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A biztonság a Colas legfontosabb értéke! 
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NEWS

  1. ROAD RENOVATION IN DISTRICT XXII
By request of the local government of Budapest’s 
District XXII, we renovated a 150-metre-long 
segment of Temető Street. The job required the 
replacement of the complete pavement structure 
with two asphalt courses, and we also installed 
decorative pavement on the sidewalks of both 
sides as part of the wall-to-wall refurbishment. 
In addition, we upgraded the local public utility 
fittings.

2. COLAS RETURNS TO THE MERCEDES FACTORY
Colas Út Zrt. won the tender announced by 
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 
for building a new service road necessary for the 
existing plant’s expansion. The assignment covers 
the construction of a 1.3-kilometre-long, 2×1-
lane road section outside the factory perimeter, 
a 150-metre-long connecting road on the area 
of the plant, and nearly 2,000 square metres 
of loading area paved with basalt concrete. 
The related drainage works will also be performed 
by Colas Út.

3. COLAS ÚT PERFORMS WORKS  
IN SOMOGYTÚR
Following multiple rounds of bidding and a series 
of negotiations, we clinched the road-restoration 
tender affecting five settlements in the vicinity 
of Somogytúr. The consortium of Szabadics 
Közmű- és Mélyépítő Zrt. and West Hungária 
Bau Kft. were chosen as the general contractors 
of the sewage-network construction works and 
the establishment of a sewage-treatment plant. 
Our task will be to restore pavements following 
the sewer works on both local roads and national 
public roads. The project affects the sewage 
network of five settlements: Látrány, Somogytúr, 
Somogybabod, Visz, and Gamás.

4. CHAIRMAN-CEO VISITS HUNGARY
On 14 June, Hervé Le Bouc, the chairman-CEO of 
Colas SA, and Jacques Leost, the firm’s director of 
international affairs, visited Hungary. The guests’ 
programme started with a trip to the Tállya 
quarry of Colas Északkő, and continued in 
the nearby Andrássy Manor, where István Sokorai, 
the Hungarian Colas Group’s chairman-CEO, held 
a presentation on the results and future of the 
Hungarian branch. In the company of subsidiary 
managers, the executives concluded the visit with 
a wine tasting in Tokaj. Mr. Le Bouc and Mr. Leost 
were satisfied with the company’s performance 
in Hungary. The illustrious guests stressed 
the primary importance of health and safety, and 
wished their colleagues good luck for winning new 
tenders.

5. THE M35 IS READY TO GO
With a sum of 17.2 billion forints, the joint bid of 
Colas Hungária Zrt. and Colas Út Zrt. proved to be 
the cheapest valid offer for the M35 motorway’s 
new section between main road 4 and the Debre-
cen Airport access road. The 5,430-metre-long 
motorway leg requires the construction of two 
overpasses, three underpasses, and two inter-
changes, with a need for nearly one million cubic 
metres of embankment material. 

6. COLAS ÚT CARRIES OUT WORKS ON ROAD 21
As the leader of a consortium also having Colas 
Hungária among its members, Colas Út Zrt. 
has recently entered into a contract with the 
Hungarian Infrastructure Development Agency for 
performing the four-lane extension of main road 
21 in a total length of 4.5 km. The technical scope 
covers the construction of major multi-level in-
terchanges while keeping up traffic on 2×1 lanes. 
The job also entails the construction/reconstruc-
tion of several earth roads and other roads. 

7. COLAS ALTERRA’S NEW WORKS
Colas Alterra has recently been awarded the 
following works:
 The construction of platforms and tram tracks, 

the installation of direct-current cables, as 
well as the related catenary building, switch 
heating installation, public utility construction, 
traffic engineering, and road construction 
works under the project entitled “Budapest 
tram and trolleybus development, phase I”. 
The value of the corresponding contract 
amounts to 2.165 billion forints, with a share 
of 1.393 billion for Alterra.

 Schweidel Street gas-line reconstruction in 
Budapest’s District XI (Client: FŐGÁZ)

 Vezér Road gas-line reconstruction in 
Budapest’s District XIV up to 186 Vezér Road – 
Jeszenák Street (Client: FŐGÁZ)

 Sewer reconstruction under the intersection 
of Bocskai Road and Karolina Road in Buda-
pest’s District XI (Client: FCSM)

 Sewer reconstruction under Tornavár Street in 
Budapest’s District XI (Client: FCSM)

Our current works are also on schedule. The test 
period of the sewage line started at the Siófok 
treatment plant on 31 May, and the trial period 
of the sewage network commenced on 20 May 
at phase III of the Budapest Complex Integrated 
Sewage Disposal project.

8. ISO AUDITS AT THE COLAS GROUP
In April, external audits started regarding each 
subsidiary’s Integrated Management System. 
As before, Bureau Veritas Magyarország Kft. has 
been requested to carry out the audits.
In addition to inspecting our central (office) activi-
ties, the auditors also visited the firm’s permanent 
facilities and job sites as part of the reviews.
In the case of Colas Hungária Zrt., this affected 
the construction of the M0/M7 interchange, 
the Monor equipment depot, the Central Labora-
tory, as well as the lab units at Dunaharaszti and 
Töltéstava. 
Regarding Colas Alterra Zrt., the auditors checked 
the works at the Siófok sewage treatment plant, 
the headquarters and the operations of the 
Székesfehérvár Chief Engineering Unit, and the 
Budaörs industrial yard.
In this year, the plants of Gyöngyössolymos, 
Egerbakta, Recsk, and Sárospatak were up for 
review at Colas Északkő Kft.
As part of Colas Út’s inspection, the auditors 
showed up at the sites of the Western Hungarian 
Regional Directorate, the reconstruction sites 
of main roads 82 and 8, and the mixing sites at 
Jánosháza and Töltéstava.

1 Útfelújítás a XXII. kerületben
Budapest XXII. kerületének önkor-
mányzata megbízásából felújítottuk 
a Temető utca 150 méteres szakaszát. 
A szakaszon teljes pályaszerkezet-cserés 
útburkolatot építettünk két réteg aszfalt 
beépítésével, a homlokzattól homlokza-
tig tartó felújítás során pedig mindkét 
oldalon térkövezett járdaburkolatot 
készítettünk, valamint felújítottuk  
a közműszerelvényeket is.

2 Megint a Mercedes-gyárnál dolgozunk
A Mercedes-Benz Manufacturing 
hungary Kft. pályázatot írt ki a jelenleg 
is üzemelő gyár bővítéséhez szükséges 
kiszolgálóút megépítésére, amelyet  
a Colas út Zrt. sikeresen megnyert. 
Feladatunk lesz a gyár területén kívül 
egy 1,3 kilométer hosszú 2×1 sávos út-
pálya megépítése, illetve a gyár területén 
belül egy nagyjából 150 méter hosszú 
összekötő út létrehozása a hozzá csatla-
kozó, közel 2000 négyzetméter felületű 
bazaltbeton rakodótérrel. A szükséges 
vízelvezetési munkákat szintén a Colas 
út fogja elvégezni.

3 Somogytúron dolgozik a Colas Út
Többfordulós ajánlatadás és jó néhány 
tárgyalás után elnyertük a somogytúr 
környéki öt településre kiírt pályázat 
úthelyreállítási munkáit. A projekt 
generálkivitelezési munkáit – a csatorna-
hálózat kialakítását és szennyvíztisztító 
telep építését – a szabadics Közmű- és 
Mélyépítő Zrt., illetve a West hungária 

Bau Kft. végzi konzorciumi felállásban, 
közbeszerzés keretében. A mi feladatunk 
a pályaszerkezetek helyreállítása lesz a 
csatornahálózat nyomvonalain, mind az 
önkormányzati, mind pedig az országos 
közutak esetében. A projekt öt település 

– látrány, somogytúr, somogybabod, visz 
és Gamás – csatornahálózatát érinti.

4 Elnök-vezérigazgatói látogatás
Június 14-én Magyarországra látogatott 
hervé le Bouc, a Colas sA elnök-vezér-
igazgatója és Jacques leost nemzetközi 
igazgató. A program a Colas Északkő 
tállyai bányájának bejárásával kezdődött, 
majd a tarcali Andrássy Kúriában folyta-
tódott, ahol sokorai István, a magyaror-
szági cégcsoport elnök-vezérigazgatója 
tartott előadást a magyar Colas ered-
ményeiről és jövőjéről. A leányvállalatok 
vezérigazgatóival kiegészült társaság a 
látogatás zárásaként részt vett egy tokaji 
borkóstolón. le Bouc és leost urak meg 
voltak elégedve a magyar teljesítménnyel, 
felhívták a figyelmet a munkavédelem 
elsődleges fontosságára és sok sikert 
kívántak az új tenderek elnyeréséhez.

5 Indul az M35-ös
A Colas hungária Zrt. és a Colas út Zrt. 
közös ajánlattétele bizonyult a legala-
csonyabb összegű, 17,2 milliárd forintos 
érvényes ajánlatnak az M35 autópálya 
4-es számú főút–repülőtéri bekötő út 
(43+620–49+050 kmsz.) közötti szaka-
szára. Az 5430 méter hosszú autópálya-
szakasz két felüljárót, három aluljárót és 

két csomópontépítést tartalmaz, közel 
egymillió köbméteres töltésigénnyel. 
A támogatási szerződést már aláírták, 
így már meg is kaptuk a munkaterületet 
debrecen mellett.

6 A 21-es úton dolgozik a Colas Út
A Colas út Zrt. a Colas hungáriát is 
magába foglaló konzorcium vezető-
jeként szerződött NIF Zrt.-vel 2016 
májusában a 21-es főút II. szakasz 
négynyomúsításának kivitelezésére 
mintegy 4,5 km hosszúságban, ahol 
május 26-án vettük át a munkaterületet. 
Jelenleg fák kivágása, bozót- és cserjeir-
tás, humuszolási munkák zajlanak nagy 
erővel annak érdekében, hogy a 2018. 
májusi befejezési határidő tartható 
legyen. A műszaki feladat részeként a 
forgalom folyamatos, 2×1 sávon történő 
fenntartása mellett több nagy, külön 
szintű csomópont is építendő, illetve 
jelentős mennyiségű földút és más utak 
építése/felújítása is feladatunk részét 
képezi, különböző vízi és energiaközmű-
vek kiváltása mellett.  

7 Új munkák a Colas Alterránál
A Colas Alterra az alábbi munkákat nyer-
te meg az elmúlt időszakban:
 „A Budapest villamos és trolibusz 

járműfejlesztés I. ütem” projekt kere-
tében közúti vasúti peron-, vágány- és 
egyenáramú kábelépítés, valamint 
kapcsolódó felsővezeték-építési, 
váltófűtés-létesítési, közműépítési, 
forgalomtechnikai és útépítési mun-
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szöveg: Bekes Csaba, Litványi Károly, Rajcsányi Ferenc, Szabó Máté,
Szakács-Fehérváry Gábor, Takács Bálint, Tamás Ádám, Vibihál K. Balázs 

fotó: Pénzes Róbert, Szentgyörgyi Zsolt, Tamás Ádám

kák, és kiegészítő tervezési munkák 
elvégzése. A projekt szerződéses 
ára 2165 millió Ft, melyből az Alterra 
része 1393 millió Ft

 Budapest XI. ker., schweidel utcai 
gázvezeték rekonstrukciója (Megren-
delő: FŐGáZ)

 Budapest XIv. ker., vezér úti gázveze-
ték rekonstrukciója a vezér út 186.–
Jeszenák utcáig (Megrendelő: FŐGáZ)

 Budapest XI. ker., Bocskai út–Karoli-
na út kereszteződésében csatornare-
konstrukció elkészítése (Megrendelő: 
FCsM)

 Budapest XI. ker., Tornavár utca 
csatornarekonstrukció elkészítése 
(Megrendelő: FCsM)

Folyamatban lévő kivitelezéseink is jól 
haladnak. A siófoki szennyvíztelepen 
május 31-én megkezdődött a szennyvíz-
vonal próbaüzeme, a BKIsZ III. területén 
pedig május 20-án indult el a csatorna-
rendszer próbaüzeme.

8 ISO auditok a cégcsoportnál
áprilisban megkezdődtek a cégcsoport 
integrált irányítási rendszerének cégen-
kénti külső auditjai. Az auditok lefoly-
tatására továbbra is a Bureau veritas 
Magyarország Kft.-t kértük fel.
Az ellenőrzések során a központi (irodai) 
tevékenységeken túl az auditorok fix 
telephelyeinket és kivitelezési helyszíne-
inket egyaránt látogatták.
A Colas hungária Zrt. esetében prog-
ram  pont volt: M0/M7 csomópont 
épí té se, Monori gépészeti telephely, 
a dunaharaszti, töltéstavai és a központi 
laboratórium.
A Colas Alterra Zrt. esetében ellenőrizték 
a siófoki szennyvíztisztító telep kivitele-
zését, a székesfehérvári Főmérnökség 
telephelyét és munkáit, valamint a 
budaörsi telephelyet.
A Colas Északkő Kft.-nél az idei évben 
Gyöngyössolymos, egerbakta, recsk és 
sárospatak került a terítékre.
A Colas út Zrt. auditján a Nyugat-magyar-
országi Területi Igazgatóság helyszíneit, 
a 82-es és 8-as számú főutak felújítását, 
valamint a jánosházi és töltéstavai keve-
rőtelepeket vizsgálták.
Az auditorok által feltárt hibák és 
hi ányos ságok helyesbítését azonnal 
megkezdtük, fejlesztési javaslataik meg-
fontolás tárgyát képezik.
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interjú: dr. Kertész Botond
fotó: dr. Kertész Botond

  Mozaik: How did you first begin 
working for Colas Északkő? 
Sándor Hollókői: In 1969, I applied for an ap-
prenticeship at Észak-Magyarországi Kőbánya 
Vállalat (Northern Hungarian Quarrying Com-
pany), the legal predecessor of Colas Északkő; 
that’s how I started working in Tarcal as an 
electrician. After one year, in the summer of 
1970, I returned to my home region to become 
the supervisor of the electrician team in Tállya. 

M: What was the Tállya plant like at that 
time? 
S. H.: The Tállya mine was equipped with a 
cableway system, which meant that its capa-
city was limited. Back then, annual production 
was around 450-500,000 tonnes. We mainly 
manufactured aggregates for railway con-
struction, which was necessary for Hungarian 
railway developments. We also produced 
road-construction materials, practically 
the early versions of today’s product range. 
The reconstruction works started in the late 

’70s: the company discarded the old cableway, 
and they set up one of Central Europe’s most 
modern, custom-made conveyor-belt systems. 

M: How did you get through the fall  
of communism and privatisation?
S. H.: In the years following Hungary’s 
conversion to democracy, we were in a rather 
dire situation. The planned economy didn’t 
just go away. Prices and circumstances were 
regulated above our heads, and our technical 
equipment was also in quite a poor state. Ulti-
mately, the Hungarian state decided to sell in-
dustrial facilities such as the Tállya mine, and 
Colas became the new owner. Evaluation and 
development were kicked off right after the pri-
vatisation.  Once again, railway-construction 
materials became the centre of attention, and 
our aggregates met the specifications thanks 
to our two new crushers.

M: When were you appointed as plant 
manager?
S. H.: I became the sole, autonomous manag-
er of Tállya in 1992. In that year, 277 people 
worked at the plant, but the headcount kept 
dropping until the end of the ’90s, because 
less and less employees were necessary to 
maintain and operate the modern machinery. 
The full-scale reconstruction of the Tállya 
mine was completed in the summer of 2008. 
At that point, at the age of 58, I thought I had 
done enough for mining. Four of us retired at 
the same time, which also solved the issue of 
overstaffing. If you ask me, the commitment 
to your workplace and your colleagues 
is crucial. I still keep in touch with my old 
co-workers, and we even come together once 
or twice a year.

INTERVIEW WITH SÁNDOR HOLLÓKŐI, 
RETIRED MANAGER OF THE TÁLLYA PLANT

soknak. Két új törőt telepítettünk, ez volt 
az első fejlesztés. ezek beüzemelésével 
megváltozott a kőzet alakja, így megfelelt 
a vasútépítésnek, és elég nagy piacuk is 
lett a termékeknek.

M.: te mikor kerültél üzemvezetői 
pozícióba?
H. s.: 1992-től lettem Tállyán felelős, 
önálló vezető. ekkor még 277-en dol-
goztunk Tállyán, de a 90-es évek végéig 
folyamatosan létszámcsökkenés volt, 
hiszen a korszerűbb technikai eszközök 
karbantartásához egyre kevesebb ember-
re volt szükség. 2005–2006 körül 2 millió 
tonna építőanyagot adtunk el Tállyáról 
egy év alatt. ehhez hozzájárult az is, hogy 
a közelben épült az M3-as autópálya, 
aminek nagy volt a kőzetigénye.

M.: a nyugdíjazásod előtt fejeződött 
be az Északkő talán legnagyobb tállyai 
beruházása, az új előtörő-másodtörő 
technológia telepítése.
H. s.: Tállya rekonstrukciója így lett teljes. 
A társaság úgy döntött, a minőség irányá-
ba kell menni, és az előtörés-másodtörést 
is korszerűsíteni kell. A rekonstrukció 
2008 nyarára fejeződött be. Épp ekkor 
vált elérhetővel a korengedményes nyug-
díj, én pedig úgy gondoltam, 58 évesen 
elég volt a bányászatból. Éreztem, hogy 
ha ez a rekonstrukció befejeződik, az haté-
konyságnövekedéssel, következésképp 
létszámcsökkentéssel fog járni. Nem 
akartam azoknak az embereknek az élete 
felett dönteni, akikkel együtt nőttem fel, 
sem a fiatalok munkáját elvenni, így a 
nyugdíj mellett döntöttem. végül összesen 
négyen mentünk egyszerre nyugdíjba, és 
ezzel megoldottuk a létszámproblémát is. 
úgy gondolom, nagyon fontos a munkahe-
lyünkhöz, a kollégákhoz való ragaszkodás. 
Mi a mai napig tartjuk a kapcsolatot, éven-
te egyszer-kétszer leülünk beszélgetni a 
nyugdíjas kollégákkal, vezetőkkel.

miatt szükség is volt. emellett útépítési 
anyagot is gyártottunk, gyakorlatilag 
a mostani szortiment elődjeit, és egy 
időben kőhasítást is végzetünk.

M.: Mikor indultak meg az első fejlesz-
tések?
H. s.: A 70-es évek végén az igazgatóság 
létrejötte után elindult a rekonstrukció. 
A társaság megszüntette a kötélpályát, 
helyette pedig beüzemelték Közép-európa 
egyik legkorszerűbb, egyedi gyártású sza-
lagpályáját. sajnos a mögötte levő techni-
kai berendezések nem voltak meg felelő 
kapacitásúak ahhoz, hogy biztonsággal 
ki tudják szolgálni az egész egységet, de 
a fejlesztés mindenképp elindult. 

M.: Hogyan éltétek meg a rendszervál-
tást és a privatizációt?
H. s.: A rendszerváltás előtt sajnos 
eléggé rossz helyzetben voltunk, hiszen 
a tervgazdálkodás miatt az árakat és a 
körülményeket továbbra is felső szinten 
határozták meg. volt, hogy a csőd szélén 
volt a társaság, fejlesztési pénzünk nem 
nagyon maradt, mindenért könyörögni 
kellett a központi irányításnak. elég rossz 
állapotban voltak a technikai berende-
zések, a korszerűbb dolgokat pedig nem 
tudtuk megvásárolni. végül a magyar 
kormány úgy döntött, hogy a Tállyához 
hasonló ipari létesítményeket értékesíti. 
volt némi hercehurca és kellemetlenség, 
a végén pedig meglepetésszerűen tudtuk 
meg az újságból, hogy az új tulajdonos a 
Colas lett.

M.: az új tulajdonos új fejlesztéseket is 
hozott magával?
H. s.: Így van, a privatizáció után azonnal 
megkezdődött a felmérés. átnézték a 
rendszert, a technikai egységeket, és 
eldöntötték, hol kell fejleszteni. Ismét 
előtérbe kerültek a vasútépítési anyagok, 
de a mi kőzetünk nem felelt meg az előírá-

AZ IDÉN 25 ÉVES COLAS ÉSZAKKŐ SOK VÁLTOZÁST MEGÉLT 
AZ ELMÚLT ÉVTIZEDEK ALAT T. HOLLóKŐI SÁNDOR KöZEL  
40 ÉVIG DOLGOZOT T A TÁLLyAI üZEMBEN. 

25 évesA ColAs észAkkő

Interjú 
Hollókői 
Sándorral

sándor 1950-ben született Tállyán, és 
valódi lokálpatriótaként itt is maradt 
ezen a vidéken. A szülei földművesek, 
szőlőművelők voltak, akik próbálták arra 
biztatni fiukat, hogy inkább az iparban 
helyezkedjen el. Az általános iskola el-
végzése után Miskolcon érettségizett és 
ott szerzett villamos szakvégzettséget is. 

Mozaik: Hogyan kerültél kapcsolatba 
a Colas Északkővel, pontosabban 
annak jogelődjével? 
Hollókői sándor: 1969-ben 
jelentkeztem gyakorlatra az Észak-
Magyarországi Kőbánya vállalathoz, 

a Colas Északkő jogelődjéhez, így 
kerültem villanyszerelőként először 
Tarcalra. egy év után, 1970 nyarán 
jöttem vissza a szülőföldemre, Tállyára. 
Az akkori cégvezetés úgy döntött, hogy 
szeretné Tállyát kicsit felrázni, így 
Tarcalról hoztak képzett szakembereket, 
termelésirányítókat, így kerültem én is 
ide villamoscsoport-vezetőnek. ekkor 
kezdődött a villamos motorgépek be-
üzemelése, így aztán szakemberhiány-
nyal küzdött a térség. Később, a 70-es 
évek közepén pont ezért indítottuk el 
a szakemberképzéseket a környékbeli 
bányászok gyerekeinek. 

M.: Hogy nézett ki ekkoriban a tállyai 
üzem? 
H. s.: Tállya kötélpályás rendszerű bánya 
volt, így a kapacitása be volt határolva. 
Akkor még a robbantásos módszer miatt 
veszélyes volt a bányászat, körülményes 
volt az egész illesztési technológia, épp 
ezért próbáltak gyakorlott szakembere-
ket hozni ide. ekkor 450-500 ezer tonna 
körül volt az éves kapacitás. Az 1 millió 
tonnás kitermelést a 70-es évek máso-
dik felére sikerült elérni, sőt meghaladni. 
ekkor 420-430 fő dolgozott Tállyán. 
Az üzem fő terméke a vasútépítő kő volt, 
amire a magyarországi vasútfejlesztések 
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A Colas a megalapítása óta nagy hang-
súlyt fektet az innovációra, a forradalmian 
új technológiákra. A cég Technológiai 
Campusa (CsT), valamint a Francia 
Napenergetikai Intézet öt évig tartó kuta-
tásának eredménye egy páratlan vívmány, 
amely forradalmasíthatja a napenergiá-
ban rejlő lehetőségeket.
A WattWay egy vékony fotovoltaikus, 
azaz napelemes panel, amely a meglévő 
burkolatra ragasztva tiszta, megújuló 
elektromos energiát képes termelni, 
miközben az útburkolaton továbbra 
is bármilyen jármű közlekedhet. Az új 
technológiát 2015 októberében, a párizsi 
klímakonferencián mutatták be a közön-
ségnek, ahol a WattWay el is nyerte a Zöld 
Megoldások díjat.
A WattWay panelekben lévő fotovoltaikus 
cellák gyantából és különböző polime-
rekből álló rétegekbe vannak ágyazva, 

amelyek elegendő napfényt engednek át, 
de egyben ellenállóvá is teszik a panelt.  
A cellák egy rendkívül vékony polikristá-
lyos szilíciumrétegen keresztül veszik fel 
a napenergiát, amely így elektromos ener-
giaként hasznosul. A panelek a burkolat 
felőli oldalon csatlakoznak az érintésvé-
delmi elemeket tartalmazó modulhoz.
A csupán néhány milliméter vastag, 
időtálló és csúszási ellenállással rendel-
kező WattWay paneleket meglévő utak, 
parkolók, kerékpárutak burkolatához 
ragasztják, így nincs szükség az infra-
struktúra újratervezésére vagy újjáépí-
tésére. Jövőbeni hasznosíthatóságának 
szinte csak a képzeletünk szabhat határt. 
A WattWay forradalmasíthatja a valós 
idejű forgalomkezelést, az automatizált 
járműirányítást, az elektromos autók 
menet közbeni töltését, vagy lehet az első 
lépés egy új, „okos” úton.

WATTWAY – PHOTOVOLTAIC ROAD FORWARD

  Ever since its foundation, Colas has paid 
special attention to innovation and progressive 
technologies. After five years of joint research, 
the company’s Technology Campus (CST) and 
the French National Institute for Solar Energy 
presented a patent that could revolutionise 
the applications of solar power.
WattWay is a thin photovoltaic – more com-
monly known as solar – panel, which is capable 
of generating clean, renewable energy once 
installed onto the road surface, while not re-
stricting traffic on the road in any way. The new 
technology was revealed at the United Nations 
Conference on Climate Change held in Paris in 
October 2015, where WattWay was presented 
with the Climate Solutions Award.
The photovoltaic cells of the WattWay panels 
are embedded into layers of resin and various 
polymers, which enable solar energy to be 
harvested, yet make the units highly durable. 
Cells absorb solar energy through a very thin 
polycrystalline silicon layer, thus converting 
sunlight into electric power. On the side facing 
the pavement, the panels are connected to the 
module containing ingress protection elements.
WattWay units are only a few millimetres thick, 
but are characterised by high durability and 
skid resistance. The panels can be installed 
onto the surfaces of existing roads, parking 
lots and bike paths, avoiding the necessity for 
re-designing or re-building the infrastructure. 
WattWay could revolutionise real-time traffic 
management, automated vehicle control, 
the in-motion charging of electric cars, or could 
become the first step towards a new type of 

“smart” road.

szöveg: Szakács-Fehérváry Gábor
fotó: Joachim Bertrand

A COLAS A FRANCIA NAPENERGETIKAI INTÉZET-
TEL EGyüT TMűKöDVE 2015-BEN HOZTA LÉTRE 
A VILÁG ELSŐ FOTOVOLTAIKUS ÚTBURKOLATÁT.

1 kM WattWay egy 5000-es lélekszámú város közvilágításához  
elegendő áramot tud termelni

15 M2 WattWay elegendő egy csomópont közlekedési lámpáinak 
energiaellátásához

20 M2 WattWay elegendő elektromos energiával képes ellátni  
egy átlagos háztartást

100 M2 WattWay 100 000 km megtételéhez szükséges energiával 
képes ellátni egy elektromos autót

WattWay –  
nApelemes úTon A jövőbe
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 „Cipőt a cipőboltból” – kezdte beszédét 
Cseh Zoltán, a Colas Északkő Kft. ügy-
vezetője az új dunakeszi telephely megnyi-
tóján. Bár a mi esetünkben talán inkább 
a „követ a kőkereskedésből” változat állja 
meg a helyét, a lényeget mégis nagyon 
jól kifejezi ez a mondás: a Colas Északkő 
legújabb telephelye kifejezetten zúzottkő-
értékesítésre specializálódott. 
hosszú út vezetett idáig, de most, egy 
évvel később azt mondhatjuk, a tervek 
végre megvalósultak. A legfontosabb kér-
dés az ideális helyszín megtalálása, kivá-
lasztása volt. A duna dráva Cement Kft. 
nagyjából egy éve került a látóterünkbe a 
projekt kapcsán, bár sokrétű együttmű-
ködésünk évtizedes múltra tekint vissza. 
A cég felszabaduló telephelye jelentette 
az utat a mi növekedési terveink megvaló-
sításához, s így június elsején beindíthat-
tuk a dunakeszi logisztikai Parkot. 
Az volt a célunk, hogy Budapest kapujá-
ban az agglomeráció zúzottkőigényét ne 
csak bonyolult logisztikai szervezés során 
a bányaüzemeinkből tudjuk kiszolgálni, 
hanem azonnal, telephelyünkön legyenek 
elérhetők kiváló minőségű termékeink, 

szöveg: Nyitrai Balázs
fotó: Nagy Balázs

ÉSZAKKŐ OPENS NEW DEPOT IN DUNAKESZI

  “Shoe from the shoe store” – the CEO 
of Colas Északkő Kft, Zoltán Cseh, started 
his speech with this classic Hungarian saying 
at the opening ceremony of the company’s 
new depot in Dunakeszi. Perhaps saying a 

“stone from the stone store” would have been 
more fitting in our case, yet the saying was 
spot on for the occasion: the newest depot of 
Colas Északkő was opened specifically with 
crushed-stone sales in mind.
It took us a while to get there, but our plans 
have finally been realised. To begin with, pick-
ing the ideal location was probably the most 
crucial issue. Duna Dráva Cement Kft. came 
into the picture roughly one year ago, although 
cooperation between the two companies 
dates back decades. The depot of Duna 
Dráva Cement was about to be shut down, 
which paved the way for our expansion plans. 
The Dunakeszi Logistics Park opened its gates 
on the first day of June.
Our chief objective was to bring crushed-stone 
products closer to the Budapest agglomera-
tion, thus eliminating the complicated logisti-
cal organisation related to the delivery straight 
from our mining sites. Instead, we chose to 
make our prime-quality products available 
at our 20,000-square-metre retail depot. 
Among over 20 product categories, our clients 
can find limestone from Kesztölc, andesite 

from Szob and Nógrádkövesd, basalt from 
Egerbakta (which is a truly unique product), 
and rhyolite tuff from Bodrogkeresztúr. 
The latter material is primarily for agricultural 
applications, and had been hard to come by 
in Budapest due to the great distance from 
the source.
Since there is a long tradition of selling sand 
and gravel at the site, we expanded the 
available range of materials. We obtained a 
number of different gravel products from the 
mines of Southern Pest County, allowing us to 
retain our existing customer base. The depot 
is striving to keep up with the demand, in-
cluding materials for building driveways, rock 
gardens, playgrounds, fences, garden ponds 
or soakaway trenches. Whether a customer 
is looking to purchase hundreds of tonnes of 
aggregates or just a few pieces of stone for a 
rock garden, we’ll be able to meet everyone’s 
needs at Dunakeszi.
And the line of new services doesn’t stop 
there: we are planning to take over, process, 
and re-sell inert construction waste – the re-
quired permits are currently being acquired. 
This activity will complete the services offered 
by the Dunakeszi Logistics Park, which will 
serve both individuals and enterprises with 
regard to consulting, construction, demolition, 
and recycling.

új telephelyet 
nyItott  
A ColAs észAkkő 
dunAkeszIn

a mintegy 20 ezer négyzetméteres 
területen. A több mint 20-féle termék 
közt található kesztölci mészkő, szobi 
és nógrádkövesdi andezit, egerbaktai 
bazalt, ami igazi kuriózum, valamint 
a mezőgazdaság számára oly fontos 
bodrogkeresztúri riolittufa, amelynek 
budapesti beszerzése eddig sok nehéz-
ségbe ütközött a nagy távolság miatt.
Mivel a telephelyen a sóder-, homok- és 
kavicskereskedésnek évtizedes hagyo-
mánya van, ezért a legnagyobb újdonság, 
hogy a régi termékpalettát megtartva 
kibővítettük a portfóliónkat. A dél-pesti 
bányákból kavicsféleségeket is beszerez-
tünk, így a jól bejáratott ügyfélkört sem 
kell elengednünk. Mindez természetesen 
csak a kezdet, hiszen folyamatosan 
keressük azokat a partnereket, akiknek 
a termékei illeszkednek a telephely 
portfóliójához. A szükségletekhez igazodva 
gabionkerítések, zsákos hidegaszfalt, 
bitumenemulzió, vágott és faragott kövek 
egyaránt megjelenhetnek nálunk. Minden 
igényt igyekszünk kielégíteni, legyen szó 
kocsibeálló, sziklakert, halastó, játszótér, 
kerítés vagy esővízszikkasztó építéséről. 

AZ ÚJ EGySÉG A FŐVÁROS ÉS  
AZ AGGLOMERÁCIó KŐIGÉNyEINEK  
KIELÉGíTÉSÉT SEGíTI JÚNIUS óTA.

Akár több száz tonna zúzottkőre, akár csak 
néhány sziklakerti darabra van szükség, 
dunakeszin mindenben tudunk segíteni.
A fentieken kívül egyéb újdonsággal 
is készülünk: inert építőipari bontási 
anyagok befogadását, feldolgozását és 
továbbértékesítését tervezzük, melynek 
engedélyeztetése jelenleg még folyamat-
ban van. ezzel a tevékenységgel kiegé-
szülve lesz teljes a dunakeszi logisztikai 
Park, amely megfelelően szolgálhatja a 
lakosságot és a vállalkozásokat, legyen 
szó tanácsadásról, építésről, bontásról 
vagy újrahasznosításról. 

akár több száz tonna 
zúzottkőre, akár 
csak néhány szikla-
kerti darabra van 
szükség, dunakeszin 
Mindenben tudunk 
segíteni.
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legtöbb közműkiváltás, illetve az út- és 
vízépítési munkák azon részei, melyek 
nem ütköztek a meglévő elektromos 
oszlopokkal.
Idén tavaszra maradt a körforgalmak 
bekötése a 8103-as jelű útba, amely 
a reggeli és esti időszakban igencsak 
forgalmas. Mivel Törökbálinton 2016 
februárjában a korábbi évek havi csapa-
dékátlagának több mint duplája hullott 
le, ezért a földmunkák a Colas út Zrt. 

szöveg: Dóka Roland
fotó: Dóka Roland

A MEGLÉVŐ ADOT TSÁGOKHOZ MAXIMÁLISAN IGAZODVA, KöLTSÉG-
HATÉKONyAN BŐVíTET TE A COLAS HUNGÁRIA AZ M0–M7-ES AUTóPÁLyÁK 
CSOMóPONTJÁT.

kiágazó egy-egy új autópálya-csomóponti 
ág az M7-es autópálya le-, illetve felhajtó 
ágaként működik, tehermentesítve a 
sztráda Érd mellett lévő, kis kapacitású 
csomóponti ágait.
A tervezéskor maximálisan alkalmazkod-
tunk a meglévő adottságokhoz annak 
érdekében, hogy költséghatékonyan, új 
műtárgyak építése nélkül tudjuk bővíteni 
a külön szintű autópálya-csomópontot. 
A lehajtó ágat a meglévő földút nyom-
vonalát felhasználva, az M7-es főpálya 
vasbeton szerkezetű hídján, valamint egy 
meglévő tubosider műtárgyon keresztül 
vezettük át, melyeket fel is újítottunk. 
A felhajtó ág csomópontját a zajvédő 
fal megnyitása után közvetlenül tudtuk 
csatlakoztatni. 
2015-ben a munkák a szokásos közmű-
tervezési és engedélyezési feladatokkal 
kezdődtek. Mivel az elektromos kiváltás-
hoz szükséges engedélyeket lassabban 
sikerült megszerezni, így a 20 kv-os 
légkábelhálózatot csak a téli hónapok-
ban tudtuk áthelyezni. ettől függetlenül 
a tavalyi év során sikerült elvégezni a 
földmunkák nagy részét, megvalósult a 

kibővült 
Az AuTÓpálYA-CsomÓponT  
TörökbálInT melleTT

lezárult a Törökbálint mellett megépült 
M0–M7-es autópályák csomópontjának 
bővítése, s elérkezett a műszaki átadás 
ideje. A Colas hungária Nagy létesítmé-
nyek Igazgatóságának egy év állt rendel-

kezésére, hogy megvalósítsa a nagyjából 
1,4 milliárd forint értékű beruházást. 
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
megbízásából megvalósított projekt 
keretén belül két körforgalmi csomópont 

épült a 8103-as jelű út Törökbálint és 
Érd közötti szakaszán. ezek a körfor-
galmak biztosítják majd a közvetlen és 
gyors kapcsolatot a környéken lakóknak 
Budapest irányába. A körforgalmakból 

COLAS TRANSFORMS MOTORWAY 
INTERCHANGE NEAR TÖRÖKBÁLINT

  The expansion of the M0-M7 motor-
way interchange has been finished near 
Törökbálint, clearing the way for the technical 
handover procedure. The Major Projects Divi-
sion of Colas Hungária had one year to realise 
the 1.4-billion-forint investment.
The project – ordered by the Hungarian 
Infrastructure Development Agency – entailed 
the construction of two roundabout junctions 
on road 8103 between Törökbálint and Érd. 
These roundabouts are set to provide local 
residents with a fast and direct link towards 
Budapest: two legs of the roundabouts will 
serve as on-ramps and off-ramps of motorway 
M7, relieving the road’s low-capacity inter-
change branches near Érd.
In order to expand the multi-level interchange 
with maximum cost-efficiency and without the 
construction of new structures, we were forced 
to adapt to the local circumstances in the design 
phase. The off-ramp was aligned to the path of 
a former earth road, and was led through the re-
inforced concrete bridge of the M7 motorway’s 
main carriageway and an existing Tubosider 
structure, both of which have been reconstructed 
in the process. The on-ramp could be linked up 
directly, after opening up the noise wall.
Back in 2015, the works started with the usual 
public-utility design and permitting procedures. 
As it took considerable time to obtain the 
permits for the power-line conversions, the 20 kV 
overhead cable could only be relocated during 
the winter months. Nevertheless, we managed 
to wrap up the bulk of earthworks before the 
end of 2015, similarly to most utility relocations, 
and the parts of road construction and water 
engineering works, which were not obstructed by 
the existing power-cable poles. 
Connecting the roundabouts to road 8103 

– which was quite busy in the morning and evening 
hours – remained for spring. Since the amount of 
precipitation in February 2016 was the double 
of previous years’ average for the same period in 
Törökbálint, the earthworks have been complet-
ed with the help of Colas Út’s soil stabilisation 
machinery. Lime- and cement-bound stabilisers 
played a large part in avoiding significant delays. 
Traffic engineering works – the final phase of road 
construction projects – have also come to an 
end by now. Subsequent to closing the technical 
handover, only the project’s closure and the 
official putting-into-operation are ahead of us.

a földMunkák  
a colas Út zrt. 
talajstabilizációs 
gépláncának  
segítségével  
készültek el.

Főbb mennyiségek

2 db körforgAlom,  
2 db AuTÓpálYA-CsomÓponTI ág  
és 2 db műTárgYfelújíTás 

10 000 M3 humuszleszedés

30 000 M3 földmunkA

3000 M3 Ckt

6000 T AszfAlT

4,5 hA Csereerdő

talajstabilizációs gépláncának segítsé-
gével készültek el. A mész- és cement-
kötésű stabilizációk sokat segítettek 
abban, hogy a projekt ne húzódjon el 
túlságosan. Mostanra befejeződtek 
a forgalomtechnikai munkák is, ami 
az útépítési projektek legutolsó fázisa. 
A műszaki átadás lezárása 2016. június 
10-én megtörtént, jelenleg a forgalomba 
helyezési eljárás és a projektzárás van 
folyamatban.
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szöveg: Németh István
fotó: Németh István

a teljes felújításra 90 napot kaptunk. 
szerződésünk értéke nettó 30 millió 
forint, a befejezési határidő pedig június 
15-e volt. A közművek átépítését követő-
en természetesen a burkolat felújítására, 
helyreállítására is nagy hangsúlyt fekte-
tett a megrendelő.
Munkánkat egy nem várt esemény is 
nehezítette: kihasználva az alkalmat, 
a jelenlegi felújítással nem érintett 
közművek üzemeltetői is célszerűnek 
látták a saját vezetékeiken elvégezni 
a legszükségesebb munkálatokat 
(gázvezeték főelzárójának cseréje, csa-
padékbekötések felújítása), nehezítve 
ezzel a mi munkavégzésünket, hiszen 
a körülmények ellenére a szerződéses 
határidőnket nem lehetett módosítani. 
Természetesen bizakodva tekintünk 
a jövőbe, hiszen az ehhez hasonló, 
meglehetősen régi közművekkel és bur-
kolattal rendelkező, ugyanakkor nagyon 
hangulatos utcából még sok található a 
városban, és örülünk, hogy hosszú évek 
után ismét sikeresen jelen vagyunk a 
város által meghirdetett projekteken.

PUBLIC UTILITY RECONSTRUCTION 
IN SZÉKESFEHÉRVÁR

A székesfehérvári önkormányzat az el - 
múlt időszakban több közmű-rekonstruk-
ciós közbeszerzést indított, melyeknek 
tárgya elsősorban ivóvízvezetékek és 
szennyvízcsatornák felújítása volt. Az el-
múlt évben a megjelent pályázatok nagy 
részét megnyerve közel 90 millió forint ér-

tékben végeztünk a városban hasonló te-
vékenységet, például a rozgonyi Piroska 
utcában vagy a Kinizsi Pál utcában. 
A legutóbbi közbeszerzés tárgya a szak-
mában sokak által ismert Jáky József 
szakközépiskola melletti Martinovics 
utca felújítása volt. Az utcában a közmű-

vek üzemének folyamatos fenntartása 
mellett kellett átépítenünk a vezetékeket, 
ami után mindkét oldalon új szegélyeket, 
járdákat és útburkolatot is készítettünk. 
Mivel sajnos maga az utca mindössze 
170 méter hosszú, ezért a megrendelő is 
meglehetősen szűkre szabta a határidőt: 

  With the primary goal of renovating 
the city’s potable-water and sewage lines, 
the local government of Székesfehérvár has re-
cently launched a series of public procurement 
procedures for utility reconstruction works. 
After managing to win the majority of tenders 
announced in the past year, we performed 
such works – in Rozgonyi Piroska Street and 
Kinizsi Pál Street, for instance – in an aggre-
gate value of nearly 90 million forints.   
The reconstruction of Matrinovics Street – next 
to the Jáky József Middle School, which is 
familiar to many construction-industry profes-
sionals – constituted the subject of the latest 
procurement procedure. At this location, we 
were tasked with rebuilding the pipes without 
disturbing the public utility services, and we 
subsequently constructed sidewalks, kerbs, 
and road pavement on both sides of the street. 
Since Martinovics Street is only 170 metres 
long, the client set a quite short deadline: 
we had only 90 days for the complete 
reconstruction job. The value of our contract 
amounted to 30 million forints, and the final 
deadline was 15 June. Further to the modern-
isation of utility lines, the client prescribed 
strict requirements regarding the high-quality 
restoration of the pavement.
At one point, the works were hindered by 
unexpected circumstances: making use of 
the opportunity, the operators of the nearby 
utility lines – otherwise unaffected by 
the reconstruction – decided to carry out 
maintenance on their pipe sections (replace-
ment of the main shutoff valve on a gas line, 
refurbishment of storm-water drains), thus 
complicating our situation – however, the final 
deadline could not be extended, despite 
the interference. 
Naturally, we are confident that future jobs 
of this kind will arise, as there are numerous 
streets in the city with a similarly charming 
atmosphere, but with similarly old public utility 
lines and pavement. Following a hiatus of 
many years, we were glad to make our return 
and participate in the projects ordered by 
Székesfehérvár.

közmű-rekonstrukció 
székesfehérváron

ISMÉT A KIRÁLyOK VÁROSÁBAN DOLGOZUNK, AHOL EZÚT TAL  
A MARTINOVICS UTCÁBAN ÉPíTJüK ÁT A VEZETÉKEKET.

a közművek átépítését 
követően természe-
tesen a burkolat  
felújítására,  
helyreállítására is 
nagy hangsÚlyt fekte-
tett a megrendelő.
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A Budapest Iv. kerületében található 
Görgey Artúr utca a város egyik legrosz-
szabb állapotban lévő útja volt egészen 
eddig. A Colas Alterra közel egyéves 
munkájának köszönhetően 2016 feb-
ruárjára már rá sem lehetett ismerni az 
újpesti utcára: átépült-megújult a teljes 
út- és villamospálya-szerkezet, még-

hozzá korszerű CdM rendszerű vasúti fel-
építménnyel, s a puszta funkcionalitáson 
túl egyéb fejlesztéseket is elvégeztünk.
Az út mindkét irányban kerékpársávval 
és parkolóhelyekkel egészült ki, a járdák 
új térkő burkolatot kaptak mindkét 
oldalon, emellett rendezett zöldfelületi 
sávokat alakítottunk ki cserjék és fák 

telepítésével. A villamospálya korsze-
rűsítése mellett megújult és átépült a 
vonalszakaszon található 6 peron is, 
természetesen az akadálymentesítés kö-
vetelményeinek megfelelően. A villamos 
áramellátásának áttervezése és -építése, 
a kapcsolódó hírközlési és elektromos 
hálózatok és a közvilágítási rendszer 
megújítása is a mi feladatunk volt.
Az új villamospályán sikerrel gördült 
végig a próbajárat 2016. január 31-én, 
ezt követően pedig február elsejétől kor-
látozott szolgáltatással, próbaüzemben 
megindult a villamosforgalom 20 napos 
átfutási idővel.
2016. február 22-ével a Colas Alterra 
teljesítette szerződéses kötelezettségeit, 
így megkezdődhetett a projekt műszaki 
átadás-átvétele. 2016. március 23-án 
ezt is sikeresen lezártuk, s jelenleg már 
csak a villamos- és útpálya használatba-
vételi engedélyezési eljárása folyik.

GÖRGEY ARTÚR STREET 
UNDERGOES RENOVATION

  Until recently, Görgey Artúr Street 
in Budapest’s District IV had been one of 
the city’s most neglected areas. Thanks 
to nearly one year of works by Colas 
Alterra, passersby can hardly recognise 
the once-deteriorated street: the pavement 
and the tram tracks experienced a compre-
hensive restoration, including the installation 
of state-of-the-art CDM rail technology. 
Besides pure functionality, we also con-
centrated on performing a number of other 
developments.
The road was upgraded with bicycle lanes 
in both directions and new parking spaces, 
the sidewalks received new decorative 
pavement on both sides, and we also formed 
green surfaces by planting trees and shrubs. 
In addition to the modernisation of the tram 
tracks, all six platforms of the section were 
reconstructed – naturally, with consideration 
to aspects of accessibility. Re-designing 
and re-building the tramline’s power supply, 
the renovation of the adjacent telecommuni-
cation cables and power grid, and the mod-
ernisation of the public-lighting system all 
formed parts of our job.
The first train rolled down the new tram 
tracks as a test run on 31 January 2016, 
followed by a 20-day trial period with limited 
service.
By 22 February 2016, Colas Alterra had 
fulfilled all of its contractual obligations, 
enabling the project’s technical handover 
to commence. The procedure was closed 
successfully on 23 March, and only the offi-
cial commissioning procedure is pending for 
the pavement and the tram tracks.

MegÚjult 
A görgeY ArTúr uTCA

A COLAS ALTERRA SEGíTSÉGÉVEL AKADÁLyMENTESíTET T PERONOK,  
ZöLD FELüLETI SÁVOK ÉS KERÉK PÁRÚT IS ÉPüLT A VILLAMOSPÁLyA 
FELÚJíTÁSÁVAL PÁRHUZAMOSAN.

2016. január 31-én 
gördült végig  
a próbajárat az Új 
villaMospályán.
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MODERN, REFURBISHED TRAM 
PLATFORMS IN ÚJBUDA

  In the spring of 2016, the consortium 
of Colas Alterra and Colas Út competed suc-
cessfully for the reconstruction of platforms 
under the first phase of the Budapest tram 
and trolleybus development project. 
The contract took effect on 23 April – from 
that date, we have 256 days to complete the 
assignment. Our deadline is 31 January 2017, 
while the total value of the contract amounts 
to over 2 billion forints with a 65%-35% break-
down between Colas Alterra and Colas Út. 
The job entails the renovation of platforms on 
three tramlines, as well as road-reconstruc-
tion works on a section of Fehérvári Road. 
All tram stops are to be rebuilt on Fehérvári 
Road, Bartók Béla Road, Villányi Road, and 
Alkotás Road in order to make them comply 
with the city’s low-floor trams. 
At the same time with our job, track recon-
structions on Bartók Béla Road and the 
renovation of the Budafok tram depot are 
also in progress on assignment. Platforms on 
Bartók Béla Road and Fehérvári Road must 
be renovated during the school holidays be-
tween 16 June and 26 August. Subsequently, 
we will have a 50-day-long track closure 
period on Villányi Road and Alkotás Road to 
complete the required works.

A peronok átépítésére kiírt tender hosszú-
ra nyúlt eljárása végén a Colas konzorciu-
mát hirdették ki győztesként. A szerződés 
április 23-án lépett hatályba, így ettől a 
naptól számítva összesen 256 nap áll 
rendelkezésünkre a feladat elvégzésére. 
A teljesítés határideje 2017. január 31-e, 
a szerződés értéke pedig több mint 2 mil-
liárd forint: ebből 65% a Colas Alterra, 
35% pedig a Colas út része. 
A feladat három villamosvonal peron-
jainak átépítését, valamint a Fehérvári 
út lecke utca és Csurgó utca közötti 
keresztmetszetének útfelújítási mun-
káit foglalja magában. A Fehérvári úton, 
a Bartók Béla úton, valamint a villányi és 
Alkotás úton közlekedő villamosok teljes 
szakaszán átépítjük a megállóhelyeket, 

hogy megfeleljenek az alacsonypadlós 
villamosközlekedés elvárásainak. 
A mi munkánkkal egy időben zajlik a bel-
ső Bartók Béla úti vágányfelújítás a BKv 
beruházásában, illetve a Budafoki kocsi-
szín átépítése a BKK megbízásából, ami 
kissé nehezíti a helyzetünket. Épp emiatt 
a BKK Zrt. megváltoztatta a vágányzár 
időszakát is, így az eredetileg tervezett 
három ütem helyett két ütemben kell a 
peronok átépítését elvégezni. A Bartók 
Béla úti, valamint a Fehérvári úti pero-
nokat az iskolai szünet kezdetétől, azaz 
június 16-ától annak végéig, augusztus 
26-áig kell átépítenünk, majd ezt követő-
en augusztus 27-étől a villányi–Alkotás 
úti vonalon kapunk 50 napos vágányzá-
rat az ott található peronok átépítéséhez.

korszerű, megújulÓ 

peronok Újbudán

szöveg: Tóth Róbert
fotó: Végh Viktória

szöveg: Láda Péter
fotó: Pörneczi Bálint

IDÉN TAVASSZAL A COLAS ALTERRA ÉS A COLAS ÚT 
KONZORCIUMA ELNyERTE A BUDAPESTI VILLAMOS 
ÉS TROLIBUSZ JÁRMűFEJLESZTÉSI PROJEKT ELSŐ 
üTEMÉBEN ÉRINTETT PERONOK ÁTÉPíTÉSÉT. 

180 ezer köbméter bevágást kell elkészí-
teni és nagyjából 120 ezer köbméternyi 
feltöltést kell megépíteni, a munka 
váltott műszakban, 0–24 órában zajlik. 
A helyzetet tovább nehezíti, hogy a terü-
leten folyamatos régészeti szakfelügyelet 
mellett lehet csak földmunkát végezni. 
A munkavégzés az üzemelő gyár 
közvetlen szomszédságában zajlik, 
ezért annak zavartalan működését 
is biztosítanunk kell. A munkaterület 
pormentességéről és a szállítóutak ki-
porzás elleni védelméről folyamatosan 
gondoskodunk, hogy az üzembe sem-
milyen körülmények között se jusson 
be por és a dolgozók is biztonságosan 
tudják megközelíteni az épületet.

A leGo Manufacturing Kft. a közel-
múltban döntött az új játékelemgyár 
bővítéséről, azonban a terület dombor-
zati viszonyai nem teszik lehetővé a 
munkálatok zavartalan megkezdését, 
ezért tereprendezési és földelszállítási 
munkákra van szükség. A munkában 
cégünk két egysége is részt vesz: a minő-
sítő méréseket a Colas hungária apafai 
laboregysége végzi, magát a kivitelezést 
pedig a Colas út Zrt. Kelet-magyarorszá-
gi Területi Igazgatósága irányítja. 
A kivitelezést 2016. május 23-án 
kezdtük meg rendkívül szoros üteme-
zéssel, ugyanis mindössze 8 hét áll 
rendelkezésünkre a feladat elvégzésére. 
Mivel ez alatt a rövid idő alatt mintegy 

bővül a lego 
jáTékelemgYár nYíregYházán

TEREPRENDEZÉSSEL ÉS A FöLDELSZÁLLíTÁSI  
MUNKÁK ELVÉGZÉSÉVEL SEGíTJüK A 2012 ÉS  
2015 KöZöT T ÉPüLT GyÁR BŐVíTÉSÉT.

a Munkavégzés  
jelentős számú  
Munkagéppel  
történik, hiszen  
átlagosan napi  
5000 köbMéter  
földet kell Meg-
Mozgatnunk.

LEGO TO EXPAND NYÍREGYHÁZA FACTORY

  Between 2012 and 2015, LEGO 
Manufacturing Kft. erected a gigantic, nearly 
122,000-square-metre toy-brick factory in 
Nyíregyháza. The construction had hardly 
come to a close, when LEGO already made a 
decision to expand the plant with the use of 
the empty plot west of the existing building. 
As the topography of the given area is 
unsuitable for works in its current condition, 
landscaping and earthworks must precede 
the construction.
Two separate Colas entities are involved in 
the works: qualification measurements are 
performed by the Apafa lab unit of Colas 
Hungária, while the Eastern Hungarian 
Regional Directorate of Colas Út is in charge 
of the physical works. 
We deployed to start the job on 23 May 
2016, and we were on a rather tight schedule: 
the time frame for the works is limited to 
only eight weeks. Since we have to remove 
180,000 cubic metres of soil and prepare 
nearly 120,000 cubic metres of fill within this 
short period, works are roaring ahead 24 hours 
a day in multiple shifts. To make the situation 
even more complex, earthworks on the area 
require constant archaeological supervision.
We are performing the works adjacent to 
the existing factory building, the undisturbed 
operation of which must be ensured at all 
times. In addition, we have to take measures 
to keep the job site and haulage roads free 
of dust, as the ingress of dust into the LEGO 
factory is to be avoided. 
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A jelenleg is folyamatban lévő, idei 
projektünk során több mint 8000 
négyzetméternyi aszfaltburkolatot 
építünk, több mint nettó 100 millió 
forint értékben. A kivitelezés főleg sze-
gélyezési munkákból, talajjavító réteg, 
CKT útalap és három réteg aszfaltbur-
kolat beépítéséből áll. A munkavégzés 
sajátossága, hogy ipari környezetben, 
számos szakági kivitelezővel párhuza-
mosan, rugalmasan együttműködve 
dolgozunk.
A háromévi közös munka után a cég 
idén további 2000 négyzetkilométernyi 
útburkolat teherbírás-megerősítésére, 
felújítására és egyéb munkákra kért fel 
minket. Örülünk, hogy a megrendelő 
elégedett a munkákkal, és egyre több 
feladatot bíz ránk, hiszen a hírek sze-
rint jövőre további projektekbe is  
be tervezi vonni vállalatunkat. 

számára munkalehetőséget.
A térség egyik legdinamikusabban 
fejlődő vállalata a Chemark Kft., 
akiknek immár harmadik éve dolgozik 
a Colas út. A cég évente több csarnok 
létesítését finanszírozza saját erőből, 
amelyeknek mi építjük feltáróútjait, 
parkolóit, rakodótereit, s elvégezzük  
az ezekhez tartozó közműépítéseket is. 

váltottunk ki. átépítettünk 6 buszmeg-
álló- és 4 villamosperont is.
A kivitelezés során felmerült problémák 
miatt pótmunkák elrendelésére is 
szükség volt, ezek további villamospálya-
építést és újabb elektromos vezetékek 
kiváltását jelentették. A pótmunkákkal 
együtt a szerződés nettó értéke 378 mil-
lió forintra nőtt, az átfutási idő pedig vé-
gül 240 nap lett, így a műszaki átadást 
idén áprilisban tudtuk megkezdeni és 
sikeresen lezárni.
A helyiek által már régóta várt, a meg-
rendelő részéről pedig már évek óta 
tervezett projekt megvalósításával az 
érintett útszakaszokon biztonságosabb 
és kényelmesebb lett a közlekedés mind 
a gyalogos, mind a közúti és kötöttpályás 
forgalom számára, a Colas út pedig 
egy újabb feladatot teljesített sikeresen 
Budapesten.

MAGLÓDI ROAD BECOMES SAFER 
AND MORE COMFORTABLE TO USE

  Our client, BKK Zrt., entrusted us with 
re constructing certain sections of Maglódi Road 
under the project entitled “construction works of 
the 2015 road renovation programme”. Following 
the signature of the original contract in a net value 
of 348 million forints, we had 150 days to carry 
out the job. 
In addition to reconstruction works on Maglódi 
Road, the project required us to renovate a 
segment of Sírkert Road, as well as the Maglódi 
Road - Lavotta Street junction. 
We kicked off construction with Sírkert Road in 
late August 2015. In addition to the tight sched-
ule dictated by the client, the organisation was 
further complicated by the requirement to pro-
vide undisturbed access to the Bajcsy Zsilinszky 
Hospital, the New Public Cemetery, the Budapest 
Correctional Facility, the Kőbánya Marketplace, 
as well as numerous residential buildings and the 
properties of local enterprises.
During the reconstruction works, we demolished 
block pavement on approximately 7,000 square 
metres, and we used up 1,500 cubic metres 
of CKT road base and 4,000 tonnes of asphalt 
for the new roadbed. Due to issues arising 
throughout the performance of the job, the client 
was forced to order additional works, which 
comprised further tram-track constructions and 
power-cable relocations. Together with the addi-
tional works, the value of the contract grew to 378 
million forints, whereas the construction period 
was extended to 240 days, thus allowing us to 
successfully complete the technical handover 
procedure in April 2016.
The project has been among the client’s plans for   
several years. Following its completion – long 
awai ted by local residents – the affected road 
sections became safer and more comfortable to 
use for pe destrians, motorists, and public-trans-
port users alike, while Colas got another major 
job under its belt.

A várpalotától 13 kilométerre talál - 
ható Peremarton-gyártelep köz-
igazgatásilag és területileg Berhida 
város részét képezi, ám ennek 
ellenére sok tekintetben önálló 
terület. saját intézményrendszerrel: 
óvodával, iskolával, művelődési ház-
zal, egészségházzal, közkönyvtárral 
és részönkormányzattal rendelkezik, 
önálló ipartelepén közel 30 vállal-
kozás biztosít a lakótelep és a 
környező települések lakói  

A megrendelő BKK Zrt. a „2015. évi 
útfelújítási program kivitelezési munkái” 
elnevezésű projekt keretében bízott meg 
minket a Maglódi út egyes szakaszainak 
rekonstrukciós munkáival. Az eredeti 
szerződés nettó értéke 348 millió forint 
volt, a teljesítésre pedig 150 nap állt 
rendelkezésünkre. 
A projekt keretében a Maglódi út sírkert 
út és sibrik Miklós út közötti szakaszát, 
a sírkert út Kozma utca és Maglódi út 
közötti szakaszát, illetve a Maglódi út–
lavotta utca csomópontot újítottuk fel. 

A munkálatok 2015. augusztus végén 
kezdődtek meg elsőként a sírkert úton. 
A megrendelő által diktált feszített tem-
pó mellett az is nehezítette a kivitelezést, 
hogy számtalan intézmény, vállalkozás 
és lakóingatlan megközelíthetőségét 
folyamatosan biztosítani kellett. 
A feladat összetettségét jól mutatja, 
hogy az útépítés mellett villamospályát, 
jelzőlámpás csomópontot, csapadék-
csatornát és közvilágítást építettünk 
át, továbbá elektromos és távközlési 
hálózatokat, valamint gázvezetéket 

ismét a Colasszal működik együtt  

a CHemark veszprém megyében
bIzTonságosAbb  
és kénYelmesebb leTT 

a maglódi Út

szöveg: Ernyey Péter
fotó: Czinderi Zoltán

szöveg: Hegedűs Áron
fotó: Hegedűs Áron

A COLAS ÚT IMMÁR HÁROM ÉVE DOLGOZIK A VESZPRÉM MEGyEI 
PEREMARTONBAN A TÉRSÉG EGyIK LEGDINAMIKUSABBAN FEJLŐDŐ  
VÁLLALATÁNAK, A CHEMARKNAK. A COLAS ÚT EGy RÉGóTA VÁRT PROJEKTET 

VALóSíTOT T MEG BUDAPEST X. KERüLETÉBEN, 
AMELyNEK KERETÉBEN A MAGLóDI ÚT TöBB 
SZAKASZA IS MEGÚJULT.

a cheMark csar-
nokai száMára 
a colas Út épít 
feltáróutakat,  
parkolókat,  
rakodótereket és 
az ezekhez tartozó 
közműveket is.

CHEMARK COOPERATES WITH COLAS ÚT 
ONCE AGAIN IN VESZPRÉM COUNTY

  In the past three years, Colas Út has 
performed a large variety of works in Peremarton 
for one of Veszprém County’s most rapidly 
developing companies, Chemark Kft. Officially, 
Peremartongyártelep – located 13 km from Vár-
palota – belongs to the city of Berhida, yet it is an 
independent and highly developed area in many 
respects. The settlement has its own educational 
and healthcare institutions (kindergarten, prima-
ry school, community centre, health centre), and 
semi-autonomous local government, while nearly 
30 companies offer jobs for nearby residents in 
the local industrial park.
One of the local enterprises, Chemark Kft., has 
a long-running cooperation with Colas Út. Each 
year, Chemark invests in building multiple 
industrial halls, and the company has obtained 
our services to construct the adjacent access 
roads, parking lots, and loading bays, as well as 
the related public utilities.  
This year’s project is currently in progress, which 
entails the installation of over 8,000 square me-
tres of asphalt pavement in a net value of about 
100 million forints. We take pride in our client’s 
satisfaction and the growing number of orders.
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keresztezni az átszálláshoz. A BKv és 
volánbusz fordulói is közvetlenül a hÉv-
állomás melletti térre kerültek át, így a 
tömegközlekedést használók gyorsabban 
és biztonságosabban tudnak közlekedni. 
ennek érdekében a téren több mint 800 
négyzetméternyi bazaltbeton burkolatú 
pályaszerkezet épült, az ostoros úton 
a forgalom fenntartása mellett pedig 
lecseréltük az aszfalt kopóréteget, amit 
teljes pályaszerkezetű ívkorrekciók és 
szélesítések előztek meg.

elején kezdődtek és a június 2-i, szerző-
dés szerinti határidőre be is fejeződtek. 
A korábbi egyenetlen, gyephézagos 
parkoló helyett vadonatúj, térkő burkolatú 
parkolóállásokat hoztunk létre, amelyek 
száma is a duplájára nőtt, így ma már 
165 jármű várakozhat gond nélkül a terü-
leten. A kivitelezéskor a BKv használaton 
kívüli telekrészét is beépítettük, ahol egy 
kisebb épületet is le kellett bontanunk.
Észszerűsödött a tömegközlekedés is: a 
felújítás óta már nem kell az ostoros utat 

Zöld utat kapott a Fővárosi Közgyűléstől 
az a BKK Zrt. által készített koncepció, 
amely a budapesti P+r parkolók kapa-
citásának és területi lefedettségének 
növelését javasolja. Mivel a közgyűlés fel 
is kérte a BKK-t, hogy felügyelje az általa 
felsorolt 7+2 helyszínen a parkolók meg-
valósításának munkálatait, az építkezés 
gőzerővel beindult. 
A XvI. kerületi Cinkota hÉv-megálló 
melletti területen a Colas út épített P+r 
parkolót, amelynek munkálatai március 

Ma már szerencsére nem számít kurió-
zumnak, hogy a parkolót az akadálymen-
tes közlekedés szempontjait szem előtt 
tartva alakítottuk ki. 
Munkánk során 1040 tonna aszfaltot, 
3200 négyzetméternyi térkő burkolatot 
és 1600 méter új betonszegélyt épí-
tettünk. Az útépítésen túl rendeztük a 
zöldfelületeket, felújítottuk a hÉv-állomás 
melletti kerítést, megújult a közvilágítás, 
valamint elvégeztük a parkoló és térfigye-
lő rendszer kiépítéséhez szükséges alépít-

ményi munkákat is. Az ostoros út melletti 
parkoló alá befutó Caprera-patakot új 
betonelemek beépítésével szabályoztuk, 
a nyílt szakaszon pedig kialakítottuk a 
burkolt medret és a hordalékfogót. 
Mint a legtöbb fővárosi beruházásnál, 
a megrendelő itt is igyekezett kiemelt 
figyelmet fordítani a kerékpáros forgalom-
ra, így a projekt részeként a hÉv-állomás 
közelében korszerű 40 férőhelyes fedett 
kerékpártárolót is építettünk. A tervezett 
térfigyelő rendszer szintén a biztonságos 
kerékpártárolást szolgálja majd, így 
a hÉv-vel közlekedők már nemcsak autó-
ikkal tudják megközelíteni az állomást.
A kivitelezés során mind a megrendelő, 
mind a projektben résztvevő egyéb 
szervezetek kiemelten elégedettek voltak 
a Colas út hozzáállásával és szakmai 
felkészültségével, így reméljük, hogy a to-
vábbi P+r parkolófelújításokra is sikerrel 
tudunk majd pályázni.

COLAS ÚT HANDS OVER P+R 
PARKING LOT IN CINKOTA

  The General Assembly of Budapest 
approved the concept drawn up by BKK 
(Budapest Centre for Transport) for expanding 
the capacity of P+R parking lots and improving 
the city’s coverage with such facilities. As 
the Assembly appointed BKK to supervise 
the construction of parking areas at 7+2 loca-
tions, the works could go ahead instantly. 
Colas Út was tasked with building the P+R 
parking lot on the area near the Cinkota sub-
urban railway station in District XVI. The works 
kicked off in early March, and had been 
successfully completed by the contractual 
deadline of 2 June. 
Instead of the old turf-block parking area, 
we created brand-new parking spaces covered 
with paving blocks, while we also doubled their 
number, establishing the conditions for the 
storage of 165 vehicles. An unused plot of BKV 
(Budapest Public Transport Company) was 
also paved as part of the expansion, for which 
we had to knock down a smaller building.
Public transport was also rationalised at the 
location: since the renovation, passengers 
do not have to cross Ostoros Road to transfer. 
The terminals of BKV and bus service provider 
Volánbusz have been relocated to the square 
adjacent to the suburban railway station, which 
was welcomed by public-transport users. 
In order to implement the aforementioned 
changes, we built over 800 square metres of 
basalt concrete pavement, while we re-built 
the asphalt-wearing course on Ostoros Road, 
which was preceded by bend corrections and 
road widening.
Fortunately, the compliance of the parking lot 
with the aspects of accessibility is no longer 
considered a special feature.
During the works, we installed 1,040 tonnes 
of asphalt, 3,200 square metres of paving 
blocks, and 1,600 metres of new concrete 
kerbs. In addition to road construction, we re-
freshed the green areas, refurbished the fence 
near the suburban railway station, upgraded 
local public lighting, and we built the struc-
tures required for the video surveillance 
system of the parking area. The Caprera Creek 

– running underneath the parking lot – was 
regulated with new concrete elements, and 
we reconstructed the paved bed and installed 
a debris trap on the creek’s open section.
As usual in case of most investments within 
the Hungarian capital, the client paid special 
attention to bicycle traffic: as part of the pro-
ject, we constructed a covered storage facility 
for 40 bikes near the suburban railway station. 
The planned video-surveillance system also 
enhances safe bicycle storage, encouraging 
passengers to arrive at the station on two 
wheels instead of four.
Throughout the construction phase, both our 
client and other participating organisations 
were highly satisfied by the professional 
attitude and excellent workmanship of Colas 
Út. Therefore, we hope to secure more P+R 
parking lot reconstruction jobs in the future.

AZ ÚJ, AKADÁLy- 
MENTESíTETT,  
TÉRKŐ BURKOLATÚ 
PARKOLó MELLETT 
FEDETT BICIKLI-
TÁROLó IS ÉPüLT  
A HÉV-ÁLLOMÁS 
SZOMSZÉDSÁGÁBAN.

p+r parkolót  
építettünk Cinkotán

szöveg: Szabó Zoltán Gábor
fotó: Balázs István

Munkánk során  
1040 tonna aszfaltot, 
3200 négyzetMéternyi 
térkő burkolatot és 
1600 Méter Új beton-
szegélyt építettünk.



BArtÓK SzABOLCS  
® COLAS Út
szabolcs 2005-ben érkezett  
az EGÚt Egri Útépítő zrt.-hez,  
ahol művezetőként kezdett dolgozni.  
az évek során az ország különböző 
pontjain vezetett kiemelt projekte-
ket, jelenleg a kelet-magyarországi 
területi igazgatóság termelési  
főmérnöke. szabolcs hobbija  
a sport, ahol mindig újabb  
kihívásokat keres éppúgy,  
mint a munkában.

mAjOr SzILvIA 
® COLAS ALtErrA
szilvia 2014. február eleje óta 
dolgozik műszaki főmérnökként 
a Colas alterra közmű igazgató-
ságon, korábban 11 évig vezető 
tervezőként dolgozott. Jelenleg 
a siófoki szennyvíztelep kivitele-
zésében vesz részt. szabadidejét 
a gyermekeivel tölti, szeret 
squasholni, biciklizni, olvasni.



DÓKA rOLAnD  
® COLAS HunGÁrIA nLFI
roland 2003 óta dolgozik 
a Colasnál, jelenleg építés-
vezetői feladatokat lát el  
a nagy létesítmények  
Főigazgatóságán.  
szabadidejét családjával, 
három gyermekével tölti.

mISOvItS 
zSuzSAnnA   
® COLAS HunGÁrIA
zsuzsanna már 32 éve erősíti 
csapatunkat: 1984-ben kezdett 
könyvelőként dolgozni a közmű és 
Mélyépítő Vállalatnál, amelynek 
jogutódja később az alterra lett. 
2009 februárjában került át  
a Colas Hungáriához. szabad- 
idejében szeret olvasni és  
rejtvényt fejteni. párjával  
és egy cicával él együtt.



HErLInG GÁBOr    
® COLAS HunGÁrIA tI
Gábor 2014 májusa óta erősíti 
a Colas Hungária csapatát, 
a technológiai igazgatóság 
központi laboratóriumában 
dolgozik. Ezt megelőzően 2007 
és 2014 között a közlekedés-
tudományi intézetnél dolgozott. 
Három éve nős, feleségével idén 
októberre várják első gyerme-
küket. szabadidejében szeret 
kerékpározni, és szívesen űz 
evezős sportokat is.

BEKÉnyI jÓzSEF 
® COLAS ÉSzAKKŐ 
József több mint három évtizede, 
1984 óta erősíti csapatunkat.  
tanulmányai befejezése után rögtön 
a Colas Északkőnél helyezkedett 
el, családja nagy része szintén itt 
dolgozott. József 30 éve nős,  
szabadidejében rockzenekarában 
zenél, szeret motorozni és kirándulni. 

  SZaBoLCS BaRTóK   
® CoLaS ÚT
Szabolcs arrived to EGÚT Egri Útépítő Zrt. 
in 2005, where he started out as a 
foreman. Throughout the years, he 
was in charge of large-scale projects 
all over the country, and he currently 
serves as the production chief engineer 
of the Eastern Hungarian Regional 
Directorate. He likes all kinds of sports, 
which inspire him to seek newer and newer 
challenges, just like at the workplace.

SZILVIa MaJoR   
® CoLaS aLTERRa
Szilvia has been working at Colas 
Alterra’s Public Utility Directorate 
as a chief technical engineer since 
early February 2014. Previously, she 
was employed as a lead designer for 
11 years. Currently, she is participating 
in the Siófok sewage treatment plant 
construction project. Szilvia prefers to 
spend her free time with her kids, but she 
also likes cycling, reading, and playing 
squash.

ZSuZSaNNa MISoVITS   
® CoLaS HuNGÁRIa
Zsuzsanna has been with us for no less 
than 32 years: she was hired by Közmű és 
Mélyépítő Vállalat – the legal predecessor 
of Alterra – as an accountant in 1984. 
She transferred to Colas Hungária in 
2009. Her favourite hobbies are reading 
and solving puzzles. Zsuzsanna shares 
her home with her partner and a cat.

RoLaND DóKa  
® CoLaS HuNGÁRIa MPD
Roland joined Colas in 2003, and he 
currently fulfils site management duties 
at the Major Projects Division. He is a true 
family man: when not at work, he enjoys 
being with his three children.

JóZSEF BEKéNyI   
® CoLaS éSZaKKő
József has been a reliable member of 
our staff for more than three decades, 
since 1984. After finishing his studies, 
he immediately found employment at 
Colas Északkő, and most members of 
his family also worked for the company. 
József has been married for 30 years. 
In his free time, he plays in his rock band, 
and he also likes riding motorbikes and 
hiking.

GÁBoR HERLING   
® CoLaS HuNGÁRIa TD
Gábor has been with the team of Colas 
Hungária since 2014. Before joining 
the Central Laboratory of the Technology 
Directorate, he worked at the Institute for 
Transport Sciences between 2007 and 
2014. He has been married for three years, 
and they are expecting their first child, 
due in October. Gábor’s favourite pastime 
activities include cycling and various kinds 
of rowing.

OUR COLLEAGUES
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tót vonz, a szegedi Nemzeti színház pedig 
szintén színvonalas kikapcsolódást kínál. 
Ma már a fiataloknak sem kell messze 
menniük, ha fesztiválozni szeretnének: 
néhány éve a szegedi Ifjúsági Napok 
soknapos fesztivállá bővült, ami a többi 
nagy zenei eseményhez hasonlóan felvo-
nultatja a magyar zene krémjét. szükség 
is van arra, hogy felpörögjön a város:  
az egyetem képzései változatlanul nép-
szerűek, a diákok az ország minden részé-
ből beadják jelentkezésüket, sőt külföldi 
vendégek is akadnak szép számmal. 
A vidám, napfényes város azonban őriz 
sötét emlékeket a múltból. A szegedi 
Boszorkány-sziget – amely tulajdonkép-
pen egy sűrűn benőtt ártéri rész a Tisza 
mellett – például a magyar történelem 
legnagyobb és a legutolsó halálos ítélet-
tel, máglyahalállal végződő boszorkányül-
dözéséről kapta nevét. 1728 júliusában 
13 embert égettek el máglyán boszor-
kányság vádjával. A boszorkányüldözések 
kiváltó oka a súlyos aszály, a pusztító 
árvíz és éhínség volt, a szegediek ugyanis 
mindezt a boszorkányok művének tulajdo-
nították. A borzalmas eseményeket átélt 
helybéliek között sokáig szájról szájra járt 
egy hátborzongató mítosz: a kivégzések 
után a területre merészkedők állítólag 
13 kis amulettet találtak a hamvak között 

– holott az elítéltek nem viseltek sem 
ruhát, sem ékszereket. hogy a legenda 
igaz-e, ma már senki nem tudja, minden-
esetre a Boszorkány-sziget fái között ma 
is ott susog ugyanaz a szél…

szöveg: Kiss andrea (forrás: szeged.hu, wikipédia,  
utisúgó.hu, Szeged Tourinform)
fotó: Nagy Balázs

  The sunny, almost Mediterranean climate, 
the Tisza River crossing the city, the charming 
buildings and promenades, exciting history, 
and the heavenly ice creams of the recently 
re-opened Nagy Virág pastry shop make Szeged 
much more than the town of salami and red 
paprika. Naturally, all these attractions aided 
Szeged in becoming a well known, rapidly devel-
oping city, but century-old building stones also 
bear the marks of an exceptionally rich history. 
In March 1879, extremely heavy flooding 
caused unprecedented damages to Szeged, 
which was Hungary’s second largest city at 
the time. From the 5,700 houses giving home 
to some 80,000 inhabitants, slightly more 
than 250 remained intact. In the wake of 
the catastrophe, the initiative of King Franz 
Joseph brought about international cooperation: 
solidarity gave rise to a never-before-seen wave 
of charity throughout Europe, which contributed 
to the complete re-building of the city. As a 
touching memento of the vast donations, sec-
tions of the 5.7-kilometre-long grand boulevard 
of Szeged bear the names of European capitals.
In remembrance of being spared by the flood, 
the people of Szeged swore to erect a monu-
mental church: the Votive Church and Cathedral 
of Our Lady has since become the city’s most 
famous landmark. The square in front of 
the cathedral – which is the exact same size as 
the St Mark's Square of Venice – also serves 
as the venue for the country’s most prominent 
open-air theatre festival. 
In addition to the theatre festival, one can 
find a wide range of cultural programmes in 
Szeged: the Móra Ferenc Museum attracts 
hundreds of thousands of visitors each year, 
and the National Theatre also offers exciting 
cultural adventures. A few years ago, the Szeged 
youth Days evolved into a multi-day festival, 
which – similarly to other major music festivals 

– usually features the most renowned names in 
Hungarian pop music.
However, the vivid and sunny city also brings 
darker times into mind. For example, the Boszor-
kány-sziget (Witch Island) – a floodplain along 
the Tisza with lush vegetation – was named after 
the last and largest wave of witch-hunts in Hun-
gary. In July 1728, 13 people were burned at the 
stake on charges of witchcraft. The witch-hunt 
was triggered by severe drought, devastating 
floods, and famine, as the superstitious people 
of Szeged attributed the disasters to a conspir-
acy of witches.

MEETING POINT: SZEGED

a szegedi szabadtéri 
játékok helyszínéül 
szolgáló dóM tér  
éppen ugyanakkora, 
mint a világhírű  
velencei szent  
Márk tér.

SZEGED CSODÁS PÉLDÁJA ANNAK, HOGy A NEMZETKöZI öSSZEFOGÁS BÁR-
MIRE KÉPES: AKÁR ARRA IS, HOGy EGy ROMBA DŐLT VÁROST ÚJJÁÉPíTSEN.

Budapesttől kevesebb, mint kétórányi 
autóútra fekszik Magyarország egyik 
legizgalmasabb, fantasztikusan sokszínű 
városa. Az évről évre szépülő, fejlődő 
szeged sajátos hangulata menthetetlenül 
magával ragad minden látogatót. 
Napfényes, már-már mediterrán klíma, 
a várost átszelő Tisza, gyönyörű épületek 
és sétálóutcák, izgalmas történetek, és a 
legendás, pár hete újranyitott Nagy virág 
Cukrászda mennyei fagylaltjai gondoskod-
nak arról, hogy szeged sokkal több legyen, 
mint a fűszerpaprika és a szalámi városa. 
Persze ezek mind hozzájárultak ahhoz, 
hogy szeged híres, dinamikusan fejlődő, 

gazdaságilag is jelentős, modern várossá 
váljon, de az évszázados kövek sok-sok 
izgalmas dolgot mesélnek, ha jól figyelünk. 

amikor romba dől egy város
1879 márciusában példátlan mértékű 
pusztítást végző árvíz sújtotta az akkori 
Magyarország második legnagyobb 
városát. A közel 80 ezer lakosú város 
több mint 5700 házából alig több mint 
250 maradt épen a katasztrófa után. 
Ferenc József király kiemelt figyelme 
elhozta a nemzetközi összefogást is: a 
szolidaritás addig nem látott adakozási 
hullámot indított el európában, amelynek 

eredményeként olyan summa gyűlt össze, 
amely alkalmas volt egy teljesen új város 
felépítésére. 1879 júniusa és augusztusa 
között 120 nagy teljesítményű gőzszivaty-
tyú dolgozott a városban, ezek összesen 
33 millió köbméter vizet távolítottak el. 
Az újjáépítés végül 1880 tavaszán indult 
meg, aminek első lépéseként az egész 
várost – mármint, ami maradt belőle – 
7-8 méterrel megemelték. A hihetetlenül 
nagyszabású építkezésnek nagyon szép 
nyoma, hogy az 5,7 kilométer hosszú 
nagykörút szakaszai ma az európai fővá-
rosok nevét viselik a soha nem múló hála 
és köszönet jeleként. 

Az egyik leghíresebb szegedi épület, a 
dóm is az árvíznek köszönheti létét. 
A szegediek megfogadták ugyanis, hogy 
a víztől való megmenekülés emlékére mo-
numentális templomot építenek: ez lett a 
fogadalmi templom, azaz a mai szegedi 
dóm. A lenyűgöző látvány mellett ma az 
országszerte híres szegedi szabadtéri 
Játékok helyszínéül is szolgál a dóm tér 

– amely egyébként éppen ugyanakkora, 
mint a világhírű velencei szent Márk tér. 
A balzsamos, nyáresti színházi előadások, 
háttérben a kivilágított szegedi dómmal, 
olyan élmény, amelyet nem felejt el egy-
könnyen az ember.

fény és árnyék
Persze szeged egyébként is bővelkedik 
kulturális programokban: a Móra Ferenc 
Múzeum bármelyik fővárosban megállná 
a helyét, és évente több százezer látoga-

szeged: 
megújíTvA megőrIznI
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ez akár egy másfél köbméteres, öttonnás 
kőtömb is lehetett. A kiválasztásnál 
fontos szempont volt, hogy a kőben ne 
legyenek olyan repedések, amelyek miatt 
később nem megfelelően hasad. Még a 
gondos választás ellenére is előfordul-
hatott, hogy a kőben található zárványok 
miatt – vagy ahogy régen mondták, a kő-
ben lévő láz miatt – rossz irányban vagy 
egyáltalán nem hasadt el a tömb.
A ritzerek először furatokat készítettek a 
tömbbe, amiket ékekkel – vagy ahogy ak-
koriban nevezték, puncsétákkal – szétfe-
szítettek. ez egész egyszerűen úgy történt, 
hogy egy hatalmas bunkóval rácsaptak 
a puncsétára, ami szétfeszítette a követ. 
A kisebb darabokat aztán durmancsokkal 
hasították a végleges méretre, általában 
10×10×10 centiméteresre vagy annak 
valamilyen többszörös értékére. A levágott 

darabok széleinek igazításához széles fejű 
vésőket, spitzeket használtak. ezt a műve-
letet egyébként a spizterek végezték, és a 
legügyesebbekből lehettek később kőha-
sítók. A napi norma körülbelül száz darab 
kis kockakő, azaz egy furik volt. A ritzerek 
munkájához az alapanyagot az úgyneve-
zett „hasítók” biztosították. Ők voltak azok, 
akik a robbantás után kiválogatták a meg-
felelő méretű kőtömböket és a ritzerekhez 
szállították. Igazán piaci alapon működött 
ez a része a szakmának, állítja seregi 
János, a legjobb alapanyagokat azok 
kaphatták, akik a legtöbbet fizettek érte. 
ekkoriban igazi ritzerdinasztiák működtek 
egy-egy bánya térségében. 
Ahogy idővel a kockakő burkolatokat fel-
váltotta az aszfalt, ez a szakma kiment a 
divatból. olyannyira, hogy most már csak 
elvétve lehet ritzereket találni, leginkább 
a nyugdíjas korosztályban. Igény továbbra 
is lenne a munkájukra, mert a régi 
történelmi városrészekben, műemléki 
környezetekben a felújítási munkák során 
is kockakővel burkolják a tereket, utcákat, 
és az ezekhez szükséges alapanyag egyre 
nehezebben beszerezhető. „A fiatalabb 
korosztályban ma már nem igazán akad 
vállalkozó erre a nehéz fizikai munkára. 
szükség van hozzá némi érzékre és sok 
kitartásra” – véli seregi János. 
Időközben a bányatechnológia is sokat 
fejlődött, ami szintén nem kedvez a 
ritzerek munkájának. régen lőport hasz-
náltak a kőzetek jövesztéséhez, ami nagy 
darabokban hasította le a követ a falról, a 
jelenlegi technológiák viszont apróbb ré-
szekre robbantják szét a követ, így nehéz 
megfelelő kőtömböt találni a hasításhoz. 
úgy tűnik, ez a szakma lassan a múlté 
lesz, de talán nem tűnik el végérvényesen, 
az elmúlt években ugyanis volt néhány 
olyan kezdeményezés, ami reményt ad 
arra, hogy a fiatalabb generáció tagjai 
közül legalább néhányan tovább viszik 
majd ezt a mesterséget.

akitől azt is megtudtuk, hogy egy-egy csa-
pat három-négy főből állt: volt, aki a kis 
kockakövet hasította, volt, aki a nagyobb 
méretű kődarabokkal foglalkozott. 
de lássuk, hogyan is működött ez a 
szakma! először is ki kellett választani a 
megfelelő követ, ami alkalmas volt arra, 
hogy kisebb darabokat hasítsanak belőle. 

egész pályafutása alatt a recski kő-
bányában dolgozott.
Mivel édesapja kovács volt, kezdetben ő 
is kovácsként csatlakozott a ritzerekhez. 

„Gyorsan kopnak a szerszámok, ezért 
szükség van valakire, aki állandóan újra - 
élezi, kovácsolja az eszközöket” – emlék-
szik vissza a kezdetekre seregi János, 

János nem ezen a környéken született, 
1966-ban, tizennégy évesen került 
Feldebrőre. három évvel később már 
recsken dolgozott géplakatosként, 
majd a gépipari technikum elvégzése 
után műszakvezető lett. Később 
robbantásvezetővé léptették elő,  
ezt követően pedig bányamester lett.  

szöveg: Csák Szilárd
fotó: Nagy Balázs

az utolsó 
ritzer

KIHALóFÉLBEN LÉVŐ SZAKMA A KŐHASíTóKÉ, PEDIG RÉGEN – AMIKOR AZ ÚT-
BURKOLATOK MÉG KOCKAKŐBŐL KÉSZüLTEK – IGAZÁN FELKAPOTT MESTERSÉG-
NEK SZÁMíTOTT. A RITZEREK JóL KERESTEK, ÉS SZERETTEK NAGy LÁBON ÉLNI – 
AD TöMöR JELLEMZÉST A SZAKMÁRóL ANNAK EGyIK UTOLSó KÉPVISELŐJE, 
SEREGI JÁNOS, AKIVEL A COLAS RECSKI KŐBÁNyÁJÁBAN TALÁLKOZTUNK.

nem minden kőzet  
hasítható, nálunk  
a bazalt és az andezit 
alkalMas erre.  
recsken andezitet 
bányásznak, amelyből 
reMek Útburkolat  
készíthető.

THE LAST OF THE STONEMASONS

  The trade of stonemasonry is slowly 
disappearing, although it was once – when 
pavements were made of cobblestone – 
considered a rather prestigious profession. 
Stonecutters were paid well, and they were 
often known to drink like a fish, explains János 
Seregi, one of the last active stonemasons, 
about his peers. We met him for an interview 
at the Colas’ mine in Recsk.
János has spent his entire career at the Recsk 
quarry: initially as a mechanical fitter, and as 
a foreman after finishing tech school. He was 
later promoted to blasting supervisor, and 
subsequently, to mine inspector.
He was kind enough to give us some insights 
into his craft: the first step was to select 
the stones suitable for splitting into smaller 
pieces. Stonemasons drilled bores into 
the rocks, which they went on to pry apart with 
wedges. Afterwards, the smaller chunks were 
cut up to the final size. Their daily norm was 
about 100 small cobblestone blocks. 
As cobblestone pavements were gradually 
being replaced by asphalt, stonemasonry 
began to lose its popularity: today, it is hard 
to find craftsmen still pursuing this old trade. 
Although there is still demand for their work 

– as streets and squares are often paved with 
cobblestone as part of renovations affecting 
old, historic quarters in cities – it seems that 
this ancient profession is facing extinction. 
Nevertheless, some efforts have recently 
been made to pass on the knowledge to 
members of the younger generations.

A ritzerek eszköztára: bunkó 
(vékony nyelű nagy kalapács), 
spitz (véső), vágó, durmancs (ék), 
vonalzó, faragó macli, átütő macli, 
puncséta (nagyobb ék), stanga 
(pajszer), fúrószár 
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Mozaik: Mesélj kicsit a kezdetekről! 
Hová jártál iskolába, hol kezdtél el 
dolgozni?
iVók FErEnC: 1971-ben végeztem 
Békéscsabán a vízműben, ami egy út- és 
vízműépítő technikum. ekkoriban épült 
a Kiskörei vízlépcső, én pedig az ahhoz 
kapcsolódó beruházáson voltam üzemi 
gyakorlaton. ez annyira megtetszett, 
hogy akkor eldöntöttem, ezzel szeretnék 
foglalkozni. 1971-ben be is léptem 

Több évtizednyi tapasztalattal,  
jó néhány Építőipari Nívódíjas mun - 
kával és rengeteg izgalmas projekttel  
a háta mögött idén ősszel nyugdíjba  
készül Ivók Ferenc, aki építésveze-
tőként erősítette kezdetben a Colas 
Alterra, majd a Colas hungária NlFI 
csapatát. Feri bácsi továbbra is aktívan 
képzeli el a mindennapjait, hiszen  

– mint mondja – a hídépítés az élete  
részévé vált. 

interjú: Szakács-Fehérváry Gábor 
fotó: Nagy Balázs

KŐRöSHEGyI VöLGyHíD, HÁROSI DUNA-HíD, 
SZENT LÁSZLó HíD, SZEBÉNyI VöLGyHíD:  
CSAK NÉHÁNy MUNKA AZOK KöZüL, AMELyEKEN 
FERI BÁCSI DOLGOZOT T.

Interjú  
ivók FerenCCel

„azok az évtizedek, 
aMiket az eMber  
eltölt a szakmában, 
neM MÚlnak  
el nyoM nélkül.”

„A hídépíTő szAkmA olYAn,  
mInT Az emberéleT” 

a hídépítőhöz, ahol a Maros-hidakon 
kezdtünk el dolgozni. A kezdetektől a 
legjobb tudásom szerint próbáltam dol-
gozni, az elején az idősebb szakemberek 
iránymutatásával, segítségével. Nagyon 
szerencsés embernek tartom magam. 
Mikor már megszereztem a megfelelő 
gyakorlatot, valahogy mindig sikerült 
olyan időszakokban és olyan helyen 
lenni, hogy nagyobb beruházásokon 
dolgozhattam.
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sünk ott a Tisza-parton drótkötelet, valaki 
meg felmászik a szoborra, és átveti rajta, 
hogy munkagépekkel le tudjuk húzni. 
hát ez a valaki én lettem. sikerült a hur-
kot a fölső harmadáig fölkínlódni, aztán 
egy dózerrel megrántották.

M.: Voltál külföldön is, ha jól tudom. 
i. F.: Így van, líbiában voltam 1983 
szeptemberétől 1986-ig. ez egy honvéd-
ségi beruházás keretében alakult így, 
laktanyákat, nagyméretű csarnokokat, 
harckocsitárolókat, javítóbázist, kisvíz-
tornyokat, vízellátót építettünk. Amikor 
hazajöttem, jobbára Budapesten dolgoz-
tam. A hárosi duna-hídra mentem, utána 
az M2-es összekötőjénél csináltunk 
hidakat, Káposztásmegyernél. utána a 
Nagyrákosi völgyhídon dolgoztam, aztán 
visszajöttem az M5-ösre, ahol az átkelő 
hidakat csináltuk. 
ez után kezdtük el a lehel-piac alját épí-
teni, de a magasépítésnél nem éreztem 
magam túl jól. állandóan éjszaka fél 
11-kor álltunk neki betonozni. Nehezen 
viseltem, hogy reggel 7-8 óra körül már 
bent voltam, és szinte mindig fél egy 
volt, mikor az utolsó ember is elment a 
munkaterületről és hazamehettem. Akkor 

az árvíz előtt jártunk, hogy befejezzük a 
betonozást, mielőtt jön a Tisza. 
Az ezredforduló után az M3-as autópá-
lyán is hasonló történt, amikor az oszlári 
Tisza-hidat csináltuk. Gyakorlatilag 2-3 
centi híján a nyakunkon volt az árvíz, 
miközben az emberek betonoztak. 
A technológiai lyukakat gyorsan be kellett 
foltozni gumival meg acélbetéttel, hogy 
ne árasszon el mindent a víz, és be tudjuk 
fejezni a betonozást. végeztünk, egy óra 
múlva pedig elöntötte az egész munka-
gödröt a víz, és egy hónapig nem lehetett 
hozzányúlni semmihez. Itt ismerkedtem 
meg a Colas Alterra szakembereivel is, 
akik egy cölöpfúró részleggel alvállalkozó-
ként dolgoztak a projekten.
1976-ban a szegedi Északi Tisza-híd épí-
tésénél a híd nyomvonalában állt egy em-
lékmű. ezt az obeliszket Bertalan lajos 
vízépítő mérnök tiszteletére emelték, de 
sajnos az új híd elkészítéséhez el kellett 
bontani. ez volt a döntés, bár nagyon 
sokan ellenezték. úgy tűnt, hogy az em-
lékmű elég szívós volt, hiszen a robban-
tásnál a 20 méter magas obeliszk nem 
dőlt le, csak olyan 70-80 fokban megdőlt, 
de aztán megállt és se előre, se hátra 
nem mozdult. Azt találtuk ki, hogy kere-

ekkoriban a szakma nagyon elkezdett 
fejlődni: elkezdtek feszített vasbeton 
hidakat építeni, és én ezek mindegyi-
kének részese lehettem. Technikusként 
kezdtem, aztán átsoroltak művezetőnek, 
majd építésvezetőnek. Mindig szerettem 
a kivitelezés közelében lenni, ott, ahol 
a tevőleges munka folyt. Maga a híd-
építő szakma olyan, mint az emberélet: 
bábáskodsz a születésénél, aztán ami-
kor nagykorúvá válik, útjára bocsátod,  
és önálló életet él, idősebb korában 
pedig ismét gondoskodást igényel.  
ezt önmagában nagyszerű dolognak 
tartom. 

M.: Melyik műszaki probléma megoldá-
sára emlékszel vissza a legszívesebben? 
i. F.: Nagyon érdekes volt például a 
szentes–Csongrádi Tisza-híd, amit a 
hetvenes, nyolcvanas években csináltunk. 
ez volt akkoriban a második szabadon 
betonozott híd az országban, de abban 
az időben ennek volt a legnagyobb 
fesztávolsága. Nagyon megnehezítette 
a munkát, hogy abban az évben a Tisza 
vízállása meghaladta a százéves átlagot, 
és többször elöntött minket az árvíz. 
Többször előfordult, hogy néhány órával 

már voltak gyerekeim, kint laktunk Gödöl-
lőn. 2004-től kezdve a szekszárdi szent 
lászló hídnak voltam az építésvezetője, 
ami végül Építőipari Nívódíjban részesült. 
A hídépítőnél több olyan munka is volt, 
ami nívódíjat kapott. 

M.: És ezután következett a kőrös- 
hegyi völgyhíd?
i. F.: Igen. Épp a vegyépszernél dolgoz-
tam, de megkeresett a hídépítő, hogy 
elvállalnám-e a Kőröshegyi völgyhíd 
építésvezetőségét. Nem volt sétagalopp, 
de mindenképpen a magyarországi mű-
szaki történelem egyik mérföldköve ez a 
híd. A felszerkezet két részre volt osztva: 
a munkák a határ felőli oldalon indultak, 
ezt a részt vezettem én, a másik oldalt 
pedig később kezdték. Ami probléma, 
tapasztalat nálunk született, azt már fel 
tudták használni, meg tudták oldani a má-
sik oldalon. ez a híd is nívódíjas lett végül, 
de az építés befejezése után azért kapott 
hideget is, meleget is, voltak nagyon 
kritikus hangok. Kőröshegy után keresett 
meg akkor már a Colas hungária azzal, 
hogy az M6-os autópályán volna mit 
csinálni, elvállalnám-e. Azóta dolgozunk 
együtt: szebényi völgyhíd, Csele-patak 
fölötti gerendahíd, hárosi duna-híd, hogy 
csak a nagyobbakat említsem. 

M.: Milyen terveid vannak? Mit csinálsz 
majd ősszel, mikor nyugdíjba mész?
i. F.: szeretném aktívan folytatni a 
mindennapjaimat. Két dologra készülök: 
pótolni szeretném azokat a dolgokat, 
amikre időhiányban kevésbé volt lehető-
ségem, többször el fogok menni horgászni, 
va dászni. de emellett azt gondolom, hogy 
ha valakinek szüksége van a szakmai 
segítségemre, akkor nagyon szívesen se-
gítek. Múltkor is felhívtak a zalalövői völgy-
híddal kapcsolatban. Gyakran elő fordul 
ilyen, hogy felhívnak és a vélemé nyemet 
kérik. Nem szeretnék kiszállni ebből a 
közegből, nem jó úgy abbahagyni a mun-
kát, hogy az ember egyszerűen lehúzza 
a redőnyt. Azok az évtizedek, amiket az 
ember eltölt a szakmában, nem múlnak el 
nyom nélkül. A kapcsolataim és a baráti 
köröm is ide köt, épp amiatt, hogy szinte 
több időt tölt az ember távol a családjától, 
mint a családjával. de most lesz mindenre 
idő, és egy kertes házban csak az nem 
talál tennivalót, aki nem akar.

  With decades of experience, several 
award-winning works, and scores of exciting 
projects behind him, Ferenc Ivók, a key mem-
ber of Colas Alterra’s team of site managers, 
is about to retire this autumn. However, Feri 
plans to spend his days actively, because  

– as he put it – building bridges has become an 
inseparable part of his life.  

Mozaik: Tell us a few words about the begin-
nings – your school years and the start of your 
career.
Ferenc Ivók: I graduated in 1971 from the 
Békéscsaba “Water Works”, which is a nick-
name for a road-construction and water-engi-
neering tech school. The Kisköre Barrage was 
under construction in those years, and I spent 
my internship at a related project. I took a liking 
to the job, and I decided to seek employment 
in this field. I joined Hídépítő in the year of 
my graduation, where we started working on 
bridges over the Maros River. Right from the 
beginning, I tried to do my job to the best of 
my abilities – initially, under the guidance and 
supervision of older experts. I consider myself 
a very lucky man. After gaining the necessary 
experience, I somehow always managed to be 
at the right place at the right time to work on 
major investments.
This was a revolutionary period for the sector: 
pre-stressed and in-situ concreted bridge 
structures started to gain prominence, and 
I got to be a part of the whole process. I started 
out as a technician, but I was soon promoted 
to foreman and to shift manager. I always 
liked to be as close to the construction site 
as possible, where actual works took place. 
The bridge-building profession is like a man’s 
life: you are there for its birth, then – when it 
comes of age – you let it go, and it will live a life 
of its own. But at an old age, it will require care 
once again. 

M: Can you think of a technical solution 
that makes you especially proud? 
F. I.: For instance, the Szentes-Csongrád 
Bridge above the Tisza River, which was built 
in the ’70s and ’80s, was very interesting. 
This was the first bridge in the entire country to 
be constructed with cantilevering. In that year, 
the river’s water level exceeded the average 
of the past 100 years, and we were hit by a 
series of floods, which made our job extremely 
complicated. Essentially, we were just ahead 
of the water: we only had a couple of hours to 
complete the concreting before the flood came. 
In 1976, a monument stood on the job site 
of the Northern Tisza Bridge. The obelisk 
was erected in honour of Lajor Bertalan, 
a Hungarian pioneer in water engineering, but 
unfortunately, it had to be torn down, as it 
blocked the construction of the new bridge. 
This was the decision, although many of my 
colleagues gave voice to their objections. 
The monument proved to be much sturdier 
than expected: after detonating the explosives, 

the obelisk tilted a little, at a 70-80 degree 
angle, and it just stuck at that point. We got our 
hands on some wire rope, and figured someone 
should climb up the statue, and fasten the rope. 
That someone was me. After a lot of struggle, 
I managed to pull the knot up to the top third of 
the structure, and then it was pulled down with 
a bulldozer.

M: You also spent some time abroad, didn’t 
you? 
F. I.: Indeed, I worked in Libya between 
September 1983 and 1986, where we built 
garrisons, tank sheds, repair workshops, water 
towers, and water-supply facilities under a 
cooperation programme between the two 
countries’ armed forces. When I returned home, 
I mostly worked in and around Budapest. I was 
assigned to the Lágymányosi Bridge, and later 
we built bridges for the link-road of the M2 near 
Káposztásmegyer. Afterwards, I worked on the 
Nagyrákosi Viaduct and on a railway bridge, 
but then I returned to the M5, where we were 
tasked with constructing the crossing bridges. 
From 2007, I was the site manager in charge of 
the Szekszárd Danube bridge, officially known 
as the Szent László Bridge, which went on to 
receive a Construction Industry Award for Ex-
cellence, similarly to a number of other projects 
carried out by Hídépítő.

M: And then came the Kőröshegyi Viaduct?
F. I.: yes. I was employed by Vegyépszer, when 
Hídépítő approached me and asked if I wanted 
to undertake the role of site manager for the 
Kőröshegyi Viaduct. Well, it wasn’t a walk in 
the park, but the structure certainly became a 
milestone in Hungary’s history of technology. 
Ultimately, this bridge also received the Award 
for Excellence, but opinions were rather mixed, 
there were a lot of critical voices – mainly 
whether the viaduct was necessary in the first 
place. Alterra got in touch with me after the 
Kőröshegy project. I was told there were a lot of 
jobs waiting on motorway M6, and they asked 
me if I was interested. We have been working 
together ever since: the Szebényi Viaduct, the 
pile bridges above the Csele Creek, the bridge 
above the Danube at Háros, and the cancelled 
M4 project. 

M: What are your plans for the future? How do 
you imagine your life after your retirement?
F. I.: I intend to spend my days actively. I am 
sure about two things, as far as my plans are 
concerned: I would like to make up for some 
stuff that I had little time for in the past, so 
I will go fishing and hunting more often. But if 
someone would ask for my professional advice, 
I will be glad to help out. I wouldn’t like to leave 
this scene behind completely. Abandoning 
work and simply closing the curtains is not my 
cup of tea. The decades I spent on the job don’t 
just fly by without a trace. But I’ll have time 
for everything, and one can always find some 
things to do around the house.

“THE BRIDGE-BUILDING PROFESSION IS LIKE A MAN’S LIFE” – INTERVIEW WITH FERENC IVÓK „maga a hídépítő-
szakma olyan, mint az 
eMberélet: bábáskodsz 
a születésénél, aztán 
aMikor nagykorÚvá 
válik, útjára bocsátod, 
és önálló életet él, 
idősebb korában pedig 
isMét gondoskodást 
igényel. ezt önMagában 
nagyszerű dolognak 
tartoM.”
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szöveg: Szakács-Fehérváry Gábor
fotó: Colas

COLAS Út  
(145. HELy, 19:55:10)
Zsiga	György
Tóth	Sándor
Kelemen	Gergő
Láda	Péter
Rubus	Péter
Szeles	Gergő
Takács	Máté
Tóth	Tamás
Zsíros	Róbert

COLAS+ 
(193. HELy, 20:23:11)
Balogh	Annamária
Bán	Éva
Nyerlucz	Judit
Holló	László
Ivonig	Corfmat
Kengyel	Ádám
Kiss	László
Orosz	Gábor
Roszik	Gábor
Stummer	Ernő

COLAS Út 10 
(202. HELy, 20:27:49)
Bartók	Szabolcs
Földesi	Csaba
Gulyás	Gábor
Kasza	Krisztina
Király	Lajos
Klekner	Tibor
Szabó	Zoltán
Tamás	Ádám
Thuróczy	Lajos
Vrabély	Róbert

COLAS ALtErrA 5 
(268. HELy, 20:49:48)
Erdélyi	Balázs
Erdős	Dániel
Gál	László
Pappert	Attila
Vona	Szabolcs

COLAS ÉSzAKKŐ BÁnyÁSzOK 
(349. HELy, 21:19:20)
Bőhm	Balázs
Lechner	István
Vajda	Barnabás
Tompa	Richárd
Holló	József
Nyíri	Gergő
Fehérvári	Zsolt
Rabecz	Péter
Béres	Dezső
Nyitrai	Balázs
Kertész	Viktória

COLAS ALtErrA 10 
(378. HELy, 21:29:16)
Bajádi	Nikolett
Bartha	Árpád
Demsa	Norbert
Görbedi	László
Hegedűs	Bálint
Hegedűs	Csaba
Kereszturi	Katalin
Major	Szilvia
Molnár	Máté
Pénzes	Róbert
Szilaski	Ádám

idén is körbeFutottuk 

a balatont
A COLAS CSOPORT IDÉN HAT CSAPATTAL  
VÁGOTT NEKI AZ ULTRABALATONNAK, ÉS  
MINDANNyIAN SIKERREL TELJESíTETTÉK  
A KöZEL 220 KILOMÉTERES TÁVOT. A CÉG- 
CSOPORTON BELüLI VERSENyEK TöRTÉNE- 
TÉBEN ELŐSZöR NyERT A COLAS ÚT CSAPATA, 
AKIK AZ EDDIGI BAJNOK COLAS+ CSAPATOT  
MEGELŐZVE ÉRTEK CÉLBA A 145. HELyEN.  
GRATULÁLUNK MINDENKINEK! 

COLAS EMPLOYEES RUN FULL 
CIRCLE AROUND LAKE BALATON

 This year, colleagues from  
the Colas Group set out to participate 
in the Ultrabalaton running competition 
with six teams – all of which managed 
to cross the finish line at the end of 
the nearly 220-kilometre-long lap.  
One of the squads from Colas Alterra 
completed the race with only five runners, 
which is a remarkable achievement. 
Congratulations to everyone!
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osztályozóberendezés állítja elő az NZ, 
KZ, M és vasúti termékeket. A korszerűsí-
tés érdekében májusban megkezdődött 
a pofástörő adagolójának cseréje, az 
elöregedett adagolókocsit egy sandvik 
típusú hidraulikus adagoló fogja felváltani.

A hazánkat körülölelő Kárpátok legbelső 
íve az ország legmagasabb pontját is 
adó Északi-középhegység, amelynek 
harmadik tagja a vulkanikus eredetű 
Mátra. A hegység keleti részét Kis-Mátrá-
nak nevezik – ennek az északi lábánál 
helyezkedik el a heves megyei recsk 
nagyközség. A község külterületén, 

a lakott területtől délre, a Kis-Mátra 
erdőségében fekszik a recsk-Csákánykő 
elnevezésű kőbánya, melynek haszon-
anyaga a piroxénandezit.
A recski kőbánya 1949. november 1-jén 
nyitotta meg kapuit, s néhány évvel 
később, 1952-ben elkészült a bányát 
az alsó teleppel összekötő 4 kilométer 
hosszú drótkötélpálya. Az 1961-es ipari 
átszervezés során a recski központú 
Mátravidéki Kőbánya vállalat vette át az 
üzem kezelését. A vállalat 1976. decem-
ber 31-éig működött, ekkor azonban be-
olvadt az Észak-magyarországi Kőbánya 
vállalatba, amely hosszú működés után 
1991. május 29-én alakult át korlátolt 
felelősségű társasággá. ezzel egyidejű-
leg a Colas Csoport többségi tulajdont 
szerzett a vállalatban, így létrejött a 
Colas Északkő Bányászati Kft. 
Nem sokkal később, 1993-ban, a kötélpá-
lya és az alsó telepi üzemrész elavultsága 
miatt ezt az üzemrészt megszüntettük, 
ezzel együtt korszerű utántörő, osztályozó 
rendszert építettünk, amellyel 1994-ben 
kezdtük meg a termelést a bányában. 
Az üzemben egy pofás törő, három 
kúpos törő, egy előleválasztó és négy 

szöveg: Kovács István
fotó: Nagy Balázs

a recski kőbánya 
1949. noveMber 1-jén 
nyitotta Meg kapuit.

a Colas északkő bányái – 2. rész: 

reCsk
AZ ÁTLAGOSAN 11 FŐVEL üZEMELŐ 
BÁNyA LASSAN 70 ÉVE ÁLLíT ELŐ 
TöBBFÉLE TERMÉKET, EGyRE KOR-
SZERűBBEN.

67 YEARS OF THE RECSK QUARRY

  As the innermost arc of the Carpathian 
Mountains embracing Hungary, the North 
Hungarian Mountains are home to the country’s 
highest point. The volcanic Mátra Mountains 
comprise the third unit of the range from the east. 
Recsk is located in Heves County, at the foot of 
the so-called Small Mátra, the eastern tip of 
the Mátra Mountains. Our Recsk-Csákánykő 
quarry is situated in the forests of the Small Mátra, 
just south of the village. The primary mineral of 
the mine is pyroxene andesite.
The Recsk quarry opened its gates on 1 Nov-
ember 1949, while the 4-kilometre-long cableway 
between the mine and the lower yard was com-
pleted a couple of years later, in 1952. After the 
re-organisation of the country’s industry in 1961, 
Mátra-vidéki Kőbánya Vállalat (Mátra Region 
Quarrying Company) took over management 
of the facility. The firm remained active until 31 
December 1976, when it merged into Észak-mag-
yarországi Kőbánya Vállalat (Northern Hungarian 
Quarrying Company), which was ultimately trans-
formed into a limited liability company on 29 May 
1991. Simultaneously, the Colas Group acquired 
majority ownership of the firm, thus giving birth to 
Colas Északkő Bányászati Kft. 
In 1993, we ceased operations at the lower yard, 
as this section of the facility and the cableway 
was highly outdated. However, we installed state-
of-the-art crushers and grading equipment, and 
we commenced production with the new tech-
nology in 1994. The plant – generally operated by 
11 employees – has one jaw crusher, three cone 
crushers, a pre-separator, and four grading ma-
chines in place to produce NZ-, KZ-, and M-grade 
railway aggregates. For the sake of modernisation, 
the replacement of the jaw crusher’s feeder began 
in May: the worn-out hopper will be substituted 
with a hydraulic feeder made by Sandvik.
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hogy magyarországi keverőtelepeink 
közül itt fogjuk először a hőenergiát 
szénpor elégetésével biztosítani. 
A keverőtelephez tartozik 8 elő- 
adagoló, három 60 köbméteres  
elektromos fűtésű bitumentároló  
tartály, egy-egy mészkő- és sajátpor 
siló, négy – összesen 372 tonna kapa-
citású – készanyag-tároló, valamint egy 
118 köbméter térfogatú szénpor siló. 
A korszerű keverőtelepen természete-
sen recycling rendszer is működik. 
Az új keverőt mihamarabb munkába 
szeretnénk állítani, hiszen ezen a  
stratégiai szempontból is fontos  
helyszínen az év második felében 
már 20 000 tonna aszfalt legyártását 
tűztük ki célul.

PRODUCTION RECEIVES GREEN LIGHT AT THE KÉTHELY MIXING SITE

 Construction works for the newest 
mixing plant of Colas Út have recently come 
to a close. The project was launched in March 
2016, and we began with landscaping and 
foundation works in the spring. The structure 
of the mixing machine had been assembled by 
the end of May. In early June, this was followed 
by linking up the power cables, setting up 
the Benninghoven’s controls, testing the 
complete system, and making preparations 
for trial mixing. 
The operational trials of the Benninghoven 
TBA 2000 mixing plant – capable of churning 
out 160 tonnes of asphalt per hour – have been 
completed on 10 June, allowing production 
to commence at our newest mixing site. As a 
special feature, the Kéthely asphalt mixing 

plant is set to become the company’s first 
Hungarian facility to solve heating by burning 
coal powder. 
The main equipment of the plant includes eight 
hoppers, three electrically heated bitumen 
storage tanks with a capacity of 60 cubic 
metres each, a feeder silo and a dust silo, four 
product bins with a combined capacity of 
372 tonnes, and a 118-cubic-metre coal-pow-
der silo. Naturally, such a sophisticated mixing 
site would be unimaginable without having a 
recycling system in place.
We intend to commission the new plant as 
soon as possible, as the location is of high 
strategic importance, and our target for 
the second half of the year is the production 
of 20,000 tonnes of asphalt.

elkészültek a Colas út legújabb  
keverőtelepének kivitelezési munkái, 
amelyek még 2016 márciusában 
kezdődtek meg. Tavasszal terepren-
dezéssel és alapozási munkálatokkal 
kezdtünk, majd május végére már a 
keverő szerkezeti részei is elkészültek. 
Június elején a villamos vezetékek 
bekötése és a Benninghoven vezér-
lésének beállítása, valamint a teljes 
rendszer tesztelése és a próbaüzemre 
való felkészülés került sorra. 
Az óránként 160 tonna teljesítményű 
Bennighoven TBA 2000-es keverőgép 
próbaüzeme június 10-én sikerrel 
lezajlott, így hamarosan megindulhat 
a termelés legújabb keverőtelepünkön. 
A kéthelyi aszfaltkeverő különlegessége, 

szöveg: Molnár Gergely
fotó: Jaszenák Zsuzsanna

AZ óRÁNKÉNT 160 TONNA TELJESíTMÉNyű 
BENNIGHOVEN TBA 2000-ES KEVERŐGÉP 
PRóBAüZEME JÚNIUS 10-ÉN SIKERREL  
LEZAJLOT T.

Magyarországi 
keverőtelepeink 
közül kéthelyen 
fogjuk először  
a hőener giát szén-
por elégetésével 
biztosítani. 

IndulhAT A Termelés 

a kétHelyi 
keverőTelepen!
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CENTRAL LABORATORY’S 
ACCREDITATION RE-CERTIFIED

  At the end of June, the accreditation 
of Colas Hungária’s Central Laboratory was 
re-certified following a two-day-long audit in 
accordance with the recently re-written legal 
regulations and the new code of practice.
Under the re-certification audit putting 
an end to the four-year accreditation term, 
the committee of the National Accreditation 
Authority (NAA) – under the supervision 
of evaluation expert Dr. Kálmán Ambrus – 
checked and reviewed the operation of 
the Budapest and Gyöngyös lab units,  
including the competence of their staff.
The lab’s quality-management system is 
based on the provisions of the national 
standard entitled “General requirements for 
the competence of testing and calibration 
laboratories”, but also integrates all elements 
of the Group’s quality- and environmental- 
management systems relevant to the lab’s 
scope of activities (sampling, measurement, 
and testing services).
As part of an on-site review, the committee 
examined the laboratory’s equipment, a few 
test procedures, and inspected the con-
trolling and technical requirements, as well 
as the testing documentation.
The test procedures have been presented 
in a professional manner, our lab assistants 
answered all questions flawlessly, and 
the auditors spoke very highly of their work. 
Subsequent to reviewing the complete man-
agement system, the auditors congratulated 
the Central Laboratory for its proficiency and 
for retaining the accredited status.
At an event organised by the NAA on 9 June, 
the World Accreditation Day, the Central 
Laboratory of Colas Hungária had the op-
portunity to present its activities in a 
two-minute short film. This not only facilitates 
our cooperation with the newly established 
authority (which has since become the full 
member of the European Cooperation for 
Accreditation in multiple disciplines), but also 
provides the Colas Group with a chance to 
promote itself.

Júliusban egy kétnapos audit keretében 
sikeresen megtörtént a Colas hungária 
Központi laboratórium akkreditációjá-
nak újratanúsítása, immár az új törvény 
és az új eljárásrend alapján. 
A négyéves akkreditációs ciklust követő 
újratanúsító audit során a Nemzeti 
Akkreditáló hatóság (NAh) bizottsága 
dr. Ambrus Kálmán szakmai értékelő 
vezetésével ellenőrizte a budapesti és 
gyöngyösi laboratóriumi egységek műkö-
dését, személyzetének felkészültségét.
A laboratórium minőségirányítási 
rendszere a vizsgáló- és kalibráló-
laboratóriumok felkészültségének 
általános követelményei című nemzeti 
szabvány követelményeire épül, de tar-
talmazza a cégcsoportunknál működ-
tetett minőség- és környezetirányítási 
rendszer minden olyan elemét, amely 
a tevékenységi körhöz – mintavételi, 
mérési és vizsgálati szolgáltatásokhoz – 
kapcsolódik.
A helyszíni szemle keretében a bizottság 
megtekintette a laboratórium eszközeit, 

néhány vizsgálatát, valamint ellenőrizte 
az irányítási és műszaki követelménye-
ket, a vizsgálati doku mentációt. 
A vizsgálatok bemutatása szakszerű 
volt, laboránsaink minden kérdésre  
kitűnően feleltek, munkájukat az 
auditorok külön megdicsérték.  
A teljes irányítási rendszer áttekin tése 
után az auditorok a záró értekezleten 
gratuláltak a központi laboratórium  
teljesítményéhez és az akkreditált  
státusz ismételt megszerzéséhez.
A június 9-i Akkreditálási világnap 
alkalmából a NAh által szervezett 
esemény keretében a Colas hungária 
Központi laboratóriuma egy kétperces 
kisfilmben mutathatta be a laborató-
rium tevékenységét. ez nemcsak meg-
alapozza és segíti együttműködésünket 
az új hatósággal – amely időközben 
több területen is teljes jogú tagja lett az 
akkreditáló szervezetek európai szövet-
ségének –, de egyúttal jó megjelenési 
lehetőséget jelent a Colas csoport 
számára is.

újrATAnúsíToTTuk  

A közponTI lAborATÓrIum  
akkreditációját

szöveg: Gonda József
fotó: Thinkstock

AZ AKKREDITÁLó BIZOT TSÁG ELLENŐRIZTE ÉS MEG-
FELELŐNEK TALÁLTA A LABORATóRIUMI EGySÉGEK 
MűKöDÉSÉT, SZEMÉLyZETÉNEK FELKÉSZüLTSÉGÉT.

az akkreditálási  
világnap alkalMá-
ból a colas hungária 
központi laborató-
riuMa egy kisfilMben 
Mutathatta be  
a laboratóriuM  
tevékenységét.
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2014 végén fogalmazódott meg a Colas 
Északkő részéről a gyorsabb kiszolgálás 
igénye, ami egyfelől több hídmérleg 
párhuzamos alkalmazásával, másfelől 
egy beléptető felület bevezetésével 
valósítható meg. Az eredeti elképzelés 
szerint három hídmérleg és két tablet 
készülék segítségével alkottunk volna 
egy olyan rendszert, amelyen keresztül 
a rakodó kolléga plusz információkhoz jut, 
valamint a beérkező teherautók tárázása 
is automatikusan megtörténik. ez utóbbi 
lépéssel elkerülhetővé válnának a túlra-
kás miatti esetleges bírságok is.
első körben a mérleg-konténer együttes, 
majd a hídmérlegek kerültek végleges 
helyükre. A következő lépésben az épp 
aktív mérleges kolléga átköltöztetése 
következett, majd wifi körsugárzókat 
szereltünk fel a munka- és rakodóterü-
letekre a tabletek számára. A mérlegelő 
költöztetése után fel kellett készíteni a ka-
puprogramot a három mérleg fogadására, 

ezzel párhuzamosan pedig veréb József 
kollégánk is belekezdett a beléptető 
felület fejlesztésébe.
Az eredeti tervet folyamatosan finomítot-
tuk a felmerülő igényeknek megfelelően, 
így például a beléptető irányba telepíten-
dő tablet ötletét elvetettük. úgy véltük, 
nem bírta volna a gyűrődést, problémáink 
lettek volna a töltéssel. helyette ipari 
terminálokat gyártó cégeknél tájékozód-
tunk, majd legyártattunk egy 3 méteres 
rozsdamentes acélvázba telepített 22 
colos, vandálbiztos, ipari érintőmonitort a 
meghajtásért felelős ipari számítógéppel, 
hűtő-fűtő modullal együtt.
A terminál telepítésénél nagy segítsé-
günkre voltak a tállyai üzem munkatársai, 
amit ezúton is köszönünk erdei József 
üzemvezetőnek. Nem volt számukra 
megoldhatatlan feladat, mindent profin 
hajtottak végre. A terminál beüzemelését 
követően a beléptető felület telepítése,  
finomhangolás következett. A berendezést 
rendszámfelismeréssel is felszereltük, a 
beléptető terminálnál pedig „kaputelefon” 
funkció támogatja a távsegítséget.
Az első teszteken már túl vagyunk, és 
elmondhatjuk, hogy összeállt a technika: 
a teherautó a beléptetőnél megáll a 
terminállal, sorompóval ellátott mérlegen. 
A sofőr új igénylést indít, a rendszámfelis-
merő beolvassa a rendszámot, a mérleg 
tárázza a teherautót. A rendszer további 
információk megadását kéri a sofőrtől 
(név, partner, termék), majd ezek rögzíté-
se után az igény megjelenik a homlokra-
kodókba telepített tableteken.
A homlokrakodós felület tulajdonképpen 
egy olyan lista, amelyen érkezési sorrend-
ben, rendszámmal együtt szerepel, hogy 
melyik jármű milyen termékre várakozik 
a telephelyen. Amint végzett a kolléga 
a fuvaros megrakásával, kiválasztja a 
listából a megfelelő rendszámot, majd 
készre jelenti, így az törlődik a rakodásra 

MODERN ACCESS-CONTROL SYSTEM 
INTRODUCED IN TÁLLYA

  In late 2014, Colas Északkő started 
to develop a solution for speeding up service, 
which entailed the simultaneous application 
of multiple weighbridges and the introduction 
of an access-control platform. According to 
the original concept, we would have put together 
a system consisting of three weighbridges and 
two tablets, which would have provided loader 
operators with extra information and would have 
supported the tare weighing of incoming trucks. 
The latter function is crucial for preventing fines 
due to overloading.
The original plan was gradually refined in line 
with the arising requirements: for instance, 
we discarded the tablet that would have been 
installed at the access point, because we figured 
that the device wouldn’t have been durable 
enough, and we also expected charging issues. 
Instead, we gathered quotations from firms 
manufacturing industrial terminals. Ultimately, 
we ordered a 22-inch, vandal-proof industrial 
touchscreen installed into a three-metre-tall 
stainless-steel casing, including the required 
industrial computer and heating/cooling module.
The employees of the Tállya plant were of great 
help when we set up the terminal, for which 
we would like to tank plant manager József 
Erdei. They performed each task with flawless 
professionalism. The start-up of the terminal 
was followed by the installation of the access in-
terface and some fine-tuning. The device is also 
capable of automatic number plate recognition, 
and a “door phone” function aids remote help 
at the access terminal.
The initial testing phase has already been 
wrapped up, and the procedure seems to be 
working well: when a truck arrives at the gate, 
it pulls up to the weighbridge equipped with a 
terminal and a barrier. The driver enters a new 
request, the system reads the number plate, and 
the weighbridge performs the tare weighing of 
the vehicle. The system prompts the driver to 
enter additional data (name, partner, product), 
and the new request is subsequently displayed 
on the tablets installed in the front loaders.
Basically, the loader-mounted screens show 
a list of waiting trucks in the order of arrival, 
including registration numbers and the products 
the given trucks are waiting for. Once the loading 
of a truck is finished, the loader operator selects 
the corresponding registration number from 
the list, and reports the completion of loading, 
thus removing the truck from the waiting list.
At the moment, a few minor adjustments are being 
carried out, and some additional trials are pending 
before the system could go live. We expect the 
project to be highly profitable in every respect.

HAMAROSAN ÉLESEDIK A TÁLLyAI BÁNyÁBAN KIPRóBÁLT RENDKíVüL 
HASZNOS TECHNIKAI ÚJDONSÁG, AMELy A KISZOLGÁLÁST IS SEGíT 
MEGGyORSíTANI.

korszerű 
beléptető rendszert 
vezetünk be tállyán 

szöveg: Nagy Norbert
fotó: Nagy Norbert

az első teszteken 
már túl vagyunk,  
és elmondhatjuk, 
hogy összeállt  
a technika.

várakozók listájáról. Jelenleg apróbb 
finomhangolások, tesztkörök vannak már 
csak hátra az éles bevezetés előtt. A pro-
jektből rengeteget profitálunk mind az 
alkalmazott eszközök, mind a szoftverek 
tekintetében, s biztosak vagyunk benne, 
hogy ezeket az ismereteket a jövőben jól 
ki fogjuk tudni használni. 
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Az elmúlt két évben korszerűsítettük 
valamennyi telephelyünket: recsk, 
Gyöngyössolymos, szob, Tállya, Nógrád-
kövesd telephelyeken kiváltottuk a régi 
technikát, sárospatakon, Tarcalon és a 
szobi vasúti rakodónál pedig már eleve 
az új rendszert használtuk. 
Következő lépésként leválasztjuk a 
bányai hídmérlegeket a hozzájuk csat-
lakoztatott számítógépekről, hiszen két 
alkalommal is előfordult már, hogy egy 
villám a hídmérlegbe csapva tette tönkre 
a masinát. ezt a változtatást jelenleg 

épp teszteljük, a sikeres próba után 
pedig valamennyi mérlegünket ellátjuk 
az új rendszerrel.
A mikrohullámú kapcsolatok kiépíté-
sében, valamint a hídmérlegek 
le vá  lasztásában a Gömörtel Kft.-vel 
mű ködünk együtt, akik kimondottan ipari 
átvi teltechnikával foglalkoznak. Tavaly 
október óta van érvényes szerződésünk, 
amelyben az is szerepel, hogy a cég 
bármelyik magyarországi telephelyen be-
vethető a hiba bejelentése után azonnal. 
szabályoztuk a kiszállási időket is, így az 
Északkőnél a hibabejelentést követően 
kb. 1-3 órával már meg is kezdődhet a 
felmérés, elhárítás. 
A bevezetett intézkedéseknek köszön-
hetően megfelelő tartalékok és felké-
szültség mellett gyakorlatilag bármilyen 
típusú meghibásodást kezelni tudunk 
négy órán belül.

problémás, ami a bányáknál jellemzően a 
mérlegház, az eKAer-t pedig ott kezelik. 
A legextrémebb meghibásodás Nógrád-
kövesden következett be egy vihar 
alkalmával, amikor egy villámcsapás 
következtében a komplett technika elfüs-
tölt az uTP hálózaton keresztül. A villám-
csapás a rendőrségi adótornyot érte, 
a toronyból továbbfutó kábelek pedig 
minden csatlakoztatott eszközt kiütöttek 
(a szolgáltatók eszközeit, az irodai és a 
termelő-, számítógépeket, hálózati eszkö-
zöket). A meghibásodás után négy napba 

telt, mire a termelést újra be tudtuk 
indítani. Nógrádkövesden a rendőrségi 
torony és az iroda között ma már optikai 
kábelen száguldanak a bitek, az iroda és 
egyéb konténerek (mérleg, vezérlő) között 
pedig mikrohullámú kapcsolat biztosítja 
a kommunikációt.

szöveg: Nagy Norbert
fotó: Nagy Norbert, Thinkstock

A RENDSZEREK KORSZERűSíTÉSÉVEL 
MA MÁR NÉHÁNy óRA ALATT MEGKEZ-
DŐDHET A HIBAELHÁRíTÁS EGy-EGy 
MEGHIBÁSODÁS ESETÉN.

ÜzembIzTonság 
és fejlesztések 
az északkőnél

INVESTMENTS AT ÉSZAKKŐ  
FOR OPERATIONAL SAFETY

  Until recently, the quarries of Colas 
Északkő were largely exposed to nature- 
and weather-related risks. Heavy storms or 
lightning strikes often led to considerable 
damages and the suspension of production 

– such incidents used to occur almost every 
year. Consequently, it was crucial to mini-
mise delays of this sort.
As a first step, we disposed of the mine 
offices’ external-cable network connections 
(UTP), or replaced them with microwave 
links, because the old wires had become 
unsuitable: in most of our plants, the ca-
bling was deteriorated and was prone to 
water ingress.
The most extreme malfunction occurred in 
Nógrádkövesd during a storm, when a light-
ning strike fried all the technical equipment 
through the UTP network. The lightning hit 
the police radio tower, and the sudden pow-
er surge knocked out all attached hardware 
through the cables running from the tower. 
After this unfortunate event, it took four 
days before we could resume production. 
Today, the Nógrádkövesd police tower and 
the offices are interlinked by optical cables, 
while a microwave network ensures com-
munication between the offices and other 
containers (weighbridge, control room).
In the past two years, we managed 
to upgrade all of our mining facilities: 
we replaced the old technology at the 
Recsk, Gyöngyössolymos, Szob, Tállya, 
and Nógrádkövesd plants, while we have 
already been using the new system at 
Sárospatak, Tarcal, and the Szob railway 
loading yard.
As the next step, we intend to disconnect 
mining weighbridges from computers, as 
PCs have been damaged on two occasions 
by lightning following a strike to the weigh-
bridge. The new solution is currently being 
tested, and we are planning to convert all 
weighbridges to the new system if it delivers 
the desired results.
Our partner for the establishment of micro-
wave networks and the disconnection of 
weighbridges is Gömörtel Kft, an enterprise 
specialising in industrial data-transmission 
technologies. We signed the corresponding 
contract in October 2015, and our partner 
undertook the obligation of instant trou-
bleshooting at any of our Hungarian sites. 
We have also set standards for deployment 
times: the assessment and repair of the 
defect can commence within three hours 
after Északkő reports an issue. 
As a result of these measures, we have be-
come able to tackle any kind of malfunction 
within four hours.

A Colas Északkő kőbányái egészen a 
közelmúltig igencsak ki voltak téve a 
természet és az időjárás veszélyeinek. 
egy-egy nagyobb vihar, villámcsapás ese-
tén komoly károk, leállás következhetett 
be – ilyen incidens szinte évente elő is 
fordult –, így időszerű és fontos volt az 

ebből fakadó leállási idők minimalizálá-
sa. A korszerűsítést problémakörönként, 
üzemenként több lépésben végeztük el, 
figyelembe véve az eddigi meghibásodá-
sokat és a helyi adottságokat is.
első lépésként a bányai irodákból 
kiinduló kábeles hálózati kapcsolatokat 

(uTP) szüntettük meg vagy váltottuk ki 
mikrohullámú összeköttetésekkel, hiszen 
a régi kábelezés már nem volt megfelelő: 
a legtöbb üzemben tönkrement, beázott. 
ez különösen az eKAer rendszer beve-
zetésekor vált égetően fontossá, hiszen 
legtöbbször a legtávolabbi pont volt a 

recsk, gyöngyös-
solymos, szob, tállya, 
nógrád kövesd telephe-
lyeken kiváltottuk  
a régi technikát,  
sárospatakon,  
tarcalon és a szobi 
vasÚti rakodónál pedig 
Már eleve az Új rend-
szert használtuk.
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igazgatója arra hívta fel a figyelmünket, 
hogy ipari tevékenységünket úgy kell 
végeznünk, hogy az sem a jelenben, sem 
a jövőben ne jelentsen tartós környe-
zetterhelést, visszamaradó szennyező-
déseket. Ingatlantranszfereink során is 
kiemelt szerepet kell szánni az előzetes 
környezeti kockázat felmérésének 
ezzel is megelőzve, hogy tartós szeny-
nyezéssel érintett területek kerüljenek 
a birtokunkba vagy kockázatelemzés 
nélkül kerüljenek ki potenciálisan szeny-
nyezett ingatlanok a Colas tulajdonából. 
A szennyezésmentes működésen túl 
további cél, hogy bányaüzemeinket úgy 
alakítsuk ki és működtessük, hogy azok a 
környező ökoszisztémákba minél jobban 
illeszkedjenek. Bezárásukat követően azt 
is lehetővé kell tennünk, hogy a területen 
újra kialakulhasson az eredeti vagy azt 
megközelítő élővilág. 
A környezettudatos és költséghatékony 
működés kapcsán követendő példaként 
említették azokat az európai leányválla-
latokat – köztük a magyarországi Colas 
Csoportot –, amelyek az egyszerűbb 
energiairányítási tanúsítvány megszer-
zése helyett elvégeztették az eu által 
ajánlásban megfogalmazott részletes 
energetikai felülvizsgálatokat, s ennek 
eredményeit felhasználva alakították ki 
irányítási rendszerüket. 
A környezet- és munkavédelem, illetve a 
kutatás-fejlesztés határterületeként szó 
esett a zöld vegyiparról is, amelynek egyik, 
Colas által is támogatott szegmense a 
növényi alapú kötőanyagok alkalmazása 
az aszfaltgyártás során. A konferencián 
bemutatkozott egy igazi különlegesség is, 

A Colas sA május 25–26-án tartotta két-
évente megrendezett nemzetközi  
környezetvédelmi konferenciáját  
lyonban, melyen idén közel százan  
vettek részt. Észak-Amerikától egészen 
Ausztráliáig rengeteg állam képviseltette 
magát: az eseményen többnyire a Colas-
országok környezetvédelmi vezetői voltak 
jelen, de a vendégek között megtalálha-
tók voltak a Colas nemzetközi igazgatóta-
nácsának egyes vezetői is. 
A konferencián idén kiemelt téma volt az 
ipari telephelyek környezeti kockázatai-
nak megismerése és kezelése, valamint 
az állandó telephelyekhez, elsősorban 
bányáinkhoz kapcsolódó biodiverzitás-
védelmi intézkedések. Míg az előbbi 
területen rövid és középtávon is számos 
feladatunk van itthon, addig az utóbbin 
a magyarországi Colas cégcsoport 
nemzetközi szinten is egyedülálló eredmé-
nyekkel büszkélkedhet: a Colas Északkő 
bányáiban jelenleg is zajló, példa nélküli 
uhumonitoringról egy rövid prezentáció 
keretében Bellaagh Mátyás számolt be 
a meghívottaknak. 
henri Molleron, a Colas sA környezetvéde-
lemért és fenntartható fejlődésért felelős 

szöveg: Bellaagh Mátyás
fotó: Colas Sa

TOVÁBBRA IS KIEMELT FONTOSSÁGÚ A TELEPHELyEK ÉLŐVILÁGÁNAK 
MEGŐRZÉSE ÉS AZ INNOVATíV, KöRNyEZETKíMÉLŐ TECHNOLóGIÁK 
KIFEJLESZTÉSE.

NeMzetközi 
környezetvédelMi 
konferencia lYonbAn

INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL 
CONFERENCE IN LYON

  On 25-26 May, our French parent com-
pany, Colas SA, held its biannual international 
conference on environmental protection 
in Lyon with over 100 participants. From 
North America to Australia, nations from all 
parts of the world were represented: the bulk 
of the attendance was composed of Colas 
countries’ environmental managers, but some 
of the firm’s international board members were 
also among the guests.
The conference’s leading topics included 
the identification and management of environ-
mental hazards related to industrial sites, and 
measures for the sake of safeguarding biodi-
versity at permanent sites (primarily mines). 
While Hungarian Colas subsidiaries have plen-
ty of short- and medium-term duties regarding 
the former field, we have achieved exceptional 
results – even on an international level – with 
regard to biodiversity protection: through a 
brief presentation, we had the chance to fa-
miliarise guests with the eagle-owl monitoring 
programme currently under way in the mines of 
Colas Északkő.
Colas SA’s manager in charge of environmental 
protection and sustainable development, 
Henri Molleron, reminded us that our 
industrial activities must be performed in a 
way to avoid any permanent contamination or 
long-term stress to the environment. Besides 
pollution-free operations, our mining sites’ 
compatibility and co-existence with local 
ecosystems is also a priority. When shutting 
down such a facility, we must enable the origi-
nal – or very similar – flora and fauna to reclaim 
the given area.
Instead of obtaining ordinary energy-man-
agement certificates, some European Colas 
companies chose to carry out the detailed 
energetics reviews specified in the relevant 
EU directive, and shaped their management 
systems based on the results – such subsidi-
aries were mentioned as excellent examples 
with regard to environmentally conscious and 
cost-efficient operations.
As an interface between environmental pro-
tection, health and safety, and research and 
development, green chemistry also came up 
among the convention’s themes. For instance, 
Colas supports sustainable chemical engineer-
ing through the development and application 
of plant-based binders for asphalt production. 
The conference also featured a presentation 
on a truly unique product: the world’s first-ever 
photovoltaic road surface, WattWay, which 
was developed by Colas, and which might be-
come a cornerstone of harvesting alternative 
energy in the future.

a Magyarországi 
colas cégcsoport 
neMzetközi szinten  
is egyedülálló  
eredMényekkel  
büszkélkedhet.

a Colas által fejlesztett WattWay, azaz a 
napenergia gyűjtésére alkalmas útburko-
lat, amely a jövő egyik alternatív energia-
termelő építőköve lehet (erről bővebben a 
8–9. oldalon olvashatnak). 
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A konferencia elsődleges célja az volt, 
hogy bemutassa az ágazati innovációk 
és beruházások tapasztalatait, illetve a 
jövőbeni egyedi lehetőségeket. A szak mai 
találkozó másik fontos törekvése évről 
évre hatékony párbeszéd kezdeményezé-
se annak érdekében, hogy az útépítés és 
aszfaltgyártás területén jelentkező kihívá-
sokra közös válaszokat tudjunk adni.
A legtöbb előadó kiemelten foglalkozott 
a környezetvédelemmel, az idő- és 
energiagazdálkodási lehetőségekkel, a 
biztonság, az életminőség és a fenntart-
hatóság kérdésével. Nagy hangsúlyt ka-
pott a tagállamok, intézmények, szekto-
rok közötti különféle együttműködések 
eredményeinek ismertetése is. A három 
nap végén azt a következtetést vonhat-
tuk le, hogy európában az útépítés és az 
infrastruktúra-fejlesztés területén egyre 
kevesebb pénzből kell kielégíteni az 
egyre komolyabb igényeket. Az ágazati 
stratégiai előadások előrejelzése szerint 
ez a tendencia hosszú távon sem fog 
változni, ezért az innováció és kutatás-
fejlesztés legfontosabb célkitűzése, 
hogy a hiányok áthidalására megfelelő 
megoldásokat keressen, fejlesszen ki. 
Bízunk abban, hogy a konferencia ta-
pasztalatainak köszönhetően a magyar 
infrastruktúra-fejlesztés is hatékonyab-
ban tud működni a jövőben, és hazai 
munkáink során is előtérbe kerülnek 
ezek az új, innovatív technológiák, a 
költséghatékony és környezetkímélő 
alternatív lehetőségek.

Idén Prága adott otthont az európai 
aszfaltipari ágazat legfontosabb szak-
mai találkozójának, az eurasphalt & 
eurobitume Congress nemzetközi kon-
ferenciának. Az eseményt az európai 
Aszfaltipari egyesület és az eurobitume 
szervezte június 1. és 3. között.
A kontinentális fókuszú találkozón 
európa minden országa képviseltette 
magát, ami már önmagában azt jelzi, 
hogy a kihívások és a kutatási irányok 
nemzetközi jellegűek. Magyarországot 
többek között a Colas hungária Tech-
nológiai Igazgatóságának munkatársai,  
Puchard Zoltán igazgató úr és 
dr. vinczéné Görgényi ágnes főmérnök 
asszony képviselték a konferencián. 
Amellett, hogy részt vettünk az 
ágazatilag és technológiailag is igen 
sokszínű előadásokon, tartottunk egy 
prezentációt is a habosított bitumenes 
aszfaltok tömörödőképességének 
összehasonlító értékeléséről.
A konferencia első napján kiemelt 
témák voltak az utak tulajdonosai és az 
úthasználók, a külső és piaci tényezők, 
valamint az ipari fejlesztések. A második 
nap előadásait főleg recycling, keverék- 
és kötőanyag-teljesítmény és -vizsgála-
tok, illetve környezet- és munkavédelem 
témakörökben tartották. A konferencia 
utolsó napján az előadók a WMA és az 
alacsony hőmérsékletű aszfaltok, a fenn-
tartható fejlődés, valamint a fenntartás-
üzemeltetés és a felújítás témakörére 
helyezték a hangsúlyt.

szöveg: Gonda József
fotó: Thinkstock

AZ ÉV LEGJELENTŐSEBB SZAKMAI KONFERENCIÁJÁN 
IS BEBIZONyOSODOTT, HOGy LEGFŐBB FELADATUNK  
A KUTATÁS-FEJLESZTÉS.

eurÓpAI úTkörkép: 

olcsóbban  
jobbat

EUROPEAN ROAD REVIEW:  
BETTER ROADS AT A LOWER PRICE

  This year, it was Prague’s turn to host 
the European asphalt industry’s most impor-
tant professional meeting, the Eurasphalt 
& Eurobitume Congress. The event was or-
ganised by the European Asphalt Pavement 
Association and Eurobitume between 1 and 
3 June.
Each and every country represented itself 
on the continent-focused convention, which 
underlines the international nature of chal-
lenges and research directions. Among other 
participants, Hungary was represented by 
employees of Colas Hungária’s Technology 
Directorate, Director Zoltán Puchard and 
Chief Engineer Dr. Ágnes Vinczéné Görgényi. 
In addition to attending a wide range of 
colourful programmes, we also held a 
presentation on the comparative evaluation 
of the compacting capability of asphalt 
mixtures made with foamed bitumen.
On the first day of the Prague conference, 
road operators, road users, external and 
market factors, and industrial developments 
were among the highlighted topics. The pres-
entations of the second day were mainly 
centred on recycling, the performance and 
testing of mixtures and binders, health and 
safety, and environmental protection. On 
the last day of the convention, the lecturers 
focused on WMA and low-temperature 
asphalts, sustainable development, mainte-
nance, operations, and renovation.
Most speakers treated the topics of environ-
mental issues, time and energy management, 
safety, and sustainability as top priorities. 
Furthermore, the results of cooperation 
between member states, institutions and 
sectors received a lot of attention. To draw 
a conclusion following the three-day-long 
programme, we could establish that increas-
ingly higher requirements must be fulfilled 
from decreasing funds when it comes to 
European road construction and infrastruc-
ture development. According to the forecasts 
of presentations on industry strategies, 
this tendency will not change in the long 
run. Therefore, the most important goal of 
innovation, research, and development is to 
seek and come up with solutions for tackling 
such shortages. 
We trust that the experiences from the con-
ference will assist Hungarian infrastructure 
development in becoming more effective, 
while innovative technologies, cost-efficient 
solutions, and eco-friendly alternatives will 
gain prominence.
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A MAGyAR KöZÚT ÉS A HAPA KöZöS SZERVEZÉ-
SÉBEN ELSŐ ALKALOMMAL TARTOTTAK SZAKMAI 
NAPOT A BITUMENEMULZIóS TECHNOLóGIÁKRóL.

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

A Colas kezdeményezésére a tavaszi 
hAPA konferencián indult el egy szakmai 
párbeszéd a bitumenemulziókról, amely-
nek újabb állomása egy technológiai nap 
megrendezése volt június 7-én. A téma 
fontosságát jól jelzi, hogy a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. és a Magyar Aszfaltipari 
egyesülés azonnal a kezdeményezés 
mellé álltak. A program célja az volt, 
hogy felelevenítsük a korábban széles 
körben, de jelenleg elvétve használt bitu-
menemulziós technológiákat. Arra kíván-
tunk rávilágítani, hogy a bitumenemulzió 
mindennapi használatával tartósabb és 
költséghatékonyabb utak épülhetnek.
A festői környezetben lévő mátraházi 
residence Ózon hotelben megrendezett 
technológiai napon a szakma képviselői 
a bitumenemulziók használatának 
előnyeit járták körül különböző iparági 
szereplők szemszögéből. szilvai József 
Attila, a Magyar Közút műszaki vezér-
igazgató-helyettese, valamint veress 
Tibor, a hAPA elnökének köszöntőjét 
követően a Nemzetközi Bitumenemulzió 

szövetség (IBeF) elnöke, etienne le 
Bouteiller tartott előadást a világban 
ismert bitumenemulziós technológiákról 
és a fenntarthatósági szempontokról. 
ezt követően Nicolas Pezas a gironde-i 
régió útüzemeltetési vezetőjeként ismer-
tette a bitumenemulziókkal szemben 
támasztott megrendelői elvárásokat, 
amelyekre Fülöp Pál, a Magyar Közút 
osztályvezetője reagált a magyar vi-
szonyok taglalásával. A magyarországi 
bitumenemulzió-gyártók a szakmai 
nap második felvonásában fejtették ki 
nézeteiket. Zsiga György, a Colas út Zrt. 
vezérigazgatója a bitumenemulziók pá-
lyaszerkezetekben betöltött szerepéről 
tartott előadást, Csontos Györgyné a 
duna Aszfalt Kft. bitumenemulziós tech-
nológiákat érintő tapasztalatairól szá-
molt be, Kovács Tamás, a Bitunova Kft. 
főtechnológusa a felületi bevonatok 
témakörét járta körbe, Markó Tibor, 
a stravia Kft. főtechnológusa pedig a 
pályaszerkezeti hideg bitumenemulziós 
keverékekről beszélt.

BITUMEN EMULSION DAY IN MÁTRAHÁZA

  The goal of the trade day, organised 
on 7 June, was to bring back bitumen emul-
sion technologies, which had been used ex-
tensively in the past, but have been sidelined 
since. The welcome speeches of József Attila 
Szilvai, the deputy CEO of Magyar Közút, and 
Tibor Veress, the chairman of HAPA, were 
followed by a presentation from Etienne Le 
Bouteiller, the executive director of the Inter-
national Bitumen Emulsion Federation (IBEF), 
on bitumen emulsion techniques in use 
around the world and the related aspects of 
sustainability.
Subsequently, Nicolas Pezas, the road 
operation manager of the Gironde region, 
detailed clients’ expectations with regard 
to bitumen emulsions – as a reply, Pál 
Fülöp, the division manager of Magyar 
Közút added his thoughts in light of the 
Hungarian circumstances. György Zsiga, 
the CEO of Colas Út Zrt, held his lecture on 
the role of bitumen emulsions in pavement 
structures, Györgyné Csontos expounded 
on the experience gained in connection 
with emulsion technologies at Duna Aszfalt 
Kft, Tamás Kovács, the CTO of Bitunova Kft 
talked about surface coatings, whereas 
the presentation of Tibor Markó, the CTO 
of Stravia Kft, focused on cold bitumen 
emulsion mixtures for pavements. After 
lunch, the guests paid a visit to the recently 
modernised bitumen emulsion plant of 
Colas Út.

bitumenemulzió-nap 
mátraházán

Az előadásokat követő ebéd után a 
Colas út Zrt. felújított bitumenemulzió- 
üzemét tekinthették meg az érdeklődők 
Gyöngyösön Bíró István üzletágvezető és 
Mata Gábor telepvezető kalauzolásával.
reméljük, hogy ezzel a sikeres rendez-
vénnyel sikerült megtennünk egy újabb 
lépést egy költséghatékony és időtálló 
technológia visszaemelésére a szakmai 
köztudatba.
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Ez a hivatásom.
Felveszem 
a felszerelésem.

És te?
 

A biztonság a Colas legfontosabb értéke! 
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Út Alterra
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Colas gyermekrajzpályázat

gonda levente (11): szeretem a természetet

Találkozási pont 

Szeged
megújítva megőrizni

ÁTadTuk a kéThelyi  
keverőtelepet
Óránként 160 tonna teljesítményű keverőte-
leppel bővült a Colas Út országos hálózata.

terjeszkedik a Colas Északkő   
Dunakeszin nyitott új egységet a cég, 
a főváros és az agglomeráció kőigényeinek 
kiszolgálására.

inTerjú ivók Ferenccel
„A hídépítőszakma olyan, mint az 
emberélet...”


