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A biztonságos

közlekedés
a Colas Dánia engedélyével

Egyedül

Á, úgysem
használtuk a
visszapillantót!

autózgat, miközben
mellettünk is
elférne?

Mi az
kedveském?

1. Vezess felelősségteljesen és légy tekintettel a
forgalomra – hagyj helyet másoknak is!

12 szabálya

2. Vezetés előtt állítsd be az ülést, a fejtámlát, a
kormányt és a visszapillantó tükröket – rendszeresen
tisztítsd a szélvédőt, a fényszórókat és a tükröket!

Hé,

Haza a
családhoz…

3. Tartsd kívül-belül tisztán az autódat és rögzítsd a
szállítmányt biztonságosan – ne terheld túl az autót!

Hahó!

hölgyem,
nem kér egy
slukkot?

4. Minimalizáld a mobiltelefon-használatot vezetés
közben – soha ne tartsd a készüléket a kezedben,
mikor vezetsz!

Mindig van
hely még egy
csomagnak…

Eltévedt?

5. Ne fogyassz alkoholt a vállalat autóiban és gépeiben
– gondolj a jó hírnevünkre!

6. Soha ne vezess alkohol, drogok vagy gyógyszerek
hatása alatt – fáradtan vagy feszült állapotban se
ülj volánhoz!

…épen és
egészségesen!

A többiek

mennek rossz
helyen, nem én!

Ura vagyok
a helyzetnek!

7. Mindig kösd be a saját és az utasod biztonsági övét
is! Gondolj a családotokra!

8. L égy előrelátó és vedd figyelembe a többi közlekedőt
– válaszd a helyes sávot!

9. Vezess 10 km/h-val alacsonyabb sebességgel, mint
a megengedett – ne vezess agresszíven!

3… 2…

1…

és ki
nevet
a végén?

Na,

még egy
kicsit…

10. Tarts megfelelő követési távolságot és légy türelmes – maradj le, ha megelőznek!

11. C sak akkor hajts kereszteződésbe, ha biztos vagy
benne, hogy át is érsz – ne kockáztass!

12. Takarékoskodj az üzemanyaggal és óvd a környezetet – ne járasd feleslegesen a motort és gyakran
ellenőrizd a guminyomást!
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1 Szelektíven gyűjtik a papírt a Colas-Alterra
munkatársai
A környezettudatos magatartás a jövő generációi számára teszi lehetővé, hogy ők is
megtapasztalhassák még a természet adta
szépségeket. A Colas-Alterra ezért igyekszik
tevékenységét környezetbarát módon végezni.
Ennek egyik elemeként a társaság telephelyein bevezettük az irodai szelektív papírgyűjtést.
Ezzel csökkentjük saját szemetünk mennyiségét, a gyűjtött hulladékból pedig újrahasznosított papírtermékeket állítanak elő, amivel a
környezetet jelentős terheléstől szabadítjuk
meg: az újrapapír gyártásához nem kell
egyetlen fát sem kivágni, valamint kevesebb
vízre és energiára van szükség a papírgyártás
folyamatában.
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MEBIR, MIR és KIR audit a Colas Útnál…
Társaságunknál az idén összehangoltan került
sor a MEBIR tanúsító, valamint a MIR és KIR
felügyeleti audit megtartására. Az auditra az
előzetesen elfogadott audit tervnek megfelelően került sor, melynek keretében a központi
nyitó értekezletet követően, megtekintettük a
21. sz. főút kivitelezési munkáit, a felsőzsolcai
aszfaltkeverő telepet, valamint az Észak- és
Nyugat-Magyarországi Vizsgálólaboratórium
Miskolci Laboregységét.
Mindezek után az auditorok a Kelet-Magyarországi Területi Igazgatóságon ellenőrizték
az irányítási rendszerekhez kapcsolódó dokumentációkezelés megfelelőségét.
A sikeresen lezajlott audit alapján a külső
tanúsító szervezet tanúsítvány kiállításával
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igazolja, hogy a MEB rendszerünk megfelel
a szabvány előírásainak, illetőleg a MIR és
KIR vonatkozásában javasolja a tanúsítvány
érvényességének fenntartását.

3 …és a Colas- Alterránál
Július elején MIR, KIR, MEBIR 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 során két munkahelyet vizsgáltak meg: munkahelyi látogatást
tettek Csepelen a Vas Gereben utcai átemelő
telepen és a székesfehérvári C-0-0 főgyűjtő
építési munkáinál. Az audit eltérés megállapítása nélkül, sikeresen záródott.
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Elköltözött az Autópálya-központ
A Colas-Hungária Autópálya Igazgatóságának Fehérvári úti központja augusztus 1-jétől a cégcsoport központjának, a 1033 Budapest,
Kórház u. 6–12. szám alatti épületébe, a 4. emeletre költözött.
A futó projektek címei továbbra is változatlanok maradnak.

FÓKUSZBAN
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szerző: Puchard Zoltán
fotó: Technológiai Igazgatóság

Colas csoport
technológiai szervezete

Megújult

a

A magyarországi Colas

technológiai és laboratóriumi szervezetei
a Colas-Északkő laboratóriumai kivételével – 2011 második felétől
a Colas-Hungária Technológiai Igazgatóság szervezetében végzik
tevékenységüket.

–
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A tulajdonos az igazgatóság feladatai közül három fő területet emelt ki:
• Operatív minőség-ellenőrzési feladatok ellátása; a projektek megvalósításához szükséges vizsgálatok és
mérések elvégzése; közreműködés
az ajánlatok technológiai előkészítésében, esetlegesen alternatív
műszaki megoldások összeállításában. Technológiai támogatás a termelésben dolgozó kollégáknak, mind
a keverőtelepen, mind a helyszíni
beépítés során, továbbá a kivitelezői
tevékenységek érdekképviselete a
technológiai kérdések vonatkozásában, illetve a minősítés összeállítása,
és közreműködés a garanciális
kérdések megoldásában.
• Új technológiák kifejlesztése, illetve
a Colas cégcsoport új, korszerű
technológiáinak magyarországi bevezetése, alkalmazásának elősegítése.
• A cégcsoport érdekképviselete a
szakmai fórumokon, a szabványosítási folyamatban és a szakmai civil
egyesületekben.
2011 a szervezet működésében átmeneti év, hiszen az akkreditálás szigorú
szabályokat jelent a laboratóriumok
számára. Az új, akkreditált működésre
való áttérés 2012 elejétől lehetséges.
Az új szervezeti felépítés szerint két
főmérnökségre tagolódik a Puchard Zoltán technológiai igazgató által vezetett
igazgatóság szervezete.
Vinczéné Görgényi Ágnes innovációs
technológiai főmérnök vezetésével és
Gonda József laboratóriumvezető irányítása alatt működik a Bécsi úton lévő
Központi Laboratórium. Fő feladatuk az
innováció elősegítése, új technológiák
és vizsgálatok bevezetése, speciális
vizsgálatok elvégzése mind az országhatáron belüli, mind a külföldi megrendelők
részére. Az elmúlt években a Bécsi úti
Központi Laboratórium nyolc országból
érkezett különböző vizsgálati-szakértői
megrendelést teljesített.
Balogh Mária operatív technológiai
főmérnök vezeti a Colas Út, a Colas-Alterra, valamint az Autópálya Igazgatóság
operatív technológiai és minőség-ellenőrzési feladatait ellátó laboratóriumait,

valamint az autópálya projekteken és a
területen dolgozó technológusokat.
A szervezet két akkreditálás alatt álló területi laboratóriummal látja el feladatait.
Az új akkreditálás megszerzéséig a már
akkreditált eddigi laboratóriumok végzik
el a vizsgálatokat.
A Balogh Lajos vezette Nyugati Laboratóriumnak Bakon, Táplánypusztán,
Budaörsön, az M0-áson, valamint
Dunaharasztiban vannak jelenleg
laboregységei. A Keleti Laboratórium vezetője Csamangó Zoltán. A laboratórium
egységei Kiskunfélegyházán, Nógrádkövesden, Felsőzsolcán, Debrecenben és
az M3-as autópályán találhatóak.
Az összevonással nemcsak a párhuzamos kapacitások megszüntetése, és
ez által a hatékonyabb, költségtakarékosabb szervezet kialakítása volt a
cél, hanem a jövőben a korábbiaknál is
nagyobb súlyt kívánunk helyezni az új
technológiák bevezetésére. A Rugosoft
zajcsökkentő aszfalt, a fél-meleg aszfaltkeverékek, a nagymodulusú aszfaltok
alkalmazása Magyarországon a Colas
nevéhez fűződik. Az útépítés területén
ezek a témakörök ma világszerte a fő
fejlesztési irányok. A Colas cégcsoport
nemzetközi szinten elismert tudását,
gazdag tapasztalatait a korábbinál
jobban kell hasznosítanunk, hogy a cég
erősíthesse piaci helyzetét.
A Technológiai Igazgatóság szervezete
a jövőben is rugalmasan igazodni fog a
Colas cégcsoport feladataihoz. Az elmúlt
években Magyarországon a Colas neve
összeforrt a minőséggel, a környezetvédelemmel és az innovációval. Igazodva
a nehéz gazdasági környezethez, arra
törekszünk, hogy a minőség javításával,
az új technológiák szélesebb körű
felhasználásával a Colas tovább javítsa
pozícióit hazánkban. Ezen célok eléréséhez biztosítékot jelentenek azok a kiváló
kollégák, akik jelenleg a Colas Technológiai Igazgatóságának munkatársai.

TECHNOLOGICAL ORGANISATION
OF THE HUNGARIAN COLAS GROUP
UNDERGOES REFORMS

Technological and laboratory departments
of the Hungarian Colas Group – with the exception
of Colas-Északkő’s laboratories – are to continue
their work within the organisation of ColasHungária’s Technology Directorate from the
second half of 2011.
The proprietor highlighted three major fields
among tasks of the Directorate:
• Fulfilment of operative quality-control duties,
performing tests and measurements required
for the execution of different projects, and
co-operation in the technological preparation
of quotations and development of alternative
technical solutions. Technological support
for colleagues working in production both
in mixing plants and on-site, representation
of the company’s interests with regard
to technological matters, compilation of
qualification documentations, and co-operation
in solving defect-liability issues.
• Development of new technologies, in addition to
introducing the company group’s latest cuttingedge technologies in Hungary and facilitating
their application.
• Representation of the company group’s
interests in professional forums, concerning
standardisation procedures and in professional
civil organisations.
In addition to the goal of eliminating parallel
capacities and consequently creating a more
effective and cost-efficient organisation, the aim
is also to place an even greater emphasis on the
introduction of new technologies. In Hungary,
the use of Rugosoft noise-reducing asphalt, lowtemperature asphalt mixes, and high-modulus hot
mix are all associated with Colas. Today, these
topics represent some of the major development
trends regarding road construction worldwide. In
order to affirm our position on the market, we have
to capitalise the Group’s internationally acclaimed
knowledge base and wide range of expertise.

FÓKUSZBAN
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interjú: Szakács-Fehérváry Gábor

Új jogi igazgató

fedélzeten
interjú dr. Kalas Renátával

a

Kalas Renáta 1991-ben végzett az ELTE jogi karán, majd a II. és III. Kerületi Bíróságon helyezkedett el fogalmazóként,
ahonnan az Igazságügyi Minisztériumhoz került. Szakvizsgája után a Bírósághoz már polgári jogi ügyszakos
bíróként tért vissza. 1996-ban a Gaz de France (GDF) energiaipari cégnél helyezkedett el. Az ott eltöltött 15 év alatt,
amely során a GDF Suez Európa legnagyobb energiaszolgáltatójává nőtt, Renáta különböző funkciókban dolgozott, a
cégtől vezérigazgató-helyettesként távozott. Munka mellett az Energetikai Állandó Választott bíróság elnökségi
tagja, és a MKIK mellett szervezett Választott bíróságon választott bíró, illetve egyetemeken óraadó tanár.
A Colas magyarországi cégcsoportjához 2011. szeptember 1-jén került.

Mozaik: Milyen tulajdonságokkal kell
rendelkeznie egy építőipari cégcsoport
jogi igazgatójának?
Kalas Renáta: A Colas csoportra
elsősorban nem építőipari cégcsoportként tekintek, hanem egy multinacionális befektetőként, amely több céggel
rendelkezik Magyarországon. Habár
lényeges az is, hogy ténylegesen mivel
foglalkozik egy cég, de a vezető jogász
számára még fontosabb a cégstruktúra, a cégforma. Nagy különbség van
egy egy társaságból álló cég és egy
több leányvállalatból álló cégcsoport
működése között. Ebből a szempontból
a leglényegesebb, hogy vezetőként
harmonikus egységet kell teremteni a
cégcsoporthoz tartozó leányvállalatok
között, és lehetőség szerint növelni
kell az együttműködést, ezáltal pedig
a hatékonyságot. A jelenlegi gazdasági
helyzet eleve rákényszerít bennünket
a szemléletváltásra, az összefogásra.
Ez a túlélés egyik záloga. A vezetők
legfontosabb feladata, hogy ne egy-egy
elszigetelt leányvállalatként tekintsenek
a cégre, hanem cégcsoportként. A jogi
területet is ezzel a szemlélettel kell

FÓKUSZBAN

vezetni. Az építőipar számomra egy új
terület, hiszen eddig az energiaszektorban dolgoztam, de úgy gondolom, hogy a
jogi igazgatói munka tekintetében nincs
nagy különbség, hiszen a vezetőnek az
irányítási, ellenőrzési feladatai a lényegesebbek, és az építőiparra vonatkozó
speciális jogterületi rendelkezéseket,
remélem, hamar megtanulom. Ebben a
cégcsoportnál évek óta dolgozó ügyvéd
kollégák segítségére is támaszkodhatok.
M.: Korábbi munkáltatója szintén francia
tulajdonú vállalat. Volt ennek bármekkora hangsúlya akkor, amikor úgy döntött,
a Colas-hoz jön tovább dolgozni?
K.R.: Nem kapott különösebb szerepet
ez a tény, sem az én, sem pedig a Colas
részéről. Olyan jogi vezetőt kerestek,
aki képes egy különböző helyszíneken
működő, több leányvállalatból álló cégcsoport jogi tevékenységét irányítani és
koordinálni, és nem a francia nyelv vagy
kultúra ismerete dominált. Természetesen, mivel beszélek franciául, örömömre
szolgál, hogy az angol mellett ezt a
nyelvet is tudom használni.
M.: Mit tudott a Colas-ról, mielőtt szóba
került volna, hogy a cégcsoporthoz
csatlakozik?
K.R.: A Colas-ra útépítésben és
autópálya-építésben jelentős cégként
gondoltam. Előző munkahelyemen főleg
az útépítések miatti vezetékkiváltások
során találkoztam a céggel, és nem
voltak rossz tapasztalataim.
M.: Miben fog változni a cégcsoport konkrét jogi működése az ön vezetésével?
K.R.: Természetesen először jobban
meg kell ismernem a céget, és fel kell
mérnem az erőforrásokat, hogy kik
milyen kapacitással és szaktudással
rendelkeznek. Az első tapasztalataim nagyon jók. Azt szeretném, ha a jogi csapat
segítené a vezetők munkáját. Szeretnék
minden vezetővel leülni és megbeszélni,
hogy a mindennapi munka során milyen
jogi segítségre van szükségük, és ennek
megfelelően szeretném kialakítani a
jogi szervezetet. Az eddigiekhez képest
mindenképpen más struktúrában gondolkodom. Az eddigi jogi tevékenységek
elszigeteltek voltak, a leányvállalatok
jogászai sokszor párhuzamosan vé-

NEW CLO ABOARD: INTERVIEW WITH DR. RENÁTA KALAS

Renáta Kalas graduated from the Eötvös Loránd University’s Faculty of Law in 1991. Subsequently,
she worked at the Budapest District II and III Court, followed by her transfer to the Ministry of Justice. After
passing her qualifying exam, she returned to the Court, this time as a judge specialised in civil law. From
1996, she was employed by energy company Gaz de France (GDF). In the subsequent 15 years, during which
GDF Suez grew to be Europe’s largest energy supplier, Renáta worked in different positions, and left the
company as deputy CEO. Besides her primary job, she is a board member of the Energy Arbitration Court,
a member of the Court of Arbitration set up by the Hungarian Chamber of Commerce and Industry, and a
lecturer at various universities. She started her work at the Hungarian Colas Group on 1 September 2011.
MOZAIK: What are the qualities that are needed for a CLO of a construction company group?
RENÁTA KALAS: Primarily, I do not consider Colas as a construction company group, but rather a
multinational investor in possession of a number of Hungarian firms. While the scope of activities is also
relevant, the structure and form of the company are even more important for a CLO. There are enormous
differences between the operation of a single firm and a company group made up of multiple subsidiaries.
In this regard, it is of utmost importance for an executive to unite the subsidiaries of the group in a kind of
harmony, and perhaps enhance co-operation, and thus efficiency. The current economic situation forces us
to rethink our approach, to improve teamwork – this is one of the keys to survival. Executives must not think
of the company as many isolated subsidiaries, but rather as a group. The legal department is also to be
managed with this attitude in mind. For me, the construction industry is a completely new field, since I have
been working in the energy sector up to this point. Nevertheless, I don’t think there are major differences in
connection with a CLO’s job – controlling and supervisory tasks are the most crucial for an executive, and I
hope I will soon familiarise myself with legal regulations specific to the construction industry. In this, I will
be able to rely on colleagues who have been working for the group’s legal department for years.
M.: Your former employer was also a French-owned company. Did this fact have any role in your decision to
join Colas?
R. K.: This wasn’t a primary factor – neither from my side, nor from the side of Colas. The company was
looking for a CLO capable of controlling and co-ordinating the legal activities of a company group present
in numerous locations and composed of several subsidiaries. My knowledge of the French language and
culture were not among the key aspects. Naturally, since I speak French, I am glad to make use of this in
addition to English.
M.: What previous information did you have in connection with Colas before you were approached to join
the company?
R. K.: I thought of Colas as a notable company in the road and motorway construction business. At my
former job, I came across Colas in connection with public utility relocations related to road construction
works, and my experience was entirely positive.
M.: Would you outline the changes in the company group’s actual legal operations under your leadership?
R. K.: Naturally, I have to get myself better acquainted with the company in the first place; I need to assess
the resources – the capacities and expertise of my new colleagues. I have to say, my first impressions are
really good. I would like the legal department to support the company’s leaders in their work. My intention
is to sit down with each of them, discuss the kind of legal assistance they require for their everyday work,
and set up the company’s legal organisation to conform to these criteria. I definitely have my mind set on a
new structure. So far, legal operations have been isolated – attorneys of different subsidiaries have often
worked on parallel issues, since we encounter quite similar situations at these subsidiaries. Instead of an
area-based breakdown, I prefer a professional division of labour. However, the expectations of unit leaders
are also to be taken into consideration.
M.: Will the attitude and behaviour of Colas during legal disputes undergo any change?
R. K.: I prefer a fair and professional approach. Short-tempered, insolent negotiations do not lead to
results. In my opinion, partners or authorities are to be convinced with professional arguments when
discussing debated issues. I have always favoured this attitude, and I would like to continue in this spirit.

gezték a munkájukat, hiszen gyakran
nagyon hasonló ügyekkel találkozunk a
különböző leányvállalatoknál. A területi
helyett inkább a szakmai megosztást támogatom, de természetesen figyelembe
kell venni az egységvezetők elvárásait is.
M.: Fog-e változni a Colas hozzáállása,
hangneme a különböző jogviták során?

K.R.: Én a korrekt, szakmai hozzáállást
részesítem előnyben. Az indulatos, erőszakos tárgyalások nem vezetnek eredményre. Úgy gondolom, hogy szakmai
érvekkel kell meggyőzni mind a partnereket, mind pedig a hatóságokat egy-egy
vitás esetben. Én mindig is ennek a híve
voltam, most is ezt szeretném folytatni.
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61.

Bányásznap

Tokaj

A Bányásznap központi

ünnepségét idén a Colas-Északkő Tokajban
rendezte meg a Perlit-92-vel közösen.

FÓKUSZBAN

A helyszínválasztás sokak számára szokatlan lehetett, hiszen az elmúlt
évtizedekben inkább valamelyik jelentős
szén- vagy ércbányászati központ volt a
házigazda. A helyszínválasztás igazodik
a bányászati ipar átrendeződéséhez és
az építőipari ásványbányászat iparágon
belüli térnyeréséhez. Rendezőkként szerettük volna ezzel is felhívni a figyelmet
arra a – nemzetgazdasági szempontból
is jelentős – bányászati ágazatra, amely
nélkül az infrastrukturális fejlesztések
nem tudnának megvalósulni.
Dr. Zoltay Ákos köszöntője után Rabi
Ferenc, a Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke nyitotta
meg a rendezvényt. Ünnepi beszédet
mondott Bencsik János államtitkár, aki
kiemelte: „A hazai ércbányászat cselekvési tervét összhangba kell hozni a
magyar ipar és gépgyártás revitalizációs
törekvéseivel, az építőipari ásványok területén pedig a mennyiségi szempontok
helyét fokozatosan a minőségi elvárásoknak történő megfelelés foglalja el.
A fentiek alátámasztására csak egyetlen
példát is elegendő felhozni: a 2013-tól
esedékes vasúti fejlesztések minőségi
ágyazati kövek kitermelését teszik szükségessé. De kiemelésre érdemes az is,
hogy az épületek hatékony szigetelése
is csak minőségi bányászati termékek
alkalmazásával valósulhat meg.” Holoda
Attila, a Magyar Bányász Szövetség
elnöke és Májer János, Tokaj város polgármestere ezt követően köszöntötték
az ünnepség résztvevőit.
A miniszteri kitüntetések és a szakmai
szervezetek kitüntetéseinek átadása során a Colas-Északkő Kft. dolgozói közül
Múzer Imre bodrogkeresztúri dolgozónk
Kiváló Bányász, míg Meczenzóf István
tállyai dolgozónk Bányász Szolgálati
Oklevél kitüntetésben részesültek. „Magyar Bányászatért” arany emlékérem
kitüntetésben részesült Ifj. Cseh Zoltán,
a Colas-Északkő Kft. ügyvezetője. A cég –
alapításának 20. évfordulója alkalmából
– a Magyar Bányász Szövetség jubileumi
emlékplakett kitüntetésében részesült,
mely elismerést Cseh Zoltán, a kft. első
ügyvezetője vehette át.

A központi bányásznapot követően
saját üzemeinkben is megrendeztük a
bányásznapokat. Dolgozóink közül Bányász Szolgálati Oklevél kitüntetésben
részesültek:
Csetreki János 	Sárospatak
Tóth József
Tállya
Fejes Imre 	Recsk
Nagy József
Gyöngyössolymos
Matyóka József Nógrádkövesd
Csintalan Sándor 	Szob
Szaniszló Lajos Központ
Kiváló bányász:
Cserépy György

Tarcal

Ezúton is gratulálunk nekik!

61st MINERS’ DAY IN TOKAJ

The central event of the 61st Miners’ Day
was organised by Colas-Északkő Kft. in Tokaj,
jointly with Perlit-92 Kft.
Some may find this choice of location somewhat
unusual, since in recent decades the venue
has usually been one of Hungary’s coal- or oremining strongholds. This location is indicative of
the transformations that the mining industry is
going through, while highlighting the increasing
prominence of construction-industry-mineral
mining within the sector. As organisers, our
intention was to draw attention to this mining
segment (also significant with respect to
the nation’s economy), which facilitates
infrastructural developments throughout the
country.
Following the keynote address by Dr. Ákos
Zoltay, the event was opened by Ferenc Rabi,
chairman of the Hungarian Union of Mining and
Energy Industry Workers (BDSZ). Minister of
State János Bencsik also delivered a speech,
stating: “The ore-mining segment’s action
plan is to be co-ordinated with revitalisation
efforts of the Hungarian machine industry.
As far as construction-industry minerals
are concerned, quantity-based aspects are
gradually taken over by the demand to comply
with quality-related requirements. A single
example is sufficient to illustrate this: from
2013, new railway-development projects will
require the extraction of high-quality ballast
materials. It is also worth noting that efficient
building-insulation solutions are only possible
with quality mining products.” Subsequently,
Attila Holoda, chairman of the Hungarian Mining
Association (MBSZ), and János Májer, the mayor
of Tokaj, greeted the guests.
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Burkolaterősítés
és

útszélesítés

Zala megyében

Az ország két, nagy forgalmú

tranzitútvonalán, a 76-os és 86-os úton dolgozunk.

MuNKÁINK

PAVEMENT REINFORCEMENT AND
WIDENING IN ZALA COUNTY

Bridge reconstruction and 11.5-tonne
pavement reinforcement works are roaring ahead
on main roads 76 and 86. Once completed, these
works are expected to make driving on these
roads safer, faster, and more comfortable. The
aggregate length of reconstruction works add up
to 26.7 km (in 11 sections) on road 76 and nearly
28 km (in 14 sections) on road 86.
Out of the 13 interchanges and hard-paved
junctions forming part of the works on road 76,
the asphalt paving of eight has already been
completed. Public-utility relocations have
reached a readiness level of 80% and are in
progress on all sections. While archaeological
exploration works are still pending in four sectors,
they have been finished on five sections.
On main road 86 – the busiest north-south
transit route in Hungary – all seven interchanges
are ready up to binding-course level, and
finishing works are currently under way. On
the latter project, all public utility relocations
have been concluded, with the exception of
telecommunication and streetlamp power lines.
As a result of our colleagues’ efficient
organisation, altogether ten sections are already
complete on roads 76 and 86.
With the co-operation of Colas Út Zrt.,
developments are soon to reach their goal, and
traffic will flow undisturbed on the up-to-date
and safe double-digit roads of Zala County.

Nagy erőkkel folynak a
76 és 86 sz. főút 11,5 tonnás
burkolatmegerősítési és hídfelújítási
munkái, melyek befejeztével a közlekedés biztonságosabbá, komfortosabbá és
gyorsabbá válik.
A rehabilitáció teljes hossza a 76
sz. úton 26,7 km, mely 11 építési
szakaszból áll, a 86 sz. út pedig közel
28 km hosszú és 14 építési szakaszból
áll. A szerződés szerinti eredeti befejezési határidő 2011. november 30. volt
mindkét korszerűsítési projekt esetében,
melyet a munkavégzést meglehetősen
hátráltató tavaly nyári esőzések miatt
módosítottak.
A 76 sz. főút kivitelezéséhez tartozó
tizenhárom csomópontból és szilárd
burkolatú csatlakozásából nyolc aszfaltburkolata elkészült. Az erősítésre,
szélesítésre szoruló útszakaszok nyolc

hídon haladnak át, melyekből hétnek
már elkészült útpálya-szerkezete van.
A közműkiváltások 5 szakaszon megvalósultak, 4 szakaszon még zajlanak,
így összességében 80%-os készültségi
állapotban vannak. A régészeti feltárás
5 szakaszon megvalósult, 4 szakaszon
viszont még folyamatban van.
Az ország legforgalmasabb, észak–déli
irányú tranzitútvonalának, a 86 sz. főútnak, mind a hét csomópontja elkészült
kötőréteg szintig, jelenleg az utómunkálatok zajlanak. Ezen a szakaszon nyolc
hídból ötön megtörténtek a szükséges
módosítások, javítások. A közműkiváltások ezen a projekten teljes mértékben
elkészültek a távközlési és közvilágítási
kiváltásokon kívül.
Kollégáink eredményes munkaszervezése nyomán az építési szakaszok közül
öt-öt már elkészült a 76 és a 86 sz. úton.

Jelenleg is zajlanak a szélesítések,
illetve a kapaszkodó sávok földmunkái
és a burkolatalap rétegeinek beépítése
mindkét projekten. A még bedolgozandó
aszfaltburkolatok mennyisége 129 000
tonna (76 sz. út: 84 000 t; 86 sz. út:
45 000 t), melyek anyagát a Bakon
és Jánosházán üzemelő aszfaltkeverő
telepek szolgáltatják. A meglehetősen
nagy teherforgalom mellett kihívást
jelent a félpályás szerkezetépítés. Ezt a
feladatot jelzőlámpás és kézi vezérlés
segítségével oldják meg a helyszínen
dolgozó kollégák.
A Colas Út Zrt. közreműködésével a
fejlesztések rövidesen elérik céljukat
és a forgalom zavartalanul haladhat a
korszerű és biztonságos, kétszámjegyű
Zala megyei főútvonalakon.
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Nagyfelületű
burkolatfelújítás  
Észak-Magyarországon

Közel kétszáznyolcvanezer
négyzetméternyi felületen végzett

burkolatjavítási feledatokat Észak-Magyarországon a colas.
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LARGE SURFACE PAVEMENT
RECONSTRUCTION – NORTHERN HUNGARY

The tender for large surface repair and
road construction works on Northern Hungary’s
public road network was awarded to Colas Út’s
Eastern Hungarian Regional Directorate on 11
March 2011.
Unlike in previous years, the project covering
the counties of Nógrád, Heves, and Borsod is
performed on the basis of a framework contract,
comprising a list of 600 unit prices instead
of an actual scope of works. The net frame
value of works is over HUF two billion, with a
completion deadline of 31 October 2011.

A Nógrád, Heves és Borsod
megyéket magába foglaló projekt az
előző évekhez képest keretszerződésben
valósul meg, melynek melléklete nem
konkrét műszaki tartalom, hanem mintegy 600 db egységár. A munka keretértéke meghaladja a nettó 2 milliárd forintot,
befejezési határideje 2011. október 31.
A műszaki tartalmat külön, körönként írták
ki, melyet nekünk az egységár-táblázat
alapján kell beáraznunk. Az így létrejött tételes költségvetés alapján minden körben
újabb szerződést írunk alá, a konkrét munkavégzés pedig csak ezután kezdődhet.
Ezek a szerződések szintén tételesek, de
a kiszámolt keretösszeg nem léphető túl.
Az első körben nagyfelületű aszfaltjavítások voltak marással, szükség esetén útalap helyreállításával, padkával, árokkal,
szerelvények szintre emelésével.
A kivitelezésre nem sok időnk maradt, mivel a munkát április 26-án lehetett kezdeni, a határidő pedig május 16-a volt. Munkavégzés ez idő alatt minden szombaton,
vasárnap, és volt, amikor éjszaka is folyt.
A munka „dandárján” négy aszfaltmaró és
öt, aszfaltos géplánc is dolgozott a három
megyében, hogy határidőre elkészüljünk.
Hogy ez sikerüljön, pontos, fegyelmezett
munkavégzés és nagyfokú szervezés
kellett, hogy az aszfaltos gépláncok előtt
mindig legyen megfelelő terület, úgy, hogy
a marók is a maximális teljesítményt érjék
el, mivel a legfontosabb a határidő és a
minőség mellett a gazdaságosság és a
kitűzött eredmény elérése volt.
A munkában közreműködő kollégák jó
szakmai felkészültsége és tapasztalata
garancia volt rá, hogy fenti elvárásokat
teljesítsük, ami sikerült is. Ezúton mondok köszönetet minden kollégának, aki
ebben segített.

Főbb mennyiségek
Borsod megye (129 422 m2 javítandó felület)
közműfedlapok szintbe helyezése

292 db

marás hideg eljárással

7 765,0 m3

bitumenes tömítőszalag beépítése

28 389,8 m3

padka nyesése 10 cm vastagságig, elszállítással (m3)

2 930,5 m3

padka készítése mart aszfaltból (m )

1 465,3 m3

AC-16 kopó (F)

7 765,3 m3

3

burk.jel gépi

7 300,8 m2

Heves megye: (80 188 m javítandó felület)
2

1000 m

marás hideg eljárással

1 906 m3

padkanyesés elszállítással

2 414 m3

AC-22 kötő

140 m3

AC-11 kopó

2 892 m3

AC-11 kopó (F)

622 m3

AC-16 kopó (F)

607 m3

nemesített padka készítése

873 m3

padkakészítés mart aszfaltból

340 m3

földárok tisztítása, profilozás

22 240 m

Nógrád megye: (66 271 m javítandó felület)
2

szórt és makadám útalapok bontása

4 173 m3

aszfaltburk. felső rétegének lemarása, hideg eljárás

1 583 m3

kátyúk javítása AC-11 keverékkel

975 m2

védőréteg készítése homokos kavicsból

2 319 m3

CKt jelű cementes stabilizáció

1 855 m3

AC-11 kopó (6 cm vtg-ban)

2 044 m3

AC-16 kopó-(F) (6 cm vtg-ban)

1 935 m3

padka készítése nemesítő keverékből

487 m3

padka készítése mart aszfaltból

390 m3

meglévő földárok tisztítása és profilrendezés

1 565 m
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Balatoni munka
a

Colas Útnál
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A Balaton déli partján épülő,
több mint 15 km-es út
több egység csapatmunkájával
valósul meg.
A szerződéskötést követően a
munkálatokat mindkét szakaszon megkezdtük, bár munkára csak viszonylag
kis területeket tudtunk birtokba venni.
Egy állandósult speciális helyzet alakult
ki, ugyanis szerződéskötés napjáig a
régészet nem kezdte meg a feltárásokat,
vagyis a terület egyfajta megosztott
munkaterület a kivitelező és a régészetet
végző szervezetek között. A régészeti
munkák jelentősen késtek, ami a munkavégzést erősen hátráltatja, de közös
szervezéssel próbálunk a munkaterületen hatékonyan együtt dolgozni.
Tavaly rengeteg akadályozó probléma miatt szinte lehetetlen volt az előrehaladás,
többek között a kisajátítások, fakivágási
engedély késlekedése, régészet, szakági
tervek és azok engedélyeinek hiánya,
Natura 2000 érintettség és következményei miatt. Idén nagyobb reménnyel
és várakozással fogtunk a munkához.
Az akadályok egy része elhárult és nagy
erőkkel azon dolgozunk, hogy a többiről is

hamarosan múlt időben beszélhessünk.
A kihívások és nehézségek ellenére kis
csapatunk feltett szándéka, hogy a munkát a kitűzött határidőre kiváló minőségben tudja teljesíteni. Ennek érdekében
az eredeti tervekben szereplő műszaki
megoldások helyett több módosítást is
javasoltunk, amelyek már korszerűbb
technológiák alkalmazását teszik lehetővé, és hosszabb távon biztosítanak
garanciát. Ezek közé sorolható többek
között a Lulla bekötőúton tervezett
teljes felületű, helyszíni hideg remix alkalmazása, mivel méréseink és műszaki
tapasztalataink alapján nemcsak a pálya
két szélét kell felújítani.
A teljes befejezést jelenleg 2012. augusztus végére tervezzük, ehhez azonban
rengeteg feltételnek teljesülnie kell. A feladat adott tehát, a cél egyértelmű, és ha
az időjárás is mellénk áll, reális határidő
lehet jövő év augusztusa!

BALATON-AREA WORK AT COLAS ÚT

The Eastern Hungarian Regional Directorate has been commissioned with construction works of
the Lulla-Balatonendréd road and Lulla access road, adding up to over 15 km on the southern shoreline of
Lake Balaton.
Last year, a considerable number of hindering factors rendered progress almost impossible – these
included issues regarding expropriations, the delay of deforestation permits, archaeology, specific
designs and the lack of related permits, the affected Natura 2000 area, and general and hazardous waste
uncovered during topsoil removal and resulting complications.
Despite all challenges and obstacles, our team is determined to complete the works with excellent quality
within the original deadline. For the sake of this objective, we have proposed a number of alternatives for
original solutions specified by the designs. These alternatives entail the application of more up-to-date
technologies, and provide longer-term guarantees. One such alternative solution proposes the application
of in-situ cold-remix technology, since our measurements and experience show that not only the two edges
of the carriageway require reconstruction.
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Hídépítés

az

M3

-as

autópályán

A Nyíregyháza és a 49.
szÁMÚ út közötti szakaszon

A COLAS-HUNGÁRIA SZAKEMBEREIRE
HAT HÍD MEGÉPÍTÉSÉT BÍZTÁK.
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BRIDGEWORKS ON THE M3 MOTORWAY

A megrendelő Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. a terveket a Nemzeti
Közlekedési Hatóság felé történő benyújtás előtt adta át a konzorciumnak, az
elhúzódó szerződéskötés miatt azonban
a lejárt kezelői hozzájárulások, illetve
a közben megváltozott kezelők eltérő
igényei nehezítették az engedélyeztetési
eljárás folytatását. Részben emiatt
merült fel a hidak átterveztetésének
gondolata.
Az első tervezési szakasz két hídjának
engedélyeztetését az eredeti tervek
szerint folytattuk, míg a másik tervezési
szakasz négy hídját részben átterveztettük.
Az áttervezéseknél az alapozási síkok
magasabbra kerültek, hogy ezzel
csökkentsük a víztelenítési feladatokat.
A cölöpképek is megváltoztak: az
alácölöpözött szárnyfalakat lebegő
szárnyfalak váltották fel, több helyen
burkolt rézsűkúpokkal. A feszített vasbeton gerendák ITG helyett FPT és FCI
típusúak lesznek, emellett kiosztásukat
is optimalizáltuk. A legnagyobb változás
azonban egy új technológia bevezetése
volt. A cégcsoport történetében először
alkalmazzuk a Screw-Sol technológiájú,
talajkiszorításos, fúrt vasbeton cölöpöt.
Előnye a CFA technológiával szemben,
hogy fajlagosan nagyobb a teherbírása,
hajlító igénybevételek esetében azonban

alacsonyabbak az értékei, illetve szabadalom által védett, ezért kevés kivitelező
készítheti Magyarországon.
Egy F500/700 Screw-Sol cölöp várható
határteherbírása és az elkészítéséhez
szükséges munka ideje és költsége szinte megegyezik egy F800 CFA cölöpével,
de előbbi beton- és betonacél-szükséglete alig több mint utóbbi fele. Ráadásul
a készítés közben nem keletkezik
elszállítandó furatanyag, így környezetbarát technológia. Összességében gazdaságosabb, egyszerűbben kivitelezhető
szerkezeteket lehet kialakítani, a kezelői
és megrendelői igények maximális kielégítése mellett.
A kivitelezési munkák megkezdéséhez
szükséges változtatási kérelmeket
hosszas egyeztetések után a mérnök
elfogadta, a megrendelő kiadta építtetői
nyilatkozatát, így jelenleg az áttervezett
hidak hatósági jóváhagyása van folyamatban.
Az első kivitelezési szakaszon szerkezeti cölöpözés, a harmadik kivitelezési
szakaszon a próbacölöpözések folynak.
Az idei évre tervezett kivitelezési feladatok így nagyrészt a második félévre
maradtak, de az ütemezés fegyelmezett
betartásával és kitartó munkával az idei
célok elérhetőek a termelési volumen
tekintetében.

Colas-Hungária’s bridge experts have
been tasked with constructing six bridges In two
design sections and two construction sections
of the M3 motorway’s phase linking Nyíregyháza
and road 49. Our client, Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő (National Infrastructure Development)
Zrt., handed over the designs to the Consortium
prior to submitting them to the National Transport
Authority. However, due to contracting-related
delays, some operators’ approvals have expired
and alterations from the operators’ side have
led to changes in requirements, setting back the
permitting procedure. This situation gave rise to
the idea of redesigning the bridges.
We continued the permitting of the two bridges
on the first design section as per the original
designs, while we had the four bridges on the
other section redesigned.
Upon redesigning, foundation levels have
been raised in order to accelerate dewatering
operations. Pile configurations have also been
altered: pile-based wing-walls have been
replaced with floating walls, including slopecones paved on multiple spots. The ITG-type
stress-reinforced concrete beams have been
substituted with FPT and FCI types, and we have
also optimised pile spacing. Nevertheless, the
most important alteration came in the form
of a completely new technology – for the first
time in the company group’s history, we are to
build Screw-Sol technology in-situ concreted
bored piles. Advantages compared to the CFA
technology include a higher specific load-bearing
capacity, while values concerning flexural
loads are lower, and the alternative method
is protected by patent, allowing only a limited
number of Hungarian contractors to use the
technology.
Structural piling works are currently in progress
on the first construction section, while test piling
is ongoing on the third construction section, thus
leaving the majority of works planned for 2011
to the second part of the year. Still, by strictly
following the time schedule and maintaining a
strong work ethic, this year’s goals concerning
production volumes are achievable.
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HÉV-híd

próbaterhelés

A csepeli
gerincút
építése

a már
meglevő HÉVhíd átépítését,

illetve újjáépítését
tette szükségessé.
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SUBURBAN RAILWAY BRIDGE LOAD TESTING

A munka – a cégcsoporton belüli jó
együttműködés példájaként – a Colas
Út alvállalkozója, a Colas-Hungária Zrt.
kivitelezésében történt. Az építendő,
mintegy 60 m hosszú, háromnyílású hidat
síkalapozással és monolit felszerkezettel
tervezte meg az MSC Kft. A már meglevő
híd részleges elbontása után 2010.
november végével kezdődhetett a híd
átépítése. Megszenvedve a téli időjárási
körülményeket, az alépítmények 2011
márciusára elkészültek, a tavasz beköszöntével pedig felgyorsultak az események. A híd felszerkezete 2011. április 20ával elkészült, majd a vasúti pályaépítés
előkészületeként a híd szigetelése és a
hídszerkezethez való csatlakozások is befejeződtek 2011. május 15-ével. Ezután
a Colas-Alterra kivitelezésében elkészült
a vasúti pálya az érintett szakaszon, így
lehetővé vált a HÉV-forgalom eredeti
nyomvonalra való visszaterelése, melynek
mérföldköve a híd próbaterhelése.
A próbaterhelésre 2011. június 25-én
került sor, mely időpontot – igazodva a
BKV vágányzári feltételeihez – már márciusban kitűztük. A próbaterhelést a vasúti
hídszabályzat szerint kellett lefolytatni,
ezért a teljes teher biztosításához legalább 4 db mozdonyt kellett felvonultatni,
melyek terhe messze meghaladja az
egyébként a vonalon közlekedő HÉVszerelvények tömegét. A 4 db, egyenként
62 t súlyú M44-es típusú mozdonyokat
részben Budapestről, részben Sopronból
sikerült beszerezni. Ennek annyiban volt
jelentősége, hogy a BKV érintett szakaszán a meglevő peronkialakítások miatt
csak ezek a mozdonyok tudtak a területre

Construction of the Csepel ridge road
required conversion and reconstruction of the
existing HÉV (suburban railway) bridge. Setting an
example of good co-operation within the company
group, the works have been carried out by ColasHungária Zrt. as a subcontractor of Colas Út.
The load testing took place on 25 June 2011,
a date that had been set already in March to
comply with the Budapest Public Transport
Company’s track closure requirements. Load
testing had to be executed in accordance with
railway-bridge regulations, thus the entire load
required at least four locomotives to be on-site –
in weight, these far exceed the loads of suburban
trains normally running on the line in question.
The load testing involved both static and dynamic
measurements. During static testing, university
experts measured the bridge shape in 11 load
positions, applying high-accuracy levelling.
Measurements were conclusive – the bridge
withstood the tests. Measured deflections
reached approximately 60% of previously
calculated deformations. During the dynamic
test sequence, the four locomotives passed at a
speed of ten kph, then 50 kph, while an inductive
measuring device suspended on the bridge was
recording vibrations. Following the successful
load testing and issuance of official records, the
first train crossed the bridge as a further trial.
Normal suburban railway traffic resumed the next
day, and has been running undisturbed since.

bejutni. A próbaterhelés tervei és mérései
a Budapesti Műszaki Egyetem Hídépítési
Tanszék szakembereinek köszönhetők.
A próbaterhelés statikus és dinamikus
vizsgálatból állt. Felsőrendű szintezéssel
11 teherállásban mérték végig a statikus
próbaterhelés során a hídalakot az egyetem szakemberei. A mérések megnyugtatóak voltak, a híd jól vizsgázott. A mért
lehajlások a számított alakváltozások
kb. 60%-át érték el. A dinamikus próba
során a két vágányon először 10 km/h
sebességgel, majd 50 km/h sebességgel
robogott át a négy mozdony, miközben
egy, a hídra függesztett induktív mérő segítségével mérték a híd rezgéseit. Az így
meghatározott dinamikus többlettehertényező is kisebbnek bizonyult a tervezett
µd=1.259 értéknél. A sikeres próbaterhelés és a helyszíni jegyzőkönyvek kiállítása
után a hídon áthaladt a próbaszerelvény,
majd másnap megindult a HÉV-forgalom,
ami azóta is zökkenőmentes.
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Hídfelújítások

Fejér Zala
és

megyében

A Colas-Hungária

HÁROM HÍD FELÚJÍTÁSÁT NYERTE
EL A MAGYAR KÖZÚT PÁLYÁZATÁN.

A három híd közül a legnagyobb mértékű beavatkozásra a Bicske belterületén,
a 8101. jelű önkormányzati út 17+016 km
szelvényében található híd esetében került sor. A híd a világháborús rongálások
után 1948-ban épült újjá. Az azóta eltelt
60 évben lényeges fenntartási beavatkozásra nem került sor, ezért nagymértékű
felújítási munkálatok váltak szükségessé.
A munkálatok a meglévő híd szerkezetét
jelentős mértékben érintették. Az átvezetett útpálya szélessége nem volt elegendő,
ezért a felszerkezet kétoldali kiszélesítését kellett elvégezni: a kéttámaszú, I-300
acélgerendákkal együtt dolgozó vasbeton
pályalemezzel megépült szerkezet az
átalakítás során bal és jobb oldalon is
1-1 db HEM-280 acélgerenda beépítésével lett bővítve. A meglévő-megmaradó
I-300-as tartók közé hosszirányban 3-3
db 120x8 mm laposacél került felragasztásra, illetve HSA ékes csavarokkal
felerősítésre. A híd jobb oldalán lévő
postakábelt eltávolítottuk.
Elbontottuk a vasbeton szerkezeti gerendából kinyúló hátfal mindkét oldaláról 95
cm és a merőleges szárnyfalak szerkezeti
gerenda feletti részét. A beavatkozás
során a hídfők felmenő fala ki lett széle-

Csörgő patak-híd

MuNKÁINK
BRIDGE RECONSTRUCTIONS IN FEJÉR AND ZALA COUNTIES

sítve, illetve új szárnyfalak épültek. A nem
lecserélt acéltartók felületi védelmet
kaptak. A pályalemez teljes hossza:
10,30 m, szélessége: 7,72 m. A vasbeton
pályalemez szigetelése 1 réteg Parafor-H
modifikált bitumenlemez. A szigetelést
védő aszfaltréteg AC-11, vastagsága 4 cm.
A kocsipálya burkolataként a szigetelést
védő rétegre 4 cm AC-11 védőréteg és
4 cm AC-11 kopóréteg került. A kiemelt
szegélyek mellett 50 cm széles ÖA-11
öntött aszfaltot dolgoztunk be három
rétegben, 4-4-4 cm vastagságban, 10%os elleneséssel, valamint lecseréltük az
elöregedett, elhasználódott burkolatokat
és elemeket. A helyreállítás a híd közvetlen környezetét is érintette.
A 74-es számú főút 42+924 km szelvényében lévő, 1978-ban épült híd állapota a
rendeltetésszerű használat során nagymértékben leromlott, szegélyek, korlátok
burkolatok, tartozékok felújítása, átépítése vált időszerűvé. A híd kéttámaszú,
egynyílású EHGE együttdolgozó vasbeton
lemezhíd. A csatlakozó útburkolat meglehetősen rossz állapotú volt. A kiegyenlítő
lemezek felett kb. 5,10–5,10 m hosszon
feltöltés- és burkolatcserét, mögöttük
mindkét irányban 17,50–17,50 m hosszon
Görböföldi patak-híd

Within Magyar Közút’s public procurement tender, Colas-Hungária Zrt. submitted successful bids for
reconstruction works of the Szent László Creek bridge in Bicske, the Csörgő Creek bridge in Zalaegerszeg, and
the Görböföldi Creek bridge in Zalatárnok. Works kicked off on 1 April 2011.
Out of the three bridges, the most extensive intervention was required at the structure within the city limits of
Bicske, at chainage 17+016 km of local road 8101. Following damage sustained in World War II, the bridge
was rebuilt in 1948. In the 60 years since, no major maintenance work has been done, thus comprehensive
reconstruction was rendered necessary. Works largely affected the existing bridge structure, and also covered
the close surroundings of the bridge.
Bridges undergoing reconstruction at chainage 42+924 km of road 74 and chainage 41+068 km of road 75
were built in the 1970s.

kopóréteg-cserét kellett végrehajtani. A kiegyenlítő lemezek felújítása a pályalemez
betonozásával egy időben történt meg.
A korszerűsítési munkák a kiegyenlítő
lemezek részleges elbontását, kétoldali
szélesítését és keresztszivárgók beépítését foglalták magukba. Az átalakítás
során a hídpálya megfelelő víztelenítése
és vízelvezetése érdekében a homokszórással megtisztított pályalemezen lejtést
adó betonréteget alakítottunk ki. A betonlemez 0,5% egyirányú hosszeséssel és
2,5% kereszteséssel készült. A vasbeton
pályalemez teljes felső felületét modifikált
bitumenlemez szigetelés védi. A szigetelést védő-kötő aszfaltréteg AB-11, vastagsága 5 cm. A kocsipálya burkolataként a
kötővédő rétegre 5 cm AB-11 kopóréteg
került. A kiemelt szegélyek mellett 50 cm
széles ÖA-12 öntött aszfaltot dolgoztunk
be, két rétegben, 5-5 cm vastagságban,
10%-os elleneséssel. A hídszegélyeket
teljesen újra építettük. Új sóvédelmi bevonatok, illetve surrantók és kezelőlépcsők
készültek.

A 75-ös számú főút 41+068 km szelvényében lévő, hasonlóan leromlott állapotú híd
1976-ban épült. A híd kéttámaszú, egynyílású EHGE együttdolgozó vasbeton lemezhídként épült meg. A rossz állapotú csatlakozó útburkolat felmarása után a hídpálya
megfelelő víztelenítése és vízelvezetése
érdekében a homokszórással megtisztított
pályalemezen 1,1% egyirányú hosszeséssel és 4% kereszteséssel lejtést adó betonréteget alakítottunk ki. A pályalemezen új
lemezes szigetelés készült. A szigetelést
védő-kötő aszfaltréteg AB-11, vastagsága
4,5 cm. A kocsipálya burkolataként a
kötővédő rétegre 5,5 cm AB-11 kopóréteg
került. A kiemelt szegélyek mellett 40 cm
széles ÖA-12 öntött aszfaltot dolgoztunk
be, két rétegben, 5-5 cm vastagságban,
10%-os elleneséssel. A beavatkozás során
új hídszegélyek, surrantók, kezelőlépcsők
készültek és a mederburkolat is új.
A kivitelezési idő meglehetősen szűkre
szabott volt, de szerencsére az időjárás
nem akadályozta a munkánkat, így május
végén sikeresen átadtuk mindhárom hidat.
Bicskei Szent László patak-híd
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Biogáz-

vezeték Kaposváron

a ColasAlterra
14. főépítésvezetősége

2011 tavaszán kezdte
meg a helyi cukorgyár és a fürdő

közötti biogáz-vezeték kivitelezési
munkáit.
A Kaposvár Önkormányzata által
indított közbeszerzési eljárás során
megvalósuló biogáz-vezeték várhatóan
jelentős költségmegtakarítást fog
eredményezni a fürdő üzemeltetésében,
mivel a cukorgyár a működése során
keletkező melléktermékből nagy mennyiségben állít elő biogázt. Ezt eddig saját
célra már hasznosította, de a gyárban
megtermelt biogáz-többletet a fürdőnek
át tudja adni felhasználásra.
A projekt két önálló egységből áll. Az
első szakasz a cukorgyár és a fürdő
közötti, NA 150 átmérőjű – részben
szabadon (lábakon) szerelt acél, részben
földbe fektetett KPE anyagú – összesen
1146 m hosszú vezeték. A vezeték végére szekrényes gáznyomás-szabályozó
került, ez egyben a fürdő előtti átadási
pont is. A vezetékbe három kondenzvízleválasztó aknát kellett építenünk, melybe a biogáz magas vízgőztartalma miatt
speciális, automata üzemelésű berendezést kellett telepíteni. A nyomvonal két,
vasút alatti és két, közút alatti átvezetést is tartalmaz, ezek sajtolt szakaszok.
A cukorgyári szakaszon az iparvágány és
a kerítés közötti szűk építési sáv gondos
organizációt és pontos munkavégzést
követelt a kollégáktól.
A projekt másik része a fürdő területén
zajlik: átalakításokat kell végezni a
kazánházban, valamint égőberendezést

kell cserélni a szakaszosan üzemelő
(télen lefedett) 50 m-es úszómedencénél, külön vezetéképítéssel együtt.
A munka szoros együttműködést
igényel a fürdő üzemeltetőjével, mivel a
kivitelezést a működő üzem mellett kell
végezni. A magyar–ausztrál vízilabda
mérkőzés is ebben a kültéri, 50 m-es
medencében zajlott!

A kivitelezést nagyban nehezíti, hogy nincs
kialakult gyakorlat az ilyen vezetékek
tervezésére. Menet közben a tervező folyamatos, szinte helyszíni művezetése mellett
készülnek a gépészeti munkarészek.
Mindezek mellett az eddig elvégzett
munkák az ütemterveknek megfelelően
alakultak, a szeptember 30-ai határidőre a létesítményt átadjuk.

BIOGAS LINE IN KAPOSVÁR

The line is to be established between the Kaposvár sugar factory run by Magyar Cukor Zrt. and the recently
renovated Kaposvár spa. After being awarded the job through the public procurement tender, Colas-Alterra’s
Chief Engineering No. 14 commenced works in the spring of 2011.
The project is made up of two separate units: the 1,146-m-long NA-150mm-diameter pipeline (partly surface
steel, partly underground KPE pipes) between the factory and the spa represents the first stage. We are to install
three condensed-water separator manholes into the line, with special automatically operating devices required
due to the high water-vapour content of biogas. The line involves two crossings under railroad tracks and two
crossings under public roads, all of which are built with pipe-jacking technology.
The second stage of the project is performed within the spa itself: conversions are to be made in the boiler room,
and the burner device is to be replaced at the continuously open 50-m swimming pool (covered during the winter
period), including construction of a separate pipeline. Works demand close co-operation with the spa’s operator,
since works are not to affect operation of the facility. A recent game of water polo between Hungary and Australia
was played in this 50-m outdoor pool!

MuNKÁINK

szöveg: Németh István
fotó: Németh István

Csatornahálózat

és

szennyvíztisztító építése

Jután

A COLAS-ALTERRA NYERTE EL JUTA KÖZSÉG

CSATORNAHÁLÓZATÁNAK KIÉPÍTÉSÉT, VALAMINT
a település szennyvíztisztító telepének átépítését.
A falu Kaposvártól kb. 7 km
távolságra, északra terül el, lakosainak
száma 1256 fő. A település határában
lévő honvédségi objektum miatt jelenleg is rendelkezik szennyvízcsatornahálózattal, illetve egy elavult technológiával működő 35-45 m3/nap kapacitású
tisztítóteleppel.
A 14. sz. egység feladata volt, hogy a
jelenlegi rendszer üzemének fenntartása mellett építse meg a teljes település
csatornahálózatát, valamint a meglévő
szennyvíztelepen építse ki az új technológiával üzemelő tisztítókapacitást,
mely a távlati igényeket is figyelembe
véve 190 m3/nap teljesítménnyel fog
üzemelni.
A pályázat során, az ajánlatadás második körében társaságunk, az eredetileg
tervezett PMT technológia (biofilmes
szennyvíztisztítás) helyett a már jól bevált és megbízhatóbb SBR technológiát
(Sequencing Batch Reactor – szakaszos
eleveniszapos szennyvíztisztítás)
állította be a pályázati anyagba. Az EU
támogatási rendszer miatt azonban
a technológiaváltás – annak ellenére,
hogy minden tisztítási paraméter azonos vagy jobb, mint az eredeti – okozott
némi bonyodalmat. Végül a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
közreműködésével sikerült elfogadtatni
a módosítást és a támogatás kockázta-

SEWER NETWORK AND WASTEWATER
TREATMENT PLANT CONSTRUCTION IN JUTA

Last year, Colas-Alterra was assigned
construction of the local sewer network and
upgrading of the wastewater treatment plant in
Juta through a public procurement procedure.
Unit 14 was tasked with carrying out the job.
With its 1,256 inhabitants, Juta is located some
seven km north of Kaposvár. Due to the nearby
military installation, the village already has a
sewage network and an outdated treatment plant
with a capacity of 35-45 m3/day.
Our task was to construct the entire village’s
sewer network while keeping the existing system
operational, and to enhance treatment capacity
of the plant by introducing new technologies.
With utmost consideration to expected future
requirements, the treatment plant’s capacity is to
reach 190 m3/day.

tása nélkül elindítani a telep építését.
Mindezekhez képest a kivitelezés már
viszonylag simán megvalósult, igaz, a
tavalyi extrém mennyiségű csapadék
hatására megemelkedő talajvízszint
miatt az utolsó néhány méter csatorna
építése jelent némi kihívást. A szennyvíztelepen elsősorban a hely szűkössége, valamint az üzem fenntartása az,
ami nehezíti a feladat végrehajtását, de
a jelenlegi készültség biztosítja a terv
szerinti próbaüzem megindítását.

Műszaki tartalom:
5 145 fm

NÁ 200 KG-PVC gravitációs csatorna

3 370 fm (358 db)

NÁ 150 KG-PVC gravitációs bekötővezeték

653 fm

∅ 90x8,2 KPE szennyvíznyomócső
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A

Csepeli főművi

rendszer építése

A Colas-Alterra feladata
a Vas Gereben úti átemelő telep és
a csepeli felvezetés alsó szakaszának megvalósítása.
Az Alterra-Sade konzorcium
által kivitelezett létesítmény célja, hogy
Csepel szennyvizét – 2,1-szeres hígítási
értékig – a már üzemelő ferencvárosi
RXS rendszerre kötve és a jelenlegi dunai
bevezetést kiváltva, a Központi Szennyvíztisztító Telepre továbbítsa. Az átemelő
telep építése egy új műtárgysor és technológia kivitelezését foglalja magában, az
összesen 6,7 km hosszúságú felvezetés
pedig egy NA 600-as nyomócsőpár megvalósításából áll a szükséges kiszolgáló
aknákkal és egy közbenső átemelővel
egyetemben.

A három hónapos próbaidő indításának
határideje 2012. április 30. Az építésen
túli feladataink közé tartozik a komplett
kiviteli tervdokumentáció elkészítése,
valamint az effektív munkát megelőző
közműegyeztetések, régészeti feltárások
és lőszermentesítések elvégzése. Az átemelő telep építési nehézségei kapcsán
megemlítendő a telep kivitelezés alatti
üzemelésének, üzembiztonságának
kérdése, illetve a komplex feladat megvalósításához rendelkezésre álló szűk
határidő betartása. A projekt keretében
az eddig elválasztott rendszerben

funkcionáló szennyvíz és záporoldal egy
műtárgysorban koncentrálódik, megkön�nyítve ezzel a környezetvédelmi szempontból kiemelt fontosságú mechanikai
tisztítást, valamint az üzembiztonságot
és a bűzhatást megszüntető modern
technológiák megvalósítását. Épül egy
résfalas munkatér-határolással készülő
új szűrőház, melyben új gépi rácsok, átemelő szivattyúk, különböző gépi és kézi
zárások, szállító és tömörítő berendezések, valamint légkezelőkkel és biofilteres
elszívással megtáplált épületgépészeti
rendszer létesül.
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CONSTRUCTION OF THE CSEPEL
MAIN WASTEWATER NETWORK

Számos „kis” műtárgyat is megvalósítunk, melyek az új és meglévő szállító
vezetékek mérési, vízkormányzási,
átkötő és egyesítő funkcióit biztosítják.
Korábbi munkáink fényében új kihívást
jelent az építendő két új tangenciális
homokfogó megépítése, melynek
előkészítő és tervezési fázisa a komoly
feladat. Telepítünk 2-2 új, kompakt trafóállomást, valamint épül egy új villamoskapcsoló-helyiség. A teljes technológiai
rendszer vezérlését az új PLC központ
látja el, mely az üzemeltető központi
szerverével is kommunikál. Az átemelő
telep végleges formáját az új úthálózat,
kertépítés, valamint két új klinkertéglaburkolatos épület megvalósításával nyeri
el. Jelen pillanatban a tervezési fázis a
végéhez közeledik, a kisebb műtárgyak
szerkezetépítése és a rácsház mélyépítési szakasza nagy részben elkészült, a
technológiai szerelések megkezdődtek.
A felvezetések építési nehézségei közül

kiemelendő, hogy a nyomvonal nagy
része, a bizonytalan tulajdonosi és
geometriai helyzetű közműhelyzetéről
ismert csepeli iparterületen halad
keresztül, amely ráadásul második világháborús kiemelt helyzetéből fakadóan,
lőszermentesítési szempontból különösen veszélyes munkaterületnek számít.
A jelenleg 30%-os készültségi fokban
lévő munka részben nyíltárkos, részben
pedig sajtolt szakaszokból áll. Az építés
nagyrészt teljes útzár mellett folyik, mialatt a jelentős kamionforgalmú átmenő
forgalom jellemzően magántulajdonban
lévő kerülő utakra van terelve, amely
folyamatos fenntartási és organizációs
problémaforrást jelent.
A projekt megvalósításában a 11. és
12. Főépítés-vezetőség teljes stábja
részt vesz. Reméljük, hogy az átadásig
hátralévő időben az építési feltételek
optimálisak lesznek és egy újabb szép
referencia munkát tudunk átadni.

The job is composed of three stages, of
which consortium leader Colas-Alterra Zrt. is
assigned with construction of the Vas Gereben
street transfer station and the lower section of
the Csepel link-up. The purpose of the facility
is to transfer wastewater from Csepel Island to
the Central Wastewater Treatment Plant by a
connection to the already-operational Ferencváros
RXS system, thus substituting wastewater inflow
to the Danube. Construction of the transfer
station involves establishment of a new series
of structures and new technology, while the
6.7-km-long link-up is composed of a pair of
NA 600 mains with related service manholes
and an intermediate transfer pump. In addition,
we are to build a number of “minor” structures
ensuring measurement, flow control, linkage, and
combination functions of the existing and new
pipelines. In comparison with our previous jobs,
construction of the two tangential sand separators
poses new challenges – preparatory and designing
phases of these are also complex duties.
The entire staff of Chief Engineering No. 11 and 12
are involved in the project. We hope circumstances
will remain ideal for construction activities until the
deadline, and we will succeed in adding another
impressive facility to our list of references.
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Célkitermelőhelyek az

A Colas-Hungária Zrt. az M3-as
autópálya építésénél a nyomvonal 10
km-es körzetében két célkitermelőhelyet
létesített, melyek külfejtéses bányaként
üzemelnek, ami azt jelenti, hogy működésükhöz felelős műszaki vezetőt, felelős
műszaki vezető helyettest, bányászati felügyeleti személyt és gépészeti felügyeleti
személyt kell biztosítani.
Mivel a jogszabályban előírt végzettségű és gyakorlatú szakemberek a
Colas-Északkő Kft.-nél állnak rendelkezésre, külön megállapodás alapján
a CÉK látja el a felügyeleti teendőket a
célkitermelőhelyeknél.
A kitermelő helyek Nagykállón és
Ófehértón találhatóak. A nagykállói
célkitermelőhelyről 4 hónap alatt
231 000 m3 homokot szállítottak ki a
pálya alapjába. Ezzel a termelőhely itt kimerült, de a bővítésére már megérkezett

az engedély, ami további 112 000 m3
homok kitermelését teszi lehetővé.
Az ófehértói célkitermelőhely közvetlenül
határos az épülő M3-assal, itt
650 000 m3 homokot lehet kitermelni. Ez
a kitermelhető mennyiség bővülni fog
250 000 m3-rel, mivel a terület közepén
lévő erdőt és háromszögelési pontot
korábban védőpillérrel kellett ellátni. Az
alappontot áthelyeztették a földhivatallal
a terület szélére, az erdőre pedig engedélyezték a termelésből való kivonását
kivett művelési ágba célkitermelőhely
létesítése céljára.
A célkitermelőhely létesítésére és
kitermelésére a területileg illetékes
bányakapitányság adja ki a határozatot
a benyújtott, ingatlantulajdonosokkal
való megállapodást is tartalmazó
tervdokumentáció és a szakhatóságok
hozzájárulása alapján.

M3

-asnál

BORROW PITS FOR THE M3

Colas-Hungária Zrt. set up two borrow
pits within the 10 km range of the M3 motorway
site. Both pits operate as opencast mines, and
thus require the presence of a responsible
technical manager, deputy technical manager,
mining supervisor, and a mechanical
engineering supervisor.
Since experts with suitable qualifications and
experience required under law were available
at Colas-Északkő Kft., supervisory duties at
the borrow pits are fulfilled by CÉK based on an
agreement between the two companies.
In the first four months, the Nagykálló borrow pit
supplied 231,000 m3 of sand for the motorway’s
foundation, thus depleting the pit. However,
the permit for an expansion has already been
issued, allowing the extraction of a further
112,000 m3 of sand. The Ófehértó borrow
pit, capable of supplying 650,000 m3 of sand,
adjoins the M3 site.
Based on the submitted design documentation
and authority approvals containing agreements
with plot owners, the relevant regional mining
authority is entitled to issue permits for the
establishment and operation of borrow pits.
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Sínen van
a

Colas-Északkő

A COLAS-ÉSZAKKŐ BESZÁLLÍTÓI
SZERZŐDÉST KÖTÖTT A ZÁHONY TÉRSÉGI SZÉLES

NYOMTÁVÚ VONTATÓVÁGÁNY-FEÚJÍTÁSI MUNKÁK II. ÜTEMÉNEK KIVITELEZŐJÉVEL.
Az Eurokapu-21 Konzorcium által
kivitelezett II. ütemben az állomási, rendező-pályaudvari vágányok és a bennük
fekvő kitérők és átszelések, valamint
egyéb felépítményi szerkezetek felújítása
történik. A felújítási munkákhoz a vasúti
pályák alsó ágyazatába M80 zúzott követ
szállítunk a CÉK sárospataki üzeméből,
míg a felső ágyazatba 32/50-B vasúti
ágyazati zúzott követ adunk a CÉK tállyai
üzeméből. A beruházás során a mintegy
130–140 000 tonna vasúti követ teljes
egészében vasúton szállítják a konzorciumi tagok, míg a kb. 30–40 000 tonna
mennyiségű M80 zúzott követ közúton
fuvarozzák Záhonyba. Ez a munka, illetve
a beszállítói szerződés már második a

sorban, hiszen 2010-ben szintén mi biztosítottunk a Záhony I. üteméhez a vasúti
ágyazati követ és M80 zúzalékot.
Reméljük, hogy a következő évek intenzív vasútépítési munkáiban továbbra is
beszállítóként tudunk részt venni, akár
az észak-, akár a közép-magyarországi
régióban, tekintettel arra, hogy jelenlegi
partnereink teljes mértékben elégedettek a kiszolgált anyag minőségével, a
kiszolgálás módjával és kapacitásával.
Az Eurokapu-21 Konzorcium mindhárom
tagja résztvevője a 2012-ben induló Szajol–Püspökladány vasútépítési munkáknak, ezért is nagyon fontos számunkra,
hogy partnereink elégedettek legyenek
együttműködésünkkel.

COLAS-ÉSZAKKŐ BACK ON TRACK

In 2011, we managed to sign a supply
contract with the Eurokapu-21 Consortium,
the contractor for phase II of broad-gauge
industrial railway track reconstruction works in
the Záhony area. Among other superstructure
works, reconstruction of tracks at stations and
at marshalling yards (including switches and
crossings) is performed in phase II.
For reconstruction works, we supply M80
crushed aggregates for the lower ballast
layer of railway track from CÉK’s Sárospatak
plant, while also providing 32/50-B crushed
aggregates for the upper ballast layer from
CÉK’s Tállya site. Consortium members
transport the entire quantity (130-140,000
tonnes) of the latter material by railway, while
the 30-40,000 tonnes of M80 aggregates are
hauled to Záhony by trucks.
This supply contract is the second of its kind
in recent years, since we already provided
similar materials for phase I of the Záhony
reconstruction work in 2010.
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Villamospályát épít
az Alterra: megújult a

37

-es

vonala
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Ismét villamospályafelújítással büszkélkedhetünk!
A helyszín ezúttal Kőbánya.

A pálya az 1960-as években épült,
állapota jelentősen leromlott, elkoszolódott zúzottkő ágyazatú, „B” típusú
betonaljas Vg 34-es sínekkel üzemelt.
Első látásra meglepő volt, hogy ilyen
rossz állapotú, girbegurba, kopott síneken még hogy tud egyáltalán villamos
közlekedni. Az első érkező villamos adta
meg a választ: 5 km/órával.
A villamospálya átépítésére a BKV Zrt.
közbeszerzési pályázatot írt ki, melyen
2011. június 30-án a Colas-Alterra Zrt.-t
hirdették ki győztesnek. A villamos vágányzár időszakának a 2011. július 9-e
és 2011. augusztus 6-a közötti 29 napot
adták meg. A rövid határidő miatt, nagy
erőkkel kellett felvonulni. A szerződéskötést követően „lóhalálában” megkezdődtek a szokásos projektindítási munkák.
Egy hét alatt kellett megtennünk a szükséges hatósági bejelentéseket, engedélyeztetni a forgalomtechnikát, egyeztetni
és szerződést kötni az alvállalkozókkal,
megrendelni a szükséges anyagokat stb.
Ez segített a megfelelő fordulatszám
felvételében, hiszen minden hétvégén
dolgozni kellett! Vonalas építmény lévén,
természetesen gépláncok egymás köve-

ALTERRA CONSTRUCTS TRAMWAY: LINE
37 UNDERGOES RECONSTRUCTION

tésére alapult az ütemezés: felépítménybontás – alépítménybontás, földmunka
– szivárgóépítés – CKT alépítmény-építés
– szegélykőépítés – zúzottkő-alsóágyazat
– betonaljak és sínpálya építése – sínhegesztések – zúzottkő-felsőágyazat
építése – vágányszabályozás – peronok
építése. Az egy kilométer hosszú pályaszakaszon 1-2 nappal egymás után
indultak az egyes gépláncok az előttük
lévő gépek után.
A feszített ütemterv és a rossz időjárás
ellenére egy percig sem fért kétség
ahhoz, hogy a pályát határidőre átadjuk.
Igaz, a 2011. augusztus 6-án 18 órakor
tartott próba-villamosjárat során nem
tudtunk minden megállóban leszállni,
mert még forró volt az öntött aszfalt, de
a vágányzárat megbízónk megelégedésére be tudtuk fejezni. A viszonylat
másnap hajnalban megindulhatott.
A kivitelezés során a nyolc különböző
alvállalkozó és a másik nyolc szolgáltató,
valamint az anyagbeszállítók koordinálása sokszor igen feszült helyzeteket
teremtett. A szoros határidő, a hétvégén
is túlórába hajló műszakok és a rossz
időjárás mindenkit elfárasztott. A munka

Back in March 2011, BKV Zrt. (Budapest
Public Transport Co.) announced a public
procurement tender for reconstruction of tramline
37 in Budapest’s District X. The job was awarded to
Colas-Alterra Zrt. The track closure period was only
29 days long, lasting from 9 July to 6 August 2011,
making the time schedule tight: necessary tasks
included superstructure demolition, substructure
demolition and earthworks, drainage construction,
CKT substructure construction, kerb construction,
crushed aggregate lower bedding, construction of
concrete sleepers and tracks, track-welding works,
crushed aggregate upper bedding, fine adjustment
of tracks, and construction of station platforms.
Despite this tight schedule and adverse weather
conditions, a timely handover was never in jeopardy.
Due to mastic asphalt strips still having been hot,
we could not get off at all tram-stop platforms
during the trial run held on 6 August 2011 at 6:00
p.m., but we were able to lift the track closure as
desired by the client. Normal tram traffic resumed
the next morning.

átadásakor, az első villamos megérkezésekor az elvégzett munka sikere elfeledteti a verejtékcseppeket. Ismét büszkeséggel tölt el, hogy egy – számomra
műszakilag új kihívást jelentő – szoros
határidejű, szép feladatot sikerült a megrendelő megelégedésére befejeznünk.

A munka főbb jellemzői:
2054 vm

Vg34-es, és 60 vm PH59-es sín bontása

2300 m3

elkoszolódott zúzott kő és 1500 m3 föld kiemelése, elszállítása

700 fm

kulé kavicsos szivárgó építése DN150 drén szivárgó csővel,
6 csatornabekötéssel

1300 m3

CKT alépítmény építése

2500 m3

32/63 vasúti zúzott kő beépítése

2128 vm S

49 Vignol, és 90 vm PH59 pálya építése

2030 m

kiemelt szegély

6

peron akadálymentesítve

3

útátjáró hengerelt aszfalttal, vezető szögvassal

243 m2

PH vágány burkolása hengerelt aszfalttal

3

utasváró felújítása

MUNKÁINK

32
szöveg: Dr. Vinczéné Görgényi Ágnes
fotó: Technológiai Igazgatóság

Kutatási munkák   

Technológiai

a

Igazgatóságon
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A Colas-Hungária
Technológiai Igazgatósága
kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenysége

során elsősorban a cégcsoporton belül felmerülő technológiai
jellegű kérdésekre igyekszik válaszokat adni, de olyan feladatokkal is
foglalkozik, amelyek az „aszfaltos szakma” területéről merülnek fel.

2010-ben K+F tevékenységünk
három nagy témakört ölelt fel:
•B
 itumen és zúzott kő közötti tapadás
kérdése, egyrészt a bitumen oldaláról,
másrészt az aszfalt oldaláról körüljárva.
A témával a Colas Út kérésére foglalkoztunk.
• Ásványi anyagokat tekintve a dolomitok
porozitását, valamint hő és mechanikai
igénybevételek hatására bekövetkező
aprózódását szintén a Colas Út kérésére vizsgáltuk.
• Aszfaltkeverékek területén a PR Plast
modifikáló szerekkel készült aszfaltkeverékek aszfaltmechanikai tulajdonságaival, a zúzott homok minősége,
valamint az aszfaltmechanikai tulajdonságok közötti összefüggésekkel és
az aszfaltkeverékek aszfaltmechanikai
tulajdonságainak időbeli változásával
foglalkoztunk a Colas Út és a ColasÉszakkő kérésére.
A bitumen és a zúzott kő közötti tapadás
vizsgálata során megállapítottuk, hogy
a kereskedelmi forgalomban kapható,
tapadásjavító szerrel adalékolt Mol-bitument további tapadásjavító szerrel már
nem célszerű adalékolni, mert műszaki
oldalról különösebb előnyt nem jelent,
ugyanakkor megnöveli a költségeket.
Megfelelően kiválasztott aszfalt modifikáló szerekkel a drágább modifikált bitumenek kiválthatók, az aszfaltkeverék
ugyanis normál útépítési bitumennel és
modifikáló szerrel elkészíthető. A vizsgálat célja az volt, hogy különböző típusú
PR Plast modifikáló szerekkel készült
aszfaltkeverékek esetén meghatározzuk,
hogy a PR Plast modifikáló szerek milyen
hatással vannak az aszfaltmechanikai
jellemzőkre (modulus, fáradás, keréknyomképződés).

A keverékek vizsgálati eredményeinek
összehasonlításából megállapítható volt,
hogy a PR Plast Mousse, PR Plast S és
PR Plast CR adalékanyaggal és normál
50/70 típusú normál bitumennel kiváltható a 10/40-65 típusú modifikált bitumen,
amely lényeges költségmegtakarítást
eredményezhet. A PR Plast szállítmányok
minősége ingadozhat, ezért a felhasználás során meg kell győződni a PR Plast
adalékanyagok egyenletes minőségéről.
A zúzott homok minősége és az
aszfaltkeverék aszfaltmechanikai
tulajdonságai közötti összefüggések
vizsgálata 2009-ben kezdődött. Ekkor
azt tanulmányoztuk, hogy jelent-e
különbséget, ha az aszfaltkeverékekben
különböző származású NZ 0/4 zúzott
homokot használunk. A vizsgálatokat
a Colas-Északkő bányáiból származó
nógrádkövesdi, tarcali, tállyai, recski és
szobi NZ 0/4 zúzott homokokkal végeztük el. A munkát úgy folytattuk tovább
2010-ben, hogy a különböző származású NZ 0/4 frakciók mellett készítettünk
olyan aszfaltkeverékeket is, amelyek
nem tartalmaztak mészkőlisztet, csak
az NZ 0/2, illetve NZ 0/4 frakciók saját
finomrészét (saját filler). A munka során
8 db aszfaltkeveréket készítettünk.
Ezeknek a keverékeknek vizsgáltuk a
vízérzékenységét, keréknyomképződését,
merevségi modulusát és fáradását.
Az elvégzett vizsgálatok alapján elmondható, hogy a csak saját fillert tartalmazó
keverékeknek általában kedvezőbb a
keréknyom és merevség értéke. Fáradás tekintetében a mészkőlisztet tartalmazó keverékek mutatnak kedvezőbb
eredményeket.
Összefüggést kerestünk továbbá az
aszfaltkeverékekben alkalmazott NZ 0/4

RESEARCH PROJECTS AT THE
TECHNOLOGY DIRECTORATE

In the course of its research and
development (R&D) programme, the primary
objective of Colas-Hungária’s Technology
Directorate is to provide answers for technologyrelated questions raised within the company
group. Nevertheless, the Directorate also deals
with issues suggested by the asphalt trade.
In 2010, our R&D projects covered three major
domains:
• Adhesion between bitumen and crushed
aggregates, examined from the aspect
of bitumen and of asphalt. The topic was
analysed by request of Colas Út.
• With consideration to minerals, the porosity
of dolomites and their breakup on exposure to
heat and mechanical stress were also studied
by request of Colas Út.
• Concerning asphalt mixes, by request of Colas
Út and Colas-Északkő, we investigated the
mechanical properties of hot mix made with
PR Plast modifying agents, the correlations
between the quality of crushed sand and
asphalt-mechanical properties, and the
change of asphalt-mechanical properties over
the course of time.

zúzott homok agyag-iszapszennyeződést
jellemző metilénkék (MB, MBF) érték és
a vizsgált aszfaltmechanikai jellemzők
között. Megállapítottuk, hogy az MB
érték szorosabb összefüggést mutat
az aszfaltmechanikai tulajdonságokkal,
mint az MBF érték. Kifejezetten szoros
az összefüggés az MB érték és a vízérzékenység között.
A téma nagy jelentőségű, mivel, ha a
mészkőliszt-adagolás csökkenthető
lesz az aszfaltkeverékekben a saját por
javára, az gazdasági és környezetvédelmi
szempontból nagy előnyökkel jár. A mészkőliszt mennyisége azonban csak akkor
csökkenthető, ha a saját por agyagiszapszennyeződéseket minimális men�nyiségben tartalmaz, vagyis a metilénkék
érték megfelelő. Javasolható ezért a
metilénkék érték rendszeres vizsgálata
és követelményszint meghatározása.
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Találkozási
pont: a

Tisza

Rengeteg
jelzővel

illették már:
szőke, vad, zavaros,
kanyargós, amelyekből
egy szeszélyes,
de mégis nagyon szeretett

természeti lény képe rajzolódik ki.

A Tisza az Ukrajnában lévő Máramarosi-havasokban, az 1886 méteres
magasságban eredő Fekete és Fehér
Tisza összefolyásából keletkezik. A Duna
legjelentősebb mellékfolyója, KözépEurópa legfontosabb folyóinak egyike.
Vízgyűjtő területe 157 000 km2. Jelenlegi hossza 962 km, ebből magyarországi
szakasza 597 km. Áthalad Ukrajna,
Szlovákia, Magyarország, Románia és
Szerbia területén, majd a Vajdaság közepén, Titelnél a Dunába ömlik.
A Tisza megregulázása
„Nyári napnak alkonyúlatánál
Megállék a kanyargó Tiszánál”
Petőfi: A Tisza
A 19. század elejére pontosan ez a kanyargósság, a lassú folyás és a gyakori
áradások tették egyre indokoltabbá a
Tisza szabályozását, amelynek terve
megosztotta az embereket, erre utal
Petőfi egyik úti levelének részlete is:
„A gyorsszekérnél egy óranegyeddel
elébb értem a Tisza hídjához, s ez alatt

gyönyörködve néztem jobbra-balra a
tájat, mely a kiöntés által hasonlíthat
Amerika őserdeihez regényességében.
És az az átkozott szabályozás majd mind
e regényességnek véget fog vetni; lesz
rend és prózaiság. Bizony nem szeretnék
mostanában a Tiszának lenni. Szegény
Tisza! eddig kénye-kedve szerint kalandozta be a világot, mint valami féktelen
szilaj csikó; most pedig zablát vernek
szájába, hámba fogják, s ballaghat majd
szépen a kerékvágásban. Igy teszi az
élet a lángészt filiszterré!”
A tiszai mérnökök által végzett felmérés
szerint azonban 1833-ra 853 olyan
település vált veszélyeztetetté, amelyek
túlnyomó része korábban árvízmentes
magaslaton épült. Magyarország mai
területének több mint 13 százalékát
borította állandóan vagy időszakosan a
Tisza és mellékfolyóinak vize. Az 1838as pesti árvíz hatására született meg
az 1840. évi törvény a „Duna és egyéb
folyók szabályozásáról”. A felmérések
után 1846 márciusában mutatta be a
helytartótanácsnak Vásárhelyi Pál, a Vízi
és Építészeti Főigazgatóság első hajózá-

si mérnöke „A Tisza folyó általános szabályozása” című tervezetét. A koncepció
szerint a feladat az árvizek megfékezése,
valamint a hajózás könnyítése volt. Mindezt a víz minél gyorsabb elvezetésével
a Kárpát-medencéből, a folyó esésének
növelésével, a kanyarok átvágásával és
töltések építésével kívánta elérni.
A munka 1846-ban indult el, Széchenyi (ekkor a Közlekedési Bizottmány
elnöke) tette meg az első kapavágást.
A forradalom és szabadságarc ideje
alatt a folyamat megtorpant, de az építkezéseket ezután is számos nehézség
akadályozta. A szabadságharc után
jelentősen csökkentett költségvetéssel
és számos kompromisszummal valósult
meg a szabályozás. A szabályozás eredményeként a folyó hossza 1420 km-ről
962 km-re csökkent, született 136 km
újjáépített meder, valamint kialakítottak
589 km holtágat. A folyó esése kilométerenként 3,7 cm-ről 6 cm-re növekedett.
A szabályozás előtt mintegy 2 hónap
alatt ért le az ár a Szamostól Szegedig,
ma mindehhez 1-2 hét elegendő.
A természeti egyensúly megbontása
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szöveg: Tegzesné Ádám Barbara
fotó: Nagy Balázs

lényeges változásokat eredményezett.
A folyó víz- és hordalékviszonyai megváltoztak. Már az első évek szabályozási
munkálatai az árhullámok megnövekedéséhez vezettek. Az 1850-es évek
derekán rekordméretű árhullám támadta
meg a gátakat, 1863-ban az évszázad
legnagyobb aszálya, majd 1879-ben
újabb óriási árvíz nehezítette meg az
életet az Alföldön.
„Pár nap mulva fél szendergésemböl
Félrevert harang zugása vert föl.
Jön az árviz! jön az árviz! hangzék,
S tengert láttam, ahogy kitekinték.”
Petőfi: A Tisza
A szegedi árvíz
Az 1879. évi szegedi árvízkatasztrófa
a várost gyakorlatilag teljesen elpusztította, az 5723 házból csak 265 maradt
épen és 165-en életüket vesztették.
Szeged az árvizet követően teljesen
újjáépült. A folyó szabályozását megtervező Vásárhelyi Pál szobrának – mely az
ország első, mérnököt ábrázoló szobra –
talapzatán emléktábla mutatja az 1970es vízállást, amely 961 cm volt. Ez 154

cm-rel több, mint a várost romba döntő,
1879-es árvíznél volt. Ezt a szintet csak
2006-ban sikerült felülmúlni, amikor
1009 cm-es vízállást mértek a Belvárosi
híd lábánál.
Virágba borul a Tisza
A tiszavirág a kérészek rendjébe tartozó,
8–12 cm hosszú, színpompás rovar,
melynek szárnyfesztávolsága 6-7 cm.
Rajzáskor – mindig június elején, egyazon nap egyazon órájában – olyan a kérészektől a folyó, mintha milliónyi kicsi,
fehér virágocska ringana a felszínén.
A vízből még lárvaként bújnak elő,
levedlenek, és a belőlük kikelő szárnyas
egyedek a víz felszíne közelében megkezdik látványos rajzásukat. A víz felett
kavargó, néhány méter magas tömegben
a hímek párt keresnek, a levegőben párosodnak, majd rövidesen elpusztulnak.
A nőstények a vízbe rakják petéiket és
követik párjuk sorsát. Rövidke életük
ihlette a „tiszavirág életű” kifejezést.
Aki csak egyszer látta a tiszavirág
táncát, az nem felejti el soha többé.
Akárcsak a Tiszát.

MEETING POINT: THE TISZA

The River Tisza has been described
with several adjectives – fair-coloured, wild,
muddy, winding – which create a picture of
a temperamental, but also deeply beloved,
creation of nature.
The Tisza originates in the Ukranian Chornohora
Mountains at an altitude of 1,886 metres,
formed by the junction of the White Tisza
and the Black Tisza. With a drainage basin of
157,000 km2, the Tisza is the Danube’s most
significant tributary and one of Central Europe’s
major rivers. Its current length is 962 km,
including the 597-km-long Hungarian section.
Passing through Ukraine, Slovakia, Hungary,
Romania, and Serbia, the Tisza finally flows into
the Danube in Vojvodina (Serbia).
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PORSCHÉVAL
az

M0-ás

A Colas-Hungária Autópálya Igazgatóság építési területén, de építés alatt
nem álló szakaszon, a kész betonpályán
mutatta be Dale A. Martin, a Siemens
Magyarország vezérigazgatója az újságíróknak az elektromotor hajtotta Porsche
Carrera 997-es roadstert.
A forgalom alatt lévő pályán nem kis
feltűnést keltve váltották egymást a
sportautó volánjánál az újságírók, köztük Szujó Zoltán, a rendezvény konferansziéja, illetve Dale Martin úr, aki állítása
szerint ekkor, az M0-ás új pályáján

ÚJ PÁLYÁJÁN

vezette először az Európában már több
állomáson bemutatott autót.
A hangját tekintve leginkább egy
trolibuszra hasonlító gép 180 kW-os
elektromotorja közvetlen károsanyagkibocsátás nélkül 220 km/óra maximális
sebességgel képes repíteni a pehelykönnyű kasztnit. A 150 km hatótávolságú, 29 kWh névleges teljesítményű
akkumulátorral felszerelt autót az újságírók mellett természetesen az Autópálya
Igazgatóság kollégái is kipróbálták.

PORSCHE ON THE NEW M0 CARRIAGEWAY

Dale A. Martin, the CEO of Siemens
Hungary, presented an electric-powered Porsche
Carrera 997 roadster to the press on an already
completed concrete pavement section within
the M0 job site of Colas-Hungária’s Motorway
Directorate.
Causing quite a spectacle for motorists on the
old M0, journalists took turns behind the wheel,
including Zoltán Szujó (the host of the event), and
Mr. Dale Martin, who claimed this event to have
been his first opportunity to drive the Porsche
following the car’s appearance at a number of
similar demonstration runs throughout Europe.
With its operating sound reminiscent of a trolley
bus, the 180 kW electric motor is able to propel
the lightweight body to a top speed of 220 kph
with zero emissions. In addition to members
of the press, the roadster – having a range of
150 km and equipped with a 29 kWh nominal
capacity battery – was also test driven by
employees of the Motorway Directorate.
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fotó: Gánóczi Péter

Fúrógépkezelő

továbbképzés

Svédországban

A COLAS-ÉSZAKKŐ GÉPKEZELŐI A HELYSZÍNI
OKTATÁS UTÁN SVÉDORSZÁGBAN FOLYTATTÁK A FÚRÓGÉP KEZELÉSÉNEK ELSAJÁTÍTÁSÁT.
A Colas-Északkő által vásárolt
Atlas Copco ROC F9C kőzetfúró meglehetősen bonyolult és összetett műveletek
elvégzésére képes, ezért a tállyai bányaüzemben tartott helyszíni oktatás után
a gépkezelők az Örebróban lévő szimulátoron gyakorolták a gép kezelését. a
tréning május 24-én kezdődött három fő
részvételével. Első lépésben megismertették a kőzetfúrógép gyártási munkafolyamatát, majd a kollégák kipróbálhatták
magukat a szimulátoron, melyen az
oktatást Ulf Guylaner úr, az Atlas Copco
svédországi szakembere tartotta.
Első napon a fúrógéppel történő
menetelés gyakorlására volt lehetőség
könnyű, majd nehéz terepen, aztán az

alapvető fúrási műveletekkel kapcsolatos technikák voltak napirenden, végül
pedig a több fúrószárral történő fúrást
gyakorolhatták a kezelők. Míg az egyik
kezelő a szimulátorban gyakorolt, addig
a másik megismerkedett az Atlas Copco
szoftveres oktatóprogramjával, ami
fejezetekre bontva mutatta be a különféle fúrási módokat, a fúrókalapácsok
felépítését, illetve egyéb, kőzetfúrással
kapcsolatos ismereteket. A szoftver
minden tananyag végeztével ellenőrző
tesztet is töltetett ki a kezelővel.
Utolsó napon lehetőség nyílt a mélyművelésű bányászat gépeinek gyárát is
megnézni, illetve a szimulátoron történő
végső, átfogó gyakorlásra.
DRILL OPERATOR TRAINING IN SWEDEN

Since the Atlas Copco ROC F9C rock-drill rig
purchased earlier this year by Colas-Északkő is a
highly sophisticated piece of equipment capable of
complex operations, machine operators continued
mastering the drill with the factory’s simulator at
Örebro in Sweden, following the on-site training
course held at the Tállya quarry.
On the first day, future operators had the
opportunity to practise deployment – first on
easy terrain, and then on rough terrain. The
next step on the agenda comprised basic
drilling operations. Finally, multiple-rod drilling
concluded the simulator-training course. While
one of the operators practised on the simulator,
his colleague got acquainted with Atlas Copco’s
training software, which presents different drilling
methods, structure of drill hammers, and other
drilling-related information divided into chapters.
The software also makes the operators take tests
after each phase of training.
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UltraBalaton
2011
Colas+

Colas-Alterra
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Idén ötödik alkalommal
rajtolt el az UltraBalaton mezőnye

Tihanyból, amelyen a Colas immáron harmadszorra vett részt,
ezúttal két csapattal.

2011-ben a Colas-Alterra csapata
mellett a Colas+ indult el a versenyen,
ez utóbbi a központ és az APIG tavalyi
csapatából verődött össze. Idén 26
országból több mint 190 egyéni futó
és 180 váltócsapat nevezett, és látva
a rengeteg külföldi nevet, tudtuk, a
mezőny nagyon erős lesz. A verseny
nonstop jellegéből eredően, éjjel-nappal
48 frissítőpont szolgálta ki a futókat és a
bringásokat, hol kevesebb (volt csalódás
az első pontoknál…), hol több (a végén
görögdinnye és édes fornetti is volt)
étellel-itallal. A rajtidőpont idei eltolása
kellemes csalódásként ért minket, az
egyéni futók korábbi indításával így
kisebb volt a tömeg (hátulütője persze a
hosszabb éjszakai szakaszok voltak…).
A Colas+ rajthoz állása az utolsó
pillanatig kétséges volt, az utóbbi idők
változásai miatt igencsak megcsappant
mind a Hungária, mind az APIG létszáma.
Így történt, hogy megmaradt erőinket
egyesítve sikerült a 10 fős csapatot ös�szehozni egy kis külső segítséggel (Bakti
Zoli, Balogh Marika, Belkovics Brigitta,
Gonda Józsi, Józan Ildi, Kiss Laci, Roszik
Gabi, Stummer Ernő, Uttó Gyuri és
Vajkovics Karcsi).

A tavalyi tapasztalatok alapján (mivel
én csak másodszorra vettem részt)
idén felkészültünk a hidegre is, illetve
ügyesen megszerveztük, hogy egész
éjjel folyamatos legyen a biciklis kísérők
biztosítása (köszönjük Andris, Krisztián
és Zsolt!), megúszva ezzel a tavalyi gondokat (sötétben fának-futás, eltévedés,
óra/km-óra hiánya, stb.). Ezúttal Balogh
Marika biztosította a pihenőhelyet
Vonyarcvashegyen, ahol csodás felfrissülésben volt részünk, a diszpécser,
stressztől egyáltalán nem mentes, feladatát pedig Marika lánya, Enikő vállalta
(mint megtudtuk, tavaly ő irányítgatta az
APIG csapatát).
A befutás helyszínére már 5h 45-kor
Tihanyba értünk és a kocsiban szundikálva vártuk a nagy közös befutást, amire
6h 40-kor került sor. A célban sörrel
kínáltak minket, de semmi másra nem
vágytunk jobban, mint hogy végre feltehessük a lábainkat és pihenhessünk.
A befutók hivatalos listája alapján 201
csapat érkezett be, és mi, a Colas+ a 71.
lettünk, de ha csak a tízfős váltókat nézzük, akkor 112 csapatból a 37. lettünk
nettó 18:36:15-es idővel! Még egyszer
gratulálunk mindenkinek!

ULTRABALATON 2011

The fifth-annual UltraBalaton running
competition started this year from Tihany, with
Colas employees among competitors for the
third time, this year in two teams. In addition to
Colas-Alterra’s squad, the “Colas+” team entered
the competition in 2011, uniting colleagues from
last year’s Colas Headquarters and Motorway
Directorate contestants. This year saw more than
190 individual runners and 180 relay teams start
the race, representing 26 countries. Seeing the
large number of foreign competitors, we were well
aware that the race was going to be tough. Due to
the nonstop nature of the race, 48 refreshment
checkpoints provided runners and cyclists with
food and drinks 24 hours a day.
The entry of “Colas+” was uncertain until the last
moment, since recent changes led to a significant
staff decrease for both Colas-Hungária and
the Motorway Directorate, so we united our
remaining forces to form the ten-strong team with
a little help from our friends (Zoli Bakti, Marika
Balogh, Brigitta Belkovics, Józsi Gonda, Ildi Józan,
Laci Kiss, Gabi Roszik, Ernő Stummer, Gyuri Uttó,
and Karcsi Vajkovics).
According to the official list, 201 teams made it
to the finish, and we, the “Colas+” team, finished
in 71st place, while coming in 37th among the
ten-person relay teams, with an overall time of
18:36:15! Once again, congrats to everyone!
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Beke Péter

® Colas Út

Péter az elmúlt tíz év során, amióta a cégnél dolgozik, autópálya- és lakópark-építésben is részt vett,  
jelenleg a 4-es út debreceni elkerülő szakaszán dolgozik. A 42 éves termelési főmérnök szívesen úszik
és biciklizik, ahová kisfia is gyakran elkíséri.

Erdős Tamás

® Colas-Alterra

A Colas-Alterra 38 éves területi igazgatója
1997 óta dolgozik a cégnél. Az elmúlt évek
munkái közül a 4-es metró építéséhez
kapcsolódó Fővám téri területrendezésre
a legbüszkébb, munkájában a maradandó
építmények megalkotásának pozitív élményét
szereti leginkább. A kétgyermekes családapa
szabadidejében főleg sportol: fut, biciklizik,
síel, nyáron pedig sokat úszik.
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Vas Szilvia
® Colas

-Hungária Autópálya
Igazgatóság
Az Igazgatóság dunántúli hídépítési
projektjeinek technológusa 2004-ben
munkahelyi mérnökként kezdett az
Alterra Kft.-nél. Az idei nyarat első
lakásának felújításával töltötte, ahol
igazán kiélhette kreativitását. Másik
alkotó tevékenysége a műkörömépítés.
Ha mindezekben elfárad, spirituális
könyveket olvas vagy sétál a Kopaszi
gáton, a fotózás helyszínén.
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our colleagues

Péter Beke ® Colas Út
During the ten years he has been working for the
company, Péter was engaged in motorway and
residential-park construction projects, among
other jobs; however, he is currently working on the
Debrecen bypass section of road 4. The 42-yearold chief production engineer enjoys swimming
and cycling, often with his son.
Szabolcs Bobkó ® C olas-Északkő
The Tállya quarry’s heavy-equipment operator has
been working for CÉK since 1994. Lately, he has
mostly been working with drill rigs, but he is also a
qualified explosives expert. On the job, he prefers
to see the entire blasting process through – “rocks
exploding and then raining down are a beautiful
spectacle,” he explains. A father of two girls aged
15 and 19, Szabolcs enjoys fishing whenever
he finds the time, regularly accompanied by his
family.
SZILVIA VAS ® C olas-Hungária Motorway
Directorate
A technologist for the Directorate’s Transdanubian
bridge-construction projects, Szilvia started
her career in 2004 at Alterra Kft. as a junior site
engineer. She spent this summer refurbishing
her first flat, fully utilising her creativity. Another
one of her favourite artistic activities is applying
decorative artificial nails. When she is too tired
for these pursuits, she reads spiritually themed
books or takes walks on the Kopaszi dike, the
background for her photograph.
TAMÁS ERDŐS ® Colas Alterra
Colas-Alterra’s 38-year-old regional director
has been working for the company since 1997.
Among his jobs of recent years, he is most proud
of the Fővám Square reconstruction, a part of
Budapest’s Metro 4 project. He regards the
sense of accomplishment in creating long-lasting
objects as the best part of his job. A father of two,
Tamás spends most of his free time doing sports:
running, cycling, skiing, and a lot of swimming in
the summer.

Bobkó Szabolcs

® Colas-Északkő

A tállyai bánya nehézgépkezelője 1994 óta van a cégnél. Az utóbbi időben főleg fúrógépen dolgozik, de robbantó
mester is. Munkája során szereti végigkísérni az egész robbantási folyamatot: „szép látvány a felrobbanó és lezúduló
kő” – mondja. A 15 és 19 éves lányok édesapja – ha csak teheti – horgászik, ahová családja is elkíséri.
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A gyöngyösi

emulzió-gyártó
üzem tanúsítása

Az aszfaltkeverő telepek
után már a Gyöngyösi Bitumenemulzió
Gyártó Üzem is tanúsítatta gyártásellenőrzési rendszerét,
így jogosult használni a CE megjelölést.

Technológia és GÉPÉSZET

A kationaktív bitumenemulziók
első típusvizsgálatát az EN 13808:2005
szabvány szerint kell elvégezni. Az üzemi
gyártásellenőrzési rendszer követelményeit pedig az EN 14733:2005+A1:2010
szabvány tartalmazza.
A rendszer kialakítása 2010 augusztusában kezdődött. A fenti két szabvány
előírásai szerint elkészített Minőségirányítási Terv (MIT) és Üzemi Gyártásellenőrzési Utasítás (BEME) első változata
2011. szeptember 1-jei dátummal lépett
érvénybe. A MIT és a BEME a következő
főbb tevékenységeket szabályozza:
• vezetőség képviselete, belső auditok,
képzések
• dokumentumok, feljegyzések kezelése
•a
 lapanyagok beszerzése, átvétele,
ellenőrzése és tárolása
• g yártási folyamat felügyelete, eszközök
kalibrálása, karbantartása
• t ípusvizsgálatok, gyártási utasítások

• g yártott emulziók ellenőrzési gyakorisága, tárolása, kiszállítása
• nem megfelelőségek kezelése
A gyártásellenőrzési rendszer bevezetésével párhuzamosan a Colas Út Zrt.
Észak- és Nyugat-Magyarországi Vizsgálólaboratóriumának gyöngyösi egysége
elkészítette a típusvizsgálatokat. A korábban gyártott emulzió típusokat alapul
véve 4 féle emulzió típusvizsgálata
készült el: C 40 B 1, C 60 B 1, C 60 BF 4
és C 65 B 4. A típusvizsgálatok alapján
megtörtént az emulziók próbagyártása.
2011 májusában kiválasztottuk a tanúsító szervezetet, a szlovéniai IGMAT d.d.-t.
A Technológiai Igazgatóság közreműködésével lezajlott tanúsító auditon feltárt
eltéréseket javították és megküldték a
tanúsító szervezetnek, így 2011. május
30-án kiadásra került a 1373-CPD-0161
számú tanúsítvány.

CERTIFICATION OF THE GYÖNGYÖS
EMULSION PLANT

Following similar procedures at the
asphalt-mixing plants, the Gyöngyös Bitumen
Emulsion Plant has certified its productioncontrol system, and is therefore entitled to use
the CE marking.
Parallel with the introduction of the
production-control system, the Gyöngyös
branch of Colas Út Zrt’s Northern and Western
Hungarian Testing Laboratory performed
the required emulsion-type tests. Based on
previously produced emulsion types, tests
were carried out for four types of emulsion:
C 40 B 1, C 60 B 1, C 60 BF 4, and C 65 B 4.
Subsequent to type tests, the trial production
of emulsions took place.
Deficiencies uncovered during the certification
audit (held in co-operation with the Technology
Directorate) were rectified, and submitted to
the certification body, thus the certification
was issued on 30 May 2011.
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SZTE Szakmai Nap
Tállyán

Másodszor került sor

a Szilikátipari Tudományos Egyesület
bányalátogatással egybekötött szakmai napjára
a Colas-Északkő tállyai üzemében.
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A szakmai program részeként Gálos Miklós a „Vasúti ágyazati kőanyagok
minősítésének egyes kérdései az MSZ
EN 13450:2003 számú termékszabvány rendjében” című előadásában
a BME és a MÁV Zrt. közös kutatási
munkájának eredményeit ismertette.
A 2005-2009-ben végzett K+F innovációs kutatás a vasúti ágyazati kőanyagok
entrópia tulajdonságainak vizsgálatára
és a kőanyagok e szemléleti rendben
történő minősítésére irányult. A munka
során több mint 150 mintavételezés
mintaanyagán történtek geometriai
és kőzetfizikai vizsgálatok. Ez a
mintamennyiség mintegy 20 t anyag
mozgatását igényelte. A kutatási munka
eredményei megteremtették annak lehetőségét, hogy a megfelelő minőségű
ágyazati anyagból épült pályaszerkezet
viselkedése folyamatosan értékelhető
legyen. Ezen túlmenően a mérési,
vizsgálati eredmények hasznosítása is
megtörtént, ugyanis ezek beépültek a
P-10813/2009 számon 2010 januárjában kiadott Alépítményi létesítmények
és ágyazat minőségi átvételi előírásai
utasítás 4. sz. módosításába.
Második előadóként Cseh Zoltán
ügyvezető a vasúti ágyazati kőanyagok
gyártásával kapcsolatos elvárásokról
és lehetőségeiről beszélt az üzemi tapasztalatok alapján, majd a hozzászólók
a gyártói, felhasználói és megrendelői
oldalról kifejtették véleményüket a témával kapcsolatban.

A program második részében a résztvevők a bányát és a telepi feldolgozót
tekintették meg. A résztvevők között
a Mérnökgeológia Tanszék hallgatói is
képviseltették magukat. A rendezvény
zárásaként a fehér asztal mellett
folytatódtak a látottak, halottak megbeszélése.

SZTE TECHNOLOGY DAY IN TÁLLYA

The Technology Day of the Scientific
Society of Silicate Industry (SZTE) – including
a quarry visit – was organised for the second
time since 2007 on 15 June 2011 in the Tállya
plant of Colas-Északkő Kft.
As part of the programme, Miklós Gálos
elaborated on results of the joint research
work by the Budapest University of Technology
and the Hungarian State Railway Co. in
his presentation entitled “Certain issues
of qualifying railway-ballast aggregates
with respect to product standard MSZ EN
13450:2003”.
The second speaker, CEO Zoltán Cseh,
talked about expectations and possibilities
concerning railway-ballast aggregates based
on operational experiences. Subsequently, the
guests expounded their opinions on the topic
from the points of view of the manufacturers,
users, and clients.
In the second part of the programme,
participants took part in a tour of the quarry
and the processing plant. Guests included
students from the University’s Faculty of
Engineering - Geology. Concluding the event,
discussions of new observations continued at
the conference facilities.
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Nyílt nap
a

Colas-Északkőnél

Az Európai Unió Minerals Day
2011 programjához kapcsolódóan a
Colas-Északkő Kft. harmadik alkalommal szervezett nyílt napot, ezúttal a
nógrádkövesdi és tállyai kőbánya üzemében, májusban.
A látogatók megismerkedhettek a
bányászat rejtelmeivel, érdekességeivel
és a folyamatosan megújuló eszközparkunkkal, mellyel a lehető legkörnyezet-

kímélőbb módon igyekszünk kielégíteni
az építőipar – hazai és európai uniós
minőségi előírások által meghatározott –
alapanyag-igényét.
A nógrádkövesdi üzem először
csatlakozott a nyílt nap programhoz.
A környező településekről érkező 400
látogató között felnőttek és gyerekek
is megismerkedhettek a budapesti
agglomerációban és a Duna-Tisza közén
lévő infrastrukturális fejlesztések és
karbantartási munkák egyik legjelentősebb vulkanikus alapanyag-ellátójaként
ismert nógrádkövesdi kőbánya geológiai,
természeti adottságaival, a bánya és
a feldolgozó üzemvitelével, valamint
környezetre gyakorolt hatásaival.
A tállyai üzemben az idei volt a harmadik
alkalom, amikor a bánya nyílt napon
látta vendégül a látogatókat. Az érdeklődők ezúttal is szakemberek kíséretében
ismerkedhettek tállyai kőbánya adottságaival, üzemvitelével.

OPEN DAY AT COLAS-ÉSZAKKŐ KFT.

This May, joining the European Union
“Minerals Day 2011” programme, Colas-Északkő
Kft. organised an open day for the third time,
this time in the company’s Nógrádkövesd and
Tállya quarries.
This was the debut of the Nógrádkövesd site in
the series of open days. This quarry is known
as one of the primary volcanic raw-material
suppliers for infrastructural development
and reconstruction projects in the Budapest
conurbation and Central Hungary. Some
400 visitors – adults and children – from
neighbouring settlements got insight into
the geological and natural characteristics of
the Nógrádkövesd quarry, operation of the
processing plant, and their impact on the
environment.
Meanwhile, this was the third time the Tállya
site welcomed guests on an open day. As in
previous years, experts guided visitors on a tour
presenting the characteristics and operation of
the Tállya quarry.
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konferencia
Egerszalókon
A hagyományoknak
megfelelően július

7-én és 8-án szakmai konferencián
találkoztak a cégcsoport
gépészeti vezetői Egerszalókon.
A soron következő házigazda
ezúttal a Colas Út Gépészeti
Igazgatósága volt.

Az időszerű témakörök okán az
idei konferencia nemzetközivé bővült,
hiszen a Colas közép-európai leányvállalatai sokszor hasonló, olykor azonos
problémával néznek szembe. Ilyen
aktuális feladat az energiahatékonyság,
az üzemanyag-fogyasztás visszaszorítása, az eszköz-fenntartási költségek
minimalizálása és a gépgazdálkodási
egységek szervezeti ésszerűsítése.
A találkozó során a gépészeti vezetők
beszámoltak gépgazdálkodási adataikról, a már lezajlott vagy folyamatban
lévő szervezeti változásokról és kivétel
nélkül szóba kerültek a jövőre vonatkozó
kilátások is.
Az évente megrendezett összejövetel
lehetőséget nyújt arra, hogy kollégáinkkal megbeszéljük a társcégeinknél
megvalósított beruházások és műszaki
fejlesztések tapasztalatait. Így néhány
fotó és kiegészítő információ segítségével közösen megismerhettük pl. a CÉK
impozáns méretekkel büszkélkedhető új
bányaművelő berendezéseit, az Alterra
csatorna lágybélelő technológiáját vagy
a Colas Út kiemelten kezelt martaszfaltújrahasznosító berendezéseit.
A konferencia zárásaként Patrick
Logerais úr a CED gépészeti igazgatója
így összegezte és értékelte a másfél
napos program konklúzióját: „You have
to be cost killers!” Vagyis: „Költséggyilkosoknak kell lennetek!”

EQUIPMENT CONFERENCE IN EGERSZALÓK

Continuing what has become an annual
tradition, the company group’s equipment
department managers met for a professional
conference in Egerszalók during 7-8 July. This
year the conference became international,
since Central European Colas subsidiaries
often face similar or identical problems.
During the event, equipment department
executives presented their data on equipment
management and ongoing organisational
changes, while future perspectives also
proved to be a common topic. Concluding
the conference, Mr. Patrick Logerais, the
equipment director of the CED, summed up
conclusions of the two-day conference thusly:
“You have to be cost killers!”
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Egészségnap
a

Colas-Északkőnél

A Colas-Északkő Kft. a TÁMOP keretében

elnyert uniós támogatásnak köszönhetően egy komplex
egészségfejlesztő és szemléletformáló program megvalósítására
kapott lehetőséget.
A programsozat legjelentősebb eseménye 2011. június 17-én volt, amikor
egészségnapot tartottunk Galyatetőn,
melyen részt vett a társaság összes
dolgozója és számos meghívott vendég
is. A rendezvény mindemellett lehetőséget adott arra is, hogy megemlékezzünk
társaságunk 20 éves fennállásának
évfordulójáról.
Csodás idő várta a Galyatetőre érkezőket. A szálloda parkjában 10 órakor kezdődtek a programok. Délelőttre sportos,
aktív elfoglaltságokat szerveztünk: egy
csoport kirándulni indult a Mátrába, mások lábtengóztak, tollasoztak, tekéztek
vagy a szálloda wellness részlegében
kapcsolódtak ki. Az sem csalódott, aki
csak pihenni vagy sétálni akart, hisz a
környezet valóban gyönyörű volt. A délelőtti mozgás meghozta az étvágyat, a
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bográcsban főtt gulyás, amit nagyon
hangulatos volt a szabadban, a fák
árnyékában elfogyasztani, jól fogyott!
A TÁMOP keretében elnyert támogatásnak köszönhetően a különböző
egészségfejlesztő programok jelenleg is
folyamatosan zajlanak társaságunk üzemeiben. A délután a dolgozók által már
jól ismert dietetikus szakértő előadásával kezdődött, aki az egészséges táplálkozás fontosságáról beszélt. Ezt követte
egy egészen különleges esemény, ahol
Kőbán Rita olimpiai bajnok kajakos és
Bánhidy András ifjúsági Európa-bajnok
vízilabdázó tartott sportalkímia tréninget,
melynek mottója, hogy a sportpálya az
üzleti élet kicsinyített mása, megtalálható benne minden olyan tényező, amely a
gazdasági életet is mozgatja. Beszéltek
hát sikereikről, kudarcaikról, fejlődésük

útjáról, és megosztottak velünk olyan
technikákat, módszereket, melyeket
könnyedén alkalmazhatunk a hétköznapi
életben is céljaink elérése érdekében.
A délutánt egy közös, szabadban tartott
gyógytornával zártuk, miközben a Kékes
látványában gyönyörködhettünk.
Vacsora előtt Cseh Zoltán ügyvezető
úr átadta a márciusi céges focikupa
első három helyezettjének a díjakat
és okleveleket, majd a svédasztalos
vacsora után kezdődtek az éjszakába
nyúló beszélgetések, a biliárd-, csocsó-,
és kártyapartik.
Reméljük, hogy a sokszínű program, a
csodálatos helyszín, és hogy mindan�nyian együtt lehettünk egy teljes napot,
nemcsak kikapcsolódást jelentett a hétköznapokból, hanem pozitív energiákkal
is feltöltötte a résztvevőket.

HEALTH DAY AT COLAS-ÉSZAKKŐ

EU funds obtained through the Social
Renewal Operational Programme (SROP) enabled
Colas-Északkő Kft. to launch a complex healthpromotion and morale-boosting programme. The
main event on the agenda took place on 17 June
2011, when Health Day was held in Galyatető
with participation of all CÉK employees. The
event proved to be a splendid opportunity to
celebrate the 20th anniversary of the company’s
foundation.
Programmes kicked off at 10 a.m. on 17 June.
We organised active sport programmes for the
morning. One group of colleagues took a hike
in the Mátra Hills, while others played football
tennis, badminton, bowling, or used the hotel’s
wellness facilities. With its beautiful scenery,
Galyatető also had something in store for people
seeking only rest and relaxation.
Thanks to the SROP subsidy, different health
promotion programmes are continuously
ongoing at the company’s different facilities. The
afternoon programme commenced with advice
delivered by an expert nutritionist, emphasising
the importance of healthy eating. Subsequently,
during a very unique event, Olympic champion
kayaker Rita Kőbán and junior European
champion water polo player András Bánhidy
staged a sports training based on the concept
that the sports world is a miniature version of
the business world, with sports imitating all
features that keep the business world in motion.
We finished the afternoon together with some
physiotherapy, held outdoors with a spectacular
view over Kékes Mountain.
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Áldozó Krisztián
Emlék
Régi korok tovatűnt maradéka,
Egy lépcsőházi esti panelséta
Egy lázas, örök, vaskorlátos este.
Fejem felett kialudt lámpa teste
Bólogat tompán, hidegen és vakon,
Emlékét hordva a sötét falakon.
S e sötét falak megfestik arcodat.
Emlékszik jól a harmadik emelet
Hányszor suttogtam liftjében nevedet,
Villanyszekrényének hányszor dőltem én,
Ha nem talált rád egy panelköltemény.
A földszinti léha nő már, mint rokon
Köszöntött az ötödik lépcsőfokon.
Érzem még. Keze meleg, tiszta bársony,
És rúzsa mindig ottmaradt a számon.
Mikor bement, a lágyan kattanó zárHang nyugtatóbb volt minden altatónál.
Emlékszem hideg volt, kókadt lehelet
Vastagon szőtte át szemüvegemet,
S hallottam, ahogy mélyen a liftaknák
Tompán mormolják változások dalát.
Komoly, lépcsőházi létszemléletet
Ruházott rám a harmadik emelet.
Kívántam, hogy a lelakozott ajtó
Mögött bíbor-feketén felsóhajtó
Görcsös, kisimult, tépő, adó, kezek
Estére egymásba összeérjenek.
S eközben a fehérre meszelt falak
...
(A vers utolsó sorát lásd a rejtvényben!)

Kedves olvasók!
Az ábrában szereplő szavakhoz ezúttal
nem adtunk meghatározásokat, de
minden négyzetben talál egy számot. Az
azonos számok azonos betűt jelentenek.
A hosszú és rövid magánhangzók között
minden esetben különbséget tettünk.
Helyettesítse a számokat betűkkel
úgy, hogy a hálózatban egy szabályos
keresztrejtvény alakuljon ki! Könnyítésül
két szót előre beírtunk. Ha az ábra kitöltése után a megfelelő betűket a kisebb
rácsba átmásolja, Áldozó Krisztián
Emlék című versének utolsó sorát kapja
végső megfejtésül.

Beküldési cím:
ujsag@colashun.hu
Tárgy: Rejtvénymegfejtés
(Kérjük, tüntessék fel a
cégnevet is!)
Beküldési határidő:
2011. november 25.
Előző szám megfejtése:
Tündérország díszeit
készíti

A helyes megfejtők közül
könyvutalványt nyert:
Nagy Pál, CÉK
Turánszki Istvánné, CÉK
Révay Ferenc, Colas Út
Molnár Csaba, Colas Út
Szappan László, Colas-Alterra
Tóthné Iszlai Ildikó, Colas-Alterra
Misovits Zsuzsanna, Colas-Hungária
Bessenyei Józsefné, Colas-Hungária
Megfejtéseket csak a Colas-Hungária
Cégcsoport tagvállalatainak dolgozóitól
fogadunk el.

Soós
Kata

Csomagmegörző 2. (150 x 130 cm, olaj, vászon, 2004)

A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán, Gaál József osztályában végzett, idén az
MKE Doktori Iskoláján DLA-fokozatott szerzett festőnő stílusa sajátos visszafogottságot
tükröz. Divathullámok, trendek felett álló témaválasztásai, üres terei, banális, hétköznapi
tárgyai egyedi atmoszférát sugároznak. Pasztell színei, jellegzetes szürkéi egyfajta lényeglátó, analitikus vizuális világot teremtenek. Kerüli a harsányságot. Meditáció és rendrakás
ez, aminek fókuszába éppúgy kerülhetnek omló épületsarkak, sittes konténerek, hétköznapi
utcabútorok, kórházi radiátorok, mint kihalt folyosók neonfényben mosdatott belső terei.
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Poszpisek Anikó: A három sirály

