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Ezt az impresszionista téli tájképet az irányzat egyik legjelentősebb francia képvi-
selője, Camille Pissaro (1831-1903) festette. A 19. század végén még igencsak 
forradalminak számító irányzat képviselői mai szemmel nem tettek semmi meghök-
kentőt: csak azt festették le, amit láttak. A festészeti akadémiákhoz kötődő, leg-
többször műteremben és tanult sémák alapján dolgozó művészekkel ellentétben az 
impresszionista festők kimentek a természetbe, és igyekeztek a pillanatnyi benyo-
mást, a színek és fények játéka keltette hangulatokat rögzíteni.
Ezen a téli tájképen megfigyelhetjük, hogy a részletek nincsenek aprólékosan kidol-
gozva, a háttér jelentős része ködbe is veszik, ugyanakkor a színhasználat igazán 
érzékeltesen idézi fel a sápadt délutáni napsütést, és a havon megcsillanó fények 
látványát és hangulatát. 

Camille
Pissaro

Tegyünk valamit a klímaváltozás ellen, takarékoskodjunk 
és csökkentsük a közlekedési balesetek számát. 

Környezetvédelmi progjamjában a COLAS vállalta a cégcsoport

üzemanyag-fogyasztásának
20%-os csökkentését.

Takarékoskodj te is, rajtad is sok múlik! biztonság environment

megtakarítás

csökkentsük együtt
a felhasznált energia

mennyiségét!

fogjunk össze



	32–33

Decemberi címlapunk 

apropóját az adja, hogy 

a COLAS-ALTERRA 

nemrégiben költözött 

Budaörsre, a fővárosi 

agglomeráció egyik 

legdinamikusabban 

fejlődő városába.

Címlapfotó	

Budaörs látképe fentről	

(Fotó: Nagy Balázs)

12	 	Sajtótájékoztató	éS	gépátadáS	
tállyán 

  Közel egymilliárd forint értékben valósít meg fejlesztéseket zempléni 
üzemeiben a  COLAS-Északkő. Ezzel kapcsoltban 2010. november 2-án 
tartottak sajtótájékoztatót.

15	 	Új	vezérigazgató	a	magyar
orSzági	ColaS	CégCSoport	élén  

  Sokorai István 2010. szeptember 6-án csatlakozott a cégcsoporthoz, 
és másfél hónap után vette át a COLAS hazai vállalatainak vezetését 
Kolozsvári Gyulától. 

28	 	Befejeződött	a	délBudai	
tehermenteSítő	Út	építéSe		
Határidő előtt elkészültek az Andor utcai szakasz építési munkái.

CÍMLAPON

A COLAs	CsOPOrt MAGAZINJA

2010. DECEMBER XIV. évfolyam 5. szám

FELELŐS KIADÓ Sokorai István vezérigazgató
FŐSzErKESztŐ Szakács-Fehérváry Gábor
SzErKESztŐBIzOttSÁG Csillag Pál, Domaniczki 
Éva, Hanyecz Péter, Gonda József, Kerti Márta, 
Szabó Tibor, Szakács-Fehérváry Gábor, Várady 
Balázs

SzErKESztŐSÉG 1033 Budapest, 
 Kórház u. 6-12.
 T: +36 (1) 883 1000
 F: +36 (1) 883 1010
 e-mail: ujsag@colashun.hu

www.colas.hu
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PrOjEKt KOOrDInÁtOr CSáK SZILáRD LAPtErV  

LőRINCZ ANNA tIPOGrÁFIA KISS DOMINIKA KOrrEKtOr 

VERES MáRIA KÉPSzErKESztŐ KARáDI RóBERT 

FOtÓ NAGy BALáZS KÉPFELDOLGOzÁS ÉGER GyöRGy 

PrODuKcIÓS MÉSZáROS GABRIELLA nyOMtAtÁS 

Demax Művek

A cOLAS-HunGÁrIA MEGBízÁSÁBÓL KIADjA  

 Brand Content Kft.

 1061 Budapest, Király u. 16.
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1 Megújult a COLAS ÚT Zrt. honlapja.    

A formai és tartalmi szempontból is fel- 

újított oldal változatlan elérhetőséggel,  

a www.colasut.hu címen található. Az oldalon 

friss hírekkel és a munkák térképes megjele-

nítésével tájékoztatjuk a tisztelt látogatókat.

2 A COLAS-Északkő Kft. Tállyai Üzemében 

zajvédő falak épültek az üzemi zajszint csök-

kentése érdekében egyes törő és osztályozó 

berendezések körül. 

3 A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem Építőmérnöki Karának tanszékvezetői 

oklevéllel és Vásárhelyi Pál-emlékéremmel 

köszönték meg a COLAS-HUNGáRIA-nak azt 

a kimagasló támogatást, amellyel hozzájá-

rultunk a kar oktatási és kutatási színvonalá-

nak emeléséhez.

4 A csepeli gerincút 1-es ütemében  

a COLAS-HUNGáRIA hídépítői megkezdték  

az új HÉV-híd építését, amely a régi nyom-

vonalon épül, de alatta 2x2 sávon haladhat 

majd a forgalom.

4

3



HíREK

TOP 200 A FIGyELő CíMű GAZDASáGI 
HETILAP GONDOZáSáBAN MEGJELENT, MAGyARORSZáGI 
CÉGEK RANGLISTáIT TARTALMAZó TOP 200 KIADVáNyBAN A COLAS-HUNGáRIA 
CÉGCSOPORT A 2009. ÉVI KONSZOLIDáLT NETTó áRBEVÉTELE ALAPJáN AZ ELőKELő 
48. HELyET FOGLALJA EL. A KIADVáNyBAN SZEREPLő ÉPíTőIPARI CÉGEK TOPLISTáJáBAN EZZEL AZ ELSő HELyEZÉST 

ÉRTÜK EL, MEGELőZVE A KORáBBAN öSSZEVONT KONSZOLIDáLT FORGALOMMAL SZEREPLő, KONKURENS CÉGEKET.
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Az ELtELt MÁSFÉL ÉV szép eredmé-
nyeket, de ugyanakkor nehéz küzdel-
meket is tartogatott a cég számára. Bár 
szakértők szerint a gazdasági válságból 
már kilábalóban vagyunk, sajnos 
a 2010-es év még nem ezt bizonyította. 
A munkák megszerzésében nem mindig 
voltunk sikeresek, a várt beruházások 
pályázati kiírásai elmaradtak vagy elhú-
zódtak, és jó pár esetben visszavonták 
a pályázatokat. Mivel kevesebb kiírás 
jelent meg, annál több versenytárssal 
kellett szembenéznünk. Egyre kevesebb 
fókára egyre több eszkimó vadászik. 
Eredményességünk megőrzése érde-
kében új műszaki megoldásokkal, több 
alternatíva kidolgozásával próbálunk 
előnyhöz jutni. Folyamatosan keressük 
azokat az új piaci szegmenseket, üzlet-
ágakat, amelyekben nagyobb sikerrel 
pályázhatunk. 
A sok munka, befektetett energia azon-
ban jelentős sikereket is eredménye-

zett. Új, és az Alterra Kft.-től áthozott, 
kiváló minőségben, határidőre átadott 
munkáinkkal bizonyította a társaság 
szakmai elhivatottságát, erejét. Ez az 
egyik meghatározó tényező jövőnket 
illetően, mert erre mint szilárd alapra, 
lehet építeni.
Egyik fontos munkánk, a tavaly nyáron 
átadott tiszaroffi tározó jól vizsgázott. 
A tavaszi nagy esőzések után kialakult 
árvíz miatt júniusban megnyitották 
az árapasztó zsilipjeit. A vésztározó 
feltöltésével 10–15 centiméterrel tudták 
csökkenteni az áradó Tisza vízszintjét, 
így nem okozott nagyobb károkat az 
árvíz a folyó Szolnok környéki szakaszán. 
2010. augusztus 2-án – egyéves sikeres 
próbaüzemi működés után – a főpol-
gármester jelenlétében, ünnepélyes 
keretek közt átadtuk a Csepel-szigeten 
a központi szennyvíztisztító telepet. 
A Budapesti Központi Szennyvíztisztító 
Telep (BKSZTT) Közép-Kelet-Európa leg-

szöveg: Édes Csaba
  fotó: Nagy Balázs

életébenALTERRA
Másfél	év  COLAS-a

ÉV VÉGÉN LESZ 
MáSFÉL ESZTENDőS 
A COLAS-ALTERRA. 
AZ AKKORI áTALAKULáS SORáN 
FáJDALMAS áLDOZATOKAT 
KELLETT HOZNI, MERT A TAVALyI 
GAZDASáGI HELyZET MEGKíVáNTA, 
HOGy A BESZűKÜLT PIAC HATáSáRA CSöKKENTSÜK 

A KöLTSÉGEKET, CSöKKENTSÜK A LÉTSZáMOT. 

A MEGMARADT CSAPAT LELKESEN, ELKöTELEZETTEN 

DOLGOZOTT, HOGy ÚJRA RÉGI FÉNyÉBEN 

RAGyOGHASSON AZ ALTERRA.
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nagyobb környezetvédelmi beruházása 
volt, mellyel Budapest egy nap alatt 
keletkező, 600 ezer köbméter szennyvi-
zéből napi 350 ezer köbméternyit lehet 
biológiailag kezelni. 
Büszkén tekintünk egy, a már említett 
BKSZTT beruházáshoz kapcsolódó, nem 
mindennapi feladat sikeres végrehaj-
tására, nevezetesen a sodorvonali be-
vezetésre, amely a telepi tisztított vizet 
kivezeti a Duna sodorvonalába. Ez cé-
günk történetének eddigi legnagyobb 
külső átmérőjű (3000 mm), sajtolható 
vasbeton csőből épült vezetéke.
A BKSZTT kapcsolódó létesítményei 
között szintén elkészült a szennyvízelve-
zető és -kezelő rendszer részeként há-
rom szennyvízátemelő: a kelenföldi, az 
albertfalvai és a ferencvárosi átemelő 
telep teljes körű kapacitásnövelése. 
Még 2007-ben kezdődött a Fővám 
tér és a Kálvin tér átépítése a 4-es 
metróépítéshez kapcsolódóan. A 2009. 
évi Fővám téri aluljáró és 2-es villamos 
üzembe helyezése után ez évben befeje-
ződött a Fővám tér és a Kálvin tér teljes 
felszíni rendezése. Az újonnan kialakított 
park, sétáló utca, dísz- és útburkolatok, 
átépített, illetve megépített aluljárók 
szépen illeszkednek Budapest belváro-
sának arculatába.
2009 decemberében nyertük el a mis-
kolci városi villamospálya fejlesztésének 
projektjét. Ez év májusától dolgozunk 
a feladaton, és a jól szervezett csapat-
munka eredményeképpen november el-
sején, az ütemtervnek megfelelően újra 
jár a villamos az első szakaszon a Tiszai 
pályaudvar és a Vasgyár között. 
2010 szeptemberében megtörtént 
a cégen belüli „vállalategyesítés”. 
A budaörsi telephelyen befejeződött az 

„NLI” (nagy létesítmények igazgatósága 
–szerk.) épület bővítése, így lehetővé vált, 
hogy a három igazgatóság mellett itt, 
Budaörsön kapjon helyet a Sibrik Miklós 
utcai központ is. Ez a lépés nemcsak 
költségcsökkentést jelent, hanem az 
egyes egységek közötti kapcsolattartás 
is egyszerűbbé vált. 
A 2011-es esztendő is keménynek ígér-
kezik. Jövőbeli terveinket az óvatosság, 
megfontoltság jellemzi. Bízunk abban, 

hogy az ország gazdasága túljutott 
már a mélypontján, talán megjelennek 
a várva várt kiírások, és megélénkül az 
építőipar. Az ALTERRA felkészültségéhez, 
képességeihez méltó szerepvállalással 
kiveheti részét a feladatokból. 
Ez az év a konszolidáció jegyében telt, 
2011 az újra építkezés éve kell, hogy 
legyen. Nem szabad, hogy a várható ne-
hézségek kedvünket szegjék. Optimistán 
tekintsünk a jövőbe!
Biztos vagyok benne, hogy a csapat a tö-
retlen akarással és a tőle megszokott 
szorgalommal, erényeit megcsillogtatva, 
nyertesen kerül ki a hullámvölgyből.
Jövőnk alapja a folyamatban lévő mun-
kák eredményes kivitelezésének, elszá-
molásának befejezése. Tapasztalataink, 
szaktudásunk, elszántságunk és a kellő 
összefogás minket támogat.
Jelenlegi teendőnk az, hogy terveink alap-
ján teljesítsük a 2010-es esztendőt. Vé-
gezzük a munkánkat a legjobb tudásunk 
szerint, hatékonyan és kiválóan, figyelve 
környezetünkre, magunk és munkatársa-
ink biztonságára, egészségére. 
Kérem minden munkatársamat, tovább-
ra is tegyen meg mindent a sikerért, 
a jövőnkért!

A YEAR AND A HALF IN THE LIFE 
OF COLAS-ALTERRA

 COLAS-ALTERRA Zrt. will be 18 months 
old at the end of 2010. The last year and a half 
witnessed great results, but also produced some 
very difficult times for the company.
We have not always succeeded in winning 
tenders; often the tenders we anticipated 
were either not called, were late, or were even 
canceled. Since there were fewer tenders than 
before, we had much fiercer competition to beat. 
However, lots of work and invested energy paid 
off in the end. The company demonstrated 
its professional devotion and strength with 
a number of successful projects – both new and 
inherited from Alterra Kft. – delivered on time and 
with top quality. We are proud of these projects: 
the delivered Tiszaroff reservoir, the Csepel 
sewage-treatment plant and related Danube 
inlet, the pump stations, and the reconstruction 
of Budapest’s Kálvin Square and Fővám Square 
in conjunction with the construction of metro line 
4. Our largest project this year was renewing the 
tram line of Miskolc, where our well-organized 
team has met all delivery milestones so far.
The year 2011 also promises to be tough, and 
our plans for the future will be characterized 
by carefulness and caution. We trust that the 
Hungarian economy is now recovering from the 
global economic crisis, and perhaps we can 
anticipate positive changes and expect new 
tenders in the near future as a consequence 
of the construction industry’s revival. We hope 
that COLAS-ALTERRA may also make its fair 
and worthy contribution to the fulfillment of 
prospective tasks. It turned out that 2010 was 
a year of consolidation, and 2011 may again be 
a year of building. We cannot afford to let the 
anticipated hardships discourage us – we must 
be optimistic about the future.
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interjú: Szakács-Fehérváry Gábor

  fotó: Kolozsvári Gyula, Józan Ildikó

Interjú

az

„együtt	kell	 megtennünk
erőfeszítéseket”

Kolozsvári Gyulával
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INTERVIEW WITH GYULA KOLOZSÁRI, 
RETIRING CEO OF COLAS-HUNGÁRIA

 Mozaik: Did you ever think that you would 
one day be heading a national company group?
Gyula Kolozsvári: I graduated from the Budapest 
University of Technology in 1973, and started 
working for the Eger Public Road Construction 
Company as a foreman. I was certainly hoping to 
make progress in the company, but never thought 
I would become a company director.
M: What are you most proud of in recent decades?
GyK: Between 2002 and 2007 I was CEO of EGÚT, 
and this was the best period in my career. The 
almost-familial company gained strength gradu-
ally, and slowly but surely became a key player 
in the road-construction industry, particularly in 
eastern Hungary and Budapest. We moved into 
expressway-development projects and built two 
sections of M3, and participated in building the 
M5 and M0 expressways.
M: How easy was it to keep abreast with new 
technologies?
GyK: The company group has always been at the 
forefront in the application of new technologies. 
In recent years we have introduced a number of 
environmental technologies developed by COLAS 
in France. I hope that with the future recovery 
from the global economic crisis, our customers 
will also join us in our environmental endeavors.
M: Looking back from here, what would you say 
was the hardest period?
GyK: It was the past six months. In 2010, the 
greatest shock COLAS-HUNGÁRIA sustained 
was the “M6 tsunami” – this occurred when 
our largest-ever project, worth HUF 72 billion, 
was completed in March this year, and we 
subsequently realized that the return on our 
investment was significantly lower than expected. 
But regardless of the poor M6 performance, our 
situation would still be grave anyway because the 
exceptionally wet weather of 2010 put us behind 
schedule in the implementation of a number of 
large-scale projects.
M: In the past 37 years, did you make any 
decision that you may have later regretted, or 
now think would have been better had you 
pursued a different course of action?
GyK: I am the kind of person that likes to make 
swift, yet careful and thorough, decisions. I have 
always been prepared to fight for the principles 
I believe in. However, when the final decision 
was contrary to my ideas, I did not eat my heart 
out, but quickly got over it and encouraged 
my colleagues to do their best to achieve our 
common objectives. 
M: Under the current economic situation, what 
can we do to keep young colleagues motivated 
and supported?
GyK: The basic conditions for the next period 
of success are given, since our subsidiaries 
are professionally sound and ready. We have 

MOzAIK: Amikor 37 évvel ezelőtt mun-
kába állt az Egri Közúti Építő Vállalatnál, 
mik voltak a tervei, gondolta volna, hogy 
egyszer egy országos cégcsoport veze-
tője lesz?
KOLOzSVÁrI GyuLA: 1973-ban végez-
tem a Budapesti Műszaki Egyetemen, 
és mint művezető helyezkedtem el az 

– állami tulajdonban lévő – Egri Közúti 
Építő Vállalatnál. Abban reménykedtem, 
hogy idővel magasabb beosztásokba 
kerülök, de az, hogy egy vállalat igazga-
tója legyek, fel sem merült bennem, az 
teljesen elképzelhetetlen volt. Abban az 
időben párttagságra és komoly politikai 
támogatottságra volt szükség ahhoz, 
hogy valaki magas beosztást kapjon. 
Én pedig mindig távol álltam a politikai 
köröktől. 
MOzAIK: Mennyire volt jellemző az 
akkori korra, hogy valakiből hat év alatt 
termelési osztályvezető-helyettes lehet?
KOLOzSVÁrI GyuLA: Az 1970-es évek-
ben kevesebb felsőfokú végzettségű 
középvezető volt a kivitelező vállalatok-
nál, mint most, ezért a szorgalmasabbak 
néhány év után előrébb kerülhettek. Én 
1976–1977-ben, a 25-ös főút egri átke-
lés egy jelentős szakaszának átépítését 
irányíthattam önállóan, amit minden 
bizonnyal sikeresen láttam el, mert 
nem sokkal a munka befejezése után 
lettem a vállalat termelésiosztályvezető-
helyettese. Két év múlva kineveztek 
a cég egy nagy egységéhez területi 
vezetőnek. Kisebb módosításokkal eb-
ben a beosztásban voltam az 1980-as 
évek elejétől csaknem húsz évig. Közben 
a rendszerváltás idején, 1990-ben vál-
lalatunkat is privatizálták. Előbb az oszt-
rák Hamberger, majd 1996-tól a COLAS 
lett a tulajdonos. Az 1990-es években 
az általam irányított Gyöngyösi Főmér-

nökség egyre nagyobb önállóságot vívott 
ki magának. Miután eredményeink 
rendre jók voltak, senki sem szólt bele 
a munkámba, azt csinálhattam, amit 
én helyesnek tartottam. Talán ekkor 
érezhettem igazán főnöknek magam. 
Nagyon szerettem azt az időszakot.
MOzAIK: Hogyan élte meg, hogy egyre 
magasabb pozíciókba kerülve a műszaki 
rátermettségről egy idő után a gazdasá-
gi és pénzügyi talpraesettségre terelő-
dött a hangsúly?
KOLOzSVÁrI GyuLA: 2002 február-
jában minden előkészítés nélkül bíztak 
meg a – privatizációkor átnevezett – Egri 
Útépítő Rt. irányításával. Gazdasági és 
pénzügyi ismereteim igen szerények 
voltak. Szerencsére örököltem egy kiváló 
gazdasági igazgatót, Halász Jánost, aki 
az első perctől mellém állt. Minden fon-
tos, vállalatot érintő döntést közösen ele-
meztünk ki. A sok-sok, gyakran késő es-
tébe nyúló, közös számolás, változatok 
elemzése, latolgatása persze fárasztó 
volt, mégis szép emlék maradt számom-
ra. Az esetenként bonyolult számítások 
elvégzéséhez nagy segítség volt, hogy 
már korán – fiaim segítségével – jártas-
ságot szereztem a számítástechnikában. 
MOzAIK: Mire a legbüszkébb az elmúlt 
évtizedekből?
KOLOzSVÁrI GyuLA: 2002 és 2007 
között hat évig voltam az EGUT vezér-
igazgatója és ez pályafutásom legszebb 
időszaka. Kinevezésem után három 
tapasztalt vezető állt mellém, Bíró István 
és Boncz Zoltán területi igazgatók, és 
a már említett Halász János. Mi négyen 
szerveztük újjá a nehéz helyzetben lévő 
EGUT-at. Területi főmérnöknek 30-32 
éves, szakmailag felkészült fiatalokat 
neveztünk ki. Miután a vezetők teljes 
bizalommal voltak egymás iránt, ez 

KOLOZSVáRI GyULáVAL,  
A COLAS-HUNGáRIA ZRT. NyUGDíJBA 
VONULó VEZÉRIGAZGATóJáVAL A SZAKMáBAN 
ELTöLTöTT CSAKNEM NÉGy ÉVTIZEDRőL, AZ ÉPíTőIPAR 

HELyZETÉRőL ÉS AZ öSSZEFOGáS FONTOSSáGáRóL BESZÉLGETTÜNK.
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a bizalmi viszony rövid időn belül a cég 
teljes területén általánossá vált. Az egy-
séges, már-már családias cégünkkel 
fokozatosan az útépítés meghatározó 
kivitelezőjévé erősödtünk, különösen 
Észak-Magyarországon és Budapesten. 
Bekapcsolódtunk az autópálya-építések-
be, két szakaszt építettünk M3-on, részt 
vettünk az M5-ös és az M0-ás autópá-
lyák építésében is.
Jó érzés, hogy sikerült „megfertőzni” 
a szakma szeretetével a nagyobbik 
fiamat, remélem, hogy ő is sok örömét 
találja majd a hivatásában. 
MOzAIK: Ön szerint miben változott 
a legnagyobbat az elmúlt 30-40 eszten-
dőben az építőipar?
KOLOzSVÁrI GyuLA: A munkagépek, 
járművek és az alkalmazott techno-
lógiák – az élet egyéb területeihez 
hasonlóan – fokozatosan fejlődnek, 
korszerűsödnek. Én mégis valami mást 
emelnék ki. Az 1970-es, 1980-as, de 

talán még az 1990-es években is a meg-
rendelők a munkákat megtervezték, 
a munkaterületet előkészítették és az 
esetek nagy részében reális befejezési 
határidőket állapítottak meg. Az utóbbi 
tíz évben gyakran olyan feladatokra kell 
pályáznunk, ahol a tervek hiányosak, 
a munkaterület kisajátítása, régészeti 
feltárása nem mindig rendezett. A kivite-
lezés közben ezen akadályok leküzdése 
rengeteg energiát leköt, sok felesleges 
vitát eredményez.
MOzAIK: Az új technológiákkal mennyi-
re könnyen lehetett lépést tartani?
KOLOzSVÁrI GyuLA: Cégcsoportunk 
az új technológiák alkalmazásában, 
bevezetésében mindig is élen járt. 
A COLAS Franciaországban kifejlesztett 
technológiáiból többet bevezettünk az 
utóbbi években. Az új, környezetvédelmi 
szempontból előnyös technológiák 
általános elterjedésére – sajnos – csak 
abban az esetben van esély, ha ol-

csóbbak, mint a korábban alkalmazott 
megoldás. Remélem, hogy a gazdasági 
válság megszűnésével megrendelőink 
csatlakoznak környezetvédelmi törekvé-
seinkhez.
MOzAIK: Visszatekintve, melyik volt 
a legnehezebb időszak?
KOLOzSVÁrI GyuLA: A legnehezebb 
az utolsó fél év volt. 2008 elején 
lettem a COLAS-HUNGáRIA vezetője. 
A környezet kedvezőtlen változása, 
a gazdasági válság miatt a cégcsoport 
drasztikus átszervezésére kényszerül-
tünk. Cégek összevonása, a létszám és 
eszközparkunk jelentős csökkentése, 
adminisztrációs feladatok központosí-
tása voltak a legfontosabb lépések. Azt 
reméltem, hogy a költségeink jelentős 
csökkentésének hatására 2010-ben 
egy újabb sikeres időszak kezdődik. 
Várakozásaimmal szemben 2010-ben 
a COLAS-HUNGáRIA nehézségei meg-
maradtak, sőt talán még nagyobbak is, 
mint az előző két évben. 
A COLAS-HUNGáRIA számára 2010-
ben a legnagyobb megrázkódtatást az 

„M6 cunami” okozta. A cégcsoportunk 
eddigi legnagyobb, 72 milliárd Ft értékű 
munkáját ez év márciusában fejeztük 
be. A befejezéskor derült csak ki, hogy 
a munka eredménye lényegesen keve-
sebb, mint ahogy azt korábban terveztük. 
A kedvezőtlen M6-os eredmény nélkül 
is nehéz helyzetben lennénk, mert 
2010-ben, korábban általam nem ta-
pasztalt csapadékos időjárás, több nagy 
munkánk tervezett ütemű kivitelezését 
lehetetlenítette el.
Ma a jó építőipari cégek is egy keskeny 
ösvényen haladnak, melyről, ha lelépnek, 
további nehézségekre számíthatnak. 
A COLAS-HUNGáRIA-nak szélesítenie 
kell ezt a mezsgyét, és tovább kell előre 
haladnia annak reményében, hogy a kö-
zelben nyugalmasabb körülményeket 
biztosító tisztásra leljen.
MOzAIK: Volt-e az elmúlt 37 esztendő-
ben olyan döntése, amire most vissza-
tekintve úgy gondolja, nem kellett volna 
meghoznia, vagy máshogyan kellett 
volna döntenie?
KOLOzSVÁrI GyuLA: Mindig az a fajta 
ember voltam, aki gyors, de megfontolt 
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döntéseket szeretett hozni. Elveimért 
az „utolsó csepp vérig” küzdöttem. Ha 
a végső döntésnél mégsem az én elkép-
zeléseimet fogadták el, nem tipródtam 
tovább, gyorsan lezártam magamban az 
ügyet, és a közösen meghatározott cél 
végrehajtására buzdítottam munkatár-
saimat is.  
Az EGUT igazgatójaként a decentralizált 
irányítás híve voltam. Megbízható veze-
tőtársaimnak nagy önállóságot biztosí-
tottam, kevésbé tartottam hatékonynak 
a folyamatos ellenőrzést.  
A COLAS-HUNGáRIA vezetőjeként sok 
olyan munkatárs került irányításom alá, 
akiket korábban csak felületesen ismer-
tem. őket is bizalmamba fogadtam, és 
közösen fogtunk a cégcsoport átszerve-
zéséhez. Közülük néhányan visszaéltek 
ezzel a bizalommal, és kihasználták a ve-
zetésemre jellemző felületes kontrollt. 
Ez hiba volt.
MOzAIK: Jelen gazdasági helyzetben 
mivel lehetne tartani a lelket a fiatal 
kollégákban?
KOLOzSVÁrI GyuLA: A következő 
sikeresebb időszak alapfeltételei adot-
tak, hiszen szakmailag leányvállalataink 
felkészültek. Minden területen kiváló 
szakembereink, korszerű eszközeink 
vannak. Amit nagyon fontosnak tartok, 
az a cégcsoporton belüli egység további 
erősítése. Fel kell sorakozni az új vezetés 
mögé, és együtt kell megtenni az erőfe-
szítéseket. Ha széthúzás van – ami itt-ott 
felütötte a fejét az elmúlt években –, 
akkor az nagyon megnehezíti a munkát.
MOzAIK: Mi fog leginkább hiányozni 
a COLAS-ból?
KOLOzSVÁrI GyuLA: Erre meghatott-
ság nélkül nem tudok válaszolni. A cég 
37 éven keresztül a második otthonom 
volt.  Hiányozni fognak a munkatársak, 
a viták, a sikerek, a kudarcok, úgy együtt 
az egész. 
MOzAIK: Milyen érzés, hogy egyik nap-
ról a másikra egyszer csak alig csörög 
a telefonja?
KOLOzSVÁrI GyuLA: Több tervem is 
van, és bízom benne, hogy sikerül kiala-
kítanom egy nyugodtabb, tartalmas, de 
mégis érdekes életvitelt.
Először is rendet kell raknom az 

otthoni hivatalos iratokban, melyeket 
a budapesti albérleti évek alatt bizony 
elhanyagoltam. Feleségemmel – aki min-
dig nyugodt családi hátteret biztosított 
számomra – sok-sok utazást tervezünk. 
Sok pótolni valónk van Magyarország 
felfedezéséből. Nagy örömöm továbbá, 
hogy már most hét unokánk van, szeret-
nék a későbbiekben velük is több időt 
tölteni. Végül pedig nagy szerelmem 
a régi könyvek gyűjtése, van egy szép kis 
könyvtáram is. Szeretnék részletesen 
foglalkozni néhány kedvenc témámmal, 
a görög mitológiával, az ókori Róma 
történetével, na és természetesen Na-
póleonnal. Megpróbálom úgy feldolgozni 
ezeket a témákat, hogy azok mások szá-
mára is elérhetőek legyenek az internet 
segítségével.
MOzAIK: Milyen kapcsolata alakult ki 
utódjával, Sokorai Istvánnal? 
KOLOzSVÁrI GyuLA: Már 2010 ele-
jén eldőlt, hogy nyugdíjba megyek 62 
éves koromban, és a tulajdonossal kö-
zösen kezdtük el keresni az utódomat. 
Az első perctől kezdve részt vettem 
a kiválasztásban. 2010. szeptember 
elejétől hat hétig dolgoztunk együtt 
Sokorai Istvánnal, gyakorlatilag egymás 
mellett, remélem, hogy nagyon jól. 
Igyekeztem mindent megmutatni, ami 
a cégcsoport működéséhez szükséges, 
és igyekeztem felhívni a figyelmet 
minden nehézségre. A kiválasztáskor 
is azt gondoltam, a közös munka alatt 
pedig megbizonyosodtam róla, hogy 
a COLAS-HUNGáRIA új igazgatója 
nagyon markáns, határozott elkép-
zelésekkel rendelkező vezető, aki 
ötleteivel új irányt és új lendületet vihet 
a cégcsoportba. Újra hangsúlyoznám, 
hogy a cégcsoport munkatársainak fel 
kell sorakozni az új vezető mögött, mert 
a remélt fellendülést közös munkával, 
összefogással lehet elérni.

Az egész cégcsoport, valamint a Mo-
zaik szerkesztősége nevében hálásak 
vagyunk Kolozsvári Gyulának a COLAS 
családi körében eltöltött évtizedekért, 
az odaadó munkáért, a kitartó precizi-
tásért, végül pedig az interjúért, amivel 
megtisztelt bennünket. Köszönjük!

excellent experts and modern equipment in 
all areas. What I consider very important is the 
reinforcement of unity within the company group. 
The new management needs support, and we 
must work hand in hand. With divisions amongst 
our ranks – a recently emerging phenomenon – 
work becomes really difficult to do.
M: What will you be missing most about COLAS?
GyK: I cannot answer this question without 
being overcome by emotions. For 37 years, the 
company has been my second home.  I will miss 
my colleagues, the debates, the successes, and 
failures – just about everything.
M: What’s your relationship like with your 
successor, István Sokorai?
GyK: I knew when he was elected that the new 
director of COLAS-HUNGÁRIA was a leader with 
very clear visions, whose ideas could give the 
company group new direction and fresh momen-
tum; the six weeks we spent working together only 
helped reinforce this conviction. I would like to 
emphasize that employees must present a united 
front with the new leader, because our expected 
boom and prosperity can only be achieved 
through joint work and united efforts.
On behalf of the entire company group and the 
editorial board of Mozaik, we are grateful to Mr. 
Gyula Kolozsvári for the many decades he has 
been with the COLAS family; for his devoted work, 
perseverance, and precision; and finally for the 
interview he has honored us with. Thank you!



FóKUSZBAN

12

Sajtótájékoztató	
és	gépátadás tállyán

szöveg: Csillag Pál
  fotó: Nagy Balázs
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A COLAS-ÉSZAKKő KFT. 
2010. NOVEMBER 2-áN HIVATALOS, 
A SAJTó NyILVáNOSSáGA ELőTTI GÉPáTADó ÜNNEPSÉGET 
TARTOTT TáLLyáN. 

MEGHíVOtt VEnDÉGEInK a MAG 
Zrt., árindex Kft., HUNTRACO Zrt., 
METSO Minerals GmbH, MFL GmbH, 
FK-RASZTER Építő Zrt., valamint 
a COLAS-HUNGáRIA Zrt. voltak. A média 
képviselői közül az MTV miskolci szer-
kesztősége, a Kulcs Magazin, a Borsod 
Online, valamint a Magyar Építő Fórum 
jelent meg.
A gépátadás tájékoztatójára a Vincellér 
Házban került sor. Cseh Zoltán ügyveze-
tő úr köszöntője és általános ismertetője 
után Sipos István műszaki igazgató 
úr részletes tájékoztatója hangzott el. 

A projekt során a pályázati források 
felhasználásával történt eszközbeszer-
zéseket és beruházásokat üzemekre 
lebontva ismertették. A beszámolók 
után a projekttel és a társasággal 
kapcsolatban a jelenlévők kérdéseket 
tehettek fel. 
A gépátadás második részében a tállyai 
üzemben megtörtént a CATERPILLAR 
773F típusú merev vázas dömper üzem-
be helyezése. 
A rendezvény zárásaként állófogadáson 
láttuk vendégül kedves vendégeinket az 
Aranydukát Rendezvénypincében.

 On November 2, 2010, COLAS-Északkő 
Kft. held an official machine-delivery ceremony 
in Tállya. Invited guests included MAG Zrt., 
Árindex Kft., HUNTRACO Zrt., METSO Minerals 
GmbH, MFL GmbH, FK-RASZTER Építő Zrt., and 
COLAS-HUNGÁRIA Zrt. We also welcomed 
representatives of the media, including the 
Hungarian State Television network, Kulcs 
Magazin, Borsod Online, and the Hungarian 
Construction Forum.
The press conference was held at the Vincellér 
Ház dining hall. Following the welcoming speech 
and general introduction of Managing Director 
Zoltán Cseh, a detailed report was delivered by 
Technical Director István Sipos. The presentation 
included a breakdown of each plant’s asset 
acquisitions and investments that had been 
implemented using funds from bidding. The 
presentation of reports was followed by 
a question-and-answer session regarding the 
projects and the company. 
In the second part of the machine-delivery 
ceremony, the Caterpillar 773F solid-frame dump 
truck was commissioned and put into operation 
in the Tállya plant.  

PRESS CONFERENCE AND MACHINE 
DELIVERY IN TÁLLYA

a	technológiai	beruházás	során	megvalósult	beszerzések	és	fejlesztések	(ft)	*

Beszerzés tárgya Üzem 2009 2010 2011

Gépbeszerzés 

Atlas-Copco ROC F9C-11 fúrógép Tállya   51 245 000 

CATERPILLAR 385 CL ME kotrógép Tállya 67 077 560   

CATERPILLAR 773F dömper Tállya  73 452 700  

CATERPILLAR 972H homlokrakodógép Tállya  29 796 850  

CATERPILLAR TH414 tel. rakodó Tállya  8 994 491  

HAVER BOECKER EML 450 szitarázógép Tállya  885 000  

CATERPILLAR 324DL kotrógép Tarcal  24 946 200  

CATERPILLAR 950H homlokrakodógép Tarcal 19 864 567   

CATERPILLAR 950H homlokrakodógép Sárospatak   19 851 621 

CATERPILLAR 950H homlokrakodógép Bodrogkeresztúr  19 864 567  

Metso LT106 S mobil törő és osztályozó Sárospatak  62 437 500  

MFL  RCI-100-100/T mobil törő Sárospatak  22 470 477  

MFL CIT-1700 mobil osztályozó Sárospatak  33 622 623  

Infrastrukturális beruházás 

Saját használatú út aszfaltburkolása Tállya  26 035 087  

Kerítésépítés Tállya   9 149 130 

Technológiai fejlesztés

Automata üzemanyag-kiszolgáló 5 db 3 745 000   

*	az	50	%os	pályázati	támogatás	megoszlása
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A VöRöSISZAP-KATASZTRóFA
KáRMENTESíTÉSI MUNKáIHOZ A COLAS-HUNGáRIA NAGy 

MENNyISÉGű MUNKAGÉPET ÉS TEHERGÉPKOCSIT AJáNLOTT FEL.

COLAS HELPS RED-SLUDGE DISASTER VICTIMS

 On October 4, 2010, the toxic-waste 
reservoir of an aluminum plant near Ajka burst 
its banks, unleashing approximately one million 
cubic meters of red sludge on the nearby towns 
of Devecser and Kolontár. Two days later, COLAS-
HUNGÁRIA Zrt. was asked to assist in the cleanup 
efforts, and we immediately made a number of 
trucks and utility-work machines available to 
help with the recovery. Due to the urgency of the 
situation, the machines and operators were ready 
to be deployed to Kolontár with police escort only 
four hours after the call was received. The tasks 
and issues inherent to providing disaster relief 
were constantly changing. The scale of duties 
kept swelling, with gypsum-spraying required on 
all the streets, and gigantic swaths of backyards 
and land needing complete recovery. Personal 
protective gear (like dust masks and goggles) – 
the use of which was recommended in the first 
few days and then made compulsory – was 
centrally provided. 

az iszapkatasztrófa helyszínén
COLAS-segítség

2010. OKtÓBEr 4-Én az Ajka melletti 
timföldgyár zagytározójának gátja át-
szakadt és mintegy egymillió köbméter 
vörös iszap zúdult a környező Devecser 
és Kolontár településekre. A tározóban 
a timföldgyártás melléktermékeként 
visszamaradó lúgos szemcsék vízzel 
keveredve maró hatású elegyet alkot-
nak. A kormány Győr-Moson-Sopron, 
Veszprém és Vas megye közigazgatási 
területére veszélyhelyzetet hirdetett.
2006-ban a margitszigeti árvízi védeke-
zésben kerültünk kapcsolatba a Fővárosi 
Polgári Védelmi Igazgatósággal, amellyel 
jó kapcsolatot alakítottunk ki. 2010. 
október 6-án az ő megkeresésükre 
a katasztrófa kármentesítési munkáihoz 
a COLAS-HUNGáRIA Zrt. nagy mennyi-
ségű munkagépet és tehergépkocsit 
ajánlott fel. A sürgető vészhelyzet miatt 
a megrendeléstől számítva négy óra 
múlva rendőri felvezetéssel indultunk 
Kolontárra. Kora hajnalban kaptuk meg 
a pontos feladatunkat: a vörös iszappal 
és nátronlúggal szennyezett lakossági 
udvarok kitakarítása; a megsemmisült 
személyes tárgyak kijelölt depóba 
gyűjtése, majd azok elszállítása teherau-
tókkal az Ajka melletti zagytárózó egyik 
rekultivált kazettájába.
Az éjszakai sötétben, a munkaszervezés 
közben nehezen volt érzékelhető a ka-
tasztrófa súlyossága. A reggeli kivilágo-
sodás után látszott csak igazán: minden 
tűzvörösben ég. Az elrendelt feladatok 
folyamatosan változtak. Az utcák gipsze-
zése, majd a teljes telkek kármentesí-
tésével nőttek a feladatok, emiatt több 

alkalommal volt szükség a kapacitás 
bővítésére a gépek és a szállítóeszközök 
tekintetében.
A személyi védőeszközöket (porálarc és 
védőszemüveg) – használatuk az első 
napokban indokolt volt, majd kötelező 
lett – központilag biztosították. Egy hét 
után a porálarc cserélési idejét napi 
3 órára szűkítették, illetve tüdőfertőtlení-
tő gépeket állítottak fel a helyi általános 
iskolában.
A helyszínen töltött időszakban ismé-
telten jó együttműködés alakult ki 
a helyi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
munkatársaival, a tűzoltóság vezetőivel, 
a polgármesteri hivatal dolgozóival, 
valamint az önkéntes segély- és szeretet-
szolgálatok képviselőivel, akik kimagasló 
önzetlenséggel végezték munkájukat.
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SOKORAI ISTVáN 2010. SZEPTEMBER 6-áN 
CSATLAKOZOTT CÉGCSOPORTUNKHOZ, ÉS MáSFÉL 
HóNAPIG DOLGOZOTT EGyÜTT KOLOZSVáRI GyULáVAL, 
HOGy MEGISMERJE A VáLLALAT MűKöDÉSÉT. AZ ÚJ VEZÉRIGAZGATó OKTóBER 15-ÉN 

VETTE áT A COLAS MAGyARORSZáGI VáLLALATAINAK VEZETÉSÉT.

NEW CEO IN CHARGE OF THE 
HUNGARIAN COLAS GROUP

 István Sokorai joined our team on 
September 6, 2010, to work together with Gyula 
Kolozsvári for six weeks in order to become 
familiar with the operation of the company. The 
CEO took over the management of the Hungarian 
COLAS group on October 15.
Born in 1966 in Budapest, Mr. Sokorai attended 
the University of Technology in Sydney, Australia; 
the Budapest University of  Technology, 
Department of Civil Engineering; and Nottingham 
Trent University. His first job was at Magyar Építő 
Zrt. in Budapest in 1993. In 1997 he started 
to work at TriGránit Real Estate Development 
Zrt., where his main projects were WestEnd City 
Center and Budapest Millennium City Center. 
Within this project, among a number of other 
structures, the Hungarian National Theater and 
the Palace of Arts were constructed.
He was the CEO of Arcadom Construction Group 
from 2005. Under his direction the company 
transacted HUF 250 million of turnover.

COLAs	cégcsoport	élén
a magyarországi

Új vezérigazgató

SOKOrAI IStVÁn 1966-ban született 
Budapesten. Felsőfokú tanulmányait 
a sydneyi University of Technologyn, 
a Budapesti Műszaki Egyetem építő-
mérnöki karán és a nottinghami Trent 
Universityn végezte. Már egyetemi 
tanulmányai során gyakorlatot szerzett 
mérnökgyakornokként az MPN Group 
Pty. Ltd. Consulting Engineers-nél, ahol 
szakterülete a vasbeton szerkezetek ter-
vezése, statikus tervezése, számítógé-
pes alkalmazások kidolgozása volt. Első 
munkahelye 1993-ban a Magyar Építő 
Zrt. volt Budapesten, ahol vállalkozási 

mérnökként, marketing főmérnökként, 
majd projektvezetőként dolgozott. 
1997-ben került a Demján Sándor által 
vezetett TriGránit Ingatlan Fejlesztési 
Zrt.-hez, ahol főbb feladatai a WestEnd 
City Center rendezési tervének elké-
szíttetése, koncepciójának kialakítása, 
valamint a budapesti Millenniumi 
Városközpont projektjének igazgatása 
voltak. Utóbbi keretében épült meg 
Budapesten többek között a Nemzeti 
Színház, valamint a Művészetek Pa-
lotája, amelyért átvehette a Magyar 
Köztársaság Érdemrend Lovagkereszt-

jét, és amellyel elnyerte az építészeti 
szakma legkiemelkedőbb nemzetközi 
elismerését, a FIABCI Prix d’Excellence 
2006. évi díját. 
2005-től az Arcadom Építőipari cég-
csoport vezérigazgatója volt. Vezetői 
tevékenységének idején a vállalat 250 
milliárd forint forgalmat bonyolított, 
melyből többek között a következő na-
gyobb projektek valósultak meg:
•  BONARKA City Center, Krakkó: 

240 ezer m2 szintterületű bevásárló-
központ;

•  Pólus Center, Kolozsvár: 84 ezer m2 
beépített terület;

•  Telenor székház, Törökbálint: 
32 500 m2 beépített terület;

•  Vodafone székház, Budapest: 
30 ezer m2 beépített terület (Építőipari 
Nívódíj 2007).

2008-ban az év vállalkozójának válasz-
tották, ugyanebben az évben pedig 
vezetése alatt az Arcadom Business 
Superbrands díjjal, a SOTE Elméleti 
Orvostudományi Központért pedig Buda-
pesti Építészeti Nívódíjjal gazdagodott.
Sokorai István nős, 2 gyermeke van. 
Hobbijai a síelés, utazás, vitorlázás.
Új pozíciójához kitartást, állhatatos-
ságot és sok sikert kívánunk a COLAS 
családjában!
Sokorai Istvánnal bővebb interjút 2011. 
évi első számunkban olvashatnak.
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HOSSZÚ VOLT 
AZ ÚT IDáIG. 
2009-BEN BÜSZKÉN 
MUTATTUK BE AZ 
ELKÉSZÜLT FőVáM TÉRI 
2-ES VILLAMOS GyALOGOS 

ALULJáRóJáT. MOST ISMÉT EGy 

JELENTőS MÉRFöLDKőHöZ ÉRKEZTÜNK: 

BEFEJEZőDöTT A FőVáM TÉR ÉS 

A KáLVIN TÉR FELSZíNI RENDEZÉSE.

„Kiskörúti csata”
Végéhez ért a 
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A 2007-BEn ELKEzDEtt projekt kap-
csán eddig minden évben nagy kihívás 
volt a szerződéses ütemterv tartása, 
a kötbérterhes határidők, mérföldkö-
vek teljesítése. Kezdődött 2008-ban, 
amikor a 47-49-es villamos pályáját 
bontottuk el, és építettük újra az Astoria 
és a Szabadság-híd között. A Fővám 
téri és Kálvin téri területeken a teljes 
közműhálózatot átépítettük, valamint 
a Fővám téri aluljárót is ebben az évben 
bontottuk el és építettük újjá. 2008 
decemberében újraindulhattak a 47-es 
és 49-es villamosok. 2009-ben a 2-es 
villamos pálya teljes átépítésére került 
sor a Március 15. tér és a Közraktár 
utca között. Elkészült az aluljáró teljes 
belső gépészeti és építészeti munkáival, 
emellett a Vámház körút és a Kálvin tér 
északi oldalának teljes díszburkolása fe-
jeződött be. 2009. október 30-án a 2-es 
viszonylat is újraindulhatott. 
2010-ben is kijutott a szakmai kihí-
vásból. Idén a teljes befejezés, azaz 
a Fővám tér és a Kálvin tér felszínrende-
zésének teljes elkészítése volt a feladat.
A kivitelezési munkák négy területen 
folytak párhuzamosan:
A Múzeum körút átépítése során – az 
előző években már elkészített munkák 
folytatásaként – a járdákat díszburko-
lattal láttuk el, és az útpálya kopórétege 
készült el. Itt elsősorban a belváros igen 
nagy gyalogos- és autósforgalma mellet-
ti munkavégzés okozott nehézségeket, 
de megemlítendő a Múzeum körút 19–
21. sz. felállványozott, életveszélyessé 
nyilvánított épület állványrendszerének 
átépíttetése is. 
A Kálvin téren az aluljáró felújítása 
kapcsán olyan előre nem látható nehéz-
ségekkel kellett megküzdeni, amelyek 
miatt az aluljáró építész, elektromos és 
gépész rendszerét teljes mértékben át 
kellett terveztetni. A felújított aluljáró 
gyalogosforgalmi területén a falburkola-
tok pótlásos, 20%-os cseréje helyett tel-
jes felületen új mészkőburkolat készült. 
Az aluljáróban kétoldali, automatikus 
átváltó kapcsolóval ellátott elektromos 
betáplálással készült mind a közvilágítás, 
mind az Elmű elektromos energiaellátás. 
A teljes vízvezetéket és csatornahálóza-

tot átépítettük. A Baross utca lezárása 
és sétáló utcává alakítása a leglátványo-
sabb eleme a terület átépítésének. Itt 
egy olyan új közterület alakult ki, amely 
méltó folytatása a Belvárosban már 
megépült „új főutca” tengelynek és filo-
zófiának. (Itt felső vezeték nélküli, akku-
mulátoros SOLARIS trolibuszok közleked-
nek!) A téren egyébként beton és gránit 
díszburkolatok, üveg és korrózióálló acél 
lépcsőkorlátok, egyedi üveg lépcső- és 
peronlefedések, műkő burkolatú aluljáró 
lépcsőmellvédek és zöldkazetták, műkő 
dézsák, led-csíkos díszvilágítás, a Kiskör-
úton végig alkalmazott korhű öntöttvas 
kandeláberek készültek.
A Budapesti Corvinus Egyetem déli 
homlokzata és a közraktárak felé eső 
területeken a kivitelezést – az egyetem 
kérésére – már a szemeszter megkezdé-
sére, azaz augusztus 30-ára befejeztük. 
Itt főként gránit és vörös porfír díszbur-
kolat készült, de zöldkazettákat, zöld-
területeket is kialakítottunk. öntöttvas 
kandelábert, valamint ún. „led-pötty”, 
földbe süllyesztett díszvilágítást is 
elhelyeztünk. A Corvinus Egyetem külön 
megköszönte a kivitelezés meggyorsítá-
sára tett erőfeszítéseinket.
A Fővám tér északi részén, a Váci utca 
torkolatánál, a korábbi felvonulási telep-
helyünk megszüntetését követően, egy 
játszótérrel rendelkező díszparkot készí-

tettünk. A terület szűkössége, az igen 
jelentős turistaforgalom és a szakipari 
munkák egymásra halmozódása miatt 
igen nehéz volt a helyszíni organizációt 
kialakítani. A téren több köríves zöldka-
zettából álló zöldterület, gumiaszfalttal 
ellátott gyermekjátszótér, gránit játék-
asztalok, ülőpadok, gránit tereplépcsők, 
bazalt nagykockakő útburkolat, gránit 
kiskockakő városfal-megjelenítés, há-
rom, földből feltörő világító vízcsobogó 
és egy zöldgránit – szárazon is látványos 

– díszszökőkút, valamint egy I. világhá-
borús emlékmű is alakot öltött. Mindezt 
mindössze négy hónap leforgása alatt!
Az átépített útkereszteződésben a ke-
rékpársávok helyén anyagában színezett, 
piros aszfaltburkolat készült; a gyalogát-
kelőhelyeken és az aluljáró-lépcsőknél 
és peronoknál a vakok részére ún. takti-
lis, veszélyt jelző és vezetősávok lettek 
kialakítva. 
Munkánkkal újabb „ékszerdobozzal” 
gazdagodott Budapest. 

 A major milestone was reached in 2010: 
the rebuilding and resurfacing of Budapest’s 
Fővám Square and Kálvin Square was completed. 
Started in 2007, the project involved the 
reconstruction of the tracks of trams 47 and 49 
between Astoria and Szabadság Bridge, the 
public utility networks around Fővám Square 
and Kálvin Square, and also the Kálvin Square 
underpass. We built the decorative stone 
pavement, a park, installed authentic-looking 
old-fashioned lampposts, and turned a section 
of Baross Street into a pedestrian thoroughfare. 
The finished project is an additional gem among 
Budapest’s treasures. 

DOWNTOWN BUDAPEST RENOVATION 
PROJECT COMES TO AN END 
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Az Üröm
ivóvíztároló	medence	építése 

-ezüsthegyi

A PrOjEKt SOrÁn két meglévő 
vasbeton medencét kell elbontani és 
egy új, két 1500 m3-es medencetérből 
álló zárt, vasbeton tárolót megépíteni 
a kapcsolódó létesítményekkel: zárkam-
ra, udvartéri vízszál-megszakító akna, 
elágazó akna, udvartéri térhatároló vas-
beton szögtámfal. A feladathoz tartozik 
továbbá a meglévő csomóponti elágazó 
akna gépészete, az ideiglenes ivóvíz-
átkötő vezeték, technológiai szerelés, 
elektromos, irányítástechnikai rendszer, 
tereprendezés és parkosítás, mindezt 
a lakossági ivóvízellátás folyamatos 
fenntartása mellett. 
A geotechnikai szakvélemény adatai sze-
rint az építési területet „sárga meszes, 
iszapos homokliszt” és „szürkéssárga 
közepes agyag” alkotja. A tényleges 

földmunkák során azonban a talaj 
inkább kötött szerkezetűnek és agyagos 
természetűnek bizonyult, ami nagyban 
segítette a munkaterület kialakítását és 
a munkatér határolását.
A munkákat a terület kézi feltárásával, 
a meglévő földművek és műtárgyak 
bontásával, a munkatér-határolással 
kezdtük. A munkaterület egy közel 20–
25°-os lejtőben kialakított bevágásban 
helyezkedik el. Az első feladat a mun-
katér északi oldalán kialakított, 6–8 m 
magasságú földrézsű állékonyságának 
biztosítása volt, melynek megoldására 
szóba került a lőtt betonos, hátra-
horgonyzott rézsűvédelem. Ez a nagy 
szintkülönbség és nem utolsósorban 
a magas kivitelezési költség miatt nem 
látszott kedvező megoldásnak. A rézsű-

védelem kialakításához végül a kedvező, 
kötött jellegű talajviszonyok adták az 
ötletet. Horgonyként szolgáló betonacél 
tüskékkel rögzítettük a rézsűre borított 
geotextíliát, majd a rézsűkoronába övár-
kot készítettünk a csapadékvíz elvezeté-
sére és a rézsű védelmére. Az előkészítő 
munkák után megkezdődött a tényleges 
szerkezetépítés.
A talajviszonyok megkövetelték, hogy 
a műtárgy alá tömörített homokos 
kavicságyazat kerüljön. Az altalaj 
felületét gépi úton tömörítettük, amely 
geotextília-takarást kapott. A homokos 
kavicságyazatba 4 sor geotextíliával 
és kavicsággyal körülvett dréncsövet 
építettünk be. A szerelőbeton készítése 
kulcsfontosságú kérdés volt a műtárgy 
építése előtt, mert ez védte az altalajt és 

A 2010-ES KöZBESZER-
ZÉSI ELJáRáSON A COLAS-
ALTERRA 21-ES LÉTESíTMÉNy VEZETőSÉGE 
NyERTE EL AZ ÜRöM-EZÜSTHEGyI 3000 M3-ES IVóVíZ TáROLó 

MEDENCE MEGVALóSíTáSI, RENDSZERBE áLLíTáSI ÉS ÜZEMBE 

HELyEZÉSI MUNKáLATAIT.

az	új	műtárgy	adatai:

Alapterület: 21,0 m x 31,8 m

Belmagasság: 5,65 m

Födém fesztávolsága: (A födém-
fesztávot két sor, medencerekeszen-
ként 2 x 5 db Ø40 cm-es kiékelt 
oszlopsor támasztja alá.)

2 x 10,0 m

Alaplemez és falak vastagsága: 40,0 cm

Födémvastagság: 25,0 cm
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az ágyazó réteget az átázástól. A csapa-
dékvíz gyűjtésére zsompot alakítottunk 
ki, melybe a már kiépített dréncsövek 
szállították az összegyűlő csapadékvizet. 

SzErKEzEtÉPítÉS, ALAPLEMEz
A szerelőbeton fektetése után az alap-
lemez építése jelentette az első komoly 
feladatot: a betonacél szerelése nagy 
körültekintést és pontosságot igényelt. 
Az alaplemez és a falak közötti mun-
kahézagba CONTAFLEX ACTIV vízzáró 
idomot építettünk be, a vasszerelés 
ellenőrzése után pedig következett 
a betonozás az előírt C30/37-XC4-XV2-
24-F3 betonminőségben, az ALTERRA 
labor felügyelete mellett. A betonozást 
folyamatos kiszállítás mellett szivattyús 
technológiával végeztük reggel 6 órától 
este 19 óráig. A tervezett betonminő-
ségre kidolgozott betonreceptúra jól 
vizsgázott, a bedolgozás után egy-két 
órával már el lehetett kezdeni a felület 
tárcsás simítását. A 15–20°C közötti hő-
mérséklet, a „kellemesen borús”, de eső-
mentes időjárás kedvezett a munkának, 
a befejezés után néhány órával lehullott 
csapadék pedig megoldotta az utókeze-
lési problémákat. Az alaplemez felületén 
nem találtunk hajszálrepedéseket.

SzErKEzEtÉPítÉS, FALAK
A falak betonozási kiosztását hat 
fázisban terveztük meg, figyelembe 
véve a zsugorodást és a kezelhető 
zsalukészletet. A falak építésénél 
kulcsfontosságú szerepet töltött be 
a helyszínen telepített 20 m magasságú, 
40 m gémkinyúlású toronydaru. A falak 
építésénél az alaplemezzel azonos volt 
a tervezett betonminőség. A betonozást 
konténeres technológiával végeztük. 
A nagy magasságból beömlő beton szét-
osztályozódásának elkerülése érdeké-
ben kétféle konténertípust használtunk. 
Először egy felső elzárású, meghosz-
szabbított csövűt, a második fázisban 
pedig a kiömlő cső végére szerelt elzárót 
alkalmaztunk. A teljes falazat betonozá-
sához szükséges átfutási idő mindössze 
19 nap volt! Az egyes falszakaszok kö-
zötti vízzáró kapcsolatot a kizárásoknál 
kettős nút kialakításával oldottuk meg, 

amelyekbe kettős duzzadó szalag került. 
A vízoldalon a már hagyományosnak 
számító bentonitos szalagot, a külső 
oldalon IDROSTOP márkanevű terméket 
alkalmaztuk. Mint minden vízzáró 
műtárgy esetében, különös gondot 
kellett fordítani a vízzáró falátvezetések 
elhelyezésére is. 
Jelenleg a födém készítése van folyamat-
ban, ennek eredményéről a későbbiek-
ben számolunk be.

 The COLAS-ALTERRA team of Facility 
Management No. 21 is responsible for reconstruc-
tion work of the Üröm potable water reservoir. 
Beside the demolition and removal of the two 
existing reinforced concrete tanks, a 3,000-m3 
closed reservoir needs to be built complete with 
all connecting facilities, while a constant supply of 
residential potable water has to be maintained.
The work site is located within a crevice formed 
inside a nearly 20-25° slope. The geo-textile 
material covering the slope was fixed into position 
with reinforced concrete spikes used as stay 
anchors, before a ditch was installed inside the 
slope crown to drain rainwater and to protect the 
slope. After laying the binding layer of concrete, 
the building of the base plate presented the first 
serious challenge: the assembly of the reinforced 
concrete required a great degree of care and 
precision. The concrete mixture developed to 
meet the planned criteria proved ideal, and within 
a couple hours after laying it, the rolling of the 
surface could begin. The process of laying the 
concrete for the walls was planned to be finished 
in six stages, in consideration of shrinkage and the 
set of manageable louvers. The turnaround time 
necessary for the concrete placement of the entire 
wall was only 19 days! Right now, the construction 
of the ceiling is under way, with more news on its 
progress coming in future editions of Mozaik. 

CONSTRUCTION OF THE ÜRÖM EZÜSTHEGY 
POTABLE WATER RESERVOIR 
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A hasznosi víztározó

2010 MáJUSáBAN AZ áRVíZ 
RÉZSűCSÚSZáSOKAT IDÉZETT ELő A TáROZó MENTETT OLDALI 
TáMASZTóTESTÉBEN. A HELyREáLLíTáSI MUNKáK ELVÉGZÉSÉRE A COLAS-ALTERRA 
KAPOTT MEGBíZáST. 

helyreállítási munkái
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2010 MÁjuSÁnAK rendkívül csapa-
dékos időjárása és az ezzel járó árvízi 
események rézsűcsúszásokat idéztek 
elő a tározó mentett oldali támasztótes-
tében, és sürgetővé tették a létesítmény 
felülvizsgálatát, mind a gát és tározótér, 
mind a tározó szintjének szabályozásá-
ért és a víztisztító ellátásáért felelős 
műtárgy vonatkozásában. 
A felülvizsgálat megállapította, hogy a tá-
rozó jelenlegi állapotában veszélyezteti 
a térség árvízvédelmi biztonságát. En-
nek egyik oka, hogy a nem kellően tömö-
rített és nem megfelelő anyagú, felszín 
közeli rézsűfelület megcsúszott, meg-
rongálódott. Másik oka, hogy az utóbbi 
10-12 évben a csapadékviszonyokban 
bekövetkezett változások következtében 
a megnövekedett árvízhozamokat a táro-
zó nem képes biztonsággal elvezetni.
E két ok megszüntetésének érdekében 
az alábbi feladatokra kapott megbízást 
az Észak-magyarországi Regionális Víz-
mű Zrt.-től a COLAS-ALTERRA Zrt.:

•  beszállítói útvonal kiépítése a gáthoz
•  anyaglelőhely kialakítása a tározó 

szomszédságában
•  a megcsúszott rézsűfelület kitisztítása, 

geotextíliába ágyazott homokos kavics-
csal történő helyreállítása 

•  a szivárgórendszer helyreállítása, 
a nem működő szivárgók helyett újak 
kiépítése

•  mentett oldali támasztótest 
megerősítése

•  észlelőrendszer kiépítése
•  műtárgy átalakítása, vészürítő nyílás 

kialakításával (1x2 m nyílás hidraulikus 
működtetésű, savállózsilip-zárással) 
és a túlfolyó bukó uszadékfogó védő 
ráccsal történő bevédésével.

A munkálatok 2010. június 11-én 
kezdődtek, a teljes befejezési határidő 
2011. május 30. Legsürgősebb fel-
adatunk a mentett oldali támasztótest 
megerősítése volt. A tározó vízszintjét 
8,60 m-re leengedve kezdtük a kelet-
kezett csúszások helyreállítását. A le-
csúszott, esetenként csak megmozdult 
földtömeget eltávolítottuk, és a töltést 
alaposan megtisztítottuk a már kemény 
gáttestig. A megtisztított, belépcsőzött 
felületre geotextíliát fektettünk, majd 

a kikagylósodott területet az eredeti 
rézsűsíkig homokos kaviccsal kitöltöttük, 
illetve Trρ 90 %-ra betömörítettük. Az így 
létrejött rézsűfelületet a kavicsréteg alá 
fektetett geotextília felhajtott részével 
átlapolva betakartuk.
Második ütemben a mentett oldalon 
a gát teljes, kb. 220 m hosszú, 60 m 
széles felületéről az átázott, 0,6–1,0 m 
vastagságú réteg eltávolítása és meg-
tisztítása után, hasonlóan az előzőhöz, 
szintén geotextíliába ágyazott, tömörített 
kavicsréteget készítettünk (276,30 mAf 
szintig).
Harmadik ütemben a homokos kavics 
megtámasztó testre 0,60–1,0 m 
vastagságban az anyaglelőhelyről be-
szállított, jól tömöríthető, kötött, agyagos 
talajt rétegenként tömörítve építettük 
be. A rézsű felső felében 276,30 mAf 
magasságtól a gátkoronáig, a 0,6–1,0 
m vastagságú, laza szerkezetű réteg 
eltávolítását követően, lépcsőzéssel 
érdesített, kötött anyagú, 1:2,5 rézsűhaj-
lású támasztótestet építettünk.

A munkák jelen állása szerint elké-
szültünk a földmunkákkal és a terület 
füvesítése is megtörtént. Hátra van 
még 60 fm rézsűlépcső kialakítása 
acélkorláttal, valamint a többfeladatú 
műtárgy túlfolyótölcsér lombfogó-rács-
csal történő bevédése.

 In May 2010, flood conditions caused 
slope failures in the supporting mass of the 
Hasznos reservoir. The complete restoration job 
was tasked to COLAS-ALTERRA. 
The failure was partly due to the fact that the 
insufficiently compacted slope (made of 
inappropriate material near the surface) had slid 
and became damaged, and partly because the 
reservoir is unable to safely drain the increased 
floodwater of recent years due to changes in the 
amount of rainwater over the past decade.
The restoration works are being performed by 
COLAS-ALTERRA Zrt. between June 11, 2010, 
and May 30, 2011. The tasks include cleaning the 
failed slope, restoration of the slope (using sandy 
stone embedded in geo-textile), the restoration 
of the leaking system, the reinforcement of 
supporting mass on the appropriate side, and 
the installation of a surveillance system. So far 
we have finished all earthwork, and the area has 
been planted with grass; 60 linear meters of 
berm complete with steel railing is still to be built, 
and the protective structure of the multipurpose 
overflow funnel with an eave-trough screen is yet 
to be installed.

RESTORATION WORK OF THE 
HASZNOS WATER RESERVOIR 
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részt veszA	COLAs-ALterrA
 projektbena csepeli gerincút

A FELADAtHOz tArtOzIK a csepeli 
HÉV ideiglenes pályán történő kiépítése, 
majd visszaállítása az eredeti helyszínre, 
valamint a Csepel kapujának számító 
Corvin csomóponton átmenő MáV ipar-
vágányok átépítése az új úthálózatnak 
megfelelő útátjárók kialakításával.
A csepeli HÉV felüljárón keresztezi a ki-
építendő gerincutat, azonban ez a mű-
tárgy nem felel meg a kívánalmaknak. 
Az új műtárgy megépítése alatt a HÉV 
üzemét folyamatosan biztosítanunk kell, 
ezért ki kell építeni egy 404 m hosszú 
ideiglenes pályát a hozzátartozó felső-
vezetéki és biztonsági berendezések 
hálózatával együtt. 
Az eredeti elképzelések szerint a HÉV-et 
egy pályán kellett volna kiváltani, a két 
végén a meglévő pályákba beépítendő 
kitérőkkel. Ehhez szükséges lett volna 
átterveztetni és átprogramozni a teljes 
szakasz (Boráros tér–Csepel) biztonsági 
berendezéseinek működését, és új jel-
zőket kiépíteni. A rendszer üzemeltetője 
6 hónapra vállalta, hogy a biztonsági 

berendezések átépítését megkezdi. Két-
ségessé vált az is, hogy az egyvágányú 
szakasz okozta menetidő-növekedés 
miatt képes lesz-e a HÉV csúcsidőben 
kiszolgálni az utazóközönséget a megha-
tározott feltételek mellett.
A fentiek miatt új, mindenki számára 
elfogadható műszaki megoldást kellett 
találnunk: az ideiglenes HÉV-pályának, 
csakúgy, mint a kiváltandó szakasznak, 
kétpályás kialakításúnak kell lennie. 
E változtatás kiviteli terveit elkészíttet-
tük, engedélyeztettük, és az építést is 
ennek megfelelően végezzük.
A HÉV-pálya alatt haladó iparvágányok 
átépítése során azok forgalmát folyama-
tosan biztosítani kell. Az eredeti tervek 
szerint az iparvágány pályáját I gerendás 
provizóriummal kellett volna áthidalni, és 
a töltést a provizórium környezetében 
12 méteres szádlemezekkel megtámasz-
tani. A talajmechanikai szakvélemény 
alapján, illetve a pálya felett húzódó 
nagyfeszültségű légvezeték miatt, más 
műszaki megoldás mellett döntöttünk. 

A megvalósult provizórium egy 38,5 m 
széles 10,3 m nyílású hullámosított acél-
lemezhíd lett, melynek beépítése csupán 
3 nap vonatmentes időszakot igényelt.
A november 3-a és 8-a közötti vágányzár 
vízválasztó a projekt életében. Ekkor 
kötik össze az ideiglenesen kiépített sza-
kaszt a meglévő vágányokkal, a hozzá-
tartozó felsővezetéki kábelekkel együtt.

A COLAS-
ALTERRA, A COLAS 
ÚT VEZETTE KONZORCIUM 
TAGJAKÉNT, A CSEPELI 
GERINCÚT KIVITELEZÉSI 
MUNKáI KöZÜL JELLEMZőEN 

A KöTöTTPáLyáS KöZLEKEDÉSSEL 

KAPCSOLATOS áTÉPíTÉSEKET VÉGZI.

 Among the construction tasks of Phase 
I for the Csepel ridge-road project, COLAS-
ALTERRA Zrt. is mainly responsible for carrying 
out the reconstruction works relating to fixed-rail 
transportation. Tasks include the construction 
of a temporary track for the Csepel suburban 
train, the rail line’s subsequent relocation to its 
original position, and the reconstruction of MÁV’s 
industrial railway lines intersecting the Corvin hub 

– otherwise known as the “gateway to Csepel”–  
complete with road crossovers fitting into the new 
road network.

COLAS-ALTERRA TO WORK ON THE 
CSEPEL RIDGE-ROAD PROJECT
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 The first phase of the Rákosvölgy main 
collector was built by our predecessor, Alterra 
Kft., and after a long period of intermission 
the continuation of the job is now with the 
COLAS-ALTERRA Zrt. Public Utility Directorate. 
The open-ditch segments are contracted to be 
done by Chief Engineering No. 11 (which will use 
narrow-work-pit technology), while the “pressed” 
sections are built by Chief Engineering No. 12 
using micro-tunnel technology. The average laying 
depth of the 1,400-mm reinforced-concrete 
pipes is six meters. This project is a true testimony 
of how effectively and precisely two directorates 
using two different technologies can work 
together for a common good to the satisfaction of 
Budapest residents and our clients.

PHASE II OF THE RÁKOSVÖLGY 
NORTHERN MAIN COLLECTOR

Készül a

II. ütemeészaki	főgyűjtő
rákosvölgyi

A PrOjEKtEn A KözMű Igazgatóság 
két egysége dolgozik. A nyíltárkos 
szakaszok kivitelezését a 11. Fő-építés-
vezetőség végzi hagyományos, keskeny 
munkaárkos eljárással, a sajtolásos 
szakaszokat pedig mikro-alagutas 
technológia alkalmazásával a 12. Fő-
építésvezetőség készíti. 
Az építkezés kezdete 2010. július 26-a 
volt, a csaknem két kilométer hosszú 
csatornát tíz hónap alatt, 2011. május 
27-ig kell megépíteni.
A 1400 mm-es átmérőjű vasbeton 
csöveket átlagosan 6 méter mélyre 
fektetik, de a sajtolásos szakaszoknál ez 
a mélység akár a 8 métert is elérheti. Mi-

vel a csatorna 1 méteren legfeljebb 1,1 
mm-t lejthet, és a szakaszok külön-külön, 
helyenként más-más fő-építésvezetőség 
kivitelezésében épülnek meg, nagyon 
fontos a pontosság, az egységek közötti 
összhang és csapatmunka. A munkákat 
nehezíti a Rákos-patak közvetlen közel-
sége, valamint az esős hónapok miatti 
magas talajvízszint, ami a vákuum kutas 
víztelenítés nélkül kezelhetetlen lenne. 
Ez a projekt ékes bizonyítéka annak, hogy 
az igazgatóság két különböző technoló-
giát alkalmazó egysége, mennyire haté-
konyan és pontosan tud egymás mellett 
dolgozni a közös sikerért, a budapestiek 
és a megrendelők elégedettségére.

AZ 1990-ES ÉVEK VÉGÉN 
A RáKOSVöLGyI FőGyűJTő ELSő SZAKASZáT CÉGÜNK 
ELőDJE, AZ ALTERRA KFT. ÉPíTETTE. FOLyTATáSáT, 

HOSSZÚ SZÜNET UTáN, ÚJRA MI, A COLAS-ALTERRA ZRT. ÉPíTHETI BUDAPEST 

FőPOLGáRMESTERI HIVATALáNAK KöZMű ÜGyOSZTáLyA MEGBíZáSA ALAPJáN.
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Ferencvárosi
záporoldali projekt

szivattyútelep

A FELADAt BOnyOLuLtSÁGA, vala-
mint a rendkívül rövidre szabott, egyéves 
kivitelezési idő, pozitív és negatív hatású 
is volt munkánkra. Pozitív azért, mert 
a felmerülő problémák és műszaki 
kérdések ebben a dinamikus, felfokozott 
állapotban innovatívabb ötleteket és 
megoldásokat produkáltak, negatív hatá-
sa pedig az időbeni megvalósíthatóság-
gal kapcsolatos folyamatos kétségként 
jelentkezett.
A kivitelezés során elkészült egy új 
átemelő gépház, 6 db „kis” műtárgy, 
a meglévő műtárgyak egy része meg-
újult, valamint teljesen újjászületett az 
igen rossz állapotú, kiszolgált szűrőház. 
Folyamatos odafigyelést követelt az 
érkező vizek biztonságos kormányzása, 
melynek érdekében, az adott építési 
ütemtől függően, 12 db különböző, fala-
zott és monolit jellegű zárást kellett épí-
tenünk a közel 4x4 méteres belméretű 
csatornákból álló hálózat különböző 
pontjaira. A résfallal határolt, henger 
alakú átemelő gépház kivitelezésére 

a magasépítéssel együtt hét hónap 
állt rendelkezésre, mely alatt cégünk 
szerkezetépítő csapata fantasztikus 
teljesítményt nyújtott. A régi gépház 
zsilipekkel történő lezárása helyszűke 
és a telepre jellemző közműhelyzet 
miatt okozott fejtörést, de az egyedi 
munkatér-határolás és az előre gyártott 
elemek alkalmazása kihúzott minket 
a gödörből. A „kis” műtárgyak szádleme-
zes munkatér-határolással, gravitációs 
talajvízszint-süllyesztés mellett valósul-
tak meg. A meglévő csatornákhoz való 
csatlakozásoknál a legmodernebb tár-
csás és köteles vágóeszközök segítettek 
az – egyébként kiváló állapotú – falazott 
csatornák szükséges áthatásainak 
kivágásában. A szűrőház felújításában 
a megfelelő technológia és az építési 
sorrend meghatározása volt kulcskér-
dés. A meglévő szerkezetek bontása 
során, a falazat rossz állapota miatt, 
a bontási sík a tervezetthez képest jóval 
lejjebb került, megnövelve a tervezett 
vasbeton szerkezetek mennyiségét. 

Az új attika elkészülte után behelyeztük 
az új híddarut, majd pedig a 22 m fesz-
távolságú előre gyártott födémet. Ezt 
követően lehetőség nyílt az épület külső 
és belső munkálatainak párhuzamos 
végzésére. 
Munkánk sikeréhez nagyban hozzájárult 
Főmterv Zrt.,a Huntechno Kft. és az 
Akvi-Patent Zrt.
A munka szoros volt, de a résztvevők 
csapatmunkájának köszönhetően kiváló 
minőségben, határidőre elkészült.

BEFEJEZőDTEK 
A FERENCVáROSI 
SZIVATTyÚTELEP 
ZáPOROLDALI REKONST-
RUK CIóS MUNKáI, 
A LÉTESíTMÉNyT HATáRIDőRE áTADTUK. 

 The reconstruction works of the Ferencváros 
storm-water pump station are now complete. 
A new pumping-station powerhouse and six 

“smaller” engineering structures were erected as 
part of the project, while the existing engineering 
structures received a new look and the filter 
housing was renewed. The schedule was tight, but 
thanks to the participants’ teamwork, the work 
was completed with excellent quality and on time.

THE FERENCVÁROS STORM-WATER 
PUMP STATION PROJECT 
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burkolatfelújítás
autópályán

szöveg: Terjéki József
  fotó: Terjéki József

 As appointed by the State Motorway 
Management Company Ltd., the 2010 
reconstruction of the M1 Motorway stretches 
between segments 22+200 - 31+000 on the 
left side and segments 44+000 - 48+750 and 
51+600 - 54+000 km on the right side is being 
performed by the Budapest Regional Directorate. 
The task involves the renewal of the traveling lane 
and the passing lane using two layers of asphalt, 
and the complete repair of cross-directional 
surface cracks. We have 64 days to deliver the 
project. The entire length to cover is 15,950 m, 
using nearly 4,000 m3 AC 22 (mF) of binding layer 
and 2,500 m3 SMA-11 (mF) of surface course.
The foremen coordinating the on-site work – 
István Balázs (preparation) and Attila Jaczkó 
(asphalt laying) – have been paying great 
attention to detail in their performance.

ROAD RESURFACING ON M1 MOTORWAY 

az -esM1

Az IGEn LErOMLOtt ÁLLAPOtú 
szakaszokat érintő munkát gyorsított 
közbeszerzési eljárásban nyertük meg. 
A feladat a haladó és kapaszkodó sáv 
burkolatának két aszfaltrétegben történő 
felújítása és a keresztirányú burkolat-
repedések helyein teljes szerkezetű 
pályacserével. A kivitelezéshez 64 nap 
állt rendelkezésre, mely a feladat nagysá-
gához mérten feszített munkatempót és 
folyamatos organizációt követel a kivitele-
zésben részt vevő munkatársaktól.
Az előkészítési munkák legnagyobb 
kihívása és problémája a keresztrepe-
dések teljes pályaszerkezetű cseréje 
volt, változó szélességben, melyből 
csaknem 540 db került kibontásra 
és újraépítésre az előírt technológiai 
szünetek pontos betartásával. Jelenleg 

a minősítési időszakban vagyunk, mely 
során a megépített aszfalt IRI–RST, 
valamint csúszásellenállás mérése van 
folyamatban. A kivitelezés alatt a szigorú 
minőségi előírások szükségessé tették 
a folyamatos laboratóriumi vizsgálati 
jelenlétet. 
A kivitelezési munkában részt vevő 
munkatársak, alvállalkozók, a feladathoz 
mérten nagy akkurátussággal, határidő-
re és jó minőségben teljesítették a rájuk 
bízott feladatokat. A helyszíni munkákat 
irányító művezető kollégák Balázs István 
(előkészítés) és Jaczkó Attila (aszfaltbe-
dolgozás) nagy odafigyeléssel látták el 
a rájuk bízott feladatot.
Reméljük, hogy a jövőben is sok hasonló 
munka állít bennünket ilyen szép és 
nehéz feladat elé.

AZ áLLAMI AUTóPáLyA KEZELő ZRT. MEGRENDELÉSE 
ALAPJáN A BUDAPESTI TERÜLETI IGAZGATóSáG VÉGZI AZ M1-ES AUTóPáLyáN  
A BAL PáLyA 22+200–31+000, ILLETVE A JOBB PáLyA 44+000–48+750 ÉS 51+600–54+000 KM SZELVÉNyEK 

KöZöTTI SZAKASZOK 2010-ES HAVARIA FELÚJíTáSI MUNKáIT. 

ízELítŐ A MűSzAKI tArtALOMBÓL
A teljes beépítési hossz 15 950 fm. 
A kimart aszfalt mennyisége: 6500 m3, 
melyet teljes egészében a dunaharaszti 
aszfaltkeverő telepen recycling technoló-
giával újrahasznosítunk. Beépítünk közel 
4000 m3 AC 22 (mF) kötő- és 2500 m3 
SMA-11 (mF) kopóréteget.



MUNKáINK

26

nEM KÉnyEztEtEtt EL BEnnünKEt 
az időjárás idén. Ennek ellenére a Ma-
gyarországon első ízben alkalmazott 
kétrétegű, hézagaiban vasalt, mosott 
felületképzésű betonpálya nyomvonala 
mindinkább körvonalazódik, és az év 
végéig elkészül a kapcsolódó műtárgyak 
szerkezete is. 
Nyolc műtárgy megvalósítására vállal-
koztunk ezen a szakaszon, ami szerző-
déses értékét tekintve a teljes vállalási 
ár majd 50 %-a. Annak ellenére, hogy az 
új M0 ezen szakasza nem hasonlítható 
össze a 2010 márciusában átadott 
M6-os autópálya volumenével, műszaki 
és organizációs szempontból a működő 
autóút mellett történő kivitelezés, az 
örökölt és az időközben feltárt helyszíni 
adottságokból adódó problémák megol-
dása okozott néhány álmatlan éjszakát. 

A megvalósítandó szerkezetek közül 
kiemelném a szakaszhatáron elhelyezke-
dő, 181 m hosszú Dulácska völgyhíd épí-
tését. Az 5 nyílású műtárgy felszerkezete 
két szekrény keresztmetszetű, feszített 
monolit vasbeton szerkezetű hídpályából 
áll, melyek egymás után, az „A” jelű 
hídfő előtt létesített gyártópadon épít-
ve, szakaszos előretolással kerülnek 
a helyükre. Jelentős műtárgyépítés 
folyik az M0–M7 csomópontban is: a két 
monolit és egy 100 m hosszú gerendás 
híd ugyan méretei miatt szinte rutinfel-
adatnak számítana, de az autópálya 
forgalmának biztosítása speciális orga-
nizációt, szakaszos, esetenként éjszakai 
munkavégzést, és nem utolsósorban 
igen költséges forgalomtechnikát kíván. 
Tervezési szempontból érdemel említést 
a 234 m hosszú Diósdi völgyhíd és 

a 335 m hosszú T1 támfal. A tender-
tervekből a vállalkozási csoportunk 
hathatós közreműködése révén, jelentős 
szerkezeti módosításokat alkalmazva, 
a mérnök és a megrendelő egyetértésé-
vel születtek meg azok a tervek, amelye-
ket, a hatósági jóváhagyások után, kivi-
teleztünk. A Diósdi völgyhíd támaszközei 
és felszerkezeti kialakítása módosult: 
a 25 méterenként alátámasztott ikercel-
lás, zárt monolit vasbeton szekrénytartós 
felszerkezet helyett előre gyártott, 
feszített tartókkal együttdolgozó mo-
nolit vasbeton lemez készül, 25 helyett 
30,3, illetve 33,59 m-es támaszközzel. 
A kivitelezhetőség érdekében egy olyan 

– részben bennmaradó szádlemezekkel 
kialakított – fúrt, injektált, horgonyokkal 
megtámasztott munkagödör-megtá-
masztás készült az üzemelő pálya oldal-

szöveg: Deim Zsolt
 fotó: Deim Zsolt

Finisben
M1–M6-os	közötti

az M0-ás déli szektor

műtárgyai
szakaszának

NAGyOT  
VáLTOZOTT 
JANUáR óTA 
A COLAS-HUNGáRIA ZRT. 
AUTóPáLyA IGAZGATóSáG 
KIVITELEZÉSÉBEN KÉ-
SZÜLő M0-áS KöRGyűRű 
2+840 ÉS A 9+400 KM 
SZELVÉNyEK KöZöTTI 
SZAKASZA. A KAPCSOLóDó 

NyOLC MűTáRGy SZERKEZETÉPíTÉSE 

AZ ÉV VÉGÉIG BEFEJEZőDIK.
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töltésébe, amely ideiglenes állapotban 
biztosítja a cölöpöző gép munkatérbe 
való behatolását, végleges állapotban 
pedig helyet biztosít az újonnan épülő 
híd szegélyeinek és szélső gerendáinak. 
A T1 támfal az M0 autóút 5+180–5+520 
km szelvényei között összetett meg-
támasztó szerkezettel készül. A lejtő 
állékonyságát a nagy háttérmagasságú 
szakaszon munkaközi, ideiglenes álla-
potban fejgerendából hátrahorgonyzott, 
hézagos cölöpfal biztosítja. Végleges 
állapotban a nagy háttérmagasságú 
helyeken cölöpfal és az elé helyezett kő-
rakat tömege biztosítja az állékonyságot, 
a horgonyok szerepét a tömeg veszi át. 
A kőrakat megfelelő meredek kialakítá-
sa érdekében megtámasztó máglyafal 
építése szükséges, mely a cölöpfal utáni, 
kisebb magasságú helyeken az állékony-
ságot már önállóan biztosítja. 
Nehezen indult ez a munka. Hiába 
történt meg a szerződéskötés 2009 
áprilisában, a munkaterület átadása 
júliusban, a korszerűsített építési tervek 
átvizsgálása, a kiviteli tervek UNITEF 
általi elkészíttetése és engedélyezte-
tése miatt a műtárgyak kivitelezését 
a próbacölöpök kivételével 2009-ben 
nem tudtuk elkezdeni. Február végén 
megtört a jég: a T1 támfal cölöpözésé-
vel megkezdődött a műtárgyépítés. Feb-
ruártól májusig a munkatér határolása 
és az alapozás zöme elkészült. Június, 
július, augusztus a felmenő szerkezetek 
építésének, augusztus vége, szeptem-
ber eleje a gerenda beemeléseinek 
és az állványépítésnek az időszaka 
volt. Október elejétől a pályalemezek 
betonozása folyik. Dolgoztunk éjszaka: 
augusztus 20-a után beemeltük az M0–
M7 csomóponti híd 108 db, valamint 
a Diósdi völgyhíd 168 db, előre gyártott 
gerendáját, és elkészült a pályalemezek 
építéséhez szükséges, függesztett 
állványzat is; és dolgoztunk nappal: 
októberig elkészült 6400 fm CFA cölöp, 
4000 m2 Larssen lemezes munkatér-
határolás, továbbá beépült 1700 tonna 
betonacél és 14 700 m3 beton. Még 
hátra van néhány hét. Korai még elmúlt 
évről beszélni. Addig is szorgosan néz-
zük az időképet…

 The stretch of M0 between the 2+840 km 
and the 9+400 km segments has undergone 
some major changes since January thanks to 
the professional approach and endeavors of the 
COLAS-HUNGÁRIA Zrt. Motorway Directorate. 
The construction of the eight related engineering 
structures is due to finish at the end of the year.
The superstructure of the 181-meter-long 
Dulácska viaduct is made up of two box-sectional 
prestressed monolith reinforced-concrete bridge 
platforms, which will be pushed into place in 
segments. In addition, there is heavy structural 
construction going on at the M0-M7 junction 
with the building of two monolith bridges and one 
100-meter-long beam bridge, requiring special 
organization, shift and occasional night work, 
and lots of expensive traffic-technology facilities 
to ensure that motorway traffic can continue 
uninterrupted. The unsupported length and 
the superstructural design of the Diósd viaduct 
had been changed, and eventually a monolith 
reinforced-concrete plate cooperating with 
premanufactured and prestressed consoles 
was prepared with 30.3-meter and 33.59-meter 
distances between supports. The T1 retaining 
wall between the 5+180 - 5+520 km segments 
of the M0 ring is being built using a complex 
supporting structure. In its final state, the 
palisade used in places with high background 
heights and the stone pitching placed in front will 
guarantee stability.

ENGINEERING CONSTRUCTION OF THE 
M0 SOUTHERN SECTOR BETWEEN M1 
AND M6 IS ABOUT TO CONCLUDE
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Befejeződtek
tehermentesítő	út

a dél-budai

III. szakaszának munkái
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A BEruHÁzÁS ELKÉSzüLtÉVEL az 
M1–M7-es közös bevezető szakaszáról 
immár teljes hosszon, 2x2 sávos úton ér-
hető el Budapest egyik legforgalmasabb 
hídja, a Lágymányosi híd. A több mint tíz 
éve húzódó dél-budai közlekedési prob-
léma mára a múlté. A Budapestről nyu-
gat felé induló M1–M7-es autópályák és 
Dél-Pest – hasonló áteresztő képességű 
forgalmi folyosón történő – összekötése 
befejeződött.
A beruházás 2010. február elején indult 
és október elején fejeződött be, a szerző-
déses befejezési határidő előtt három 
héttel. A munka végeztével elmondhat-
juk, hogy sikerült pozitívan kezelnünk 
a megrendelői és lakossági igényeket, 
melyek a munka kivitelezése közben 

organizációs problémaként jelentkeztek. 
Mintegy 2500 lakó számára folyamato-
san biztosítani kellett a szilárd útburko-
laton történő hazaérkezést, valamint az 
átépítés két nagy forgalmat levezető cso-
mópontjának biztonságos, 6-8 ütemben 
történő rekonstrukcióját is sikeresen 
levezényeltük a villamosszakasz átépíté-
sével együtt.
A teljes szakaszon megújuló forgalomirá-
nyító hálózat egy működő, összehangolt 
rendszerhez kapcsolódott, ami így az 
M1–M7-es csomóponttól a Lágymányosi 
hídig hangolja össze a közúti jelző-
lámpás csomópontokat. A mintegy 2 
kilométeres átépített szakaszon 4 új és 
3 átépített csomópontot kiviteleztünk 
forgalomirányító berendezéssekkel. 

A csomópontok térfigyelő kamerákkal 
vannak ellátva, melyek a forgalomirányí-
tó központba lesznek bekötve, így abban 
az esetben, ha dugók alakulnak ki, lehe-
tőség nyílik a beavatkozásra.
A dél-budai tehermentesítő III., Andor 
utcai szakaszának kivitelezésével kap-
csolatban a COLAS ÚT Zrt. helyszínen 
dolgozó munkatársainak 16 különálló 
szakkivitelező munkájának összehango-
lását, valamint a bonyolult havi elszámo-
lási rendszer kezelését kellett elvégeznie. 
Ebből a feladatból oroszlánrészt vállaló 
kollégáimnak, Némedi Zoltán műve-
zetőnek és Vibihál Balázs munkahelyi 
mérnöknek ezúton is köszönöm odaadó 
munkájukat.
Bízom benne, hogy a Dél-Budán közle-
kedők majd a gyakorlatban is érezhetik 
a gyorsabb és biztonságosabb közle-
kedést biztosító megvalósult munka 
hatásait. Remélem, hogy az elkészült 
útszakasszal erősíteni tudtuk jelenlétün-
ket a budapesti útépítő piacon.

A HATáRIDő ELőTT 
BEFEJEZőDTEK 
A DÉL-BUDAI TEHERMENTESíTő III., 
ANDOR UTCAI SZAKASZáNAK ÉPíTÉSI MUNKáI.

 The tasks in Phase III of the Southern 
Buda relief road construction project on Andor 
Street were finished ahead of schedule. With the 
completion of the project, Lágymányosi Bridge – one 
of Budapest’s busiest bridges – is now accessible 
from the M1-M7 motorway via a two-lane road 
along the entire stretch. The project was launched in 
February 2010 and was completed in early October, 
three weeks ahead of the contracted deadline. 
The completely new traffic-control network along 
the entire section has been linked to an operating 
system that synchronizes the traffic-light-controlled 
junction points throughout the entire length of the 
road from M1-M7 to the bridge. We sincerely hope 
that the work will help us reinforce our position in 
the Budapest roadwork market.

PHASE III OF THE SOUTHERN BUDA RELIEF-
ROAD PROJECT HAS COME TO AN END
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VILÁGOS ASzFALtKEVErÉKEK A FrAncIA A86-OS AutÓPÁLyA ALAGútjÁBAn 
® A Párizstól nyugatra fekvő, Rueil-Malmaison és Versailles közötti, A86-os autópálya alagút-építési projektje az egyik legnagyobb, 
folyamatban lévő földalatti útépítési beruházás Európában, melynek várható befejezési ideje 2010 év vége. A COLAS Ile-de-France-
Normandie csapata 180 000 m3 világos színű, zajcsökkentő, nagy teherbírású és súrlódási ellenállású aszfaltot dolgoz be a magas 
biztonsági követelmények, a mérsékelt energiafelhasználás és kényelmesebb utazás érdekében.

wFranciaország

reims

Párizs

A COLAS SA KÜLFÖLDI munkái
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új VILLAMOSHÁLÓzAt rEIMSBEn ® A COLAS Est, a Screg Est és a COLAS Rail mély- és vasútépítő szak-
emberei segítségével hamarosan új villamoshálózatot avatnak Reimsben. Semmikor sem jöhetne jobban az új, környezetbarát 
tömegközlekedési eszköz egy olyan kipufogógázok és folyamatos közlekedési dugók által fojtogatott városban, mint Reims, amely-
nek meglévő tömegközlekedési hálózata kapacitásának végéhez ért. A város lakosságának várhatóan harmadát, 70 000 embert 
kiszolgáló hálózat 2011 áprilisában lép működésbe.
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BUDAöRS FESTőI KöR NyE-
ZETBEN, A BUDAI-HEGySÉG 
DÉLI PEREMÉN FEKSZIK. 
A LEGFORGALMASABB AUTó PáLyáK, AZ M1-ES 
ÉS AZ M7-ES KöZöS SZAKASZA HALAD áT 
RAJTA, íGy MÉLTáN TEKINTHETJÜK A FőVáROS NyUGATI KAPUJáNAK.

Budaörs
találkozási	pont:

BuDAPESt ÉS A KÉt EMLítEtt autó-
pálya közelsége sok befektetőt vonzott, 
vonz ide, gombamód szaporodnak az iro-
daházak és bevásárlóközpontok, a város 
dinamikusan fejlődik. Napjainkban Buda-
örsöt Magyarország leggazdagabb tele-
pülései között tartják számon, emellett 
azonban sikerült megőriznie kisvárosias 
báját, hangulatát. Próbáljunk egy kicsit 
bepillantani abba a világba, amelyben 
a várost még nem a fent említett ipari és 
kereskedelmi dinamizmus jellemezte.
Az előkerült leletek tanúsága szerint 
a település már az őskorban és a római 
korban is lakott volt. Neve második 
tagját a honfoglalók egyik törzse (örs) 
után kapta, míg „Buda” tagja (a többi 
környékbeli településhez hasonlóan) 
a régióhoz tartozást jelöli. Már 1236-ban 
megemlítik egy oklevélben, akkor még 

„Ewrs” néven. A török hódoltság idejéből 

származik a törökugrató hegyének törté-
nete, mely szerint az egyik hódító török 
vezér, hogy üldözőinek fogságába ne 
essen, bekötött szemű lovával a sziklafal 
tetejéről a mélybe ugratott. örs falu 
a török idők alatt elnéptelenedett, majd 
a Zichy család telepítette be németekkel 
a 18. század elején. A második világ-
háborút követő kitelepítésekig jelentős 
sváb kisebbség élt itt, jellegzetes német 
község volt. Egy 1796-os feljegyzés így 
jellemzi Budaörsöt: „Elegyes német falu 
Pest és Pilis Vármegyében, birtokosa 
a Királyi Kamara, fekszik Budától nem 
meszsze; nádon kivül minden javai, 
s hasznos piatza is lévén, első Osztály-
béli.” A környék, adottságai révén, híres 
szőlő- és őszibarack-termelő hely lett, 
és mivel örs falu a Fehérvárra vezető út 
mellett helyezkedett el, jelentős kereske-
delmi tevékenységet tudott folytatni.

A település nevezetességei nagy részben 
a valaha itt élt német kisebbséghez köt-
hetőek. Az egyik legérdekesebb, kedvelt 
turisztikai célpont a Kálvária, melynek 
helyét már egy 1766-os térképen is fel-
tüntették. A domb alján álló késő-barokk 
kápolnát 1817-ben építették. Innen 
indul spirálisan a keresztút a hegytetőn 
lévő barokk stílusú feszületig. A ke-
resztút építését 1821-ben kezdte el az 
egyházközség, teljes befejezése 1851-
ben történt. A 30 évig épülő keresztút és 
a kápolna a második világháború során 
rövid idő alatt elpusztult, de 2000-ben 
újjáépítették és felszentelték a stációkat, 
melyeket ólomüveg-képek díszítenek, 
majd nem sokkal később régi formá-
jában újjáépítették és felszentelték 
a kápolnát is.
Egy másik vallásos témájú nevezetesség 
a Kőhegyi kápolna, melynek igen külö-
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szöveg: Ádám Barbara
  fotó: Nagy Balázs

nös a története. Alapítása és felépítése 
Franz Wendler (1815–1897) nevéhez 
fűződik, aki álmában, egy vadrózsabokor 
virágaiban, a Szűzanya arcát vélte 
felismerni. Évekkel később egy agyag-
bányában dolgozott, amikor egy omlás 
során társai azt hitték, csak a holttestet 
emelhetik ki, de a hatalmas földtömeg 
alól Wendler sértetlenül került elő. Ekkor 
elmondta társainak, hogy életét a Szűz-
anya óvta meg. Mindebből arra következ-
tetett, hogy Isten kegyelmébe fogadta, 
és arra az elhatározásra jutott, hogy 
kápolnát épít a Kőhegyen, melyet nem 
egészen hat hónap alatt be is fejezett. 
Wendler nemcsak örök emléket állított 
a Szűzanyának, hanem az életét is neki 
szentelte: a kápolna mellett egy kereszt 
alakú barlangot vájt a hegy szikláiba, 
ahol élete utolsó 19 esztendejét töltötte 
a kápolna szolgálatában.  
Magyarország legnagyobb, egybefüggő 
német nemzetiségi sírkertje és a kü-
lönleges katonatemető a régi sváb 
időket idézi: a kegyeleti parkká alakított 
ótemetőben régi faragott, gótkeresztes 
sírkövek között sétálhatunk. A legrégeb-
bi sírkő 1782-ben készült.
A magyar-német katonatemető az ország 
egyik legnagyobb ilyen jellegű történelmi 
és kegyeleti emlékhelye. A temető 1998 
óta mintegy tizenötezer, az ország terü-
letén a II. világháborúban elesett, eddig 
jeltelen sírokban nyugvó, főleg német és 
magyar katona exhumált maradványai-
nak végső nyughelye.
Egyre többet hallat magáról az 1998-
ban alakult Budaörsi Játékszín. Művésze-
ti vezetője napjaink egyik legnépszerűbb, 
filmen, színházban és reklámokban 
egyaránt gyakran foglalkoztatott színmű-
vésze: Magyar Attila. Az immáron állandó 

társulattal rendelkező színház olyan mű-
vészeket hívott meg soraiba, mint Torday 
Teri, Pindroch Csaba, Dörner György.
A kulturális és vallási látnivalókon kívül 
Budaörs repülőteréről is nevezetes. 
A valaha jobb napokat látott, de ma is 
működő reptér hazánk két világháború 
között létrejött legjelentősebb közleke-
dési célú épületegyüttese. Repülés- és 
ipartörténeti jelentősége miatt műem-
léki védelem alatt áll, hiszen 1937-es 
megnyitásakor az ország első, valóban 
világszínvonalú légikikötője volt, de ma 
is fontos helyszíne a sport- és mezőgaz-
dasági repülésnek.
Noha Budaörs mai arculatát jelentős 
mértékben meghatározzák az 1970-es 
években épült lakótelepek és a már em-
lített nagy beruházások, mégis kellemes 
itt élni és idelátogatni. Kellemes kirán-
dulást, az ALTERRA-nak pedig sikeres 
munkákat kívánunk itt!

 Budaörs lies in a picturesque environment 
on the southern edge of the Buda Hills. It is 
dissected by the shared stretch of M1 and M7 – 
the busiest motorways – and is rightly considered 
the western gateway of the capital.
According to archaeological findings, the area 
was already populated in prehistoric and ancient 
Roman times. The village was deserted during the 
Turkish occupation, and then resettled by Germans 
at the beginning of the 18th century by the Zichy 
family. The main sights and places of interest are 
mostly owed to the German minority that once 
lived here. Hungary’s largest continuously used 
ethnic-German graveyards and the special war 
cemetery are reminiscent of the old Swabian times. 
Besides its cultural and religious sights, Budaörs is 
also famous for its airport.

MEETING POINT: BUDAÖRS 
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kollégánk
nyugdíjba	ment

szöveg: Tardi Zoltán
  fotó: COLAS ÚT

Baráth Imre

BArÁtH IMrE 1970-BEn KErüLt 
az akkori Egri Közúti Építő vállalat-
hoz Egerbe. Térmesterként kezdett 
dolgozni, feladata a munkaterületen 
történő anyagszállítás szervezése. 
1972-től 1974-ig Abasáron és Tatán 
teljesített katonai szolgálatot, majd 
1975 januárjától Egerbaktára került 
az akkori 6. sz. Építésvezetőségre 
szállításvezetőnek. 1978-ban nevezték 
ki az akkori egri főépítés-vezetőség szál-
lításvezetőjévé. Ez a munkakör magába 
foglalta a személyszállítás (munkás-
szállítás), anyagszállítás feladatkört az 
akkori főépítés-vezetőséghez tartozó 
építésvezetőségi területeken. 1990 

áprilisától 1996-ig az EKÉV Szállítási 
Kft. ügyvezetőjeként dolgozott, majd 
1996-ban a Kft. megszűnésével a Gé-
pészeti Főmérnökséghez került, ahol 
a szállítási feladatok ellátásáért felelt. 
A gépészeti egység átalakulása folytán 
a gépészeti igazgatóságon dolgozott 
2010. szeptember 12-ig, mint gépjármű 
üzemeltetési vezető.
Baráth Imre fia, Tamás, idén augusztus-
ban nősült, ő a COLAS-HUNGáRIA-nál 
dolgozik. Zsuzsa lánya külföldön, Görög-
országban él. Imre 2010. szeptember 
13-án nyugdíjba vonult. Az alábbi sorok-
kal köszönt el kollégáitól az előző napi 
búcsúesten: 

„KEDVES KOLLÉGAnŐK, KOLLÉGÁK!
 Az itt és a cég jogelődeinél eltöltött 
közel 40 év alatt jó volt minden kolléga-
nővel, kollégával dolgozni. Ez idő alatt 
nagyon sok mindenen keresztülmen-
tünk, melyben volt jó és rossz is. Bízom 
abban, hogy az elkövetkező években 
csak jó jöhet. Ezúton szeretnék elné-
zést, bocsánatot kérni mindazoktól, 
akiket esetleg a munka hevében 
megbántottam, megsértettem. Kívánok 
mindenkinek az elkövetkező évek 
munkájához sok sikert, jó egészséget, 
családi életükben sok boldogságot!”

Nyugdíjas éveire kívánunk neki jó 
egészséget, családja körében eltöltött 
nyugodt, boldog, pihenéssel teli 
napokat!

SZEPTEMBER 17-ÉN EGRI 
KOLLÉGáNK KöSZöNTÉSÉRE STíLSZERűEN EGy 
BOROSPINCÉBEN GyűLTÜNK öSSZE EGERSZALóKON. 
NÉPSZERűSÉGÉT MI SEM BIZONyíTJA JOBBAN, MINTHOGy EGy IGEN NÉPES TáRSASáG 

GyűLT öSSZE EZEN ÜNNEPI ALKALMON. 

 Imre Baráth, our esteemed colleague from 
Eger, is now retired. We gathered in a wine cellar 
in Egerszalók to say goodbye on September 17. 
In 1970, Imre joined the company that was then 
called Eger Public Road Construction Company. 
His son Tamás got married in August; he works 
at COLAS-HUNGÁRIA. His daughter Zsuzsa 
lives abroad in Greece. Imre officially retired on 
September 13, 2010. We wish him health for his 
golden years and peaceful, happy days among 
his family.

OUR COLLEAGUE IMRE BARÁTH RETIRES 
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Fordítási	feladatok
Igazgatóságon

szöveg: Foki Dániel
  fotó: Thinkstock

Autópálya

A SzErzŐDÉSEK KözüL nem egy – 
többek közt a Tervezési és Kivitelezési 
Szerződés – ugyanis megszabta, hogy 
a felek között a hivatalos kommunikáció-
nak angol nyelven kell történnie. A lehető 
legnagyobb pontosság természetesen 
alapkövetelmény, hiszen egy súlyosabb 
hibának akár komoly következménye is 
lehet. 2009-ben például egy alkalommal 
a forint árfolyama egy miniszterelnöki 
sajtótájékoztatón elhangzott fordítási 
hiba miatt kezdett zuhanni.
A pontosság alapfeltétele mindkét nyelv 
ismerete. Munkánk nem tükörfordítások 
sorozatgyártásából áll, hiszen az angol 
és a magyar nyelv szerkezete nagyon 

eltérő. Olykor mókásnak bizonyult egy-
egy magyar anyanyelvű partner angol 
megfogalmazása: a kármentő kifejezés 
damage ambulance-ként való (tükör)
fordítása nem kis derültséget jelentett 
a megfeszített munka közben. 
Az eredeti szöveget nem elég gépiesen 
lefordítani – értelmezni kell, majd annak 
mondandóját a másik nyelven tartalom-
hűen megfogalmazni. Ennek érdekében 
meg kellett ismernünk a fordítandó témák 
alapjait. Mivel egy autópálya-szakasz kivi-
telezése elképesztően szerteágazó, sokré-
tű tevékenység (emellett ráadásul akadtak 
kisebb kitekintések pl. a vasútépítés 
irányába), ez igen nagy feladat volt, viszont 

annál érdekesebb és tanulságosabb.
Munkánk másik, kisebb részét teszik ki 
a tolmácsolási feladatok. Franciaország, 
Ausztria, Németország, Olaszország, 
Horvátország, az Egyesült Királyság, 
Svédország, Románia – csak néhány or-
szág azok közül, melyek képviselői a ma-
gyar szakemberek mellett megfordultak 
az M6-os kivitelezésén, igazi nemzetközi 
projektté téve azt.
Azt hiszem, kollégáim nevében is 
elmondhatom, az M6-os projektben való 
közreműködés egy életre emlékezetes 
marad számunkra, és büszkék vagyunk 
rá, hogy – még ha ez a rész nagyon apró 
is volt –, de részt vehettünk benne.

AZ AUTóPáLyA IGAZGATóSáG HáROM ANGOL NyELVű FORDíTóVAL 
VáGOTT NEKI AZ M6-OS PROJEKT KIVITELEZÉSÉNEK. A FELADATOK KöZöTT A SZáMOS SZERZőDÉS, 

TECHNOLóGIAI UTASíTáS ÉS MűSZAKI ADATLAP FORDíTáSA MELLETT GyAKRAN KELLETT MEGBESZÉLÉSEKEN, TáRGyALáSOKON ÉS 

ELőADáSOKON TOLMáCSOLNUNK.

 The Motorway Directorate contracted three 
English-language translators to participate in the 
M6 project. Many of the contracts we entered 

– such as the Planning and Implementation 
Contract – stipulated that the language to be 
used between parties for official communication 
must be English. Of course, the greatest 
possible accuracy is a prime criterion in this 
translation work, since any mistake may have 
serious consequences. For example, in 2009 
the exchange rate of the forint started to dive as 
a consequence of a mistranslation of the Prime 
Minister’s speech.
It never suffices to translate the original text 
with computer programs – the source language 
must be understood and redelivered in another 
language in a way that reflects the original 
message. Since motorway construction involves 
incredibly diverse activities – alongside our 
company’s occasional projects in other fields of 
expertise, such as railway construction – hiring 
appropriately qualified translators was a massive 
but interesting task.

TRANSLATION WORK AT THE 
MOTORWAY DIRECTORATE 

az



tÓtH AttILA  ®  művezető  ®  
cOLAS Autópálya Igazgatóság 

„Szeretnék tovább
tanulni, hogy 
előrébb léphessek 
a hivatásomban.”
2009	áprilisától	az	M0-ás	körgyűrű	
déli	szektorának	bővítésében	vesz	
részt	tóth	Attila,	aki	pályafutását	
egy	szegedi	mélyépítő	cégnél	
kezdte,	és	egy	rövid	kitérő	után	
szegődött	el	a	COLAs	Autópálya	
Igazgatóságához.	A	harminchét	
éves	művezetőt	leginkább	a	szakmai	
fejlődés	lehetősége	vonzza	munkájá-
ban:	„a	COLAs-nál	megismerhetem	
a	szakma	sava-borsát,	és	szeretnék	
továbbtanulni,	hogy	előrébb	lép-
hessek	a	hivatásomban”.	A	szegedi	
származású	tóth	Attila	másfél	éve	
a	főváros	vonzáskörzetében	dolgozik,	
a	hétvégéket	barátnőjével	tölti,	
kevéske	szabadidejét	pedig	az	úszás-
nak	és	a	focinak	szenteli.	



FArKAS zSOLt  ®  építésvezető  ®  cOLAS-ALtErrA 

A harmincöt éves építésvezető szabadidejének nagy részét  
szintén az építés tölti ki.
A	magas-	és	a	mélyépítésbe	egyaránt	belekóstolt,	és	végül	a	mélyépítés	mellett	voksolt,	amikor	a	COLAs-
ALterrA	munkatársa	lett.	Farkas	Zsolt	három	éve	dolgozik	építésvezetői	beosztásban	a	cégnél.	Jelenleg	
a	Ferencvárosi	szennyvízátemelő	telep	felújítási	munkáiban	vesz	részt,	ahol	elég	összetett	feladatot	kapott:	a	ter-
vekkel	kapcsolatos	felülvizsgálat,	a	megrendelői	oldallal	és	az	alvállalkozókkal	folytatott	kooperáció,	valamint	
a	kivitelezői	csapat	koordinálása	egyaránt	hozzá	tartozik,	meséli	Farkas	Zsolt.	A	harmincöt	éves,	kétgyermekes	
családapa	szabadidejének	nagy	részét	a	saját	családi	házuk	építése	tölti	ki.	A	piliscsabai	épületbe	ugyan	már	
beköltözött	a	család,	azonban	a	kert	még	nem	készült	el,	ezek	befejezése	Farkas	Zsoltra	vár.	
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BEzEczKI LÁSzLÓ  ®  gépkezelő  ®  cOLAS-Északkő 

„Gyerekkorom óta vonzódok a nagyméretű bányagépekhez.”
segédmunkásként	kezdte,	most	pedig	rakodógép-kezelőként	dolgozik	a	CÉK	szobi	bányájában,	ahol	az	édesapja	
és	a	nagyapja	is	tevékenykedett	egykoron.	„Gyerekkorom	óta	vonzódok	a	nagyméretű	bányagépekhez”,	állítja	
bezeczki	László,	aki	elégedetten	nyilatkozik	munkájáról.	Úgy	tűnik,	a	családi	sorozat	nem	szakad	meg,	ugyanis	
a	negyvenöt	éves	gépkezelő	fia	szintén	nagy	érdeklődést	mutat	a	gépek	iránt,	és	amikor	csak	lehet,	elkíséri	az	édesap-
ját	a	bányába.	bezeczki	László	szabadidejében	horgászni	jár,	vagy	ahogy	a	képen	is	látszik,	a	gasztronómiának	hódol.



KITEKINTő

GörGÉnyI ÁGnES  ®  főtechnológus  ®  cOLAS-HunGÁrIA 

„Szeretek az itteni korszerű eszközökkel felszerelt laborban dolgozni.”
Huszonnyolc	évig	a	Közlekedéstudományi	Intézetben	dolgozott,	ahol	egy	évtizedig	az	útügyi	tagozatot	vezette,	mielőtt	
2005-ben	a	COLAs-HUNGÁrIA-hoz	érkezett.	Görgényi	Ágnes	immár	öt	éve	főtechnológusként	erősíti	a	technológia	
Igazgatóság	csapatát.	„szeretek	az	itteni	korszerű	eszközökkel	felszerelt	laborban	dolgozni,	és	a	kutató-fejlesztői	
munkakör	nagyon	fekszik	nekem”,	tudtuk	meg	Görgényi	Ágnestől,	aki	eddigi	munkái	közül	az	M5-ös	autópálya	zaj	csök-
kentő	burkolatának	kidolgozását	említi	első	helyen.	A	budapesten	élő,	ötvenhat	éves	főtechnológus	szabadidejét	szívesen	
tölti	családi	körben,	és	ha	csak	teheti,	utazik,	olvas	és	kirándul.	
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MUNKATáRSAINK

 ATTILA TÓTH ® Foreman ® COLAS Motorway 
Directorate  Attila has been working on the expansion of the 
southern sector of the M0 ring road since April of 2009. 
He started his career at an underground engineering 
company in Szeged, and joined the COLAS Motorway 
Directorate after a brief career detour. For the 37-year-old 
foreman, professional development is the main attraction 
of this job: “At COLAS I can get familiar with the pith 
and marrow of this profession, and I want to get further 
training in order to advance in this job.” Originally from 
Szeged, Attila has been working close to Hungary’s capital 
for a year and a half. He spends the weekends with his 
girlfriend, and likes to swim and play soccer in the little 
free time that he has. 

ZSOLT FARKAS  ® Resident Engineer ® COLAS-ALTERRA 
Zsolt tried both building construction and underground 
engineering, and eventually chose the latter when he 
joined COLAS-ALTERRA. He has been working at the 
company for three years as a resident engineer. He 
is currently involved in the renovation works of the 
Ferencváros sewage-pumping plant, where his task is 
quite complex – it includes revising the plans, cooperating 
with the client and the contractors, as well as overseeing 
the building team, Zsolt says. The 35-year-old father of 
two spends most of his free time constructing his family 
home. The family has already moved into the building in 
Piliscsaba, but Zsolt still has to complete the garden.

LÁSZLÓ BEZECZKI ® Machinist ® COLAS-Északkő
László started his career as an unskilled worker, but now 
he is handling a loader at COLAS-Északkő’s mine in Szob, 
where his father and grandfather used to work as well. 
“I have been attracted to large mining machines since I 
was a child,” says László, who talks contentedly about 
his work. It seems that the family tradition will not break, 
as the son of the 45-year-old machinist is also interested 
in machines and accompanies his father to the mines 
frequently. László likes fishing in his spare time, and 
enjoys gastronomy, as shown in the picture.

ÁGNES GÖRGÉNYI ® Chief Technologist ® COLAS-HUNGÁRIA 
For 28 years, Ágnes worked at the Institute for 
Transportation Sciences, where she was head of the road 
department for a decade before joining COLAS-HUNGÁRIA 
in 2005. Ágnes has been chief technologist in the team 
of the Technology Directorate for five years. “I like working 
in this lab equipped with state-of-the-art facilities, and I 
really enjoy my work in research and development,” she 
says, adding that her most important achievement was 
the development of the noise-reduction course on the 
M5 highway. The 56-year-old chief technologist lives in 
Budapest, likes spending her free time with her family, and 
takes every opportunity to travel, read, and hike. 

LÁSZLÓ NAGY ® Superintendent ® COLAS ÚT 
Hailing from Veszprém, László says he is a true fan of 
his hometown. He has been head of the Tata Regional 
Directorate of COLAS ÚT since October of 2006. The 
48-year-old superintendent loves his profession and 
relishes challenges in every task. His personal work 
ethic is very demanding – “I have never been completely 
satisfied with my results, and kept looking for ways to raise 
the standards.” Beside his work, family is very important 
to him, and he often returns to his native village and the 
family home he grew up in. He never lost his love for clean 
air and hiking in nature. 

OUR COLLEAGUES

nAGy LÁSzLÓ  ® 
főépítésvezető  ®  cOLAS út 

„Mindig azt kerestem, 
hogy lehetne egy-egy 
centivel magasabbra 
tenni a lécet.”
Igazi	lokálpatriótának	vallja	magát	
a	veszprémi	származású	Nagy	László,	
aki	a	COLAs	Út	tatai	területi	Igazgató-
ságának	helyi	egységét	irányítja	2006	
októberétől.	szakmáját	kifejezetten	
szereti,	és	minden	feladatban	a	kihí-
vást	látja	meg	a	negyvennyolc	éves	
főépítésvezető,	aki	a	következőkép-
pen	vall	munkájáról:	„soha	nem	voltam	
teljesen	elégedett	a	végeredménnyel,	
és	mindig	azt	kerestem,	hogy	lehetne	
egy-egy	centivel	magasabbra	tenni	
a	lécet”.	A	munka	mellett	fontos	szere-
pet	tölt	be	életében	a	család,	és	mivel	
falun	nőtt	fel,	szabadidejében	sokszor	
visszajár	a	szülői	házhoz,	a	jó	levegő	
és	a	természetjárás	szeretete	felnőtt-
ként	is	megmaradt	benne,	állítja	Nagy	
László.
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Hamarosan kötelező	lesz	

szöveg: Sáfár Endre
  fotó: eurocodes-online

EUROCODE

Az Ec-SzABVÁnyOK MAGyAr-
OrSzÁGI BEVEzEtÉSÉnEK követ-
keztében 2010. december 31-ével 
vissza kell vonni az azonos tárgyú honi 
szabványokat, ezt követően kizárólag az 
EC-szabványok lesznek érvényben. Az 
EC-szabványok európai szabványként 
való bevezetése a közbeszerzési eljárá-
sok alkalmazási körébe esik. A közbe-
szerzések esetében az EC-szabványok 
alkalmazása kötelező!
Az Eurocode-okat bevezető nemzeti 
szabványok tartalmazzák az adott 
Eurocode CEN által kiadott teljes 
szövegét.

Az En-SzABVÁnyOK MEGnEVEzÉSEI
Az 1992 és 1998 között publikált ENV 
szabványokat a táblázatban látható 
témakörök szerint sorolták be. A rendszer 
egyben a Tartószerkezeti Eurocode-
szabványok általános struktúráját is követi.

ELŐnyöK ÉS HÁtrÁnyOK:
Az EC-szabványok összeurópai beveze-
tése segíti ez EU országainak szakmai 
együttműködését és elősegíti az európai 
közös méretezési filozófia kialakítását. 
Tartalmazzák a korszerű méretezési 
eljárásokat és a legújabb kutatási 
eredményeket. Az egységes definíciók és 

jelölési rendszer egységes szakmai nyelv 
lehetőségét hordozza. Az előírt ellenőr-
zési rendszerrel a tagországok szakmai 
szervezeteit jobb minőségű munkára 
kényszeríti. A szerkezetek biztonsági szint-
jének európai szintre emelésével növeli 
a szerkezetek élettartamát, a biztonság 
növelésével pedig fejleszti az épületek 
földrengéssel szembeni ellenálló képes-
ségét. Mindazonáltal a tervezési munka 
hosszabb és bonyolultabb lesz, ami felveti 
a tervezési költségek megnövekedését. 
Ezen kívül a nagyobb biztonságra való 
átállás óhatatlanul vaskosabb és költsé-
gesebb szerkezetek építéséhez vezet.

AZ ÉPíTMÉNyEK TARTó SZER-
KEZETI TERVEZÉSÉRE VONATKOZó 
MűSZAKI ELőíRáSOKAT TARTóSZERKEZETI 
EUROCODE-OKNAK (STRUCTURAL EUROCODES), VAGy 
RöVIDEN EUROCODE-OKNAK (EC-SZABVáNyOKNAK) 
NEVEZZÜK. EZEK KIDOLGOZáSA AZ EURóPAI UNIóBAN AZ EURóPAI 

SZABVáNyÜGyI BIZOTTSáG (CEN) FELADATA.

 The technological provisions regulating the 
planning of construction’s supporting structures 
are known as EN EUROCODE for civil-engineering 
work, or simply EUROCODE (EC standards).
As a result of the introduction of EC standards 
in Hungary, national regulations will be 
abolished and replaced by the EC standards. The 
introduction of EC standards as a Europe-wide 
mandate affects the scope of application of 
public procurement procedures. In all public 
procurements, the application of EC standards 
will be mandatory!

EUROCODE TO BECOME  
STANDARD SOON 

az

az	euroCodeok	rendszere

eN	1990	eurocode	0	 A tartószerkezetek tervezésének alapjai  

eN	1991	eurocode	1 A tartószerkezeteket érő hatások

eN	1992	eurocode	2 Betonszerkezetek tervezése

eN	1993	eurocode	3 Acélszerkezetek tervezése

eN	1994	eurocode	4 Együtt dolgozó acél- és betonszerkezetek tervezése

eN	1995	eurocode	5 Faszerkezetek tervezése

eN	1996	eurocode	6 Falazott szerkezetek tervezése

eN	1997	eurocode	7 Geotechnikai tervezés  

eN	1998	eurocode	8 Szerkezetek tervezése földrengésveszélyes területeken  

eN	1999	eurocode	9 Alumíniumszerkezetek tervezése
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szöveg: Gonda József
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Minőség-ellenőrzés 

A Bukarest melletti Tituban, a Renault 
autógyár egyik tesztpályájának kivite-
lezési munkáit ellenőriztük gyártásközi 
vizsgálatok keretében. Az aszfalt és 
bitumen minőségvizsgálatok elvégzése 
mellett helyszíni állapotfelmérő vizsgála-
tokat is végeztünk a tesztpálya különbö-
ző készült ségi fázisaiban, mivel a meg-
rendelő az IRI (International Roughness 
Index) értékek megfelelősségét írta elő 
minősítő paraméterként.  

Az IRI-paraméter meghatározására 
alkalmas lézeres RST (Road Surface 
Tester) mérőeszköz és az operátorok 
sikeres minőség-ellenőrzésével egy 
különleges európai vállalkozási kör-
nyezetben bizonyítottak. A budapesti 
Központi Laboratórium személyzete és 
vizsgálati eszközei ezzel ismét sikere-
sen teljesítettek egy szigorú minősíté-
sű kivitelezés megvalósításában.

2010 őSZÉN A COLAS KöZÉP-EURóPAI 
IGAZGATóSáGA (DEC) MEGBíZáSáBóL 
TECHNOLóGIAI EGyÜTTMűKöDÉS KERETÉBEN 
A KöZPONTI LABORATóRIUM KöZREMűKöDÉSÉVEL ASZFALTTECHNOLóGIAI 

ELLENőRZÉST VÉGEZTÜNK A COLAS EGyIK KIEMELT PROJEKTJÉN ROMáNIáBAN.
 In the autumn of 2010, we conducted an 

asphalt-technology control test in cooperation 
with the Central Laboratory by appointment 
of the Central European Directorate of COLAS, 
in one of the top-priority projects of COLAS 
in Romania. We performed quality control on 
one of the test tracks of the Renault factory 
in Titu (near Bucharest), using interim tests 
throughout the different stages of production. 
In addition to performing the asphalt and 
bitumen quality-control tests, we also conducted 
on-site assessment tests at various stages of 
preparation of the test track, since the client had 
stipulated compliance with IRI (International 
Roughness Index) values.  

QUALITY CONTROL IN ROMANIA  
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 fotó: Thinkstock

LESÚJTó ÉS MEGKöNNyEB BÜ-
LÉSRE OKOT ADó ADATOK IS 
ELHANGZOTTAK AZ OKTóBER VÉGÉN A COLAS SA 
PáRIZS MELLETTI KöZPONTJáBAN, BOULOGNE-BILLANCOURT-BAN 

TARTOTT KöZLEKEDÉSBIZTONSáGI KONFERENCIáN.

TRANSPORT-SECURITY CONFERENCE IN PARIS 

 The transport-security conference held at 
the end of October at the headquarters of COLAS 
SA, near Paris in Boulogne-Billancourt, provided 
us with some devastating news but also gave us 
some relief.
All of us in our cars have passed smaller or larger 
accidents thinking that this could never happen 
to us. Well, in the European Union during 2009 
alone, nearly 35,000 people’s lives ended on 
the roadways when they were abandoned by 
their guardian angels. A few years before, these 
doomed souls may have also been thinking 
themselves impervious to such a fate as they were 
driving past similar accidents, previously causing 
an average of 45,000 fatalities throughout the 
EU. The death counts are falling, indicating that 
we are on the right track, but much is still required 
for improvement in safety. In 2008, Hungary 
managed to bring the number of fatalities from 
road accidents to just under 1,000. While in 
Hungary there are nearly 100 auto-accident 
fatalities for every million people, the same figure 
for the entire European Union is just under 80.

konferencia 
Közlekedésbiztonsági 

PÁRIZSBAN

EGy DÁn FELMÉrÉS SzErInt 
a hosszabb ideje jogosítvánnyal bíró, 
rutinos sofőrök csupán 5%-a tarthatná 
meg a jogosítványát, ha azt a vizsgák 
sikeres megismétléséhez kötnénk. Minél 
régebbi az ember vezetői engedélye, 
és minél hosszabb ideje vezet rendszere-
sen, annál több forgalmi helyzet állítja 
kihívás elé, és annál több tapasztalattal 
gazdagszik. De ugyanennyivel növekszik 
az ember önbizalma is, hiszen több 
százezer kilométerrel a hátunk mögött 
nem szabad gondot okoznia egy kézben 
tartott mobiltelefonnak, az utolsó 50 
álmos kilométernek hazáig vagy egy 
pohárka bornak – gondoljuk olykor. 
Mindenki hajtott már el legalább egyszer 
kisebb-nagyobb baleset mellett az uta-
kon, azt gondolva, velem nem történhet 
ilyen. 2009-ben, az Európai Unióban 
közel 35 000 emberre nem vigyázott az 
őrangyala a közutakon. Néhány évvel 
korábban ők is ugyanezt gondolhatták, 
elhajtva az unió országai szerte bekövet-
kezett, 45 000 halálos baleset mellett.
A számok csökkenő tendenciát mutatnak, 
tehát jó úton haladunk, de még mindig 
nem elég biztonságos utakon. Magyaror-
szágon 2008-ban sikerült először 1000 
alá szorítani a halálos közúti balesetek 

számát, ugyanebben az évben, Szlové-
niában alig több mint 200 haláleset volt 
az utakon. Kisebb ország, kevesebb la-
kossal, mondhatnánk, de míg hazánkban 
közel 100 végzetes kimenetelű baleset 
jut egymillió emberre, az Európai Unióban 
ugyanez a szám 80 alatt van.
Hosszasan sorolhatnánk az elrettentő 
és meglepő adatokat, a balesetek 
okait és a csak a COLAS számára évi 
euró-százezrekre rúgó kárköltségeket, 

ahogyan tették ezt a cég leányválla-
latainak képviselői is az október végi 
közlekedésbiztonsági konferencián, de 
amíg nem javul drasztikusan a közleke-
dési morál és a közutak állapota, amíg 
telefonfülkének, étteremnek, irodának, 
versenyautónak, kocsmának, ne adj 
isten, mindennek egyszerre nézzük az 
autónkat, addig csupán kullogni fogunk 
az EU által kitűzött eredmény (tíz év alatt 
fele annyi baleset) mögött.
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A COLAS KöZÉP-EURóPAI 
IGAZGATóSáGA (CED) KöRNyEZETVÉDELMI 
KONFERENCIáT RENDEZETT SZEPTEMBER VÉGÉN BUDAPESTEN. 

konferencia 
a

Környezetvédelmi

Közép-Európai Igazgatóságnál COLAS

A rÉSztVEVŐK KörE Az ÉrIntEtt 
tÉrSÉGBELI OrSzÁGOK – hazánk 
mellett Horvátország, Lengyelország, 
Csehország, Szlovákia, Románia – adott 
témáért felelős szakembereiből tevődött 
össze. Természetesen jelen volt Henry 
Molleron, a COLAS SA környezetvédelmi 
igazgatója is, a CED részéről pedig Dani-
el Ducroix és Dominique Caron urak.
Bevezetőjében Henry Molleron elemezte 
a felelős környezeti fejlődés COLAS-
csoporton belüli lehetőségeit, különös 
tekintettel a közép-európai régióra. Meg-
látása szerint a stratégiában továbbra is 
fontos szerepet kell játszania a környezeti 
tudatformálásnak, mely ismétlődő okta-
tásokat, figyelemfelhívásokat, de gyakori 
ellenőrzéseket is jelent, sőt szükség ese-
tén akár szankciókat is. Az eddigieknél 
nagyobb súlyt kell helyezni a tevékeny-
ségünk által érintett lakossággal, illetve 
a hatóságokkal történő „helyi párbeszéd-
re”, mely megkönnyítheti a különböző 
érdekek egymáshoz való közelítését. 
Dominique Caron elöljáróban a CED 
jelenlegi környezetvédelmi szervezeti 
felépítését vázolta, majd az elmúlt 
időszakban kitűzött környezeti célokról, 
illetve azok teljesüléséről beszélt. 
Szó esett a még a környezeti „check” 
listák aktuális állapotáról, valamint 
a 2009-ben indított „ökológiai lábnyom” 
(Carbon footprint) felmérésének ered-
ményeiről, mely a COLAS-cégek éves 
CO

2
-kibocsátását számszerűsíti.

A következő előadók a már lezajlott 
környezeti felmérések által érintett ipari 
létesítmények, telephelyek, tevékenysé-
gek különböző mérőszámait, valamint 
a térség cégei QSE (minőség-biztonság-
környezet) rendszereinek tanúsítottsági 
állapotát tárták fel. Hallhattunk (és 
láthattunk) a mindenki számára szabadon 
rendelkezésre álló Google Earth-ről, 
arról a szoftverről, melynek interaktív 
térképrendszere nemcsak látványos, 
hanem szakmai szempontból is rendkívül 
hasznos lehet. 
Délnyugat Franciaországban fejlesztet-
ték ki a KHEOPS fantázianevű szoftvert, 
melyet egy sokfelhasználós, állandó 

„mozgásban lévő” környezetvédelmi és 
biztonságtechnikai nyilvántartási, ellen-

őrzési rendszer kezelésére, folyamatos 
aktualizálására vezettek be. Megalkotó-
ja, Stéphanie Faure prezentálta a rend-
szer eddigi sikeres működését. 
Az előttünk álló feladatok összegzése 
és a zárszó vetett véget a jól szervezett, 
kellemes hangulatú rendezvénynek, 
mely kiválóan szolgálta a szakmai 
együttgondolkodást. 

 The COLAS Central European Directorate 
(CED) organized an environmental protection 
conference in Budapest at the end of September. 
The conference participants included experts 
from concerned countries in our region, such as 
Croatia, Poland, the Czech Republic, Slovakia, 
and Romania. Of course, COLAS SA Director for 
Environment Henry Molleron was also present, 
while the CED was represented by Daniel Ducroix 
and Dominique Caron.
In his words of introduction, Henry Molleron 
analyzed the opportunities of responsible envi-
ronmental development within the COLAS Group, 
with particular attention paid to the Central 
European region. According to Mr. Molleron, 
raising environmental awareness must continue 
to be given great importance, and local dialogue 
with concerned residents and authorities must 
be improved. 
In his presentation, Dominique Caron first de-
scribed the environmental-protection organiza-
tional structure of the CED, then went on to talk 
about the environmental objectives set in recent 
years. There was also talk about the current sta-
tus of environmental checklists, and about the 
results of the carbon footprint survey launched 
in 2009. In southwestern France, innovative 
software known as KHEOPS was developed and 
introduced for the management and continuous 
upgrading of a multiuser, constantly chang-
ing environmental- and security-technology 
registration and control system. Program creator 
Stéphanie Faure presented the system and 
talked about its related successes. 

ENVIRONMENTAL CONFERENCE AT COLAS’S 
CENTRAL EUROPEAN DIRECTORATE 
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SUMMER TRIP IN BÜKKÁBRÁNY 

 This year on July 31, 16 employees from the 
COLAS-Északkő Kft. Tállya plant and the Tarcal 
headquarters visited the Bükkábrány Mining 
plant of Mátrai Erőmű Zrt.  
In the early stages of the trip, Director Tibor Mata 
delivered a brief introduction into the past and 
present of the plant and its future economic 
prospects. Mátrai Erőmű Zrt. uses domestically 
excavated lignite to produce electricity. The main 
objective of the trip was to see the significant 
investment the mining plant had recently 
acquired: the world’s largest compact bucket-
wheel excavator. From its launch in 2005 until the 
commissioning in 2009, the company invested 
HUF 7 billion into the project. The excavated raw 
material represents enormous quantities, even 
by quarry-mining standards. 
Despite the scorching heat, the tour was all-
encompassing and offered particular attention 
to detail; the visit was ended by our hosts in 
a mining museum established by one of the 
trade unions.

bükkábrányba	

Nyári 

kirándulás 
IDÉn, júLIuS 31-Én a COLAS- 
ÉSZAKKő Kft. tállyai üzeméből és tar-
cali központjából 16 dolgozó szakmai 
kiránduláson vett részt a Mátrai Erő-
mű Zrt. Bükkábrányi Bányaüzemében. 
A kirándulás a két társaság helyi BDSZ 
alapszervezetének szervezésében va-
lósult meg. A házigazda és vendéglátó 
a Bükkábrányi Bányász Szakszervezet 
tagsága és titkára, Csató László 
úr volt. 
A kirándulás elején Mata Tibor bánya-
igazgató úr adott rövid tájékoztatást 
az üzem történetéről, jelen gazdasági 
helyzetéről, jövőbeni kilátásairól. 
A Mátrai Erőmű Zrt. hazai alapanyag-
ból, lignitből termel villamos energiát. 

(A lignitbányászatról a www.mert.hu/
hu/banyaszat oldalon bővebben olvas-
hatnak.) 
A bányaüzem hosszú távú üzemeltetése 
szempontjából jelentős beruházás, és 
látogatásunk fő célja, a világ legna-
gyobb kompakt marótárcsás kotrógé-
pének megtekintése volt. A 2005-ös 
indítástól a 2009-ben történő üzembe 
helyezésig a beruházásba 7 milliárd 
forintot fektetett a vállalat. A hatalmas 
berendezés mellett a kiszolgáló gépek, 
dózerek és kotrók szinte eltörpültek. 
A megmozgatott anyagmennyiség 
kőbányászati szempontból is hatalmas 
volument képviselt. A tállyai üzem 
kiemelt éveiben termelt kétmillió tonna 

jelentéktelennek tűnik a bükkábrányi 
üzem kapacitása mellett. 
A 30 fokos hőség ellenére minden rész-
letre kiterjedő bányalátogatás végén 
vendéglátóink egy, a szakszervezet által 
létrehozott bányászmúzeumban láttak 
vendégül bennünket. A kirándulás meg-
szervezésében köszönettel tartozunk 
Csató László és Benkő Sándor szakszer-
vezeti titkároknak. 
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A VEnDÉGEKEt cSEH zOLtÁn, 
társaságunk ügyvezetője tájékoztatta 
tevékenységünkről, technológiáinkról és 
az üzemről. A program során kiemelten 
foglalkoztunk a tradicionális bányá-
szattal párhuzamos környezetvédelem 
fontosságával. 
Ezt követően megnéztük akkreditált 
laborunkat, a közelmúltban zajvédő fal-
lal „felszerelt” feldolgozó üzemet, majd 

magát a bányát. Látogatóink különösen 
érdeklődtek a különböző típusú rakodó-
gépek és szállítódömperek iránt. Csige 
Sándorral, a mérnökség vezetőjével, 
előre egyeztettük a harmincfős csoport 
érkezését, hogy külön kérésükre egy 
külszíni robbantást is megnézhessenek. 
A vendégek nagy érdeklődéssel hallgat-
ták a robbantás menetének ismerte-
tését és a robbanóanyag-fajták közötti 

különbségeket. A látogatás zárásaként 
közösen néztük meg a mintegy 37 ezer 
tonna jövesztést hozó robbantást. 
A reakciójukból ítélve „kirobbanóan” kel-
lemes élménnyel távoztak Tállyáról.

szöveg: Erdei József 
 fotó: Thinkstock

AZ áLLAMI AUTóPáLyA KEZELő ZRT. 
HAJDÚBöSZöRMÉNyI MÉRNöKSÉGÉNEK MUNKATáRSAI 
OKTóBER 14-ÉN, SZAKMAI KIRáNDULáS KERETÉBEN, 
MEGLáTOGATTáK A COLAS-ÉSZAKKő BáNyáSZATI KFT. TáLLyAI ÜZEMÉT. 

tállyán	jártak
munkatársai 

ÁAK Az  Staff of the Hajdúböszörmény Engineering 
Department of the State Motorway Management 
Company Ltd. visited COLAS-Északkő Bányászati 
Kft.’s Tállya plant on October 14 as part of a study 
trip. The guests were informed by the managing 
director of our company, Zoltán Cseh, about the 
activities and technologies used there. In the 
presentation there was great emphasis placed 
on the importance of traditional mining and 
environmental protection. 
Following this, we viewed our accredited 
laboratory, the manufacturing plant (which 
recently received a noise-reduction wall), and 
finally the mine. The visitors were particularly 
interested in the different makes of loaders and 
delivery trucks. With Engineering Manager Sándor 
Csige, we made arrangements for the 30-member 
group to arrive at a time when they could witness 
an open-ditch explosion. The visitors were keen to 
learn about the preliminary process leading up to 
the explosion, as well as the differences between 
various types of explosives. As the closing event 
of the visit, we went together to see the explosion 
that helped move some 37 tons of ore. Judging by 
the reaction of the party, they seemed to have had 
a blast in the Tállya plant.

STAFF OF THE STATE MOTORWAY 
MANAGEMENT COMPANY VISIT TÁLLYA 
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TECHNOLOGICAL PLATFORM 
FOCUS AREA MEETING 

 COLAS-HUNGÁRIA Zrt. and the Hungarian 
Construction Technology Platform Networks 
Focus Area held a meeting on October 14, 2010, 
in the Bécsi Road conference hall of the COLAS 
Technology Directorate. 
The Lisbon-based technological platforms have 
set the target of making Europe more competitive, 
and involving the entrepreneurial sector more 
effectively in research, development, and innova-
tion (R+D+I). In order to attain these aims, the EU 
encourages the birth of so-called “technological 
platforms” that are designed to set the pace 
and direction for the central financing of R+D+I 
activities. The 34 European platforms include the 
construction platform, whose Hungarian member 

– the Hungarian Construction Technology Platform 
– was brought to life by ÉMI Nonprofit Limited 

Liability Company for Quality Control and In-
novation in Building, with a view to enforcing and 
representing our interests in the European power 
scene as effectively as possible. The coordination 
of the so-called Networks Focus Area is headed 
by Zoltán Puchard, representing COLAS. 
Dr. Tamás Bánki, CEO of ÉMI Nonprofit Kft., 
and Project Manager Melinda Kozák held a 
presentation on “The Situation of the Networks 
Focus Area with Reference to the ECTP and MÉTP” 
at the meeting. COLAS-HUNGÁRIA Director of 
Technology Zoltán Puchard talked about the 
innovative activities of the COLAS Group in his 
introduction. Kálmán Árvai and Béla Sebestény 
described the difficult situation of Hungary’s rail 
network and the possibilities for a breakthrough, 
while senior university lecturers Dr. Anita Szabó 
and Dr. Péter Darabos described the functions 
and activities of the National Water-Technology 
Platform. Following the questions, comments, 
and recommendations, there was an opportunity 
to see the testing and technological capacities of 
COLAS’s Central Laboratory.

Platform	
fókuszterületi ülés 

Technológiai 

A LISSzABOnI KIInDuLÓPOntú 
technológiai platformok Európa ver-
senyképességét és a vállalkozói szféra 
hatékonyabb bevonását tűzték ki célul 
a kutatásfejlesztésben és az innováci-
óban (K+F+I). Ezen célok elérése érdeké-
ben az EU ösztönzi az úgynevezett 
technológiai platformok megalakulását, 
amelyek iparágakra bontva hivatottak 
irányt mutatni a kutatás-fejlesztési 
tevékenységek központi támogatásában. 
A 34 európai platform közé tartozik az 
építésügyi platform, melynek magyar-
országi tagját, a Magyar Építésügyi 
Technológiai Platformot az európai erő-
térben való minél hatékonyabb érdekér-
vényesítés céljából az ÉMI hívta életre. 
Az úgynevezett Hálózatok fókuszterület 
koordinációját a COLAS képviseletében 
Puchard Zoltán vezeti. 
Az ülésen „Hálózatok fókuszterület 
helyzete az ECTP és MÉTP vonatko-
zásában” címmel dr. Bánki Tamás, az 
ÉMI Nonprofit Kft. vezérigazgatója, 
és Kozák Melinda projektmenedzser 
tartottak előadást. Puchard Zoltán, 
a COLAS-HUNGáRIA technológiai 
igazgatója ismertetőjében a COLAS 
Csoport innovációs tevékenységéről 
beszélt. árvai Kálmán és Sebestény 
Béla a magyarországi vasúthálózat 

nehéz helyzetét és kitörési lehetősé-
geit ismertették, dr. Szabó Anita és dr. 
Darabos Péter egyetemi adjunktusok 
pedig a Nemzeti Víztechnológiai 
Platform tevékenységét mutatták be. 
A kérdések, észrevételek, javaslatok 
megtárgyalása után lehetőség nyílt 
a COLAS Központi Laboratóriumának, 
vizsgálati és technológiai kapacitásá-
nak megtekintésére is.

A COLAS-HUNGáRIA ZRT. ÉS
A MAGyAR ÉPíTÉSÜGyI TECHNOLóGIAI PLATFORM 
HáLóZATOK FóKUSZTERÜLETE  2010. OKTóBER 14-ÉN TARTOTTA 

ÜLÉSÉT A COLAS TECHNOLóGIAI IGAZGATóSáGA BÉCSI ÚTI KONFERENCIATERMÉBEN. 
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GEOTECHNIKA 2010 CONFERENCE

 With a history of more than two decades, 
the Geotechnika event was again held in the 
Ráckeve Savoya Castle. 
In addition to the complex material and structural 
models, there was also talk of modern soil-testing 
methods, the Kálvin Square tunnel construction, 
the Dunaújváros surface movements, and – as it 
became customary in the past couple of years – 
the general and specific questions regarding the 
introduction of the EUROCODE.

konferencia	2010 
GEOTECHNIKA 

A töBB ÉVtIzEDES MúLtrA visz-
szatekintő rendezvénynek ezúttal is 
a ráckevei Savoyai Kastély adott otthont. 
Tekintélyes védnökök és szakmai 
bizottságok a közreműködésükkel, míg 
számos cég anyagi támogatásával 
járult hozzá a konferencia sikeréhez. 
A több mint kétszáz fő előtt megtartott 
előadások a Szakmai Bizottság előzetes 
szűrőjén estek át, ezúttal abból a szem-
pontból is válogatva, hogy az előadások 
kizárólag csak szakmai vonatkozásokat 
tartalmazzanak, kiiktatva ezzel reklám 
ízű részeket. 
A változatos témájú és magas szakmai 
színvonalú előadások mind a két napon 
lekötötték a hallgatóság figyelmét. 
A jelenlegi gazdasági helyzetet jól 

szemlélteti, hogy az esettanulmányok 
és elméleti témák mellett idén sajnos 
kisebb számban szerepeltek a nagyobb 
projektek kapcsán felmerülő szakmai 
ismertetők. 
Az árvízvédelmi töltések fejlesztésének 
geotechnikai kérdéseivel foglalkozó elő-
adásban felmerült, hogy az EUROCODE 
szabványok bevezetése csak úgy 
oldható meg, ha minden ágazati szab-
ványkövetelmény kielégítése biztosított. 
Ez azt jelenti, hogy a vízépítés – sajátos 
követelményrendszerének ismeretében 

– együttes kidolgozást igényel mind víz-
építési, mind geotecnikai szakemberek 
részéről.
Ezúttal a hídépítéssel összefüggés-
ben, de számos korábbi esetnél is 

megmutatkozott a talaj és szerkezet 
kölcsönhatásának a valóságot jobban 
megközelítő modellezésének igénye. 
A jelenlegi tervezési gyakorlatban az 
alépítmény, a felszerkezet és a talaj el-
különült vizsgálata folyik, így a korszerű 
anyagmodelleket nem alkalmazzák. Az 
elmúlt években a geotechnikai számítá-
sok elvégzésére alkalmas, véges elemes 
programokba beépítették az új anyagmo-
delleket, tehát megnyílt a lehetőség 
a komplex modellezésre.
Fentiek mellett szó volt még korszerű 
talajvizsgálati eljárásokról, a Kálvin téri 
állomás alagútépítéséről, a dunaújvárosi 
felszínmozgásokról, és mint az utóbbi 
pár évben már megszokhattuk: az 
EUROCODE bevezetésének általános és 
specifikus kérdéseiről.
Az előadások nagy részét hozzászólások, 
illetve komoly szakmai viták követték. 
Mivel a vitákra ezúttal külön időt biztosí-
tottak, a program menetrendjét sikerült 
tartani.
A konferencia kiadványának CD mellék-
lete jól követhető formában, és végre tel-
jes egészében tartalmazza az elhangzott 
előadásokat.
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COLAS-HUNGÁRIA 

bor-   főzőverseny

ColaS	hungária	Bográcsos,	tárcsás	ételek	versenye	2010.	szeptember	24.

helyezés Csapatnév Cég Csapatvzető étel	neve

1 Piranhák COLAS Út Zrt. / Egri Igazgatóság Dajkó Imre Halászlé

2 Boss team COLAS-Északkő Kft. Holló Péter „Valami jó” Boss team módra

3 Fittness Brigád und Vega Club COLAS-HUNGÁRIA Zrt. Dankó Péter Vörösboros-babérleveles zsenge marhalábszár pörkölt

Legkülönlegesebb étel Vállalkozás COLAS Út Zrt. / Vállalkozás Fehér Ilona Koleszterin hiánypótlás

és
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A COLAS-HUNGáRIA 
HAGyOMáNyOS 
BOR- ÉS FőZőVERSENyÉT 
EGERSZALóKON SZEPTEMBER 24-ÉN 
RENDEZTE ÉS SZERVEZTE MEG A COLAS ÚT.

 Held on September 24, the traditional 
Wine and Gastronomy Competition of COLAS-
HUNGÁRIA took place in Egerszalók under the 
guidance and auspices of COLAS ÚT. In total, 41 
wines were nominated for tasting, while 15 teams 
were preparing the most delicious meals one could 
ever hope for. Wines from Tokaj-Hegyalja rated 
best in the wine-tasting competition. We hope that 
the event will be organized next year as well, and 
again be a success. Thanks to Péter Mikuska for 
the professional approach and organization.

COLAS-HUNGÁRIA’S WINE AND 
GASTRONOMY COMPETITION

ColaS	hungária	Borverseny	2010.	szeptember	24.

kategória helyezés Cég Borfajta évjárat Borvidék

fehér	száraz 1 COLAS-Északkő Kft. / Hollókői Péter ó furmint száraz 2003 Tokaj-Hegyalja

fehér	száraz 2 COLAS-Északkő Kft. / Béres Dezső Szamorodni 2003 Tokaj-Hegyalja

fehér	száraz 3 COLAS ÚT Zrt. / Bozó Zoltán Cuvée 2008 Egerbakta

fehér	édes 1 COLAS-Északkő Kft. / Knizer Zoltán Muskotály 2008 Tokaj-Hegyalja

fehér	félédes 2 COLAS-Északkő Kft. / Béres Dezső Cuvée 2009 Tokaj-Hegyalja

fehér	édes 3 COLAS-HUNGáRIA Zrt./ Szabó tibor Muskotály 2006 Tokaj

vörös	száraz 1 COLAS ÚT Zrt. / Dajkó Imre Cabernet Savignon 2009 Aldebrő

vörös	száraz 2 COLAS ÚT Zrt. / Bozó Zoltán Cabernet Franc 2008 Egerbakta

vörös	száraz 3 COLAS ÚT Zrt. / Csufor Sándor Cabernet Savignon 2008 Noszvaj

különleges 1 COLAS-Északkő Kft. / Kardos József 5 puttonyos aszu 2000 Tokaj-Hegyalja

különleges 2 COLAS-Északkő Kft. / Hetzi János 5 puttonyos aszu 1996 Tokaj-Hegyalja

különleges 3 COLAS-Északkő Kft. / Hollókői Zoltán 3 puttonyos aszu 2004 Tokaj-Hegyalja

fehér	félédes Legérdekesebb COLAS-Északkő Kft. / Szolcsák András Muscat Otonell 2009 Mátravidék

különleges Champion COLAS-Északkő Kft. / Hollókői Péter 5 puttonyos aszu 2002 Tokaj-Hegyalja

A tHErMAL PArK EGErSzALÓK 
adott otthont az idei COLAS-HUNGáRIA 
Bor- és főzőversenynek. A borversenyre 
41 bort neveztek a borászok, a főzőver-
senyen pedig 15 csapat tett le finomabb-
nál finomabb ételeket az asztalra. Az 
időjárás kegyeibe fogadta a rendezvényt, 
melyre szükség is volt, hiszen a főzés 
a szabadban zajlott. 
A főzőverseny időközben nemzetközivé 
bővült, zsűrijében az elnöki tisztet 
Dósa Tibor mesterszakács töltötte be. 
A boroknál sajnos recepttel nem, csupán 
fajtával és évjárattal tudunk szolgálni, 
melyből látszik, hogy a Tokaj-hegyaljai 

borok „taroltak” a nap folyamán. A dél-
után egri várlátogatással telt, melyen 
korhű ruhába öltözött várvédők tartottak 
bemutatót, de lehetőségünk volt a vár 
alatt húzódó kazamatarendszer bejárá-
sára is, majd a vacsora előtt Sike Tamás 
pincészetében borkóstolón vettünk 
részt. Nagy várakozás előzte meg az 
eredményhirdetést. Az eredményeket 
kategóriánként itt közöljük. Reméljük, 
hogy jövőre is hasonlóan sikeres lesz 
a COLAS-HUNGáRIA Bor- és főzőverseny. 
Köszönet a színvonalas szervezésért 
Mikuska Péternek!
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ÁAK 
Technológiai Igazgatóságon

szakmai	nap	
a

2010. OKtÓBEr 21-Én folytatódott 
a Technológiai Igazgatóság által indított 
és technológiai napként bevezetett szak-
mai képzések sorozata. A technológiai 
bemutató keretében most az állami 
Autópálya Kezelő műszaki menedzserei 
vettek részt szakmai programunkon, és 
ismerkedtek a Központi Laboratórium 
vizsgálati eszközeivel, módszereivel. 
A hazai útügyi adminisztrációt képviselő 
állami szervezet képviselőit először 

a COLAS-HUNGáRIA új vezérigazgatója, 
Sokorai István köszöntötte. 
Puchard Zoltán technológiai igazgató 
részletes előadást tartott a COLAS 
Csoport innovációs és vizsgálati-fej-
lesztési tevékenységéről „Korszerű, 
környezetbarát útépítési technológiák, 
nagyteljesítményű burkolatok” címmel. 
Görgényi ágnes főtechnológus az 
aszfaltok és alapanyagaik vizsgálati 
módszereinek bemutatásával az új CEN 

laborvizsgálatok magyarországi beveze-
tését ismertette.
A szakmai nap zárásaként a laboratóri-
um bemutatása és a vizsgáló eszközök 
ismertetése is hasznosnak bizonyuló 
alkalom volt a COLAS Csoport szakmai 
felkészültségének, kivitelezői kapaci-
tásainak, valamint versenyképessé-
gének és potenciális lehetőségeinek 
ismertetésére.

TECHNOLOGY DAY AT THE 
TECHNOLOGY DIRECTORATE

 On October 21, 2010, the training series 
introduced at the Technology Division – known as 
Technology Day – continued under the framework 
of the “technological show”. The technical 
managers of the State Motorway Management 
Company were attending the program, and were 
keen to learn about the testing instruments 
and methods used at the Central Laboratory. 
Representing the Hungarian road administration, 
the representatives of the state organization 
were greeted first by COLAS-HUNGÁRIA’s new 
CEO, István Sokorai. 
Director of Technology Zoltán Puchard gave 
us an in-depth presentation on the innovative 
test-development activities of the COLAS 
Group, entitled “Modern and environmentally 
friendly road-construction technologies and 
high-performance surfaces”. Chief Technician 
Ágnes Görgényi gave us detailed insight into the 
introduction of the new CEN laboratory tests 
in Hungary by presenting the test methods of 
asphalts and raw materials.
Closing the day, the presentation of the 
laboratory and testing instruments proved 
a useful occasion to present the level of 
professionalism, the implementation capacity, 
the competitiveness, and the potential 
opportunities of COLAS Group.
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NATIONAL TRANSPORT DAYS 2010

 In the past 50 years, National Road 
Days and the Bridge Conferences have been 
organized and held separately. The concept has 
changed this year, and there will be no separate 
road-making and bridge-building meeting. 
Instead, there will be a combined professional 
conference – a real novelty – known as National 
Transport Days.
The idea is that – breaking with traditions – the 
actors in road and bridge construction get 
together in an attempt to develop mutual respect 
for each other, gain a deeper understanding of 
each other’s problems, and provide a forum to 
develop personal relationships. 
On the whole we had a high-key professional 
day with quality presenters, yet – given the 
monumentality of the event – less would have 
been more as far as the professional aspect of 
the event was concerned.

Közlekedési	
Nemzeti  

2010
A VÁLASztÁSOK utÁn Az ÁLLAMI 
szervezetek és cégek vezetői pozícióiban 
történt személycserék és az ezzel 
járó szemléletváltás sok mindenben 
változást eredményezett. Ez a szakmai 
összejövetelekkel sincs másként.
Az elmúlt 50 évben külön-külön rendez-
ték meg az Útügyi napokat és a Hídkon-
ferenciát. Az idén változott a koncepció, 
nem lesz külön utas és hidas összejö-
vetel. Helyettük lesz egy újdonságnak 
számító, össz-szakmai konferencia, 
a Nemzeti Közlekedési Napok.
A mostani szervezésben az elképzelés 
az – szakítva a régi hagyományokkal –, 
hogy az útépítés és hídépítés résztvevőit 
jobban összehozzák, nagyobb szerepet 
kapjon az egymás iránti tisztelet, job-
ban megismerjék egymás problémáit, 
és még több esélyt teremtsenek az 
egymással való személyes kontaktus 
kialakítására. Hiszen ezeknek az ösz-
szejöveteleknek csak részben fontos 
elemei a szakmai előadások, a színes 
kiállítások. Ami nagyon hasznos még, az 
a háttérben zajlik. Szűk körű eszmecse-
rék, kávé melletti beszélgetések, baráti 
találkozók, új ismeretségek születése, 
kapcsolatépítések, melyekhez kitűnő 
alapot teremt egy ilyen rendezvény.
A nyitó napon minden fontos beosztás-
ban lévő személy, aki manapság hatás-
sal van a szakma jelenére és jövőjére, 
képviseltette magát, a második nap 
pedig főképp a szakmai előadásoké 
volt. Az első két etapban mind a négy 
teremben kizárólag útépítési témájú 
előadások voltak, amiből persze 

érdekességnek számító csemegéket 
szívesen meghallgatott az ember, de 
mint hídépítési szakembernek, nem 
ez volt az érdeklődés fő iránya. A több 
helyen egyszerre folyó hidas előadáso-
kat az utolsó etapra hagyták. Az utolsó 
napi plenáris ülésen kivonatosan szó 
esett mindegyik előadásról, éppen 
azért, hogy valamilyen szinten értesülni 
lehessen arról a témáról is, amire nem 
sikerült bejutni.
összességében jó hangulatú, színvona-

las előadásokkal tarkított szakmai na-
pokon vehettünk részt, ám monumentali-
tásából adódóan, szakmailag a többől, 
kevesebb jutott. összevont formában 
az előadások száma lényegesen több 
lett, viszont a konferencia időtartama 
változatlan maradt.

Napok 
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Varró Dániel:

TÉLI SZONETT

Hát, mondja, kedves, mért olyan fehér?
Kövér szeplőit hol hullatta el?
Hisz prüszköl is! Ez, kérem, csúnya jel.
Magácskának megárthatott a tél.

A dér bár összecsípte orrhegyét
(hófödte csúcsot így az alkonyat),
jót tenne most egy kis pohár konyak,
pótolni bent piros nyarak hevét.

Mert látja, kedves, hogyha jő a fagy,
az ember elfehérül, színehagy,
belakja bensejét a morc hideg.

E kókadás de oktalan! De gyors!
Mennyivel szebb a lomha medvesors!
...

(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 jelente-
nek. A hosszú és rövid magánhangzók 
között minden esetben különbséget tet-
tünk. 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, Varró Dániel 
Téli szonett című versének utolsó sorát 
kapja végső megfejtésül.

Beküldési cím:
ujSAG@cOLASHun.Hu 

Beküldési határidő:
2011. jAnuÁr 20.

Előző szám megfejtése:
cSOKOnAI VItÉz MIHÁLy: 
Az ŐSz

A helyes megfejtők közül 
könyvutalványt nyert:
Deli József (COLAS ÚT), Sándor Rita 
(COLAS-HUNGáRIA), Bitó Csilla (Autópálya 
Igazgatóság), Gattyán Éva (COLAS-
HUNGáRIA), Jánosi János (COLAS-
ALTERRA), Sipos Istvánné (COLAS-
Északkő), Szlama Judit (COLAS ÚT), 
Belléncs Zsuzsanna (COLAS-ALTERRA), 
Tóth Gerda (Autópálya Igazgatóság), Nagy 
Pál (COLAS-Északkő)

Megfejtéseket csak a COLAS-HUNGÁRIA 
Cégcsoport tagvállalatainak dolgozóitól 
fogadunk el.

? 



Hó Louveciennes-ben, 1872

Ezt az impresszionista téli tájképet az irányzat egyik legjelentősebb francia képvi-
selője, Camille Pissarro (1831–1903) festette. A 19. század végén még igencsak 
forradalminak számító irányzat képviselői mai szemmel nem tettek semmi meghök-
kentőt: csak azt festették le, amit láttak. A festészeti akadémiákhoz kötődő, leg-
többször műteremben és tanult sémák alapján dolgozó művészekkel ellentétben az 
impresszionista festők kimentek a természetbe, és igyekeztek a pillanatnyi benyo-
mást, a színek és fények játéka keltette hangulatokat rögzíteni.
Ezen a téli tájképen megfigyelhetjük, hogy a részletek nincsenek aprólékosan kidol-
gozva, a háttér jelentős része ködbe is veszik, ugyanakkor a színhasználat igazán 
érzékeltesen idézi fel a sápadt délutáni napsütést, és a havon megcsillanó fények 
látványát és hangulatát. 

Camille
Pissarro

Tegyünk valamit a klímaváltozás ellen, takarékoskodjunk 
és csökkentsük a közlekedési balesetek számát. 

Környezetvédelmi progjamjában a COLAS vállalta a cégcsoport

üzemanyag-fogyasztásának
20%-os csökkentését.

Takarékoskodj te is, rajtad is sok múlik! biztonság environment

megtakarítás

csökkentsük együtt
a felhasznált energia

mennyiségét!

fogjunk össze



ErEdményEs év  
a COLas-északkőnéL 

Prognózis: 2010-ben is tartja előzetes 
üzleti tervét a Cék

Cék gépbEszErzési páLyázat
EU-s támogatás: idén három új gép ér-

kezik a Cék-hez 600 millió forint értékben

Új vEzEtés az autópáLya 
igazgatóság éLén
Szemléletváltás:  
interjú sebestyén péterrel

A Colas Csoport MAGAZINJA

2010. október
XIV. évf. 5. szám
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Foki Dániel: Átadás előtti nap

Colas-HUNGÁrIa FotópÁlyÁzat 2008


