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1 Daniel Ducroix lett a COLAS közép-európai ve-

zérigazgató-helyettese. Az 1961-es születésű 

daniel ducroix 1985-ben csatlakozott a COLAS 

Csoport montluçoni egységéhez projektmér-

nökként, illetve projektigazgatóként. Később 

Franciaország számos régiójában irányította a 

cég profitközpontjainak működését, majd Ka-

nadában a Sintra – a COLAS egyik kanadai le-

ányvállalata – elnökévé nevezték ki.  2003-ban 

visszatért dél-Franciaországba és a COLAS 

Midi-Mediterranée elnöke lett. 2010. március 

1-je óta a közép-európai régió vezérigazgató-he-

lyettese.

2 A Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja  

A napokban írták alá a Pásztó Kistérségi Köz-

pont rehabilitációja keretében megvalósu-

ló kivitelezési munkák szerződését, ame-

lyet a meghirdetett közbeszerzési pályáza-

ton a COLAS-ALTerrA nyert el. A projekt 

épületfelújításokat és számos közterületi re-

konstrukciót, térburkolást, út- és parképítést, 

közműkiváltásokat tartalmaz, és szintén a beru-

házás része egy térfigyelő rendszer kialakítása.

A rehabilitáció során megújul többek között a 

piac, a Csohány galéria, a műemléki védett-

ség alatt álló templom és kolostor, a zeneisko-

la, a gimnázium és a Polgármesteri hivatal épü-

lete. A kivitelezés során elsősorban az épületek 

külső homlokzatának felújítását, statikai meg-

erősítését és víz elleni szigetelését végzik el a 

COLAS-ALTerrA munkatársai.

3 COLAS ÚT Zrt. – a 4 sz. főút Hajdú-Bihar me-

gyei szakaszának 11,5 tonnás burkolaterősíté-

si munkái. debreceni Területi Igazgatósá-

gunk kivitelezésében újítják fel a 4 sz. főút 

180+400–190+018, 190+590–199+950 és 

241+650–248+480 km szelvények közötti sza-

kaszait. A kivitelezési munka 2009 őszén kez-

dődött a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) 

Zrt. megbízásából. A munka jelenlegi szakaszá-

ban az AC-16 (mNM) típusú kötőréteg építése 

van folyamatban. Tart a 22. sz. Keleti főcsator-

na hídjának felújítása, valamint a csomópontok 

és a főpálya szélesítése Ckt szintig. A munkák 

várható befejezése: 2010. július vége.

4 Az M85 gyorsforgalmi út Enesét elkerülő sza-

kaszának építése. A töltésalapozások és a talaj-

cserék elkészültek három, cca. 200 méteres és 

egy 100 méteres szakasz kivételével. A három 

hosszabb szakaszon a régészeti szakfelügyelet 

megállapításai miatt régészeti feltárások várha-

tók, míg a még el nem készült 100 méteres sza-

kaszon 3-4 méter mélyen folyómederszerűen 

lerakódott tőzegréteget található, így ezt a sza-

kaszt áttervezik. A töltésépítések a munka fe-

lénél tartanak. A szakaszon öt híd lesz, melyek 

cölöpözési munkálatai a napokban befejeződ-

tek. Három hídnál már megkezdődött a szerke-

zetépítés, a hídgerendák elhelyezése május–jú-

niusra várható. A vízépítési munkálatok közül  

az átereszek elhelyezése befejeződött. A köz-

műkiváltások közül a vízvezeték kiváltása egy 

munkaterületen elkészült és az új gázvezetékek 

élőre kötése május első napjaiban megtörtént.

5 A COLAS a Műegyetemi Állásbörzén. A hagyo-

mányokhoz hűen az április 14-15-én rendezett 

Műegyetemi állásbörzén jelen volt a COLAS cég-

csoport, ahol a hallgatókon kívül sok friss diplo-

más is meglátogatta a COLAS standját. A válla-

lat évente 10-12 szakmai gyakorlatost fogad.  

A Műegyetemi állásbörze fontos esemény a cég 

életében, hiszen visszajelzést ad a jövő generá-

ciójának kilátásairól, lehetőségeiről és a mun-

kahelyekkel kapcsolatos elvárásaikról.

1
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5

3

MA LÉNyeGeSeN MáSKÉPPeN 
KeLL VáLLALKOZNuNK, MINT AKár 
öT-HAT ÉVVeL eZeLőTT.  2010-BeN LeGNAGyOBB FeLAdATuNK A 
VáLLALKOZáSI POLITIKáNK áTGONdOLáSA AZ AuTóPáLyA IGAZGATóSáGON.

„Útkeresés” 
Autópálya Igazgatóságon

szöveg: Puskás Imre
  fotó: Autópálya Igazgatóság 

az

* Új központban a COLAS ÚT Zrt. április 1-jétől Budapesten a Sibrik Miklós út 30. szám alatt működik tovább a cég központja.



FóKuSZBAN

6
FóKuSZBAN

 Today enterprising means something very different to what it meant five years ago. The greatest 
challenge facing us in 2010 is how we need to reconsider and adjust our enterprise policies here at the 
Motorway Directorate.
After two successful years, there is now a serious decline forecast for 2010 in the turnover and financial profit 
to be realized by the Motorway Directorate. After the completion of the grand construction of M6, there are no 
signs of projects similar in volume and this will sadly mean that we will need to change the previously effective 
and fruitful organizational makeup that was tailored to meet the demands of earlier times.
At the time of being selected for the M31 project, we had high hopes that the organizational divisions of 
the Motorway Directorate could be saved. And while our participation in the construction of parts of the 
M0 ring road gave rise to some optimism, the real cornerstone that would have propelled us forth was 
hoped to be the winning of the M3 project. However, in Hungary public procurement procedures and the 
related contracting drag on for ages, hence it is very difficult to make accurate economic forecasts and 
plans. If absolutely all of the potential unfavorable scenarios were factored into our prices, we would not 
stand a chance in the competition. When we adopt a pricing philosophy that only looks at the data of the 
announcements, we often find ourselves in a situation where we have to reschedule our timetable – and 
sometimes even reorganize ourselves – because of the heavy delays in the contracting. There have been 
occasions when some of the supplier contracts also needed to be reconsidered; we do indeed have 
firsthand experience of the negative impacts of the world economic crisis. The prices of many construction 
industry materials are fluctuating even today, and it is very difficult to make accurate forecasts. 
Because of the elections, public procurement procedures may not start for as many as six months into 
2010. I think that the greatest challenge for us in 2010 is to reconsider and readjust our enterprise 
policies here at the Motorway Directorate. We must face new challenges and meet new expectations. 
We must strive to enable the Motorway Directorate to identify the technological solutions, alternatives, 
suppliers, and subcontractors already in the proposal-writing phase, and joining forces with them the 
work can reach a stage where risks are minimal and the price is competitive. 
I have given this article the title of “Pathfinding” because we must be self-critical within the Motorway 
Directorate, as we will not make ends meet by simply dwelling on past successes. We must ring the 
alarm bell, start working with new zest, and adopt new approaches. I believe the first steps in this effort 
must be taken within the area of enterprise. It will be difficult to break away from old habits, but we have 
no alternative options. 
From February of this year, the Motorway Directorate has been joined by the building construction 
division. Here construction work is mainly performed by our colleagues under the framework of a main 
contractor’s agreement. The task here is similar to the tasks faced by traffic technology installation 
division, except here new market opportunities must also be sought since orders from the private 
sphere play an extremely important role.
Of course, this area also has its downsides, and among them is financing. Pursuant to the internal 
rules, today a financial security must be deposited in advance, which – in many cases – not even the 
“strongest” clients can guarantee. In consideration of today’s payment discipline, this element of the 
regulations is perfectly understandable, but there are still many companies on the market today who are 
ready to take this risk in order to win contracts. And customers are often inclined to select smaller, less-
liquid main contractors in the hope that they might be exempted from the obligation to make financial 
guarantees in advance.
On the whole, we can say that there is a lot of work for us to do here at the Motorway Directorate to be in 
the position to have brighter and more secure future visions. So far we have always succeeded in stand-
ing up to the task – let’s hope we will be able to continue this tradition.

 “Pathfinding” at the Motorway directorate

Két sikeres év után 2010-ben jelen-
tős visszaesés várható az Autópálya 
Igazgatóságon forgalomban és pénzügyi 
eredményben egyaránt. A nagyléptékű 
M6-os autópálya-építés befejezése után 
egyelőre nem indult el hasonló méretű 
beruházás társaságunk részvételével. 
ez pedig sajnos azt jelenti, hogy változ-
tatni kell a korábbi volumenre szabott 
és a korábbi években hatékony, eredmé-
nyes szervezeti felépítésen.
Az M31 elnyerésekor még bíztunk ab-
ban, hogy ha nem is lesznek az M6-
oshoz mérhető megbízások, de azért le-
hetőség nyílik majd arra, hogy az Autó-
pálya Igazgatóság egyben maradhat. 
Az M0-s egyes szakaszaiban való sze-
repvállalások ugyan újabb biztató jelek 
voltak az életünkben, de sajnos ezek 
még mindig csak kis reménysugarak. 
Az igazi továbblépést az M3-as elnye-
rése jelenthette volna. Úgy tűnik azon-
ban, hogy mára Magyarországon is ki-
alakult az a rendszer, ami európa kü-
lönböző országaiban tapasztalható, ne-
vezetesen, hogy a közpénzekből meg-
valósuló pályázatok eredményhirdeté-
sei, szerződéskötései nagyon elhúzód-
nak, sokszor pedig új eljárásokat írnak 
ki. ebből adódik a tervezhetőség, a gaz-

dasági prognosztizáció pontatlansága. 
Ha a nagyon kedvezőtlen tényezőket 
száz százalékban beépítjük az áraink-
ba, akkor szinte teljesen versenyképte-
lenek leszünk. Ha csak a kiírás alapján 
árazunk, sajnos azt kell tapasztalnunk, 
hogy sok esetben az elhúzódó szerző-
déskötés miatt már borul az ütemter-
vünk, néha még az organizációnk is. 
Volt rá példa, hogy a beszállítói szerző-
dések egy részét is újra kellett értékel-
ni, hisz a világgazdasági válság hatását 
mi aztán igazán megéreztük. Sok építő-
ipari alapanyag ára ma is „liftezik”, na-
gyon nehéz pontos prognosztizációval 
előállni. Ha kiemeljük például az acél 
vagy a horgany árát, azt látjuk, hogy 
2008 novemberében, decemberében 
iszonyatos ütemben emelkedett, majd 
egy nagyléptékű zuhanás következett 
2009-ben. Most, 2010-ben megint el-
kezdett rohamosan emelkedni az ára 
a világpiacon. ezeket a tendenciákat 
lekövetni két-hároméves átfutási ide-
jű munkáknál óriási feladat. Az üzem-
anyag áráról nem is kívánok különö-
sebbet mondani, hisz azt mindenki ta-
pasztalja a köznapi életben is. A mosta-
ni fuvarozási tarifák mintegy 50 %-át az 
üzemanyagár teszi ki, a mi vállalkozása-

inkban pedig a szállítási vonzatú mun-
kák igen gyakran elérik a 15-20 %-ot, 
és akkor még nem is beszéltem a köz-
vetett hatás azon részéről, amely az 
alapanyagárakban jelentkezik.
Ma lényegesen másképpen kell vállal-
koznunk, mint akár öt-hat évvel ezelőtt. 
2010-ben a választások miatt várható-
an akár hat hónapig nem nagyon vár-
ható, hogy közpénzekből pályázatok in-
dulnának. Úgy gondolom, hogy a leg-
nagyobb feladatunk a vállalkozási poli-
tikánk átgondolása az Autópálya Igaz-
gatóságon. Új elvárásoknak, kihívások-
nak kell megfelelni. Nemcsak abból kell 
állnia a pályázatnak, hogy beárazzuk a 
költségvetést, azt mindenki meg tudja 
csinálni. Levédjük magunkat árajánlat-
okkal, „papírokkal”, így biztos nem lehet 
bajunk. ez így igaz, de munkánk sem 
lesz, az is biztos. Úgy gondolom, az a jó, 
ha az Autópálya Igazgatóság már a pá-
lyázatkészítés stádiumában el tud jut-
ni arra a szintre, hogy a nagy munkák-
nál keresse meg azokat a műszaki meg-
oldásokat, alternatívákat, beszállítókat, 
alvállalkozókat, akikkel a munka olyan 
feldolgozottságot nyer, amely minimali-
zálja a kockázatot, egyben versenyké-
pes árat eredményez.

Azt a címet adtam ennek a cikknek, 
hogy „Útkeresés” az Autópálya Igazgató-
ságon. Igen, egy kicsit talán itt „elalud-
tunk”, nem készültünk fel arra, hogy egy-
szer véget fog érni az M6-os autópálya, 
és akkor már egy új szemlélettel készen 
kell állnunk az új kihívásokra. önkritikus-
nak kell lennünk az Autópálya Igazgató-
ság keretein belül, hisz a múltból nem 
fogunk megélni. Ébresztőt kell fújni és 
egy új szemlélettel nekikezdeni dolgoz-
ni. ennek első lépéseit szerintem a vál-
lalkozás területén kell megtenni. Nehéz 
lesz szakítani a régi beidegződésekkel, 
de meg kell tenni. 
ez év februárjától az Autópálya Igazgató-
sághoz csatlakozott a magasépítő egy-
ség is. Itt elsősorban generál vállalko-
zásban végzik a kivitelezést kollégáink. A 
feladat hasonló, mint a közlekedésépítés 
területén, azzal kiegészítve, hogy itt még 
az új piaci lehetőségeket is keresnünk 
kell, hisz kiemelkedő szerep jut a magán-
szektorból érkező megrendelésnek.
A generál magasépítés területén külö-
nösen nagy jelentősége van az alterna-
tív megoldásoknak. A generál megbízá-
sok területén általában funkcionális elő-
írások vannak, így itt kap jelentős le-
hetőséget a megfelelően alátámasz-
tott – műszaki, gazdasági – alternatíva. 
Persze ennek a területnek is van árnyol-
dala, ez pedig a finanszírozás. Ma a bel-
ső szabályok értelmében előre le kell 
tenni olyan fizetési biztosítékot, amelyet 
sajnos sok esetben még a „legerősebb” 
megrendelők sem garantálnak. A mai fi-
zetési fegyelmet figyelembe véve ez tel-
jesen érthető szabályozás, de a piacon 
sajnos még sok olyan társaság van, me-
lyek ezeket a kockázatokat is felvállal-
ják, hogy munkához juthassanak.  
A megrendelők pedig gyakran inkább vá-
lasztják a kisebb, nem tőkeerős kivitele-
zőket annak reményében, hogy így men-
tesüljenek a pénzügyi biztosítékok előre 
történő átadásától.
összességében annyit lehet elmondani, 
hogy van bőven feladatunk az Autópá-
lya Igazgatóság keretein belül, hogy még 
megnyugtatóbb jövőképet tudjunk felvá-
zolni. eddig mindig sikerült felnőni a fel-
adatokhoz, reméljük, ez így lesz most is.

A Képen (balról jobbra) Deim Zsolt, VArgA ViKtor, piry tAmás, sZerényi tibor, bAlogh máriA, tóth miKlós, németh orsolyA, melKoVics hubA, 

pusKás imre, gyeráK János, sZAKács-FehérVáry gábor, molnár Zsolt, sebestény péter, sAss bálint
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  Employees of COLAS-HUNGÁRIA 
Motorway Directorate will likely remember the 
date of March 31, 2010, as two hard years of work 
saw conclusion on this day. With the handover of 
the M6 stretch between Dunaújváros and Pécs, 
the safe and swift transport routes of the country 
have been expanded by another 140 kilometers. 
Of the entire length of the motorway, 80 km had 
been built by the Strabag-COLAS consortium, 
with COLAS accounting for 30 km of the job. 
Work began on February 28, 2008, with skimming 
of the route. By October 2008, nearly 90% of 
the six-million-cubic-meter embankment had 
been finished. The route’s structural construction 
work also started on time, and the laying of the 
base asphalt layer already began in June. The 
second year of the route’s structural construction 
focused on making the route continuous and bu-
ilding out the surface course, followed by the 
installation of traffic-control technology and 
environmental protection work. The construction 
of the main route ran parallel with the building of 
two connecting roads of nine kilometers in total 
length; there were also road corrective works to 
prepare for the overpass, and at the same time 
two simple and two complex rest areas were 
developed together with two highway-engineering 
sites. The construction of the 37 bridges was 
overseen by a 21-member technical crew.
The construction of the engineering structures 
started in May 2008 and was practically finished 
in December 2009. During most of the time in 
this period, the actual manpower working on the 
site’s engineering structures comprised over 300 
people. 
The delivery and acceptance ceremony held on 
March 31 proved to be quite versatile due to the 
changing weather. Setting off from the Szekszárd 
M6 office, the COLAS convoy covered the 70-km 
journey to Pécs – still on old road No. 6 – in short 
periods of bright sunshine interrupted by heavy 
showers. Eventually, the heavens took mercy on 
the large crowds that had gathered to watch the 
handover ceremony of the Szekszárd-Bóly-Pécs 
stretch, who – for a while – had no option but to 
seek cover underneath the overpass stretching 
just in front of the stage. 
On behalf of COLAS, the opening speech was 
delivered by Mr. Paul-Henri Aumont, the European 
director for PPP projects of the company group. 
In his welcome speech Mr. Aumont emphasized 
how proud we all ought to be of the completed 
motorway, which had become reality and a 
glorious construction from a pile of paper in just 
over two years. This work stands as a testimony to 
the challenges facing the construction industry in 
the 21st century: namely that road construction 
is nothing like line production, each project 
is a prototype – in addition to the experience 
and professionalism required, the successful 
construction of each engineering structure is also 
subject to individual initiative and creativity.

recaPPing the Past: M6 Motorway 
two years ago

2010. MárCIuS 31-ÉN AdTáK áT 
AZ M6-OS AuTóPáLyA PÉCSIG TArTó SZAKASZáT, 
AMeLyBőL MINTeGy 30 KILOMÉTerT A COLAS ÉPÍTeTT.

szöveg: Piry Tamás, Sebestény Péter, Szakács-Fehérváry Gábor
  fotó: Autópálya Igazgaztóság

Visszatekintés: -os autópálya
A cOLAS-HunGÁrIA Autópálya Igaz-
gatóság dolgozóinak jelentős dátum-
ként raktározódik el 2010. március 
31-e, hiszen ezen a napon két év ke-
mény munkája zárult le számukra. Az 
M6-os sztráda dunaújváros és Pécs kö-
zötti szakaszának átadásával immáron 
újabb 140 km autópálya biztosítja a biz-
tonságos és gyors közlekedést az or-
szágban. ebből a szakaszból 80 km-t 
a STrABAG-COLAS konzorcium épített, 
melyből a COLAS része 30 km volt. 
elkészült egy autópálya-szakasz. ennyi 
a hír. Végre el lehet jutni autópályán Pé-
csig. Azt hiszem, nagyon gyorsan termé-
szetesnek vesszük ezt a helyzetet, pe-
dig ha jobban belegondolunk, hogy mit 
jelentett volna 10 vagy 20 évvel ezelőtt 
egy ilyen hír. Persze nekünk, akik dolgoz-
tunk rajta, valami egészen mást jelent, 
sok év múlva is tudni fogjuk, hogy me-
lyik szakasznak, melyik műtárgynak ki 
volt az építésvezetője, és kik dolgoztak 
rajta. Ami azt illeti, azt is csak mi fogjuk 
tudni, hogy mekkora erőfeszítést jelen-
tett ennek a munkának a megszervezé-
se az elképesztően rövid határidők mi-
att, miközben itt épültek először autópá-
lya-alagutak, itt épült az ország máso-
dik legnagyobb viaduktja a COLAS kivite-
lezésében.
Az első kapavágás 2008. február 28-án 
történt, amikor elkezdődtek a nyomvo-
nal humuszolási munkái. 2008 októ-
berében a közel hatmillió köbméter töl-
tés kilencven százaléka elkészült. A pá-
lyaszerkezet-építéseket is sikerült idő-
ben elkezdenünk. A burkolatalapból már 
2008 májusában próbaszakasz készült, 
az aszfalt alapréteg építése pedig jú-
niusban elkezdődött. A vízépítési mun-
kák a töltések földműszintjére kerülése 
után kezdődtek meg a hossz- és kereszt-
csatornákkal. Az év utolsó harmadá-
ban jutott el olyan készültségre a rézsűk 
visszahumuszolása, hogy az árokbur-
kolások is elkezdődhettek, ami jelentős 
mennyiség volt, tekintettel arra, hogy a 
szakasz első része a szekszárdi vízbázis 
felett épült. Az építési munkák jó ütem-
ben haladtak és 2008 év végére a fő tö-
megek a helyükre kerültek. A második 
évben a pálya folytonossá tétele, majd 

azM6 két éve
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a kopóréteg építése volt a pályaszerke-
zet építésének feladata, valamint elkez-
dődhettek a forgalomtechnikai és kör-
nyezetvédelmi munkálatok. Sokáig úgy 
gondoltuk, hogy a tervezett ütemet tud-
juk tartani, de azért így is maradt munka 
2010 év elejére. A főpálya építése mel-
lett megépült két összekötő út összesen 
9 km hosszban, útkorrekciók készültek 
a pálya feletti átvezetésre, illetve meg-
épült két egyszerű pihenő és két komp-
lex pihenő, valamint két üzemmérnöksé-
gi telep. A munkák során néha komoly 
feladatnak bizonyult megtalálni a han-
got a lakosokkal, önkormányzatokkal, 
hatóságokkal és a társcégekkel.
A 37 híd építését 21 fős műszaki stáb 
irányította, nagyon jelentős referenciát 
szerezve ezzel mind a cégnek, mind sa-
ját maguknak. Visszaemlékezve a szer-
ződéskötés utáni időszakra, elsősorban 
minden az akkori átgondolt előkészíté-
sen múlt. összegyűjteni a szükséges 
műszaki létszámot, meghatározni a ter-
vezési diszpozíciókat, a szükséges erő-
forrásokat, összeszedni azokat mind a 
bedolgozó létszám, mind a gépek, esz-
közök tekintetében. 
A műtárgyak kivitelezése ténylegesen 
2008 májusában kezdődött, és gyakor-
latilag 2009 decemberében véget ért. 
Az időszak nagy részében 300 főt meg-
haladó fizikai létszám dolgozott csak a 
műtárgyakon a saját szakaszunkon. 
ez nem az a munka volt, ahol állandó-
an változtattuk az ütemterveket. A nagy 
hidaknak napra kidolgozott ütemezése 
volt, amiben igazából érdemi tartalékidő 
már nem maradt, így az időjárásból adó-
dó csúszásokat csak ügyes organizáció-
val, és a kapacitás növelésével lehetett 
behozni, a hétvégéket már előre elhasz-

náltuk. A feladat kevésbé látványos, de 
annál fontosabb részét tette ki a logisz-
tika, a sokféle anyag, feszített tartóge-
renda, beton, betonacél, előre gyártott 
acél hídelemek munkaterületre juttatá-
sa, úgy, hogy közben az építkezés többi 
részét se akadályozzuk. A másik látha-
tatlan terület a döbbenetes mennyisé-
gű dokumentációs feladat, a megvalósu-
lási tervektől a minősítési dokumentáci-
ók összeállításáig. Na, erre mondhatjuk, 
hogy ezt mi sem gondoltuk volna…
A március 31-én tartott átadási ceremó-
nia a szeszélyes április közelségének 
megfelelően, időjárási szempontból igen 
változatosra sikerült. A szekszárdi M6-os 
irodától induló COLAS-konvoj a 70 km-es 
utat Pécsig – ekkor még a 6-os főúton 
– hol szikrázó napsütésben, hol zuhogó 
esőben tette meg, de a Szekszárd–Bóly–
Pécs szakasz délutáni átadási idejére 
megkönyörültek az égiek a szép számban 
megjelent közönségen, bár egy rövid idő-
re jó hasznát vették a pódium előtti felül-
járó nyújtotta eső elleni védelemnek. 
Az eseményen a COLAS részéről Paul-
Henri Aumont, a cégcsoport PPP projek-
tekért felelős európai igazgatója mon-
dott beszédet. Köszöntőjében kiemel-
te, büszkék lehetünk az elkészült autó-
pályára, amely alig több mint két év alatt 
egy nagy halom papírból egy nagysze-
rű építménnyé vált, majd hozzátette, e 
munka kiválóan bizonyítja a 21. század 
építőipari kihívásait: az útépítés nem so-
rozatgyártás, minden egyes projekt pro-
totípus, a szükséges tapasztalat és prof-
izmus mellett minden egyes műtárgy 
megépítése egyéni kezdeményezőkés-
zséget és kreativitást igényel.
Visszatekintve az elmúlt két évre, nem-
csak a szépre emlékszünk, ahhoz még 
túl közeli az esemény. de a gondokat 
gyorsan elfelejtve elmondhatjuk, hogy 
innentől mindig jó érzés lesz Pécsre 
menni az ország legszebb pályáján, ami-
nek grandiózus munkálataiban mi is 
részt vehettünk, és amelyből sokat ta-
nulhattunk és tapasztaltunk. reméljük, 
hogy az itt megszerzett tapasztalatokkal 
felvértezett társaság kap még lehetősé-
get, hogy rátermettségét a továbbiak-
ban is bizonyíthassa.

A MunKÁK SOrÁn 
nÉHA KOMOLy 
FELADAtnAK BIzO-
nyuLt MEGtALÁL-
nI A HAnGOt A LA-
KOSOKKAL
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BeFeJeZÉSÉHeZ KöZeLedNeK  
A COLAS-HuNGárIA ZrT. ÉS A HÍd-
ÉPÍTő ZrT. KONZOrCIuMA áLTAL VÉGZeTT M31-eS AuTóPáLyA 
KIVITeLeZÉSI MuNKáI. 

áttekintése

M31-es autópálya 
kivitelezési 

munkáinak 

Az

történeti  

 Carried out by a consortium formed 
by COLAS-HUNGÁRIA Zrt. and Hídépítő Zrt., 
implementation of the M31 motorway is coming 
to an end. The original date of delivery of April 
1, 2010 has been changed to June 20, 2010, 
according to amendment No. 1 of the contract. 
The larger share of the work is approximately 95% 
complete; at this stage, the final finishing work 
and the restoration from damage suffered during 
the winter months is currently under way. The 
concrete paving of the surface structure was also 
finished by the end of the month. The finishing 
touches are being made; road marking and 
traffic-control equipment installation are being 
carried out at a stepped-up pace. The technical 
acceptance process of some structures has 
already begun. We hope that all administrative 
obstacles will be lifted, and in June 2010 the 
Hungarian road network will be 12 km longer.

a historical overview of the M31 Motorway 
iMPleMentation works

A hamarosan elkészülő beruházás-
sal kapcsolatosan rövid történeti visz-
szatekintést adunk olvasóinknak. A fon-
tosabb mérföldkövek felsorolása, az ah-
hoz kapcsolódó műszaki megoldások 
felidézése remélhetőleg segít bennün-
ket abban, hogy a későbbiekben még 
több tapasztalattal felvértezve, köny-
nyebben vegyük a kivitelezési munka 
szervezésével összefüggő akadályokat.
2008. december Aláírták az M31-es 
autópálya kivitelezési szerződését. Kivá-
lasztottuk a földmunkás alvállalkozókat, 
és megszületett a Hídépítő Zrt.-vel kö-
tött konzorciumi szerződés.
2009. január Problémák adódtak a 
munkaterület átvételével; ebben az idő-
szakban a főpálya nyomvonalán még 
az építési helyszínek több mint 30 %-át 
nem kaptuk meg, a régészeti kutató-
munkák pedig a meglévő szakaszon ne-
hezítették a munkavégzést. Szükséges-
sé vált a 93. és 94. sz. hidak áttervezé-
se. Megkezdődtek az egyeztetések a ki-
váltandó közművek szolgáltatóival, ahol 
pedig lehetséges volt, megkezdtük a 
földmunkákat.
2009. március A munkaterületek 13 
%-án még mindig nem dolgozhattunk.  
A legnagyobb problémát a „Fáklya-ud-
var” területén található munkaterület hi-
ánya okozta, mely kihatással volt több 
lényeges, központi helyen lévő építmény-
re. A gázvezeték kiváltásának elhúzódá-
sa miatt az M31–3. sz. főút csomópont-
jának ágaiban, valamint a HÉV kereszte-
zést biztosító 94. sz., és a tőszomszéd-
ságban található 93. jelű hidak előké-
szítő munkái sem kezdődhettek meg. 
Az említett gázvezeték megakadályoz-
ta a főpályán a hosszirányú földszállí-
tást, mely az ekkor csak részben rendel-
kezésre álló M31–M3 csomópontjában 
még nem jelentett problémát. A rendel-
kezésre álló területeken megkezdődtek 
a Ckt próbaszakasz építési munkái.  
A közműkiváltások mellett a hidak pró-
bacölöpözése is megkezdődött. 
2009. június erre az időpontra hasz-
nálhattuk az összes rendelkezésre álló 
munkaterületet a főpálya vonalában. 
Sajnos a „Fáklya-udvar” területét még 
mindig nem sikerült megkapnunk, ami 

azt eredményezte, hogy sem a csomó-
pont, sem a 94. j. híd kivitelezési mun-
káit nem tudtuk elkezdeni. Az M3–M31 
csomópontban viszont nagy erőkkel 
megkezdődtek a munkák. Annak ellené-
re, hogy a munkák során földtöbblettel 
számoltunk, Szada térségében új anyag-
nyerő helyet kellett nyitnunk a csomó-
pont és környezete kiszolgálására, mely 
jelentős többletköltséget eredménye-
zett. A közművek kiváltása ekkor kb.  
70 %-os. A főpálya 60 %-án Ckt találha-
tó, a hidak 50 %-os készültségűek.
2009. szeptember A hírhedtté vált 
dN800-as gázvezeték élőre kötése a 
hó végén sem történt meg, mert a mun-
katerült nem állt teljes körűen rendel-
kezésre. A hónap végére a földmunkák 
95 %-a, valamint a beton pályaburkolat 
50 %-a elkészült. Megkezdődött az M3–
M31 csomópont ideiglenes forgalomba 
helyezése, valamint a portálszerkezetek 
építése és az üzemi hírközlő hálózat ki-
építése. A hídépítési munkálatok 60 %-os 
készültségűek. Probléma azonban itt is 
akadt, ugyanis a hídszegélyek fellépő 
magasságával kapcsolatban még min-
dig nem kaptunk kielégítő választ. Jól 
látható, hogy a döntés elhúzódása miatt 
egyes hidak esetében téli munkavégzés 
lesz szükséges. Az aszfaltburkolatok 
nagy része kötőréteg szinten van. 
2009. november A „Fáklya-udvar” gáz-
vezeték-kiváltási munkái megtörténtek, 
ennek ellenére jogi akadályokba ütköz-
tünk a teljes munkaterület átvétele te-
kintetében. A pályaszerkezet ebben az 

időszakban már 70 %-os készültségi fo-
kon állt. Bizonyossá vált, hogy a téli idő-
szakban is – a lehetőségekhez mérten – 
intenzív kivitelezési tevékenységre lesz 
szükség a határidő tartásának érdeké-
ben; elsősorban a hidak szegélyépítése, 
a 94. j. híd, a BKV-HÉV vágányépítés, va-
lamit a kritikus gázkiváltás által érintett 
területen. Hónapok óta folynak az egyez-
tetések a kivitelezési határidő módosítá-
sáról, mely ebben a pillanatban már kri-
tikussá vált. A jól szervezett munkánk 
eredményeképpen az M3–M31 csomó-
pont a határidő előtt elérte a 85 %-os 
készültséget, több részegységét ideigle-
nesen forgalomba helyezték.
2010. február–április A meglehető-
sen változatos, csapadékos tél nehezí-
tette munkánkat. ennek ellenére a kri-
tikus helyeken a munkák mintegy 85 
%-os készültségi fokon álnak. A „Fák-
lya-udvarban” további problémákkal 
szembesültünk egy, a telkek jelentős 
hányadát birtokló telektulajdonos miatt. 
Mindeközben elfogadták az új kivitele-
zési határidőt, amely értelmében az át-
adás 2010. június 20-ára módosult, va-
lamint a többletköltségekkel járó változ-
tatási kérelmek első körét is. A kivitele-
zési munkák nagy része kb. 95 %-os ké-
szültségű; a befejező munkák, valamint 
a tél által okozott károk helyreállítása 
zajlik éppen. A pályaszerkezeti beton-
burkolat építése befejeződött március 
végén. Nagy ütemben folynak a befejező 
és forgalomtechnikai munkák. A műsza-
ki átadás-átvételi eljárás egyes építmé-
nyek esetében már megkezdődött.
reméljük, hogy minden adminisztratív 
akadály elhárul és 2010. júniusában e 
12 km-es autópálya szakasszal gazda-
godik a magyar úthálózat. 

szöveg: Szanyi Tamás
  fotó: Szabó Máté

Az ErEDEtILEG 
tErVEzEtt 2010. 
ÁPrILIS 1-jEI Át-
ADÁS MEnEt Köz-
BEn 2010. júnIuS 
20-ÁrA MÓDOSuL.
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A COLAS 
AZ M0 dÉLI áG II 
KONZOrCIuM TAGJAKÉNT 
rÉSZT VeSZ A KörGyűrű ÚJABB SZAKA-
SZáNAK BőVÍTÉSÉBeN. KöVeTKeZZeNeK A 
rÉSZLeTeK.

 After a series of award ceremonies and 

the conclusion of legal remedies, it was finally 

decided that COLAS would – as a member of 

the M0 Southern Branch No. 2 Consortium – 

partake in the expansion of the next stretch of 

the ring road. 

The Call for Proposals was announced by the 

National Infrastructure Development Private 

Company Limited (NIF) on March 26, 2009, in 

the Public Procurement Journal. The call was 

made with a view to receiving proposals for 

the transformation of M0 stretching between 

the M6 motorway and public road No. 51 into 

a motorway consisting of 2x3 lanes complete 

with a shoulder lane, with the exception of the 

right-hand track. 

COLAS-HUNGÁRIA is members of the 

consortium, which is headed by A-HÍD Zrt. 

The legal remedies sought after the award was 

made had significantly modified the first result. 

The next award ceremony, on October 26, 2009, 

named M0 Southern Branch Consortium as the 

selected winner of the tender procedure.

After the signing of contracts, work finally 

began. At this stage, a geodesic survey is being 

carried out and the thickness of the ground to be 

skimmed is being sized up. Also, price quotations 

are being collected for the planning, the status 

survey, and wood logging, all constituting part of 

overall contractual obligations.

exPansion of the second southern 
stretch of M0

szakaszának bővítése

AzM0 II.
szöveg: Gyerák János

  fotó: Thinkstock

A-HÍd–KöZGÉP duna-hidak

COLAS–HuNGárIA M0 főpálya, jobb pálya 12+140–17+300 km sz.

KöZGÉP– (euro-aszfalt) M0 főpálya, jobb pálya 17+300–23+200 km sz.

STrABAG MML–MAGyAr ASZFALT Növény u., M-0 főpálya, bal pálya, főpálya csomópontok

déli

26-án a pályázat nyerteseként az M0 déli 
ág Konzorciumot nevezte meg.
II. eljárás
A POrr Kft. jogorvoslati eljárást kezde-
ményezett a döntés ellen a Közbeszerzé-
si döntőbizottságnál, melynek folyomá-
nyaként a döntőbizottság a szerződéskö-
tést ismét megtiltotta. Az ismételt jogor-
voslati eljárás során a KdB részben helyt 
adott a POrr Kft. jogorvoslati kérelmé-
nek, s kötelezte a NIF-et az eljárás újraér-
tékelésére. A NIF ismételt hiánypótlás ké-
rése után újraértékelte a pályázatokat, s 
2009. december 23-án eredményt hirde-
tett. A pályázat győztesének ismét az M0 
déli ág Konzorciumot nevezte meg.
III. eljárás
A POrr Kft. 2009. december 28-án is-
mét jogorvoslati kérelemmel élt, ezt 
azonban a KdB elutasította. A szerző-
dés megkötésére 2010. január 7-én ke-
rült sor.

Kivitelezés
A feladat műszaki megosztásáról és a 
konzorciumi szerződés megkötéséről a 
tárgyalások haladéktalanul megkezdőd-
tek. A szerződést – mely a konzorciu-
mi tagok együttműködési feltételeit és a 
munka műszaki megosztását tartalmaz-
za a tagok részesedésének arányában  
– 2010. április 15-én véglegesítették.  
A munka elosztása kapcsán a Konzor-
cium tagjai nagyvonalakban az alábbi 
munkarészeket fogják kivitelezni:
Az autópálya-szakaszon jelenleg a geodé-
ziai felmérő munkák folynak, illetve a le-
termelendő humusz vastagságának fel-
mérése történik. A generál vállalás ré-
szét képező tervfeladatokra, a munka be-
indításához szükséges állapotfelmérés-
re és fakivágási munkálatokra vonatkozó 
árajánlatok bekérése szintén folyamat-
ban van.

Az M0-s autópálya II., déli szakaszá-
nak pályázati felhívását 2009. március 
26-án tette közzé a Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztő Zrt. (NIF) a Közbeszerzé-
si Értesítőben. A felhívás az M0-s autóút 
M6-os autópálya–51. sz. főút közötti sza-
kaszának autópályává bővítésére vonat-
kozik a 12+140–23+200 km sz. között. A 
bővítés célja a jelenlegi 2x2 sávos autó-
út 2x3 sáv + leállósávos autópályává fej-
lesztése a jobb pálya kiépítésével.

A kiépítendő autópálya főbb paraméterei:
Koronaszélesség: 36,20 m
Útpályaszélesség: 2x3 sáv, 11,26 m
Leállósáv-szélesség: 3,00 m
Burkolatszélesség: 14,50 m
Belső elválasztó sáv szélessége: 5,00 m
Csomópontok száma: 3 db

Műtárgyak száma összesen 11db, 
ebből 1db Hárosi Duna-híd öszvér és acél
felszerkezettel
1 db Soroksári Duna-híd előregyártott 
feszített egycellás szekrénytartós 
vasbeton felszerkezetű híd

Közműkiváltások
Növény utcai kapcsolat kiépítése 2db 
csomóponttal, 4db műtárggyal
Műtárgyak kiviteli terveinek elkészítése

A pályázaton a COLAS az M-0 déli ág II 
Konzorcium tagjaként vett részt, amelyet 
az A-HÍd Zrt. vezet.
A pályázat beadása után az eredmény-
hirdetést elhalasztották 2009. augusz-
tus 19-ére.
Az eredményhirdetésen egyben közölték, 
hogy formai hibák miatt az M0 déli ág 
Konzorcium ajánlata érvénytelen.

jogorvoslati eljárás
I. eljárás
A Konzorcium jogorvoslati eljárása ered-
ményeképpen 2009. szeptember 23-án 
a Közbeszerzési döntőbizottság hatá-
rozata a nyertes POrr Kft. és a máso-
dik helyezett Nemzetközi Vegyépszer pá-
lyázatát érvénytelennek nyilvánította, és 
utasította a Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt.-t az eljárás újraértékelésére. 
Az új eredményhirdetés 2009. október 



FóKuSZBAN

16
FóKuSZBAN

kÖzel két éV után, 
2010. április 15–16-án  szer-
Veztünk csapatépítő prog-
raMot csoportunk ÖtVen 
VezetőJének. azoknak, akiknek tÖbb-
sége neM áll napi Munkakapcsolatban egy-
Mással. így a prograM kézenfekVő célJa az 
Volt, Hogy alkalMat adJon egyMás Jobb Megis-
Merésére, a csapatszelleM erősítésére.

Vezetői

túlélőtúrával…
csapatépít és A csapat „összekovácsolására” első 

nap a természetben zajló program mel-
lett döntöttünk. Az időjárás nem volt ke-
gyes hozzánk, ezúttal egész napos eső 
megpróbáltatásaival kellett megküzde-
nünk. Aki nem járt még közülünk esőerdő-
ben, most közvetlen tapasztalatot szerez-
hetett róla. egyórás, zuhogó esőben telje-
sített menet után megkaptuk az első, le-
hetetlennek tűnő feladatot. egy tó köze-
pébe bedobott, „kőhorgonnyal” megspé-
kelt műanyag palackot kellett kihoznunk a 
partra… egy csurig ázott csapat feszítette 
ki a köteleket, amelyen a kis tó felett csim-
paszkodva vállalkozó szellemű jogi igaz-
gatónk lajhármászásban hozta ki az „érté-
kes” zsákmányt. Az első, patakon való át-
kelés az evolúció próbája volt. Aki „meg-
úszta” a patakmederig való lejutást meg-
csúszás nélkül, az már csak a túlsó völgy-
oldalon való felkapaszkodás megkezdésé-
ig reménykedhetett… A mostoha körülmé-
nyek között a jóízű csülkös bableves ho-
zott csekélyke vigaszt… A kihívások foly-
tatásaként a sors trénereink közvetíté-
sével újabb feladatok elé állított minket, 
amelyeknek a három részre osztott csa-
pat a zord körülmények ellenére is neki-
állt. elsőre lehetetlennek tűnt, hogy a fák 
közé sodronyból térdmagasságban kife-
szített háromszög két egymástól távolo-
dó „szárán” haladjanak végig a csapatta-
gok anélkül, hogy a földön állók közül bár-
ki segíthetne… egyikünk sem lévén egyen-
súlyozó művész, rá kellett jönnünk arra a 
megoldásra, hogy csak ketten egymással 
szemben, egymás kezével kitámasztva, 
egymásban bízva, fokozatosan teljes test-
súllyal középre dőlve oldhatják meg a fel-
adatot… Azt is kevesen hitték el közülünk, 
hogy a patakmedert szegélyező, 30 mé-
ter magas szikla közepénél felfüggesztett 
csengő megrázásához a szikla tetején rög-
zített kötéllel egyáltalán felhúzható-e egy 
vállalkozó szellemű csapattársunk. Az 
első nehézkesebb próbák után az egyik 
csapat azonban a száraz körülmények kö-
zött eddig tartott pályacsúcsot is meg-
döntötte... Az akkor már ötórás ázás után 
a pillanatokra előbukkanó nap azért né-
hány sorstársunk szépérzékét megérintet-
te, milyen szép is lett volna mindez jó idő-
ben… Visszaérkezve a szállodába, néhá-

nyan igénybe tudták venni a jótékony ha-
tású élménymedencéket és a gőzkabino-
kat, mások átöltözés után azonnal az ízle-
tes vacsorával indították újra elcsigázott 
életfunkcióikat, kiváló borok kíséretében. 
A társasághoz este csatlakozott daniel 
ducroix úr, a COLAS Közép-európáért is 
felelős igazgatója, akinek a megpróbálta-
tások ellenére jó hangulatban számoltunk 
be a túlélőtúra élményeiről és alkalom 
adódott, hogy vezetőink kötetlen formá-
ban bemutatkozhassanak és beszámol-
hassanak profit centrumaink helyzetéről.
Másnap délelőtt a csoport egységeinek 
– COLAS-HuNGárIA Központ, Autópálya 
Igazgatóság, COLAS-ALTerrA, COLAS 
ÚT és CÉK – vezetői értékelték saját ma-
gukat és visszajelzést adtak a többi egy-
ségnek. ezután a COLAS Olimpia prog-
ram ügyességi feladatai játékos formá-
ban késztették a vegyes csapatokat a 
hatékony együttműködés és csapatmun-
ka kialakítására. 
délután daniel ducroix úr előadását az 
előző napról szóló beszámolók hatására 

 After nearly two years, on April 15-16, 2010, we held our latest team-building session for the 50 
managers in our team. Most of them are not in daily work contact with each other, hence the obvious 
objective of the program was to get to know each other better and build up team spirit. On day one, events 
took place outdoors in a forest area, where the full day’s rain gave all of us a hard time. The next morning, 
managers of the different divisions in the group – such as COLAS-HUNGÁRIA Center, the Motorway 
Directorate, COLAS-ALTERRA, COLAS Út, and CÉK – gave an evaluation of their own divisions and all the 
others. In the afternoon, continuing the theme of conditions over the previous day’s events, Mr. Daniel 
Ducroix started his speech by emphasizing that we ought to imagine that “it was raining all over the world”. 
The business environment has changed quite a lot in recent years: the construction industry has become 
much more complex, with legal and financial aspects gaining an increased role in addition to the technical 
sides of matters. Teams must be strong and capable of renewal in cooperation, working in an effective 
organization in order to stand the competition. We do not have the power to influence the changing 
circumstances; therefore we must change our attitudes and improve our skills of cooperation. A high 
proportion of the participants confirmed in their feedback sheets that external circumstances were difficult 
to influence in general, yet the team can and must persevere even under the harshest of conditions. And this 
is indeed true for our everyday work as well…

Managerial teaM–building coMPlete with survival tour

szöveg: Kövesdy Tamás
  fotó: Kövesdy Tamás

annak hangsúlyozásával kezdte, hogy kép-
letesen vegyük úgy, hogy az „egész vilá-
gon mindenhol esik az eső”. A válság mi-
att megváltozott az üzleti környezet az 
évekkel ezelőtti helyzethez képest. Az épí-
tőipari vállalkozás jóval összetettebbé 
vált, a műszaki kérdések mellett döntő 
szerepet kapnak jogi, pénzügyi tényezők 
is. Csak az együttműködésben megújuló, 
hatékony szervezetben dolgozó erős csa-
patok vehetik fel érdemben a versenyt.  
A változó körülményeket nem tudjuk befo-
lyásolni, a szakmai felkészültség mellett 
csak a hozzáállásunkat és együttműködé-
si képességünket fejleszthetjük. A prog-
ramot jó alkalomnak értékelte, hogy kö-
tetlen formában ismerkedhetett meg a 
COLAS magyar vezetőivel. 
A résztvevők visszajelző lapokra írt  
80 %-ban magas értéke azt a tanulságot 
erősíti meg, hogy a külső körülmények ál-
talában nem választhatók, de a csapat a 
legnehezebb körülmények között is helyt 
tud és kell is, hogy helyt álljon. És ez bi-
zony igaz mindennapjainkra is…
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Az AnGErS-I VILLAMOS VOnAL ÉPítÉSE 
® Colas rail, sacer Atlantique, screg Ouest, Colas Centre Ouest… az angers-i villamos vonal építése kiváló példája annak, milyen 
jól működik a COLAs cégcsoporton belüli együttműködés. Nyolc év előzetes tanulmányait, egyeztetéseit és előkészületeit követő-
en 2009. április 1-jén a fent említett négy cég közreműködésével Angers-ban megkezdődött a projekt kivitelezése. A COLAs rail 
(COLAs Vasút) kapta meg a tejes villamos pálya (12 km) kiépítését, a három regionális útépítő leányvállalat pedig 3,2 km-nyi útvo-
nal, hét állomás és egy parkoló kivitelezését végzi.

Franciaország

Angers

Thonon-les-Bains

COLAS SA KÜLFÖLDI munkái
tHOnOn-LES-BAInS: új KüLSŐ ® A Perrier tP Haute-

savoie profitközpontban (Colas rhône-Alpes) dolgozó csapatok újították fel a 

franciaországi thonon-les-Bains városka tóparti terét, a Place du 16-aout-1944-t. 

A megvalósítás jelentősen eltért a szokványos építőipari feladatoktól, hiszen a 

kivitelezés során főként homokot használtak fel, a járdaszigeteket és sétányokat 

pedig gránittal burkolták. A nyár folyamán a munkát ideiglenesen fel kellett 

függeszteni, amíg a teret a turisták és az étteremlátogatók vették birtokba.

ˇ
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szöveg: Galla Gábor
 fotó: COLAS

 One of the most important parts of the 
motorway development of M31 in the eastern 
sector of the M0 ring road is the construction 
of the junction of M3-M31 near Gödöllő. 
The traffic complex, which can safely be 
called a junction system, features the basic 
characteristics of “trumpet-type” junctions as 
it elevates the connecting routes. The junction 
comprises 11 exits, two roundabouts, three 
new bridges, three widened bridges, and 
the widening of the M3 motorway along the 
25+280-28+950 km segment on both sides. 
The road-construction work was carried out by 
COLAS-HUNGÁRIA Zrt., under the instructions 
of the main contractor, Hídépítő Zrt., our 
consortium partner.

the M3-M31 traffic Junction

AZ M0-S ÚTGyűrű KeLeTI 
SZeKTOráBAN ÉPüLő 
M31-eS AuTóPáLyA-ÉPÍTÉS eGyIK 
LeGFONTOSABB rÉSZe A GödöLLő MeLLeTTI 
M3–M31-eS FOrGALMI CSOMóPONT. 

csomópont
forgalmi M3–M31-es 

Az A csomópontrendszernek is bátran 
nevezhető forgalmi létesítmény a „trom-
bita” típusú csomópontok alapvető tu-
lajdonságaival rendelkezik, az össze-
kötő pályákat emeli ki. A csomópont 
11 db lehajtó ágból, 2 db körforgalom-
ból, 3 db újépítésű hídból, 3 db szélesí-
tett hídból, illetve az M3-as autópálya 
25+280-28+950 km szelvények közötti 
szakaszának mindkét oldali megszéle-
sítéséből áll. Az útépítési munkálatokat 
a COLAS-HuNGárIA Zrt. végezte, a mű-
tárgyépítés konzorciumi társunk, a Híd-
építő Zrt. kivitelezésében valósult meg. 

Az M3-as autópálya ezen szakasza ma-
gas forgalmi osztályba sorolható, en-
nek tudatában még nagyobb odafigye-
lést igényelt a kivitelezés. Több várost is 
érint a csomópont, amelyek közül Gödöl-
lő kiemelkedő, hiszen folyamatosan biz-
tosítani kellett a Budapest–Gödöllő,  
Gödöllő–Budapest forgalmat, illetve a 
két város megközelíthetőségét. A meg-
rendelő általi szakaszos munkaterü-
let-átadást követően a munkálatok 
2008 novemberében nagy erővel in-
dultak meg. A projekt végéhez közeled-
ve jelenleg már csupán forgalomtechni-
kai munkálatok folynak. A kivitelezés az 

M3-as autópálya mellett Gödöllő város 
lakott területeit is érintette, ahol tár-
saságunk különös figyelmet fordított a 
zajvédelemre, a levegőtisztaságra, illet-
ve az ott élő lakosokra. A kivitelezés so-
rán több ütemű, ideiglenes forgalomte-
relést kellett közösen lebonyolítani az 
állami Autópálya Kezelő Zrt. segítségé-
vel, hogy a termelés, illetve az előreha-
ladás üteme ne csökkenjen. 

A beruházás főbb mennyiségei
Humuszleszedés  96 000 m3
Bevágáskészítés 42 000 m3
Töltésépítés 178 000 m3
Javító, védőréteg 72 000 m3
CKT-4 15 000 m3
Aszfaltburkolat 11 000 m3
Bazaltburkolat  10 000 m3

Az M3-AS AutÓPÁLyA EzEn SzAKA-
SzA MAGAS FOrGALMI OSztÁLyBA 
SOrOLHAtÓ.
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HOGy IS VAN eZ, 
KÉrdeZHeTIK SOKAN 

A FeNTI CÍM LáTTáN.  
AKárMeNNyIre FurCSA, 

A MI eSeTüNKBeN eZ A SZáMTANI 
SOrOZAT NAGyON IS MeGáLLJA A HeLyÉT.  

ÍMe A MeGOLdáS.

Veszprém mellett a 8. és a 72. sz.
főutak szintbeli csomópontját a 
megnövekedett közúti forgalom miatt kü-
lön szintű csomóponttá kell átépíteni. ezt 
szolgálja az a híd, amelyik a 72. sz. út for-
galmát vezeti át a 8. sz. főút felett, és 
amelynek megvalósulásával az autósok 
már balesetveszély nélkül folytathatják út-
jukat bármelyik irányba.
A híd tanulmánytervének készítésekor 
még nem létezett a ma már ismert és 
használt nagy fesztávú hídgerenda, ezért 
itt más módon kellett megoldani a mint-
egy 40 m-es fesztáv áthidalását úgy, hogy 
a 8. sz. főút forgalmát az építés alatt is fo-
lyamatosan fenn lehessen tartani. erre 
egy nagyon ötletes megoldást találtak ki a 

1 bridge, 2 Pillars, 3 oPenings, 
4 Months… 

 In line with the demands of our mo-
dern times and in order to meet the demands of 
increased traffic, the junction of roads No. 8 and 
No. 72 will need to be reconstructed and made 
into a multi-level junction. This is subject to a 
bridge that would pass traffic over road No. 8 
and continue in multiple directions, thus largely 
reducing the likelihood of road accidents. During 
the construction of the overpass, the weather 
gave us a lot of trouble. Work was started at the 
end of November, but the long and merciless 
winter had set in almost immediately, causing 
all work to be halted. For nearly three months al-
most nothing could be done. Nevertheless, by 
the end of April the bridge girder was placed 
into position, and by June the final touches 
will have been completed. Of course, this is 
not only due to having an enthusiastic team 
of structural builders, but also to the helpful 
and positive attitude of COLAS Út, the client, 
and the structural engineer. This work is a clear 
demonstration that unity makes strength.

szöveg: Melkovitcs Huba
  fotó: Kővári Tamás, Melkovics Huba

2  támasz1 3nyílás

4hónap

ül szolgáló kereszttartó alsó állványzatát 
nem szabad elbontani, hiszen ez biztosítja 
a szerkezet építés közbeni egyensúlyát. 
A végeredmény olyan műtárgy, mely ren-
delkezik monolit és előre gyártott hídge-
rendás pályaszakaszokkal is.
A híd építése során sok bosszúságot oko-
zott az időjárás. November végén kezd-
tük a munkát és azonnal meg is érkezett 
a tél, így közel három hónapig szinte sem-
mit sem lehetett csinálni. ennek ellené-
re júniusra teljesen befejeződik a kivitele-
zés, addigra már az utolsó simításokon is 
túl leszünk. Persze ez nemcsak a lelkes 
szerkezetépítőknek köszönhető, hanem 
a COLAS ÚT, a megrendelő és a mérnö-
kök segítőkész hozzáállásának is. egy-
ségben az erő, ahogy azt mondani szok-
ták ilyenkor.
A végéig még nagyon sok feladat vár 
ránk, de biztos vagyok benne, hogy min-
denkit megérint majd, amikor utolsó 
mozzanatként felkerül a hídra a COLAS 
logóval ellátott emléktábla, hisz ez emlé-
ket állít minden lelkes résztvevő áldoza-
tos munkájának.

híd 

tervezők, melyet a legjobban a tervrészlet 
szemléltet. A híd két támaszkodási pon-
ton kapcsolódik az altalajhoz, és egy ötle-
tes, „V” lábas szerkezet megalkotásával a 
tervezők elérték, hogy a ~40 m-es szabad 
nyílás áthidalásánál ne kelljen 30 m-nél 
hosszabb hídgerendákat alkalmazni. 
A műtárgy érdekességeit hosszasan lehet-
ne taglalni. Nemcsak formailag különle-
ges és meglepő, de szerkezeti megoldásá-
ban és statikájában is egyedülálló. A szer-
kezet két alaptesten támaszkodik, melyek 
egymás közötti távolságát a meglévő, illet-
ve a majdani útszélességhez igazítva kel-
lett meghatározni. Az altalaj összetétele 
olyan hirtelen változik, hogy míg a „B” tá-
masznál cölöpözésre volt szükség, addig 

az „A” támasz alaptest alsó síkjának eléré-
sénél, épphogy nem volt szükség szikla-
robbantásra. Az alaptestekre mindegyik ol-
dalon 4 oszloppár támaszkodik „V” alakza-
tot formázva, amelyekre mindkét oldalon 
egy-egy alulbordás monolit vasbeton pá-
lyalemez került. A lábak feletti kereszttar-
tóra támaszkodnak a középső nyílás híd-
gerendái. ez a „V” lábú szerkezet tette le-
hetővé, hogy az alaptestek tengelytávol-
ságánál közel 10 m-rel rövidebb hídgeren-
dákat építhessünk. A kivitelezésnél figyel-
ni kellett arra, hogy a két szélső támasz-
köz egészen addig nem állékony, míg a 
közbenső nyílás pályalemezének beton-
ja el nem éri a szükséges szilárdságot. Ad-
dig a hídgerendák feltámaszkodási helyé-

MűtÁrGy, MELy 
MOnOLIt ÉS ELŐ-
rE GyÁrtOtt HíD-
GErEnDÁS PÁLyA-
SzAKASzOKKAL 
rEnDELKEzIK
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szöveg: : Jánosi János
  fotó: Jánosi János, Thinkstock

szöveg: : Csepin Zsolt 
  fotó: Béta Press

2010. január 22-én saj-
tótájékoztatóval egy-

bekötött szerződés-
kötéssel és mun-
katerület-átadás-
sal vette kezdetét 
a tiszaújvárosi be-

ruházás, amelyet a 
COLAS-ALTerrA Zrt. 

(1. sz. Létesítmény Igaz-
gatóság 22. sz. Főmérnök-

ség, Gyöngyös) nyert el.
A sajtótájékoztatón a Tiszaújvárosi 
Strand- és Termálfürdőt üzemeltető 
TiszaSzolg Kft. képviselője külön örö-
mét fejezte ki, hogy a fürdőépítésben 
nagy tapasztalattal rendelkező COLAS-
ALTerrA Zrt. lett a projekt nyertese.  
A meglévő fürdőkomplexumot a cég jog-
elődje, az ALTerrA Kft. építette.
A termálfürdő fejlesztése három lépcső-
ben valósul meg, melynek egyelőre az 

A Debmut zrt., majd a COLAS-HuNGárIA 
Autópálya Igazgatósága tevékenységéből 
adódóan több szállal is kötődik a magas-
építési kivitelezéshez, ezért kézenfekvő 
döntés volt a COLAS Építő Zrt. Magasépí-
tési Főmérnökségének beolvadása az Au-
tópálya Igazgatóság szervezetébe.
Az önálló magasépítési kivitelezési te-
vékenység a cégcsoportnál Puskás Imre 
kezdeményezésére indult el, a jelenle-
gi struktúra pedig Szerényi Tibor veze-
tésével épült ki. A kezdetet kisebb volu-
menű munkák jelentették (Szeged-Ma-
rostő lakópark, ballószögi termálfür-
dő). Az áttörést 2005 hozta meg, ami-
kor társaságunk elnyerte a makói és a 
kiskunfélegyházi TeSCO-áruházak, va-
lamint az M3-as autópálya Polgár pi-
henőhely régészeti bemutatópark 
generálkivitelezését.
A tendencia szerencsésen folytatódott, 
szakértelmünkkel, a kivitelezés minősé-
gével, a határidők betartásával a beru-
házók szemében megbízható partnerré 
váltunk. Főként kereskedelmi létesítmé-
nyek kivitelezésére koncentráltunk, ki-
mondottan jó és gyümölcsöző kapcso-
latot kiépítve a TeSCO Globál áruházak 
Zrt.-vel (áruházak: Békéscsaba, Kom-
ló, Tata, Túrkeve, Vecsés, Budapest Aré-
na Pláza, Nyíregyháza, Berettyóújfa-
lu, Vásárosnamény, elosztóbázis: Gyál), 
illetve a LIdL Magyarország Bt.-vel 
(Makó, Kazincbarcika, Mohács, Berety-
tyóújfalu, Siklós, Püspökladány, Győr, 
esztergom, Budapest XXIII. kerület).
Folyamatosan keresve az új lehe-
tőségeket, sikeresen pályáztunk a 
létavértesi és a tiszaszigeti nemzet-
közi közúti határátkelőhelyek rekonst-
rukciós munkáira, illetve részt vettünk 
az M1-es autópálya és az M0-s autóút 

ge, valamint az igen hosszúra nyúlt, ke-
mény tél és az eddig sok csapadékot 
hozó tavasz. 
A teljes fürdőfejlesztés közel 1,5 Mrd 
Ft-ból valósul meg. A további két ütemet 
is rövidesen kiírják, ezek kivitelezése a 
strandszezon végén, szeptember ele-
jén indul és 2011. október végéig tart. 
A II.-III. ütemben az északi strandterü-
leten új bejárat és öltözőblokk készül. 
A fedett gyógyfürdő bővítéseként egy új 
élménycsarnok épül, amelyben egy ka-
landmedence is helyet kap. A bővítések-
nek köszönhetően 300 férőhellyel bővül 
az öltözőkapacitás és a fürdő új szauna 
parkkal egészül ki.

A CSAKNeM 1,5 MILLIárd FOrINTBóL  
MeGVALóSuLó ÚJ FürdőFeJLeSZTÉS eLSő üTeMe  A COLAS-
ALTerrA KIVITeLeZÉSÉBeN KÉSZüL eL. 

JeLeNTőS áT-
ALAKuLáSOK 
ZAJLOTTAK  2009 VÉGÉN A 
COLAS CSOPOrTBAN, ÉrINTVe A MA-
GASÉPÍTÉSI áGAZATOT IS. 

exPansion of the tiszaúJváros 
therMal bath

structural engineering at the
 Motorway directorate

  To be completed by COLAS-ALTERRA 
Zrt., the investment was launched on January 
22, 2010 with the ceremonious opening of the 
construction site, a press conference, and the 
signing of the contract.
The development of the thermal bath will be 
realized in three phases. We have been selected 
in a public procurement procedure to perform 
phase I. The project involves the construction 
of a new outdoor thermal-water pool having a 
surface of 242 m2 and designed to operate in the 
summer months only. Two stairways will lead into 
the pool with seating, massage, and spa benches 
to be spotted around the side walls and the small 
islands; the project will be complete with 20 spa 
beds and massaging neck-shower facilities.

  In the end of 2009, major changes took 
place within the COLAS Group that also had a 
bearing on the structural engineering division. 
Given their activities, Debmut Zrt. and COLAS-
HUNGÁRIA Motorway Directorate were inherently 
linked to structural engineering in a number of 
respects; therefore it was a sensible idea to merge 
COLAS Építő Zrt.’s Chief Structural Engineering 
with the organization of the Motorway Directorate.
Following a few contracts of no major magnitude, 
the real breakthrough came in 2005 when the 
company was selected to be the main contractor 
in the construction of the Makó and the Kiskunfél-
egyháza TESCO supermarkets, and the Polgár rest 
area and archaeological site of the M3 motorway. 
Luckily the trend continued, and we have since 
received a number of contracts to construct 
commercial facilities, as a result of which we have 
built out very good work relations with TESCO 
Globál Áruházak Zrt. and LIDL Magyarország Bt.
In the autumn of 2008 the world economic crisis 
had spiraled, and spared neither us nor our 
clients. Despite the difficult times, we are still 
confident that we will, sooner or later, succeed 
in rebuilding our relationships to meet our own 
and the company group’s expectations. To this 
aim, we are willing to take advantage of our new 
organizational framework.

tIszAÚjVárOsI               MAgASépítéS                
bővítéseAutópálya igazgatóságon

A

az

I. ütemét nyerte el a COLAS- ALTerrA a 
meghirdetett közbeszerzési pályázaton. 
ennek keretében egy 242 m-es vízfelüle-
tű új, szabadtéri gyógyvizes, ülő meden-
ce épül, amely szezonálisan, csak a nyá-
ri időszakban üzemel. A medencébe két 
lépcsőkar vezet, az oldalfalak mentén 
és a kialakítandó kis szigetek körül ülő-, 
masszázs- és pezsgőpadok, valamint 
20 pezsgőágy kap helyet. A kivitelezésre 
mindössze négy hónap áll rendelkezés-
re, az átadási határidő: 2010. május 28.
A látványosabb műtárgy megvalósítása 
kivitelezői szemmel is szép feladatot je-
lent, ám a projekt megvalósítását egy-
aránt nehezíti a kivitelezési idő rövidsé-

termálfürdő     

Mol-töltőállomásainak kivitelezésében. 
Legújabb sikeresen átadott projektünk 
a felsőzsolcai Ipari Parkban felépített 
dBH Innovációs Központ.
A 2008 őszén begyűrűzött gazdasági vál-
ság nem kímélt sem minket, sem meg-
rendelői körünket. Fő megrendelőink új 
beruházási modelleket dolgoztak ki, a pi-
aci verseny egyre élesebb lett, sokszor 
áthágva az ésszerűség határait. A lehe-
tőségek szűkülése akarva-akaratlanul 
bennünket is válaszra kényszerít. A ne-
hézségek ellenére bízunk benne, új szer-
vezeti keretünket is kihasználva, idővel 
sikerül újjáépíteni kapcsolatrendszerün-
ket, megfelelve ezzel az elvárásoknak.
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 A nearly 28-km-long stretch of M3 will be 
renewed using warm remix technology. The ten-
der was called at the beginning of this year by 
the State Motorway Management Company Ltd. 
for the resurfacing of the left side of M3 between 
the 114+350-128+900 (14.6 km) and 131+700-
144+700 (13 km) segments. The selected 
company was M3 Co-In-Ro Consortium with 
a bid price of nearly HUF 1.4 billion gross. The 
turnaround time was very fast at 37 days, which 
could only be met with well-organized, faultless, 
and fast work. During reconstruction, the 
existing road surface will need to be milled off 
in the travel lane, the deceleration lane, and the 
express lane, then reusing 4 cm of the existing 
binding layer and adding a 4 cm AC 22 binder 
(F), an 8 cm new binding surface will be created. 
Following this, the travel lane, the overtaking 
lane, the deceleration lane, and the express lane 
will be given a 4.0-cm-thick SMA-11(F) surface 
course, while the emergency lane will be given a 
4.0-cm-thick AC-11(F) wearing course.

road resurfacing on M3 Motorway

A BONTOTT ANyAG ÚJrA-
FeLHASZNáLáSáVAL, MeLeG 
reMIX TeCHNOLóGIáVAL ÚJuL MeG 
AZ M3-AS AuTóPáLyA KöZeL 28 KM-eS SZAKASZA. 

M3-as 

autópályán

Burkolatfelújítás  
az

Ez év elején pályázatot írt ki az álla-
mi Autópálya Kezelő Zrt. az M3-as bal 
pályájának 114+350–128+900 (14,6 
km) és 131+700–144+700 (13 km) 
km szelvények közötti szakaszainak 
burkolatfelújítási munkáira, amely a ki-
vitelezésen túl magában foglalta a fel-
újítási és forgalomtechnikai tervek és a 
remix (admix) technológiai utasítások el-
készítését is.
Már ekkor tudtuk, hogy a meghatáro-
zott éves terv elérése érdekében ennek a 
munkának a megnyerése létfontosságú a 
COLAS ÚT egri Területi Igazgatóságnak.  
A pályázatot több meghatározó, konku-
rens útépítő cég váltotta ki, akik szintén 
minden erejüket latba vetve szerették 
volna megkaparintani a munkát. A nyeré-
si esélyünk megnövelése érdekében tár-
sakat kerestünk a nagyobb volumenű fel-
adatokhoz, és konzorciumot alakítottunk. 
A megbízást végül a COLAS ÚT Zrt. által 
vezetett M3 Co-In-ro Konzorcium nyer-
te el, csaknem bruttó 1,4 milliárd forint-
értért. A tervezési feladatokat a roden 
Kft.-vel, míg a remix (admix) technológiát 
az Inreco Hungary Kft.-vel egyeztettük.
A sikeres pályázat és a szerződéskötés 
utáni örömmámort hamar felváltotta a 
gyors előkészítés és munkaszervezés. 
Cégünk az átfutási időt 37 napban hatá-
rozta meg, ez pedig azt jelentette, hogy a 
kivitelezés csak nagyon szervezett, hiba 
nélküli, gyors munkával valósítható meg.
A tervek március elejére elkészültek, a 
technológiákkal együtt. A munkaterü-
let átadása március 18-án történt meg, 
a munkálatok azonban a kedvezőtlen 
időjárási viszonyok miatt csak március 
29-én kezdődtek.
A felújítás során a meglévő kopóréteget 
a haladó, a lassító és gyorsító sávokban 

egyaránt fel kell marni, majd a meglé-
vő kötőréteg 4 cm-ének újrahasznosítá-
sával és 4 cm AC 22 kötő (F) hozzáadá-
sával 8 cm-es új kötőréteg épül. Az elő-
ző- és leállósávokban el kell végezni a 
kátyúzási és repedés-kiöntési munkákat. 
ezután a közlekedési sávok egy réteg 
4,0 cm vastagságú SMA-11(F) jelű kopó-
réteget kapnak, míg a leálló sáv 4,0 cm 
vastagságú AC-11(F) jelűt. Felújítandók 
a szakaszokon belüli műtárgyak is, me-
lyeken szintén új kötő- és kopóréteget és 
szegélyt kapnak.
eddig ütemterv szerint haladunk, de lap-
zártánk időpontjában még sok munka 
hátra van. reményeink szerint a későb-
biekben is megfelelő lesz a tempó, és a 
munkát sikerül határidőre befejeznünk, 
ami a csúszás esetén fizetendő tetemes 
napi kötbér, valamint a cég hírneve miatt 
egyaránt fontos számunkra. Nagy hang-
súlyt fektetünk a minőségre, melyet fo-
lyamatosan ellenőrzünk, akárcsak a meg-
bízott kontroll labor.

szöveg: Földesi Csaba
  fotó: COLAS Út Zrt.

főbb Mennyiségek

Aszfaltmarás   5 285 m2

Hézagképzés bitumenes szalaggal 35 000 fm

SMA11 (F) jelű aszfalt   9 466 m3

AC-11 (F) jelű aszfalt   2 874 m3

AC-16 (F) jelű aszfalt      114 m3

AC-22 (F) jelű aszfalt   5 100 m3

Padka és elválasztó sáv rendezése 55 200 m2

Burkolt árok, folyóka tisztítása   1 955 fm

Burkolati jelek gépi festése normál   5 510 m2

Burkolati jelek kézi festése normál      414 m2

Burkolati jelek gépi festése tartós   2 252 m2

Burkolati jelek gépi festése akusztikus     4 820 m2

Közúti acél vezetőkorlát szintbeemelése 45 895 fm
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szöveg: Tóth Sándor
  fotó: Vibihál Károly Balázs

határút 
rákospalotai A

 In 2009 COLAS Építő Zrt. was selected by 
the National Infrastructure Development Private 
Company Limited (NIF) in a public procurement 
tender for the construction of the Rákospalota 
boundary road. 
The nearly 2.2-km-long, newly built 2x1 and 
2x2 road will connect the eastern section of 
the M0 and Szentmihályi út. The embankment 
for the 30,000 m2 asphalt surface pavement 
required over 65,000 m3 of material. The 
completion deadline for the work was changed 
from November 2009 to April 2010 because of 
the client’s (NIF) funding schedule.

construction of the rákosPalota 
boundary road

AZ M0-áS KeLe-
TI SZeKTOrA – 
ÉS A SZeNTMIHáLyI ÚT 
KöZöTTI ÚJ öSSZeKö-
TÉS 2010. áPrILIS VÉGÉre 
KÉSZüL eL.

Első körben 2009-ben a COLAS ÉPÍ-
Tő Zrt. nyerte el a Nemzeti Infrastruktú-
ra Fejlesztő Zrt. (NIF) rákospalotai hatá-
rút építésére kiírt kivitelezői közbeszer-
zési pályázatot. 
A mintegy 2,2 km-es hosszúságú, újon-
nan épülő rákospalotai határút 2x1, 
ill. 2x2 sávos összeköttetést biztosít az 
M0-ás keleti szektora (Csömöri lehaj-
tó) és a Szentmihályi út (Bp. XV. ker.) kö-
zött. A körgyűrűre való csatlakozást a 
deA konzorcium által kivitelezett Csö-
möri csomópont biztosítja.
2009 májusában a földmunkák meg-
kezdését megelőzően a nyomvonal által 
érintett területet kellett megtisztítanunk, 
ennek keretében mintegy 38 000 m2-en 
végeztünk fakivágást. Az útszakasz két 
körforgalmat és egy hidat tartalmazott a 
tervek szerint. A körforgalmak a Szlovák 
úti, valamint a Szentmihályi úti csatla-
kozást biztosítják, az utóbbi kivitelezés-
ét egy négyágú, nagy forgalmú csomó-

A BeruHáZáS ADATAI SZáMOKBAN
Alkalmatlan talaj elszállítása 32 000 m2

Töltésépítés  65 000 m2

Ckt-építés     4 200 m2

Aszfaltburkolat-építés    5 300 m2

Térkőépítés:    2 200 m2

Tartós burkolati jel    3 100 m2

Burkolt árok    3 900 m2

pont forgalom alatti átépítésével kellett 
megoldani, melyet kilenc ideiglenes for-
galomtechnikai ütemben lehetett csak 
megvalósítani.
A nyomvonalat keresztező Szilas-patak 
felett egy 16 m-es szabad nyílású híd 
épült a COLAS-ALTerrA kivitelezé- 
sében. A műtárgy alatt, a burkolt patak-
meder mindkét oldalán egy-egy 4,5 m 
széles és 90 m hosszú bazaltbeton bur-
kolatú karbantartó utat létesítettünk.
A körülbelül 30 000 m2-nyi útpálya meg-
építéséhez szükséges töltésépítés meg-
haladta 65 000 m2-t, a töltés magassá-
ga 1 és 4,5 m között változott.
Az új útpálya vízelvezetését a Szilas pa-
takba vezetett 3900 m2-nyi burkolt árok 
biztosítja, a Szentmihályi úti csomópont 
környezetében elvezetésre azonban 
nem volt mód, ezen az 1550 m-es sza-
kaszon a földárok helyi szikkasztással 
kezeli a keletkező csapadékvizet.
A kivitelezés befejezési határideje 2009 
novemberéről 2010 áprilisára módosult 
a megrendelő NIF finanszírozási üteme-
zése miatt.

bővítése 
Szennyvíztisztító 

Az Észak-pesti 

2009-BEn A StOLLMAyEr-DíjAt 
MEGOSztVA KÉt PÁLyÁzÓ 
nyErtE: HOrVÁtH MÓnIKA 
ÉS GuLyÁS FErEnc. ALÁBBI 
cIKKünKBEn Az ÉSzAK- 
PEStI SzEnnyVíztISztítÓ 
tELEP BŐVítÉSÉnEK  
A II. ütEM KIVItELI 
MunKÁIBAn rÉSztVEVŐ 
HOrVÁtH MÓnIKA 
PÁLyAMunKÁjÁBÓL ADunK 
KIVOnAtOS öSSzEFOGLALÓt.

AHOGyAn EGy StOLLMAyEr-DíjAS LÁtjA
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A szennyvíztisztító telep 1980 óta mű-
ködik, azóta számos bővítésen és felújítá-
son esett át.  A mostanira 2008-ban írtak 
ki pályázatot. A projekt megvalósítására 
az ALTerrA-PASSAVANT rOedIGer KON-
ZOrCIuM kapott megbízást.
A beruházás célja a szennyvízben levő táp-
anyagok (nitrogén és foszfor) eltávolítása. 
A tervezett bővítés lényeges kapacitásnö-
vekedést nem okoz, azonban a telep mű-
ködési paraméterein jelentősen javít. 
Pályamunkámban a kivitelezés során fel-
merülő problémákat és azok megoldása-
it írtam le, többek között a meglévő és mű-
ködő telepen belüli és a szűk munkaterü-
let okozta organizációs problémákat, az új 
légfúvó gépház helyén lévő erdő kiváltásá-
nak nehézségeit, a megfelelően felkészült 
és tapasztalt generáltervező kiválasztásá-
nak fontosságát, szaktervező bevonását, 
a résfal áttervezéséből adódó biztonsá-
gos munkavégzést árvíz idején, azonban a 
cikk terjedelmi korlátai miatt ezen megol-
dások közül csak néhányat említek meg.

Ideiglenes vízzáró munkatér-
határolás, árvízvédelem
A COLAS-ALTerrA Zrt. a talajmechani-
kai szakvélemények és a környezeti ténye-
zők ismeretében az ajánlat készítésekor 
a mélylevegőztető műtárgy és az utóülepí-
tő műtárgy mélyebb alapozású sávja köré 
tervezett résfalas körülhatárolást a 100,0 
mBf szintig. A munkagödör megnyitása 
után, a kivitelezés biztonságának növelé-
se érdekében a résfal áttervezésre került 
az I. fokú árvízvédelmi szintig  
(101,60 mBf), és mindkét műtárgy a rés-
fallal körülhatárolt területen belülre került. 
A terület szinte teljes egészében feltöltésre 
alkalmatlan anyaggal került visszatöltésre, 
ill. leterhelésre az elmúlt évek árvízvédelmi 
intézkedései során. A talajmechanikai fú-
rások erre vonatkozóan nem adtak pontos 
információt. utólagos tájékoztatás alapján 
a feltöltés tömörítés nélkül, változó minő-
ségű anyagból készült az eredeti homokos 
kavicsréteg leterhelésére, szivárgásgátló 
mag nélkül. A munkaterület dunával ha-
táros, nyugati oldalán a rézsűkép ugyan-
ezt mutatta, ahol a gátként működő árvíz-
védelmi töltés, műszaki vonatkozásában 
nem elégítette ki a gát fogalmát.

A BeruHáZáS CÉLJA 
A SZeNNyVÍZBeN 
LeVő TáPANyAGOK 

eLTáVOLÍTáSA. A TerVeZeTT 
BőVÍTÉS LÉNyeGeS KAPACITáSNöVeKedÉST NeM 
OKOZ, AZONBAN A TeLeP MűKödÉSI PArAMÉTereIN 
JeLeNTőSeN JAVÍT. 

A COLAS-ALTerrA Zrt. 2009. január 
22-étől – a földmunkák előrehaladtával 
– folyamatosan figyelemmel kísérte a 
Hydroinfo-Vituki által közölt adatokat, na-
ponta méréseket végzett a környező talaj-
vízfigyelő kutakban a talajvízszint folyama-
tos ellenőrzésére, valamint a területen ke-
resztül húzódó vb. záporkiömlő aknában a 
duna tényleges helyzetére vonatkozóan.
A munkaterületen belüli úthálózat kiala-
kítása, nyomvonalbeli és magassági vo-
nalvezetése igazodott a meglévő terep-
viszonyokhoz, és elsődleges szempont 
volt a körfogalom biztosítása a munka-
terület megfelelő kiszolgálásához. Az út-
hálózat munkagödör felé való szélesí-
tése műszakilag lehetetlen volt. A rés-
falon belül, a munkagödröt határoló ré-
zsűk anyaga frakcióhiányos, kötött anya-
got nem tartalmazott, ezért a rézsű felü-
leteket lőtt betonos rézsűbiztosítással 
láttuk el. Az úthálózat magassági vonal-
vezetése ezen okok miatt az utóülepítő 

tencia beállítása „szinte lehetetlen” fel-
adatot jelentett a betonszolgáltató vál-
lalkozásnak. Számszerűen kifejezve a 
terülésmérés eredménye 35-60 cm kö-
zött változott.
A szolgáltató betonüzeme az óránkén-
ti 90-100 m2 betonigényt általában nem 
tudta teljesíteni. összesen 8 ütemben ké-
szült el a 2 műtárgy alaplemeze, átlago-
san 1100-1200 m2-es egységekben. 
A COLAS-ALTerrA Zrt. a szolgáltató to-
vábbi betonüzemeit minősítette annak ér-
dekében, hogy az óránkénti mennyiség ki-
adható legyen, de a szolgáltató az adott 
alaplemez betonozásakor sem tudta az 
újabb bevont betonüzemmel a kért meny-
nyiséget biztosítani, mivel belső kommu-
nikációs hibából adódóan Csömör azon a 
napon teljes egészében le volt foglalva az 
M0-ás hídépítések miatt. A későbbiekben 
a betonszolgáltató vezetői döntés alapján 
a kisegítő betonüzemet nem vonta be.
A falak betonozásánál mennyiségi hiány 

4 esetben változtatott a betonszol-
gáltató, amelyről a COLAS-ALTerrA 
Zrt.-t nem értesítette, a módosított 
receptúrákat minden esetben többhetes 
késéssel szolgáltatta.
2009. június 29–30-án ismételten 2 „hi-
bás” falszakasz készült, amelyből az egyi-
ket el kellett bontani és újraépíteni. 
2009. július 7–8. között a betonszolgálta-
tó nem tudott megfelelő minőségű betont 
szállítani, a két nap alatt 1,5 m2 betont 
dolgoztak be összesen.
2009. július 8-ától a HOLCIM szolgáltatta 
a betont a munkahelyre.
A felsorolt hiányosságok, problémák nem 
tükrözik valósághűen a lezajlott eseménye-
ket és ezek napi munkavégzésre gyakorolt 
negatív hatását. A betonszolgáltatás ru-
galmatlansága, a beton folyamatosan vál-
tozó minősége és mennyisége állandó fi-
gyelmet és felügyeletet igényelt az építés-
vezetők, művezetők részéről. A munkavég-
zés során a napi betonátvétel felügyele-
te általában rutinfeladat, ez esetben azon-
ban szinte a legnagyobb próbatételnek bi-
zonyult. Minden munkahelyen szükség len-
ne egy olyan tapasztalatú, szakképzett és 
felelős minőségellenőrre vagy technológus 
kollégára, akinek a segítségével a bemuta-
tott hibák, hiányosságok megelőzhetőek, 
kiszűrhetőek, illetve szükség szerint köny-
nyebben javíthatóak lennének.
Mindezen műszaki problémák, a munka-
terjedelem számottevő megnövekedése 
ellenére, a létesítmény jó minőségben el-
készült, a 12 hónapos próbaüzem már 
megkezdődött, de ehhez szükség volt és 
szükség van az összes részt vevő kolléga 
helytállására, szaktudására és együttmű-
ködésére is. Köszönet nekik.

Az ALTerrA Építőipari Kft. 2002-ben alapította a Stollmayer-díjat. A díj alapításával méltó emléket kívánt állítani volt kollé-
gájuknak, Stollmayer ákosnak, aki szívesen osztotta meg páratlan tudását a fiatalokkal. A díjat évente egy alkalommal íté-
li oda a bíráló bizottság annak a 35 év alatti fiatal műszaki kollégának, aki kiemelkedő műszaki innovációval, egy-egy pro-
jekt megvalósításában való kiemelkedő részvétellel vagy folyamatos, magas színvonalú mérnöki munkával járul hozzá a cég 
tevékenységéhez.

műtárgy Ny-i és dNy-i részén az I. fokú 
árvízszinttel (101,60 mBf) megegyező 
szinten került kialakításra. A résfal bel-
ső víztelenítésére a mélyebb munkagö-
dör szakaszokon drénhálózatot építet-
tünk. A munkagödörbe beszivárgó felszí-
ni, és a résfalon keresztülszivárgó talaj-
vizet egy automata rendszerű szivattyú-
val emeltük ki. A rendszerrel a résfalon 
belüli talajvízszintet az alapozási szint 
alatt tartottuk.

Betonozás
A betonminőség meghatározását és a be-
tonszolgáltató kiválasztását, minősítését 
a COLAS-ALTerrA Zrt. laborral közösen 
végeztük, a labor által felállított műsza-
ki követelményrendszer alapján. A gon-
dos előkészítés ellenére betonozáskor az 
alábbi problémákkal szembesültünk:
Alaplemez betonozások során a konzisz-

volt tapasztalható, amelyet a betonszol-
gáltató receptúra korrekcióval kompen-
zált, megnövelte a szárazanyag-tartalmat, 
így 1 m2 beton elérte a 2362 kg-ot. 
A helyszíni konzisztencia-beállítás kez-
detben a betonszolgáltató által bizto-
sított hígítatlan vegyszerrel történt. Az 
utóülepítő műtárgyban 6 „hibás” fal-
szakasz készült. Többszöri egyeztetés 
és közös helyszíni betonátvétel után a 
Mapei a munkaterületre hígított vegy-
szert szállított, és helyszíni felhasználási 
utasítást állított össze, amelyeket azon-
ban rövid időn belül háromszor módosí-
tott a betonszolgáltató laborja.
A falak betonozása szinte minden eset-
ben a délutáni órákban kezdődött a más-
napi kizsaluzás, gyorsabb zsaluforgatás 
érdekében. 0°C–10°C közötti hőmérsék-
let esetén ezt nem lehetett megvalósíta-
ni. Az utókezelés a kizsaluzással párhuza-
mosan párazáró felhordásával történt.
A betonszolgáltatással kapcsolatban fel-
merült kérdéseket, problémákat a létesít-
ményvezetőség többször is jelezte a be-
tonszolgáltatónak, azonban a betonszol-
gáltató részéről az információk közlése a 
betonüzem telepvezetőjén keresztül egy-
általán nem vagy későn történt meg.
A jelzések hatására a betonreceptúrán  

szöveg: Horváth Mónika
  fotó: Tóth Gábor, Vexton

 As Seen by the Winner of the Stollmayer 
Award The Alterra Építőipari Kft. established 
the Stollmayer Award in 2002. The Award was 
designed to serve as a worthy commemoration 
of our former colleague, Ákos Stollmayer. Each 
year the Award is given to a young colleague 
(under 35 years of age) who, in the previous 12 
months, made an exceptional contribution to 
company activities, either by way of a technical 
innovation or showing outstanding performance 
in a project, or by presenting permanently high-
standard engineering work.
In 2009 the Stollmayer Award went jointly 
to two nominees. Of the two winners, we will 
look at winner Mónika Horváth’s contribution 
to the success of phase II of the expansion of 
the North-Pest Sewage Treatment Plant. In her 
work, Mónika described the problems that arose 
during implementation and their solutions with 
focus on areas including inter alia temporary 
watertight shoring, flood control and concreting.

exPansion of the north-Pest sewage 
treatMent Plant
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cégünk által megvalósuló egyik leg-
jelentősebb beruházás az M31-es autó-
pálya építése, amely az M3-as autópá-
lyát Gödöllőről leágazva köti majd össze 
az M0-s körgyűrű keleti részével. Az új 
útszakasz az északkelet-magyarországi 
tranzitforgalom levezetésével a közúthá-
lózatban várhatóan meghatározó szere-
pet kap. A térség kiemelkedő központja 
Gödöllő. A város történelmi, kulturális és 
politikai vonatkozásban is fontos szere-
pet töltött be Magyarország életében.
A település első okleveles említése 

A VárOS MINdIG FONTOS SZerePeT 
TöLTöTT Be MAGyArOrSZáG ÉLeTÉBeN TörTÉNeLMI, 
KuLTuráLIS ÉS POLITIKAI VONATKOZáSBAN eGyAráNT.

találkozási
pont 

Gödöllő

1349-ből ismeretes, mely szerint Nagy 
Lajos király gyermekkori nevelőjének, 
Pohárnok Péter udvari vitéznek adomá-
nyozta Gödöllőt és a hozzá tartozó föl-
deket, erdőket. A többször gazdát cseré-
lő falu a török idők alatt szinte teljesen 
elpusztult, egy 1692-es összeírás mind-
össze 26 családot lelt itt. 
döntő fordulatot jelentett a telepü-
lés életében, amikor Grassalkovich An-
tal (1694–1771) lett a vidék tulajdono-
sa. A tüneményes pályafutású barokk 
főúr Gödöllőt választotta kiterjedt birto-

kai középpontjául, nagy ívű fejlődés le-
hetőségét nyitva meg ezzel a település 
előtt. Itt építette föl pompás, építésze-
ti és történeti szempontból egyaránt je-
lentős barokk kastélyát (1744–1751), 
amit 1751-ben Mária Terézia is megláto-
gatott. Grassalkovich Antal jó ízlésű és 
bőkezű mecénás is volt. Kora kiváló épí-
tészeivel és szobrászaival dolgoztatott 
(Mayerhoffer András és János, Martin 
Vogerl, Gföller Jakab). A mai Gödöllő mű-
emlékeinek jó része Grassalkovich korá-
ból származik. 

szöveg: ádám  Barbara, Kövesdy Tamás
  fotó: Nagy Balázs, Cultiris
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Az 1848-as szabadságharc idején a gö-
döllői kastély Windischgrätz szálláshelye 
volt, majd az isaszegi csata után Kos-
suth Lajos főhadiszállása. Kossuth itt fo-
galmazta a Függetlenségi Nyilatkozatot. 
A kiegyezés után a magyar állam az ura-
dalmat koronázási ajándékként állandó 
használatra felajánlotta az éppen ural-
kodó királyi család számára. A kastély  
I. Ferenc József és erzsébet királyné 
egyik kedvenc nyaralóhelyévé vált. A ki-
emelt királyi figyelem gyors fejlődést biz-
tosított a település számára. Az I. világ-
háború végén IV. Károly király itt értesült 
az Osztrák–Magyar Monarchia összeom-
lásáról. 1919-ben Stromfeld Aurél – a 
Tanácsköztársaság Vörös Hadseregének 
vezérkari főnöke – a kastélyban rendez-
te be főhadiszállását. A két világháború 

Gödöllőn született török Ignác
Török Ignác hadmérnök az Aradon kivégzett tizenhárom magyar honvédtábornok egyi-
ke volt. 1795. június 23-án született Gödöllőn, kisbirtokos nemesi családban. Apja a 
Grassalkovich-uradalom gazdatisztjeként dolgozott. Bécsben végezte el a hadmérnöki 
akadémiát, majd rövid ideig a magyar nemesi testőrségnél volt oktató. Az 1848–1849-es 
szabadságharc kitörésekor őrnagyi rangban Károlyváros erődítési igazgatója volt. A had-
mérnöki karban szerzett alezredesi rangot. 1848 szeptemberétől a komáromi vár kiépí-
tését szervezte meg, majd 1849 januárjában tábornoki rangot kapott. Júniusban a visz-
szafoglalt budai vár erődítéseinek bontását irányította, majd júliustól a Tisza jobb part-
ján kezdett sáncépítési munkálatokat vezette. A világosi fegyverletételnél elfogták és ok-
tóber 6-án Aradon kivégezték. A hadbíróság előtt tett nyilatkozata ékes bizonysága haza-
szeretetének: „Lelkiismeretem felment engem.”

si szempontból nagyon fontos helyére, 
Máriabesnyőre érünk. Kegytemploma hí-
res zarándokhely, és az ország második 
leglátogatottabb Mária-kegyhelye. Kegy-
szobra az olaszországi Loretóben lévő 
eredeti Szűz Mária szobor pontos mása. 
A templom megnyitása (1761) óta töb-
ben is úgy találták, hogy itteni imádko-
zásuk meghallgatásra talált, ezért a céd-
rusfából készült és mára megfeketedett 
Mária-szobrot csodatévőnek tartják. Gö-
döllőre látogatva mindenképp érdemes 
megtekinteni a 350 hektárnyi területen 
elterülő arborétumot, amelyet 1902-ben 
alapították, és hazánk egyik legjelentő-
sebb növénykertjeként tartják számon. 
Kiépült a vasúti kapcsolat, 1911 óta pe-
dig Gödöllőt HÉV-vonal is összeköti Bu-
dapesttel. Érdekessége ennek a vonal-
nak, hogy azóta is fordított közlekedé-
si rend van érvényben, azaz a vonatok 
menetirány szerinti bal oldalon közle-
kednek. 
Az iparosítás és az új munkahelyek te-
remtése következtében az 1960-as 
évekre megugrott a lakosság létszá-
ma. ekkor épültek az első lakótelepek. 
1965-ben hozzácsatolták Máriabesnyőt, 
és 1966-ban Gödöllőt várossá nyilvání-
tották A rendszerváltás után több mul-
tinacionális cég is megjelent a város-
ban; 1991-ben települt Gödöllőre a ká-
belkötegeket gyártó uTA (jelenleg Lear 
Corporation). A Sony 1996-ban építet-
te meg gödöllői telephelyét, az Avon 
Cosmetics pedig itt hozta létre kelet-eu-
rópai elosztó központját. A tervek sze-
rint 2011-ben adják át a városban a Ma-
gyar Posta második logisztikai központ-
ját. Gödöllő dinamikusan fejlődő város, 
azonban megőrizte értékeit. Számos 
olyan – értékmegőrző és értékteremtő 
– kezdeményezést tudhat maga mögött, 
amely Gödöllőt korszerű, hagyományőr-
ző, sikeres várossá fejlesztette. remél-
jük, hogy a gödöllőiek és az egész or-
szág örömére ez a folyamat folytatódik, 
és évtizedek múlva is nagy élményt és 
kellemes kikapcsolódást nyújt majd egy 
gödöllői látogatás.

  Among our most crucial projects under 
way at present is the construction of the M31 
motorway connecting M3 with the eastern 
stretch of the M0 ring road, with a branch-off 
at Gödöllő. The new stretch is expected to 
gain itself a key role in the public road system, 
as it will relieve the heavy transit traffic 
in northeastern Hungary. Being the main 
urban center in the region, Gödöllő plays an 
important role in Hungary in terms of history, 
culture, and politics.
The first major development is marked by the 
name of Antal Grassalkovich (1694-1771), who 
chose Gödöllő to be the center of his extensive 
estates. Here he built his splendid Baroque 
castle (1744-1751) – a major monument of 
architecture and history today – which was 
also visited by Maria Theresa in 1751. Antal 
Grassalkovich was a man of refined taste, a 
generous patron of the arts. He selected the 
best architects and sculptors of his age to work 
with (including András and János Mayerhoffer, 
Martin Vogerl, and Jakab Gföller). A large share 
of Gödöllő’s historical monuments today dates 
back to the age of Grassalkovich.  
After World War II the community grew into an 
agricultural center. In 1950 the University of 
Agricultural Sciences was established (which 
later merged with other universities and coll-
eges, and is now known as the Szent István 
University). In recent years the university has 
grown in the number of faculties and earned 
itself increased recognition.
After about a half-hour walk towards the east 
from the university campus, we arrive at the 
sacred place of Máriabesnyő. The Temple of 
Worship is a famous pilgrimage destination, 
and the country’s second-most-visited shrine 
to the Virgin Mary. Her holy statue is an exact 
copy of the original in the Italian Loreto. 
When visiting Gödöllő, the 350-hectare 
arboretum founded in 1902 is a must-see, as it 
is one of Hungary’s most significant botanical 
gardens.  
Railway links have been established; since 
1911 Gödöllő has also been linked to Budapest 
by suburban train. What makes this railway line 
different is that even today the trains run on the 
left-hand side of the rails. Industrialization and 
the creation of jobs saw the population soar 
by the 1960s. This is when the first system-
built housing estates were erected. In 1965 
Máriabesnyő was annexed, and in 1966 Gödöl-
lő was given the title of city. 
The city is proud to have a number of value-
creating and value-preserving initiatives that 
have helped make Gödöllő a modern and 
successful city with tradition. We hope the 
trend will continue to the benefit of all Gödöllő 
dwellers and the whole country, and that a visit 
to Gödöllő will still be a pleasant experience in 
the decades to come.

Meeting Point: gödöllő

közt Horthy Miklós rezidenciájaként szol-
gált. 1945 után megkezdődött a kastély 
fokozatos pusztulása. Az épület egy ré-
szében szovjet és magyar katonák lakta-
nyáját alakították ki, más részében szo-
ciális otthont, szükséglakásokat léte-
sítettek, a parkot pedig felszabdalták. 
Az első műemlékvédelmi munkálatok 
1986-ban kezdődtek meg. 1990-ben a 
szovjet katonák elhagyták a kastélyt, a 
szociális otthon más épületbe költözött. 
A felújításnak köszönhetően ma már lá-
togatható a 23 szobából álló kastélymú-
zeum és az európában egyedülálló ba-
rokk színház, amely hazánk legrégebbi, 
fennmaradt újkori kőszínháza.
A település a II. világháború után me-
zőgazdasági központtá fejlődött. 1950-
ben ide telepítették az agrártudományi 

egyetemet (később más egyetemekkel, 
főiskolákkal egyesítették Szent István 
egyetem néven), amely az elmúlt évek-
ben több karral kibővült és egyre na-
gyobb elismerést vív ki magának. Aulájá-
ban egy igazi különlegesség látható, itt 
van ugyanis a magyar származású szob-
rászművész, Amerigo Tot monumentális 
domborműve, címe: A Mag apoteózisa.  
A város ezen részén, az egyetem és kol-
légiumai körül, igazi, pezsgő diákélet zaj-
lik. Kis kávézók és vendéglők teszik szí-
nesebbé a diákok életét. egy régi moso-
da épületében működik például az egye-
tem klubja, amely – a diákok szellemes-
ségének köszönhetően – az „Agymoso-
da” nevet viseli.
Az egyetemvárostól kelet felé indulva, 
félórányi sétával, hazánk egyik, vallá-



  The Motorway Directorate of COLAS-
HUNGÁRIA Zrt. considers charitable activities 
a top priority. Charity for the construction 
team is not limited to mere financial support to 
foundations supporting the needy. The mentality 
shared by our colleagues in this respect gives this 
kind of activity the human touch it deserves.
This was evident last year at Advent when our 
construction foreman, István Bukros, and his 
team joined the Kecskemét organizers serving 
bean goulash to 500 individuals in need. Also, 
last summer in Kékesd COLAS built and renewed 
the square in front of the church and also finished 
the main stairs and adjacent pavements.
It may well be important for any company to 
engage in charitable activities as much as its 
resources allow it to, but the way it is done can 
also make a great difference. If the advertising 
opportunity behind charity is exploited, the 
rewarding feeling of giving is lost. Often the 
mere experience of helping the needy provides 
sufficient rewards and satisfaction.

charity and Motorway develoPMent

Óriási közhely, de napjainkban külö-
nösen fontos, hogy azok az emberek, 
cégek és egyéb szervezetek, akiknek 
van lehetőségük adakozni, azok meg is 
tegyék. 
A COLAS-HuNGárIA Autópálya Igazga-
tósága mindezt szem előtt tartva ki-
emelt helyen kezeli a karitatív tevékeny-
séget. Az autópálya-építő csapat szá-
mára a jótékonyság azonban nem me-
rül ki a nélkülözőket támogató alapít-
ványok személytelen, banki átutalással 
történő anyagi támogatásában. Nem cé-
lunk, hogy a juttatások fejében a cég 
logójába „öltözzön” bárki vagy bármi, 
és nem ragadunk meg minden alkal-

mat, hogy elharsogjuk, cégünk mekko-
ra összeget fordít karitatív tevékenység-
re. Pont az tud emberi arcot kölcsönözni 
ennek a tevékenységnek, hogy nem egy 
világcég kegyes adományairól van szó, 
hanem arról a hozzáállásról, amit a kol-
légák képviselnek.
Nem volt ez másként tavaly advent-
kor sem, amikor a „Szent Miklós és Ka-
rol Wojtyla terített asztala” elnevezé-
sű kecskeméti ételosztáson építésveze-
tőnk, Bukros István és főzőcsapata, a 
Buki-team is csatlakozott a felajánlók-
hoz, és babgulyást tálaltak fel félezer rá-
szorulónak. Vagy tavaly nyáron, amikor 
a Pécsvárad melletti Kékesden, a fél-

A KÉT FOGALOM KöZöTT 
NAGyON IS VALóS A KAPCSOLAT. SőT, HA 
JOBBAN BeLeGONdOLuNK, NINCS, VAGy 
LeGALáBBIS NeM SZABAdNA LeNNIe, OLyAN FOGALOMNAK, AMI NeM 
áLLÍTHATó PárHuZAMBA A JóTÉKONySáGGAL.  

autópálya-építés

jótékonyság 
és

kész állapotban maradt templom befe-
jezésére törekvő adományozók közé áll-
va a COLAS építette, illetve újította fel 
a templom előtti teret, a főlépcsőt és a 
környező járdákat. 
A társadalmi felelősségvállalás zászla-
ját számos világcég kitűzte már, hiszen 
ideális eszköz arra, hogy a vállalat jobb 
színben tűnjön fel a közvélemény előtt. 
Fontos, hogy egy cég éljen a karita-
tív lehetőségekkel, de az sem mindegy, 
mindezt hogyan teszi. Ha eltúlozza a jó-
tékonyságban rejlő reklámlehetőség ki-
használását, valami elveszik az adako-
zás öröméből.
Bár Kékesden,  

a tavaly szeptem-
berben elkészült 
és felszentelt temp-
lomnál a munkagépe-
ken természetesen feltűnt a 
COLAS-logó, egyik esetben 
sem törekedtünk arra, hogy 
bármi emlékeztesse az embe-
reket, a mi jó szándékunk is hoz- zá-
járult ahhoz, hogy finom, meleg étel jus-
son a nélkülözők tányérjába, vagy, hogy 
szép környezete legyen egy régóta befe-
jezésre váró templomnak. Gyakran elég 
a tudat, hogy segíthettünk, és örülünk, 
hogy módunk volt megtenni.
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szöveg: Szakács-Fehérváry Gábor
  fotó: POrTA egyesület, Thinkstock
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MOLnÁr jÓzSEF ® művezető ® cOLAS AutÓPÁLyA IGAzGAtÓSÁG 

Kitartásának köszönhetően lett segédmunkásból művezető.
szobafestő-mázolónak tanult, ám később a sors úgy hozta, hogy az építőiparban talált munkát. A kezdetben segédmunkásként 
dolgozó Molnár józsef kitartásának köszönhetően először finiseres gépkezelő lett, mintegy kilenc éve pedig művezetői beosz-
tásban tevékenykedik, tíz-tizenkét ember munkáját koordinálva. tizenegy éve került a céghez, jelenleg a COLAs Autópálya Igaz-
gatóság kötelékét erősíti. Három autópálya burkolatépítésében vett részt, amelyek közül a legutóbbit, az M6-os Véménd–szek-
szárd közötti szakaszát emeli ki.
A negyvenkét éves Molnár józsef szabadidejét legszívesebben a családjával tölti. Három gyermeke van, mindhárman aktívan 
sportolnak. Két fia birkózik, lánya pedig sportakrobatikát tanul. Úgy tűnik, az ifjú generáció örökölte a papa szívósságát és ki-
tartását, nem kizárt, hogy a két fiúnak akár a londoni olimpián szurkolhatunk.

LEnGyEL zSOLt
 ®karbantartó lakatos® cOLAS ÉSzAKKŐ 

„A családias légkör ösztönzőleg hat 
a munkatársakra.”
Egyfajta ezermesterként dolgozik Lengyel 
zsolt a CÉK tállyai telephelyén, aki az 
eredeti karbantartó lakatos szakmája mellé 
időközben nehézgépkezelői és hegesztői 
képesítésre is szert tett. A fő profilja a helyi 
törőgépek, szalagok javítása és karbantartása, 
de szívesen gépre pattan, ha a feladat úgy 
kívánja. Lengyel zsolt tizenkét éve dolgozik 
tállyán, ahol valódi közösség formálódott a 
CÉK telephelyén, és mindenki vidáman teszi 
a dolgát. „A családias légkör ösztönzőleg hat 
a munkatársakra”, állítja a harminchat éves 
karbantartó lakatos.  
A kétgyermekes családapa, a legtöbb tállyai 
lakoshoz hasonlóan, szőlészkedéssel és 
borászkodással is foglakozik, szabadidejében 
szívesen horgászik.
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BArÁtH IMrE ® gépjármű üzemeltetési vezető ® cOLAS út zrt. 

„Világéletemben járművekkel foglalkoztam, ez az, ami leginkább vonz a munkámban.”
Negyven éve dolgozik a COLAs-nál, illetve annak jogelőd cégeinél, ő a cégcsoport legrégebbi munkatársa. A pályafutását ere-
detileg a Közútépítő Vállalatnál kezdő Baráth Imre volt már térmester, területi szállításvezető, a logisztikai cég irányítója és 
üzemeltetési vezető. „Világéletemben járművekkel foglalkoztam, ez az, ami leginkább vonz a munkámban”, állítja Baráth Imre, 
aki szerencsésnek érzi magát, hogy mindig megtalálta a közös hangot a kollégákkal. Beosztása lehetővé teszi azt is, hogy idő-
ről időre egyik kedvenc hobbijának, az országjárásnak hódoljon. Az 59 éves, Egerben élő, kétgyermekes családapa ősszel nyug-
díjba vonul, szeptembertől megsokszorozódó szabadidejét főként a kertészkedésnek és az országjárásnak szenteli majd.

töMör ILDIKÓ ® könyvelési csoportvezető ® cOLAS-HunGÁrIA 

„A cégcsoport folyamatos fejlődési lehetőséget biztosít.”
A harminchárom éves, közgazdász végzettségű tömör Ildikó 2002-ben csatlakozott 
a COLAs cégcsoporthoz. Az Alterra Nyugat-magyarországi területi Igazgatóságának 
gazdasági vezetője  igazi kihívásként élte meg, amikor a COLAs-ALtErrA teljes 
könyvelését az irányítása alá helyezték. „A cégcsoport folyamatos fejlődési 
lehetőséget biztosít”, említi , amikor a munkájáról kérdezzük. Az már az első 
beszélgetés során kiderült, hogy határozott fellépésű, ám erre szükség lehet, ha 
az ember egy túlnyomórészt férfiakat foglalkoztató cégcsoportban helyezkedik 
el. jóllehet Budapesten dolgozik, nap mint nap székesfehérvárról jár be, ezért hét 
közben kevés szabadideje marad. A hétvégét, ha csak teheti, párjával tölti.  
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HOrVÁtH MÓnIKA ®építésvezető ® cOLAS-ALtErrA 

„A cégnél meglévő szaktudás és a szakmai kihívások lehetősége miatt szeretek itt dolgozni.”
1998-ban diplomázott, majd a Mélyéptervnél helyezkedett el. tervezői pályafutása azonban kérészéletűnek bizonyult, és 
hamarosan az Alterrához került, ahol eleinte az Észak-pesti szennyvíztisztító telep bővítési munkáiban vett részt. Műszaki 
titkárból előkészítő, majd hamarosan beosztott mérnök lett, ambiciózusságának köszönhetően pedig harmincnégy évesen már 
építésvezető. „A cégnél meglévő szaktudás és a kihívások lehetősége miatt szeretek itt dolgozni, állítja Horváth Mónika, akinek 
saját bevallása szerint munkája messze túlmutat a műszaki problémák megoldásán. jogi és pénzügyi ismeretekre egyaránt 
szükség van az alvállalkozók koordinálása során, ezeket pedig már mind az Alterránál szívta magába. A harmincnégy éves, 
Esztergomban élő építésvezető szabadidejét is az alkotni vágyás határozza meg, párjával együtt szívesen készítenek maguk 
számára bútorokat és lakberendezési tárgyakat.

 JóZSeF MOLNár ® Foreman ® COLAS-
Motorway Directorate  József first learned to be 
a painter, but he eventually ended up in the 
construction industry. At first he worked as an 
unskilled laborer, but owing to his perseverance 
he first became a finisher operator, and then 
nine years ago was promoted to the position of 
foreman. So far he has worked in three motorway 
surface-pavement projects; it is the last one he 
is proudest of: the M6 route stretching between 
Véménd and Szekszárd. József is 42 years old, 
and likes spending his free time with his family. 

ZSOLT LeNGyeL ® repairman-Fitter ® COLAS-
Északkő Zsolt works as a handyman at the Tállya 
plant of CÉK; in addition to having his original 
qualifications as a repairman-fitter, Zsolt 
has meanwhile expanded his knowledge and 
acquired heavy-machine operator and welder 
qualifications. Zsolt has been working at Tállya 
for 12 years; over this time the plant has seen a 
real community evolve where everyone is content 
to make their own contribution to the shared 
success of the site. Similarly to most people living 
in Tállya, the father of two likes to spend his free 
time growing grapes and making wine, or fishing.

IMre BAráTH ® Vehicle Operation Manager ® 
COLAS Út Zrt. Imre has been with COLAS – and its 
predecessors – for 40 years, and as such he has 
been with the company group the longest. Start-
ing his career at the Public Road Construction 
Company, Imre Baráth has already worked as a 
yard foreman, area transport manager, logistics 
manager, and operations manager. “I have always 
worked with vehicles all my life, this is what I 
like most about my job,” says Imre. Imre is lucky 
enough to be in a position that lets him indulge 
in his hobby of traveling in the countryside. Living 
in Eger, the 59-year-old father of two is retiring in 
autumn, and will be spending his well-earned free 
time gardening and touring.

ILDIKó TÖMÖr ® Accounting Team Leader ® 
COLAS -HuNGárIA The 33-year-old economist Il-
dikó Tömör joined the COLAS company group in 
2002. Having been the financial manager of the 
Western Hungary Regional Directorate of Alterra, 
Ildikó considered it a real challenge when she was 
appointed to manage the entire accounting of 
COLAS-ALTERRA. “The company group provides 
constant retraining opportunities,” she says when 
asked about her job. 
She works in Budapest and is forced to commute 
from Székesfehérvár, which leaves her very little 
free time to herself. Whenever she can, she 
spends the weekends with her boyfriend.

MóNIKA HOrVáTH ® Construction Mana-
ger ® COLAS-ALTerrA Mónika got her diplo-
ma in 1998, and soon she joined Alterra, where 
she had first worked on the expansion of the 
North-Pest Sewage Treatment Plant. From be-
ing a technical secretary she was soon promoted 
to the post of engineer and – thanks to her highly 
ambitious nature – at the age of 34 she is already 
a construction manager. “I like working for the 
company because of its professional approach 
and the professional challenges it delivers,” says 
Mónika, whose responsibilities go far beyond the 
mere resolution of technical problems. 
Hailing from Esztergom, Mónika loves spending 
her free time creating things; together with her 
boyfriend they often build furniture. 

our colleagues
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A COLAS-HuNGárIA ZrT. KIVITeLeZÉ-
SÉBeN KÉSZüLő M0-áS ÚTGyűrű  M1–M6-OS AuTó-
PáLyáK KöZöTTI SZAKASZáN AZ eGyIK LeGJeLeNTőSeBB Mű-
TárGy ÉSSZerűSÍTÉSe VÉGeTT GeOMeTrIAI, VALAMINT GeOLóGIAI FeLüLVIZSGáLAT  
KÉSZüLT.

M0 

t2 támfala  

A támfal az eredeti tervek alapján 
a 6+480–7+600 szelvények közötti rész-
re esett volna. A kivitelezés megkezdé-
sét követően a szerkezet ésszerűsítése 
és gazdaságosabbá tétele végett a ge-
neráltervező (unitef-Céh Zrt.) bevonásá-
val geometriai (Főmterv Zrt.), valamint 
geológiai (Geoplan Kft.) felülvizsgálatot 
készítettünk.
A geometriai viszonyok vizsgálata megál-
lapította, hogy a szakasz első részén, kb. 
450 m hosszon a szabványos 1:1,5 haj-
lású rézsű kialakítására elegendő terü-
let áll rendelkezésre, így itt a támfal elha-
nyagolható (1. ábra). A tenderterv szerint 
ezen a szakaszon készült volna a gabion 
szerkezet támfalként, a szakasz második 
felén pedig burkolófalként épült volna. 
Az új vizsgálatok a 6+850 km szelvényig 
szintén talajkörnyezetet tártak fel, attól 
a 7+600 km szelvényig a mészkő felszín 
közeli helyzetű. 
A terület geológiai szempontból történő 
vizsgálata során a mészkőfal szemrevéte-
lezéses vizsgálata, illetve magmintás fel-
tárása történt meg. Szemrevételezéskor is 
egyértelműen látható, hogy a fal változa-
tos kifejlődésű, melyeket jól reprezentál-
nak a közbe települt agyag-, riolittufa ré-
tegek is. ezt érzékelteti a 2. ábra, melyen 
szemmel jól látható például a szürke, el-
agyagosodott vékony réteg vonala. 
A feltárásokból vett magminták erőtelje-

KörGyűrű  -ás  
-es  

Az

  One of the most important engineering 
structures along the M0 ring road between the 
M1 and M6 motorways is the retaining wall 
known as T2, which – according to the original 
plan – was supposed to be built between the 
6+480 and 7+600 road sections. Once work 
began, a geometrical and geological review was 
requested with a view to making the structure 
more economical and sensible.
The study of the geometrical conditions 
established that there was sufficient area along 
the first stretch to create a declivity of the stan-
dard 1:1.5 slope along approximately 450 meters 
and the retaining wall was no longer required.
The geological study of the area had clearly 
demonstrated that along the remaining area the 
existing limestone wall was of great diversity, 
as was indicated by the interim clay and 
rhyolitic tuff layers. The core samples taken 
from excavations showed greatly divergent 
constitutions. As a result of meteorological 
impacts the soft stones disaggregate, and at the 
foot of the declivity an alluvial cone is formed 
which needs to be removed. It is obvious that 
the formation cannot be left unaffected and 
some sort of surface protection is needed. 
Negotiations are still under way between the 
concerned parties about future measures.

the t2 retaining wall of M0 ring road

sen eltérő tagoltságot mutattak. A kőzet-
mechanikai vizsgálatokhoz a feltárt min-
tákat 13 eltérő kőzetváltozatba soroltuk 
be, ez is érzékelteti a nagyfokú heteroge-
nitást. e besorolás értelemszerűen he-
lyenként már szinte talajszerűen viselke-
dő kőzeteket is magába foglalt (3. ábra). 
A vizsgált szakaszon kiemelt, szabadon 
hagyott rézsű 5–10 év alatt kialakuló fel-
színét érzékelteti a 4. ábra. A meteoro-
lógiai hatások következtében a puha kő-
zetek, agyagok, riolittufa-csíkok elmálla-
nak, és a rézsű lábánál törmelékkúp ala-
kul ki, melyet folyamatosan el kell távolí-
tani. A kemény, sziklaszerű kőzetek gya-
korlatilag nem mállanak. Belátható, hogy 
e felület szabadon nem hagyható, vala-
milyen felületi védelem szükséges.
A szerkezet geometriai kérdése az adott 
körülmények esetében a szükséges föld-
munka, kőzetfejtés szempontjából fontos. 
A terület geotechnikai szempontból ked-
vező adottságú, állékonysági problémá-
ra nem kell számítani, így gazdaságossá-
gi szempontokat szem előtt tartva a minél 
kisebb földmunkaigényre kell törekedni. 
A burkoló falként szóba jöhető megoldá-
sok geometriai méreteit a 5. ábra szem-
lélteti. A máglyafal és a gabionfal eseté-
ben 1,2–2,0 m helyigényre van szükség, 
szemben a georáccsal hátrahorgony-
zott elemes falakéval, aminek szélessé-
ge kb. 4 m, így a földkiemelési igény kb. 

szöveg: : Tóth Miklós
  fotó: Geoplan Kft.

1. ábra T2 jelű támfal szakaszolása a geometriai felül-
vizsgálat javaslata alapján 4. ábra: Mészkő időállósága

2. ábra: A mészkő felszíne 5. ábra: Burkolófal geometriai méretek

3. ábra: Magminták

kétszeres a másik két szerkezetéhez ké-
pest. utóbbi szerkezetet elsősorban épí-
tett töltések esetében lehet gazdaságo-
san alkalmazni. Az adott körülmények 
között a kedvező adottságú mészkő ki-
bontása és helyére szemcsés töltés épí-
tése nem célszerű. 
ezek alapján a további vizsgálódásban 
eltekintünk a georáccsal erősített ele-
mes fal elemzésétől.
A két további megoldás részleteinek 
egyeztetése jelenleg is folyamatban van 
az érintettek (megrendelő, mérnök, ter-
vező) bevonásával.
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415 eZer LáTOGATó 
200 OrSZáGBóL ÉS 3150 KIáL-
LÍTó 53 KüLöNBöZő áLLAMBóL, 
eZeK A SZáMOK JóL JeLLeMZIK A 2010-eS MüNCHeNI 
BAuMA MÉreTÉT. 

látogattak 
A Baumára

munkatársaink

  For the 29th time, the largest construction 
industry and building machinery exhibition, 
Bauma, was held this year between April 20-25 in 
its customary location in Munich.
This year Bauma occupied an overall exhibition 
area of 555,000 m2 in the Munich fair cen-
ter, with exhibitors from 3,150 manufacturers, 
distributors from 53 countries, and over 415,000 
visitors from more than 200 countries. 
COLAS Út Zrt. was represented by a team of eight 
from all walks of our profession. Naturally, we 
were most interested in asphalt technology and 
asphalt-laying machinery.

colas út eMPloyees to visit bauMa

2010. április 20. és 25. között immá-
ron huszonkilencedik alkalommal ren-
dezték meg az építőipar és azon belül is 
az építésgépesítés legnagyobb kiállítá-
sát, a Baumát, amelynek helyszíne ha-
gyományosan München. A bajor fővá-
ros – Las Vegas és Párizs mellett – há-
romévenként ad otthont a világ legna-
gyobb gépkiállításának, amelyen a kü-
lönböző építőgép-gyártók vesznek részt, 
hogy kiállíthassák, bemutathassák ter-
mékpalettájuk jelentősebb példányait, 
és felhívhassák a felhasználók figyelmét 
legújabb fejlesztéseikre.
A Bauma idén 555 000 m2-es kiállítási te-
rületet „foglalt el” a müncheni vásárköz-
pontból, és a világ 53 országának 3150 
gyártója és forgalmazója állított ki. Látoga-
tói oldalon 415 000 főt regisztráltak, akik 
a 200 országból érkeztek a helyszínre.

szöveg: Gali Tibor
  fotó: COLAS ÚT Zrt., bauma.de

mérsékleten képes elteríteni a kötő- és 
kopóréteget, lehetővé téve így a rétegek 
tökéletesebb kapcsolódását. Az új tech-
nológia versenytársaként a dyNAPAC a 
„rétegduplázó” finisherét állította ki.
Érdeklődésünk másik fő területeként cso-
dálva szemléltük az egymás mellett fel-
állított aszfaltkeverő tornyokat. Megálla-
pítható, hogy a gyártók, fejlesztéseik so-
rán a legnagyobb hangsúlyt a telepítések 
megkönnyítésére, valamint az energiafel-
használás minimalizálására fektetik.
A kollégák kölcsönös véleményét meg-
fogalmazva elmondható, hogy ez a két-
napos kiállítási program ismét gazda-
gította tapasztalatainkat, és renge-
teg új technikai információhoz juttatott 
bennünket. Sokat gyalogoltunk a hely-
színen, de egyöntetűen állítható, hogy 
megérte a fáradságot. 

A szokásoknak megfelelően a COLAS 
cégcsoport képviseletében a leányválla-
latok gépész és építő szakemberei egy-
aránt nagy érdeklődéssel járták be a te-
kintélyes méretű kiállítást. A COLAS ÚT 
Zrt. részéről egy nyolcfős csoporttal ér-
keztünk, vegyes szakmai összetételben.
Az esemény kiváló alkalom volt a sze-
mélyes találkozásokra a munkáink so-
rán érintett gépgyártó cégek felelős 
képviselőivel, de örömmel találkoztunk 
a külföldi COLAS-os kollégákkal is. Szá-
munkra a legnagyobb érdeklődésre 
számot tartó berendezések természete-
sen az aszfalttechnológia és -bedolgo-
zás gépei voltak.
Az egyik jelentősebb újdonságot ezen 
a területen a VöGeLe által bemutatott 
Online-pave technológia jelentette, amely 
egy komplex géplánccal bedolgozási hő-
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 On March 4, 2010, the “RUGOSOFT 

asphalt mixture and bulk density testing 

methods” – a training program designed to 

present new testing methods and practical 

knowledge – was held at COLAS-HUNGÁRIA 

Technology Directorate in the Central Laboratory 

for the lab staff of COLAS Út. Following the 

introductory presentations, practical skills 

were imparted, and the participants also had a 

chance to perform their own tests. At the end of 

the day, the bulk-density test methods and the 

results were evaluated and discussed, and the 

internal test samples were handed out between 

the COLAS laboratories and testing spots. 

 In the spring of 2010, the training series 
introduced at the Technology Division of 
COLAS-HUNGÁRIA – known as Technology Day – 
continued. The technological presentation was 
visited by one of the main clients of the COLAS 
group, the technological managers from state 
organizations representing the Hungarian road 
administration, who were keen on learning of the 
new testing methods and tools of the Central 
Laboratory. Following the professional day 
held on March 31 for the Traffic Development 
Coordination Center, April 30 saw the 
technical managers from the State Motorway 
Management Company Ltd. attend the event.

further training Practice in technology

Professional training and the 
technology directorate

szöveg: Gonda József
   

technológián 

szakmai képzések 

továbbkézési  

 Technológiai  

gyakorlat 

igazgatóságon 

a

a

2010 tavaszán folytatódott a COLAS-
HuNGárIA Technológiai Igazgatóságán 
elindított és  technológiai napként be-
vezetett szakmai képzések sorozata. 
A technológiai bemutató keretében a 
COLAS csoport jelentős megrendelője-
ként a hazai útügyi adminisztrációt kép-
viselő állami szervezetek műszaki me-
nedzsereiből álló hallgatóság vett részt 
szakmai programunkon, és ismerkedett 
a Központi Labor vizsgálati eszközei-
vel, módszereivel. A KKK (Közlekedésfej-
lesztési Koordinációs Központ) részére 

március 31-én szervezett napot  április 
30-án az áAK (állami Autópálya Kezelő) 
műszaki menedzsereinek látogatása kö-
vette. Puchard Zoltán technológiai igaz-
gató részletes előadást tartott a COLAS 
csoport innovációs és vizsgálati-fejlesz-
tési tevékenységéről, majd Görgényi ág-
nes főtechnológus az aszfaltok és alap-
anyagaik vizsgálati módszereit és ered-
ményeit mutatta be.  Mindkét szakmai 
képzési napot a Központi Laboratórium 
bemutatása és a vizsgálóeszközök is-
mertetése zárta.

Magyar sikerek
COLAS

síversenyen
a

A cOLAS vállalatcsoport challenge 
Ski elnevezésű síversenyét hetedik alka-
lommal szervezték meg 2010. március 
19–20. között a franciaországi Val d’Isere 
lejtőin. 29 csapat 173 résztvevőjével zaj-
lott az óriás szlalom két menete, akik húsz 
országból, illetve régióból képviseltették 
magukat (Franciaország, Marokkó, Mauri-
tius, réunion, Mayotte, Madagaszkár, Gu-
yana, Martinique, Guadeloupe, uSA, Ka-
nada, Magyarország, Szlovákia, Lengyelor-
szág, Ausztria, Anglia, Izland, dánia, Spa-
nyolország, Svájc).
 Az óriás szlalom versenyben részt vevő 
közép-európai csapatban Magyarországot 
Körtvélyessy Géza, erdős Tamás, Pap Kor-
nél és Csufor Sándor képviselte. A COLAS 
közép-európai csapata kiváló versenyzés-
sel az első helyezett svájci csapat mögött 
az előkelő második helyet érte el, meg-
előzve ezzel a francia Sacer leányvállalat 
Északkelet Párizs csapatát. A kiváló ered-
ményhez ezúton is gratulálunk!

szöveg: Kövesdi Tamás
  fotó:COLAS SA

2010. március 4-én a COLAS-
HuNGárIA Technológiai Igazgatóságán 
mérési módszerek és gyakorlati ismere-
tek előadásával és bemutatásával ren-
dezték meg a „ruGOSOFT aszfaltkeve-
rék és próbatest-sűrűség mérési mód-
szerek” témaköreit érintő programot a 
COLAS ÚT laboráns munkatársai részé-
re a Központi Laboratóriumban. A be-
vezető előadásokat követően gyakorla-
ti bemutató és a résztvevők saját vizs-
gálatainak elvégzése történt, majd a 
zsirátoros (Gyratory Shear Press) mód-
szerrel végzett próbatest-készítési el-

járás bemutatása következett. A nap 
végén került sor a testsűrűség mérési 
módszerek és az eredményeinek érté-
kelésére és megbeszélésére, valamint 
a COLAS laboratóriumainak és vizsgá-
ló helyeinek belső körvizsgálati mintá-
inak kiosztására is. A tanfolyam végén 
az eredményes résztvételről minden la-
boráns igazoló oklevelet kapott. remél-
jük, ez az igen hasznos továbbképzés 
is hozzájárul majd COLAS hazai felké-
szültségének, valamint innovatív és ver-
senyképes kivitelezői kapacitásainak 
növeléséhez.

A KIVÁLÓ ErED-
MÉnyHEz GrAtu-
LÁLunK!

BeSZáMOLó
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szöveg: Tóth István 
 fotó: Thinkstock

mint a kiviteli terv módosítását is ered-
ményező pettyegetett őszirózsás és a 
leperdpusztai tavaszi héricses gyep élő-
helyét. A szakemberek a bejárás során 
megállapították, hogy az autópálya-sza-
kasz átadásának és forgalomba helye-
zésének természetvédelmi szempont-
ból nincs akadálya. A különböző helyszí-
neken feltárt, esetlegesen hibaként je-
lentkező kisebb észrevételekre a Nemzeti 
Park igénye és útmutatása szerint gyors 
megoldásokat dolgozunk ki.
összességében megállapítható, hogy 
kollégáink kellő odafigyelésének és kö-
rültekintő munkavégzésének eredmé-
nyeképpen, természet- és környezetvé-
delmi szempontból csak elkerülhetetlen 
mértékű, minimális károkozás történt a 
kivitelezés során. Úgy tűnik, hogy a gya-
korlatban is megvalósítottuk a Fenntart-
ható Fejlődés elvét, hiszen a gyorsfor-
galmi út sikeres megépítése által szak-

Hosszú és kitartó munka után, 2010. 
március 31-én hivatalosan is átadták az 
M6-os autópálya Pécsig tartó szakaszát. 
A COLAS-HuNGárIA Zrt. a munka végez-
tével – a természet védelme iránti elhiva-
tottságáról ismét tanúbizonyságot téve 
– egy utolsó, önálló kezdeményezésű 
egyeztetést és helyszíni bejárást tartott a 
területileg illetékes duna–dráva Nemzeti 
Park szakembereivel. 
A bejárás a természetvédelmi szempont-
ból fontos területekre, így kiemelten az 
ökológiai átjárókra, a NATurA 2000 vé-
dettségű vadátjáróra és területre, vala-
mint az egyedi természeti értéket képvi-
selő területek vizsgálatára terjedt ki.  
A delegáció tagjai megtekintették a 
Sió-híd Nemzeti Parkot érintő részét, 
a Natura 2000 vadátjárót, a szekszár-
di Séd vízfolyást, amely szintén Natura 
2000 státuszú, a 162 km szelvény-
nél lévő hüllő- és kétéltű-átjárót, vala-

AZ M6-OS AuTóPáLyA áTAdáSA 
uTáN A COLAS-HuNGárIA MÉG eGy uTOLSó 
HeLySZÍNI BeJáráST KeZdeMÉNyeZeTT A NyOMVONAL 
áLTAL ÉrINTeTT KIeMeLT TerMÉSZeTVÉdeLMI TerüLeTeKeN.

termÉszetvÉdelmi 

bejárás M6-os 

utolsó  
Az

az
autópályán

   Testifying to its commitment to the 
protection of the environment, upon the 
completion of M6, COLAS-HUNGÁRIA Zrt. held 
a final on-site inspection and reconciliation 
with competent experts from the Duna-Drá-
va National Park. On the whole, it can be 
safely stated that owing to our colleagues’ 
careful approach and thoroughness, no 
environmental damage beyond the inevitable 
was caused during the work. It seems that 
we have succeeded in meeting the Principle 
of Sustainable Development in practice as 
well, as we had also improved ourselves 
professionally by having successfully 
completed the project, and we had also 
managed to preserve our natural heritage and 
values for future generations. 

final insPection of M6 for environMental 
coMPliance 

mailag mi is fejlődtünk, ugyanakkor a ki-
vitelezés során a jövő nemzedék érdeke-
it is szem előtt tartva eredményesen óv-
tuk meg természeti értékeinket. 
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  In March 2010, the preliminary work 
relating to the construction of M0 highway 
(southern stretch, segment II) was begun. Be-
ing a member of the selected consortium to 
carry out the work and in line with its previous 
commitments, COLAS–HUNGÁRIA Zrt. is taking 
an active role in conducting the environment 
and nature protection tasks that may arise in the 
preparatory phase.
As part of preparing the organization plan 
and the designation of areas for use in the 
preliminary phase, it is crucial to pay particular 
attention to the protection of natural values. 
The works affect two Natura 2000 areas 
involving the Great Danube Branch and the 
Ráckeve-Danube branch and flood zones. A 
well-prepared work site and the related area 
designation and careful organization can largely 
contribute to the protection of the environment 
and natural values.

nature and environMental Protection in 
the PreliMinary work of M0

FONTOSNAK TArTOTTuK, HOGy SZAK-
eMBereK BeVONáSáVAL JeLöLJüK KI AZ IráNyeL-
VeKeT  ÉS AZ eGyedI SZABáLyOZáSOKAT, AMeLyeK A TerMÉSZeTVÉdeLMI 
SZeMPONTBóL JeLeNTőS TerüLeTeK, ÉrTÉKeK VÉdeLMÉT BIZTOSÍTJáK.

 KörnyeZetVéDelem
M0-ás előkészítési munkálatainál

Természet- 
az

tékeink védelméhez, megóvásához.
Az előzőek értelmében a területileg  
illetékes duna–Ipoly Nemzeti Park ter-
mészetőreit is bevontuk a területhasz-
nálat előkészítése során. A nyomvonal 
két Natura 2000 területet érint, mely a 
Nagy-duna ágat, illetve a ráckevei-duna 
ágat és árterületeiket jelenti. A kiemelt 
természeti értéket képviselő területek 
nem körültekintő módon megszervezett 
igénybevétele jelentős, és sokszor visz-
sza nem fordítható természeti károkat 
okozhat. Az előkészítő munkálatok so-
rán ezért tartottuk fontosnak, hogy ter-
mészetvédelmi szakemberek bevonásá-
val, egyeztetéssel, majd a területen tör-
ténő bejárás alkalmával jelöljük ki az 
irányelveket és az egyedi szabályozáso-
kat, melyek a legindokoltabb és legki-

sebb károkozással történő munkavég-
zést segítik elő. 
A természet- és környezetvédelmi szem-
pontból történő egyeztetések látszó-
lag a kivitelezés megkezdését bonyolít-
ják, de hisszük, hogy a jó előkészítés se-
gít elkerülni a sokszor csak figyelmetlen-
ségből adódó, felesleges igénybevétel-
lel járó károkozást, esetleges természet-
károsítást.

szöveg: Tóth István
  fotó: Thinkstock

2010 márciusában megkezdődtek az 
M0-ás gyorsforgalmi út (déli ág II. sza-
kasz) kivitelezéséhez kapcsolódó előké-
szítési munkálatok. A COLAS–HuNGá-
rIA Zrt. a kivitelezést végző nyertes kon-
zorcium tagjaként korábbi elhivatottsá-
gához híven, aktívan részt vesz az előké-
születei munkák során felmerülő környe-
zet- és természetvédelmi feladatok el-
végzésében.
Az előkészítési munkához tartozó orga-
nizációs terv készítése és a területhasz-
nálatok kijelölése részeként kiemelt fon-
tosságú a természetvédelmi szempont-
ból jelentős területek, értékek védelme. 
egy jól előkészített munkaterület, illetve 
az ahhoz kapcsolódó területhasználat, 
organizáció jelentős mértékben hozzájá-
rul környezeti elemeink és természeti ér-

és

A nyOMVOnAL 
KÉt nAturA 
2000 tErüLEtEt 
ÉrInt, MELy 
A nAGy-DunA 
ÁGAt, ILLEtVE 
A rÁcKEVEI-
DunA ÁGAt ÉS 
ÁrtErüLEtEIKEt 
jELEntI.
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...

Muzsikál a napsugár ma s ragyogva 
tükröz a Séd:
olyan símán gyűri lejjebb vizei halk 
hüsét,
mint titkos mángorlóból gördülne se-
lyem lepedő.
Kanyarg a mély szakadékban, s locsol-
ja arany csepegő.

(Te se bujhatsz el a naptól, vízmosta 
vad szakadék:
zord lelkem is élvez és áld,
szabad ég! szabad ég!)

Patak! tudod-e: nemsokára itt lesz a 
tavaszi ár!
Jajgatni fogsz, ha vize benned medre-
det tépve leszáll
s csapkod, mint ostoros hóhér: böm-
bölni, zokogni fogsz!
Arany Séd! tudsz-e róla? oly nyugod-
tan ragyogsz...

Kedves olvasók!

Megfejtésként a fenti versrész-
let szerzőjét és címét vár-
juk megfejtőnként külön borí-
tékban.

Beküldési cím
COLAs-HuNGárIA zrt.
MIsOVIts zsuzsA 
1033 BudAPEst
KórHáz u. 6-12.
Beküldési határidő
2010. június 25.

előző szám megfejtése
Weöres sándor: Holdbéli csónakos

A helyes megfejtők közül 
könyvutalványt nyert:
Csepin Zsolt (CH Autópálya Igazgatóság),
Bekes Csaba (COLAS-Alterra), Poles Antalné 
(COLAS-Alterra), Bakosné Kiss Zsuzsa(COLAS-
Alterra), Turánszki Istvánné (COLAS-Északkő),
Csizmadia Andrea (COLAS-Hungária),Tömör 
Ildikó (COLAS-Hungária), Soós Attila (COLAS-
ÚT), Képíró János (COLAS-ÚT), Törőcsikné Se-
regélyes Enikő (COLAS-ÚT)

Megfejtéseket csak a COLAS-HUNGÁRIA Cég-
csoport tagvállalatainak dolgozóitól fogadunk el.

? 



A az alábbi üdülőkben 
nyújt lehetőséget pihenésre, kikap-
csolódásra a cégcsoport dolgozói, 

hozzátartozói számára. 

FAHÁZAK
Nyírjes

Poroszló
sástó

VENDÉGHÁZAK
szarvaskő

Hajdúszoboszló

APARTMAN
Hévíz

Nyár 2010

Időpontegyeztés és foglalás:
szilágyi Edina

Tel:  1/883-1713
Fax: 36/413-153 

szilagyi.edina@colashun.hu

Immár harmadik alkalommal hirde-
tünk fotópályázatot a COLAs Cso-
portban dolgozó munkavállalók ré-
szére.  
A fotókat három témakörben várjuk: 

KÉPESSÉG
KÉPTELENSÉG
KÉPMÁS

Beküldési határidő: 2010. augusztus 31. 
de folyamatosan várjuk a fotókat, mert előzetesen szeretnénk néhányat 
az újságban megjelentetni. A nyertesek fotóit a nevek feltüntetésével 
megjelentetjük lapunkban, illetve megfelelő színvonal esetén külön ki-
adványban.
A pályázat beküldésével minden résztvevő automatikusan lemond 
a fotóval kapcsolatos minden jogáról! 
A fotót, illetve annak hordozóját nem szolgáltatjuk vissza!

FOTóPáLyáZAT 
2010

A fotókat minimum  
3 megapixeles digitális fényké-

pezőgéppel készítve, eredeti, 
javítatlan formában, CD- vagy 
DVD-hordozón, vagy e-mailen 
kérjük a szerkesztőségbe be-

küldeni. Hagyományos fotókat 
is elfogadunk, minimum 10x15 
cm-es papírképként. Egy pályá-
zó maximum 20 képet küldhet 

be. Az fotókat szakértő zsűri te-
kinti át, és választja ki a díja-

zottakat.

Fotózz és pÁlyÁzz!


