. 
Zaha hadid azonban nem kizárólag 
épí tészettel foglalkozott. elhivatottan 
tanított az Amerikai egyesült államok-
ban, londonban és Bécsben is. Foglal-
koztatta a belsőépítészet, a dizájn, sőt 
akár a színpadi látványtervezés is. 

Munkái
Az ő keze munkáját dicséri a Messner 
Mountain Múzeum olaszországban, 
a dongdaemun design Plaza szöulban, 
a Kuangcsou operaház Kínában, a londoni 
olimpiai úszóstadion, a fantasztikus 
Zajed sejk-híd Abu-dzabiban, a New york-i 
Chanel Mobile Art Container, a pekingi 
Galaxy soho vagy épp a rosenthal kortárs 
művészeti központ Cincinnatiban. 

Hadid Magyarországon
Zaha hadid építészirodája az új Néprajzi 
Múzeum épületének megtervezésére 
kiírt pályázaton is indult. Neve koráb - 
ban a szervita tér felújítása kapcsán is 
felmerült: merész és izgalmas formavi-
lágú irodaháza a jelenlegi parkolóház 
helyére került volna, de a megengedett-
nél jóval magasabb épület terveit végül 
elvetették.

az egyesült állaMok-
tól bakun át szöulig 
rengeteg lélegzet-
elállító építMény 
született Meg tervei 
nyoMán.

“THERE ARE 360 DEGREES,  
SO WHY STICK WITH JUST ONE?”

  Zaha Hadid, one of the world’s most famous 
architects, who made a mark with her one-of-a-kind 
vision on numerous occasions, has passed away at 
the age of 65. Her exceptional style in architecture 
conquered the entire globe: from Switzerland 
to South Korea, over 50 projects, museums, 
office buildings, hotels, skiing facilities, and other 
buildings have been realised on the basis of her 
designs. Naturally, she has also drawn up scores of 
unrealised, yet breathtaking concepts. Zaha Hadid’s 
exotic-sounding name reflects her Iraqi origin.
In 2004, she made history by becoming the first 
woman to receive the Pritzker Architecture Award 
(often referred to as the Nobel Prize of architecture). 
The Royal Institute of British Architects honoured her 
with back-to-back Stirling Prizes in 2010 and 2011. 
As the first female winner in the history of the award, 
she received the Royal Gold Medal of the RIBA in 
2015. Zaha Hadid was also awarded with the Re-
public of France’s Commandeur de l’Ordre des Arts 
et des Lettres, the Japanese Praemium Imperiale 
award, and she was named Dame Commander of the 
Order of the British empire – the female equivalent of 
the honour of knighthood – by Queen elizabeth II.
Although brought up in Iraq, her wealthy family 
made sure that her education was far from tradi-
tional. As she claimed, her Arabian origins certainly 
contributed to who she was, but had little impact on 
her body of work. Hadid attended boarding schools 
in england and Switzerland, and went on to study 
mathematics at a university level in Iraq before 
her attention turned to architecture in London. 
She founded her own architecture firm at the age of 
only 30 in 1980. By 2016, her enterprise employed 
over 400 people.
However, Zaha Hadid’s wide scope of interests was 
not limited to architecture. She taught in the United 
States, London, and Vienna, and she was also drawn 
to interior architecture, product design, and even 
stage-set design.
The Messner Mountain Museum in Italy, the Dong-
daemun Design Plaza in Seoul, the Guangzhou 
Opera House in China, the London Aquatics 
Centre, the fantastic Sheikh Zayed Bridge in Abu 
Dhabi, the New york Chanel Mobile Art Container, 
the Beijing Galaxy Soho, and the Rosenthal Centre 
for Contemporary Art in Cincinnati all reflect Hadid’s 
exceptional style. 
Zaha Hadid Architects also participated in the ten-
der for the new Budapest ethnographic Museum’s 
design. At one point, her name was also associated 
with the reconstruction of Szervita Square: a bold 
and exciting office tower would have been erected 
instead of the existing parking garage, but the 
designs were ultimately abandoned, as the building 
was taller than limits imposed by regulations.

65 ÉVeS KORÁBAN eLHUNy T ZAHA HADID,  
A VILÁG eGyIK LeG ISMeRTeBB ÉPíTÉSZe, AKI 
SAJÁTOS LÁTÁSMóDJÁVAL SZÁMTALAN ALKA-
LOMMAL ALKOTOT T MARADANDóT.

360 fok van
mIért ragaszKoDnál egyhez?„

„

szöveg: Mátyás Lara
fotó: Thinkstock
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környezetében a kő rézsűburkolaton 
keletkezett süllyedéseket a pesti alsó 
rakparton a dráva utca és a Margit híd 
közötti szakaszon. A süllyedt felületeket 
teljesen elbontottuk, majd megfelelő 
ágyazatra visszaépítettük a mészkő 
rézsűburkolatot. A Margit híd lábánál 
elhelyezkedő alvízi rámpa kihasasodott 
mészkő támfalát elbontottuk, majd a 
hátszerkezet megerősítésével vissza-
építettük. A Margit híd és erzsébet híd  
közötti szakasz munkálatai voltak a 
leg komplexebbek, mivel itt nagyon sok, 

egymástól távoli helyszínen kellett 
egy szerre dolgoznunk. A felső rakparti 
támfal felújítása során kivéstük a rossz 
állapotú, sérült kőelemeket, helyettük új 
mészkő elemeket építettünk be. A tám-
falszakaszokon több ezer folyóméter 
rossz, laza fugát véstünk ki. A fugák 
tisztítása után következett a fugainjek-
tálás és a fugalezárás. A Margit híd 
melletti alvízi kő lépcsősorokon hasonló 
helyreállítási munkákat végeztünk. A fu-
gák kivésése, javítása mellett cseréltük 
a törött lépcsőelemeket, illetve betétes 
pótlásokat építettünk be. A duna-korzó 
előtti szakaszon a villamosmegálló átjá-
róinak támfalait is felújítottuk. A vigadó 
téri vízmérce lépcső támfalszerkezete 
kőrestaurátorok segítségével komplex 
felújításon esett át.
A budai oldali alsó rakparton, a szabad-
ság híd és a lánchíd közötti szakaszon 
szintén az egész felső rakparti támfal 
javítási munkáit el kellett végeznünk, 
köztük a hiányzó fugák pótlását, a sérült 
kőelemek cseréjét és javítását. Az új 
kőelemek beépítésénél nagyon fontos 
szempont volt, hogy a beépített új kövek 
anyaga, színe, felülete azonos legyen az 
eredeti kőével.

szöveg: Lengyel Levente
fotó: Lengyel Levente

2015 őSZÉTőL IDÉN FeBRUÁR eLeJÉIG AZ FCSM MeGBíZÁSÁBóL  
A 2013-AS ÁRVíZ OKOZTA KÁROK HeLyReÁLLíTÁSÁN DOLGOZTUNK  
A BUDAI ÉS PeSTI ALSó RAKPARTOKON. 

ezen a szakaszon a legnagyobb volume-
nű beavatkozás az erzsébet híd melletti 
két lépcső megsüllyedt, rendkívül rossz 
állapotú felső sorait érintette. A lépcső-
sorok ágyazatát szinte teljesen tönkre-
tette az árvíz, sok helyen már hiányzott 
is, így a lépcsők alatt hatalmas üregek 
alakultak ki. A két lépcsőkazetta felső, 
tönkrement sorait el kellett bontani, 
majd a törmelékes, rossz állapotú talaj 
kiszedése után új betonágyazatot kel-
lett készíteni. ezek után következhetett 
a lépcsősorok újrarakása, kiigazítása. 
végül a kazetták törött lépcsőelemeit 
cseréltük, és elvégeztük a fugázást is.
Nagy izgalommal vágtunk bele a mun-
kába, hiszen eddigi projektjeink során 
nem találkoztunk még ilyen jellegű 
feladattal. A munkát sokszor megnehe-
zítette a nagy gépkocsiforgalom, illetve 
sok helyen a rakpart szűk kialakítása. 
Nehézkes volt a támfalak menti köz-
vetlen fizikai munkavégzés, illetve az 
építőanyagok beszállítása, tárolása. 
A rakpartok szűk kialakítású szaka-
szain a támfalak mentén csak éjszakai 
munkavégzésben, mozgó terelések 
kialakítása mellett tudtunk dolgozni. 
További bonyodalmat jelentett, hogy 

árvízkárok  
Helyreállítása 
a Duna-Parton

A projekt során a budai alsó rakparton 
a szabadság híd és lánchíd közötti 
szakaszon, illetve a pesti alsó rakparton 
a dráva utca és az erzsébet híd közötti 
szakaszon is volt három-három felada-
tunk, amelyek a kiviteli terveztetést és 
a szükséges engedélyek beszerzését is 
magukba foglalták.
A munkálatok előtt a Fővárosi Csatorná-
zási Művek Zrt. elvégeztette a 2013-as 
árvíz által okozott károk felmérését és 

dokumentálását. A szakvéleményből, 
valamint a helyszíni vizsgálatokból 
az derült ki, hogy a felső rakparti 
támfalak keménymészkő burkolatának 
elemei közötti fúgák nagymértékben 
erodálódtak, ami miatt sok víz behatolt 
a támfal teherhordó falazatába és a 
mögöttes talajszerkezetbe. A behatoló 
víz részben átrendezte a támfalak körüli 
talajszerkezetet, s emiatt több kisebb 
elmozdulást is megfigyeltek. A be- és 

kiáramló víz tovább rongálta a kövek 
közötti fugákat, a kőszerkezetek több 
helyen sérültek voltak, felületük kémiai 
és biológiai szennyeződés jeleit mutatta. 
Az egyébként is meglévő károk mellett 
szakszerűtlen helyreállítások nyomait 
is megfigyelték. Több helyen a hiányzó 
kőelemeket nem az eredeti kőszerkezet-
hez igazodva pótolták, de előfordult az 
is, hogy csak lőtt betonjavítást végeztek.
A projekt során helyreállítottuk a kifolyók 

FLOOD DAMAGE RESTORATION 
WORKS ALONG THE DANUBE

  From the autumn of 2015 to this February, 
we were working on repairing damages to the 
lower quays of Buda and Pest inflicted by the 
2013 flooding. The job was ordered by Fővárosi 
Csatornázási Művek Zrt., and affected both 
banks of the Danube section constituting one of 
Budapest’s world heritage sites. 
As part of the project, we fixed the subsided are-
as on the slope pavement near the water outlets 
of the Pest-side bank, as well as the limestone 
retaining wall belonging to the downstream-side 
ramp at the foot of the Margit Bridge. In order 
to refurbish the upper quay’s retaining wall, we 
carved back the deteriorated, crumbling parts 
and the grouting, and we carried out similar 
renovation works on the stone steps near the 
Margit Bridge. On the section along the Danube 
Promenade, we also reconstructed the retaining 
walls adjacent to the tram station. The wall struc-
ture near the Vigadó Square water-level gauge 
underwent complex refurbishment with the help 
of stone-restoration experts.
At the lower quay of the Buda-side bank, we per-
formed similar reconstructions on the retaining 
walls between the Szabadság Bridge and the 
Széchenyi Chain Bridge. The upper sections 
of both steps near the erzsébet Bridge were 
severely damaged, and thus needed thorough 
repair works.
We kicked off the works with noticeable excite-
ment, because none of our previous projects 
required us to face any assignments of this sort. 
Heavy traffic, the distances between job sites 
scattered along the riverbank, and the narrow 
spaces on the quays were the causes of numer-
ous difficulties that we had to tackle. In addition 
to the site-specific complications, we were 
forced to cope with some rather unfavourable 
weather conditions during the autumn and winter 
seasons. Ultimately, we managed to complete 
the job successfully, to our client’s satisfaction.

Mivel a duna-part  
a világörökség  
részét képezi,  
a kőfalak felúJítási 
Munkáit az örök-
ségvédelMi Hatóság 
kőrestaurátorának 
felügyelete Mellett 
kellett végezni.

a sok építési helyszín viszonylag távol 
helyezkedett el egymástól, így egyszerre 
sok alvállalkozói és saját csapatot 
felvonultatva kellett összehangoltan 
dolgoznunk. Nem volt egyszerű az sem, 
hogy a támfalak kőelemeinek anyaga és 
felületi kialakítása merőben eltérő az 
egyes szakaszokon belül is. A helyszíni 
körülményeken túl az őszi-téli időjárás 
viszontagságaival is meg kellett küzde-
nünk. Igyekeztünk a duna vízállásához 
is igazodni, és az alsó szakaszok mun-
kálataival mihamarabb végezni. 
végül a feladatot sikeresen elvégeztük, 
és bízunk benne, hogy a megrende-
lőkben is jó benyomást keltettünk. 
reményeink szerint a rakpart helyre-
állítási munkálatai a jövőben tovább 
folytatódnak, melyben ismét örömmel 
vennénk részt.
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szöveg: Buczynski András
fotó: Pénzes Róbert

markoló szerelékkel ellátott forgó 
kotróval végezzük. A talaj állékonysága 
miatt zagymegtámasztás nélküli,  
úgynevezett száraz réseket készítünk. 
A rések mélyítése sakktáblaszerűen 
készül, 3, illetve 7 méter mély rések 
váltogatják egymást. A rések közé 
szakaszoló acélszerkezeteket épí-
tettünk a betonozás idejére, amely 
a kizsaluzás után egy félköríves mé-
lyedést képez a betontábla oldalában. 

ez megnöveli a szivárgási út hosszát, 
amely nagyobb védelmet ad buzgáro-
sodás kialakulása ellen. Az általunk 
alkalmazott technológia a rések együtt 
dolgozásában, teherátadásában is 
nagy segítséget nyújt. 
Az így elkészült résalapozásra 15 méte - 
res dilatációs szakaszokban építettük 
rá a vasbeton falat. A támfal tetejébe 
3 méterenként speciális mobil gátosz-
lop-  fogadó lemezeket építettünk be, 

amelyek segítségével a fal további 
80 centiméterrel magasítható. A mobil-
gát oszlopai csavarkötéssel csatlakoz-
tathatók a lemezekhez. Az oszlopok 
közé 20 centiméter magas acél be-
tétgerendák kerülnek, amelyek fogas 
kialakítással kapcsolódnak egymáshoz, 
a vízzárást pedig ePdM gumitömítő 
profilok biztosítják.
Mint minden projektnél, itt is nagy 
figyelmet fordítunk a környezetvéde-
lemre, de legfőképpen munkatársaink 
biztonságára, a biztonságos munka-
végzésre.

COLAS RESTORES FLOOD-
CONTROL WALL IN ÓBUDA

A BKK Zrt. és a Fővárosi Csatornázási 
Művek Zrt. közös megbízásából január 
elején megkezdtük a szentlélek téri hÉv-
megálló melletti árvízvédelmi támfal 
helyreállítását. Mivel a hÉv-állomást az 
alsó rakparttól elválasztó támfal maga 
az árvízi védvonal, ezért azt rendszere-
sen magasítani kell árvíz idején. A jelen-
legi támfal már nem volt alkalmas ennek 
a feladatnak az ellátására, így a projekt 
keretein belül új támfal épül. 

első lépésként a forgalomtechnikai 
kiépítést végeztük el. Január 3-án 
egyirányúsítottuk a budai alsó rakpart 
Margit híd és árpád híd közötti szaka-
szát szentendre felé. A kiépítés során 
összesen 11 jelzőlámpaprogramot 
kellett módosítanunk.
Az előkészületek után megkezdőd-
hetett maga a kivitelezés. A projekt 
során a meglévő támfalat elbontottuk, 
a helyére közel 360 folyóméter hosz-

szúságban új, réslapozott árvízvédelmi 
falat építünk. Az alapozást 60 centi-
méter széles, helyenként 7 méterre 
lemélyített száraz rések adják, ame-
lyekre egy 40 centiméter széles fal 
került. A megvalósítandó támfal már 
önmagában is magasabb, mint a régi, 
így hatékonyabban véd árvíz esetén, 
de mobilgátelemekkel még további 
80 centiméterrel magasítható. A rések 
földkiemelését 60 centiméter széles 

  In the first days of January, we set out 
to restore the flood-control retaining wall lo-
cated near the Szentlélek Square commuter 
railway station. The project was ordered joint-
ly by the BKK (Centre for Budapest Transport) 
and Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. As the 
retaining wall that separates the station 
from the lower quay constitutes a part of the 
flood-control system, it often needs vertical 
extensions during heavier floods. The existing 
wall was no longer capable of fulfilling its 
function, and will thus be replaced with a 
new structure.
We have already demolished the old wall, 
and the construction of a new flood-control 
structure is currently in progress on a com-
plete length of nearly 360 m. The slurry wall 
foundation is composed of 60-cm-wide units, 
some of which reach down to a depth of 7 me-
tres, and a 40-cm-wide wall is to be built on 
the top. The new retaining wall is higher than 
the old one – consequently, it provides a more 
effective protection against floods. In addition, 
it can be heightened by another 80 cm with 
the use of mobile flood-barrier units.
For the sake of soil stability, we are preparing 
so-called dry slots. The deepening of the 
slots is performed in a chessboard pattern, 
with 3- and 7-m-deep slots following each 
other. For the duration of the concreting, 
we installed separating steel structures 
between the slots, which leave a semicircular 
imprint on the side of the concrete slabs 
following removal. This has a favourable 
effect on water-blocking capability and aids 
the load transfer between the sections. 
The wall will be built onto the completed 
foundation with expansion joints every 
15 metres. On top of the retaining wall, 
mounting plates are to be installed (3 metres 
apart) for the posts of the mobile barrier 
system. If required, the mobile units can be 
attached to these fittings, and the height 
of the structure can be extended by 80 cm. 
The posts are connected with 20-cm-high 
steel beam inserts with an interlocking 
saw-tooth pattern, and sealing is solved with 
ePDM rubber profiles.

árvízvédelMi 
táMfal Helyreállítása 
óbudán

MeGeRőSíTeT TüK  
BUDAPeST III.  
KeRüLeTÉBeN  
A SZeNTLÉLeK TÉRI 
HÉV-MeGÁLLó MeL-
LeT TI ÁRVíZVÉDeLMI 
TÁMFALAT.
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kellett a villamosok napközbeni moz-
gását és éjszakai beállását.
átépítettük a hungária kocsiszín „A” 
csarnokát, amihez teljes egészében 
elbontottuk a meglévő acél és vasbeton 
aknás vágányokat, a használaton kívüli 
emelőket, járdákat. Az elbontott szerke-
zet helyére három, egyenként 123 méter 
hosszú, 306 darab 40×40 centiméteres 
vasbeton pilléren álló, aknás vágányt 
építettünk. Két vágány mellé acélszerke-
zetű pódium került, ezenkívül a villamos 
tetejéről le- és felkerülő alkatrészek moz-
gatásához 500 kilogrammos forgódarut 
telepítettünk. Kiépítettük a felsővezeték- 
és elektromos hálózatot, a sűrített leve-
gős és egyéb gépészeti berendezéseket 
is.  A szerkezet megépítését követően 
az összes betonfelületet műgyanta be-
vonattal láttuk el. A szűk határidő miatt 
különösen ügyelnünk kellett arra, hogy 
megfelelően szervezzük az egymásra 
szervesen épülő munkafolyamatokat. 
A projekt átfutási ideje mindössze 133 
nap volt, amely alatt három, részteljesí-
téshez rögzített mérföldkővel is számol-

szöveg: Wendl Péter
fotó: Márton-Szűcs Tímea

  With the intention of upgrading its 
fleet, the BKK (Centre for Budapest Transport) 
has recently purchased 47 brand-new trams 
from CAF. The new vehicles are longer than 
the types previously used, and represent a 
significantly higher technical standard, which 
rendered the existing depot infrastructure in-
sufficient for their maintenance. With consid-
eration to the newly arisen requirements, the 
development of the vehicle depots – including 
the Száva and Hungária facilities – became 
unavoidable. Colas Alterra Zrt. was awarded 
the tram-depot-conversion works. 
Inside the Száva depot building, we recon-
structed or upgraded several components of 
the supporting equipment: for instance, we 
installed new sand-filling devices and lifting 
jacks, and replaced the old vehicle-washing 
system. We also set up a steel-frame podium 
to facilitate maintenance works on the tops of 
the trams. As the undisturbed operation of the 
depot was to be guaranteed at all times, we 
had to ensure that the works did not obstruct 
the movement of the trams.
Hall “A” of the Hungária depot also underwent 
reconstruction – for this, we removed all the 
tracks, including the steel and reinforced con-
crete inspection pits, the unused lifting jacks, 
and the walkways. To replace the demolished 
structures, we built three tracks complete 
with inspection pits. each track is 123 metres 
long, and they rest on 306 pieces of 40x40 
cm reinforced concrete supports.  In addition, 
steel-frame podiums were installed near two 
of the tracks, and we set up a 500-kg rotating 
crane for parts to be removed or mounted 
onto the trams. We were also responsible for 
constructing the overhead cables, the power 
grid, the compressed-air system, and other 
pieces of auxiliary equipment. Subsequent to 
the completion of the structure, all concrete 
surfaces were covered with an artificial resin 
coating. Due to the tight deadline, we had to 
pay special attention to organising the work 
phases in accordance with the previously 
defined strict sequence. 
The project’s construction period covered 
only 133 days, and three interim milestones 
also had to be met. The operational trials of 
the depots have been concluded, and the 
trams – including the new CAF types – are 
using the repair and maintenance facilities on 
a regular basis, to the complete satisfaction of 
the operators.

RECONSTRUCTED DEPOTS FOR NEW TRAMS 

A BKK Zrt. villamosparkjának fejleszté-
se érdekében 47 darab új, CAF típusú 
villamost vásárolt. Az új járművek az 
eddigi típusoknál hosszabbak, és lénye-
gesen magasabb műszaki színvonalat 
képviselnek, emiatt a karbantartásuk 
a jelenlegi kocsiszíni infrastruktúrával 
nem volt megoldható. elengedhetet-
lenné vált a járműtelepek fejlesztése, 

köztük a száva és a hungária kocsiszín 
felújítása, alkalmazkodva a megvál-
tozott igényekhez. A kocsiszínek át - 
a la kítási munkáit a Colas Alterra Zrt. 
nyerte meg. 
A száva kocsiszín a felújítás alatt 
folyamatosan üzemelt. A csarnokban 
gépészeti átalakításokat, bővítéseket 
végeztünk, például homokfeltöltő 

berendezést és villamosemelőket tele-
pítettünk, illetve cseréltük a járműmosó 
berendezést. Kiépítettünk a villamos te-
tején szükséges karbantartási munkák 
elvégzéséhez egy acélszerkezetű tető-
pódiumot is. Munkánk során tekintettel 
kellett lennünk arra is, hogy a remiz 
üzemelése zavartalan maradjon, így a 
munkavégzés során végig biztosítanunk 

Munkánk során  
biztosítanunk  
kellett a reMiz  
zavartalan  
üzeMelését.

FeLÚJíTOT TUK A SZÁVA ÉS A HUNGÁRIA KOCSISZíNT, ÚJ HeLyeT 
ADVA eZZeL 47 MODeRN, ALACSONy PADLóS VILLAMOSNAK. 

új villaMosok, 
megújuló koCsiszínek 

nunk kellett. Mára a remizek próbaüze-
me lezárult, s többek között az új CAF 
villamosok is üzemszerűen használják 
az új karbantartó és szerelőegységeket 

– az üzemeltetők teljes megelégedésével.
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A Magyar Közút Nonprofit Zrt. (MK) 
tavaly írt ki pályázatot az egész országra 
vonatkozóan Közlekedésbiztonságot javító 
műszaki beavatkozások, nyomvályúk meg-
szüntetése, útfelújítások, útfejlesztések 
megvalósítása európai uniós forrásból 
címmel, melyen mi is részt vettünk.
A pályázaton a Colas Út Zrt. egy hármas 
konzorcium vezetőjeként indult az 
észak- magyarországi régióban, amely 
Nógrád, heves és Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyéket fedi le. A konzorcium másik 
két tagja a he-do Kft. és a hedÚT ’91 
Kft. volt. Ajánlatunkban a strabag Építő 
Kft. is szerepelt kiemelt alvállalkozóként, 
10% feletti résszel. A mi konzorciumunk 
adta a legjobb ajánlatot, így végül 2016. 
január 19-én aláírtuk a szerződést. 
A projekt teljes egészében hazai for-
rásból valósul meg, országos szinten 
mintegy 69 milliárd forintból.

Az ajánlathoz az MK által kiadott műszaki 
leírások és helyszíni mérések alapján 
technológiai szakvéleményt kellett készí-
teni, amely az egyik legfőbb szempont volt 
az elbíráláskor. 
A kivitelezési munkák várhatóan március 
végén, április elején kezdődnek és július 
végére be is fejeződnek, melynek során 
közel 100 kilométer első- és másodrendű 

főút burkolata és vízelvezetése újul meg a 
forgalmi viszonyokhoz illeszkedve. A 25-ös 
számú főúton teljes körűen korrigálunk egy 
rézsűcsúszást, a 26109 jelű égerszögi be-
kötő út pedig egy 8 kilométeres szakaszon 
teljesen új pályaszerkezetet kap. A három 
megyében így összesen 43 útszakasz újul 
meg, amelyből a Colas Út Zrt. 27 szakasz 
felújításáért felelős heves és Borsod-Aba-
új-Zemplén megyékben. A Nógrád megyei 
szakaszok kivitelezését teljes egészében 
a he-do Kft. és a hedÚT ’91 Kft. végzi.
Az új aszfaltszőnyegezés után a forgalom-
technikai jelzések is megújulnak és kiegé-
szülnek pár közlekedésbiztonságot javító 
berendezéssel, ami szintén a pályázat 
céljai között szerepelt. 
Társaságunk az euro Aszfalt Kft.-vel közö-
sen, ugyanezen pályázat keretében, négy 
észak-magyarországi megyében (Pest, 
Komárom-esztergom, Fejér és veszprém) 
összesen 120 kilométeren újítja fel az 
utakat.
A nagyobb lélegzetű munkák közül mi 
végezzük majd a 8-as számú elsőrendű 
főút 100-as és 110-es kilométerszelvénye 
közötti útszakasz felújítását 10 kilométer 
hosszan, mintegy 74 000 köbméter aszfalt 
beépítésével. A 82-es számú másodrendű 
főút két forgalmas szakaszának felújítása 

is a mi feladatunk lesz 9600 méteren, 
7000 köbméter aszfalt felhasználásával. 
A Pest megyében kiírt felújításokból a 
4605-ös számú, Monort és dánszentmik-
lóst összekötő út 6 kilométer hosszú sza-
kaszának felújítását is mi fogjuk elvégezni 
3700 köbméter aszfalt beépítésével.
A pályázat során az ajánlattevőnek mű-
szaki ajánlatot, beruházási ütemtervet 
és organizációs, illetve környezetterhe-
lési tervet is be kellett nyújtania azzal a 
vállalással, hogy a tervezési feladatokat 
is elvégzi bizonyos szakaszokon. A konk-
rét kivitelezési munkák a támogatási 
szerződések megérkezésekor indulnak, 
de természetesen gőzerővel zajlik a 
munkakezdés előkészítése és a konkrét 
tervezés is. 

szöveg: Földesi Csaba, Rubus Péter, Litványi Károly
fotó: Pörneczi Bálint

IMPROVING TRAFFIC SAFETY THROUGH 
ROAD RECONSTRUCTIONS

  The Western Hungarian Regional 
Directorate of Colas Út Zrt. was tasked 
with the renovation of multiple road sec-
tions under the tender entitled “Technical 
interventions targeting the improvement 
of traffic safety – the elimination of rutting, 
road reconstructions and developments 
from european Union funds”. The company 
submitted its bid for the works in Central 
Transdanubia and Central Hungary in a 
consortium with euro Aszfalt Kft. In the 
four counties affected by the project 

– Pest, Komárom-esztergom, Fejér, and 
Veszprém – a total of 33 sections will 
undergo reno vation on an aggregate 
length of 120 kilometres. 
Out of the larger-scale jobs, Colas is to 
reconstruct a 10-kilometre-long stretch of 
primary main road 8 between chainages 
100 and 110, which entails installing 
74,000 tonnes of asphalt. Our duties also 
include the refurbishment of two busy 
sections on secondary main road 82 with 
the installation of 7,000 cubic metres of as-
phalt on a complete length of 9,600 metres. 
According to the breakdown of works within 
the consortium, we will also renovate a 
6-kilometre-long segment of road 4605 
linking Monor and Dánszentmiklós in Pest 
County, requiring 3,700 cubic metres of 
hotmix. In line with the scheduling practices 
of the previous years, actual construction 
activities will commence following the 
signature of the subsidy contract, but 
design works and preparations are already 
roaring ahead.

Megújuló utak, 
javulÓ KözleKeDésBIztonság

PEST, KOMÁROM-ESZTERGOM, FEJÉR, VESZPRÉM, HEVES ÉS  
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN ÚJULNAK MEG AZ UTAK  
A COLAS ÚT ÉS PARTNEREI SEGíTSÉGÉVEL. 

HuszonHét útsza- 
kaszon újítja Meg  
az útburkolatot  
a Colas út Heves  
és borsod-abaúj- 
zeMplén Megyében.

pest, koMároM-
esztergoM, fejér és 
veszpréM Megyében 
összesen 120 kilo-
Méteren újítja fel  
az utakat a Colas út 
és partnerei. 

főbb mennyiségek heves és borsoD-abaúj-Zemplén megyében

aszfaltmarás: 378 000 m2

zúzottKöves PaDKa KészÍtése: 11 000 m3

aszfaltozás: 21 965 m3

ároKtIsztÍtás: 80 000 m2

BurKolatI jeleK festése: 22 000 m2



SzAKOSnÉ BÉKÉSI EDIt  
® COLAS HunGÁrIA tI
Edit 2007 óta erősíti a technológiai 
Igazgatóság csapatát, jelenleg KIr 
megbízottként dolgozik a Központi 
laboratóriumban. szabadidejét 
legszívesebben családjával tölti, 
kislánya hét-, kisfia kétéves.

PrEtz BÁLInt 
® COLAS Út
Bálint 2006-ban kezdett dol-
gozni vállalkozási mérnökként 
a DEBMut-nál. az elmúlt években 
a Colas Út szinte minden kiemelt 
projektjének előkészítésében 
aktívan részt vett, immár vállal-
kozási kontrollerként. Bálint 
egy hétéves kislány apukája. 
szabadidejét szereti aktívan töl-
teni, gyerekkora óta kisállatokat 
tart, szeret kirándulni, sportolni, 
horgászni, kertészkedni.



FurKÓ AttILA  
® COLAS ALtErrA
attila 1996-ban került az alterrához, 
ahol először teherautó-sofőrként 
kezdett dolgozni, majd anyagbe-
szerző, 2008-ban pedig főgépész 
lett. Három fia van, a legidősebb 15, 
az ikrek pedig 14 évesek. szabadide-
jében bokszol és siklóernyőzik.

BöSzörmÉnyInÉ 
LECHnEr ÉvA   
® COLAS ÉSzAKKŐ
Éva 12 éve dolgozik a Colas 
Északkőnél, öt éve ő a társaság 
gazdasági igazgatója. Korábban 
a malomiparban és a borászati 
ágazatban szerzett pénzügyi-
számviteli gyakorlatot. Büszke 
családanya, két diplomás nagy-
lánya van. 



StummEr ErnŐ    
® COLAS HunGÁrIA nLFI
Ernő 2009-ben csatlakozott  
az autópálya Igazgatóság 
csapatához az M6-os épít-
kezésén. több vidéki projekt 
után az elmúlt években már 
a fővárosban tevékenykedett 
az M0-s Hárosi Duna-híd 
és a Kerepesi úti százlábú 
híd építésén. szabadidejét 
családjával igyekszik tölteni. 
szeret főzni és sokat időzik a 
szabadban. a kezdetektől lel-
kes tagja a Colas ultrabalaton 
csapatainak.

HOrvÁtH juDIt ÁGnES 
® COLAS HunGÁrIA 
Judit 2012-ben érkezett a Colashoz 
banki területről. szabadidejében 
szeret utazni, sportolni és olvasni. 
Hobbija a főzés, ha csak teheti,  
minden évben elutazik két hétre 
egy külföldi főzőiskolába. 

  EdIT SZAKOSNé BéKéSI  
® COLAS HuNGáRIA TI
edit has been a valuable member of the 
Technology Directorate’s team since 2007, 
and she currently works in the Central 
Laboratory as an eMS officer. She chooses 
to spend most of her time off with her 
family: her daughter is seven, and her son 
is two years old. 

BáLINT PRETZ ® COLAS ÚT
Bálint started working for Colas 
SA-owned DeBMUT as a contracting 
engineer in 2006. After his promotion 
to contracting controller, he played an 
active role in the preparation of nearly all 
large-scale projects conducted by Colas 
Út in recent years. He is the father of a 
seven-year-old girl. Bálint prefers active 
recreation: he has been keeping pets 
since he was a child, and he also loves 
hiking, fishing, gardening, and various 
sports.

éVA BöSZöRMéNyINé LECHNER   
® COLAS éSZAKKő
Éva has been working at Colas Északkő 
for 12 years, and she has been filling 
the CFO position for the past five of 
those years. Previously, she gained 
experience in finances and accounting 
while she worked in the milling industry 
and the winemaking sector. She is the 
proud mother of two diploma-holding 
daughters.

ATTILA FuRKó ® COLAS ALTERRA
Attila was hired by Alterra in 1996, where 
he initially worked as a truck driver. Later, 
he became responsible for obtainment 
of materials, and he went on to become 
an equipment supervisor in 2008. He has 
three sons: the eldest is 15, and his twins 
are 14. In his free time, Attila enjoys 
boxing and paragliding.

JudIT áGNES HORVáTH  
® COLAS HuNGáRIA
Ágnes arrived to Colas in 2012 from the 
banking sector. Her favourite pastime 
activities include travelling, sports, and 
reading, but her main hobby is cooking. 
If she can find the time and means, Ágnes 
spends two weeks abroad at a cooking 
school each year. 

ERNő STuMMER  
® COLAS HuNGáRIA NLFI
ernő joined the Motorway Directorate’s 
ranks in 2009, when he became a site 
manager on the M6 construction project. 
Following a number of jobs away from 
Budapest, the past few years saw him work 
on the Háros Danube Bridge of motorway 
M0 and the Kerepesi Road “Centipede” 
bridge in the Hungarian capital. He tries 
to spend as much time with his family 
as possible. He also loves cooking 
and spending time outdoors. ernő has 
been a dedicated member of the Colas 
Ultrabalaton team right from the start.

OUR COLLEAGUES
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ha hinni lehet a régi forrásoknak, viseg-
rád már több mint ezer éve lakott telepü-
lés, s ezzel együtt kiemelkedő emlékhelye 
a magyar és az európai kultúrának. ezt az 
apró várost a történelem és a természet 
együttélése teszi ilyen különlegessé és 
európa-szerte kedvelt idegenforgalmi 
célponttá.
Kevesen tudják, hogy visegrád Magyar-
ország egyik legkisebb városa, hiszen ma 
alig több mint 1800-an lakják a telepü-
lést. visegrád – egészen a török időkig – 
eleven és virágzó város volt, a történelmi 

kezdett. A messze földről érkezők „földi 
paradicsomként” írták le visegrádot, de 
sajnos a török időkben az ország többi 
részével együtt visegrád is hanyatlásnak 
indult, a kisváros szinte teljesen megsem-
misült a várért folytatott harcban. 
A település manapság újra rendkívül 
nép szerű. visegrádra érdemes ellátogatni 
akár egyetlen napra, túrázni, kirándulni, 
fürdőzni vagy a gasztronómiai élvezetnek 
hódolni, ugyanakkor egy hosszabb pihe-
néshez is nagyszerű bázis a városka, 
ahonnan bejárhatjuk az egész környéket.

ezeréves Múlt, Maradandó eMlékek
visegrádról szinte mindenkinek az 
impozáns Fellegvár jut először eszébe. 
Nem is csoda, hiszen az 1250-ben épült 
robusztus építmény méreteivel és pom-
pájával kiemelkedik a korszak magyaror-
szági várai közül. A királyi család alkalmi 
szálláshelyéül szolgáló Fellegvár adott 
otthont az 1335-ös híres királytalálko-
zónak, de a koronázási ékszerek őrző-
helyeként is szolgált. hajdani pompáját 
ma is felfedezhetjük, különösen mikor 
sötétedés után kivilágítják a várat.  

Megépülésekor európa egyik legszebb 
rezidenciájának számított a Királyi 
Palota, amely Károly róbert, Nagy lajos, 
Zsigmond és később Mátyás király 
építkezéseinek köszönhetően készült el. 
ez volt a csodás Fő utca leghíresebb 
épületegyüttese, díszudvarán szökőkút-
ból folyt a bor – állítólag. A török időkben 
természetesen sajnos a palota is tönkre-
ment, a XvIII. század elején a maradék 
köveket különböző építkezésekhez hord-
ták szét. Későbbi források nem is említik 
a palotát, mintha a föld nyelte volna el 
megmaradt részeit. Bár maradványait 
már a XIX. században is keresték, csak 
1934 szilveszterén akadt nyomukra 
schulek János építész (a halászbástyát 
és a Mátyás-templomot építő schulek 
Frigyes fia), aki a követ kező évben 
kiásatta a kápolna romjait. 

politika akkor és Most
Közép-Kelet-európa egyik legvirágzóbb 
szövetsége ma a visegrádi együttműkö-
dés. A négy visegrádi ország – Magyar-
ország, Csehország, szlovákia és len-
gyelország – a térség legprosperálóbb, 
sok mérőszám és mutató tekintetében 
Nyugat-európához legközelebb álló 
állama. 
A szövetség természetesen a 1335-ös 
királytalálkozó hagyományain alapszik. 
Az akkori lengyel, cseh és magyar uralko-
dó szoros együttműködésről állapodott 
meg a politika és a kereskedelem terü-
letén. XX. századi utódaikat ez ihlette a 
sikeres közép-európai kezdeményezésre. 
Az 1991-es visegrádi találkozón václav 
havel, a Csehszlovák szövetségi Köztár-
saság köztársasági elnöke, Antall József 
magyar miniszterelnök és lech Walesa 
lengyel elnök állapodtak meg arról, hogy 
szorosan együttműködnek az európai 
integráció felé vezető úton. 

középkori Hangulat, Modern kori 
fürdőzés
visegrádon a természeti szépségek, 
a hangulatos városka maga is megér 
egy kirándulást, sőt visegrád egyik újkori 
kincsében, a termálvízben is megmártóz-
hatunk. A gyógyvízzé minősített 39 fokos 
hévíz táplálta lepence strandját, ame-
lyet 1977-ben nyitottak meg. sajnálatos 
lepusztulásáig és bezárásáig az ország 
egyik legszebb fekvésű strandja volt. 

helyette 2003-ban nyílt egy minden 
igényt kielégítő modern, termálvizes 
komplexum, ahol egy egész napot is 
eltölthetünk pihenéssel, gyógyulással. 
A visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 
évről évre emléket állítanak az 1335-ös 
visegrádi királytalálkozónak. három 
napon keresztül látványos lovagi 
tornák, pompás királyi menet, esti 
fáklyás felvonulás, vásár, koncertek és 
királyi borudvar várja az idelátogatókat, 
megidézve az utánozhatatlan középkori 
hangulatot.

idők során kelták, germánok, rómaiak, 
avarok, magyarok lakták. A mai várrend-
szert Iv. Béla királyunk kezdte el építtetni 
az 1250-es években, ennek részei a 
Fellegvár, a várhegy alatti dombon álló 
Alsóvár, a duna-parton pedig a vízibástya. 
Károly róbert 1320 körül kezdte el a ki-
rályi palota építését a város főutcájában. 
A városka a Xv. században, az Anjouk 
idején vált nemzetközi jelentőségűvé. 
visegrád Mátyás király uralkodása alatt 
élte következő fénykorát, a király nagy-
szabású építkezésekbe, felújításokba 

szöveg: Kiss Andrea  
(forrás: www.visegrad.hu; www.visitvisegrad.hu)

fotó: Nagy Balázs

AZ APRó, ÁM ANNÁL 
SZeBB VÁROST MÉLTÁN 
eMLeGeTIK A DUNA-
KANyAR ÉKSZeRDO-
BOZAKÉNT. ZeGZUGOS 
UTCÁIVAL, CSODÁS 
TöRTÉNeLMI eMLÉ-
KeIVeL ÉS MeGKAPó 
TeRMÉSZeTI ADOTTSÁ-
GAIVAL MA IS KeDVeLT 
CÉLPONTJA A KIRÁN-
DULóKNAK. 

  Historical sources suggest that Visegrád 
has been an inhabited settlement for over 
a thousand years, making it an exceptional 
location in Hungarian and european culture. 
A special symbiosis of natural beauty and 
historical monuments makes this small town 
unique – and a highly popular tourist attraction 
throughout the continent.
When thinking of Visegrád – one of Hungary’s 
smallest cities – the majestic Citadel is prob-
ably the first thing that comes to mind. This is 
no wonder, since the robust building (erected 
in 1250) stands out among Hungarian castles 
of its era with its splendour and sheer size. 
The Royal Palace was built under the rule of 
King Charles Robert, King Louis the Great, King 
Sigismund, and later completed on the orders 
of King Matthias. At the time of its construction, 
the palace was considered one of europe’s 
most magnificent royal residences. 
In recent years, the Visegrád Group has been 
one of Central and eastern europe’s most 
prominent alliances. The four member states 

– Hungary, Poland, Slovakia, and the Czech 
Republic – are the most prosperous countries 
of the region, just behind Western european 
countries in many respects. The alliance is 
based on a historic tradition: the rulers of 
Bohemia, Hungary and Poland met in Visegrád 
in 1335 to agree to a tight cooperation regard-
ing commerce and political matters. The old 
treaty was renewed in a 20th-century form by 
the monarchs’ successors in 1991. 
The natural surroundings and the scenic small 
town are worth a visit, and Visegrád also 
attracts holidaymakers with its fine thermal 
waters. Unfortunately, the beautiful Lepence 
spa has closed its gates, but a state-of-the-art 
thermal bath complex opened in 2003 to carry 
on the tradition. each year, the International 
Palace Games commemorate the 14th-century 
royal meeting: for three days, the spirit of the 
Middle Ages is brought to life through a royal 
parade, chivalrous tournaments, wine and 
food festivals, a medieval fair, and a series of 
concerts.

MEETING POINT: VISEGRÁD

találkoZási pont: 

visegráD 
aHol természet és történelem összeér

a visegrádi neMzet-
közi palotajátékok 
évről évre emléket 
állítanak az 1335-ös 
visegrádi király-
találkozónak.
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járdáin a Thorma Joint rendszerű dila-
tációépítés.
Az újság már az első év végére 16 olda-
lasra bővült, ezt a jó szokását pedig 
a következő években is megtartotta: 
általában az ünnepekkor a lap is meghí-
zott, eleinte 24, majd 32 oldalas számok 
születtek, a 2000-es évek elejére pedig 
már negyven feletti oldalszámokkal 
jelent meg. A jelenlegi 56 oldalas terje-
delmet 2008 nyarán érte el először az 
újság, azóta többé-kevésbé állandónak 
mondható ez az oldalszám. 
Az eredeti design nyolc évig tartotta 
magát, az újság 2006-ban kapott 
új címlapot és layoutot, majd 2009 
decemberében – két kevésbé eltalált 
arculatú számot követően – kialakult a 
jelenlegi, amit apróbb finomhangolások-
kal azóta is visel a Mozaik.
Az egyik legkedveltebb rész a Munkatár-
saink rovat, amely 2010 márciusában 
jelentkezett először. A rovat minden 
lapszámban leányvállalataink egy-egy 
kollégáját mutatja be egy portré és egy 
rövid bemutató szöveg segítségével. 
eddig összesen 127 kollégánkról  
készített portrét Nagy Balázs fotós,  
aki a portrék mellett munkáinkat is 
régóta segít megörökíteni.
A nemzetközi cégcsoportban nagy 
hagyománya van a céges újságok meg-
jelentetésének. Az anyavállalat routes 
című magazinja idén jelenik meg 36. 
alkalommal, legutóbb 2015 márciusá-
ban pont Magyarország volt a címlapján. 
A leányvállalatok közül természetesen 
nem csak Magyarország jelentet meg sa-
ját magazint. A Colas sud-ouest újsága a 
l’Échangeur, a sMAC magazinja a le Fil 
rouge, a CsT kiadványa a CAMPusmag, 
a kilenc leányvállalatot tömörítő ameri-

kai Colas csoport pedig tavaly indította 
útjára saját Crossroads című magazinját.
Felsorolni sem lehet, mennyi élmény-
beszámolót, sikeres projektet, hírt és 
eseményt jelentettünk meg a Mozaik 
hasábjain. Munkatársainknak, azaz a ked-
ves olvasóknak, köszönjük a húszévnyi 
bizalmat, figyelmet és biztatást! reméljük, 
még sokáig lehetőségünk lesz beszámolni 
a cégcsoport mindennapjairól!

szöveg: Szakács-Fehérváry Gábor
fotó: Mozaik

  In 1997, the very first issue of our maga-
zine was published under the not-too-creative 
albeit to-the-point title A Colas Csoport 
(The Colas Group), a name that the periodical 
retained for 12 years, giving way to the Mozaik 
title only in 2009. During its 20-year-long 
history, the magazine has been published 
90 times, in a Hungarian-english bilingual 
format right from the start.
Printed on only eight pages, the first issue 
was merely a teaser, with a cover featuring 
Budapest’s erzsébet Bridge and an editorial 
on the Central european Directorate headed 
by Alain Benquet. Further articles included 
reports on the TSM-21 mobile mixing plant 
obtained for the M5 Kecskemét bypass section, 
the landfill under construction in Dunakeszi, 
the negotiations between Colas Északkő and 
MÁV Hungarian State Railways, as well as 
the certification of the quality-management 
system at Alterra Kft.
By the end of the first year, the journal was 
extended to 16 pages. 24- and 32-page issues 
were soon to follow, while the early 2000s 
saw the magazine published on more than 
40 pages. The current 56-page layout was 
launched in the summer of 2008.
The original design survived for eight years: 
the magazine underwent its first makeover in 
2006, when it received a new cover and layout. 
Subsequently, in December 2009 – after two 
issues with an experimental, not-too-popular 
visual concept – we arrived to the current 
appearance, which Mozaik has retained ever 
since with only some fine-tuning along the way.
The “Our Colleagues” section represents per-
haps the publication’s most popular segment. 
Up to this date, photographer Balázs Nagy 
has shot portraits of 127 Colas employees, 
while he has also helped us by capturing the 
company’s jobs.
On an international level, there is a rich tradi-
tion of publishing company periodicals. 2016 
marks the 36th year for the parent company’s 
Routes magazine, and – obviously – Hungary is 
not the only country where subsidiaries have 
their own journals. The periodical of Colas Sud-
Ouest is entitled L’Échangeur, SMAC publishes 
Le Fil Rouge, the magazine of CST is called 
CAMPUSmag, while the American Colas Group 

– uniting nine subsidiaries – launched its own 
publication named Crossroads last year.

COLAS MOZAIK CELEBRATES 
ITS 20TH ANNIVERSARY

Húszéves 

a Colas mozaIK 20 éves fennállása 
alatt az újság  
90 alkaloMMal  
jelent Meg.

1997 JÚNIUSÁBAN JeLeNT MeG A MAGyAR COLAS 
MAGAZIN eLSő ÉVFOLyAMÁNAK eLSő SZÁMA.

Magazinunk az első megjelenéskor a 
nem túl kreatív, ám annál lényegre törőbb 

„A Colas Csoport” címet viselte, melyet 
12 éven át meg is őrzött. A Mozaik nevet 
2009 júliusában kapta. húszéves fenn-
állása alatt az újság – a jelen lapszámot 
nem számolva – kereken 90 alkalommal 
jelent meg, mindvégig két nyelven: 
magyarul és angolul. 
Kiskovács Ferenc, az újság első fő-
szerkesztője és az akkori szerkesztőbi-
zottság – Bárdos Gyula, Bognár Péter, 
Frigyik lászló, Kovács dezső, ladányi 

ernő és szabó Tibor – a kezdetekkor 
kéthavonta megjelenő újságnak szánták 
a lapot, s ehhez egészen 2008-ig tartot-
ták is magukat, négy szerényebb évet 
leszámítva. A 2009-es névváltozás óta 
az újság éves megjelenéseinek száma 
három és öt között változik, így azóta 
inkább nagyvonalúan időszaki kiadvány-
ként emlegetjük a Mozaikot.
Az első lapszám 8 kedvcsináló oldalból 
állt, a címlapon az erzsébet híd és 
az Alain Benquet vezette Közép-európai 
Igazgatóság bemutatásáról szóló 

vezércikk szerepelt. Az igazgatósághoz 
ekkor még Magyarország mellett Német-
ország, Csehország, Ausztria, románia 
és Bulgária tartozott. A régió 1996-os 
összlétszáma 3000 fő volt, teljes for-
galma pedig 24 milliárd forintot tett ki. 
A címoldalt ekkor még az Alterra Kft., 
a Bitumentechnika Kft., a debmut rt., 
az eGuT rt., az ÉGu rt., a Colas 
Északkő Kft. és a Pestkő Kft. logói 
díszítették. A lap beszámolt az M5-ös 
Kecskemétet elkerülő szakaszának 
építésére érkezett TsM-21-es mobil 

fősZerkesZtők

• KIsKováCs FerenC (1997–2008)

• dr. nagy zsuzsanna (2009. február–2009. július)

• Kövesdy tamás (2009. október–2010. július)

• szaKáCs-FehÉrváry gáBor (2010. szeptember– ...)

folytonkeverőről, a dunakeszin épült 
hulladéklerakóról, a Colas Északkő és 
a Máv közötti tárgyalásokról, illetve 
arról, hogy az Alterra Kft. tanúsíttatta 
minőségbiztosítási rendszerét. A rövid 
hírek között arról is megemlékeztünk, 
hogy befejeződött a Petőfi híd gyalogos 
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12 kapott góllal zárta a tornát, a cseh 
csapat azonban még ennél is meggyő-
zőbb teljesítménnyel – 50 rúgott és 
6 kapott góllal – megnyerte a tornát.

az ezüstéremhez gratulálunk a magyar 
csapat tagjainak: Gulyás Gábor, Ivonig 
Corfmat, Kelemen Gergő, Kertész 
Botond, Kiss lászló, lechner István, 
orosz Gábor, rubus Péter, szentgyörgyi 
Zsolt, Tamás ádám, Tóth Tamás. 
reméljük, jövőre is pályára léphetünk 
egy újabb focikupa alkalmával! 

foci kupán szlovénia, horvátország, 
Ausztria, lengyelország és Csehország 
mellett a házigazdaként rögtön két 
csapattal kiálló szlovákia és a Közép-
európai Igazgatóság kollégái is pályára 
léptek, így a régió országai közül egyedül 
románia maradt távol a tornától. A csa-
patok az összes meccset egy napon 
játszották, így a kollégáknak nyolc 

emberpróbáló mérkőzésen kellett helyt-
állniuk, ami igen kimerítő feladat volt. 
A tavalyi bajnokságról már ismerhette 
egymást a horvát, a szlovén, a lengyel 
és a magyar csapat. Az ellenük zajló 
mérkőzésekből ismét rendre a mi 
csapatunk került ki győztesen, de a 
Közép-európai Igazgatóság csapata 
mellett a két szlovák csapat, az IsK és 
a Cesty Nitra „válogatottja” sem okozott 
gondot a magyaroknak, ahogy az oszt-
rák csapat sem tudott felülkerekedni 
kollégáinkon. Ők végül sereghajtóként 
zárták a tornát. Nyolcadik helyen fe-
jezte be a küzdelmet a Közép-európai 
Igazgatóság, előttük végzett a szlovén 
csapat, a lengyelek teljesítménye pedig 
a hatodik helyre volt elegendő. Ötödik 
helyen zárt a szlovák IsK csapat, negye-
dik lett a horvát csapat, a bronzérmet 
pedig a másik szlovák csapat, a Cesty 
Nitra szerezte meg. Az első és második 
helyezés Csehország és Magyarország 
között dőlt el. Mivel egyik csapat sem 
veszített pontot, egymás ellen pedig 
döntetlent játszottak, akár a tavalyi NIF 
Kupán, ezúttal is csupán a gólkülönbség 
döntött. A magyar csapat 41 rúgott és 

A Colas szlovák leányvállalata, a Cesty 
Nitra január 25-én Zsolnán rendezte 
meg a második közép-európai Colas  
focikupát, amelyre a tavalyi NIF kupán 
és a horvátországi varasdon rendezett 
első Ced kupán verhetetlennek bizo-
nyuló csapatunkat delegáltuk.
Az alacsonyabb részvétellel zajló tavalyi 
horvátországi bajnokság után az idei 

szöveg: Szakács-Fehérváry Gábor 
fotó: Cesty Nitra

A HORVÁTORSZÁGBAN ARATOT T GyőZeLMeT KöVeTőeN CíMVÉDő-
KÉNT ÉRKeZeT T A MAGyAR COLAS CSAPAT A SZLOVÁK KOLLÉGÁK 
ÁLTAL ReNDeZeT T MÁSODIK CeD FOCIKUPÁRA.

  Following last year’s victory in Croatia, 
the Hungarian Colas team arrived as the 
reigning champions to the second CeD foot-
ball tournament organised by our Slovakian 
colleagues.
One of the Group’s Slovakian subsidiaries, 
Cesty Nitra, organised the second Colas 
Central european football tournament in 
Žilina on 25 January 2016. We chose to send 
our squad that triumphed at last year’s NIF 
Cup and the first CeD tournament, held in 
Varaždin.
Following last year’s modest number of par-
ticipants in Croatia, the 2016 competition 
saw teams take the pitch from Slovenia, 
Croatia, Austria, Poland, and the Czech 
Republic, as well as two squads from the 
host nation and one formed by employees of 
the Central european Directorate – making 
Romania the only nation absent amid the 
Central european region. As all matches 
were played within a single day, our co-work-
ers had to push themselves through eight 
taxing clashes in quick succession, which 
proved to be a rather exhausting task. 
The Croatian, Slovenian, Polish, and 
Hungarian teams were familiar with each 
other from the 2015 event, which probably 
helped us to overcome the others. The team 
of the Central european Directorate and the 
two teams from the Colas Slovakian subsid-
iaries – ISK and Cesty Nitra – were no match 
for our players. Similarly, the Austrians had 
no edge over us, as they went on to finish 
last in the tournament. CeD’s squad finished 
in eighth place behind our colleagues from 
Slovenia, and Poland’s performance was 
enough to come in sixth. The Slovakian ISK 
team clinched fifth place, the Croatians just 
missed the podium with the fourth spot, and 
the Slovakian hosts, Cesty Nitra, took the 
bronze medal home. The first and second 
places were decided between the Czech and 
Hungarian sides. As neither of us lost any 
points, and we played a draw against each 
other, the final victory depended on the bet-
ter goal difference – just like at last year’s NIF 
cup. The Hungarians finished with 41 scored 
and 12 conceded goals, but the Czechs 
fared even better, scoring 50 and conceding 
only 6 goals, thus winning the tournament.

We would like to congratulate our squad 
for the silver medal: Gábor Gulyás, Ivonig 
Corfmat, Gergő Kelemen, Botond Kertész, 
László Kiss, István Lechner, Gábor Orosz, 
Péter Rubus, Zsolt Szentgyörgyi, Ádám 
Tamás, Tamás Tóth. 

We hope we’ll have another chance to match 
ourselves up against other Colas Central 
european countries next year!

THE COLAS CENTRAL EUROPEAN FOOTBALL 
TOURNAMENT MAKES A RETURN

ismét ott voltunk a köZép-európai 

colas focikupán az első és  
Második Helyezés 
CseHország és  
Magyarország  
között dőlt el.
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A Colas Északkő nógrádkövesdi üzeme, 
hivatalos nevén a Bercel Fogacs-hegyi 
andezitbánya, a Cserhát szívében, 
Bercel községtől 1-1,5 kilométerre 
helyezkedik el. A bányatelek területe 
44 hektár, a bánya haszonanyaga 
piroxén andezit, települése oszlopos 
elválású, színe sötétszürke.
A Fogacs-hegyen a bányászat az 1950-
es években indult meg, de a vele szem-
közti szanda-hegyen már 1925 óta folyt 
a kitermelés. A haszonanyagot kötélpá-
lyán szállították a nógrádkövesdi feldol-
gozóüzembe. 2000-ben a nógrádkövesdi 
feldolgozóüzemet megszüntették, és a 
Fogacs-hegyi bányában alakították ki 
a különböző zúzott kövek gyártására 
alkalmas, korszerű törő-osztályozó 

THE MINES OF COLAS ÉSZAKKŐ 
– PART 1: NÓGRÁDKÖVESD

  The Nógrádkövest plant of Colas 
Északkő – officially known as the Bercel Fogacs 
Hill Andesite Mine – is located 1-1.5 km from 
the village of Bercel in the heart of the Cserhát 
Mountains. The area of the mining site is spread 
out on 44 hectares, and its primary mineral is 
pyroxene andesite with columnar deposits and 
a dark grey colour.
Mining activities started on Fogacs Hill in the 
late 1950s, while extraction on the nearby 
Szanda Hill has been ongoing since 1925. 
At that time, the minerals were delivered to the 
Nógrádkövesd processing plant with the help 
of a cableway transport system. The processing 
plant was closed in 2000, and up-to-date 
crushing and grading machines – with an 
annual capacity of 350,000 tonnes – were set 
up in the Fogacs Hill Mine. 
The current technology comprises a jaw crusher, 
two cone crushers, a pre-sorting device and 
four grading screens. Stone material is trans-
ported with two dumper trucks loaded with a 
heavy-duty crawler excavator. The material is 
broken off by means of blast-hole drilling, and 
the products are primarily used for road and 
motorway constructions.
The processed products are handled with 
wheeled loaders. Last year, we obtained a Klee-
mann mobile crusher in order to gain access to 
the materials located in the southwestern part 
of the mine. Generally, the plant is operated by 
14 employees.

szöveg: Csik Zoltán
fotó: Csik Zoltán

rendszert, melynek teljesítménye évente 
350 000 tonna. 
A jelenlegi technológia egy pofástörőből, 
két kúpos törőből, egy előleválasztóból 
és négy osztályozóból áll. A kőzet be-
szállítását két dömper végzi, melyeket 
egy lánctalpas mélyásó rak meg. A kőzet 

jövesztése fúrólyukas sorozatrobbantás-
sal történik. A termékeket főleg út- és 
autópálya-építéshez alkalmazzák.
A késztermék kiszolgálását gumikerekes 
homlokrakodók végzik. A tavalyi évben 
beállítottunk egy Kleemann mobiltörőt, 
hogy a bánya délnyugati részén található 
haszonanyaghoz hozzáférjünk. Az üzem 
átlagos létszáma 14 fő.

jelenleg 15-féle terMéket gyártunk:
0/300	kg	terméskő	bányafal	alól,	
150/400	mm	gépi	terméskő	
VSZ	20/250,	VSZ	0/35	töltési
M80,	M22
NZ0/2,	NZ0/4,	NZ4/11,	NZ11/22,	
NZ22/32
KZ2/4,	KZ4/8,	KZ8/11,	KZ11/16

a korszerű  
törő-osztályozó 
rendszer teljesít-
Ménye évente  
350 000 tonna.

A BeRCeL KöZeLÉBeN FeKVő  
TeRüLeTeN A BÁNyÁSZAT TöR- 
TÉNeTe AZ 1920-AS ÉVeKIG  
NyÚLIK VISSZA.

a colas ésZakkő bányái – 1. résZ: 

nógrádkövesd
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2013 és 2014 után immár harmadik 
alkalommal rendezték meg az Építmé-
nyeink 2015 erdély–Partium–Bánság 
konferenciát, amelynek minden évben 
egy székelyföldi város ad otthont. 2015. 
október 29–30. között székelyföld 
egyik központjába, székelyudvarhelyre 
látogatott el a rendezvény, amelynek 
rendszeres résztvevője és előadója a 
Colas hungária Technológiai Igazgató-
ságának egyik kollégája. Az idei évben 
szőke sándornak jutott az a megtisztel-
tetés, hogy részt vehetett és előadást 
tarthatott az eseményen.
A megnyitót Bunta levente Zoltán polgár-
mester tartotta a polgármesteri hivatal 
dísztermében, ami után bejárhattuk 
a hivatal épületét és megismerhettük 
annak történetét. 
A rendezvény a hotel konferenciater-
mében folytatódott. Az első előadást 
szintén házigazdáink tartották, amelyből 
megtudtuk, hogy az utóbbi években a 
székelyudvarhelyi fejlesztések keretében 
elsősorban körforgalmak kialakítását és 
a belső terek, parkok rendezését, belső 
utak aszfaltozását, pormentesítését, a 
vízelvezetés korszerűsítését valósították 
meg. A PeCTA Kft. képviselőinek előadá-
sából kiderült, hogy a város vezetése 
felismerte székelyudvarhely egyik kró-
nikus és egyre súlyosbodó problémáját: 
az utak zsúfoltságát. A probléma első-

sorban a tranzitforgalomnak köszönhető, 
amit a városon átvezető 13A jelzésű 
nemzeti út eredményez. Jelenleg terve-
zés alatt áll az útvonal várost elkerülő 
szakaszának megépítése.
Az egyik legérdekesebb Máté István 
Mátyás előadása volt, aki egy olyan kí-
sérleti talajstabilizálási eljárásról beszélt, 
amelynek során a laza, kohézió nélküli, 
homokos talajokba meghatározott típu-
sú baktériumot és vegyszerkeveréket 
injektálnak. A Biogrout módszert 2004-
ben fedezték fel Ausztráliában, de az 
azóta eltelt időben az érdeklődés hiánya 
és a kutatócsoportok kis létszáma miatt 
a technika fejlődése és átültetése a gya-
korlatba igen lassan haladt, előadónk 
nem is tudott olyan publikációról, amely 
a módszer tényleges kipróbálásáról szólt 
volna. A Kolozsvári Műszaki egyetem 
háromfős kutatócsoportja jelenleg is a 
laboratóriumi kísérleteknél tart, ahol kü-
lönféle „sűrűségű” talajmintákon végez-
nek háromtengelyű nyomókísérleteket – 
ezeknek a kísérleteknek az eredményeit 
ismertette velünk az előadó. 
Igen érdekes előadást tartott Tóth 
szilvia is, aki a Nyugat-Norvégia leg-
nagyobb városában, Bergenben épülő 
városi gyorsvasút harmadik ütemének 
tervezési és építési munkáit mutatta 
be videós prezentációjában. A 7,8 kilo-
méter hosszúságú szakasz közel fele 
halad a föld alatt, ami a Norvégiában 
komoly hagyományokra visszatekintő 
bányászati módszerrel épül. Az alagút 
jellemzően kis takarással halad át az 
épületek és utak alatt. Az alagutak 
nyitása robbantásos módszerrel törté-
nik. Az előadásból megtudtuk, hogy a 
robbantásos kivitelezés ellenére a fel-

szöveg: Szőke Sándor
fotó: Konferencia Iroda, Cultiris

a konferenCiának 
Minden évben egy 
székelyföldi város 
ad ottHont.

színen található utak és épületek szinte 
semmilyen károsodást nem szenvedtek 
az alagút kivitelezése során. 
Kovács dénes (BKK Közút Zrt.) előadása 
a Budapesten már alkalmazott Közúti 
Adatgyűjtő és ellenőrző rendszer, azaz 
a KAresZ kifejlesztéséről és üzemelteté-
séről szólt. 2014-ben egy riegl vMX-450 
mobil lézerszkennerből, illetve egy precí-
ziós navigációs rendszerből álló műszer 
használatával a város útjain végighalad-
va képeket és 3d pontfelhőt készítettek, 
aminek köszönhetően minden út, épület 
és műtárgy nemcsak láthatóvá, hanem 
mérhetővé és elemezhetővé vált. 
Kollégánk, szőke sándor az M3-as 
autópálya I–v. tervezési szakaszain 
2011–2014-ben a C12/15 burkolatalap 
építése során keletkezett károkról és 
azok javításáról készített egy esetta-
nulmányt, amit a konferencia második 
napján adott elő az érdeklődőknek.

építményeink 2015 
epb-konferencia sZékelyuDvarhelyen 

A HARMADIK ALKALOMMAL 
MeGReNDeZeT T eSeMÉNyeN 
eZÚT TAL IS SOK ÉRDeKeS eLő-
ADÁS VÁRTA A RÉSZTVeVőKeT.

EPB CONFERENCE IN SZÉKELYUDVARHELY

  The Építményeink – erdély-Partium-
Bánság (Our Constructions – Transylvania- 
Partium-Banat) conference was organised for the 
third time in 2015, with a Székely city as the ven-
ue each year. On 29-30 October 2015, the event 
was hosted by one of the hubs of Székely culture, 
the Székelyudvarhely. Similarly to the previous 
conferences, a colleague from Colas Hungária’s 
Technology Directorate was among the speakers. 
Following the registration and the mayor’s wel-
come speech, we had a chance to attend a num-
ber of lectures. The presentation of István Mátyás 
Máté was among the most exciting lectures  

– he introduced an experimental soil-stabilisation 
procedure, which entails the injection of specific 
bacteria types and chemical mixtures into loose, 
sandy soils that lack cohesion. Szilvia Tóth also 
held a very interesting presentation on the 
construction works of the urban light-rail project 
currently under way in Bergen. Nearly half of the 
7.8-kilometre-long section runs underground, and 
the tunnels are being built with the blast-tunnel-
ling method, which has rich traditions in Norway.
The lecture of Dénes Kovács (BKK Közút Zrt.) 
concentrated on the development and operation 
of the Public Road Data Collection and Surveil-
lance System that has recently been launched 
in Budapest, followed by the presentation of a 
case study on the damages and repairs related 
to the construction of the C12/15 base layer on 
sections I-V of motorway M3 between 2011 and 
2014. The Építményeink 2015 conference closed 
its gates on 30 October. In order to carry on the 
tradition, the organisation of the 2016 gathering 
is already in progress, with another Székely town 
as the setting.
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GROWING SAFETY AND 
ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS

 Keeping Colas construction and 
production sites in a clean and orderly state 
requires efforts from all of our colleagues 

– we must keep the importance of this goal in 
mind, because it has a fundamental impact 
on our image. Making our job sites and pro-
duction facilities (mixing plants, laboratories, 
workshops, mines) notably cleaner and 
better organised is a top priority in 2016, but 
definite improvements are also necessary in 
terms of work safety. The tidiness and safety 
of locations where Colas is present have a 
crucial role in retaining our good reputation 
and the company’s positive image in the 
eyes of the public and our clients. These 
objectives cannot be reached without effi-
cient cooperation between Colas employees, 
especially chief technical officers, site 
managers and foremen. 
Neglected, unsafe workplaces riddled with 
waste, and the sight of employees wearing 
sloppy workwear and sometimes disregard-
ing even the most essential pieces of person-
al protective equipment, combine to have a 
deeply detrimental, nearly irreparable, effect 
on the firm’s prestige. Since our activities 
often involve inconveniences, restrictions, 
and changes to the circumstances people 
were used to, it is key to be mindful and 
considerate about our work, as this is the 
best way to counter these nuisances.

2015. december 2–3-án Bécsben ren-
dezték meg a közép-európai országok 
környezet- és munkavédelmi vezetőinek 
második féléves értekezletét. A találko-
zón a 2016-os év központi célkitűzéseit 
is meghatározták: 
 munkaterületek, telephelyek állapotá-

nak javítása;
 útbiztonság fejlesztése;
 középvezetők felelősségi köreinek 

meghatározása.

Az idén január 11–12-én szigetmonos-
toron megrendezett munka- és környe-
zetvédelmi, valamint minőségirányítási 
fórumon denis Perez, a Colas közép-
európai környezet- és munkavédelmi 
vezetője is részt vett. ennek fő témája 
a bécsi értekezlet fókuszpontjainak 
gyakorlati ütemezése volt. 
elsődleges célkitűzés, hogy a mun-
katerületek és termelési helyszínek 
(keverők, laborok, műhelyek, bányák) 
2016-tól látványosan rendezettebbek 
és tisztábbak legyenek, de határozott 
előrelépésre van szükség a munka-
biztonság terén is. A Colas tevékeny-
ségével érintett helyszínek munka- és 
környezetvédelmi szempontoknak meg - 
felelő rendezettsége, tisztasága és biz-
tonságossága alapvetően befolyásolja 
hírnevünket, valamint megítélésünket 
a lakosság és megrendelőink szemében 
egyaránt. e téren minden munkatár-
sunk, de különösen a felelős műszaki 
vezetők, építésvezetők és művezetők 
együttműködésére szükség van. 
Mivel munkavégzésünk hosszabb-rövi-
debb ideig kényelmetlenséggel, korlá-

tozásokkal, a megszokott körülmények 
megváltoztatásával jár, ezért kiemelten 
fontos, hogy munkánkra igényesek, 
gondosak legyünk, hiszen ezeket a 
kellemetlenségeket így tudjuk a leg-
jobban enyhíteni. A rendezetlen, nem 
biztonságos és gyakran hulladékkal teli 
munkahelyek, a szedett-vedett felsze-
relést viselő, esetenként a minimálisan 
elvárható egyéni védőeszközöket sem 
használó dolgozók látványa szinte hely-
rehozhatatlan károkat okoz a Colasról 
kialakult képben. 
Ahhoz, hogy a szakmai professzionalitás 
ne csak az elkészült munkán látszódjon, 
hanem már munka közben is szembetű-
nő legyen, a környezet- és munkavédel-
mi területeken fokozottabb figyelemre 
és megfelelő megelőző intézkedésekre 
van szükség. hasonlóképpen fontos az 
arculati elemek megfelelő használata, 
valamint a lakosság tájékoztatása is.
 Kivitelezési helyszíneinket kerítsük el 

biztonságosan a gyalogos és közúti 
forgalomtól. A gyalogosok számára 
jelezzük egyértelműen, hogyan lehet 
kikerülni a munkaterületet vagy azon 
biztonságosan áthaladni. Az elkerí-
téseknek biztosítaniuk kell, hogy ille-
téktelenek véletlenül se juthassanak 
be a munkaterületekre. egyértelmű 
figyelemfelhívást kell elhelyezni a 
felmerülő veszélyekről, tiltásokról. 

 Gyűjtőedények, szemeteszsákok 
biztosításával teremtsük meg a 
lehetőséget arra, hogy a kommunális 
szeméttől rendezett módon tudjanak 
munkatársaink megszabadulni. 
Fontos, hogy a műszaki irányító napi 
szinten ellenőrizze a munkahelyek 
tisztaságát.

 határozzuk meg pontosan, hol zajlik 
az anyagtárolás, akár csak ideigle-
nesen is. ezek a területek legyenek 
megjelölve, és teremtsünk a táro-
láshoz megfelelő, biztonságos körül-
ményeket (szilárd aljzat, biztonságos 
elhatárolás, egyértelmű jelölések). 

 A keletkező építési és bontási hulla-
dékot – amennyiben nem hasznosít-
juk újra a helyszínen – közvetlenül 
konténerekbe gyűjtsük és a konténe-
reket rendszeresen szállíttassuk el 
az építési helyszínekről. 

 A kivitelezési helyszíneken helyezzük 
el a Colas arculati szabályainknak 

szöveg: Bellaagh Mátyás, Kolonics Krisztián
fotó: Thinkstock

megfelelő táblákat, zászlókat, moli-
nókat. A munkaterületek mellett a 
Colas tiszta, emblémákkal ellátott 
munkagépei is jó hírünket viszik, ezért 
figyeljünk azok megfelelő állapotára. 
A nem a Colas flottájához tartozó 
gépekről el kell távolítani a cég  
jelöléseit. 

 Építési helyszíneink jelentős részén 
nem kizárólag colasos dolgozók 
vannak jelen, de természetesen alvál-
lalkozóinkra ugyanazok a követelmé-
nyek vonatkoznak, mint ránk, hiszen 
ők a mi megbízásunkból, a mi nevünk-
ben dolgoznak. A Colas megítélésekor 
senki nem mérlegeli, hogy csupán egy 
rendetlen alvállalkozóról van-e szó 
vagy magáról a fővállalkozóról.

Ahhoz, hogy ezeken a területeken előre - 
léphessünk, mindannyiunk odafigyelé-
sére és indokolt esetben szigorúbb szá-
monkérésre is szükség van. Köszönjük 
az együttműködéseteket!

MINDeN KOLLÉGÁNK eGyüT TMűKöDÉSÉRe SZüKSÉG VAN AHHOZ, 
HOGy A COLAS ÉPíTÉSI ÉS TeRMeLÉSI HeLySZíNeIN ReNDeZeT T 
ÉS TISZTA ÁLLAPOTOKAT TARTHASSUNK FeNN, HISZeN eZ ALAP-
VeTőeN BeFOLyÁSOLJA MeGíTÉLÉSüNKeT.

alvállalkozóinkra  
is ugyanazok  
a követelMények 
vonatkoznak, Mint 
ránk, hiszen ők  
a Mi Megbízásunkból, 
a Mi nevünkben  
dolgoznak.

foKozÓDnaK 
a Munka- és környezet- 
 védelMi elvárások 
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alter natív ajánlatadások kidolgozásának 
lehetőségeit mutatta be különböző pálya-
szerkezeti esettanulmányokon keresztül. 
A magyar szakemberek mellett az osztrák, 
cseh, lengyel, román, horvát és szlovén 
kollégák számára is érdekes képzésen az 
előadó a francia méretezési gyakorlat el-
méleti hátteréről és gyakorlatáról beszélt. 
ezenkívül szó esett a merev, félmerev és 
rugalmas szerkezetek és keverékek ter-
vezéséről, az alapanyag-választás mód-
szereiről, és arról, hogy mindezek hogyan 
hatnak az útburkolatok élettartamára. 
Az előadó és a hozzászólók is kiemelték 
az építési folyamat organizációjának, 
tervezésének és minőség-ellenőrzésének 
fontosságát, valamint a versenyképes 
alternatív megoldások lehetőségét.
A nap végén látogatóink közelebbről 
is megismerkedhettek a budapesti 
Központi laboratórium elemzési módsze-
reivel, mérőeszközeivel, és a pályaszer-
kezet-tervezéshez szükséges alapvető 
vizsgálatok rendszerével.

INTERNAL TRAINING  
AT THE TECHNOLOGY DIRECTORATE 

  In 2016, the Technology Directorate 
held its regular annual meeting near 
esztergom on 10-12 February. 
In his welcome speech, director Zoltán 
Puchard greeted the participants, and 
outlined the most important duties and goals 
ahead of us. Besides HR director Dr. Margit 
Révész, and colleagues from the Directorate 
for Strategic Affairs, the managers of 
Hungarian Colas subsidiaries also joined 
us with presentations: CeO László Görbedi 
from Alterra, CeO György Zsiga representing 
Colas Út, and managing director Zoltán Cseh 
from Északkő. The guest speakers included 
Lajos Kisgyörgy, the head of the Department 
of Highway and Railway engineering from 
the Budapest University of Technology, and 
department manager Pál Fülöp from Magyar 
Közút Zrt.
Topics covered all aspects of the Technology 
Directorate’s integrated management sys-
tem, and the annual mandatory health, safe-
ty, and fire-prevention training course was 
also organised during the event. Besides the 
lab programme and equipment calibration, 
a number of other issues were at the centre 
of attention: financial matters, bitumen 
content testing with the ignition method, 
bitumen emulsions, frost-resistant concrete 
mixtures, and warm mix asphalts. Naturally, 
we left time for a playful team-building exer-
cise, as getting to know each other better will 
help us tackle challenges in the future.

TECHNOLOGY DIRECTORATE ORGANISES 
PAVEMENT-DESIGN TRADE DAY

  The Technology Directorate held 
another one of its popular trade days on 
2 March 2016. On this occasion, most of 
the participants arrived from Central europe, 
and the training focused on the design prac-
tices of various pavement structures. 
Our guest speaker was yann Lefeuvre, 
the director of the CST’s Centre for 
expertise and Documentation in Magny, 
who expounded on the possibilities of 
preparing alternative proposals through a 
number of pavement-related case studies. 
In front of an audience of Austrian, Czech, 
Polish, Romanian, Croatian, Slovenian, and 
Hungarian professionals, Mr. Lefeuvre also 
touched upon the theoretical background 
and practical aspects of French pavement 
design. Further topics covered the design of 
rigid, semi-rigid, and flexible structures and 
mixtures, the methods for selecting base 
materials, and how these affect the life span 
of road pavements. Both the presenter and 
comments from the audience stressed the 
importance of organisation, planning and 
quality control throughout the construction 
process, as well as the possibilities of com-
petitive alternative solutions.
Following the presentations, our guests 
were provided with insight into the Budapest 
Central Laboratory’s analysis methods, 
equipment, and the system of basic tests 
necessary for pavement structure design 
procedures.

A tartalmas és színvonalas előadásokat 
is felvonultató belső továbbképzésen a 
vendégekkel együtt mintegy 60 fő vett 
részt. A kétnapos rendezvény második 
napján meghívott előadóink tartottak 
egy-egy szakmai területet átfogó, részle-
tes előadást.
Puchard Zoltán igazgató úr bevezető 
előadásában köszöntötte a résztvevő-
ket és az előttünk álló legfontosabb 
feladatokról, célkitűzésekről beszélt. 
dr. révész Margit hr-igazgató és a stra-
tégiai igazgatóság munkatársai mellett 
megtiszteltek bennünket jelenlétükkel 
és prezentációkkal a leányvállalatok 
vezetői is: Görbedi lászló vezérigazgató 
úr az Alterrától, a Colas Út vezérigazga-
tója, Zsiga György, valamint Cseh Zoltán 
igazgató úr, az Északkő ügyvezetője. 
Meghívott előadónk volt Kisgyörgy 
lajos, a Budapesti Műszaki egyetem 
Út-vasút tanszékének vezetője, Nyiri 
szabolcs, az ÉMI műszaki igazgatója 

és Fülöp Pál osztályvezető úr a Magyar 
Közút Zrt.-től.
Az előadások idén is nagyon színesek 
és sokoldalúak voltak. szó esett az 
integrált irányítási rendszer minden 
eleméről, és megtörtént az éves kötelező 
munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás is. 
A laborprogram és az eszközkalibrálások 
mellett több más téma is kiemelt figyel-
met kapott: gazdasági ügyek, égetéses 
bitumentartalom, bitumenemulziók és 
fagyálló betonok, valamint alacsony 
hőmérsékletű aszfaltok.
A szakmai programok mellett természe-
tesen jutott idő egy játékos csapatépítő 
vetélkedőre is, így az ismeretek átadása, 
megosztása mellett remek alkalmat 
tudtunk teremteni a kikapcsolódásra is. 
egymás jobb megismerése a jövőben is 
elősegíti a sok közös feladat megoldását, 
valamint a csoportszintű technológiai, 
laboratóriumi feladatok ellátásához 
szükséges közös munkavégzést.

2016. március 2-án ismét szakmai 
napot rendezett a Technológiai Igazga-
tóság. A közép-európai érdekeltségű 
képzés témája a különböző pályaszerke-

zetek méretezésének gyakorlata volt. 
A meghívott előadó ezúttal yann lefeuvre, 
a CsT Magny dokumentációs és szakértői 
központjának igazgatója volt, aki az 

Belső képzés 
a teChnolÓgIaI IgazgatÓságnál

„PályaszerKezet-tervezés” 
szakMai nap 
a teChnolÓgIaI IgazgatÓságon

szöveg: Gonda József
fotó: Gonda József

szöveg: Gonda József
fotó: Gonda József

A TeCHNOLóGIAI IGAZGATóSÁG AZ IDeI ÉVBeN  
FeBRUÁR 10–12-ÉN eSZTeRGOM MeLLeT T  
ReNDeZTe MeG HAGyOMÁNyOS TALÁLKOZóJÁT. 

A KÉPZÉSeN A MAGyAR KOLLÉGÁK MeLLeT T 
OSZTRÁK, CSeH, LeNGyeL, ROMÁN, HORVÁT ÉS 
SZLOVÉN SZAKeMBeReK IS RÉSZT VeT TeK.

a teCHnológiai  
igazgatóság  
éves képzésén  
részt vettek  
a leányvállalatok 
vezetői is.



beszámoló beszámoló 5150

A Magyar Aszfaltipari egyesülés (hAPA) 
rendezvényének idén is a ramada Aurora 
hotel & resort lake Balaton szálloda 
adott otthont, kiemelt témái pedig a 
környezet- és energiakímélő technológiák 
és vizsgálatok, illetve az európai szabvá-
nyosítási trendek voltak.
Az idei konferencián több kollégánk 
is tartott szakmai előadást: Balog 
lajos, a Colas hungária főtechnológusa 
dr. Geiger Andrással, a Mol fejlesztő 
mérnökével közösen a gumibitumenes 
aszfaltokkal kapcsolatos új tapasztala-
tokat osztották meg az érdeklődőkkel, 
Ézsiás lászló, a Colas Északkő minőség-
ügyi vezetője Aszfaltgyártói elvárások 
– zúzottkő-gyártói lehetősége címmel, 
míg lancsák Ildikó a Colas Út Zrt. üzlet-
fejlesztési vezetője Az „elfelejtett” emulzió 
címmel tartott előadást.
Ildikó előadása egy olyan kitekintéssel 
indult, melyben bemutatta, hogy a 
magyarországi gyakorlattal szemben 

milyen széles körű a bitumenemulzió 
elfogadottsága nemzetközi szakmai kö-
rökben. világszerte csökkenő tendenciát 
mutat a teljesen új utak építése, mivel az 
úthálózatok nagy része mára már meg-
épült. emiatt egyre nagyobb jelentősége 
lesz a már meglévő burkolatok karban-
tartásának, így a legfőbb cél a burkolatok 
életciklusának meghosszabbítása annak 
érdekében, hogy a teljes körű felújítás 
időben kitolható legyen.
Költséghatékony és környezetvédelmi 
szempontból fenntartható megoldásokra 
van szükség, melyekkel meghosszabbít-
ható a meglévő burkolatok élettartama. 
A megfelelő időben alkalmazott kisebb 
összegű ráfordításokkal elkerülhetők a 
jövőbeni magas újraépítési vagy helyre-
állítási költségek, így a burkolatmegóvás 
mind rövid, mind hosszú távon kifizetődik. 
A burkolatok időtállóságának egyik 
alapvető, kihagyhatatlan összetevője 
a bitumenemulzió. Bár Magyarországon 
a bitumenemulziót jelenleg szinte csak 
ragasztásra használják, ennél jóval több 
lehetőség rejlik benne: elsődleges ragasz-
tásra, felületi bevonatok, üvegszál erősíté-
sű bevonatok készítésére is alkalmas, 
továbbá iszap- vagy színes bevonatok, 
hidegkátyúzó keverékek készítésére is 
megfelelő. A Novacol és valorcol techno-
lógiák alkalmazásakor a bitumenemulzió 

kötőanyagként is remekül szerepel. 
Ildikó egy éve foglalkozik a Colas Útnál 
a bitumenemulzióban rejlő üzletfejlesztési 
lehetőségekkel. Célja, hogy a bitumen-
emulzió használata minél szélesebb 
körben elterjedjen, ezáltal pedig megnö-
vekedjen az utak élettartama. 

ECO-FRIENDLY AND ENERGY-EFFICIENT TECH-
NOLOGIES AT THIS YEAR’S HAPA CONFERENCE

  The Hungarian Asphalt Pavement Asso-
ciation (HAPA) held its 17th annual conference 
at the Ramada Aurora Hotel & Resort Lake 
Balaton in Balatonalmádi on 23-24 February 
2016. The event’s main topics revolved around 
eco-friendly and energy-efficient technologies 
and testing procedures, along with trends in 
european standardisation.
A number of our colleagues prepared presenta-
tions for this year’s conference: together with 
the development engineer of MOL, Dr. András 
Geiger, Colas Hungária chief technologist Lajos 
Balog shared the latest experiences regarding 
asphalt mixtures prepared with rubber bitumen. 
The quality manager of Colas Északkő, László 
Ézsiás, held a presentation entitled The expec-
tations of asphalt producers – opportunities 
for crushed-stone manufacturers, and the 
business-development manager of Colas 
Út, Ildikó Lancsák, delivered her speech on 
The “forgotten” emulsion.
Ildikó started her presentation with an 
international overview, calling attention to 
the recognition of emulsion – contrary to the 
Hungarian practice – in professional circles 
abroad. The pace of building entirely new roads 
shows a slowing tendency worldwide, because 
the majority of road networks have already 
been completed by now. As a consequence, 
the maintenance of existing pavements is 
becoming increasingly significant, and the 
focus shifted to prolonging the life span of 
roadbeds in order to postpone comprehensive 
reconstruction works as much as possible.
The demand is growing for economical and 
environmentally sustainable solutions that 
enable experts to extend the life cycle of 
existing pavements. With relatively low-cost 
interventions performed in due time, expensive 
reconstruction or restoration jobs can be avoid-
ed, making this kind of pavement preservation 
cost-efficient in both the short and long term.
One of the keys to pavement durability is 
bitumen emulsion. Although the current use of 
emulsion in Hungary is limited to applications 
as an adhesive, the material has a much wider 
range of functions in store: it is also suitable for 
the preparation of surface coatings, fibre-rein-
forced coatings, cold pothole repair mixtures, 
as well as coloured coatings and slurry seals. 
Bitumen emulsion can also serve an excellent 
binder, as evidenced by the Novacol and 
Valorcol technologies.
Ildikó has been in charge of emulsion-related 
business development strategies at Colas Út for 
one year. She is devoted to stretching out the 
life span of roads by propagating the broader 
application of bitumen emulsion.  

A MAGyAR ASZFALTIPARI eGyeSüLÉS IDÉN FeBRUÁR 23–24-ÉN 
BALATONALMÁDIBAN TARTOT TA XVII. KONFeReNCIÁJÁT. 

környezet- és energia-
kímélő teChnológiák  
az IDeI haPa-KonferenCIán

szöveg: Lancsák Ildikó
fotó: Jaszenák Zsuzsanna

a burkolatok  
időtállóságának  
egyik alapvető,  
kiHagyHatatlan  
összetevőJe  
a bituMeneMulzió.
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Magyarországon. Megismerkedhettünk 
a Franciaországban használt sokféle 
emulzióval, azok vizsgálati módszerei-
vel, valamint prezentációkon keresztül 
a beépítés menetével és egy-két speciá-
lis célgéppel.
Az aszfaltok témakörében szintén sok 
újdonságot tapasztaltunk. A keverék 
hézagmentes sűrűségének héliumban 
történő vizsgálata számunkra egy 
teljesen új eljárás volt, és mint meg-
tudtuk, ez egy pontatlanabb és Francia-
országban sem mindennapos eljárás. 
Megtekintettük azt a Franciaországban 
is egyedülálló berendezést, amely négy 
gumiabroncsos kerékkel, a henger 
alakú berendezést forgatva bármilyen 
burkolat vagy burkolatjel kopását, 
viselkedését tudja modellezni.
A keverőlátogatás különösen izgal-
mas élmény volt számunkra, ahol 
érdeklődve figyeltük többek között 
a keverőcsille kétirányú mozgását a 
készanyag-tároló felett. Mint meg-
tudtuk, ez Franciaországban sem egy 
megszokott elrendezés. Franciaország-
ban is mindennapos a mart aszfalt 
visszaadagolása, jellemzően 30%-os 
mennyiségben, ugyanakkor előfordult 
már 60%-os martaszfalt-visszaada-
golás is, rutinszerűen és sikeresen, 
autópályán beépített keveréknél is. 
A keverékbedolgozásnál a legnagyobb 
újdonságot a fogadófelület jelentette, 
az alapréteg ugyanis kezelt talajra, 
bitumenbe kiszórt zúzottkőre épült.  
Kissé szokatlan volt a tömörítést végző 
hengerek és a bedolgozást végző 
finiser nagyobb haladási sebessége 
(7 méter percenként). szintén szokat-
lan volt számunkra a 11 tonnás vas-
henger tömörítési módszere is, ez a gép 
ugyanis előre- és hátramenetben is 
vibrációs tömörítést végzett. Magyaror-
szágon általában a vibrációs tömörítést 
csak hátrafelé menetben, a finisertől 
távolodva alkalmazzuk.
Az egyhetes látogatás során mind a 
tervezés, mind a vizsgálatok folyamata 

elméleti lehetőségével már Magyaror-
szágon is találkoztunk, gyakorlati alkal-
mazását viszont még sohasem láttuk. 
véleményünk szerint itthon is érdemes 
lenne nagyobb hangsúlyt fektetni erre, 
mivel a burkolatalap repedéseinek 
csökkentése nagy hatással van a rá 
kerülő aszfaltrétegekre is, ezáltal  
az elkészült utak élettartamára is.

szintén újdonságot jelentett a hídépí-
tési betonkeverékek tervezése: a CsT 
betonrészlege látogatásunkkor kísér-
letezett egy réunion szigetre szánt 
hídépítési betonkeverékkel, amelyben 
szintén metakaolint alkalmaztak 
kiegészítő anyagként. láthattuk azt is, 
hogy a friss beton konzisztenciájának 
mérésére a hídépítésben is a roskadási 
vizsgálatot használják a nálunk alkal-
mazott terülésmérés helyett. számos 
olyan megszilárdult betonvizsgálattal 
is találkoztunk, melyet nálunk nem 
alkalmaznak.
A bitumenemulziók, a felületi bevona-
tok alkalmazása szintén sok újdonsá-
got tartogatott a számunkra, hiszen 
ez a technológia még nem általános 

szöveg: domak Zoltán, Szőke Sándor
fotó: Colas CST

A COLAS HUNGÁRIA TeCHNOLóGIAI IGAZGATóSÁGA ÉS A COLAS SA PÁRIZSI 
CAMPUSA KöZTI TöBB ÉVe TARTó SIKeReS eGyüTTMűKöDÉS KeReTÉBeN IDÉN 
ISMÉT KÉT KOLLÉGÁNK LÁTOGATHATOTT eL FRANCIAORSZÁGBA. 

franCIaországI 

tanulMányút 
a Cst-ben

COLAS EMPLOYEES’ STUDY TOUR AT THE CST

  Several years of fruitful cooperation 
between Colas Hungária’s Technology 
Directorate and the Paris campus of Colas 
SA paved the way for another study tour in 
France. This time, Hungarian Colas employ-
ees Sándor Szőke and Zoltán Domak had the 
chance to spend a couple of days at the Cam-
pus Scientifique et Technique (CST) in the 
town of Magny, just outside Paris.
During our stay in France, we encountered 
a lot of new solutions, such as the unique 
application of lean concrete pavement 
slabs. In the CST, the related process is 
different right from the first steps: as far as 
the mix design is concerned, they usually 
combine multiple fractions to prepare the 
suitable aggregate structure. Until the study 
tour, we were also unfamiliar with the use of 
bitumen emulsion in lean concrete mixtures. 
We also had the chance to observe the dis-
tinct installation procedure in photographs.
The design process for bridge-construction 
concrete mixtures also entailed a couple of 
previously unseen techniques: for instance, 
our French colleagues apply metakaolin 
as an additive. The application of bitumen 
emulsions and surface coatings also had 
some pieces of new information in store for 
us, because this technology is not generally 
accepted in Hungary yet.
A visit to a mixing plant was especially 
exciting for us, where we noticed interesting 
details, such as the bidirectional motion of 
the mixing skip above the product bin. In 
France, the recycling of milled-up asphalt 
is a general practice, usually in a 30% 
ratio. In some cases, the percentage of 
reclaimed-asphalt pavement materials 
reached 60% (even regarding mixtures used 
for motorway construction purposes) as part 
of successful routine works.

A tanulmányúton ezúttal szőke sándor 
és domak Zoltán kollégánk vett részt, 
akik február 15. és 19. között töltöttek 
el néhány napot a Párizs melletti 
Magnyban, a Campus scientifique et 
Technique (CsT) központban. 
Franciaországi látogatásunk során 
számtalan újdonsággal találkoztunk. 

Ilyen volt például a soványbeton burko-
latlapok eltérő használata: A CsT-ben 
teljesen más már a keverék tervezése 
is, hiszen általában több frakció 
elegyéből állítják elő a megfelelő 
adalékanyagvázat. Kötőanyagként tel-
jesen általános a metakaolin haszná-
lata a cement csökkentése érdekében, 

ezzel szemben itthon a cement mellett 
egyedül a pernye használata elfoga-
dott. A bitumenemulzió alkalmazása 
a soványbeton keverékekben is telje-
sen új információ volt számunkra, sőt 
a keverék bedolgozásáról is láthattunk 
néhány fotót: a friss keverékbe behe-
lyezett műanyag deformációs elem 

olyan új módszereket tartogatott szá-
munkra, amelyek Magyarországon még 
nem általánosak vagy egyáltalán nem 
használatosak. ezúton is szeretnénk 
megköszönni franciaországi kollégá-
inknak a vendéglátást, és a látogatás 
alatt szerzett sok új ismeretet és érde-
kességet, amelyből remélhetőleg minél 
többet tudunk hasznosítani a jövőben.
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A COLAS ALTeRRA SZOKÁSOS ÉVeS öSSZeJöVe-
TeLÉN A STOLLMAyeR-DíJAT IS KIOSZTOT TUK.

szöveg: Bekes Csaba
fotó: Bekes Csaba

A Colas Alterra idén februárban is meg-
rendezte szokásos összejövetelét a cég 
műszaki és gazdasági területein dolgozó 
kollégái számára. Az ismeretterjeszté-
sen túl a balatonkenesei találkozón le-
hetőség nyílt arra is, hogy tájékozódjunk 
egymás munkáiról.

Az első napon Görbedi lászló vezér-
igazgató tartott előadást a cégcsoport 
jelenlegi helyzetéről, a társaságunknál 
bekövetkezett és várható változásokról, 
majd Bartha árpád gazdasági igazgató 
vázolta a Colas Alterra szabályozási 
rendszerét. ezután a területi igazgatók 

– erdős Tamás és Pappert Attila – beszá-
molójára került sor, akik ismertették az 

igazgatóságok befejezett, illetve folyó 
munkáit, valamint vállalkozási helyzetü-
ket és a várható feladatokat. A délelőttöt 
dudás István gépészeti vezető előadása 
zárta a társaságnál bevezetett új eszköz-
gazdálkodási rendszerről.
ebéd után a jelenlévők részt vettek az 
éves biztonságtechnikai, környezetvé-
delmi és minőségügyi oktatásokon Gál 
Gergely és Bekes Csaba előadásában. 
Késő délután sor került a stollmayer-díj 
kiosztására, amelyre idén hatan pályáz-
tak. A díjat végül megosztva ketten, 
Major szilvia és erdős dániel nyerték el. 
szilvia a Szennyvíziszapok szárítása – 
szolár szárítás a Siófoki Szennyvíztisztító 
Telep tükrében című pályázatával, dani 
pedig A Lánchíd budai hídfő villamos 
alagút átépítése, szerkezet átépítésének, 
tervezési kivitelezési nehézségei, megol-
dásai címen írt dolgozatával győzte meg 
a zsűrit. 
A program egy izgalmas csapatépítő 
vetélkedővel zárult, amelyet egy külsős 
csapat bonyolított le nagy sikerrel.

ALTERRA HOLDS TRAINING FOR PRODUCTION 
MANAGERS IN BALATONKENESE

  In February 2016, Colas Alterra held 
its regular meeting for its employees working 
in the financial and technical fields. On the 
first day of the event, CeO László Görbedi 
summarised the past and future changes 
affecting the company, and the Group’s cur-
rent situation. He was followed by CFO Árpád 
Bartha, who outlined the management system 
in use at CA. Subsequently, the regional 
directors – Tamás erdős and Attila Pappert – 
took the stage, and informed the audience 
about recently completed and ongoing works, 
as well as expectations regarding future jobs. 
The morning programme was concluded with 
a presentation by equipment manager István 
Dudás on the new asset-management system 
recently introduced at the firm.
After lunch, the participants took part in the 
annual health, safety, environmental and 
quality-control training sessions conducted by 
Gergely Gál and Csaba Bekes. The Stollmayer 
Prize was presented in the late afternoon with 
no less than six contenders this year. Ulti-
mately, the award was divided between Szilvia 
Major and Dániel erdős. Szilvia received the 
honour for her study entitled The drying of 
sewage sludge – Solar drying in the Siófok 
Sewage Treatment Plant, while Dani convinced 
the jury with his paper on Reconstruction of 
the tram tunnel at the Buda-side bridgehead 
of the Széchenyi Chain Bridge, difficulties re-
garding design, construction and conversion 
of the structure, and solutions. Afterwards, 
we wrapped up the day’s programmes with 
an exciting team-building exercise.

termelésirányítók 
oktatása balatonkenesén

az idei stoll- 
Mayer-díjra  
Hatan pályáztak.
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szappan ádám (11): Épül az új összekötő híd


