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1 Sikeres audit az Alterránál

2 Korszerűsítés a K250.01.251 sz. főúton

4 Megújul a szegedi Vásárhelyi Pál utca

Június elején MIR, KIR, MEBIR, EIR auditot
tartott a CERTOP a Colas Alterra Zrt.-nél.
Azt vizsgálták, hogy társaságunk működése
megfelel-e az irányítási szabványokban foglaltaknak, illetve az ezek alapján kidolgozott
rendszerdokumentációnknak. Az audit eltérés
megállapítása nélkül, sikeresen záródott.

A tervezett út a 3. sz. főút 123+504 km
szelvényében lévő körforgalmi csomópontból
indul, utána végig a jelenleg meglévő 2501 j. út
nyomvonalán halad. A kivitelezés során a meglévő burkolat szélesítését és megerősítését
kell elvégeznünk. A 2,5 km-es szakaszon beépítünk 2498 m2 homokos kavicsot, 1100 m2
CKT-t, valamint 9300 t aszfaltot.
A munkák 2012 júniusában kezdődtek. Az új
út a forgalomba helyezést követően a 251-es
számot kapja, a befejezési határidő: 2012.
október 15.

A Colas Út nyerte el Szegeden a Vásárhelyi Pál
utca komplex felújítása II. ütemének kivitelezési munkáit, mely a Bakay N. u.–Kálvária sgt.
szakasz négynyomúsításából, illetve a rókusmóravárosi főgyűjtő csatorna Bakay N. u.–
Sancer tó közötti kiépítéséből és a kapcsolódó munkarészekből áll. A kivitelezés több
szakágat párhuzamosítva július végén kezdődött, és – bízva a gondos előkészítésben és a
megfelelő körülményekben – ez év december
23-án, várakozásaink szerint, véget is ér.

Székhelyváltás a Colas Alterránál

A Colas Alterra Zrt. május 24-étől
Budaörs, Piktortégla utca 2-4. alá
helyezte át székhelyét.
Postázási címünk:
2040 Budaörs, Pf. 132.
Számlázási címünk:
2040 Budaörs,
Piktortégla u. 2-4.
Az új cégjegyzékszámunk:
Cg. 13-10-041288
Új adószámunk: 13961149-2-13
Kérjük tisztelt partnereinket a
változás tudomásul vételére,
adatbázisuk frissítésére.
Megértésüket köszönjük!

5 Kész a Csopak–Balatonfüred–Aszófő összekötő
3 Jelzőkörös csomópont az országban először
A csepeli gerincút I. ütem kivitelezési munkáinak készültsége meghaladja a 90%-ot, a 2x2
sávos út és a bekötő utcák már elkészültek.
A Weiss Manfréd úti szakaszhatárnál épül az
ország első olyan jelzőkörös csomópontja,
ahol a vasúti átjáróknál is közúti jelzők irányítják az arra közlekedő gépjárműveket. Ennek
kiépítése jelenleg is tart, befejezése október
31-én lesz.

út korszerűsítése
A 7303 sz. Csopak–Balatonfüred–Aszófő
összekötő út 3+145–3+720 közötti szakaszának korszerűsítési munkáit a Colas Út 2012
áprilisában nyerte el. Az útszakasz kiemelt
szerepet tölt be Balatonfüred infrastruktúrájában. A mintegy 600 méter hosszon elvégzett
útépítési, csapadékvíz-elvezetési és egyéb
közműfejlesztési munkákat a megrendelő NIF
Zrt., Balatonfüred és a lakosság megelégedésével végeztük el. Az út korszerűsítését jövőre
további szakaszok felújítása követi, melyben
reményeink szerint ismét közreműködhetünk.

hírek

7

6 Folytatódik a Keszthely-elkerülő

8 Sikeres a Központi Labor akkreditációja

2012 augusztusától folytatódik a tavaly
megkezdett Keszthely-elkerülő építése. Az elkerülő célja Keszthely átkelési szakaszainak
tehermentesítése, a 71-es f őút forgalmának
Zalaegerszeg és az M7-es autópálya felé való
átvezetése, a lakott területek elkerülésével.
Az aszfaltozási munkákat a Colas Hungária
végzi, míg az aszfalt gyártása és helyszínre
szállítása a Colas Út feladata. Idén kb.
9100 m2 aszfalt bedolgozása a cél.

2012 nyarán az új szervezeti keretekben sikeresen megtörtént a Colas Hungária Technológiai Igazgatóság Központi Labor akkreditáció.
Az audit során a Nemzeti Akkreditáló Testület
auditorai ellenőrizték a laboratórium működését és személyzetének felkészültségét. Az
auditorok megtekintették az eszközöket és
néhány vizsgálatot, illetve sor került az irányítási és műszaki követelmények, valamint a
vizsgálati dokumentáció ellenőrzésére is.

7 Hamarosan kész a Lulla–Balatonendréd
összekötő út
A Lulla–Balatonendréd összekötő út és a
lullai bekötőút burkolat-megerősítési munkáján az aszfaltrétegek építése augusztus
végén befejeződött. A Colas Út több mint
40 000 t aszfaltot épített be. A műszaki
átadást megkezdtük. Bár egyes befejező
munkarészek kivitelezése csak a hiánypótlási
időszakban valósulhat meg, a projekt várhatóan 2012-ben így is lezárul.

9 Újraindul Kesztölc
A Colas Északkő kesztölci üzemében a júniusi
lefedési munkálatokat követően július 12-én
megtörtént az első robbantás, amely hozzávetőleg 8000 tonnányi termelhető anyagot
szolgáltatott. Átszállították a termelést
végző mobil gépeket is: az MFL röpítő törőt,
valamint a CT-1700 osztályozó berendezést,
illetve beindult a termelés. A késztermékek
szemszerkezeti megfelelősége érdekében
több ízben rostacserékre került sor. Késztermékként az üzemben már rendelkezésre
áll 0/32, 0/4, 4/11 és 11/22-es anyagunk,
melyeknek szemszerkezeti és kőzetfizikai
vizsgálatai folyamatban vannak. Beépítettük
az üzem 60 tonnás hídmérlegét is, melynek
hitelesítése hamarosan megtörténik.

FÓKUSZBAN
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Vállalkozási

sikerek

az

Alterránál

A Colas Alterra
Létesítmény igazgatóságának
vállalkozási csapata igen nehéz,
de sikeres fél évet tudhat maga mögött.

A csapat az elmúlt fél év alatt
számos pályázatot készített elő, melyek
vegyes eredménnyel zárultak. Sajnos
több esetben is előfordult, hogy első
helyen álltunk, de a pályázati eljárást
eredménytelennek hirdették, vagy
a Közbeszerzési Döntőbizottságon
folytatott „csata” során alul maradtunk,
de ezek ellenére sikerült több, jelentős
volumenű, műszakilag is kihívásokat
tartalmazó, komoly referencia-értékű
feladatot megnyerni:
Tápió-menti szennyvízcsatorna hálózat
tervezése és kivitelezése; 1. rész:
Szentlőrinckátai régió projekt keretében
Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta,
Tóalmás és Jászfelsőszentgyörgy
települések teljes területének, valamint
Nagykáta egy részének csatornázását
valósítjuk meg 97,1 km gravitációs
csatornahálózat és 56,8 km házi
bekötőcsatorna, valamint a kapcsolódó
110 db átemelő, illetve házi beemelő és
29,7 km nyomóvezeték megépítésével.
Idén írták ki hazánk eddigi egyik
legnagyobb árvízvédelmi beruházását,
a Duna Projektet. A kb. 30 milliárd Ft
értékű projekt keretében a Duna Győrtől
Bajáig terjedő szakaszán, több részprojektre lebontva írták ki az árvízvédelmi
munkákat. Négy részprojektre is nyújtottunk be pályázatot, melyek közül a
Bács-Kiskun megyei szakaszra (ADU-1),
valamint a Tolna megyei szakaszra
(KODU-2) kiírt pályázatok esetében
sikerült nyernünk.

FÓKUSZBAN

A 22 hónapos átfutási idejű ADU-1
projektben konzorciumi tagként veszünk
részt:
• Töltésfejlesztés, töltéserősítés 60 km-en kb.
280 000 m3 földmunkával
• Szivárgóépítés 8,2 km-en kb. 50 000 m3
földmunkával
• Töltéskorona-burkolás aszfaltburkolatú út
építésével 52,8 km-en
• Békavári zsilip és vajastoroki zsilip rekonstrukciója
• Érsekcsanádi szivattyútelep 3 x NA 1000
nyomóvezetékének rekonstrukciója.
A 19 hónapig tartó KODU-2 projekt szintén konzorciumi formában valósul meg:
• Töltésfejlesztés, töltéserősítés 14,5 km-en kb.
380 000 m2 földmunkával
• Töltéskorona-burkolás aszfaltburkolatú út
építésével 36,1 km-en
• Vasúti átjáró létesítése
• Báta-1 és Lankóci szivattyútelep felújítása
• Kutya-tanyai zsilip ellennyomó medence
építése
• 8 db zsilip rekonstrukciója
• Bölcskei szakaszvédelmi központ bővítése
230 m2 alapterülettel.
A bátai és a lankóci szivattyútelep már
több mint 100 éves ipari műemlék.
A két létesítmény építészeti és gépészeti felújítása műszaki szempontból
sem mindennapos rutinfeladat. A megrendelő előzetes elképzelése alapján
a felújítást követően a létesítmények
múzeumként funkcionálnak.
A budapesti 4-es számú metróvonalhoz
kapcsolódó Baross tér felszíni rendezés
projekt esetében az élet igazolta, hogy
a kitartó és elszánt munka meghozza az
eredményét, hiszen az a közel kétéves
munka, amit ennek előkészítésére
fordítottunk, sikerrel zárult. Ebben a
projektben szintén konzorciumi tagként
veszünk részt, a megvalósításra 78 hét
áll rendelkezésre.
A projekt keretében a Baross téren és
környékén a 4-es metró építési munkái
miatt jelenleg is jelentősen „feldúlt”
felszíni állapotokat rendezzük, és egy
21. századi színvonalú közterületet
alakítunk ki, az ehhez kapcsolódó
gyalogos-aluljáróval és közlekedési
kapcsolatokkal:

• Kb. 41 000 m2 út- és járdaszerkezet részleges
vagy teljes átépítése a kapcsolódó forgalomtechnikai létesítményekkel együtt
• A meglévő kb. 4800 m2-es aluljáró szerkezet
bontása és új, kb. 6500 m2-es akadálymentesített aluljáró műtárgy teljes körű megépítése
• Baross-szobor felújítása és áthelyezése
• Új BKV-épület építése fedett utasvárakozóval
• Közműépítési munkák (víz, gáz, csatorna,
hírközlés, közvilágítás)
• Közterület-arculati és kertészeti munkák
(díszburkolat építés, utcabútorok kihelyezése,
kertépítés, növénytelepítés, öntözőhálózat).
Az elért eredmények mellett említsük meg
azokat, akik lelkiismeretes, kitartó munkája nélkül nem érhettük volna el ezeket
a sikereket. Ezúton is köszönet illeti a
Létesítmény Igazgatóság vállalkozási csapatának: Kós-Tamás Szilvia, Patócs Zsolt
és Karaffa Mariann munkáját, továbbá a
központi vállalkozási csapat: dr. Molnárné
Kecskés Gabriella, Tóthné Iszlai Ildikó,
Gulyás Viktória és Tóthné Óvári Judit munkáját is, akik az eredményes pályázataink
„papiros” részének elkészítésében vettek
részt, továbbá a műszaki kollégák közreműködését, akik segítették munkánkat.

CONTRACTING ACHIEVEMENTS AT ALTERRA

The contracting team at Colas Alterra’s
Project Agency has prepared several bids
in the past six months, winning a number of
large-scale and technically challenging works,
which will also serve as excellent references
in the future.
One of those is the design and construction of
the Tápió-side wastewater network, including
97.1 kilometres of gravity-drain lines, 56.8
kilometres of residential connections, and
the related 110 transfer pumps and 29.7
kilometres of pressure lines.
As for the Danube Project with an approximate
value of 30 billion forints, we managed to win
the tenders for the Bács-Kiskun County (ADU1) and the Tolna County (KODU-2) sections.
As a consortium member, we are to participate
in surface improvement works at Budapest’s
Baross Square, in connection with the
Metro 4 project. We have 78 weeks for the
job, entailing cleaning up the surface, which
is currently quite “devastated” due to works
on the city’s new metro line. Our objective is
to create a modern urban public space with
a pedestrian underpass and traffic links,
meeting requirements of the 21st century.

Balról Jobbra: Egri Sándor, Kós-Tamás Szilvia,
Karaffa Mariann, Patócs Zsolt
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Üzemitanács-

választások
a

Colas csoportnál

Mint arról már értesültek
az érintett vállalatok munkavállalói,
a Colas HungáriÁnál és a Colas Útnál üzemitanács-választások
vannak folyamatban.

Többekben is felmerült a kérdés a
választások elején: miért is van szükség
üzemi tanácsra és mi a feladata?
Az üzemi tanács legfőbb feladata
a munkavállalók érdekképviseleti
lehetőségeinek biztosítása. Ennek érdekében az üzemi tanács választásának
lebonyolítására létrejövő bizottságot a
munkavállalók hozzák létre, az üzemi
tanács tagjait a munkavállalók jelölik és
választják. Ezzel biztosított a legszélesebb körű munkavállalói képviselet. Az
üzemi tanács feladata a munkaviszonyra vonatkozó szabályok megtartásának
figyelemmel kísérése. Ennek érdekében
jogosult tájékoztatást kérni, és az ok
megjelölésével tárgyalást kezdeményezni, amelyet a munkáltató nem utasíthat
el. A munkáltató félévente tájékoztatja
az üzemi tanácsot:
• a gazdasági helyzetét érintő kérdésekről,
• a munkabérek változásáról, a bérkifizetéssel
összefüggő likviditásról, a foglalkoztatás

jellemzőiről, a munkaidő felhasználásáról, a
munkafeltételek jellemzőiről,
• a munkáltatónál foglalkoztatott munkavállalók számáról és munkakörük megnevezéséről.
Az üzemi tanács félévente tájékoztatja
tevékenységéről a munkavállalókat. Ezen
túl az üzemi tanács jogosult véleményt
nyilvánítani több, a munkavállalók
nagyobb csoportját érintő munkáltatói
intézkedések és szabályzatok tervezetéről.
A munkáltató és az üzemi tanács közösen
dönt a jóléti célú pénzeszközök felhasználása tekintetében. A munkáltató döntése
előtt legalább tizenöt nappal kikéri az
üzemi tanács véleményét a munkavállalók
nagyobb csoportját érintő munkáltatói
intézkedések és szabályzatok tervezetéről.
Az üzemi tanács választásával kapcsolatos eljárásról a választási bizottság folyamatosan tájékoztatja a munkatársakat.
Üzemitanácstag-jelöltek a Colas Út Zrt.nél (munkavállalói jelöltek):

Beke Péter
Kálmán Zsuzsa
Kovács László
Litványi Károly
Molnár Ferenc György
Poszpisek Anikó
Schmeltz Károly
Takács Zoltánné
Várady Zoltán
Colas Hungária Zrt. jelöltjei:
Ambrusz János
Kiss László
Révész Rita
Schittler Mátyás
Szakács-Fehérváry Gábor
Colas Dunántúl szakszervezete által
állított üzemitanácstag-jelöltek:
Lizák Péter
Németh Balázs
Az EGUT és DEBMUT szakszervezetek
nem állítottak jelöltet.

FÓKUSZBAN

WORKS COUNCIL ELECTION
AT THE COLAS GROUP

Az üzemitanács-választásokon mindkét
vállalatnál 5 tagot szükséges megválasztani. A választás eredményességéhez a választásra jogosult munkavállalók legalább felének részt kell vennie
a választáson. Azokat a tagokat kell az
üzemi tanács megválasztott tagjának
tekinteni, akik a leadott érvényes szavazatok közül a legtöbbet, de legalább
a szavazatok harminc százalékát megszerezték. Szavazategyenlőség esetén
a munkáltatóval fennálló hosszabb
munkaviszonyt kell figyelembe venni.
Az üzemitanács-választásokkal kapcsolatos munkálatokban nagy szerepük
van a választási bizottság tagjainak,
akiknek ezúton is szeretnék köszönetet
mondani, hogy meglévő feladataik

mellett ezt a fontos ügyet felkarolták.
A választási bizottság tagjai a Colas
Út Zrt.-nél: Pilisy Péter, Szily Orsolya és
Tóth Csabáné; a Colas Hungária Zrt.-nél
pedig: Kéki Gabriella, Pelle József, Szabó József. A választással kapcsolatos
kérdésekkel, észrevételekkel forduljatok bizalommal a választási bizottság
tagjaihoz.
A lezajlott választásokról és azok eredményéről a Mozaik következő számában
fogok beszámolni.

As employees of the companies
concerned have already been informed, a
works council election is currently under way
at Colas Hungária Zrt. and Colas Út Zrt.
The primary role of the works council is to
provide proper representation for employees.
To realise this purpose, the elections are
managed by a committee, while employees
nominate and elect the council members
directly, thus ensuring the broadest possible
representation. The works council is tasked
with monitoring whether regulations regarding
employment relations are observed at all
times. As part of this monitoring activity, the
council has the right to request information
and initiate negotiations regarding any matter
specified in advance, which the employer is
not entitled to reject.
The works council informs employees on its
activities every six months. Furthermore, the
council is entitled to express its opinion on
measures and regulations introduced by the
employer that affect a substantial number of
personnel. The employer and the works council
make joint decisions on the use of welfare
funds. The employer shall consult the works
council at least 15 days in advance regarding
the introduction of measures and regulations
affecting a substantial number of employees.
The election committee is constantly keeping
colleagues informed on the election procedure.
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új
A cégcsoport

gazdasági
igazgatója

Kengyel Ádám

Ádám a Pénzügyi Számviteli Főiskolán végzett 1993-ban, majd okleveles
könyvvizsgálói minősítést szerzett. Útja
a Colas cégcsoporthoz egy debreceni
hardver-összeszerelő üzemet létrehozó
texasi vállalaton, a National Instrumentsen, a több mint 50 országban jelenlévő,
amerikai tulajdonú anyagipari cégen, a
Masonite-on, illetve a magyar olaj- és gázipari szektor piacvezető fővállalkozó cégén,
az Olajterv csoporton keresztül vezetett.
Több olyan átszervezési folyamat irányítása fűződik a nevéhez, amely során korábbi
cégeinek gazdálkodása, eredményessége
tovább javult, hatékonyabbá vált.

Mozaik: Hogyan értékeli a Colas, illetve
az építőipar jelenlegi helyzetét?

Kengyel Ádám: Mindig fontos, de az
építőipar jelenlegi helyzetében különös
jelentőségű, hogy szigorú kontroll alatt
legyenek a költségek és a beruházások.
A megrendelések, szerződések pénzügyi
kockázati tartalmának feltárása mellett
ezen kockázatok minimalizálását is előtérbe kell helyezni. Jelentős kihívásokkal
kell szembenézzünk, ennek során a
Colas-nak magas szakmai sztenderdekre
építve, a cégben meglévő komoly szaktudásra alapozva kell érvényesülnie.

M.: Egy 100%-ban magyar tulajdonú vállalattól érkezett egy francia érdekeltségű céghez.
Okoz-e ez bármilyen nehézséget munkája
során?
K.Á.: Nyilván vannak kulturális eltérések,
de az Olajterv előtt multinacionális
cégeknél dolgoztam és a környezet nem
tér el lényegesen egy angolszász vagy
egy francia cég esetében. Munka szempontjából sincsenek nehézségek, hiszen
a Colas-nál is azok szerint a nemzetközi
számviteli szabványok szerint jelentünk,
amelyeket jól ismerek.

FÓKUSZBAN

M.: Milyen tervei vannak a jövőre?
K.Á.: A pénzügyet szolgáltató egységnek tartom, amelynek a vállalkozási
tevékenységet kell támogatnia. Azt
szeretném, hogy a Colas továbbra is
megbízható partner legyen, aki a szállítóit pontosan fizeti, vevőivel szemben
pedig szerződésszerűen, pontosan
teljesít és ebben a pénzügy maximális
támogatást nyújt az üzleti területeknek.
Természetesen az is fontos, hogy ezeknek a megrendeléseknek az ellenértékét
pénzügyileg is realizálni tudjuk. Kiemelt
figyelmet szeretnék szentelni a pénzügyi,
gazdálkodási helyzetünk folyamatos,
további javításának. Anyav állalatunk
segítségével bővíteni fogom a banki
mozgásterünket is, hogy növekedés
esetén meglegyen ehhez a megfelelő
pénzügyi háttér. Nagyon fontos, hogy a
pénzügynek transzparensnek kell lennie
mind a magyar vezetés, mind a francia
tulajdonos felé, hogy megbízhatóan meg
lehessen ítélni a vállalat helyzetét, ami
alapján jó üzleti döntéseket lehet hozni.
Nem tervezek drasztikus átalakításokat,
de bizonyos pontokon át kell alakítanunk,
hatékonyabbá kell tennünk a folyamatainkat, a szervezetünket . Többek között
ezek feltérképezésével foglalkozom
jelenleg.
INTRODUCING THE COMPANY GROUP’S NEW CFO: ÁDÁM KENGYEL

Ádám’s way to the Colas Group took
him through National Instruments, a Texan
company running a computer-hardware assembly
plant in Debrecen; Masonite, an American
building-material manufacturer present in
over 50 countries; and the Olajterv Group, a
leading contractor on the Hungarian oil- and
gas-industry market. He spearheaded a number of
re-organisation projects that greatly improved his
previous employers’ efficiency and profitability.
MOZAIK: What are your views on the current
situation of Colas and the Hungarian construction
industry?
ÁDÁM KENGYEL: Keeping a tight control on
expenses and investments is always crucial, and in
the construction industry’s current situation, this
is of utmost importance. In addition to carefully
evaluating the financial risks behind jobs and
contracts, the minimisation of those risks should
also be considered essential. We have to face

tough challenges, and Colas must capitalise on
its high professional standards and the enormous
know-how behind the company.
M: You’ve arrived at a French-owned company
from a 100% Hungarian firm. Could this fact cause
any difficulties regarding your work?
ÁK: Obviously, some cultural differences do exist.
Nevertheless, I had worked for multinational
companies before Olajterv, and the professional
environment is not very different in the case of an
English-speaking or French firm. As far as my job
is concerned, there are no difficulties whatsoever,
since here at Colas, we prepare our reports on the
basis of international accounting standards which
I’m very familiar with.
M: What are your plans for the future?
ÁK: I consider finances a service that we provide
in order to back the company’s contracting
activity. I would like Colas to remain a reliable
business partner, paying its suppliers accurately,

and performing its assignments in a timely and
contractual manner. The financial department will
provide maximum support for achieving this goal.
Naturally, realising the financial value of those
works is also important. I would like to devote
special attention to improving our financial and
economic situation step by step. In order to provide
suitable financial background for this growth, I
also intend to expand our possibilities with respect
to banking, with the help of our parent company.
The transparency of financial issues towards
both the Hungarian management and the French
management is vital, since they need a reliable
source on the company’s status as a basis for their
deliberate business decisions. I’m not planning to
take drastic re-organisation measures. However,
we have to make some changes at certain
points. We need to make our procedures and our
organisation more effective. I am currently working
on exploring these areas.
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Átadtuk

az M0-s körgyűrű
D1-es szakaszát

A hivatalos ceremóniára

23-án került sor,

augusztus

az új pályán azonban már a júliusi Forma–1 Magyar

Nagydíj óta haladhat a forgalom.
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COLAS HANDS OVER D1 SECTION
OF THE MOTORWAY M0 RING

The official ceremony took place on 23
August – however, the new carriageway section
had been open to motorists since this July’s
Formula 1 Hungarian Grand Prix.
The left carriageway between motorways M7
and M6 was built using so-called washed-out
basalt concrete, the first application of this
technology in Hungary. Following construction
of the new left carriageway and reconstruction
of the asphalt pavement on its right-side twin,
two separate carriageways are available for
traffic on the M0’s southern sector for the
first time. Due to congestion generated by
the arrival of the F1 series to Hungary, the
2x3 lanes and emergency lanes have been
open to motorists since the end of July, as
requested by the Hungarian State Motorway
Management Company. With only some of the
final touches pending, a couple of minor traffic
diversions were sufficient to complete the job.
Consequently, contrary to tradition, an
already open section was handed over during
the ceremony. The event took place on the
Dulácska viaduct, which has not yet been put
into operation due to the uncertain future of
the motorway ring’s next stage towards the M1.
Among the illustrious guests were Mr. Pál

A körgyűrű M7-es és M6-os
autópályák közötti szakaszának az
országban első ízben, ún. mosott felületképzéssel épült bal nagyszilárdságú
beton pályájának elkészültével, valamint
a jobb pálya aszfaltjának felújításával
(lásd cikkünket a 22-23. oldalon) 2012
nyara óta először haladhat külön pályán
a forgalom az M0-s déli szakaszán. A
száguldó cirkusz Magyarországra érkezésekor megnövekedő forgalom miatt
azonban az Állami Autópálya Kezelő
kérésére az autósok már július vége óta
szinte zavartalanul használhatják a 2x3
sávot és leállósávjaikat, csupán időnként kell egy-egy rövidebb szakaszon
terelést alkalmazni.
A ceremóniával ezért a megszokottaktól
eltérően, egy már közel egy hónapja
forgalom alatt lévő pályát adtak át,
melyre az út M1 felé folytatásának
bizonytalan sorsa miatt a forgalomtól

elzárt Dulácska völgyhídon került sor.
A rendezvényen részt vett Völner Pál,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
infrastruktúráért felelős államtitkára, dr.
Szeneczey Balázs, fejlesztésekért felelős
főpolgármester-helyettes, valamint
Sokorai István, a Colas Hungária Zrt.
vezérigazgatója, aki hivatalosan is készre
jelentette és átadta az útszakaszt a
rendezvényen szintén megjelent Kovács
Ákosnak, a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. beruházási vezérigazgatóhelyettesének, aki végül átadta az utat
üzemeltetésre az Állami Autópálya Kezelő
Zrt. vezérigazgatójának, Bakó Attilának.
A szalagvágásra, érthető módon, sem a
forgalom alatt lévő úton, sem pedig az
elzárt hídon nem kerülhetett sor, így jelképesen a színpadon vágták át a nemzeti színű szalagot, majd ezt követően egy
gyors sajtóbejárással és a finomságok
elfogyasztásával zárult a ceremónia.

Völner, the Minister of State for Infrastructure
from the Ministry of National Development;
Dr. Balázs Szeneczey, Deputy Mayor for
Development; and Mr. István Sokorai, the CEO
of Colas Hungária Zrt., who officially declared
the new road section complete, delivering
it to Mr. Ákos Kovács, the deputy CEO of the
National Infrastructure Development Company.
Finally, Mr. Kovács handed the new section
over for operation to Mr. Attila Bakó, the CEO
of the Hungarian State Motorway Management
Company.
Naturally, neither the open motorway nor
the unused viaduct would have provided
a suitable venue for the ribbon-cutting
ceremony. Instead, the red, white, and green
ribbon was cut symbolically on the stage.
Afterwards, guests enjoyed refreshments and
the ceremony came to an end with a brief tour
of the new section for the press.
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Elkészült
a

86-os számú főút közel

29 kilométeres szakaszának

felújítása
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A 86-os sz. főút az ország egyik
legforgalmasabb tranzit útvonala, melyen a napi áthaladó kamionok száma
2000–2500-ra tehető. A főút Zala
megyei szakaszán a 11,5 tonnás burkolaterősítési munkák közel 3,5 milliárd Ft
értékű kivitelezését 2010 áprilisában
kezdtük meg a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. megbízásából.
A felújított útszakasz hossza 28,7 km, a
rédicsi határátkelőhelytől a megyehatárig
tart. A külterületi szakaszokon 12 m koronaszélességre építettük át a meglévő
pályát, az átkelési szakaszokon forgalomcsillapító szigeteket alakítottunk ki a
hozzájuk tartozó közvilágítással. Felújítottunk nyolc hidat és az autóbuszöblöket, a
meglévő közműveket kiváltottuk, illetve
védelembe helyeztük. Átépítettük és felújítottuk a meglévő csomópontokat, ezen
kívül új körforgalmi csomópontot, három
helyen pedig sávbővítéssel kanyarodó
sávokat építettünk.

A kivitelezési
munkát a
forgalom
folyamatos
fenntartása
mellett
végeztük, így
a forgalom
elterelésére,
teljes útzárra
nem volt
szükség.

HANDOVER CEREMONY AT RÉDICS: RECONSTRUCTION OF A 29-KM-LONG SECTION CONCLUDES

The 11.5-t pavement reinforcement
of the Zala County section of main road 86
was ordered by the National Infrastructure
Development Company. We commenced the
3.5-billion-forint project back in April 2010.
The overall length of the reconstructed section
adds up to 28.7 kilometres, stretching from
the Rédics border checkpoint to the boundary
between Zala and Vas Counties. Outside builtup areas, the road was widened to 12 metres,
while speed-reducing traffic islands were set up
on bypass sections together with related publiclighting fittings. In addition, we reconstructed
eight bridges and all bus turnouts, while existing
public utilities were relocated or equipped with
protective sleeves. Intersections were rebuilt

and upgraded, a completely new roundabout
was established, and three further intersections
were expanded by constructing new turn lanes.
We maintained traffic throughout the entire
duration of the works, avoiding traffic diversions
and full road closures.
The project’s handover ceremony was staged
on 16 August 2012 at Rédics near the starting
point of the road, in presence of György Zsiga,
CEO of Colas Út, and István Sokorai, CEO of
the Hungarian Colas Group. Ottó Horvát, the
mayor of Zalabaksa, greeted the guests on
behalf of affected settlements, emphasising the
importance of the reconstructed road in the life
of local residents.

2010-ben az egész országra jellemző
rendkívül csapadékos időjárás nehezítette a munkánkat. A vis major helyzetet
okozó esőzés az altalajt oly mértékben
eláztatta, hogy a megfelelő teherbírási
értékeket csak talajcserékkel, valamint
altalaj-megerősítésekkel tudtuk elérni.
A helyzetre való tekintettel a kezdeményezett határidő-módosításunkat
a megrendelő elfogadta, és a projekt
befejezési határidejét 2012. június 19-re
módosította.

Reméljük, hogy a több mint kétéves munkának köszönhetően a közlekedők is úgy
érzik, hogy egy jobb és biztonságosabb
úton járhatnak.
A projekt ünnepélyes átadása 2012.
augusztus 16-án történt meg a kezdőszelvény közelében Rédicsen, melyen Zsiga
György, a Colas Út vezérigazgatója mellett
Sokorai István, a cégcsoport vezérigazgatója is jelen volt. Az ünnepségen Horváth
Ottó, Zalabaksa polgármestere köszöntötte az érintett települések nevében a
megjelenteket, és kiemelte a felújított út
jelentőségét a térségben élők számára.
Az elkészült szakaszt társaságunk nevében Zsiga György jelentette készre a NIF
Zrt. vezérigazgató-helyettesének, Kovács
Ákosnak, aki üzemeltetésre átadta a
Magyar Közút Nzrt. képviselőjének. Az
ünnepi beszédet Völner Pál, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért
felelős államtitkára tartotta. A szalagátvágás után állófogadással ért véget az
ünnepség.

A munka méreteit jól szemléltetik
az alábbi mennyiségek:
Töltés, bevágásépítés 122 000 m2
Javító réteg 76 000 m2
Szivárgó paplan 16 000 m2
CKT-T2 22 000 m2
Aszfaltburkolatok 45 600 m2
Szalagkorlát 3 300 m2
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Találkozás
a

Nagykörút
alatt

A COL3 LOT3 Baross utcai

tehermentesítő csatorna építésének fontos fázisaként
sikeresen elértük az újonnan épült csatorna befogadóját.

MuNKÁINK

LINKUP UNDER BUDAPEST’S
GRAND BOULEVARD

egyesítettük
a hagyományos
kézi fejtéses
sajtolást
a modern microtunnelinges
rendszerrel

A József körút és Baross utca
találkozásánál levő csomópont intenzív
forgalmának megzavarása nélkül
csatlakoztunk hagyományos sajtolási
technológia alkalmazásával a régi,
József körúti villamospálya alatt fekvő,
364/364 méretű falazott csatornába.
A sajtolás a Harminckettesek terén levő
indítóaknából történt 55 méter hosszban, az előírt irány és lejtés pontos
megtartása mellett.
A sajtolást megelőzően kiépült egy
8x5 m-es indítóakna, amelybe egy
hagyományos sajtoló berendezést telepítettünk, ami hidraulikus munkahengerekkel juttatja a föld alá az 1800-as
vasbeton csöveket, kézi fejtés mellett.
A sajtolási hossz 48 fm volt, kézi erővel
kb. 180 m3 talajt kellett kitermelni. Amikor elértük a József körút villamosvágányai alatt található főgyűjtőcsatornát,
annak rábontását úgy kellett megoldani,
hogy a fölöttünk haladó forgalom, illetve
a szintén fölöttünk futó 600-as víznyomócső biztonságban maradjon.
A régi, falazott téglaszelvény bontását
centiméterről centiméterre végeztük,
közben folyamatosan nyomva a vasbeton csöveket.
Miután a teljes beérkezés megtörtént a
csatlakozó részek eldolgozásával, illetve
kiinjektálásával, elkészült a csatornaszakasz.
Ennél a sajtolásnál egyesítettük a
hagyományos kézi fejtéses sajtolást a
modern microtunnelinges rendszerrel,
mivel mind a munkahengereket, mind

As a crucial phase of the COL 3 LOT 3
Baross Street relief-drain construction project,
we successfully reached the newly built drain’s
recipient.
By using conventional pipe jacking technology,
we connected to the old 364/364-size
channel under the József Boulevard tramway
without interrupting traffic at the busy
intersection of Baross Street and József
Boulevard. The 55-m-long jacking started from
the launch shaft created at Harminckettesek
Square, and the specified heading and
inclination were realised accurately.
An 8x5-m launch shaft was set up with a
conventional jacking device installed inside,
which pressed the 1,800-mm reinforced
concrete pipes into the soil with its hydraulic
cylinders, while excavations were done
manually.
The jacked pipe section was 48 m long, and
some 180 m3 of soil had to be removed
manually. Upon reaching the main collector
channel located under the József Boulevard
tramway, we had to set up the inlet with
consideration to the safety of traffic and the
600-mm water main above us.
We dismantled the old brick-covered channel
centimetre by centimetre, while continuously
jacking the reinforced concrete pipes.
Following the pipe-jacking process, the
channel linkup was concluded by performing
the finishing works and cement injection on
the adjoining surfaces.
In the case of this particular pipe-jacking job,
we combined conventional manual excavation
techniques with state-of-the-art microtunnel methods, since both the electronic
and hydraulic components (as well as the
lubrication and injecting system) were entirely
adopted from micro-tunnelling techniques.
We take great pride in the fact that this job was
done at a level of prime quality, while keeping
the impact on the environment to a minimum.

az elektromos és hidraulikus részeket,
mind a kenési és injektálási rendszert
teljes egészében onnan vettük át.
Elmondhatjuk, hogy ez a létesítmény
valóban kiválóan és a környezet lehető
legkisebb zavarásával készült, és cégünk egyik fő büszkesége lehet.
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COL3 LOT4
a

 Kerepesi úti

tehermentesítő

főgyűjtőcsatorna
építése

MuNKÁINK

A Fővárosi
Önkormányzat
beruházásában,

a Budapesti Központi
Szennyvíztisztító Telep kapcsolódó
létesítményeinek keretében valósul meg a Kerepesi
út–Mexikói úti főgyűjtő tehermentesítését szolgáló
Róna utca–Kerepesi úti gyűjtőcsatorna.

Közel 520
méter hosszú,
140 cm átmérőjű vasbeton
csövet építünk
microtunneling
technológiával.
A főgyűjtőt két helyen kell
megcsapolni, egyrészt az Örs vezér
tér magasságában, másrészt a Róna
utca–Kerepesi út csomópontban. Az
Örs vezér téri megcsapolást, valamint
a gyűjtő Kerepesi úti szakaszát a Róna
utcáig, a konzorcium másik tagja, a
SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. végzi.
A Colas Alterra Zrt. júniusban kezdte
el a XIV. kerület Róna utca Kerepesi
út–Egressy út közötti szakaszának
kivitelezését. A Róna utcai megcsapolástól a Fogarasi útig kitakarás

nélküli (microtunneling) technológiával
haladunk. Az itt alkalmazott eljárást a
munkaárok néhol 7 métert is meghaladó mélysége és a zöld területen lévő
növényzet védelme indokolta.
A microtunneling nem sokban tér el a
metróépítésben alkalmazott technológiától, a fő különbség, hogy itt kisebb
átmérőben történik a sajtolás. A talaj
fejtését fúrópajzs végzi, miközben a
folyamatos előrehaladást hidraulikus
sajtók segítségével biztosítjuk. Közel
520 méter hosszú, 140 cm átmérőjű
vasbeton csövet építünk meg ezzel a
technológiával.
A sajtolással párhuzamosan a Róna utcában, a Fogarasi út–Egressy út között
nyílt árkos technológiával fektetjük le
a DN 1600-os ÜPE csöveket 850 méter
hosszban. A nyomvonalunk ezen a
szakaszon a Róna utca egyik forgalmi
sávjában halad. A munkaárok
mélysége a terepszinttől számítva
átlagosan 4,5 méter, ezért Rollbox dúcrendszer segítségével biztosítjuk a talaj
állékonyságát. A csatorna építése során
számos műtárgyat építünk. Ezek között
lesznek a cső gyártójától származó, előre gyártott ÜPE-aknák, illetve helyszínen
készített műtárgyak. A nyomvonalat úgy
alakították ki, hogy a meglévő útvíztelenítést szolgáló csatornák bajuszként
tovább üzemelhessenek.

COL3 LOT4 – CONSTRUCTION OF THE
KEREPESI ROAD MAIN COLLECTOR

In June, Colas Alterra Zrt. set out to
construct the Róna Street channel section
between Kerepesi Road and Egressy Road in
Budapest’s 14th district. From the Róna Street
outlet point, we proceeded towards Fogarasi
Road by using no-dig (micro-tunnel) technology.
This method was chosen to protect the green
areas on the surface. In addition, ditches
would have been over seven metres deep at
some locations. By applying this advanced
technology, we built nearly 520 metres of
140-cm-diameter reinforced-concrete pipes.
Simultaneously with the jacking works, we
laid DN1600 GRP (glass-reinforced plastic)
pipes on an overall length of 850 metres by
open-ditch methods between Fogarasi Road
and Egressy Road. The ditch on this section
is excavated in one of the traffic lanes on
Róna Street, and has an average depth of
4.5 metres from terrain level – therefore, we
ensured the stability of its walls with the
Rollbox shoring system.
We are to construct a number of engineering
structures during the channel works. These
will include pre-fabricated GRP manholes
supplied by the pipeline’s manufacturer, and
some structures constructed in situ as well.
The alignment is designed to keep existing
gullies operational, thus ensuring drainage of
the road surface.

Az elöntések elkerülése érdekében a
Róna utcában lévő 80/120-as gyűjtőcsatornába túlfolyó ágakat építünk,
amely nagy esőzések alkalmával az általunk épített tehermentesítő csatornába
vezetik át a vizet. Két ilyen átkötés épül
majd: a Fráter György köznél, illetve a
Róna u. 63. sz. ingatlannál DN 500 mm
méretben.
A projekt nagy odafigyelést igényel. Meg
kell teremteni a megfelelő körülményeket az építkezés megfelelő haladása
érdekében, valamint nagy figyelmet kell
fordítani a minőségre, a környezetvédelemre és legfőképpen a munkatársaink biztonságára. Ezek a tényezők
elengedhetetlenek a projekt sikeres
lebonyolításához, melynek határideje
2012. október.
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éve indult
az

érdi

csatornaépítés
A Colas Alterra munkatársai
és alvállalkozói átlagosan két
kilométernyi csatornát építenek havonta.
Az egy évvel ezelőtt kezdődött
érdi munkán kb. 22 km szennyvízcsatorna készült el, ami 62%-os teljesítést
jelent. A teljes beruházás összesen több
mint 320 km gerincvezetéket és hozzá
tartozó nyomott rendszert és kb. 22 000
db házi bekötő csatlakozást és 16 km
szervizútépítést foglal magába. A teljes
beruházáshoz hozzátartozik Érd nyugati
városrész, valamint Diósd és Tárnok
szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítése.
A nagyobb forgalmú gyűjtő- és főutakon a
már végleges úthelyreállítás is elkészült, a
beruházás kivitelezői közül pedig elsőként
az Alterra készít elő üzembehelyezési
eljárást az Érd–Diósd–Tárnok szennyvízcsatorna-szakaszon, melynek során mintegy 14 km vezetéket helyezünk üzembe.
Ez mintegy 1000 ingatlan csatlakozását
teszi lehetővé az újonnan elkészült hálózathoz.

elsőként az
Alterra készít
elő üzembehelyezési
eljárást
az Érd–
Diósd–Tárnok
szennyvízcsatornaszakaszon

ONE YEAR OF DRAINAGE
CONSTRUCTION AT ÉRD

In co-operation with its subcontractors,
Colas Alterra built a monthly average of two
kilometres of drains in this challenging project.
The drainage construction job at Érd was
launched one year ago – so far, 22 kilometres of
wastewater drains have been built, constituting
a 62% readiness level. The complete
investment comprises over 320 kilometres of
main lines, the connected pressurised network,
approximately 22,000 domestic connections,
and 16 kilometres of service roads. The entire
project involves construction of the wastewater
drainage network for Diósd, Tárnok, and the
western part of Érd. The pavement has already
been restored on the busiest side and main
roads. Among contractors involved in the project,
Alterra was the first to initiate a commissioning
procedure on the Érd-Diósd-Tárnok wastewater
drainage network – we are to hand over 14
kilometres of pipeline, enabling the connection
of 1,000 households to the newly built network.
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Aszfaltburkolat-erősítés és

zajárnyékoló fal
építése az

M0

2012 tavaszán adtuk be
a körgyűrű M7–M6-os közötti jobb
pályájára kiírt aszfaltburkolat-erősítési

és zajárnyékolófal-építési pályázatot, melyen a Colas
Hungária és a Colas Út közösen indult.

-son
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PAVEMENT REINFORCEMENT AND
NOISE WALL ON THE M0

A Colas Hungária Zrt. kivitelezésében készült el a körgyűrű M6–M7-es
sztrádák közötti részén a bal pálya betonburkolata. Ezen a szakaszon a meglévő
rossz állapotú jobb pálya aszfaltburkolatának felújítására írt ki pályázatot az
Állami Autópálya Kezelő Zrt. (ÁAK) hozzá
tartozó vízépítési, padkaépítési és egyéb
kiegészítő feladatokkal, amelyet a Colas
konzorciuma nyert el. A projekt része volt
az 1100 m zajárnyékoló fal átépítése is.
A cégek közötti feladatmegosztás szerint
a Colas Út Zrt. készíti az aszfaltburkolatfelújítást érintő feladatokat, vagyis a
meglévő, elöregedett burkolat marását,
a burkolatalap javítását, illetve az alap-,
kötő- és kopóréteg építését a mintegy
127 000 m2-nyi felületen.
A kivitelezést június elején tudtuk elkezdeni a 7-es úti csomópont térségében, ekkor
még a forgalom a felújítandó jobb pályán
haladt, így csak ütemenként két sáv
felújítását tudtuk egy lezárási ütemben
elvégezni. A „0.” ütem befejeztével nyílt
lehetőség arra, hogy az időközben ideiglenes forgalomba helyezési engedélyt
kapott bal pályára tereljük a forgalmat,
így az a teljes szélességben a rendelkezésünkre állt.
A bal pályára való terelést követően a
hátralévő mintegy 6500 m szakasz felújí-

tása kezdődött meg nagy erővel. Az ÁAK
kérése alapján a burkolatfelújítást az
idei Forma–1 magyar nagydíjig el kellett
készíteni, ami számunkra azt jelentette,
hogy a konzorcium ránk eső részét mintegy öt hét alatt teljesíteni kellett.
Vállalásunkban nagy segítség volt az
időjárás, ami 5 hét alatt csak egy napon
nem kedvezett, inkább a folyamatos
35°C meleggel kellett harcolnunk.
A kivitelezésnél a megrendelő és az
üzemeltető részéről támasztott követelmény az volt, hogy hosszirányú slussz
nem lehet az előző és a haladó sávoknál,
csupán a haladó és a leálló sáv között.
Ennek a műszaki kitételnek a teljesítésére egy hidraulikus és egy fix paddal
szerelt finisert állítottunk hadrendbe, ami
11,65 m széles aszfaltsávot húzott egymástól 20 m eltolással, ami folyamatos
meleg slusszt biztosított a pályának.
Ilyen szélességű aszfaltterítéshez
kötőrétegnél a napi 1750 t, kopóréteghez a napi 1450 t aszfaltbedolgozást
minimumként határoztuk meg, ami mind
a dunaharaszti keverőtelepnek, mind a
bedolgozó gépláncoknak feszített munkát jelentett.
Az aszfaltburkolat terítését megelőzte
az elöregedett burkolat lemarása, amit
szintvezérléssel oldottunk meg.

Colas Hungária Zrt. was commissioned
with building the concrete pavement on the
left carriageway of the motorway M0 ring
section between motorways M6 and M7.
Meanwhile, a tender was also announced for
the reconstruction of the deteriorated asphalt
pavement on the right carriageway at the same
location, including water engineering, curb
construction, and other supplementary works.
The project also comprised the installation of
noise screening walls on an overall length of
1,100 metres.
Subsequently to diverting traffic to the
left carriageway, we mobilised substantial
resources to get the job done on the remaining
6,500-m-long stretch of road.
By request of the Hungarian State Motorway
Management Company, the pavement
reconstruction had to be finished before
this year’s Formula 1 Grand Prix. Accordingly,
our part of the consortium’s work had to be
performed within a period of just five weeks.
As a requirement specified by the Client and
the Operator, longitudinal joints were only
permitted between the driving and emergency
lanes, but not between the passing and driving
lanes. In order to conform to this instruction,
we dispatched a hydraulic and a fix screed
paver, thus laying an 11.65-m-wide asphalt
strip with a 20 metre gap between the two
machines, resulting in a continuous hot joint
all along the carriageway.
For asphalt-paving operations in such widths,
we calculated a daily minimum asphalt use
of 1,750 tonnes for the binding course and
1,450 tonnes for the wearing course, which
demanded an exceptional pace of work from
both our Dunaharaszti mixing plant and the
paving teams on-site.

A kivitelezés főbb mennyiségei:
Aszfaltburkolat felülete: 127 500 m2
Mart anyag mennyisége: 15 600 tonna
Hengerelt aszfalt beépítése: 37 200 tonna
A kivitelezés alatt a folyamatos hétvégi
munkavégzések és a hétközi – akár este
8 óráig tartó – műszakok voltak jellemzőek, melyek a nyári, folyamatos meleg időben próbára tették kollégáim állóképességét. A projektben részt vevő kollégáimnak,
mind a bedolgozási oldal, mind pedig a
keverőtelepi dolgozók áldozatos és precíz
munkáját ez úton is köszönöm.
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ROP-os

útfelújítási munkák

a Colas Útnál
Tavaly júniusban
jelent meg
a Regionális Operatív Program
által finanszírozott útfelújítási munkák
pályázati felhívása, melyen a nyertes vállalkozó
az állami közúthálózaton végezhet útfelújítási
munkákat két éven keresztül.

A Kelet-magyarországi Területi Igazgatóságunkon az
észak-magyarországi régióra
vonatkozó pályázatot kiemelt fontosságú ügyként kezeltük. A felhívás
értelmében konkrét műszaki tartalom
nélküli egységárakkal kellett versenybe
szállnunk. Annak érdekében, hogy
növelni tudjuk nyerési esélyeinket,
konzorciumi társat kerestünk. Ez a cég
a HE-DO Kft. lett, és végül sikerült a
munkát megnyernünk.
A munkákat 50–50%-os arányban osztottuk szét, a konzorcium vezetője a Colas
Út Zrt. A megrendelő Magyar Közút Nzrt.vel a 10 milliárd Ft + 50% tartalékkeret
értékű keretszerződést októberben írtuk
alá. A keretszerződés megkötése után a
közbeszerzési értesítőben jelennek meg
a felújítandó utak ÉM számozással, a
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A felhívás értelmében konkrét
műszaki tartalom nélküli
egységárakkal
kellett versenybe szállnunk.
megrendelővel megkötendő támogatási
szerződések alapján.
Az első körben feladatul kapott felújítási
munkák (ÉM-18 és ÉM-20) decemberben
jelentek meg, ekkor már konkrét műszaki tartalommal, melyet be kellett árazni.
A leadott egységárak kerültek a kiadott
költségvetésekbe úgy, hogy a támogatási
összegekbe is beleférjünk. Az egységárakból engedni természetesen lehetett,
de azokon emelni nem.
Az ÉM-18 és ÉM-20 munkákra két vállalkozási
szerződést kötöttünk 2012. március 9-én. Mindkét
kód 2–2 munkát tartalmazott:
ÉM-18 értéke 422 Millió Ft
3607 jelű út 4+800–5+800 km szelvények közötti
szakasz felújítása
3607 jelű út 8+596–18+133 km szelvények közötti
szakasz felújítása
ÉM-20 értéke 430 Millió Ft
2606 jelű út 0+000–3+240 km szelvények közötti
szakasz felújítása
3701 jelű út 0+048–5+500 km szelvények közötti
szakasz felújítása
A munkákat végül az ÉM-20 esetében
június 25-én, az ÉM-18 esetében pedig
augusztus 3-án tudtuk elkezdeni. A hídfelújítási és hídépítési munkákat a Colas
Hungária Zrt. végzi. A munkák készültségi
foka augusztus közepén: 2606 és 3701
út 50%; 3607 út 3%. A munkák befejezésének határideje az ÉM-20-nál szeptember 30., az ÉM-18-nál november 30.

Augusztusban jelentek meg a közbeszerzési értesítőben az ÉM-17 (3307 és
3311 jelű utak), ÉM-26 (2201 jelű út)
és ÉM-31 (26133 és 2617 jelű utak)
munkák, melyek összértéke mintegy
3,3 milliárd forint. Ezeket a pályázatokat
szeptemberben kell beadnunk, így idén
már csak szerződéskötésig juthatunk.
A kivitelezés remélhetőleg 2013 márciusában indulhat meg. Ha ezek a munkák
valóban terveink szerint alakulnak,
akkor a Kelet-magyarországi Területi
Igazgatóság szép kilátásokkal indulhat
a jövő évnek.
Főbb műszaki paraméterek a négy útnál összesen:
aszfaltbeépítés
9 300 m2
burkolatbontás, marás
4 600 m2
földkiemelés
3 400 m2
homokos kavics
3 000 m2
zúzott kő
2 100 m2
árokprofilozás
20 400 fm
nemesített padka
6 250 m2
modifikált bitumenes szalag
19 500 fm
3 db hídfelújítás, 1 db új híd építése

ROP-FINANCED ROAD RECONSTRUCTION
WORKS AT COLAS ÚT

The tender for road-reconstruction
works funded from the Regional Operative
Programme (ROP) was announced last June,
comprising reconstruction jobs on the state
public road network to be performed over a
two-year period.
The tender for the country’s northern region
was treated as a top priority at our Eastern
Hungarian Regional Directorate. We were
required to submit our bid with mere unit
prices, without details on the actual technical
scope. In order to boost our chances for
winning, we sought a consortium partner.
Finally, our choice fell on HE-DO Kft. In a
joint endeavour, we managed to win the
tender, dividing the works between ourselves
in a 50-50% share, with Colas Út Zrt. as the
consortium leader.
The framework agreement in the value of ten
billion forints plus a 50% reserve budget was
signed with the client, Magyar Közút Nzrt.,
in October. Roads to be reconstructed are
disclosed in the Public Procurement Bulletin
under the code “ÉM”, subject to the subsidy
contracts signed with the client. In case of
ÉM-20, we commenced works on 25 June,
while we started ÉM-18 on 3 August. Bridge
construction and reconstruction operations
are to be executed by Colas Hungária Zrt.
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Töretlen lendülettel

épül az M0-s

Hárosi Duna-hídjának

pályalemeze

Az egyedi gyártmányú
zsaluelemeknek köszönhetően
már kész a budai oldal ártéri hídjának öszvér
pályalemeze.
Márciusi számunkban beszámoltunk arról, hogy a Colas cégcsoport
újra folyami híd kivitelezésében fog részt
venni. Azóta befejeződött a Hárosi Dunahíd acél-felszerkezetének kivitelezése, így
a nyár első napjaiban felvonulhatott a
Colas Hungária NLF stábja az öszvér szerkezetű vasbeton pályalemez építéséhez.
Első ránézésre a kivitelezés akár a 20 éve
forgalomba helyezett M0-s hídnál alkalmazott technológia és szerkezet replikája
is lehetett volna, de ezt a körülmények,
az idő szorítása és a pénzügyi források
hamar keresztülhúzták.
A műtárgy nagymértékben hasonlít a
„régi” testvéréhez, szinte pontos mása
a 90-es években épült első hídnak.
Egyetlen lényeges különbség a mederhíd
felszerkezetében van, az ugyanis nem utófeszített, öszvér vasbeton pályalemezzel,
hanem ortotróp acél szekrényszerkezettel
készült. A híd felszerkezete ennek megfelelően három önálló egységet formál.
A bal és jobb parti ártéri híd egyaránt
221,62 m hosszú és öszvér vasbeton
pályalemezzel betonozott, folytatólagos

négytámaszú szekrénytartó, míg a mederhíd szintén négytámaszú, de 326,62 m
hosszú szerkezetként épült.
Az ártéri hidak acél felépítménye eltérő
technológia szerint épült. A budai oldalon
az előre gyártott modulok két lépcsőben,
először a talaj közelében, majd nehézállványok alkalmazásával a végleges helyükön lettek összehegesztve. A csepeli oldalon, a bal ártéri híd egy, a hídfő mögött
kialakított szerelőtéren épült és közbenső
alátámasztások, úgynevezett toló jármok
alkalmazásával, a mederhíd ortotróp
felszerkezetéhez hasonlóan, tolási technológiával került a pillérek fölé. A szerelőtér
kialakítására a híd generálkivitelezője
szintén igazgatóságunkat kérte fel a
Duna-híd építésének korai szakaszában,
így a kezdetektől jelen voltunk a munkaterületen, és ez nagyban segített minket egy
versenyképes árajánlat kidolgozásban, és
nem okozott gondot a kivitelezés folyamatába történő bekapcsolódás.
Az M0-s útgyűrű érintett szakaszának határidőre történő forgalomba helyezéséhez
az ártéri hidak pályalemezének és szegé-

A szerelőtér
kialakítására
a híd generálkivitelezője
szintén
igazgatóságunkat kérte fel,
a Duna-híd
építésének korai
szakaszában
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WORKS ROAR AHEAD UNDISTURBED ON
THE M0’S DANUBE BRIDGE AT HÁROS

lyeinek építését a téli zord időjárás beállta
előtt be kell fejezni. Az acél-felszerkezet
kivitelezésének késedelme miatt a
munkaterület átvételének időpontja két
hónapot csúszott, mely már a rajtnál megnehezítette a november végére kitűzött
befejezési határidő tartását. Az ütemterv
szorosabbá tételét két fő lépésben igyekeztünk megoldani. Növelnünk kellett a
kivitelezést végző szakemberek létszámát
és ezzel együtt a munkagép-kapacitást,
illetve gyors és hatékony zsaluzási és
állványozási technológiát kellett találnunk.
A zsaluzatgyártó és -forgalmazó partnerünk szakembereivel közösen, rövid idő
alatt sikerült egy egyszerű és gazdaságos
rendszert kidolgozni, mind a zsalu- és
állványrendszer, mind pedig a nagy
magasságban történő munkavégzéshez
elengedhetetlen munkaszint kialakítá-

sára, melyek egyedi gyártmányú elemek
felhasználását tették szükségessé. Az
egyedi elemek – melyek megjelennek
többek között a zsaluzat felfüggesztéséhez, elhelyezéséhez, kibontásához és a
szerelőállvány mozgatásához használt
állvány és tartóelemek anyagai között –
beváltották a hozzájuk fűzött reményeket.
A helyszínen dolgozó kollégáink hamar
elsajátították az új rendszer alkalmazását
és néhány gyermekbetegség leküzdése
után, alig két hónap alatt elkészülhetett a
budai oldal ártéri hídjának öszvér pályalemeze, ahol 4200 m2 felületen, három
építési ütemben, a technológiai idők
betartásával 1050 m2 C35/45-ös szilárdságú pályalemez-betont építettünk be.
A munka a csepeli oldalon folytatódik
tovább töretlen lendülettel. Az elkészült
pályalemezen megkezdődött a vízszigete-

In order to keep the deadline for handing
over the related section of the motorway M0
ring, construction of edges and deck slabs on
the floodplain bridges are to be finished before
the arrival of harsh winter weather.
In co-operation with our partner company
responsible for manufacturing and supplying
formworks, we managed to develop a
simple yet effective system for formworks,
scaffoldings, and platforms required for works
performed at great heights. Custom-made
units acquired for these structures fulfilled
our expectations: colleagues working on the
site familiarised themselves swiftly with the
new system, and – after quickly overcoming
a few minor difficulties in the initial stage –
the composite deck slab of the Buda-bank
floodplain bridge was completed in just under
two months. The deck slab was constructed
in three phases with consideration to breaks
required by the applied technology, using
1,050 m3 of C35/45 concrete on an overall
surface of 4,200 m2.
The pace of works is unbroken, going on
without delay on the Csepel bank. Application
of the waterproofing and installation of edge
cantilevers commenced on the completed
deck slab – if those works are concluded, 200
m3 of edges are still to be built on both banks,
with just three weeks remaining for the task.

lés felhordása és az acél-szegélykonzolok
elhelyezése, melyek elkészültével Budán,
majd Csepelen 200-200 m2 hídszegély
megépítése vár még ránk, alig több mint
3-3 hét leforgása alatt.
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Zajlik az

élet

a Rába medrében

A 2012. május 17-ei projektindító
ünnepség után négy nappal elkezdődött a szentgotthárdi
duzzasztó kivitelezése. Mivel a munka zöme belterületen zajlik, az első feladat
a bejáró utak kialakítása volt, melyet – a város elöljáróival több körben
egyeztetve – sikerült mindenki megelégedésére, a város életét alig befolyásolva
kialakítani.

A Rába medrében való munkák
megkezdéséhez először a folyót
kellett a mederben elterelni. Ennek
megfelelőena korábbi adatszolgáltatások alapján a mértékadó középvíz
+10%-ra (10,5m3/s) kiépítettük a
terelést. Május végén azonban az
elmúlt ötven év leggyorsabb lefolyású
árhullámát éltük át, amely során két óra
alatt másodpercenként 85 köbméter víz

folyt le a mederben, teljesen szétrombolva a kiépített védművet. Szerencse
a szerencsétlenségben, hogy az első
pofont a Rábától a munkák legelején
kaptuk, így második nekifutásra sikerült
egy jóval erősebb védmű kiépítésével
az építés kritikus pontját jelentő
duzzasztómű építését biztosítani és
védőgáttal megvédeni. Szükség is volt rá,
ugyanis júliusban egymást követő újabb,

50–70 m3/s nagyságrendű árhullámokat
kellett átvészelni úgy, hogy a műtárgy
építése emellett szinte változatlan ütemben tudott haladni a terelőfalon túli 2–3
méter magas vízoszlop mögött. A Rába
áradásaival kapcsolatban tanulság,
hogy az árhullámok rendkívül gyors és
intenzív lefolyásúak. A védekezésre való
felkészüléshez a megrendelő NyugatDunántúli Vízügyi Igazgatóság hidrológiai
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GOINGS-ON IN THE RÁBA RIVERBED

In order to launch works in the Rába’s
riverbed, we had to divert the river first. Based
on information acquired earlier, we set up
the diversion calculating with +10% of the
average water discharge (10.5 m3/s). In the
last week of May however, we witnessed the
most severe flood wave of the past 50 years,
with water discharge as high as 85 m3/s for
a two-hour period, completely destroying
the cofferdam. To look on the positive side
of things, the first strike from the Rába
came right at the beginning, prompting us to
construct a significantly stronger cofferdam
the second time, ensuring the most critical
part of the job. The more durable structure
was put to a tough test, since it had to endure
repeated 50–70 m3/s floods during July,
while construction works went on virtually
undisturbed behind the cofferdam’s walls, as
the water level rose to 2-3 metres high on the
other side. We learned this lesson the hard
way: floods on the Rába are exceptionally
intense and can arrive very rapidly. The
preparations for defences were assisted by
our client, the Western-Transdanubian Water
Directorate, who provided us with up-to-date
hydrological forecasts and instantly alerted us
when it was necessary.
In addition to reconstructing the original dam,

júliusban

as a special element of the new structure and
a unique feature in Hungary, a fish ladder and

egymást követő

a boat chute are also to be built, facilitating
the migration of fish and the passage of
waterbourne tourists over the dam in both

újabb, 50–70 m3/s
nagyságrendű
árhullámokat
kellett
átvészelni

directions.

előrejelzése, és veszély esetén azonnali
riasztása nyújtott segítséget.
Az építendő műtárgy különlegessége, hogy
az eredeti duzzasztómű újraépítésén kívül,
az országban egyedül álló módon, egy
hallépcső és csónaksurrantó komplexum
is épül, mely megoldja mind a halak, mind
a túrázók zavartalan átközlekedését a
duzzasztóművön mindkét irányban.

Jelen pillanatban az I. ütemű terelés
mögötti befejező munkák és a hallépcső,
csónaksurrantó kivitelezési munkái folynak. Szükség is van rá, ugyanis a II. ütemű
terelésnek – mely a már elkészült szerkezetre irányítja a Rába vizét – legkésőbb
szeptember végéig meg kell valósulnia,
hogy a kivitelezési munkák még a tél beállta előtt befejezhetők legyenek.
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Finisben

az
az M0-s

D2 szakaszának

betonburkolata

a Colas által épített szakaszon

MuNKÁINK

A Nagy Létesítmények Főigazgatósága
a cégcsoport szlovák leányvállalatától bérelt géppel
folytatta az M0-s körgyűrű M6-os autópálya és 51-es út közötti
szakaszának betonpálya-építését.
CONCRETE PAVING NEARLY COMPLETE ON
THE COLAS SECTION OF THE M0’S D2 PHASE

A három
forgalmi sáv
egy menetben,
11,75 m
szélességben
készül.
A déli kettes szektorban az M0-s
jobb pályájának 12+140–17+300 kilométer-szelvények közti szakaszát a Colas
Hungária Nagy Létesítmények Főigazgatósága építi.
A főpálya mosott felületképzésű,
hézagaiban vasalt betonburkolatának
építése csúszó zsalus technológiával
2012. május 18-án kezdődött. A főpálya
burkolata 26 cm összvastagságban, két
rétegben épül, melyből a felső réteg 5
cm, az alsó réteg 21 cm vastag. A három
forgalmi sáv egy menetben, 11,75 m szélességben készül. A lassító és gyorsító
sávokon, valamint a leálló sávon szintén

mosott felületképzésű, hézagaiban
vasalt betonburkolat épül csúszó zsalus
beépítéssel, 26 cm vastagságban, egy
rétegben, 2,75–3,75 m szélességben.
A szakaszon található 5 db hídon is
vasalt betonburkolatot építünk, mosott
felületképzéssel, de a hárosi Duna-hídon
háromrétegű aszfaltburkolat készül majd
2013-ban.
A betonbeépítést 2012. május–augusztus között, a hidak betonozását 2012.
szeptember–2013. május között végezzük el, a lassító, gyorsító és leálló sávok
építésére pedig 2012. októberig kerül sor.
A betonkeverék előállítását Szigetszentmiklóson, a Leshegy Ipari parkban
felállított három Colas keverő végzi.
Az adalékanyagot a Colas Északkő
nógrádkövesdi bányájából és a Busped
Kft. bányájából, az adalékszereket a
SIKA Hungária Kft.-től, a kötőanyagot
pedig a Duna–Dráva Cement Kft.-től
vásároljuk. A főpályán és a hidakon a
betonbedolgozást a Colas Szlovákiába
telepített gépe végzi. A Wirtgen SP
1600 betonfinisernek négy, egymástól
független hidraulikus lánctalpa van,
különlegessége, hogy két réteg egyidejű
beépítésére is alkalmas.

The Major Projects Division rented paving
machinery from the Slovakian subsidiary of
Colas to continue works on the motorway M0
ring between the M6 and main road 51.
On the South-2 phase, the right carriageway
of the M0 between chainages 12+140 and
17+300 is under construction by Colas
Hungária’s Major Projects Division.
Works on the washed-out, tie-bar-reinforced
concrete pavement were commenced on
18 May 2012 with slipform technology. The
complete thickness of the main carriageway
adds up to 26 centimetres, comprising a 21-cmthick base layer and a 5-cm-thick top layer. The
three traffic lanes are constructed in a single,
11.75-m-wide slab. Acceleration, deceleration
and emergency lanes are paved in widths
between 2.75 and 3.75 metres with the same
technology, but in a single, 26-cm-thick layer.
Carriageway on the section’s five bridges are
also built with washed-out concrete pavement,
with the exception of the Danube bridge at
Háros, where the three-layer asphalt pavement
is to be laid in 2013.
Main carriageway concrete paving works were
completed between May and August 2012,
concreting jobs on bridges are scheduled for
the period between September 2012 and May
2013, while the construction of acceleration,
deceleration, and emergency lanes are to be
finished by October 2012.
The concrete mix is produced by the three
mixing plants of Colas, set up at the Leshegy
Industrial Park in Szigetszentmiklós.
Aggregates are acquired from Colas Északkő’s
Nógrádkövesd plant and the quarry of Busped
Kft., while SIKA Hungária Kft. supplies additives,
and binders are obtained from Duna-Dráva
Cement Kft.
The Wirtgen SP 1600 machine performing
paving works on the main carriageway and
the bridges is provided by ISK, the Slovakian
subsidiary of Colas, while acceleration,
deceleration, and emergency lanes are paved
with the Wirtgen SP 500 machine of Ver-Bau
Kft. Curing, joint cutting and sealing operations
on the concrete pavement are carried out by
OAT Kft. The Wirtgen SP 1600 concrete paver is
equipped with four individually and hydraulically
driven crawler tracks, and is capable of twolayer paving as a special feature.
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Egri Sándor, vállalkozási
főmérnök
® Colas Alterra
Hihetetlen munkabírásával, alaposságával, igényességével 2002 óta erősíti
a Colas Alterra csapatát. Szereti a
szakmai kihívásokat: termelésirányítóként részt vett a cég első vágányépítési
munkáiban, a szegedi átemelő telepek,
ezen belül is az alsótelepi átemelő
átépítésén végzett munkájával pedig
Stollmayer-díjat is nyert. 2007 óta
vállalkozási főmérnök, azóta a pályázatoknál, a munkák megszerzésében
vállal oroszlánrészt, nevéhez köthető a
miskolci villamos projekt pályázatának
megnyerése is. Hobbija a családja.
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Burik Zoltán,

bányagépkezelő
® Colas Északkő
Közel 20 éve dolgozik a Colas Északkőnél. Az akkor pályakezdőként érkező
fiatalember ma is a szobi kőbányaüzem agilis dolgozója, aki családjával
Kóspallagon él. Precíz munkájára bányászati gépkezelőként, törő és osztályozó gépek, valamint egyéb kisgépek
kezelőjeként egyaránt lehet számítani.
Tevékenyen részt vett a társaság több
üzemének, így a szobi üzem előtörésének idén befejezett technológiai
korszerűsítésében is. Lelkes munkája
elismeréseként idén Bányász Szolgálati Oklevél kitüntetésben részesült.
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Révész Rita, könyvelő
® Colas Hungária
2011 áprilisában könyvelőként kezdett
dolgozni a cégcsoport-központban.
Szabadidejében 2007 óta foglalkozik
kutyákkal. Kezdetben hobbiból, saját
kutyáival járt iskolába, köztük a képen
látható rottweiler szukával, Ninával.
Később nyomkövető, engedelmességi,
őrző-védő és ügyességi vizsgákat
tettek le, tavaly óta pedig már más
kutyákat és gazdákat tanít, illetve
gyerektanfolyamokat tart a Gödöllői
Kutyasport Központban, ahol megtanulhatják a gyerekek, hogyan kell
kivédeni egy kutyatámadást. Rita
a 17 éves Bánk és a 19 éves Ákos
édesanyja.

our colleagues
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SÁNDOR EGRI ® Colas Alterra
With his unbelievable thoroughness, persistence, and
commitment, Sándor has been a valuable member of
Colas Alterra’s team since 2002. Satisfying his fondness
for professional challenges, he participated in the
company’s first track-construction job as a production
controller, and won the Stollmayer Prize for his work
on the Szeged transfer stations. Sándor has been a
contracting chief engineer since 2007, and assumes a
lion’s share of winning jobs for Alterra. He played a major
role in our successful bidding for the Miskolc tram tender.
His hobby is simple: his family.
ZOLTÁN BURIK ® Colas Északkő
Zoltán Burik has been working at Colas Északkő for
nearly 20 years. He arrived straight out of school, and is
consistently one of the most agile colleagues at the Szob
quarry. With his family, Zoltán lives in the nearby village of
Kóspallag. His colleagues can always count of his precise
work as an operator of crushing and grading equipment
and small machinery. He has played a key role in the
modernisation of several plants, including this year’s
upgrade of pre-crushing technology at the Szob quarry.
As recognition of his tireless work, he has recently been
awarded a Certificate of Mining Service.
RITA RÉVÉSZ ® Colas Hungária
Rita started working as an accountant at the company
group headquarters in April 2011. She has been devoting
her free time to dogs since 2007. Initially, she took her
own dogs to training classes – among them Nina, the
female rottweiler in the picture. Later, her dogs passed
exams in tracking, guarding, obedience and agility. Since
last year, Rita has been teaching other dogs and their
owners, and also holding trainings for children, where
they learn how to avoid dog attacks. Rita is a mother of
two: 17-year-old Bánk, and 19-year-old Ákos.
IMRE BUDA ® Colas Út
An operator for Colas Út Zrt. since construction of the
Bak mixing plant in 1999, Imre Buda has been working
in asphalt production for almost 25 years. With his
two children having already left the family nest, Imre is
preparing for his role as a grandfather. In his free time, he
loves solving knowledge puzzles.

Buda Imre,
keverőgépész
® Colas Út
A Colas Út Zrt. keverőgépésze csaknem 25 éve dolgozik az aszfaltgyártás
területén. A baki keverőtelep 1999-es
megépítése óta keverőgépészként látja el feladatát. Két gyermeke van, akik
már kirepültek otthonról, így Imre már
a nagypapa szerepre készül. Szabadidejében szeret rejtvényt fejteni.

SZABOLCS PITYI ® Colas Hungária Major Projects Division
Szabolcs joined the Division in October 2011, arriving
from Colas Út to take part in the M3 project. He has been
a paving team foreman at the group since August 1995.
His first major assignment was on the site of the M0’s
section between the M3 and M2, but he is also proud of
his participation in the 11.5-tonne reinforcement of main
road 2 and pavement reconstruction works on motorway
M3. Szabolcs devotes all of his free time to his family –
mainly his 11-year-old son, Benedek – so there is no time
left for a hobby.
ZOLTÁN CSAMANGÓ ® Colas Hungária Technology
Directorate
Zoltán has been with us for a long time, since he was
already managing Debmut’s Kiskunfélegyháza laboratory
back in 1999. Besides his degree in civil engineering, he
is also a qualified technical inspector. Furthermore, he
is a member of the Metrology Committee, and leads the
asphalt working group of UTLAB. Currently, Zoltán is the
manager of the Technology Directorate’s laboratories in
the Eastern Hungarian region. In addition to reading, he
finds fixing computer and telecommunication gadgets to
be especially relaxing.
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Pityi Szabolcs,
művezető
® Colas Hungária Nagy
Létesítmények Főigazgatósága
2011 októberében érkezett az igazgatósághoz a Colas Úttól az M3-as
projekt csapatába. A cégcsoportnál
1995 augusztusa óta művező aszfaltos géplánc mellett, első nagyobb
munkája az M0-s M3–M2 közötti
szakasza volt, de szívesen emlékszik vissza az M3-s burkolatfelújítási
munkáira és a 2-es út 11,5 tonnás
megerősítésére. Szabadidejét családja, főleg 11 éves Benedek fia köti
le, emellett hobbira nem is marad
ideje.
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Csamangó Zoltán,
regionális laborvezető
® Colas Hungária
Technológiai Igazgatóság
Az egyik legrégebbi colas-os
munkatársunk, már 1999-ben a
Debmut kiskunfélegyházi laboratóriumát vezette. Az építőmérnöki
végzettség mellett műszaki ellenőri jogosultsággal is rendelkezik,
valamint az UTLAB Aszfalt munkacsoportját vezeti és a Metrológiai
bizottság tagja. Jelenleg a Technológiai Igazgatóság keleti regionális laboratóriumának vezetője.
Szabadidejében az olvasáson kívül
legjobban a számítógépes és a
híradástechnikai kütyük szerelése
közben kapcsolódik ki.
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Találkozási pont

Szentgotthárd,

az Őrség kapuja

A Vendvidék
központjaként,
Vas megye legdinamikusabban
fejlődő települése
Szentgotthárd. Lakossága nagyrészt
magyar, de szlovének és németajkúak is nagy számban
élnek itt.

kitekintő
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A települést III. Béla király alapította 1183-ban, ciszterci szerzeteseket
telepített ide, monostort építve számukra,
melyet Szent Gotthárd hildesheimi
püspökről neveztek el. A Bocskai-felkelés
idején az osztrákok a monostort is és az
erődöt is felrobbantották. A török elleni
1664-es szentgotthárdi csata nemcsak az
ország, hanem egész Európa politikájára
hatással volt. Raimondo Montecuccoli
császári tábornok 1664. augusztus 1-jén
itt ütközött meg a Köprülü Ahmed nagyvezír parancsnoksága alatt Bécs felé vonuló
törökökkel. A hétórás küzdelem döntő
mozzanata volt, hogy a menekülő törökök
közül sokan belefulladtak a nagy zápor
miatt megáradt Rábába.

Miután 1873-ban elkészült a vasútvonal
Graz felé, megkezdődött Szentgotthárd
iparosodása is. A város gyors összeköttetésbe került a fejlettebb stájer tartomán�nyal és a Kisalfölddel, ez hihetetlen gyors
gazdasági és társadalmi fejlődéshez
vezetett. A szentgotthárdi fejlődés egyik
mozgatója Széll Kálmán volt, aki előbb a
térség országgyűlési képviselőjeként, később miniszterként és miniszterelnökként
támogatta az elképzeléseket. A város
aranykora az első világháborút követő
trianoni békeszerződések után véget ért,
mikor vonzáskörzetének nagy része külföldre került. Élénkülés csak az 1980-as
évektől jelentkezett. A monosotoralapítás
800. évfordulóján, 1983-ban városi
rangot kapott a település, de az igazi
fordulatot a rendszerváltozás jelentette.
Ez először a kultúra és a sport területén
jelentett sikereket, de rövidesen a gazdasági eredményekben is tükröződött a
változás. Szentgotthárd kedvező földrajzi
helyzete és a meglévő magas szintű ipari
kultúra vonzotta a külföldi befektetőket.
A város vezetése felismerte a történelmi
esélyt és nagyszabású infrastruktúra- és
iparfejlesztési programot indított el.
A kilencvenes években kialakult a Szentgotthárd–Heiligenkreuz határon átnyúló
ipari park, amely ma több mint 3000 fő
számára biztosít munkalehetőséget.
A kereskedelem és néhány szolgáltatás
fejlődésének hátterében a nagyarányú
osztrák és szlovén bevásárló turizmus állt.
Szentgotthárd és térsége napjainkban
egyre inkább a minőségi turizmus és
más szolgáltatások irányába fejlődik. Az
önkormányzat előkészítette a Termálpark
programot, amely az elkövetkező időszak
meghatározó fejlesztési iránya lesz.
A város nevezetességeiről szólva ki kell
emelnünk az 1748–1764 között épült
barokk templomot, amely a város jelképének is tekinthető. Érdekessége, hogy
Schrezenmayr Gáspár barát 40 év alatt
faragta ki a templom fekete intarziás
tölgyfapadjait. A templomtól északra áll
az úgynevezett magtártemplom, amely
1988 óta a városi színház szerepét tölti
be. A kolostoregyüttest a Várkert veszi
körül, amely egy angol és egy barokk
parkból áll.

MEETING POINT: SZENTGOTTHÁRD,
GATE OF THE ŐRSÉG

As the centre of the Vendvidék region,
Szentgotthárd is the most rapidly developing
settlement in Vas County. Most of its citizens are
Hungarians, but the city is also home to significant
Slovene and German-speaking minorities.
Szentgotthárd was founded in 1183 by King Béla
III of Hungary, who invited French Cistercian monks
to settle in the area, erecting a new monastery
named after bishop Saint Gotthard of Hildesheim.
During the Bocskai uprising, Austrian troops blew
up both the monastery and the city’s fort, putting
an end to the era of monks in Szentgotthárd. On
1 August 1664, forces under the command of
General Raimondo Montecuccoli clashed with the
Ottoman army marching towards Vienna, and led
by Grand Vizier Ahmed Köprülü. The Battle of Saint
Gotthard had a major impact on politics not only in
Hungary, but for the entire European continent as
well. As a decisive occurrence of the seven-hourlong battle, many of the fleeing Turks drowned in
the Rába River, which was flooding at the time due
to heavy rainfalls. On the 800th anniversary of
the monastery’s foundation, Szentgotthárd was
officially granted city status in 1983. However, the
real turn in the town’s life arrived with Hungary’s
1989 transition to democracy. Szentgotthárd’s
geographical situation and the existing
sophisticated industrial culture attracted several
foreign investors. The Szentgotthárd-Heiligenkreuz
industrial park was set up on the border of Hungary
and Austria in the ’90s, and has been providing
employment for over 3,000 people. Currently, the
development of quality tourism and other services
in the region is the centre of emphasis. The local
authority has made preparations for the thermal
spa project, which is set to become the most
important development scheme of the upcoming
years.
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Gyermekrajzpályázat
Biciklik, Legók

és belépők találtak gazdára
a Colas első gyermekrajzpályázatán.

a Colasnál
4–6 év

I.
II.
III.
7–9 év
I.
II.
III.
10–12 év I.
II.
III.
Közönségdíj		

Kertész Éva Zsófia
Wendl Olívia
Németh Péter
Csufor Anna
Dóka Dávid
Gonda Levente
Erdős Anna
Pap Gréta
Roszik Sára
Körtvélyessy Csongor
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THE FIRST COLAS ART CONTEST FOR CHILDREN

A Colas magyarországi cégcsoportjánál komoly múltra tekint vissza
az évente megrendezett fotópályázat.
A neves fotóművészek, köztük a Prima
Primissima-díjas Keleti Éva által is zsűrizett fotók irodáink falait máig színesítik,
de az évente más-más témában meghirdetett verseny 2010 őszére lassan
„szakállt növesztett”. Idén ezért úgy
döntöttünk, átengedjük a terepet a
gyerekeknek. A Colas 2012 tavaszán első
ízben hirdetett dolgozói gyermekeinek
gyermekrajzpályázatot, de a beérkezett
műveket látva, hiba volna nem versenysorozattá bővíteni a kezdeményezést.
Kollégáink 4–12 éves korú gyermekeinek
három hónap állt rendelkezésére a művek
elkészítéséhez. Nem határoztuk meg a
technológiát, és ezt szerencsére ki is
használták a gyerekek: színes ceruzával,
vízfestékkel és zsírkrétával készült rajzok
mellett montázsok is születtek. Összesen
közel 50 pályázat érkezett a megadott

három témakörben: „Itt dolgozik az anyukám/apukám”; „Óvd a környezetet!” és
„Mit hoz a jövő?”. Az alkotások olyan jól sikerültek, hogy a Technológiai Igazgatóság
bécsi úti konferenciatermében a díjátadóra szinte mindegyik rajzot bekereteztettük
és kiállítottuk.
A július 17-én tartott díjátadót komoly
zsűrizés előzte meg, amelyben több, a
pályázatban természetesen nem érintett
kolléga mellett egy gyermekpszichológus
házaspár is részt vett. A közönségdíj
sorsába pedig szerencsére idén is sok
kollégánk beleszólt, így a három korcsoport három helyezettje mellett a tizedik
díj a közönségdíj, és az érte járó sátor és
hálózsák volt. A korcsoportonként harmadik helyezést elértek egy-egy belépőnek
örülhettek a Csodák Palotájába, a Planetáriumba és a Közlekedési Múzeumba, a
második helyezettek egy-egy Legóval gazdagodtak, a zsűrit leginkább lenyűgözők
pedig egy-egy biciklivel tekerhettek haza.

Bicycles, Lego sets, and admission tickets
to fun destinations were given away in the Colas
company’s first art contest for children.
For the first time, Colas organised a graphic art
competition for employees’ children in the spring
of 2012 – after seeing the submitted artworks,
we have to say that it would certainly be a
mistake not to make the contest a regular event.
Colleagues’ children aged 4-12 had three
months to prepare their works. We made
no restrictions regarding techniques, which
proved to grab the participants’ imagination:
in addition to watercolours, coloured pencil,
and crayon drawings, we also received some
montages. Almost 50 pieces of art were
submitted in three categories: “My mom/dad
works here”, “Protect your environment!” and
“What the future has in store”. We had 40 of the
pictures framed and displayed at the award
ceremony, held in the Technology Directorate’s
Bécsi Road conference room, showing just
how splendid the works we received were.
Fortunately, many of our colleagues cast
votes for the public-choice award – winners of
which received a camping tent and sleeping
bag, besides the first three places in each age
group. Third-place winners received admission
tickets to the Palace of Wonders exhibition,
the Budapest Observatory, or the Museum of
Transport; runners-up were presented with
Lego sets; and each of the first-place winners
were awarded with a bicycle.
Congrats to everyone!

Gratulálunk
mindenkinek!

kitekintő

42
szöveg: Molnár Gergely, Erdős Dániel, Kiss László
fotó: Jaszenák Zsuzsanna, Molnár Gergely, Poszpisek Anikó, Répási László, Colas Alterra

ULTRABALATON
2012 júniusának utolsó
szombatján
rekordszámú
induló állt az
idén hatodik
alkalommal
megrendezett
Balaton-kerülő futóverseny rajtvonalához,
amelyen a Colas három
tízfős csapata indult.
A Colas+ csapata
negyedszer,
a Colas Alterra csapata
harmadszor, a Colas Út
csapata pedig első
alkalommal indult
a versenyen.
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2012

2012-6x30x1 = 212 km

Körbefutottuk, körbetekertük!
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Aznap nemcsak a résztvevők
száma döntött rekordot, hanem
a hőmérő higanyszála is. Az egynapos
verseny délután kettőkor, a legnagyobb
hőségben rajtolt Tihanyból. A kánikula
mind a versenyzők, mind a szervezők
állóképességét nagymértékben próbára
tette. Felfrissülést csak a Balaton déli
partján lévő szakaszokon érezhettek a
résztvevők, hiszen ezeket már az enyhülést hozó éjszakai órákban lehetett
teljesíteni.
Colas Út
A verseny előtti hónapokban, hetekben
a Colas Út csapatának tagjai komoly
felkészülésbe kezdtek, és egyhangúan
a táv sikeres teljesítését tűzték ki célul.
Ennek elérése érdekében a teljes felső
vezetés is aktív szerepet vállalt.
A leghosszabb szakaszt – a csapat megalkotója és a versenyen való részvétel
megálmodója – Cselédi Nóra tudhatta
magáénak. Az alapos tervezés és előkészítés minden bizonnyal hozzájárulhatott
ahhoz, hogy aznap a versenyen minden
tökéletesen sikerült.
A remek eredmény eléréséhez természe-

tesen a csapat minden egyes résztvevőjére szükség volt: Zsiga György
vezérigazgató, Cselédi Nóra gazdasági
igazgató, Csufor Sándor területi igazgató, valamint Bartók Szabolcs, Hegedűs
Áron, Pilisy Péter, Szabó Martin, Szabó
Zoltán, Tóth Tamás és Zsíros Róbert,
akik egytől egyig kitűnő részidőket
teljesítettek.
A kerékpáros kísérők szerepére Gali
Tibor gépészeti igazgató, továbbá Király
Lajos, Litványi Károly, Molnár Gergely,
Molnár Katalin, Poszpisek Anikó és Zsák
Melinda vállalkozott. A biciklisek gyakran segítették a futókat frissítő vízzel
és lelkes biztatással. Ők voltak, akik
folyamatosan kapcsolatban álltak
a koordinátorokkal. A koordinátorok pedig karmesterként irányították – a már
előre megkomponált menetrend szerint
– a futókat szállító sofőröket az adott
szakasz és a pihenőpontok között.
A sofőrök korántsem stresszmentes
szerepét Rozman Balázs vállalkozási
igazgató, valamint Bíró István, Bozó
Zoltán, Fekete Szilveszter, Répási László
és Vibihál Balázs vállalta.
Köszönet illeti Molnár Csabát és felesé-

gét, akik a szálláshelyet, a finom ebédet
és vacsorát biztosították a kimerült
csapattagoknak.
Az Ultra-Balaton azonban nem kizárólag
a futásról szól, hiszen évről évre egyre
többen teszik meg két keréken a teljes
távot. Idén a Colas Út részéről hárman
is teljesítették a bringatúrát: Molnár
Gergely volt az ötletgazda, Molnár
Katalin a vállalkozó kedvű, aki egyszer
már körbetekerte a tavat 3 nap alatt és
Litványi Károly, akinek hármuk közül a
legnagyobb kerékpáros tapasztalata
volt. Ennyit persze egyetlen nap alatt
még egyikük sem biciklizett, így nekik is
előzetes felkészülésre volt szükségük.
A hétvégi edzéseknek köszönhetően néhány hosszabb-rövidebb pihenőt és egy
éjszakai fürdőzést beiktatva, összesen
kb. 22 óra alatt sikerült célba érni.
Colas Alterra
Az most sem volt kérdés, hogy az Alterra
is elindul az Ultra-Balatonon. Szinte
mindegyik korábbi futó természetesnek
vette a nevezést, és az új csapattagokat
sem kellett sokáig győzködni. A tavalyi
csapathoz Bartha Árpád és Szabó
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Enikő csatlakozott. A verseny maga az
eddigiek közül a legkeményebb volt: a
40°C-os hőségben árnyék nélkül, 5-10
kilométerenkénti frissítőpontokkal igen
megterhelőnek bizonyult. Célunk idén
is a teljesítés mellett a tavalyi időnk
megjavítása volt. Ez a cél talán már a
rajt előtt megdőlni látszott, amikor kimentünk a perzselő hőségbe, és öt perc
alatt leizzadtunk. Azért a lelkesedésünk
töretlen maradt, így csapattársaimmal
faltuk a kilométereket és végeredményben idén is 10 km/óra felett sikerült
teljesíteni! A nappali hőség után az éjszakai futóknak némileg szerencsésebb
volt a helyzete, ekkor „csak” 29 fok volt,
és a telihold fénye is segített. Egészen
vasárnap reggelig, amikor megint villámgyorsan felszaladt a higanyszál. De végül július elsején 10:36-kor, a rajt után
20 óra 36 perccel és 212 km megtétele
után váltónk befutott a célba!
Aznap este a csapat a segítőkkel együtt
az EB-focidöntő, egy „Bujdi Erzsi +
Erdős Dani konzorciumos” marhapörkölt
és néhány hideg sör mellett szuszogta
ki magából a verejtéket.
A csapat: Dombi Ágnes, Keresztúri Katalin, Szabó

Enikő, Bartha Árpád, Balázs Ádám, Erdős Dániel,
Erdős Tamás, Gál László, Görbedi László, Pappert
Attila Segítők: Bujdos Péterné (Erzsike), MártonSzűcs Tímea, Sebestyén Rita, Halász Tibor
Colas+
Immár negyedik alkalommal vett részt
a Colas Hungária csapata, a Colas+ az
Ultra-Balaton futóversenyen.
10 fős csapattal neveztünk a 212 km-es
versenyre, melyet tomboló kánikulában tartottak. Csapatunkat évek óta
szinte ugyanazok a kollégák alkotják,
egymáshoz már-már baráti szálak
fűznek, ezért ez a verseny is nagyon jó
hangulatban telt. Futóink hónapokon
keresztül készültek a nagy eseményre.
A rajt időpontjában mért forróság kissé
visszavetette csapatunk teljesítményét,
de a tagok hősiesen helytállva küzdték
le a rájuk rótt kilométereket. A legnagyobb elismerés azoknak jár, akik a ngy
hőségben futottak, mely igazán embert
próbáló feladat volt.
Összességében nagyon jó eredményt
ért el csapatunk, 128 csapatból a 43.
helyen végeztünk, ami a körülmények
ismeretében nagyon figyelemre méltó

teljesítmény. Külön köszönet illeti segítőinket, nélkülük sokkal nehezebb lett
volna a verseny.
A Colas+ csapat tagjai: Bakti Zoltán, Belkovics
Brigitta, Fodor Tamás, Karsai Tamás, Kiss László,
Roszik Gábor, Stummer Ernő, Szanyi Tamás,
Vajkovics Károly, Vona Szabolcs
Segítőink: Balogh Mária főszervező, tartalék csapattag, kerékpáros kísérő, Vajkovics Ferike kerékpáros
kísérő, Oczella Gyula kerékpáros kísérő
A három Colas-csapat rendkívül szoros
versenyben szinte végig fej-fej mellett
haladt. Talán a Colas Út csapatát érte a
legnagyobb meglepetés, amikor kiderült,
hogy a „házi verseny” első helyét szerezték meg összesen 19 óra 55 perces
idővel. Csupán pár perces hátránnyal,
a második helyen ért célba a Colas+
csapata 20 óra 02 perces idővel. Házi
versenyünk harmadik helyén pedig a Colas Alterra végzett, akik 20 óra 36 perc
alatt teljesítették a 212 km-es távot a
magyar tenger körül.

Gratulálunk mindenkinek!
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Veterán gépek 1. rész

MARTOS és HERZ
dízelmotoros

úthengerlő

A D-2-D típusú dízelmotoros úthengerlő

a MOTOR és GÉPGYÁR MARTOS és HERZ budapesti üzeméből gördült ki 1938-ban.

Technológia és GÉPÉSZET

akkoriban
a gépkezelő
az úthenger
mögé kapcsolt
kocsiban lakott

A kis magyar gyárban a két világháború között a mozdonyoktól kezdve a
cséplőgépekig sokféle szerkezet készült,
majd az üzem szinte nyomtalanul eltűnt.
A gyártelep egykor az Erzsébet Királyné
úton, városi lerakata pedig a Berlini tér
(ma Nyugati tér) környékén állt. Sajnos,
akárcsak a gyár, az úthenger előélete is
igen homályos.
Csalótzky Károly a veterán gépek és
járművek megmentője, lelkesen mesélt
az öreg úthengerről. A gépet az 1990-es
évek elején a Hoffman cég szerezte meg
a Zalaegerszegi Városgazdálkodástól.
Kiállítási darabként évtizedekig a
zalaegerszegi géptelep előtt állt. Eredeti
színét átfestették, és ahogy teltek az
évek, állapota leromlott. 2011 elején
a monori telephelyre szállították, itt a
szokásos téli műhelymunkák mellett a
maró gépészek esztétikailag korhűen,
a Közlekedési Múzeum szaktanácsait
figyelembe véve helyreállították. A belső
szerkezeteket konzerválták, így a magyar ipartörténeti emlék kis küzdelem
árán motorikusan és szerkezetileg akár
még üzemképessé is tehető.
Hatalmas, fekvő, egyhengeres motorja
levegős indítású: a külön tartályban előállított és tárolt nagynyomású levegőt
indításkor a motor égésterébe vezették,
majd a kiáramló levegő a dugattyút
meglökve beindította a motort.

Külön érdekessége, hogy akkoriban a
gépkezelő az úthenger mögé kapcsolt
kocsiban lakott. Tavasszal elindult, sokfelé az országban végezte a munkáját,
majd télire ismét hazatért. A gép képes
volt arra, hogy a rossz állapotban lévő,
kijárt, kikátyúsodott makadám burkolatot hatalmas kerekei mögött elhelyezett
karmok (makadámbontók) segítségével
fellazítsa, majd kézi igazítás után 14
tonnás súlyával, néhányszor rajta átgurulva ismét jól járhatóvá tegye az utat.
A régi tárgyi és írásos emlékek gyűjtésének és megmentésének fontosságát a
mi szakmánkban is hangsúlyozza Károly.
Talán érdemes körülnézni, mert lehet,
hogy még találunk néhány öreg gépet,
szerszámot, műszert vagy szakmai
írásos emléket, amit érdemes lenne
megőrizni, bemutatni.
Szerencsére az öreg Martos nem egy
ócskavas-telepen végezte – köszönhetően a zalai kollégáknak, akik megőrizték.
Ez év nyarától dunaharaszti telephelyünk új cégére bármikor megtekinthető.
Műszaki adatok:
Gyártási éve: 1938
Szolgálati súlya: 14 t
Teljesítménye : 22 LE (16,2 kW)
Sebessége: 4 km/óra

MARTOS and HERZ DIESELPOWERED ROAD ROLLER

The mk. D-2-D diesel-powered road roller
was built in Budapest in 1938 by MOTOR és
GÉPGYÁR MARTOS és HERZ (Martos and Herz
Motor and Machine Factory).
Károly Csalótzky, who has resurrected several
vintage machines and vehicles throughout the
years, spoke passionately about the old roller.
This particular machine was acquired by the
Hoffman Company in the early ’90s from the City
Management Department of Zalaegerszeg. It spent
decades on display in front of the Zalaegerszeg
machine depot. Meanwhile, its original colour was
painted over, and as years passed by, its condition
deteriorated slowly but steadily. In 2011, the
roller was transported to the Monor depot, where
milling machine technicians – simultaneously with
performing regular winter maintenance works –
restored its authentic appearance following
guidance provided by experts at the Museum of
Transport. The roller’s gigantic single-cylinder
horizontal engine is equipped with an air-start
system: at start-up, compressed air – generated
and stored in a separate tank – is admitted to the
combustion chamber, forcing the cylinder to move,
and thus starting the engine. As was typical at
the time, the machine operator lived in the trailer
attached to the roller. He set out in the spring,
worked at job sites throughout the country, and
returned home for the winter.
Fortunately, the old Martos did not end up in a
scrap heap, thanks to some devoted colleagues in
Zala County who managed to preserve this piece
of technical history. From this summer on, it is
displayed at the gate of our Dunaharaszti plant.
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Bagolydíjat kapott

az

Északkő

az

uhuk

élőhelyének megőrzéséért
Zemplén térségében a Colas

Északkő tállyai, tarcali, bodrogkeresztúri és
sárospataki üzemeiben több évtizede a bányákat választja
fészkelő helyének a legnagyobb testű bagolyfaj, az uhu.
A madárpárok sziklás párkányokat keresnek, ahol a tojó március
elején rakja le 2-3 tojását. A kis baglyok
májusban kimásznak a fészekből és a
sziklafalakon lévő bokrok takarásába bújnak. Júliusra megtanulnak repülni, de a
bagolycsalád szeptemberig együtt marad,
csak ezt követően válnak szét útjaik.
Magyarország, és különösen a zempléni
térség, sziklás területekben nem bővelkedik, de a bányászati tevékenység során
kialakulnak olyan bányafalak, sziklás
párkányok, melyek az uhu mellett számos
egyéb védett madárfajnak, például a
hollónak, fekete gólyának biztosítanak
költőhelyet.
A Colas Északkő zempléni üzemei és
dolgozói az illetékes tájvédelmi körzet
szakembereivel együttműködve komoly
erőfeszítéseket tesznek annak érdekében,
hogy azok az uhuk, amelyek a bányák
környezetében megfelelő élettérre találnak a sziklafalak között, minden évben
zavartalanul kikölthessék fiókáikat. A
kollégák a termelés megszervezése során

ÉSZAKKŐ RECEIVES AWARD FOR
SAVING EAGLE OWLS' habitat

fokozott figyelmet fordítanak arra, hogy a
védett madárfajok számára a bányászati
tevékenység mellett is biztos menedéket
nyújtsanak a kőfalak. A természetvédelem, és ezen belül az uhu baglyok életterének megőrzése érdekében tett erőfeszítéseinket a Colas SA környezetvédelmi
igazgatósága is nagyra értékeli, és a négy
érintett üzemet a cégvezetéssel együtt
elismerésben részesítette. A Bagolydíj
kitüntetés átadására 2012. július 5-én a
tállyai üzemben, egy bányalátogatás keretében került sort. Az elismerést a CED
igazgatója, Daniel Ducroix adta át Béres
Dezső és Erdei József üzemvezetőknek.

For decades, European eagle owls – the
largest species of owls – have been nesting in
Colas Északkő’s Tállya, Tarcal, Bodrogkeresztúr,
and Sárospatak plants in the Zemplén
Mountains.
In co-operation with experts from the local
nature reserve, employees of Colas Északkő’s
Zemplén plants have made great efforts to
ensure a safe and undisturbed nesting place
for eagle owls choosing the quarry cliffs as
their breeding grounds.
Our accomplishments regarding environmental
protection – including the preservation of
eagle owl habitats – is highly appreciated by
the Environmental Directorate of Colas SA,
who chose to commend the four plants and
the company management. On 5 July 2012, Mr.
Daniel Ducroix, the manager of CED, visited the
Tállya quarry to hand over the award to plant
managers Dezső Béres and József Erdei.
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Anne-Laure
Levent, a
Colas KözépEurópai Igazgatóságának

környezetvédelmi és
munkavédelmi igazgatója,
2012. augusztus 15-én

Munkavédelmi

ellenőrzést tartott

és

a szobi üzemében.

biztonságtechnikai
ellenőrzés az Északkőnél
balesetveszélyes
helyzetet,
intézkedésre
okot adó
hiányosságot
nem
tapasztaltunk
A Colas Északkő részéről a szemlén
Cseh Zoltán ügyvezető, Takács Attila
energiagazdálkodási és munkavédelmi
vezető, továbbá Kovács István, és
Krizsanyik János üzemvezetők vettek
részt.

Az ellenőrzés az üzemek teljes technológiájára kiterjedt, melynek főbb
szempontjai az alábbiak voltak:
baleseti helyzet
be- és leesés kockázata
védőburkolatok megléte
biztonsági berendezések, vészkapcsolók
kezelőjárdák, pódiumok
közlekedési utak, üzemi rend
dokumentációk
biztonsági feliratok, piktogramok
Az ellenőrzések során balesetveszélyes
helyzetet, azonnali intézkedésre okot
adó hiányosságot nem tapasztaltunk.
Anne–Laure Levent megállapítása
szerint a feldolgozó üzemek nagyon jó
állapotban vannak, az ott tapasztaltak
arra utalnak, hogy jó gazdája van a
bányáknak. A szemlék során feltárt
hiányosságokról fényképes feljegyzést
kaptunk, melyet továbbítottunk az üzemek felelős műszaki vezetőinek, hogy
azokat megszüntessék.

a Colas Északkő recski,
majd augusztus 23-án

HEALTH AND SAFETY INSPECTION AT ÉSZAKKŐ

Anne-Laure Levent, the environmental
and H&S manager of the Colas Central
European Directorate, held inspections in the
plants of Colas Északkő, visiting Recsk on 15
August and Szob on 23 August.
On behalf of Colas Északkő, she was
accompanied by CEO Zoltán Cseh, energetics
and H&S manager Attila Takács, and plant
managers István Kovács and János Krizsanyik.
The review concerned the complete technology
within the plants, with the following aspects
in focus:
• Accident-risk situations
• Fall hazards
• Protective covers and housing
• Safety devices, shut-off switches
• Service walkways and platforms
• Plant roads, general organisation
• Documentations
• Warning labels and signs
The inspections found no accident risks
or major issues that would have required
immediate action. Regarding minor
deficiencies uncovered during the review, we
received a memo illustrated with photographs
that was forwarded to the responsible
managers, enabling them to take the
appropriate steps.

beszámoló
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Célállomás:

Isztambul

Beszámoló az  5. EURASPHALT  & EUROBITUME Konferencia  eseményeiről

Isztambulban rendezték meg
idén, június 13–15-e között, az 5.
EURASPHALT & EUROBITUME Konferenciát. A Technológiai Igazgatóság három
kollégája, Vinczéné Görgényi Ágnes és
Puchard Zoltán a Colas Hungária Zrt.
képviseletében, valamint Roszik Gábor
a HAPA delegációjában vett részt az
eseményen. A konferencia létszáma
meghaladta az 1000 főt, Európán kívül
a világ minden részéről érkeztek résztvevők, köztük sok kolléga is a Colastól.
A konferenciát az „Aszfalt, a fenntartható
út a sikerhez” jelmondatra építették
fel, ennek megfelelően a fő témák a
fenntarthatóság, a klímaváltozás kihívásai, az újrahasznosítás és az alacsony
hőmérsékletű aszfaltok voltak. Emellett a
munkaegészségügy, valamint a kötőanyagok és a keverékek szekció szerepelt még
a programban. A megnyitót követően négy
kollégát díjaztak, akik között ott volt Henri
Molleron, a franciaországi Colas részéről.
Gratulálunk neki a rangos elismeréshez!
A háromnapos szakmai program nyolc
szakmai szekcióra és egy poszter szekcióra oszlott, melyek időrendben követték
egymást, így a résztvevők nem maradtak
le semmilyen fontos információról.

A szekciók az alábbi témakörökkel foglalkoztak:
egészségvédelem és társadalmi kérdések,
fenntarthatóság,
energiafelhasználás és klímaváltozás,
meglévő erőforrások felhasználása és recycling,
WMA aszfalt és alacsony hőmérsékletű technológiák,
tartósság és teljesítmény a kötőanyagok és az aszfaltkeverékek vonatkozásában.
A Colas nemzetközi csapatából többen
is aktív szereplői voltak a konferenciának. A hetedik szekcióban (Tartósság
és teljesítmény: Kötőanyagok) Etienne
Leboutellier a bitumenemulziók jövőbeli
hasznosításáról tartott egy érdekes
előadást, míg Jean Paul Michaut úr
a nyolcadik szekció (Tartósság és
teljesítmény: Keverékek) elnöki feladatait látta el. A Colas szakemberei
a poszter szekcióban több kutatási
témával szerepeltek. A Technológiai
Igazgatóság két poszteren mutatta be
a „Keréknyomosodási vizsgálatok ismételhetősége és reprodukálhatósága”,
valamint a „Mechanikai tulajdonságok
(merevség, fáradás) változása az üzemi
gyártásellenőrzés során” kutatási
témákban elért eredményeit.
A konferencia a nemzetközi szakmai
kapcsolatok ápolása mellett kiváló
alkalom volt arra, hogy képet kapjunk a
jelenlegi szakmai trendekről és fejlődési
irányokról. A megszerzett ismeretanyag
alapján kijelenthető, hogy a Technológiai Igazgatóság kutatási témái és a
magyarországi Colas csoport fejlesztési
törekvései (bitumenhabosítás, bontott
anyagok újrahasznosítása, mart aszfalt
minél nagyobb arányú felhasználása
a keverékekben) követik a nemzetközi
trendeket.

DESTINATION ISTANBUL

The fifth EURASPHALT & EUROBITUME
Congress was held in Istanbul between 13
and 15 June 2012, attended by three of the
Technology Directorate’s employees: Ágnes
Vinczéné Görgényi and Zoltán Puchard
representing Colas Hungária Zrt., and Gábor
Roszik in the delegation of HAPA. The total
number of participants exceeded 1,000, with
guests arriving not only from Europe, but also
from all parts of the globe – many of them
colleagues from Colas. Following the opening
session of the congress, four participants were
commended – among them Henri Molleron
of Colas France. We would like to hereby
congratulate him for the prestigious award!
The three-day-long programme was divided
into eight professional sessions and a poster
session, following one another with no overlaps,
ensuring that participants did not miss out on any
important information.
The sessions focussed on the following topics:
• Health protection and social issues
• Sustainability
• Energy consumption and climate change
• Utilising existing resources and recycling
• WMA asphalts and low-temperature
technologies
• Durability and performance – mixtures, binders,
pavements
Several members of the international Colas team
played active roles in the conference. Etienne
Leboutellier held an exciting presentation on the
future use of bitumen emulsions (Durability and
Performance: Binders) in the seventh session,
while Mr. Jean-Paul Michaut acted as session
chair during the eighth session (Durability and
Performance: Mixtures). Experts from Colas
participated in the poster session with a number
of research topics. The Technology Directorate
presented its research results on two posters
regarding “The repeatability and reproducibility
of rutting tests” and “The change of mechanical
properties (rigidity, fatigue) during factory
production control”.
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Bányásznapok
Colas
Északkőnél
a

Immáron 62 éve,
szeptember első vasárnapján
ünnepeljük a bányászatban dolgozók
áldozatos munkáját.

beszámoló

MINERS’ DAY AT COLAS ÉSZAKKŐ

As a tradition running for 62
consecutive years, the devoted work
of employees in the mining industry is
celebrated at the end of every summer.
The 2012 Central Miners’ Day celebration
was held in Eger on 30 August, where one
of our colleagues from Szob, Zoltán Burik,
received his Certificate of Mining Service as
recognition of his 20 years in the industry.
Colas plants also organised their own Miners’
Day events during the first weekend of
September, providing a great opportunity to
have a casual gathering with colleagues and
their families.

Az idei központi ünnepséget augusztus 30-án, Egerben rendezték meg,
ahol egyik szobi kollégánk, Burik Zoltán
vehette át Bányász Szolgálati Oklevelét
közel 20 éves munkája elismeréseként.
Társaságunk üzemei szeptember
első hétvégéjén rendezték meg saját
bányásznapi ünnepségeiket, alkalmat
adva egy kis kikapcsolódásra, kötetlen
együttlétre.

Klátyik László nyugdíjba vonul
A kitüntettek közül szeretnénk kiemelni az idén
nyugdíjba vonuló nógrádkövesdi kollégánkat, Klátyik
Lászlót, aki több mint 45 év folyamatos munkaviszony
után ez év decemberében, 60 évesen vonul nyugdíjba.
László 1967-ben, 15 éves korában állt munkába.
1971 óta mostani nyugdíjba vonulásáig, azaz 41
évig a Colas Északkőnél, illetve annak jogelődjeinél
dolgozott. A munka mellett tanult, képezte magát,
így pályafutása során villanyszerelőből felelős
műszakivezető-helyettessé, majd végül üzemvezetőhelyettessé lépett elő.
Nyugdíjas éveiben végre elég ideje jut kedvteléseire,
a barkácsolásra és horgászatra. Ez utóbbiban hűséges társa a kutyája. Lánya Hatvanban él a férjével,
felesége pedig még aktív dolgozó, akinek nagy öröm,
hogy férje a hosszú, dolgos évek után kikapcsolódhat
és hódolhat hobbijainak.

Az ünnepségeken Bányász Szolgálati Oklevelet az alábbi dolgozók vehették át
Név
Burik Zoltán

Munkahely

Beosztás

Munkaviszony kezdete

Szolg. idő

Szob

bányászati gépkezelő

1994. 05. 24

18 év

Hausel József

Tállya

villanyszerelő

1983. 12. 12

29 év

Zborai Péter

Tállya

nehézgépkezelő

1994. 07. 06

18 év

Bodrogkeresztúr

termelésirányító

1985. 02. 02

27 év

Mobilüzem

nehézgépkezelő

2002. 01. 21

10 év

Ferenczi Lajos
Czimbalmos Mihály
Klátyik László

Nógrádkövesd

termelésirányító

1971. 03. 08

41 év

Seregi János

Recsk

robbantásvezető/term.irányító

1969. 07. 03

43 év

Központ

könyvelő

1973. 09. 18

39 év

Perge Erzsébet

GASZTRO
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Kedves olvasók!
Gasztro rovatunkban lapszámról
lapszámra egy-egy kollégánk kedvenc
receptjét mutatjuk be.
Mostani számunkban a Colas Északkő
könyvelője, Kozákné Erzsó kedvence kerül az asztalra.
Köszönjük a beküldött receptet!
Erzsó nyereménye
egy 10 000 forintos könyvutalvány.
Továbbra is várjuk kollégáink
kedvenc receptjeit képekkel
az ujsag@colashun.hu címen.

Fátyolhús
Hozzávalók:
1 db sertés szűzpecsenye
1 kg sertéslapocka darálva
1 db sertés fátyolháj
fűszerek: só, őrölt bors, őrölt pirospaprika, fokhagyma
A darált húsból ízlés szerinti fűszerezéssel kolbászhúst készítünk. A fátyolhájat
kiterítjük, rásimítjuk a kolbászhúst, és
a közepébe fektetjük a szűzpecsenyét,
melyet előzőleg bedörzsöltünk sóval és
őrölt borssal. Ezt befedjük a maradék
darált hússal, majd betekerjük a fátyolhájba, és szép hengerré formázzuk,
végül tepsibe rakjuk a körettel.

Köret: A kelkáposztaleveleket sós, köményes vízben megpároljuk, ráfektetjük
a maradék fátyolhájra, és ízlés szerint
rakunk bele hasábokra vágott zöldségeket (cukkini, sárgarépa, zeller, patis�szon), majd behajtogatjuk és betekerjük
a fátyolhájba, végül a hús mellé rakjuk.
Közepesen meleg sütőben együtt megsütjük. Ha kicsit kihűlt, felszeleteljük.
Melegen és hidegen egyaránt kitűnő.
Hozzá az erdőbényei Béres Szőlőbirtok
száraz furmintját ajánlom.

Jó étvágyat!

Colas GYEREKRAJZPÁLYÁZAT

Erdős Anna: Itt dolgozik az apukám

