
	36–37
Aktuális lapszámunk 

kiemelt témájaként 

Miskolc fejlődését 

követhetik nyomon 

olvasóink. Az egykori 

acélváros jelentős 

átalakulások történtek, 

és időközben fontos 

turisztikai és kulturális 

célponttá vált.

Címlapfotó	

Miskolci Egyetem

	(Fotó: Nagy Balázs)

24	 		Árvízvédelmi	munkÁk	
Felsőzsolca	térségében 

  A Colas aktívan részt vesz a kelet-magyarországi  

árvízvédelmi rendszerek kiépítésében.

38	 	2010:	az	év	dolgozói  
  Franciaországba látogattak a tavalyi év legjobbjai.  

Az év dolgozói tanulmányi útjukról adnak számot.  

46	 		zajcsökkentési	sikerek	tÁllyÁn		
A tállyai üzem környezetében lakók zavartalan életkörülményeit 

 javítja a Colas-Északkő által végrehajtott környezetvédelmi   

 fejlesztéssorozat.
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 rontó Emese: A nő örök  

Colas-HUNGÁrIa FotópÁlyÁzat 2011

Új vezetés – Új lehetőségek
Interjú: sokorai Istvánnal, a Colas új 
vezérigazgatójával a cégcsoport előtt álló 
kihívásokról beszélgettünk

építőIparI Nívódíjat Nyert  
a szegedI főgyűjtő
Elismerés:  az infrastrukturális beruhá-
zások kategóriában a kitüntető szakmai 
elismerést a Colas-alterra szerezte meg

ÁtalakítÁsok a Colas ÚtNÁl
Reform után: három területi igazgatóság 
irányítása alatt változatlanul országos 
hatáskörrel működik a Colas Út

Találkozási pont 

Miskolc 
Az egykori acélváros mára kulturális  

és turisztikai célponttá avanzsált

PrOjEKt KOOrDInÁtOr CsáK sZIlárD LAPtErV  

lőrINCZ ANNA tIPOGrÁFIA TóTH rITA KOrrEKtOr 

VErEs MárIA KÉPSzErKESztŐ KAráDI róBErT FOtÓ 

NAGy BAláZs, CulTIrIs, THINKsToCK KÉPFELDOLGOzÁS 

ÉGEr GyörGy PrODuKcIÓS wuNDErlICH PÉTEr 

nyOMtAtÁS Demax Művek

A cOLAS-HunGÁrIA MEGBízÁSÁBÓL KIADjA  

 Brand Content Kft.

 1061 Budapest, Király u. 16.
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1  A Colas-Alterra Zrt. közbeszerzési pályá-

zaton megnyerte a köveskáli szennyvíztisztító 

építését. A tisztító kétmedencés, sBr rend-

szerű biológiai tisztítású lesz, nitrifikációval, 

denitrifikációval, biológiai és vegyszeres 

foszfor-eltávolítással, fertőtlenítéssel és 

zárt iszapvíztelenítéssel. Az előkészítő 

munkálatok már megindultak, április végén a 

kivitelezési munkálatokat is megkezdtük. 

2 A Colas Út Zrt. sikeres közbeszerzési 

eljáráson vett részt a Magyar Közút Nonprofit 

Zrt. által kiírt nagyfelületű burkolatfelújítási 

pályázaton. A keretmegállapodások meg-

kötése után az észak-magyarországi és 

közép-magyarországi régiókban kerül sor 

útfelújítási munkákra, melyekről a következő 

számunkban részletesen beszámolunk. 

3 A Colas-Északkő Kft. sárospataki üzemé-

nek gépparkja vissza nem térítendő pályázati 

támogatás keretében tovább bővült. 2011. 

május 6-án érkezett a Cat 950 H típusú, 

kanálmérleggel ellátott homlokrakodó gép, 

mely az üzemben jelentkező egyéb járu-

lékos munkák mellett az árukiadást fogja 

segíteni. Emellett még ebben a hónapban 

várható egy Cat 329 kotró érkezése.  

A pályázati támogatás segítségével a sá-

rospataki üzem gépparkja teljes mértékben 

megújult, és jelentős mobil törő-osztá-

lyozási kapacitással bővült, amely más 

üzemekben jelentkező termelési igényeket 

is ki tud elégíteni.

4 A Colas-Északkő Kft. több telephelyet 

érintő technológiai beruházásának utolsó 

lépéseként kerül sor a tállyai üzemhez 

épített kerítés felújítására. A csere 1064 

méter hosszú szakaszt érint, a kivitelezés az 

Európai unió és a Magyar állam által nyújtott 

támogatással  valósul meg.

4

1 3
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interjú: Szakács-Fehérváry Gábor

  fotó: Nagy Balázs

soKorAI IsTVáNNAl, 
A ColAs MAGyArorsZáGI 
CÉGCsoPorTJáNAK VEZÉrIGAZGATóJáVAl 
BEsZÉlGETTÜNK.

MOzAIK: Milyen kép élt önben a Colas-
ról, mielőtt a cégcsoport vezérigazgató-
ja lett?
SOKOrAI IStVÁn: A Colas-ról köztu-
dott, hogy mélyépítéssel foglalkozik és a 
fő tevékenysége útépítés, de azt be kell 
valljam, hogy kisebb cégnek gondoltam, 
mint amekkora valójában. Nem volt 
köztudomású tény – még az építőipari 
szakmán belül sem –, hogy 2009-ben a 
cég piacvezető volt.
M.: Mit gondol, mi lehet ennek az oka?
S. I.: Próbáltam kideríteni, hogy ez 
egy tudatos kommunikációs stratégia 
volt-e a Colas részéről, de arról kellett 
megbizonyosodnom, hogy nem volt az. 
Magyarországon úgy alakult, hogy ahhoz 
képest, hogy mekkora a piacon betöltött 
szerepe, a cég meglehetősen alulrepre-
zentált. Egyetértünk a vezetéssel abban, 
hogy ez ellen megfelelő higgadtsággal, 
óvatossággal és jól kidolgozott stratégia 
mentén tenni kell.
M.: Az olyan nagy volumenű projektek 
után, mint a Művészetek Palotája vagy 
a Nemzeti Színház, egy interjúban 
egyszer azt mondta, szívesen építene 
valamikor egy autópályát. Összehason-
lítható a kettő?
S. I.: Bizonyos értelemben igen. sokan 
vagyunk a szakmában, akik azt mondjuk, 
hogy alkotni akarunk, és az, amikor nap 
mint nap látja az ember azt a mérnöki 
létesítményt, ami a te munkád miatt is 
egyre emelkedik ki a földből, ezt jelenti. 
Fantasztikus dolog részt venni egy-egy 
nagymértékű létesítmény létrehozásában, 
ezek mérföldkövek az ember életében. 
Mindegy, hogy a Művészetek Palotájáról, 
egy autópályáról vagy egy útról beszél-
tünk. Ha kimegyek egy munkaterületre 
és látom, ahogy új út épül ott, ahol eddig 
nem volt, az lenyűgöző tud lenni.
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IntervIew wIth István sokoraI, Ceo of the hungarIan Colas Company group

  MOZAIK: Following such large-scale projects as the Budapest Palace of Arts or the National Theatre, 
you once mentioned in a previous interview that you would be glad to build a motorway at some point. Are 
these projects comparable? 
István sOKOrAI: Yes, in a certain sense, they are. Many of us practising this profession claim that our goal 
is creation. When one sees an engineering structure take shape day by day, which keeps emerging from the 
ground partly due to your work, that fulfils this goal. Participating in the accomplishment of such massive 
projects is fantastic – these are true milestones in a man’s life, no matter if it’s the Palace of Arts, a motorway, 
or a road section. If I drop by a job site and I see a completely new road being built, that can be fascinating.
M: How much time do you have in your current position for visiting work sites?
Is: Underground engineering and quarrying are rather seasonal types of activities, whereas in cases of 
building construction, works go on throughout the entire year, except the Christmas holidays. The six 
months since I have been appointed to this position have not been characterised by a lot of visits to sites. 
However, now that works are under way, I intend to take more thorough and in-depth trips to construction 
areas. Unfortunately, the leader of the holding has so many other duties, he’s more like a guest on the site. 
Nevertheless, I would like to seize all opportunities to change this situation.
M: In your opinion, what might have been the aim of the proprietor with your assignment?
Is: Besides the declining economy, the proprietor was naturally required to make a decision due to the 
retirement of my predecessor. Following the determination to seek a successor from outside the company 
group, they also chose to expand the search criteria, possibly including persons beyond the underground 
engineering sector. In the web of mutual commitments and amidst high-level affiliations typical to the market, 
some refreshment won’t do any harm. If the same mechanisms and practises keep on working for an overly 
extensive period of time, they prevent people from realising mistakes.
M: After half a year, how would you sum up the company group’s current situation?
Is: The company group is a dominant and strong factor on a market that has overcome some particularly 
harsh years. Colas is one of the major companies in the constantly narrowing construction-industry sector. 
Although shrinking itself, it maintains its position, and I see a reasonable chance for that position to improve.
M: By what means do you find this achievable?
Is: We need a clear strategy to recognise which road we intend to take and what our destination should 
be. Similarly to the Hungarian company group, we have new people at the head of Central European and 
European Colas managements, which provides us a superb opportunity to rethink our strategy together. Our 
objective is to have significant income and firm profits within three years, which we may rely on. Maintaining 
and – if possible – gaining further prestige is at least as important. For this, we need an outstanding operating 
standard and process optimisation. Furthermore, we have to propagate a business-centred approach. We 
have to build quality roads in a way to also gain sufficient profit. In addition, it is still important to have 
a diversified holding organisation, but the control over subsidiaries is to be reinforced, simultaneously 
enhancing our trust in each other and our clients’ confidence towards us. In the future, the Colas brand has 
to be associated even more strongly with quality, protection of the environment, innovation, and as fair and 
reliable partners for our clients.

M.: Jelenlegi pozíciójában mennyi ideje 
van meglátogatni egy-egy munkaterületet?
S. I.: A mélyépítés, illetve a kőbányászat 
szezonálisabb, mint a magasépítés, ahol 
a karácsonyi szüneteket kivéve egész 
évben folynak a munkák. A kinevezésem 
óta eltelt fél évre nem volt jellemző a 
munkaterületre járás, de most, hogy be-
indulnak a munkák, szándékomban áll 
alaposabb és elmélyültebb utakat tenni 
az építkezésekre. sajnos annyi egyéb 
elfoglaltsága van a holding vezetőjének, 
hogy inkább vendég a munkaterületen, 
de szeretnék mindent elkövetni, hogy ez 
ne így legyen.
M.: Véleménye szerint mi lehetett a tulaj-
donos célja az ön kinevezésével?
S. I.: A romló gazdasági helyzet mellett 
az elődöm nyugdíjba vonulásával ter-
mészetes módon is döntési kényszerbe 
került a tulajdonos, hogy utódot keres-
sen. Miután eldőlt, hogy a cégcsoporton 
kívülről keressenek új vezetőt, az is 
eldőlt, hogy szélesítenek a keresési fel-
tételeken és nem baj, ha a mélyépítési 
területen kívül találnak megfelelő alanyt. 
A piacra jellemző magas szintű összefo-
nódások és kölcsönös elkötelezettségek 
hálójában nem árt a frissítés, már csak 
azért sem, mert ha túlzottan hosszú 
ideig működik ugyanaz a mechanizmus 
és gyakorlat, az gyakran meggátolja 
az embert abban, hogy észrevegye a 
hibákat.
M.: Fél év után hogyan értékelné a cég-
csoport jelenlegi helyzetét?
S. I.: A cégcsoport egy nagyon nehéz 
éveket átélt piacon meghatározó és erős 
szereplő. A folyamatosan szűkülő építő-
ipari szektorban a Colas az egyik legjobb 
cég. ugyan önmaga is szűkül, de tartja a 
pozícióját és látok esélyt arra, hogy ez a 
pozíció erősödjön.

M.: Hogyan tartja ezt megvalósíthatónak?
S. I.: Világos stratégiára van szükség 
ahhoz, hogy tudjuk, milyen úton hova 
szeretnénk eljutni. A magyar cégcsoport 
mellett új személyek vannak a közép-
európai és az európai Colas vezetésének 
élén is, ami nagy lehetőség arra, hogy 
együtt újrafogalmazzuk a stratégiánkat. 
Az a célunk, hogy három éven belül 
jelentős bevételünk, és biztos profitunk 
legyen, amire támaszkodni lehet. leg-
alább ennyire fontos, hogy megtartsuk, 
és – ha lehet – növeljük presztízsünket, 
amihez szükséges egy kiemelkedő 
működési standard és folyamatoptima-
lizálás. El kell terjesztenünk továbbá az 

üzleti gondolkodást. Úgy kell jó utakat 
építenünk, hogy megfelelő hozamot 
érjünk el. Továbbra is fontos ezen kívül, 
hogy a holdingszervezet diverzifikált 
legyen, de meg kell erősíteni a leányvál-
lalatok feletti kontrollt úgy, hogy eközben 
növeljük az egymás iránti bizalmat és a 
megrendelőink belénk vetett bizalmát. 
A jövőben még erősebben kell kötődnie 
a Colas nevéhez a minőségnek, a kör-
nyezetvédelemnek, az innovációnak, és 
korrekt, kiszámítható partnereinek kell 
lennünk a megrendelőinknek.
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szöveg: Sáfár Endre

  fotó: Nagy Balázs, Colas-Alterra

a

Nívódíjat	Építőipari

kapott szegedi főgyűjtő

Pappert Attila (területi főmérnök), 

Pallay Tibor (az ÉVOSZ alelnöke) és 

Görbedi László (a Colas-Alterra ve-

zérigazgatója) az avatóünnepségen.
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EzzEL A cÉLLAL több meghatározó 
szakmai szervezet, így többek között az 
Építési Vállalkozók szövetsége, a Magyar 
Mérnöki Kamara Építési Tagozata, az 
Építőipari Mesterdíj Alapítvány és a 
Magyar Közmű-technológiáért Egyesület a 
kiemelkedő munkát végzők elismerésére 
Építőipari Nívódíj pályázatot hirdetett meg. 
A bíráló bizottság elsősorban a létesít-
mények létrehozásában részt vevők jó 
együttműködését, a kiváló tervezést és 
leginkább a mesterséget magas fokon 
megvalósító kivitelezést díjazta. A Colas-
Alterra Zrt. ezen a pályázaton két kate-
góriában is indult. Az infrastrukturális 
kategóriában a szegedi főgyűjtővel, ahol 
az Építési Nívódíjat elnyerte, míg a kör-
nyezetvédelmi és vízügyi kategóriában 
a tiszaroffi árvízi tározó Nívódíj elismerő 
oklevélben részesült.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre 
és a díjak átadására az ÉVosZ évzáró 
találkozóján, 2010 decemberében került 
sor. Pappert Attila területi igazgató és 
Geönczeöl Gergely területi főmérnök 
a szegedi munkákban, illetve Dobrádi 
Attila területi főmérnök a tiszaroffi léte-
sítmények kivitelezésénél nyújtott kiváló 
szakmai és irányító teljesítményükért 
kaptak elismerést.
A szegedi főgyűjtő építésénél alkalma-
zott EPB (aktív földmegtámasztásos) 
alagútfúrásos technológia napjaink 
csúcstechnológiáját jelenti, amit itt al-
kalmaztunk elsőként az országban. Ami 
azonban kiemelendő, az a hozzáadott 
elméleti és gyakorlati teljesítmény, ami-
nek köszönhetően a nehéz geotechnikai 
viszonyok ellenére is sikeresen alkalmaz-
ták ezt a technológiát. 

sZegeD maIn ColleCtor honoureD 
wIth ConstruCtIon InDustry awarD 

  In order to propagate the professional 
reputation of companies providing high-standard, 
reliable work performance, several professional 
organisations founded a Construction Industry 
Award for Excellence.
Colas-Alterra Zrt. entered the competition in two 
categories: in the infrastructure category, where 
the Szeged main collector won the Construction 
Industry Award for Excellence; and in the 
environment and water category, where the Tiszaroff 
flood reservoir was awarded a certificate of merit.

A sZíNVoNAlAs, MEGBíZHATó 

MuNKáT VÉGZő CÉGEK Jó HírÉNEK 
áPolásA A sZAKMA EGyÜTTEs ÉrDEKE. 

A tiszaroffi tározó az első olyan árvízi 
tározó, amelyet már üzembe is helyeztek, 
valamint árvízi vészhelyzetben ténylege-
sen alkalmaztak is. A tározó a 2010-es 
rendkívüli árvízi védekezés során is 
igazolta kiváló működőképességét és 
beváltotta a hozzáfűzött reményeket.
Külön öröm számunkra, hogy az építési 
Nívódíj kitüntetettjei közül Pappert Attila 
területi igazgató, a szegedi főgyűjtő 
létrehozásában kiemelkedő szakmai 
teljesítményének elismeréséül a Magyar 
Mérnöki Kamara Építési Tagozatának 
Alkotó Díját is elnyerte. 
Az Építőipari Nívódíjról egy, a létesítményen 
elhelyezett, az alkotók megnevezésével 
ellátott bronztábla tanúskodik. A tábla ün-
nepélyes felavatására 2011. április 12-én, 
szegeden került sor. A rendezvényen, az 
alkotókon és közreműködőkön kívül, a bírá-
ló bizottság tagjai is megjelentek. Mivel a 
főgyűjtő egésze eltakart létesítmény, ezért 
magát a táblát az alsó szennyvízátemelő te-
lep egyik épületére helyezték el. Az épület a 
telep rekonstrukciójának részeként szintén 
az Alterra kivitelezésében készült.
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szöveg: Várady Balázs

 

átalakítás
a

A 2010. ÉVI GAzDASÁGI ADAtOKAt 
elemezve a Colas Út Zrt. vezetése a cég 
átalakítása mellett döntött. Az átalakí-
tás a 2011-es termelési szezon indulá-
sáig lezajlott. A 2010-es évet hét területi 
igazgatósággal kezdtük, majd év közben 
már öt igazgatóság végezte a kivitelezési 
munkákat. Ebből az öt igazgatóságból 
ez év elején alakult három igazgatóság, 
velük kezdtük a 2011-es évet. Cégünk 
változatlanul országos hatáskörrel műkö-
dik, tehát a mostani területi igazgatósá-
goknak a tavalyinál nagyobb működési 
területük van. A 2011-től működő három 
területi igazgatóságunk a következő:

kelet-magyarországi területi Igazgatóság
Vezető: Csufor sándor	területi igazgató

közép-magyarországi területi Igazgatóság
Vezető: Zsiga györgy	területi igazgató

nyugat-magyarországi területi Igazgatóság
Vezető: magyar gyula	területi igazgató

Az igazgatóságok nemcsak a területi 
felosztásban változtak, hanem személyi 
változások is történtek, vagyis a 2011-
es tervszámokhoz igazodó szervezet lett 
kialakítva. Mindhárom igazgatóságon 
kineveztek egy-egy termelési főmérnö-
köt azzal a céllal, hogy az igazgatóknak 
nagyobb lehetőségük maradjon a terüle-
tük menedzselésére üzleti szempontból. 
Mivel a cég életében stratégiai jelentő-
ségűek az aszfaltkeverők és a gyártott 
anyag beépítése, ezért ezek felügyeletét 

és optimális kihasználásuk szervezését 
mindenhol egy technológiai építésve-
zetőre bízták. A megnyert kivitelezési 
munkákat igazgatóságonként – az éves 
tervüktől függően – négy vagy öt épí-
tésvezető irányítja. A munkaterületeken 
változatlanul művezetőink és munkahe-
lyi mérnökeink szervezik a mindennapi 
munkát. Az igazgatóságok számának 
csökkenése nemcsak a termelésben, 
hanem az adminisztrációban is össze-
vonással és létszámcsökkentéssel járt. 
E változások után három – műszaki és 
adminisztrációs struktúrában – hasonló 
igazgatóság jött létre. 
Az átalakítás érintette a monori főmér-
nökséget is, ahonnan visszakerült a 
Kelet-magyarországi Területi Igazgató-
sághoz a gyöngyösi emulziógyár működ-
tetése. A marási és remix feladatokat 
ellátó monori egység gazdasági irányí-
tása Molnár Csaba gépészeti gazdasági 
vezető feladatai közé tarozik.

VálToZATlANul  
orsZáGos HATásKörrEl   
MűKöDÜNK.

  Having analysed financial data from 
2010, the management of Colas Út Zrt. opted 
to carry out a re-organisation scheme within 
the company. Related transformations 
were concluded before the start of the 2011 
production season. We opened 2010 with 
seven regional directorates, while only five 
such units performed construction works 
during that year. Those five directorates were 
converted into three new regional directorates 
at the beginning of 2011. Our three regional 
directorates operating from 2011 are the 
following:

eastern hungarian regional Directorate
Manager: Regional Director sándor Csufor 

Central hungarian regional Directorate
Manager: Regional Director györgy Zsiga 

western hungarian regional Directorate
Manager: Regional Director gyula magyar 

re-organIsatIon at Colas Út 

COlAs Útnál 

Kelet-magyarországi   
területi Igazgatóság

Közép-magyarországi   
területi Igazgatóság

nyugat-magyarországi   
területi Igazgatóság



FóKusZBAN

szöveg: Csillag Pál
 fotó: Csillag Pál

szakmai	
nap

PucHArD zOLtÁn, a Colas-Hungária 
technológiai igazgatója és Cseh Zoltán, a 
Colas-Északkő ügyvezetője szervezésé-
ben a megrendelői, szakhatósági, kivitele-
zői és gyártói oldal képviselői bányalátoga-
táson vehettek részt. A szakmai nap célja 
a (kőbánya) vállalkozások, szakmai körök 
által képviselt kitermelő ipar, valamint a 
megrendelői, kivitelezői oldal által képvi-
selt felhasználói ipar közötti kapcsolatok 

szorosabbá tétele volt. A különböző 
területek műszaki szabályozásainak 
gyártási, felhasználási tapasztalatokhoz 
való igazítása, valamint a hazai ásvány-
vagyon-gazdálkodási stratégia mielőbbi 
kialakítása, hosszú távú, fenntartható 
kereteinek meghatározása különösen fon-
tos feladat. Ezért törekszünk a szakmai 
oldalak közötti közvetlen és folyamatos 
párbeszéd elősegítésére.

A ColAs-ÉsZAKKő TállyAI ÜZEMÉBEN    
2011. áPrIlIs 26-áN sZAKMAI NAPoT rENDEZTÜNK. 

  A technology day was staged on 26 April 

2011 at the Tállya plant of Colas-Északkő Kft. 

Organised by Colas-Hungária Technical 

Director Zoltán Puchard and Zoltán Cseh, 

the CEO of Colas-Északkő, representatives 

of clients, authorities, contractors, and 

manufacturers had a chance to take a tour 

of the quarry. The aim of the technology day 

was to tighten relations between quarrying 

enterprises, extractive industry professionals, 

and the construction sector represented by 

clients and contractors. Two crucial objectives 

are adjusting various technical regulations 

to manufacturing and application-based 

experiences, and the earliest possible 

definition of a long-term maintainable 

Hungarian mineral resource management 

strategy. Thus we strive to promote a direct 

and continuous dialogue between different 

parties within the industry.

teChnology Day In tállya 

tállyán

A SzAKMAI nAP rÉSztVEVŐI 
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Szőke József, műszaki vezérigazgató-helyettes 
Fülöp Pál, útállapot-vizsgálati osztályvezető
Közlekedési Koordinációs Központ
Szabó Zoltán, műszaki igazgató
Simon Attila, főosztályvezető és kollégáik
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Bérces Tamás, bányahatósági főmérnök
Miskolci Bányakapitányság
dr. Izsó István, bányakapitány
Magyar Bányászati Szövetség
dr. Zoltay Ákos, ügyvezető főtitkár
Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar
dr. Tihanyi László, dékán
Bazalt-Középkő Kft.
Laub Ernő, ügyvezető igazgató
Colas-Hungária Zrt.
Puchard Zoltán, technológiai igazgató
Colas Út Zrt.
Boncz Zoltán, vezérigazgató
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városi 	
fejlesztése

Miskolc	

szöveg: Erdősi Imre
   fotó: Erdősi Imre

villamosvasút	
KözEL EGy ÉVVEL ezelőtt számoltunk 
be a Mozaik hasábjain a Miskolc Városi 
Villamosprojekt eddig elkészült és terve-
zett munkáiról. Előző cikkem ott fejező-
dött be, hogy minden feltétel adott ahhoz, 
hogy megkezdjük immáron a forgalmi 
szakaszon a munkavégzést.
A sárga FIDIC szellemében kiírt tender 
két nagyon fontos szempontot fogalma-
zott meg a villamospályával kapcsola-
tosan. Egyik a környezetet érő zaj- és 
rezgésértékek csökkenése, a másik 
a kóboráram-terhelés minimalizálása. 
Nyilvánvalóan a zaj- és rezgésértékek 
csökkenése két lépcsőben érhető 
el, ebből egyik a pályafelépítmény 
helyes megválasztása, másik a majd 
beszerzendő, korszerű villamoskocsik 
kiválasztása.
Ajánlatunkat úgy állítottuk össze, hogy 
ún. rAFs (rugalmas alátámasztású 
folyamatos sínágyazású) felépítményt 
építünk, mely jelenleg az egyik legmo-
dernebb, kellő mennyiségű referenciával 
rendelkező rendszer. lényege, hogy a 
vágány magassági és vízszintes vonalve-
zetéséhez illeszkedve egy vasbeton le-
mezre fogatják le az ún. vályús sínprofilt, 
amit speciális gumielemekkel kell körbe-
venni és kibetonozni, illetve aszfalt vagy 
más típusú burkolattal ellátni.  
A körkörös gumiburkolatnak köszönhető-
en a környezetnek átadódó rezgésterhe-
lés csökken, illetve kóboráram-védelem 
szempontjából szigetelő anyagként is 
működik. Három szakaszon, összesen 
körülbelül 550 pályaméter hosszban, 
fokozott rezgésvédelmi követelmények-
nek kellett megfelelnünk, ezért a rAFs 
rendszer alá még egy 3 cm vastag ipari 

PályAFElÚJíTás,  
VoNAlHossZABBíTás És KAPCsolóDó 
INFrAsTruKTÚrA ProJEKT.
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gumilemez-ágyazást helyeztünk el (ún. 
úsztatott rAFs).
Előnye a rendszernek, hogy így olyan 
villamospályát kapunk, ami gépjármű-
vel való közlekedésre is alkalmas, a 
burkolás módja tág határok között 
megválasztható, így a városképbe job-
ban illeszkedő vágányzat építhető. Akár 
élő- vagy műfű burkolat is készülhet. 
Miskolcon például a belvárosi sétáló ut-
cás részen nem aszfaltburkolat, hanem 
a sínek közében nagykockakő mintás, 
nyomott (press) betonburkolat került a 
főépítész kérésének megfelelően. 
A nyomott betonburkolat C20-16/KK 
minőségű betonból készült, 10 cm vas-
tagságban, melybe a betonüzemben – a 
fagyállóság fokozására – légpórusképző 
adalékszert kevernek.  
A bedolgozhatóság megkönnyítésére és 
a mikrorepedések kialakulásának meg-
előzésére polipropilénből készült elemi 
szálakat kevernek bele a helyszínen, 
melyek az egyenletesebb elkeveredés 
és betonba való tapadás érdekében 
speciális bevonattal vannak ellátva. 
Ezek az elemi szálak egyúttal a későb-
biekben növelik a beton kopásállóságát 
is. A beton felszínét a kiöntést követően 
simítják és ~2 mm vastagságban terítik, 
majd bedörzsölik a színezőanyagot, 
ezzel egy időben pedig glettelik a beton 
felszínét. Amint a beton felülete a szük-
séges felületi szilárdságot eléri (meghúz), 
a betonra egy vékony műanyag fólia 
kerül, amin át benyomják a gumi- vagy 
műanyag sablont. Ez a fólia hivatott 
megakadályozni azt, hogy a beton vagy a 
színező anyag a sablonhoz tapadjon és a 
felületen sérülések keletkezzenek. 

A tender szerinti elképzelés az volt, 
hogy a pálya építéséhez csak az után 
fogunk hozzá, hogy a peronok átépítése 
és a pálya geometriájának változása 
miatti közmű- és elektromosrendszer-
kiváltások, valamint az útkorrekció 
elkészül. Megbízói kérésre azonban az 
útkorrekciós és pályaépítési munkák 
szétválasztása helyett a munkavégzés 
alá vont területen egyszerre kellett elvé-
gezni az adott szakaszhoz kapcsolódó 
összes kivitelezési feladatot, tehát a 
villamospálya bontásával és építésével 
párhuzamosan zajlott az útpálya kor-
rekciója, a szükséges közműkiváltások, 
az elektromos és közvilágítási rendszer 
átépítése és a peronépítési munkák.
A tender szerint fel kell még újítanunk a 
kocsiszíni vágányokat is, ahol költség-
takarékossági okokból nem burkolt vágá-
nyok épülnek, hanem a rekonstrukció 
alá vont szakaszon kibontott, ún. II-es 
állapotú sínek lesznek beépítve.
A már átadott pályaszakaszt közel fél éve 
nagy megelégedéssel használja az üze-
meltető és a lakosság. Pozitív visszajel-
zéseket kapunk arra vonatkozóan, hogy 
a villamos közlekedése halkabb, futása 
egyenletesebb lett. Eredményeink iga-
zolták, hogy a tenderben előírt 2,5 dB-es 
csökkenést teljesítettük, sőt a színház és 
a zenepalota környezetében, az úsztatott 
pályaszerkezetnek köszönhetően, több 
mint 5 dB csökkenést sikerült elérnünk, 
elősegítve ezzel a magas színvonalú 
előadások zavartalanná tételét.

  We covered the completed and pending works of the Miskolc urban tram network project in Mozaik 

Magazine nearly one year ago. Since then, the tracks between Tüzér Street and Thököly Road have been 

closed down, and demolition of catenaries and tracks has commenced on one-third of the nearly four-

kilometre-long section. The line is composed of regular, flexible-support tracks of continuous embedding 

technology, with AC11 rolled asphalt cover, and – on the one-km-long city-centre section – coloured 

stamped concrete imitating paving stones. The successful initial test run took place on 28 October 2010, 

and operational trials kicked off on 1 November, ensuring uninterrupted tram traffic. The operator and local 

residents have been using the commissioned tram-line section with great satisfaction. We have received 

positive feedback regarding trams running with lower noise and their ride being smoother.

tram network Development In mIskolCs 
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4.
elkerülő szakaszának építése

Folytatódik    számú főúta

szöveg: Beke Péter
   fotó: Beke Péter, Löki Zsolt

Debrecent
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2009 nyArÁn írtÁK ALÁ a 4-es szá-
mú főút Debrecent elkerülő szakaszának 
kivitelezési szerződését. A szerződés 
szerint a munkaterület átadás-átvételére 
a megrendelő NIF Zrt. által elvégeztetett 
terület-előkészítési munkák (fakivágás, 
tuskóirtás, régészeti feltárás) befejezése 
után kerülhetett sor. 
A kivitelezésre alkalmas, átadott terü-
leteken, 2010 folyamán elvégeztük a 
földmunkák és a töltésépítés zömét, 
megépült a tervezett Debrecen–Tiszalök 
vasútvonal feletti híd és a vadátjáró a 
pályalemezek szintjéig, továbbá több 
szakaszban – összesen 5,5 km hosszon 

– elkészült a pályaszerkezet a kötőrétegig. 
A pályaszerkezet melletti padkafeltölté-
sek és tereprendezési feladatok szintén 
elkészültek, akárcsak a vízelvezető 
rendszer vasút alatti szakaszainak átsaj-
tolása.
2011. március végén folytatódtak a 
földmunkák a magas töltések építésével. 
A vízelvezető rendszer kivitelezése a bur-
kolt medrek és az átereszek építésével, 
valamint a záportározók földkiemelésé-
vel haladt tovább.
Május végére a védőréteg szintjéig 
valamennyi rendelkezésre álló területen 
elkészült a földmű, folytatódhat a pálya-
szerkezet építése, melyből 12 000 m3 
Ckt és 40 000 t különböző típusú aszfalt 
van hátra. Ezzel párhuzamosan készül-

nek a vízépítési feladatok. A kiépítendő 
környezetvédelmi feladatrészek (zaj- és 
madárvédő falak, kerítések, növény-
telepítés) kivitelezésére megtörtént az 
alvállalkozók kiválasztása, a szerződések 
aláírását követően kezdődik a munka.

A ColAs ÚT MáJus 
VÉGÉrE A VÉDőrÉTEG sZINTJÉIG 
VAlAMENNyI rENDElKEZÉsrE álló TErÜlETEN 
ElKÉsZÜl A FölDMűVEl.

  On areas handed over and available 
for construction, the bulk of earthworks 
and embankment construction works were 
completed during 2010. The bridge planned 
above the Debrecen-Tiszalök railway line and 
the wildlife passageway were both finalised 
up to deck-slab level. In addition, pavement 
structure was prepared up to the binding 
course in multiple stages, on an aggregate 
length of 5.5 km. Alongside the pavement 
structure, shoulder filling and landscaping 
works were also finished, as well as jacking of 
the drainage-system components underneath 
the railway.
Earthworks involving construction of high 
embankments were re-launched at the end of 
March 2011. Implementation of the drainage 
system is in progress, including construction 
of paved beds and culverts, and excavation of 
storm reservoirs.
By the end of May, earthworks were completed 
up to protective-layer level on all available 
areas, therefore enabling resumption of 
pavement structure construction, from which 
some 12,000 m3 of cement-bound road base 
and 40,000 tonnes of various asphalt types 
are still to be incorporated. Water engineering 
tasks are performed simultaneously. 
Subcontractors have been appointed for 
execution of environmental protection work 
phases (noise screening and bird-protection 
walls, fences, plantation works), and activities 
are to commence following the signing of 
respective contracts.

ConstruCtIon of the DeBreCen Bypass 
seCtIon resumes on maIn roaD no. 4 
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szöveg: Tóth Miklós

  fotó: Juhászné Sávolyi Judit

A KörGyűrű M1–M6-os sZAKAsZáN ÚJ 
TECHNolóGIáKAT HAsZNál  A ColAs-HuNGárIA.

M0
Befejezéshez	közelít   

-ás bővítése
az
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A KIVItELEzÉSI MunKÁK HAtÉ-
KOnySÁGA és a vállalatcsoport által 
elvárt minőségi szint sokszor nemcsak 
az összehangolt koordináción, hanem 
a korábbi merev, olykor kevésbé költ-
séghatékony technológiák lehetséges 
alternatív megoldási módján is múlik. Az 
M0-ás autóút Magyarország egyik leg-
forgalmasabb útszakasza lesz, többek 
között ezért, valamint a közeli befejezési 
határidő miatt is különös odafigyelést és 
összehangolt munkát igényel, nemcsak 
a főpálya, hanem a melléképítmények 
vonatkozásában is.
Az egyik ilyen technológia a korábbi, 
előre gyártott elemekből épített bevá-
gási folyóka monolit technológiával való 
kiváltása. Költséghatékonysága mellett 
óriási előnye, hogy sokkal kevesebb 
anyagmozgatással jár. A monolit szerke-
zethez szükséges betont saját keverőte-
lepünkön állítjuk elő, ezért nincs szükség 
az előre gyártott elemek daruzására és 
a helyszín többszöri, olykor nehézkes 
megközelítésére. Ennél a szerkezetnél 
nincs szükség fugázásra, a szerkezet 
sokkal homogénebb, az altalajjal együtt 
dolgozva stabilabb, ezért reményeink 
szerint az eddigi garanciális problémáink 
jelentős részben megszűnnek. A befeje-
zési határidő végéhez közeledvén nem 
kell időt áldozni a göngyölegként felhal-
mozódott raklapok és összekötő elemek 
takarítására sem, hiszen a technológiá-

ból adódóan ilyenek nem keletkeznek. 
reméljük, hogy az itt alkalmazott 
technológiát más, hasonló kivitelezési 
feladatoknál is tudjuk hasznosítani.
A másik technológia az előre gyártott 
fizikai elválasztó elemek helyszíni monolit 
technológiával való beépítése. A legna-
gyobb problémát ennél a technológiánál 
az alkalmazási engedélyek és a licenc 
megszerzése jelenti. Cégcsoportunknál 
több francia és német céggel folytak tár-
gyalások, de a magyarországi alkalmazási 
gyakorlat annyira különböző, hogy végül 
egy angol cégre esett a választás. A fizikai 
elválasztó elemek költséges és összetett 

fuvarozása és daruzása helyett csak 
egy, a meglévő pályán dolgozó speciális 
finiserre van szükség, amely a saját tele-
pünkön kevert betonból dolgozik. A meg-
oldás költséghatékonysága mellett nincs 
szükség a működő pálya költséges és 
sok bosszúságot okozó forgalomkorlátozá-
sára. Az elemeket nem kell egymáshoz 
rögzíteni, így az elkészült szerkezetnek 
nem lesz az alkalmazott anyagok eltérő-
ségéből adódó gyenge pontja. Ha sikerül 
leküzdenünk az előttünk álló bürokratikus 
nehézségeket, Magyarországon ez lesz az 
első ilyen technológiával elkészülő fizikai 
elválasztó fal.

  Motorway M0 is set to become one of the busiest road sections in Hungary. This fact and the rapidly 
approaching completion deadline require particular precision and a great degree of teamwork – not only in 
respect of the main carriageway, but also with consideration to auxiliary structures.
Replacing the precast-element gutter with monolith technology represents one of such methods. This 
technology requires less material haulage, while concrete for the monolith structure is coming from 
our own mixing plant. This method does not involve joint cutting and sealing, the permanent structure 
becomes highly homogenous and more stable when working together with the subsoil, therefore we expect 
a significant decrease in related defect-liability issues. We trust that implementation of the method 
debuting on this site will also be possible on upcoming project locations.
The other such technology entails the substitution of precast step barriers with in-situ monolith construction. 
We concluded a series of negotiations with a number of French and German companies, but application 
conditions in Hungary differ so greatly from their standards that our final choice fell on a British enterprise. 
Instead of the costly and complex transportation and craning of step-barrier units, a special paver is 
solely required that works on the completed carriageway, and incorporates concrete produced by our own 
mixing plant. In addition to the sophisticated cost efficiency associated with this solution, expensive and 
over-complicated traffic diversions on the operational carriageway are rendered unnecessary. Units are not 
required to be clamped to each other, thus the completed structure will not have an Achilles heel resulting 
from a diversity of applied materials. If we manage to tackle some administrative difficulties ahead of us, this 
will be the first step-barrier system in Hungary constructed with in-situ technology.

m1-m6 seCtIon of motorway m0 rIng nears CompletIon 
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szöveg: Farkas Tibor

 fotó: Venesz László, Farkas Tibor

Célegyenesben

 elkerülő szakaszaaz M85	Enesét	

A tÉL BEÁLLtA ELŐtt fontos volt, hogy 
az elkészült földművet és C12/15 beton 
alaprétegeket „lezárjuk”, a fagyveszély-
től megóvjuk. A kint dolgozó kollégák 
a tavalyi télies időjárással dacolva 
beépítették a szükséges pályaszerkezeti 
rétegeket, elkészültek a csomópontok 
megépíthető részei és ideiglenes 
vízelvezetéseket építettek ki, így télre 
nyugodtak lehettünk afelől, hogy a fagy 
és a csapadék nem tehet nagy károkat a 
korábban megépített rétegekben.
A múlt év tavaszához képest az időjárás 
kegyesebb volt idén. Fontos volt, hogy a 
főpálya építését akadályozó fő- és össze-
kötő útvonalak korrekciói elkészüljenek 
és a forgalomnak át lehessen adni őket. 
Ezen szakaszok közbenső részei már ta-
valy megépültek, idén pedig a forgalom 
terelése mellett a rákötések készültek el. 
Jelenleg a főpályát külön szintben 

keresztező földutak burkolt szakaszain 
folyik a Ckt4- és az aszfalt rétegek 
beépítése. Építésszervezési okokból 
kerültek előtérbe ezek az utak. Miután 
elkészülnek, minden, a főpályát keresz-
tező forgalom (lakossági, ipari, mezőgaz-
dasági) kizárható és a csomóponti ágak, 
valamint a gyorsfogalmi pálya szerkeze-
tei akadály nélkül építhetők lesznek.
A következő szakaszon a jobb pálya 
beton és aszfalt alaprétege készült el, a 
bal pályán pedig a Cth stabilizált réteg 
profilozása folyik. A főpálya építése 
ezen szakaszokkal folytatódik a földutak 
szerkezeti rétegei után. 
Bízunk benne, hogy a tavalyi csapadé-
kos, a munkákat jelentősen megnehezí-
tő időjárással ellentétben, idén optimális 
éghajlati körülmények is jó alapot szol-
gáltatnak arra, hogy augusztustól már 
használatba vehessük ezt az útvonalat. 

A TáVlATI M85 GyorsForGAlMI 
ÚT  2007–2013 KöZöTT MEGÉPíTENDő 
sZAKAsZáNAK rÉsZE  A 7 KM HossZÚ, ENEsÉT ElKErÜlő sZAKAsZ És 

A HoZZá TArToZó EGyÉB uTAK ÉPíTÉsE.

  It  was crucial to “seal” completed 
earthworks and C12/15 concrete base layers 
before the winter season, thus protecting them 
from frost. In a constant battle against harsh 
weather conditions, our colleagues working on the 
site managed to incorporate necessary pavement-
structure layers. Where feasible, interchange 
segments were also finished, and temporary 
drainage solutions were put in place, making sure 
no major damages could occur to the already built 
layers as a result of frost and precipitation.
Currently, incorporation of cement-bound road 
base and asphalt courses is ongoing on paved 
sections of dirt roads crossing the main carriageway 
on overpasses or in underpasses. Once they are 
completed, we will be able to shut off all forms of 
traffic (public, agricultural, industrial) crossing the 
main carriageway, and uninterrupted construction of 
interchange ramps and structures on the motorway 
will finally become possible. 
In the next stage, concrete and asphalt base layers 
of the right carriageway have been completed, 
while profiling of the stabilised layer is under way 
on the left carriageway. Construction of the main 
carriageway is to be resumed with these sections 
subsequent to structural layers of dirt roads.
We are optimistic that contrary to last year’s wet 
weather conditions, which greatly hindered work 
performance, ideal circumstances will also provide 
a solid basis for putting this route into use by August.

the m85 enese Bypass gets off 
to a flyIng start In 2011
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szöveg: Kiss-Dér Péter
  fotó: Rompos Gábor

  Construction works of the 1,900-m2-floor-
area building commenced at the end of May 
2010. The supporting framework is composed of 
24-m-long precast, stressed, reinforced concrete 
beams, and are covered with 160/0.88-mm 
trapeze plates, 25-cm-thick mineral-wool heat 
insulation, and Sika Sarnafil PVC waterproofing. 
Heating and cooling of the building is provided by 
a high-performance soil-probe heat pump, which 
utilises energy from 14 wells, each of them 100 
m deep. Drainage of the complete road surface 
also concerned our scope of works. Rainwater 
from the internal parking lot is collected through 
an oil trap into three 50 m3 tanks, which supply 
water for the automatic irrigation system of 
the greenery surrounding the building. The 
supermarket opened its doors to customers on 
10 March 2011.

lIDl supermarket ConstruCtIon 
on nagykŐrÖsI roaD 

a
úton

Lidl-áruház	

Nagykőrösi

2010. MÁjuS VÉGÉn kezdődött az 
1900 m2 hasznos alapterületű épület 
kivitelezése. A 24 fm hosszú, előre 
gyártott feszített vasbeton gerendákból 
álló tartószerkezetet 160/0,88 mm-es 
trapézlemez, 25 cm vastag ásványgya-
pot hőszigetelés és sika sarnafil PVC víz-
szigetelés fedi. A tetőszerkezet 3,5 fokos 
fél nyeregtető. A ház fűtését és hűtését 
egy nagy teljesítményű, talajszondás 
hőszivattyú látja el, mely a 14 db 100 m  
mély kút energiáját alakítja át. A 73 
személyautó fogadására képes parkoló 
felülete térköves, a közlekedő aszfalto-
zott. A projekthez tartozott a Nagykőrösi 
út bővítése, valamint újra aszfaltozása 
is 233 méter hosszon, beleértve egy 
közlekedési csomópontot is. Az útfelület 
teljes vízelvezetése is társaságunk 
feladata volt. A belső parkoló csapa-
dékvize 3 db 50 m3-es tartályba gyűlik 
össze olajfogón keresztül, melyből a ház 
zöldfelületének öntözését látják el au-
tomata rendszer segítségével. Az üzlet 
2011. március 10-én nyílt meg.

NyolC HóNAP AlATT  ÉPíTETTE FEl A 

ColAs A lIDl ÚJ, KöZEl KÉTEZEr NÉGyZETMÉTErEs FőVárosI áruHáZáT.
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szöveg: Tóth Sándor, Szabó Martin

 fotó: Szabó Martin

külső gerincút

AZ ÉPíTENDő ÚT sZIGETsZENTMIKlós, 
sZIGETHAloM, TöKöl  TElEPÜlÉsEK És TÉrsÉGÜK JElENTősEN 
MEGNőTT ForGAlMáT HIVAToTT ElVEZETNI.

Épül a csepeli
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2011. MÁrcIuS 16-Án a Colas Út Zrt. 
elkezdte a csepeli gerincút M0-ás autóút 
és lórév közötti szakasza I. ütemének épí-
tését a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. megbízásából. A munka kapcsolódik 
a Colas-Hungária Zrt. Autópálya Igazgató-
ságának kivitelezésében is épülő M0-ás 
autóút M6-os autópálya–51-es főút közöt-
ti szakaszának szélesítési munkáihoz.
A csepeli gerincút szigetszentmiklósi ága 
az 51101. jelű út és az M0-ás autóút 
csomóponti ágak csatlakozásától indul 
és szigetszentmiklós, illetve Halásztelek 
ipari és mezőgazdasági területein ke-
resztül éri el a meglévő 5101. jelű utat 
a 4. sz. körforgalmi csomóponttal. A 4. 
és 5. sz. körforgalom között a jelenlegi 
5101. jelű út szélesítésével alakítjuk ki 
az új útpályát. Az építendő út 2x1 sávos, 
de 2x2 sávossá lesz bővíthető.
A nyomvonal többnyire alacsony töltésen, 
beépítetlen külterületen vezet, több 
országos közutat érint, illetve csatlakozik 
hozzá. A kezdőszelvényben az 51101. 
jelű út és az M0-ás autóút csomóponti 
ágak csatlakozása egy 35 m sugarú kör-
forgalmi csomóponttá fog átépülni, mely 

geometriáját és forgalmát illetően a leg-
nagyobb volumenű az építendő, öt darab 
körforgalom közül. Külön kihívást jelent, 
hogy a forgalom fenntartása mellett 
építendő szakaszon három körforgalom 
nagyforgalmú utak keresztezésénél épül, 
melyeket egy időben, június közepén 
lehet elkezdeni. 
Az útépítéshez kapcsolódóan hírközlési 
vezetékek, kis- és középfeszültségű 
vezetékek, víz- és szennyvízvezetékek, 
továbbá gáz- és szénhidrogén-vezetékek 
kiváltása szükséges, ezek közül az 
utóbbiak jelentik a legnagyobb feladatot, 
ugyanis több helyen keresztezi az épí-
tendő út nyomvonalát a Csepel leágazó I. 
DN 250 földgázszállító, a Csepel leágazó 
II. DN 300 földgázszállító, a Vecsés–Cse-
pel DN400 földgázszállító és a PE D250 
gázelosztó vezeték, valamint az ezekhez 
tartozó anód és hírközlő kábelek. A főbb 
csomópontokban közvilágítás létesítése 
is a projekt részét képezi.
Jelenleg a földmunkaépítés történik, az 
útépítés és az ehhez kapcsolódó közmű-
vezeték-kiváltások várhatóan 2011 nyarán 
indulnak, és október végére fejeződnek be. 

Bízva a tavalyihoz képest kedvezőbb 
időjárásban és a környéken élők türelmé-
ben, cégünk mindent meg fog tenni azért, 
hogy ez év őszére elkészüljön a gerincút 
jelen szakasza, és reméljük, hogy az erre 
közlekedők kényelmét fogja szolgálni.

  On 16 March 2011, Colas Út Zrt. 
commenced construction works on phase II of the 
Csepel ridge-road section between motorway M0 
and Lórév. The job is linked to the widening works 
of the motorway M0 section between motorway 
M6 and main road 51, performed – among other 
companies – by Colas Hungária Zrt.’s Motorway 
Directorate. The road to be constructed is to divert 
highly intensified traffic from the settlements 
of Szigetszentmiklós, Szigethalom, Tököl, and 
surrounding regions. The new road section was 
designed with a 2x1 lane configuration, with 
optional upgradability to 2x2 lanes.
Most of the carriageway is winding on low 
embankments, outside built-up areas, intersecting 
and linking up with a number of national public 
roads. At the starting point, the junction of road no. 
51101 and motorway M0 is to be converted into 
a 35-m-radius roundabout, which – considering 
its geometry and traffic capacity – is the most 
prominent among the total of five roundabouts to 
be established. A particular challenge is posed 
by the task to construct three roundabouts at the 
intersections of highly congested roads without 
traffic being closed off, and with works to be 
launched simultaneously in mid-June.
Currently, earthworks are in progress – road 
construction and related public-utility relocations 
are expected to go ahead in the summer of 2011, 
and will be concluded by the end of October.
Having confidence in more advantageous weather 
conditions compared to those of last year, and the 
patience of local residents, we will make all efforts to 
complete this ridge-road section and hope that it will 
serve the comfort of motorists using the new road.

Csepel’s eXternal rIDge-roaD 
unDer ConstruCtIon 

a	gerincút	főbb	mennyiségei	a	6,3	km	hosszúságú	szakaszon:

Humuszleszedés 20 000 m3

Alkalmatlan talaj eltávolítása 19 000 m3

Töltésépítés, védőréteg építését is beleszámolva 115 000 m3 

Ckt 13 000 m3 

Aszfaltburkolatok 29 000 tonna

Kis- és középfeszültségű vezetékek kiváltása 3000 m

Közvilágítási hálózat kiépítése 3500 m

Víz- és csatornavezetékek kiváltása 1000 m

szénhidrogén-vezetékek kiváltása 700 m
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szöveg: Kovács László

  fotó: Kovács László

épül
Két	körforgalom	

 Kecskeméten
2010 NoVEMBErÉBEN KEZDőDöTT   
A KECsKEMÉTI MErCEDEs Gyár MEGKöZElíTÉsÉT BIZTosíTó 
KÉT KörForGAloM ÉPíTÉsE.
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 Kecskeméten
two rounDaBouts unDer ConstruCtIon 
By Colas In keCskemÉt 

  In 2010 we were in the position to kick 
off construction works of two roundabout 
intersections, which are currently in the centre 
of public attention due to the nearby Mercedes 
factory.
Existing pavement structures do not meet 
future requirements, thus works at both 
junctions involve a complete demolition of 
the existing pavement. That is followed by 
incorporation of some 1,500 m3 of protective 
layer and 1,200 m3 of C 12 concrete pavement 
foundation, as well as nearly one km of kerb 
construction. Since the soil-mechanics 
expert’s opinion defined the soil’s drainage 
capacity as moderate, installation of Q-BIC 
water infiltration system under the ditches 
was specified, to which collected rainwater is 
transferred through gullies.
Our scope of works also includes widening 
of an underpass at roundabout III, ensuring 
pedestrian and bicycle traffic. Furthermore, 
public lighting is to be established at both 
roundabouts.

tAVALy ŐSSzEL KEzDHEttünK 
HOzzÁ a Mercedes gyár miatt kiemelt 
figyelemmel kísért két körforgalmú cso-
mópont építéséhez. A szerződés aláírá-
sának elhúzódása okozta kései kezdés 
miatt a múlt év végén, illetve az idén, az 
első téli hónapokban a közműkiváltási 
munkákat (víz, gáz, optika, 20 KV)  
végezhettük csak el, de így a jó idő 
megérkezésekor azonnal megkezdőd-
hettek a földmunkák és pályaszerkezeti 
rétegek építési munkái.
A meglévő burkolatok pályaszerkezetei 
a jövőbeni igényeknek nem feleltek 
meg, ezért mindkét csomópont a meg-
lévő pályaszerkezet teljes elbontásával 
valósul meg. A Mercedes gyár építése 
okozta állandó építési forgalom, vala-
mint az 5-ös és 54-es számú főutak 
jelentős forgalma miatt az építés fél 
pályás zárás és jelzőlámpás forgalom-
irányítás mellett zajlik. 
A pályaszerkezetek elbontását követi a 
közel 1500 m3 védőréteg és 1200 m3  
C 12 beton burkolatalap beépítése, 
valamint a megközelítőleg 1 kilométer 

szegélyépítés, melyet az 5-ös számú 
főúton lévő I-es körforgalomban két 
ütemben, az 54-es számú főúton lévő 
III-as körforgalomban három ütemben 
végzünk el. A III-as körforgalmat a plusz 
egy ütem miatt majdnem egy hónap 
eltéréssel adjuk át a forgalomnak.
A vízelvezetési rendszer átépítése 
szintén szükségessé vált. Mivel a talaj-
mechanikai szakvélemény szerint a talaj 
vízelvezető képessége csekély, az árok-
rendszer alá Q-BIC szikkasztó rendszer 
beépítését írták elő, melyekbe víznyelő 
aknákon keresztül jut el az összegyűlt 
csapadékvíz.
Az 54-es főúton épülő III. számú körfor-
galom előtt a csomópont balra kanya-
rodó sávokkal rendelkezett, melyeket 
a körforgalom-építések miatt meg kell 
szüntetnünk. Ez jelentős visszabontá-
sokkal jár a csomóponttól kb. 250 m-re 
eső osztályozók kezdetéig.
Feladatunk továbbá egy, a gyalogosok 
és kerékpárosok közlekedését segítő, 
meglévő aluljáró szélesítése a III-as kör-
forgalomban, mely a hídszegélyek visz-
szabontását, a pályalemez és úszólemez 
szélesítését és új hídszegély építését, 

valamint a teljes szerkezet újraszigetelé-
sét foglalja magába.
Annak ellenére, hogy a körforgalmak 
külterületen helyezkednek el, a hatóság 
előírásainak megfelelően mindkét 
körforgalomban kiépítjük a közvilágítási 
hálózatot, de a gyalogos aluljáró vilá-
gítását is felújítjuk, biztosítva ezzel a 
biztonságos közlekedés lehetőségét.
Társaságunknak a kivitelezés során 
nemcsak a közvetlen megrendelőnek, a 
NIF Zrt.-nek az igényeit kell szem előtt 
tartanunk, hanem a Mercedes gyár né-
met tulajdonosainak elvárásait is ki kell 
elégítenünk. reméljük, sikerül.
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szöveg: Jánosi János

  fotó: Rompos Gábor, Jánosi János

Felsőzsolca 
árvízvédelmi

térségében

munkák
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Felsőzsolca 
A ColAs AKTíVAN rÉsZT VEsZ  
A FElsőZsolCA És KörNyÉKE árVíZVÉDElMI rENDsZErÉNEK 
KIÉPíTÉsÉBEN. 
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MInDEnKI EMLÉKSzIK a megrázó 
képekre tavaly nyár elején, amikor csak 
ladikokkal és csónakokkal lehetett 
közlekedni a sajó által elöntött Felső-
zsolca utcáin. A tavaly májusi rekord-
mennyiségű csapadék eleve megtelt 
vízfolyásmedreket talált Észak-Magyar-
országon. A körülmények szerencsétlen 
összejátszása következtében április 
és május hónapban soha nem látott 
magasságú és vízhozamú árhullámok 
keletkeztek a térség közepes és kisebb 
folyóin, így a sajón és a Bódván is. 
Május 30-án újabb nagy mennyiségű 
csapadék hullott a sajó vízgyűjtőjére, 
melynek hatására heves áradás alakult 
ki a folyón. Az eredmény Felsőzsolcán 
és ónodon összedőlt házak, megrongá-
lódott közművek és közutak, nem be-
szélve az elhúzódó védekezés milliárdos 
költségeiről. 
A 2010. júniusi árhullámot megelőzően 
a sajón a legnagyobb árhullám 1974-ben 
vonult le.
A kormány a sajó völgye településeinek 
védelme érdekében Borsod-Abaúj-
Zemplén megye területére veszélyhely-

zetet hirdetett ki és egy intézkedési 
tervet dolgozott ki, amely arra kötelezi a 
résztvevőket – beleértve az érintett ha-
tóságokat, szakhatóságokat is –, hogy 
működjenek közre az alapbiztonság 
megteremtésében a kiviteli munkák 
gyors lefolyásának elősegítésében.
Közbeszerzési eljárás keretében 
pályázatot írtak ki az árvízkárok meg-
előzését szolgáló komplex árvízvédelmi 
rendszer kiépítésére Felsőzsolcán és 
környékén. Az eljárás eredményeképpen 
a KöTIVIÉP’B (Közép-Tiszavidéki Víz-
építő és Telekommunikációs Kft.) és a 
Colas-Alterra Zrt. alkotta „Borsod 2011” 
Konzorcium nyert. Az Alterra 10 % feletti 
alvállalkozójaként a Colas-Hungária Zrt. 
a 12 projektelemből álló munkákból há-
rom komplett munkarész kivitelezésére 
kapott megbízást. 

FELSŐzSOLcA KörtöLtÉS:  
rÉSFALAK
A projektelem a konzorciumi társsal 
közösen készülő, hat szakaszból álló 
felsőzsolcai körtöltés résfalas szakasza-
iból áll. A második szakasz a Kis-sajó 

melletti 300 méter a 3-as út mellett, 
míg az ötödik, 375 méter hosszú sza-
kasz a város főközlekedését biztosító 
sajó utca mentén épülő, átlagosan 5 
méter mélységű vasbeton résfalra épült 
1,5-2 méter magas parapetfal alkotja 
a fő védelmi vonalat. Műszakilag ettől 
eltér a 3. szakasz úgynevezett plaszti-
kus résfalra épített kötött anyagú gátja. 
A résfalak szerepe a jó vízáteresztő 
képességű kavicsos altalajban az árvi-
zekkor átszivárgó víz útjának lezárása.
 
ÓnODI KörtöLtÉS
ónod település Dél-Borsod északi  
határán, a Hernád-torkolat felett  
2 kilométerre helyezkedik el. A folyó itt 
már a Hernád és a Hejő által szabdalt 
síkságon kanyarog. A sajó árterébe 
épült veszélyeztetett községet egy  
2642 méter hosszban kiépített, a 
mértékadó árvízszintet +1 méterrel 
meghaladó körtöltéssel tervezik megvé-
deni. Az építési tevékenység alapvetően 
nagy tömegű földmunkából, monolit 
vasbeton aknákkal és előre gyártott vas-
beton csőelemekkel készülő vízépítési 
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szöveg: Terjéki József
  fotó: Terjéki József

  The rather shocking images from last 
summer live vividly in our memories – boats and 
dinghies swayed on the streets of Felsőzsolca, 
completely flooded by the River Sajó. 
In order to protect settlements in the Sajó 
Valley, the government declared a state of 
emergency for Borsod-Abaúj-Zemplén County, 
and swiftly developed an action plan.
A tender was announced under a public 
procurement scheme, which was awarded 
to the consortium having Colas-Alterra Zrt. 
among its members. 
The six-block circular embankment is prepared 
in cooperation with our consortium partner, 
and is composed of slurry wall compartments. 
The primary line of defence comprises 1.5- to 
two-m-high parapet walls built on reinforced 
concrete slurry walls with a five-metre average 
depth. Slurry walls are meant to cut off water 
leakages in the permeable, gravelly subsoil at 
the time of floods.
According to plans, the endangered village of 
Ónod, situated on the Sajó’s floodplains, is 
to be protected by a 2,642-m-long circular 
embankment that exceeds the design flood level 
by +1 m. The material quantity to be incorporated 
into the embankment is approximately  
150,000 m3, while the extent of Betonit-covered 
surfaces adds up to 53,000 m2.
In the vicinity of Bódvarákó and Bódvaszilas, 
three auxiliary reservoirs are constructed on the 
upstream section of the Bódva Creek to enhance 
effective flood prevention efforts. The elevation 
of embankments on an aggregate length of  
4,726 m is to be set +0.5 m above the design 
flood level. With the maximum flood levels, 
storage of nearly one million m3 of water 
becomes feasible.

saJÓ-BÓDva-hernáD rIver DreDgIng  
On certain sections of the rivers, several gravel 
bars and islands were formed with collapsed 
trees and growing vegetation, blocking the free 
flow of water. With consideration to planned 
regulation width and depth, the primary 
goal of removing these alluvial obstacles is 
having a bed compliant with regulations and 
plans. Dredging locations designated on the 
three rivers affect 43 settlements altogether. 
Dredging length: 18 km; extracted material 
quantity: 320,000 m3.

flooD-preventIon works  
In the felsŐZsolCa regIon 

műtárgyak kialakításából áll. A tervezett 
védőgát alapvetően anyagnyerő-helyről 
hozott, illetve kotrásból származó  
szemcsés anyagból épített földmű.  
A töltés mindkét oldalának rézsűhajlása 
1:3, maximális magassága az eredeti 
terepszint fölött 3,4 méter, az átlagos 
magasság 3,2 méter. Különlegessége a 
védműnek, hogy kötött anyag hiányában 
a vízoldali rézsűre és előtérre fektetett 
bentonitos paplan, hivatalos elneve-
zéssel szálerősített, geoszintetikus 
agyagszigetelő lemez biztosítja a töltés 
vízzáróságát. A beépítendő töltés 
mennyisége közel 150 000 m3, míg a 
bentonittal borított felület nagysága  
53 000 m2-t tesz ki.

BÓDVALEnKEI SzüKSÉGtÁrOzÓ
 A Bódva vízgyűjtő területének kiterje-
dése 1727 km2, melynek több mint fele 
Magyarországon található. A folyó jelen-
tős árvizek kiöntés nélküli levezetésére 
csak szakaszosan képes. A hatékony 
árvízvédekezéshez a Bódva felső szaka-
szán Bódvarákó és Bódvaszilas környé-
kén 3 db szükségtározó épül. A Colas-
Hungária Zrt. kivitelezésében épülő 
bódvalenkei szükségtározó Hídvégardó 
és Bódvalenke községek külterületén 
helyezkedik el. A tározó 4726 m 
hosszú töltése a komjáti–bódvalenkei 
közút mellől indul, majd megkerülve a 
szigorúan védett ex-lege területeket, a 
sas-patak torkolata alatt éri el a Bódvát. 
Itt csatlakozik a 712 m hosszú  
a szükségtározó megfelelő üzemelésé-
hez szükséges ún. összekötő töltéshez.  

A töltések magassági szintje a mérték-
adó árvízszint +0,5 méteren épül ki. 
A maximális elöntési szintnél közel 1 
millió m3 víz tárolására lesz lehetőség.  
A töltések építéséhez a közelben talált 
és kitermelt kötött anyagból közel  
180 000 m3 -t kell beépíteni. Különleges 
nehézséget a mocsaras, lápos ex-lege 
terület mellett a természetvédelmi 
előírások betartásával történő munka-
végzés, illetve a töltésalapozás jelenti.

SAjÓ–BÓDVA–HErnÁD  
MEDErKOtrÁS
Az elmúlt három évtizedben a meder 
alakítását csak a természet végezte, 
emberi beavatkozás nélkül. Ez idő alatt 
a folyók bizonyos szakaszain számos, 
lefolyást gátló sziget és kavicspad 
alakult ki bedőlt fákkal és növényzettel. 
A kotrandó helyeket légi felvételek és az 
elmúlt évek bejárásai alapján jelölték ki. 
A három folyó kotrási helyei a szlovák 
határtól kiindulva 43 települést érinte-
nek a magyar szakaszon. A kotrási hosz-
szak összesen 18 000 métert tesznek 
ki, a kitermelési mennyiség 320 000 m3.  
A kikotort anyagot kijelölt, végleges 
depóniákba kell szállítani. A határidő 
igen szoros, mivel az alapbiztonság 
kiépítését 2011. április 29-ig ki kell 
elvégezni, ezután már csak a kikotort 
anyag elszállítása, valamint a kotrási, 
depózási, kiszállítói utak rekultivációja 
végezhető, aminek a határideje 2011. 
június 30.
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A c-S-K-K 2009 ELnEVEzÉSű konzor-
cium vezetője a Colas-Hungária Zrt., a 
mérnöki teendőket pedig a Főber-oviber 
konzorcium végzi.
A projekt vezetője Pap Kornél, létesít-
ményi főmérnök sass Bálint. A csapat 
többségét a tavaly nyáron átadott M31-
es stáb teszi ki, kiegészülve a központi 
vállalkozás és az M6-os csapat pár 
tagjával és néhány új kollégával.
A közbeszerzési eljárás harmadik, 2010. 
június 7-ei eredményhirdetése alkalmá-
val az általunk vezetett konzorciumot 
nevezte meg nyertes ajánlattevőnek a 
NIF Zrt. Ennek eredményeképp 2010. 
június 29-én aláírtuk a vállalkozói szer-
ződést, szeptember 28-án pedig felavat-
hattuk a projekttáblát. Az M3-as ezen 
szakasza az első kelet-magyarországi 
gyorsforgalmi út lesz, ami megközelíti 
az országhatárt, ezáltal Közép-Európa 
egyik legfontosabb folyosója lehet Kelet-
Európa felé.
sajnos ebben az esetben is elmondható, 
hogy a kivitelezés zavartalansága nem 
biztosított teljes mértékben. A kisajátí-
tások hiánya, a régészeti tevékenység 
legalább annyira akadályozzák a folya-
matos munkavégzést, mint a rendkívül 
csapadékos 2010-es esztendő után 
visszamaradt vizenyős területek. Nem 
várt fejlemény volt továbbá, hogy a 
tervek többsége elavult, több közülük 
kiviteli tervnek alkalmatlan, 2007-es 
készítésük óta szabványok módosultak, 
így állhatott elő az a helyzet, hogy a 
közműegyeztetések lejártak, a közműki-
váltásokra gyakorlatilag nincsenek élő 
építési engedélyek. Elképzelhető, hogy 
többségüket újra kell terveztetni.
Az M0-ás szigetszentmiklósi projektiro-
dájához hasonlóan, az M3-as kivitelezé-
sére is konténerbázis létesült a kezdő 
csomóponttól 5 km-re, Nagykállóban.  

szöveg: Szabó Máté 
 fotó: Szabó Máté 

M3
autópálya	

-asazElstartolt 
építése

2010. JÚNIus 29-ÉN 
MEGKEZDőDöTT AZ 
M3-As AuTóPályA NyírEGyHáZA–49. 
sZ. ÚT KöZöTTI sZAKAsZáNAK ÉPíTÉsE. 
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Az egyszerűség kedvéért a tervezési 
szakaszokat osztotta fel a projekttársa-
sággá alakult konzorcium, amelyből az 
első és a harmadik a Colas-Hungária ré-
sze, vagyis az első 2, valamint középső  
9 kilométer.
Ezeken a területeken még 2010-ben 
végeztünk az erdőirtási, gyomirtási és 
lőszer-mentesítési munkákkal. A 403-as 
főúti csomópontban 2011 januárjában 
elkészült az első sorozat hídépítési 
próbacölöp. A szállító utak kiépítésével 
túlnyomórészt végeztünk, melyhez a 
zúzott követ a Colas-Északkő tarcali bá-
nyájából biztosítottuk. Február közepé-
től kiválasztottuk a földmunkás, növény-
telepítési és geoműanyag-beszállítói és 
vízépítési alvállalkozókat.  
A hónap utolsó napján végre megindul-
tunk a nagytömegű földmunkával az I. 
tervezési szakaszon. A mély fekvésű, víz-
elvezető medrekkel szabdalt, talajcserés 
szakaszokkal nehezített terep ellenére 

április közepére mindenütt kiemelkedett 
a földmű a terepszintből. A III. tervezési 
szakasz elején található, közel 10 méter 
magas homokdűnék többségét letermel-
tük, anyagukból a Magy felé vezető ke-
resztező út, valamint a főpálya mélyebb 
szakaszainak töltése épült. A szakasz 
középső részén található az egyik föld-
mű-anyag célkitermelő-helyünk, innen is 
megkezdődött a nagytömegű földmun-
kákhoz szükséges anyag kiszállítása. 
Az igrici kavicsmezőkről folyamatosan 
halad a homokos kavics beszállítása.
ófehértótól délre, a célkitermelő-hely 
közvetlen közelében kiépült a sAE 
MB500-as Ckt-keverő telepünk, ami a 
fúrt kúttal történő vízellátás kiépítése 
után május közepére üzemkész állapot-
ba kerül. Az M6-os építését szekszárd-
ról kiszolgáló Benninghoven TBA 4000 
u C aszfaltkeverő telep szétszerelése 
megkezdődött, konzorciumi partnerünk 
telephelyén lesz felállítva május végére.

szinte minden elérhető helyen meg-
kezdtük a munkálatokat, és reményeink 
szerint a régészek is levonulnak tavasz 
végén a nyomvonalról. Attól az időpont-
tól kezdve rövid időn belül látványos ha-
ladásnak lehetnek tanúi a helyiek, akik 
legalább annyira várták az új autópálya-
szakasz építését, mint mi magunk.

  On 29 June 2010, construction works 
on the section of motorway M3 between 
Nyíregyháza and road no. 49 were launched. The 
consortium known as C-S-K-K 2009 is headed by 
Colas-Hungária Zrt., while engineering duties are 
fulfilled by the Főber-Oviber consortium.
This phase of the M3 will become the first 
motorway in Eastern Hungary to approach the 
country’s borders, thus potentially becoming one 
of Central Europe’s most significant corridors 
towards Eastern Europe.
Similarly to the M0 site office in Szigetszentmiklós, 
container headquarters were set up in Nagykálló, 
some five km from the starting interchange. For 
the sake of simplicity, the consortium merged 
into a project company and split up the design 
sections between members, from which Colas-
Hungária was assigned the first and the third one, 
i.e. the first two and the middle nine kilometres.
Deforestation, weed control, and munitions-sweep 
works were completed on the aforementioned 
areas back in 2010. In January 2011, the first set 
of test piles was completed for bridgeworks at 
the interchange with road no. 403. The majority 
of haulage roads have also been established, 
with gravel supplied by the Tarcal quarry of 
Colas-Északkő. Finally, we were able to commence 
mass-quantity earthworks on design section I at 
the end of February. Despite the low-lying terrain 
interspersed with watercourses and hardened by 
sections requiring soil replacement, earthworks 
emerged from the ground level on the entire site 
by mid-April. Our SAE MB500 CKt mixing plant, 
producing cement-bound road base, was installed 
south of Ófehértó, just outside a borrow pit. After 
establishing the water supply from a bored well, 
the plant is to reach an operational status by the 
middle of May. Dismantling of the Benninghoven 
TBA 4000 U C asphalt-mixing plant – that supported 
construction of the M6 from Szekszárd – has been 
commenced. This machine is to be set up at the 
depot of our consortium partner until the end of May.
Works have been launched on almost all  
available segments of the site, and 
archaeologists are expected to withdraw from 
the future location of the carriageway by the end 
of spring. From that point on, rapid advancement 
will be witnessed by local residents, who 
have been just as eager to see the motorway 
construction up and running as we are.

motorway m3 ConstruCtIon kICks off Főbb	műszaki	paraméterek

Kiépítés jellege: 2x2 forgalmi sávos aszfalt burkolatú autópálya 

Tervezési osztály: K.I.A. síkvidéki autópálya (tervezési sebesség: 130 km/h)

Hossza
33,8 km

(234+238–268+000 km sz. között)

Koronaszélesség 26,00 m 

Forgalmi sáv/útpálya szélessége 3,75 m/7,50 m

leállósáv szélessége 3,00 m

Burkolatszélesség 2x11,00 m

Belső elválasztó sáv szélessége 3,00  m

Külön-szintű csomópontok száma 3 db

Műtárgyak száma
23 db

Felüljáró: 7 db (2 db közúti felüljáró, 1 db vadátjáró, 2 db 
vízfolyás felüljáró, 2 db vízfolyás és vadátjáró).

Aluljáró: 16 db (14 db közúti aluljáró, 2 db vadátjáró).

Főbb	útépítési	mennyiségek

Bevágás 1 712 000 m3

Töltés 4 000 000 m3

Főpálya aszfaltburkolat 918 000 m2

országos közutak aszfaltburkolata 49 000 m2

Egyéb utak aszfaltburkolata 45 000 m2

egyéb	építmények

Egyszerű pihenőhelyek száma 1 db

Komplex pihenőhelyek száma 1 db

Csapadék-víztározók száma 26 db

Zajárnyékoló fal hossza 3,1 km

Közművezetékek 
(kiváltás/szabványosítás/létesítés)

57 db
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szöveg: Fodor Tamás 

 fotó: Fodor Tamás 

Debrecent hídjai	
a
Befejezéséhez közelednek

elkerülő út 
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MInt ArrÓL tAVALy szeptemberben 
beszámoltunk, a Colas Út Zrt. alvállalko-
zójakét veszünk részt a beruházásban. 
A Colas-Hungária Zrt. kivitelezésében 
készül a szakasz elején található, Debre-
cen–Tiszalök vasútvonal feletti négytá-
maszú, előre gyártott gerendás felüljáró, 
valamint a Nagyerdőt keresztező út 
feletti négytámaszú, ferde gerincbordás 
monolit vasbeton szerkezetű vadátjáró.
A szerkezetépítést 2010 szeptemberé-
ben kezdtük el a vadátjáró, majd a MáV-
felüljáró mélyalapozási munkálataival.  
A vadátjáró hídfőinél 8-8 db 18,65 mé-
teres, míg a két közbenső támasznál tá-
maszonként három pár 20,65 m-es fúrt 
CFA cölöp készült el. Mindez a MáV-híd 
esetében a hídfőknél 6-6, a közbenső tá-
maszoknál 5-5, közel 19 méteres cölöpöt 
jelentett. A vasúti hídnál a sínpályák és 
a közbenső támaszok közelsége miatt az 
alapozás megkezdése előtt szádfalakat 
kellett leverni a vasúti töltés védelmére. 
A cölöpözési munkákat mindkét híd ese-
tében megelőzte a háttöltések lavírsíkig 
való megépítése, és azok konszolidáció-
jának, töltéssüllyedésének kivárása.  

A cölöpözést követően a két híd hasonló 
szerkezeteinek építése (cölöpösszefo-
gók, hídfők, pillérek) a cölöpözés által 
már meghatározott, eltolt ütemben 
követték egymást. Ez lehetőséget adott 
az optimális, folyamatos munkaerő- és 
zsalufelhasználásra. Novemberben – pár 
héttel elcsúszva az eredeti ütemezéstől 
az őszi csapadékos időjárás miatt – a 
vadátjárónál elkezdődhetett a monolit 
pályalemez bezsaluzása, ami közel hat 
hetet vett igénybe. 
Ekkor a MáV-híd készen állt az előre 
gyártott gerendák fogadására. A hídge-
rendákat a szokásostól eltérően nem 
trélerekkel szállítottuk a helyszínre, ha-
nem kihasználva az ilyenkor szükséges 
éjszakai vágányzárat, az érkező vasúti 
kocsikról emeltük a helyükre egy 300 
tonnás kapacitású daru segítségével. 
Ezután mindkét hídnál elkezdődhetett 
a pályalemezek betonacél szerelése. 
Az év végi, pár hetes leállást követően 
a pályalemezek betonacél szerelését – 
cca. 120 tonna – idén év elején tudtuk 
befejezni. Ezt követően a vadátjáró 
pályalemezének betonozása következett 

2011 februárjában, míg a felüljáró 
betonozása március közepén zajlott le. 
áprilisban a vadátjáró, majd a MáV-híd 
szegélyeit készítettük el.
Jelenleg a szigetelési munkák folynak, 
majd a befejező munkák következnek: 
a terméskő rézsűburkolások, surrantók, 
lépcsők elhelyezésére, sóvédelmi mun-
kák és a lakatos szerkezetek, korlátok 
és villámvédelem kiépítése. A hídépítési 
munkákat – a fővállalkozói munkák 
előre haladásának függvényében – vár-
hatóan 2011 júliusában át tudjuk adni a 
megbízó Colas Út Zrt.-nek.

A ColAs-HuNGárIA  
KÉT NAGy MűTárGyAT ÉPíT  
A DEBrECENT ElKErÜlő ÚT BEruHáZásáBAN.  

  Colas-Hungária Zrt. is constructing two large 
engineering structures within the Debrecen bypass 
road investment: the four-support, precast-beam 
overpass above the Debrecen-Tiszalök railway line, 
and the four-support, transversal-rib, monolith 
reinforced concrete-framework wildlife passageway 
above the road crossing Nagyerdő.
We started structural construction in September 
2010 with deep-foundation works for the wildlife 
passageway and subsequently for the railway 
overpass. Due to the close proximity between 
railway tracks and intermediate supports, sheet-
pile walls had to be driven prior to commencement 
of foundation works in order to protect the railway 
embankment. Following piling, construction of the 
two bridges’ similar units (pile caps, abutments, 
piers) followed each other in the overlapping 
schedule pre-defined by piling operations. 
Formwork assembly for the monolith deck slab 
commenced in November, and took nearly six 
weeks. By that time, the railway bridge was ready 
to receive the precast beams. As opposed to the 
conventional technique, bridge beams were not 
transported to the site on semi-trailers. Instead, 
we made use of the track closure imposed for the 
nights, and beams were lifted directly from railroad 
cars by a 300-tonne-capacity crane. Assembly 
of the deck slabs’ rebar frames – approx. 120 
tonnes – was finished at the beginning of this year. 
This was followed by concreting of the deck slab on 
the wildlife passageway in February 2011, while 
concrete casting of the overpass took place in 
mid-March. Currently, application of waterproofing 
is under way, to be followed by finishing works. 
We expect bridgeworks to be handed over to our 
employer, Colas Út Zrt., by July 2011.

BrIDges on the DeBreCen Bypass 
roaD nearIng CompletIon 



MuNKáINK

32
szöveg: Dézsi Zsolt, Filip Gábor

 fotó: Dézsi Zsolt 

Csősajtolás 
rákosvölgyi		a főgyűjtőnél



MuNKáINK

A SAjtOLÁS A GVADÁnyI útOn 
és annak környezetében történik. A 
teljes hossz 940 m, a  Ø1400-as és 
Ø1200-as vasbeton csővezetékeket 8 
szakaszban sajtoljuk. A sajtolási mélység 
néhol eléri a 8 métert, a rákos-patak 
alatt pedig alig 1 méteres csőtakarással 
halad a fúrópajzs. 
A berendezéssel itt egy 660 méter su-
garú ívvel tervezett 183 fm hosszúságú 
szakaszt is sajtoltunk a Kerepesi út és 
a mellette haladó HÉV-vágányok alatti 
keresztezéssel. Az íves szakaszoknál a 
hagyományos lézeres irányítás helyett 
szükséges egy giroszkóp és egy elekt-
romos slagvízmérték beépítése, ami a 
szükséges adatokat közli a fúrópajzs 
helyzetéről a gép irányítója számára. 
rendszeres geodéziai mérésekkel 
ellenőriztük, hogy a fúrófej az előre ter-
vezett nyomvonalon halad. Ez a szakasz 
nagyfokú szakértelmet követelt meg az 
ott dolgozó kollégáktól, melynek köszön-

A ráKosVölGyI ÉsZAKI FőGyűJTő II. 
ÜTEMÉNEK sAJTolásos sZAKAsZáT A ColAs-AlTErrA 
12. sZ. FőÉPíTÉsVEZETősÉGE VÉGZI A Már HAGyoMáNyosNAK sZáMíTó 
MIKroAlAGuTAs AVN TECHNolóGIáVAl.  

  The jacked section of the Rákosvölgy 
northern main collector’s second phase 
is implemented by Colas-Alterra’s Chief 
Engineering No. 12, using the already familiar 
micro-tunnel AVN technology.
Among other tasks, we apply our equipment to jack 
a 183-linear-metre-long section, designed with a 
660-m-radius curve, crossing beneath Kerepesi 
Road and adjacent suburban railway tracks. 
The main piece of equipment mobilised for the 
operation is an AVN 1200TC pipe-jacking device, 
which crumbles up soil with its drill shield and 
discharges extracted material to the surface 
through a water line.

pIpe JaCkIng at the rákosvÖlgy 
maIn ColleCtor 

MIKrOALAGutAS AVn tEcHnOLÓGIA 
A csősajtolás vezérgépe az AVN 1200TC 
típusú csősajtolónk. A gép működési elve 
alapján a talajt vágószerszámmal fejtjük 
egy törőkamrába, majd egy rostán keresz-
tül bejut az ún. zagyszállító vezetékbe. 
A homlokfaltól a külszínig a zagyszállító 
vezeték juttatja el a fejtett talajt. Ahhoz, 
hogy a rendszer működhessen, nyomás-
sal vizet juttatunk a homlokfalhoz egy 
vezetéken keresztül. A vízzel kevert zagy 
már szivattyúk segítségével szállíthatóvá 
válik. A zagyot egy szeparátor berendezés 
segítségével újból víz és talaj összetevőire 
bontjuk.  
A szétválasztott vizet újból felhasználjuk, a 
talajt elszállítjuk. Az irányítás elektronikus 

hetően a fúrópajzs a tervezett irányban 
és magasságban ért célba a Kerepesi 
út gépjármű- és a mellette haladó HÉV-
forgalom zavarása nélkül.

lézer és mérőkerék segítségével történik. 
Irányeltérés esetén a berendezésben lévő 
hidraulikus kormányhengerek használatá-
val irányítjuk a berendezést. Az előrejutást 
az indító aknába telepített hidraulikus 
nyomóhengerekkel biztosítjuk úgy, hogy a 
berendezést a haszoncsővel toljuk előre.
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A COLAS SA KÜLFÖLDI munkái

reunion

Afrika

FOtOVOLtAIKus	tEtŐ	rÉuNION	sZIGEtÉN
® réunion szigetén különlegesen nagy a napsütéses órák száma, így ideálisak a körülmények a fotovoltaikus 
áramtermelésre. A Colas társcége, a smac hat bevásárló központ tetejét és parkolóját látta el napelemekkel,  
melyek károsanyag-kibocsátás nélkül képesek áramot termelni.



MuNKáINK
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MIKÉNT VálT A „KAPuK 
VárosáBól” „ACÉlVárossá” MIsKolC És 
HoGyAN lETT BElőlE VIráGZó KulTurálIs És TurIsZTIKAI KöZPoNT, 

KIDErÜl AláBBI CIKKÜNKBől. 

találkozási	
pont:

MIsKOLC,	A	KAPuK	VárOsA

A rÉGÉSzEtI LELEtEK tanúsága sze-
rint a területen már az őskorban is éltek 
emberek, ez Magyarország legrégebben 
lakott része. Bár a várost a történelem 
folyamán többször is felégették, és 
megszenvedte a török, majd a Habsburg-
hódoltságot is, az 1700-as évek elejétől 
virágzásnak indult. Több fontos épület 
a 18. és 19. század folyamán készült, 
köztük a városháza, az új megyeháza, a 
színház és a zsinagóga. Különlegesség, 
hogy menetrendszerinti buszjárat Magyar-
országon elsőként Miskolcon indult, 
1903-ban. A közelítő második világhábo-
rúra való felkészülés – mely Miskolcot az 

ország legfontosabb nehézipari központ-
jává tette – újabb fejlődést hozott. A II. 
világháború után – részben az ipari fejlő-
dés eredményeként – Miskolc, Diósgyőr 
és több környező település egyesítésével 
létrejött Nagy-Miskolc. Ez csak az első 
lépés volt a város szocialista nehézipari 
központtá fejlődésében, ami az 1980-as 
években tetőzött, a rendszerváltás utáni 
gazdasági visszaesés azonban Észak-
Magyarország iparvárosait érintette a 
legsúlyosabban. 
A nagy múltú város és környéke ter-
mészetesen bővelkedik látnivalókban, 
kuriózumokban. Miskolc történelmi 

belvárosa műemlék jellegű épületekben 
kevésbé gazdag, mint más városoké, a 
19. század hangulatát tulajdonképpen 
csak a főutca (széchenyi István utca) és 
az ennek folytatásában elterülő Város-
ház tér őrzi. Itt található a bevásárlóköz-
pontok, hivatalok és irodák többsége és 
a színház. A miskolciak mindig is nagy 
hangsúlyt fektettek városi színjátszásuk-
ra. Ezt tükrözi az egyedülálló, öt játszó-
helynek, valamint a színháztörténeti és 
a színészmúzeumnak is otthont adó épü-
letegyüttes, a Miskolci Nemzeti színház, 
amely 1857-ben nyitotta meg kapuit.
Ez volt az ország mai területén álló első kő-
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MIsKOLC,	A	KAPuK	VárOsA

szöveg: Ádám Barbara
  fotó: Nagy Balázs

színház. Nem kisebb nevek fordultak meg 
a társulatban, mint Agárdy Gábor, Darvas 
Iván, szirtes ádám, és itt játszott először 
együtt, s lobbant élethosszig tartó szere-
lemre ruttkai Éva és latinovits Zoltán. 
De miért is alakult ki a „Kapuk városa” 
elnevezés? Az egykor körülkerített me-
zőváros határait árok- és sáncrendszer 
óvta, ezeket jól őrzött városkapuk törték 
meg. Csak e kapukon keresztül lehetett 
a településre bejutni, mellettük vámsze-
dőhelyek, kocsmák és vendégfogadók 
várták az ide látogatókat. Az egykori védő-
rendszer emlékét a mai napig fennmaradt 
kapu elnevezésű utcák nevei őrzik: a 
Győri kapu, szentpéteri kapu, Csabai 
kapu és Zsolcai kapu ma is fő közlekedési 
útvonalak elnevezései, amelyek mentén a 
valamikor Diósgyőr, sajószentpéter, Hejő-
csaba, Felsőzsolca, illetve Miskolc közötti 
forgalmat bonyolító városkapuk álltak. 
Hagyjuk el hát Miskolcot mi is ezen ka-
pukon keresztül, és nézzünk körül  

egy kicsit a város vonzáskörzetében.  
A környék több, igen híres látnivalóval 
büszkélkedhet, az egyik ezek közül 
lillafüred. Nevét Gróf Bethlen András 
unokahúgáról kapta. A Diósgyőri Királyi 
Vár helyén már a honfoglalás előtt is állt 
egy földvár. A jelenlegi várat valószínűleg 
IV. Béla építtette. Az évente, májustól 
októberig megrendezett Diósgyőri 
Várfesztivál programjai segítenek meg-
idézni mind az árpád-, mind pedig a 
reneszánsz kort. 
Cégcsoportunk részt vesz néhány 
Miskolc környéki település árvízvédelmi 
rendszerének kiépítésében. Ezek közül 
kiemelném Bódvalenkét, más néven a 
Freskófalut. A falu utcáin sétálva külön-
leges világba csöppenünk. A faluban 
Európában egyedülálló művészeti köz-
pont van kialakulóban: az európai roma 
festészet hatalmas, szabadtéri tárlata. 
Eddig kilenc mű készült el, melyek a 
lakóházak külső falait díszítik. 

  As evidenced by archaeological artefacts, 
human presence in the area of Miskolc dates 
back to prehistoric times, making it the earliest 
populated part of present-day Hungary. 
Although the city was burned several times 
throughout history, and suffered under Ottoman 
and subsequent Habsburg occupation, Miskolc 
started to prosper from the first decades of the 
1700s. Preparation for the approach of World 
War II – which made the city the most important 
centre of heavy industry in the country – 
triggered further growth. Development of the 
city into a socialistic heavy-industry stronghold 
peaked in the 1980s; however, the economic 
recession following the era of socialism struck 
Northern Hungary’s industrial cities the hardest.
Boundaries of the once-fortified market town 
were protected by a system of moats and 
ramparts with heavily guarded city gates. These 
gates protected the sole access point into the 
city, and adjacent duty-collection points, inns, 
and taverns were ready to welcome any visitors. 
The surrounding region bears a number of very 
famous sights. One of them is Lillafüred, named 
after the niece of Count András Bethlen. At the 
site of the Diósgyőr Royal Castle, an earthen fort 
existed even before Hungarians arrived into the 
Carpathian Basin. Programmes of the annual 
Diósgyőr Castle Festival, held between May and 
October, evoke sensations of both the era of 
Árpád’s tribal rule and years of the Renaissance.
The Colas company group is currently engaged 
in the construction works of flood-prevention 
systems at some neighbouring settlements. 
From these, I would like to highlight Bódvalenke, 
otherwise known as the “fresco village”. Walking 
down its streets, we find ourselves amidst 
very peculiar scenery. A unique centre of art is 
flourishing in the village: a gigantic, open-air 
exhibition of European Romani paintings. Nine 
pieces have been completed so far, which 
decorate the exteriors of the village’s houses.

mIskolC – the CIty of gates 
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Franciaországba  
2010.	év	dolgozói	a

látogattak

tAVALy A MEGtISztELŐ KItüntE-
tÉSt Vállas Gergely (Colas-Hungária 
Autópálya Igazgatóság), Pappert 
Attila (Colas-Alterra), dr. Kertész Botond 
(Colas-Északkő) és Tóth sándor (Colas 
Út) vehették át, akik kiemelkedő teljesít-
ményükkel, magas szakmai tudásukkal, 
folyamatos fejlődési igényükkel 2010-ben 
kiemelkedő eredményeket értek el.  
A díjazottak egy franciaországi utazást 
kaptak jutalmul, mely során alkalmuk 
nyílt a kikapcsolódásra és a Colas 
nemzetközi kultúrájának közelebbi meg-
ismerésére is.
Az utazás március 8-án kezdődött.  
A reptérről a loire völgyébe, Angers-be, 
nagysebességű TGV vonattal érkeztünk. 
A hotelszobák elfoglalását követően 
azonnal városnézésre indultunk, és 
megtekintettük az angers-i erődöt. A vá-
rat a 13. században kezdték építeni és 
a 16. században fejezték be. A kötbérek 
bizonyára nem voltak olyan magasak a 
középkorban, mint manapság. A várban 
található a világ leghosszabb gobelinje, 
ami az apokalipszist ábrázolja.  

szöveg: Boris Grintal, dr. Révész Margit
  fotó: Boris Grintal

A ColAs 
NEHÉZ 
HElyZETBEN 
Is ÉrTÉKElI 
A KIEMElKEDő 
TElJEsíTMÉNyEKET,  
EZT sZolGálJA A  
2010-BEN AlAPíToTT ÉV 
DolGoZóI DíJ.



KITEKINTő

  We arrived in Angers in the early afternoon. 
We took our rooms at the hotel and went directly 
to the city, where we visited the fortified castle of 
Angers. The construction of the castle started in 
the 13th century and ended in the 16th century. 
Inside the castle we could see the “Apocalypse 
Tapestry” – the longest tapestry in the world. Our 
team seemed to better appreciate the “Domaine 
des Roches Neuves 2009” Saumur Champigny 
red wine that we had the opportunity to taste in 
the yard of the castle.
The next morning, Mr. Bernard Mahé, technical 
director of Screg Ouest, came to pick us up at 
the hotel. He showed us the cold-asphalt mixing 
plant of Angers producing the Compomac and the 
Micromac products. Then we visited an 18-km-
long section of Micromac (very thin cold asphalt 
wearing course with bitumen emulsion) that was 
executed in July 2010 in the south of Angers.
After lunch we visited the project of the 
tramway of Angers that is nearly completed. The 
particularity of this project is that on certain 
sections, the power supply comes directly from 
underground cables through the rails, and not 
via catenaries.
The next morning, Mr. Verotte (from the Colas 
central laboratory technical team) came to 
drive us to Versailles Castle. There we first had 
a two-hour guided visit inside the castle before 
visiting the Heliocol project in the pathways of the 
gardens. Héliocol is a hot mix with uncoloured 
bitumen called “bituclair” that enables the 
production of a wearing course in the paths of the 
Versailles Gardens to have the same colour as the 
castle façade itself. It was very mpressive work, 
and certainly a very nice reference.
And for a happy conclusion of our trip, we had 
the chance to enjoy dinner with Philippe Raffin, 
Technical Director of Colas Group, who had 
proposed and organised this wonderful trip for us. 
We had a very good dinner at the “Chien qui fume” 
restaurant (which would be translated as “the 
smoking dog”), but this is another story.

employees vIsIt franCe In 2010

A lenyűgöző, 140 méter hosszú falisző-
nyeget 1373 és 1382 között, vagyis 
kilenc évig hímezték, a társaság vala-
hogy mégis jobban értékelte a 2009-es 
saumur champigny-i vörösbort a roches 
Neuves pincészettől, amit szintén alkal-
munk nyílott megkóstolni a vár udvarán.
Az élmény még kíváncsibbá tette a 
loire-völgy borai iránt a csapatot, így 
borkóstolást szerveztünk számos fehér-, 
rozé- és vörösbor részvételével. A kósto-
lást még teljesebbé az utána következő 
nyúlvacsora tette.
Társcégünk, a screg ouest műszaki igaz-
gatója, Bernard Mahé úr vett fel minket 
másnap és mutatta meg az angers-i 
hidegaszfalt-keverőt, mely a Compomac 
és Micromac nevű termékeket gyártja. 
Ezt követően megtekintettünk egy 18 
kilométeres, rendkívül vékony, bitu-
menemulziós hideg aszfalt kopórétegű 
Micromac-szakaszt, amit Angers-től 
délre építettek tavaly nyáron. Ebéd 
után meglátogattunk egy közeli villa-
mospálya-építési projektet Angers-ben, 

melynek érdekessége, hogy egyes sza-
kaszokon föld alatti kábeleken keresztül 
érkezik az áramellátás.
Késő délután indultunk Magny les 
Hameaux-be, ahol másnap reggel 
Verotte úr, a Colas központi laboratóri-
umából elkalauzolt minket a versailles-i 
kastélyba, ahol kétórás idegenvezeté-
sen vettünk részt, mielőtt megtekin-
tettük volna a Héliocol projektet a kert 
sétányain. A Héliocol egy forró keverék, 
ami a bituclair nevű színtelen bitumen 
segítségével a kastély homlokzatával 
megegyező színű réteg megvalósítását 
tette lehetővé a versailles-i kertekben. 
Kétségkívül szép munka és kiváló 
referencia!
Délután látogatást tettünk a Colas köz-
ponti laboratóriumának különböző részle-
geinél (pályaszerkezet-méretezés, bitume-
nek, emulziók, hideg és meleg keverékek, 
betonok stb.), végül együtt vacsoráztunk 
a Colas csoport műszaki igazgatójával, 
Philippe raffin úrral, aki megszervezte 
számunkra ezt a csodálatos utat.
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VÁLLAS GErGELy  ®   cOLAS-HunGÁrIA AutÓPÁLyA IGAzGAtÓSÁG

Gergely	az	M31-es	autópálya	és	az	M0-ás	körgyűrű	betonpálya	szerkezetű	szakaszainak	kivitelezésén	úgy	ért	
el	sikereket,	hogy	ilyen	jellegű	szakmai	tapasztalatot	Magyarországon	ez	előtt	nem	lehetett	szerezni.	Gergely	
szabadidejében	vidéki	városokban	szeret	kirándulni.	Kedvenc	helye	a	Balaton-felvidék.

AZ	ÉV	DOLGOZóI		2010.
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tÓtH SÁnDOr   ®  cOLAS út 

A	dél-budai	tehermentesítő	út	Andor	
utcai	szakaszának	kivitelezésében	
sándor	kimagasló	eredményeket	ért	
el.	A	munka	során	fokozott	nehézséget	
a	megrendelői	és	lakossági	igények	
kezelése	jelentette,	mivel	2500	lakos	
számára	kellett	biztosítani	a	hazaju-
tást.	szabadidejének	nagy	részét	két-
éves	és	hároméves	gyermekei	kötik	le.

  SÁNDOR TóTH ® Colas Út  
Sándor achieved remarkable results concerning 
construction works of the Andor Street section 
of the Southern Buda relief road. A great degree 
of difficulties had to be overcome throughout 
the works, much of them related to dealing with 
demands coming from the client and from local 
residents, since 2,500 people had to be provided 
continuous access to their homes. Sándor 
spends most of his spare time with his two- and 
three-year-old children.

GERGELy VÁLLAS  ® Colas-Hungária Motorway 
Directorate Gergely scored achievements 
concerning construction works of concrete-paved 
sections on motorways M31 and M0, although 
there was no prior opportunity whatsoever to 
gain such experience in Hungary. In his free time, 
Gergely likes taking hikes in small towns. His 
favourite region is the Balaton Uplands.

DR. KERTéSZ BOTOND ® Colas-északkő
Authorised by the Hungarian Chamber of 
Engineers, Botond is permitted to act as an 
expert in the field of waste management and in 
water and geological protection from 2008, while 
he received the authorisation from the Hungarian 
Office for Mining and Geology in June 2010 to 
fulfil expert duties. Most often, Botond spends his 
holidays in Balatonvilágos with his family.

PAPPERT ATTILA ® Colas Alterra 
Besides implementation of the collector-line 
project series, the successful conclusion of a 
number of operational trials, construction works 
of booster stations, and rainwater canals at 
Ferencváros, Kelenföld, and Albertfalva were 
completed under Attila’s supervision in 2010. He 
spends his weekends with his family, especially 
sons Márkó and Milán. Attila also enjoys running: 
similarly to last year, he will participate in the 
2011 UltraBalaton footrace with his team.

our Colleagues
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Dr. KErtÉSz BOtOnD    
®  cOLAS-ÉSzAKKŐ 

Botond	2008	szeptemberétől	a	Ma-
gyar	Mérnöki	Kamara	engedélyével	
hulladékgazdálkodás,	illetve	víz-	és	
földtani	közegvédelem	területeken	
szakértői	tevékenység	végzésére	ka-
pott	felhatalmazást,	2010	júniusától	
pedig	a	Magyar	Bányászati	és	Földtani	
Hivatal	hatalmazta	fel	földtani	szak-
értői	tevékenység	ellátására.	Botond	
nyáron	legtöbbször	Balatonvilágoson	
tölti	szabadságát	családja	körében.
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PAPPErt AttILA    ®  cOLAS-ALtErrA 

2010-ben	a	kollektor	vezetékek	projektsorozat	kivitelezése	mellett	több	próbaüzem	
sikeres	lezárása,	valamint	a	ferencvárosi,	kelenföldi	és	albertfalvai	átemelő	telepek,	
csapadékvonalak	kivitelezése	valósult	meg	Attila	irányítása	alatt.	Hétvégéit	családi	

körben,	fiaival,	Márkóval	és	Milánnal	tölti.	szívesen	fut	is:	akár	csak	tavaly,	idén	is	
indul	csapatával	az	ultraBalaton	futóversenyen.	
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szöveg: Horváthné Borsos Judit, Diviki István, Várady Zoltán

 fotó: Colas Út, Thinkstock

Felkészülés  
a közös 

auditra
A ColAs Út Zrt. a tevékenységi köréhez 
kapcsolódóan tanúsított minőség- és kör-
nyezetirányítási, valamint üzemi gyártás-
ellenőrzési rendszert működtet, ezen felül 
akkreditált vizsgálólaboratóriumai vannak.
A Colas csoporthoz tartozó cégek – a tulaj-
donosi elvárásokkal összhangban – min-
dig kiemelt figyelmet fordítottak a tevé-
kenységi körükhöz tartozó munkavédelmi 
követelmények betartására. A munkavé-
delmi előírásoknak történő magas szintű 
megfelelőséget a Colas Út zrt. az MSz 
28001 szabványnak megfelelő MeBIr 
rendszer bevezetésével, működtetésével 
és tanúsíttatásával kívánja biztosítani. 
tavaly a Colas Út zrt. felső vezetésében 
igényként merült fel a MeBIr rendszer 
2011. évi tanúsíttatása. Mint minden 
irányítási rendszer, így a MeBIr esetén is 
az eredményes és hatékony működtetés 
előfeltétele a szabvány és a vonatkozó jog-

Az IrányítáSI rendSzerek   
eredMényeS éS hAtékony MűködéSéről A tAnÚSító 

Szervezet fogjA kIállítAnI A végSő „BIzonyítványt”.

szabályi előírások követelményeit kielégí-
tő, a társaság tevékenységéhez szorosan 
kapcsolódó, átgondolt és gyakorlatias 
megközelítésű rendszerdokumentáció 
elkészítése. A kézikönyv, az eljárások, a 
munka-utasítások, a vészhelyzet-tervek 
és a munkavédelmi alapdokumentumok 
elkészítésekor fontos szempontként 
kezeltük, hogy a dokumentáció szervesen 
illeszkedjen a társaságnál már működő 
és tanúsított irányítási rendszerekhez. A 
rendszerek mindegyike tartalmaz azonos 
követelmények alapján szabályozott tevé-
kenységeket (pl. dokumentumok kezelése, 
feljegyzések kezelése, belső auditok).  
A rendszerek átjárhatóságának biz-
tosítása érdekében e tevékenységek 
elvégzésének módját közös eljárásokban 
szabályoztuk, ezzel is törekedve az 
integrált rendszerből adódó előnyök 
kihasználására. 

A teljes MeBIr rendszerdokumentáció 
elkészítését, jóváhagyását és érvénybe 
léptetését követően a gyakorlati működ-
tetés fázisa januárban megkezdődött. 
tavaly a minőség- és környezetirányí-
tási rendszer külső felügyeleti auditja 
lezajlott. Az auditra történő felkészülés 
a gyártási-kivitelezési munkák legintenzí-
vebb időszakára esett. A felsővezetői ja-
vaslattal összhangban idén a MIr és kIr 
rendszer felügyeleti, valamint a MeBIr 
rendszer tanúsító auditjának helyszíni 
szemléit a június végi, illetve július elejei 
időszakra tervezzük. 
A tanúsító szervezet fejlesztési javas-
latait, a belső auditok tapasztalatait, a 
hatósági szemlék észrevételeit, valamint 
a rendszerek folyamatos fejlesztésére 
vonatkozó elvét figyelembe véve módosí-
tottuk a minőség- és környezetirányítási 
rendszerdokumentumokat.
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PREPARATION FOR JOINT AUDIT 

  In connection with its scope of activities, 
Colas Út Zrt. operates certified quality- and 
environmental-management systems and 
a production-control system. Additionally, 
the company possesses accredited testing 
laboratories. Last year, demands arose from 
the executive management of Colas Út to have 
the MEBIR (workplace health and safety ma-
nagement) system certified in 2011. Following 
preparation, approval, and introduction of the 
complete MEBIR system documentation, the 
period of actual application commenced in 
January 2011. In keeping with the executive 
management’s proposal, site inspections for 
supervisory audits of the MIR (quality manage-
ment) and KIR (environmental management) 
systems, as well as the MEBIR system’s 
certification audit, are scheduled to take place in 
late June and early July.

A MIr-oktatásokon ismertettük a gyártá-
si-kivitelezési tevékenységhez kapcsoló-
dó belső auditok tapasztalatait és a fel-
tárt hiányosságok kijavításának módjait. 
A kIr-oktatások során kiemelt hangsúlyt 
fektettünk a munkautasításokban rög-
zített hulladékgyűjtési, tárolási, elhelye-
zési, újrahasznosítási és nyilvántartási 
feladatokkal kapcsolatos ismeretek 
átadására. A MeBIr-oktatásokon a rend-
szerdokumentumokban foglalt általános 
előírások mellett pedig részletesen 
kitértünk a rendszer céljára, szervezeti 
felépítésére és a működtetésében 
közreműködők feladataira, felelősségi 
és hatáskörére.  
A MeBIr-ismeretek átadásával egyide-
jűleg megtartottuk az ismétlődő munka- 
és tűzvédelmi oktatást is. 
A MeB előírásait alapul véve, húszan 
vettek részt a dunaharasztiban megren-

dezett egész napos munkahelyi elsőse-
gélynyújtó tanfolyamon.
Az irányítási rendszerek oktatásának 
hatékonysága írásbeli visszakérdezéssel 
jól mérhető. ennek megfelelően az 
oktatások záróakkordjaként a kollégák 
felmérőlapok kitöltésével adtak számot 
az ismeretanyag elsajátításáról. A kiér-
tékelést követően megállapítható, hogy 
az oktatás minden szervezeti egység 
vonatkozásában eredményes volt.
Az oktatáson elhangzottak gyakorlati al-
kalmazását az ez évi MIr, kIr és MeBIr 
belső auditok során is ellenőriztük, illet-
ve ellenőrizni fogjuk. A keverőtelepekre, 
valamint a telephelyekre vonatkozó 
belső auditokat az üzemindítási szem-
lékkel összhangban, a márciusi–áprilisi 
időszakban lefolytattuk. Az auditok 
sikerességéhez és eredményességéhez 
jelentősen hozzájárult, hogy az érintett 

kollégák az oktatáson elhangzottakat a 
gyakorlatba már átültették. 
Az éves audittervben foglaltaknak 
megfelelően június elejéig a területi igaz-
gatóságok kivitelezési tevékenységét és 
az egyéb szabványpontoknak történő 
megfelelőségét is ellenőrizzük. Az 
auditok teljes körű befejezését követően 
az irányítási rendszerek működését a 
vezetőségi átvizsgálás során értékeljük 
részletesen.
Az irányítási rendszerek eredményes és 
hatékony működéséről a tanúsító szerve-
zet fogja kiállítani a végső „bizonyítványt”. 
Bízunk benne, hogy a minőség- és 
környezetirányítási rendszerek tanúsított 
állapotának fenntartása mellett társasá-
gunknál a tanúsított rendszerek családja 
a MeBIr-rel bővülni fog.
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Zajcsökkentési   
sikerek

Tállyán
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NOISE-REDUCTION ACHIEVEMENTS IN TÁLLYA 

  In 2008, we had a full-scale environmental-
protection assessment prepared at the Tállya 
quarry site of Colas-Északkő Kft. The experts 
performing the assessment determined that 
noise-emission rates exceeded allowed limits.
In the first phase, we commenced the construction 
of noise-screening walls around machinery 
emitting the highest levels of noise. With the audio 
barriers completed, we managed to reduce the 
noise emission of some critical sources, and thus 
measured values were reduced to suitable levels at 
respective measuring locations.
However, in the case of houses located close to 
the long-distance conveyor belt, the degree of 
noise reduction was still insufficient. Therefore, 
in the second phase, we replaced worn-out and 
squeaking rollers, and additionally installed 
rubber plates along a 100-m section onto the 
side of the belt’s support structure facing the 
houses. We fitted OSB sheets onto the opposing 
side on an approximately 150-m-long section. 
Finally, with these solutions, we managed to cut 
noise emission to meet desired criteria.

Tállyán
2008-bAn teljes körű környe-
zetvédelmi teljesítményértékelést 
végeztettünk a Colas-északkő kft. tállyai 
bányatelepén. ennek során zajkibocsátá-
si határérték-túllépést állapított meg az 
értékelést végző szakvállalat. Mivel közel 
vannak a lakóházak, a legközelebb lévők 
homlokzatai előtt az 50 dBA-s határérté-
ket kellett elérnünk nappali időszakban. 
A zajkibocsátás csökkentésére 2009-
ben elkészült egy részletes zajcsökken-
tési ütemterv, mely az üzem teljes körű 
zajcsökkentésének kivitelezését három 
ütemben javasolta. 
Az első ütemben zajvédő falak építésébe 
kezdtünk a legnagyobb zajt kibocsátó 
egységek köré. Ilyenek voltak a hP500-as 
kúpos törőgép, a Svedala vP3-as osztá-
lyozó és az ellivar 16-os osztályozógép. Az 
építést külső cég szakemberei végezték a 
mi irányításunk alatt. Az elkészült zajvédő 
falakkal sikerült csökkenteni a kritikus 
zajkibocsátást, az egyes mérési pontokon 
a mért eredmények megfelelőek lettek.
A távolsági szállítószalaghoz közel elhe-
lyezkedő lakóházaknál azonban nem volt 
megfelelő a csökkentés mértéke. A má-
sodik ütemben ezért az elhasználódott, 
nyikorgó görgőket kicseréltük, valamint 
100 méter hosszon gumilemezeket sze-
reltünk föl a szállítószalag tartószerkeze-
tének lakóházak felőli oldalára. A szalag 
másik oldalára oSB lapokat rögzítettünk 
föl kb. 150 méter hosszúságban. ezekkel 

A tállyAI üzeM 
környezetéBen lAkók 
zAvArtAlAn életMInőSégének 
BIztoSítáSA érdekéBen nAgySzABáSÚ 
környezetvédelMI ProgrAMot vAlóSított Meg A Cék.

a megoldásokkal végül sikerült a kívánt 
határérték alá szorítani a zajkibocsátást, 
így a harmadik ütem kivitelezésére nem 
volt szükség.
Az éMI környezetvédelmi és vízügyi 
felügyelőség elfogadta a zajcsökkentési 
intézkedési terv teljesítését. Az építési 
munkálat költséges és fáradalmas volt, 
de megérte, mert beváltotta a hozzáfű-
zött reményeket és sikerült jelentősen 
csökkenteni a zajkibocsátásunkat!
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INTERNATIONAL HAPA CONFERENCE 

  The Hungarian Asphalt Pavement 
Association (HAPA) arranged an international 
conference for 21-22 February 2011, inviting 
renowned foreign and Hungarian speakers. 
Guests were greeted by Tibor Veress, new 
chairman of the recently re-organised HAPA. The 
keynote address was delivered by Egbert Beuving, 
Technical Director of the European Asphalt 
Pavement Association (EAPA). Representing 
Colas, the list of invited international speakers 
included company group Director for Environment 
Henri Molleron, who demonstrated the French 
approach to carbon-footprint calculation through 
introduction of Colas companies’ emission and 
energy policies.
Zoltán Puchard, the Technical Director of Colas-
Hungária, gave account of the latest results 
concerning the testing of high-performance 
asphalt pavements by outlining research projects 
carried out in 2011. 
The conference presented a splendid opportunity 
to demonstrate the capabilities of Colas – 
significant by both Hungarian and international 
standards – and to strengthen professional 
relationships and sharing of results between 
various production-construction companies, 
institutions, and organisations.

Nemzetközi  
-konferencia HAPA 

A vendégeket veress tibor, a 
megújuló és újjászerveződő hAPA új 
elnöke köszöntötte. A megnyitó előadást 
egbert Beuving, az európai Aszfaltipari 
egyesülés (eAPA) műszaki igazgatója 
tartotta. A meghívott külföldi előadók 
között a Colas képviseletében előadást 
tartott henri Molleron, a cégcsoport 
környezetirányítási igazgatója, aki válla-
lataink emisszió- és energiapolitikájának 
ismertetésén keresztül bemutatta az 
ökológiai lábnyom (carbon footprint) fran-
cia megközelítésű számítási módszerét. 
Az előadás az alapelvek mellett ismer-
tette a hazai Colas tevékenységeihez 
köthető teljes energiafelhasználási folya-
matnak (alapanyag-beszerzés, szállítás, 
gyártás, beépítés-kivitelezés) a 2009. 
évi Co

2
-emisszióvizsgálati tanulságait. 

Az útépítési ágazatra vonatkozóan 
elsősorban az elvégzett felmérés sokré-
tűsége volt érzékelhető, hangsúlyozva az 

adatgyűjtés nehézségeit is, különösen, 
hogy a saját tevékenységekre jellemző 
számok mellett az alvállalkozók hasonló 
adatainak beszerzése is elengedhetetlen. 
A vállalatok tevékenységenkénti kibo-
csátási végeredményeinek elemzésén, 
illetve továbbgondolásán keresztül ener-
giatakarékossági stratégiát is érdemes 
tehát megfogalmazni.
A második napon a hazai neves előadók 
szintén sokrétűen adtak számot a 
jelen aszfaltipar termelési, műszaki és 
technológiai helyzetéről, szó volt többek 
között a pályaszerkezeti rétegek ener-
giatartalmáról és teljesítőképességéről, 
a kompakt aszfaltról, az aszfaltrácsok 
viselkedéséről, valamint a környezetba-
rát és hosszú élettartamú aszfaltokról. 
Puchard zoltán, a Colas-hungária 
technológiai igazgatója a nagyteljesít-
ményű aszfaltok vizsgálatainak legújabb 
eredményeiről számolt be. A bemutatott 

kutatási munkák között összehason-
lítottuk a mészkőlisztet és csak saját 
fillert tartalmazó aszfaltkeverékek asz-
faltmechanikai jellemzőit, vizsgáltuk az 
egyes jellemző aszfaltkeverék típusok 
esetén a gyártott keverékek modulus és 
fáradásparamétereinek időbeli változá-
sát, a próbatest-készítési mód (Marshall, 
zsirátor) hatását a vízérzékenység-
vizsgálat eredményére, az ÚtlAB 
keréknyomvályú körvizsgálatának újabb 
eredményeit, valamint összevetettük 
a zúzott kövek hőlökésállóság- és 
porozitásvizsgálatát különböző bitumen 
tapadásvizsgálati módszerekkel.
A konferencia jó alkalom volt a Colas 
hazai és nemzetközi mércével mérve is 
jelentősnek mondható képességeinek 
bemutatására, valamint a különböző 
gyártó-kivitelező vállalatok, intézmények 
és szervezetek szakmai kapcsolatainak 
és tapasztalatcseréjének erősítésére.

A MAgyAr 
ASzfAltIPArI egyeSüléS (hAPA)
2011. feBruár 21–22-én neMzetközI konferenCIát rendezett 

neveS külföldI éS hAzAI előAdók MeghíváSávAl.

UTLAB  
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Az 
ÚtBurkolAtok 
felületI 
tulAjdonSágAI 

SzerePeltek terítéken 
A ColAS teChnológIAI 
IgAzgAtóSágán 

Megrendezett SzAkMAI nAPon.

UTLAB TRAINING DAY 

  A one-day training entitled “Surface 
properties of road pavements”, organised by 
UTLAB (Hungarian Association of Construction 
Industry Laboratories) for Hungarian road 
construction professionals and technological 
managers, took place on 6 April 2011 at Colas-
Hungária’s Technological Directorate.
Among several presentations, educational 
events were hosted by leading experts from 
entities other than Colas, including István 
Szarka (department head, Magyar Közút) and 
Dr. Pálné Bite (CEO, Vibrocomp), while testing-
related experiences of Colas were disclosed by 
laboratory manager József Gonda.
We trust that this useful training contributed 
to the professional preparedness of Colas 
and the enhancement of innovative and 
competitive construction capacities.

NapKépzési 
UTLAB  

2011. áprilius 6-án a Colas-
hungária technológiai Igazgatóságán 

„Útburkolatok felületi tulajdonságai” 
címmel rendeztünk meg egy, az utlAB 
keretében szervezett képzési napot a 
hazai útügyi szakemberek, technológiai 
vezetők részére.
A program előadásait többek között a 
témakör Colas-on kívüli hazai vezető 
szakértői prezentálták Szarka István 
(Magyar közút, osztályvezető) és dr. Bite 
Pálné (vibrocomp, ügyvezető) téma-
felelős szakértők személyében, míg a 
Colas hazai mérési tapasztalatait gonda 
józsef laboratóriumvezető ismertette.
A különböző vállalatok és intézmények 
delegáltjaiból álló hallgatóság igen nagy 
érdeklődéssel kísérte az útburkolatok 
felületi állapotparaméterei vizsgálatának 
és szabályozásának műszaki lehetősége-

it ismertető előadást. A felületi érdessé-
get, egyenetlenséget és zajkibocsátást 
jellemző vizsgálatok hazai és nemzetközi 
szabályozása mellett bemutattuk a 
Colas-hungária központi laboratóriuma 
által használt ASft és IrI felmérések 
vizsgálati tapasztalatait is.  
A tanfolyam keretében sor került a mód-
szerek részletes ismertetésére, az eddigi 
hazai mérések tapasztalatainak elem-
zésére, kitekintéssel a követelmények 
és lehetséges határértékek jövőbeni 
alkalmazásának jelentőségére. Az elő-
adásokat követően megtörtént a Colas 
mérőberendezéseinek bemutatása is. 
reméljük, hogy ez a hasznos tovább-
képzés is hozzájárult a Colas hazai 
felkészültségének, valamint innovatív és 
versenyképes kivitelezői kapacitásainak 
növeléséhez.
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Termelésirányítók továbbképzése  

Alterránál
az

Idén IS Sor került 
Az AlterrA terMeléSIrányítóInAk oktAtáSárA.   
A „házI” továBBkéPzéSt Már tAvAly AkkredItáltAttuk A MérnökI kAMArávAl, 

így felelőS MűSzAkI vezetőInk SzáMárA Pontot IS ért Az eSeMény. 

2011 TRAINING FOR PRODUCTION MANAGERS 

  Like every year, the regular training for 
Alterra’s production managers was organised 
again in 2011. 
As a start to the programme, CEO László 
Görbedi outlined tasks ahead of us in his 
keynote speech, while CFO Gábor Kovács 
delivered his annual evaluation report 
illustrated with charts and figures. Afterwards, 
regional directors Attila Pappert and Tamás 
Erdős informed us on the completion of the 
previous year’s primary construction jobs, 
works throughout 2011, and future possibilities. 
Following morning presentations on concrete 
technology and health and safety, we reported 
on our projects that have been honoured with 
the Construction Industry Award for Excellence 
and certificate of merit (see our detailed article 
on page 8 and 9). The programme resumed with 
the presentation of the Stollmayer Award. This 
year, the award went to a young engineer, Zsolt 
Farkas, for his work entitled “Reconstruction 
works of the filter house at the Ferencváros 
booster station”. Alterra’s Lifetime Achievement 
Award was presented to Ferenc Jugenheimer, 
who earned this commendation for his reliable 
work and nearly five decades of loyalty.

A progrAm indításAként görbedi 
lászló vezérigazgató előadásában 
ismertette az előttünk álló feladatokat, 
majd kovács gábor gazdasági igazgató 
számokkal, grafikonokkal alátámasztott 
évértékelője után a területi igazgatók 

– Pappert Attila és erdős tamás – tájé-
koztattak bennünket területenként az 
elmúlt év legfontosabb építési feladatai-
nak teljesítéséről és az ez évi munkák-
ról, illetve további lehetőségekről.
A délelőtt folyamán sor került még 
biztonságtechnikai és betontechnológiai 
előadások után beszámoltunk az építő-
ipari nívódíjat nyert, valamint az elismerő 
oklevélben részesült munkáinkról (rész-
letes beszámoló a 8-9. oldalon)
A nap folytatásaként sor került a 
Stollmayer-díj kiosztására. Az idén  

farkas zsolt fiatal mérnök nyerte el a 
díjat, melyre „A ferencvárosi átemelő 
telep szűrőház rekonstrukciós munkái” 
című pályamunkával nevezett.
Az Alterra életműdíjat jugenheimer fe-
renc kapta, aki megbízható munkájával, 
közel öt évtizedes hűségével érdemelte 
ki a címet.
délutáni programunk nehéz témakörrel 
folytatódott: dr. deli Betty a közbe-
szerzésekről, aktuális változásokról 
tájékoztatott bennünket.
A befejező program nagy érdeklődésre 
tartott számot. dr. Mecsi józsef 
geotechnikai tanulmányában a kolontári 
iszapkatasztrófa tanulságait vonta le.
Bár sűrű programot tudtunk le ezen az 
egy napon, mégis jó érzés volt összejön-
ni a kollégákkal.
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Az elvégzett 
MunkánAk
MeghAtározott 
fedezetet  kell terMelnIe.

ANNUAL TRAINING AT COLAS ÚT 

  Our regular annual training course was 
held in Siófok on 11 March. Participants were 
welcomed by the CEO of Colas Út, Mr. Zoltán 
Boncz, followed by the presentation of Mr. István 
Sokorai, CEO of Colas-Hungária. Mr. Boncz 
acknowledged that regaining shareholders’ 
confidence is one of the most crucial tasks, 
and also elaborated on the “clean hands” 
principle. During the afternoon, the participants 
(numbering more than 150) split up into three 
groups to address the major topics of production, 
management, and contracting.

Colas Útnál
Éves  továbbképzés 

immár hAgyománnyá vált éves 
továbbképzésünket március 11-én, 
Siófokon tartottuk. Az eseményen a cég 
igazgatói, műszaki és adminisztratív 
munkatársai vettek részt. 
A rendezvényen résztvevőket Boncz zol-
tán vezérigazgató úr köszöntötte, majd 
Sokorai István, a Colas-hungária vezér-
igazgatója tartott előadást a cégcsoport 
2010-es működéséről és az idei év 
feladatairól, valamint a tulajdonosi elvá-
rásról. ez után Boncz zoltán úr értékelte 
a Colas Út 2010-es évét, majd beszélt 
az év elejétől felálló új szervezeti struk-
túráról. előadásának fontos üzenete volt, 
hogy már nem elég határidőre I. osztályú 
munkát végezni a megrendelő megelége-
désére, hanem az elvégzett munkának 
meghatározott fedezetet kell termelnie, 
és a cégnek meg kell kapnia a munka 
végeztével a szerződéses ellenértéket. 
jelenleg hatalmas teher a kintlévőség 
magas szintje, amelyet finanszíroznunk 
kell. Mindenkinek a maga szintjén kell 
hozzájárulnia ezekhez az elvárásokhoz. 
egyik legfontosabb feladatnak nevezte 
a tulajdonosi bizalom visszaszerzését, 
valamint beszélt a „tiszta kéz” elvéről.
halász jános gazdasági igazgató úr 
előadásában szintén kiemelt hangsúlyt 
kapott a kintlévőség kezelése. Ismertet-
te a tavalyi termelési adatokat és az idei 

tervezett forgalmi és fedezeti adatokat. 
kiemelte a pénzügyi tervezés pontossá-
gát és a határidők betartását.
A délután folyamán a több mint 150 
résztvevő három szekcióba rendeződött. 
A termelés szekcióban a kivitelezésben 
dolgozó kollégák vettek részt. előadáso-
kat hallgattunk meg kolozsvári nándor 
technológiai igazgatótól a kivitelezési 
hibákról, az új műszaki megoldásokról és 
az aszfalt napi jelentési adatairól. gali ti-
bor gépészeti igazgatót a beruházásokról, 
a keverőgépek és finisherek téli felújítá-
sáról, diviki István MIr-kIr vezetőt pedig 
az irányítási rendszerek működtetéséről 
és a 2010-ben lezajlott audit tapaszta-
latairól hallgathattuk meg. A vállalkozás 
szekcióban dr. fribiczer gabriella jogász 
előadásában a vállalkozáson dolgozó 
kollégák kaptak információt közbeszer-
zési jogi esetekről. A pénzügy szekcióban 

halász jános gazdasági igazgató úr 
beszélt az adminisztrációban dolgozó 
kollégáknak a délelőtti előadásában sze-
replő témákról részletesen. A nap végén 
Boncz úr záróbeszédében összegezte a 
nap folyamán elhangzottakat, és megkö-
szönte mindenkinek a részvételt. 
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szöveg: dr. Révész Margit
  fotó: Uttó György

Egészségre nevelés   Tavaszi 
továbbképzés

gazdasági 

A továbbképZés AZért különö-
sen fontos, mert a gazdasági terület 
kollégái idejük nagy részében többrétegű 
feladatokat is ellátnak, és munkájuk 
alapvetően meghatározza a számviteli 
és adózási eredményeket. Célkitűzése-
ink közt szerepelt továbbá, hogy az azo-
nos munkakörben, hasonló feladatokat 
végző munkatársak megismerkedjenek, 
esetlegesen a napi munkájuk során is 
segítséget nyújthassanak egymásnak. 
Az oktatás iránt már a meghirdetésétől 
fogva nagy volt az érdeklődés: 65 
munkatárs részvételével nyitottuk meg a 
programot, mely több modulból állt. A nap 
nagyobb részét a jde integrált rendszer 
bemutatásával, alapvető fogalmak és 
funkciók tisztásával töltöttük. A jde-
oktatás veréb józsef előadásával zárult, 
melyben a pénzügyi tervmodul össze-
foglalását mutatta be a résztvevőknek.  
kora délután Baráth tamás avatott be az 
IAS-ekkel kapcsolatos alapvető tudniva-
lókba. A program záró előadása halász 
jános, adózással kapcsolatos tájékoz-

tatójával zárult. külön köszönjük halász 
jánosnak, aki az előadásra eredetileg 
résztvevőként jelentkezett, ám adózási 
vezetőnk hirtelen betegsége miatt részt-
vevőből a program legszínvonalasabb, 
legszínesebb és leginkább hasznosítható 
előadását tartotta meg úgy, hogy fél nap 
felkészülési idő állt a rendelkezésére.
Úgy gondoljuk, hogy a program egy 
egész sorozat első lépése lehet. A közel-
jövőben sort fogunk keríteni egy, a jde 
gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos 
oktatásra, az adózási ismeretek pedig 
gyakorlatorientáltak lesznek. hamarosan 
meg fogjuk rendezni a „Pénzügyről nem 
pénzügyeseknek” programunkat, melyet 
elsősorban a műszaki és vállalkozási 
területen dolgozó munkatársainknak 
szánunk. tervezünk továbbá excellel 
kapcsolatos oktatást is, de örömmel 
várjuk a további javaslatokat. köszönjük 
az előadók munkáját, a résztvevőknek 
pedig kívánom, hogy az oktatáson 
elhangzottakból a lehető legtöbbet profi-
tálják munkájuk során.

A program végén kitöltött értékelő lapok 
szerint a résztvevők:
· 84,8 %-ának keltette fel az érdeklődését az 
oktatás kitűzött programja

· 89,7 %-a volt elégedett az előadók felké-
szültségével

· 84,2 %-a véli úgy, hogy az oktatáson elhang-
zottakat munkája során hasznosítani tudja

SPRINGTIME FINANCIAL TRAINING 

  The goal of the training that took place on 
22 April 2011 was to further acquaint colleagues 
working in profit centres with the JD Edwards 
Enterprise Resource Planning system that they 
use during their everyday work.
Training on practical applications of the JDE is to 
be organised in the near future, while taxation-
related training is to be focused on practical 
aspects. Our programme entitled “Finance for 
non-professionals” will soon be under way, aimed 
primarily at colleagues working in technical jobs 
and contracting departments. 

Az áPrIlISBAn 
Megrendezett 
oktAtáS CéljA Az volt,   
hogy A ProfItCentruMokBAn 

dolgozó MunkAtárSAk Még joBBAn 

MegISMerjék A Munkájukhoz 

hASznált jd edwArdS 

vállAlAtIrányítáSI rendSzert. 
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A progrAm keretében 2011. 
február 1. és szeptember 30. között a 
dolgozók havi rendszerességgel vesznek 
részt különböző oktatásokon, gyakorlati 
foglalkozásokon és sporteseményeken. 
A meghívott szakemberek (dietetikus, 
gyógytornász) segítségével munkatár-
saink felfrissíthetik és gyarapíthatják az 
egészséges életvitel vezetéséhez szük-
séges ismereteiket, mely életminőségük 
javulásához vezethet. 
Mielőtt belekezdtünk volna a programok 
megvalósításába, egy több évre szóló, 
átfogó egészségtervet készítettünk, 
melynek kialakításába bevontuk a dol-
gozókat is. A kitöltött kérdőívek válaszai 
alapján fogalmaztuk meg egészségter-
vünk legfontosabb irányait.
A programsorozat 2011. március 19-én 
egy nagyszabású céges focikupával 
indult. Meglepően nagy lelkesedéssel 
indult a csapatok nevezése, és ez a 
lelkesedés az egész tornán kitartott. 
hét 4+1 fős csapat rúgta a bőrt a tokaji 
ferenc gimnázium sportcsarnokában.  
A legjobbnak ezen a napon a tállyai 
üzem csapata bizonyult. Második helyen 
a szobi üzem, harmadik helyen pedig a 
központ által felállított csapat végzett.  

A kimerítő testedzést egy közös ebéd kö-
vette, ahol megkezdődött a visszavágó 
szervezése.
júniusban egy nagyszabású programot 
szervezünk galyatetőre, ahol a társaság 
összes dolgozója együtt vehet részt a 
foglalkozásokon, oktatásokon, sportese-
ményeken, és ennek keretében közösen 
ünnepelhetjük meg a Colas-északkő kft. 
húszéves fennállásának évfordulóját. 
A sokszínű program megvalósításától 
mind a munkaadók, mind a munkaválla-
lók hosszú távú pozitív hatást remélnek, 
mely akár munkahelyi teljesítménynöve-
kedésben is mérhető lehet. 
   

szöveg: dr. Domaniczki Éva
 fotó: Csillag Pál

HEALTH-PROMOTION AND MORALE-BOOSTING 
PROGRAMMES AT COLAS-ÉSZAKKŐ 

  Colas-Északkő Kft. obtained eight 

million forints in the form of non-refundable 

funds through the Social Renewal Operational 

Programme subsidy, to be spent on organisation 

of various health-promotion and morale-boosting 

programmes. In the course of these programmes, 

employees participate in a wide range of trainings, 

workshops, and sporting events on a monthly 

basis between 1 February and 30 September 

2011. Being assisted by invited experts (such as 

nutritionists and physiotherapists), colleagues 

have the opportunity to refresh and expand their 

knowledge base essential for a healthy lifestyle, 

which may also help them improve their quality 

of life. Prior to launching the programmes, a 

multi-year comprehensive health plan had been 

developed. Employees had also been involved in 

the preparation of this plan: major objectives had 

been drawn up on the basis of their answers to 

questionnaires. 

szemléletformálás  

Egészségre nevelés   
és

A tárSAdAlMI MegÚjuláS 
oPerAtív ProgrAM  PályázAtán A 
ColAS-éSzAkkő nyolCMIllIó forInt    vISSzA neM 

térítendő táMogAtáSt nyert el, Melyet különBöző egéSzSégfejleSztő éS 

SzeMléletforMáló ProgrAMok MegSzervezéSére fordít. 
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A vArázSBoltBAn

géza bácsinak boltja volt: üveg,
porcellán, tükrök, kristály-mennyezet.
hátul a műhely: furcsa anyagok,
ágyazott fűrész, mely körben forog,
buggyanó lombú, arany keretek,
és simák, elegánsak, könnyüek,
hosszú lécekben. S lent a pince: ott
Aladdin minden kincse ragyogott!
Szerettem a boltban lenni. Sehol
nem volt tisztább a munka; s amikor
a bácsi (anyám sógora) ügyesen
húzta gyémántját a hűs üvegen,
s halkan pendülve kettévált a nagy
tábla, vagy ha gyors ujjai alatt
megszületett valami szép, finom,
szimmetrikus mű, képkeret, idom:
mint varázslóra néztem rá, aki
...

(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, Szabó lőrinc 
A varázsboltban című versének utolsó 
sorát kapja végső megfejtésül.

Beküldési cím:
ujsAg@ColAshun.hu
tárgy: rejtvénymegfejtés
(kérjük, tüntessék fel a  
cégnevet is!)

Beküldési határidő:
2011. jÚlius 29.

előző szám megfejtése:
A málnát sZundikálvA 
várni meg

A helyes megfejtők közül 
könyvutalványt nyert:
Klempa Pálné (Colas-Alterra), Furkó 
Attila (Colas-Alterra), Sebestyén Rita 
(Colas-Alterra), Figura Zoltán (Autópálya 
Igazgatóság), Kapanószki Róbert (Colas-
északkő), Turánszki Istvánné (Colas-
északkő), Hencz Gabriella (Colas Út), 
Kovács Jánosné (Colas Út)

Megfejtéseket csak a Colas-Hungária 
Cégcsoport tagvállalatainak dolgozóitól 
fogadunk el.

? 


