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nemzetközi 
ötletpályázat

Van 
ötleted?

A colAs cégcsoport kiemelt célja a Felelős Fejlődés, amelynek jegyében 

ötletpályázatot hirdet dolgozói körében. 

Nemzetközi díjak 

1. díj  2000 euró
2. díj  1000 euró
emellett a colAs-HUNGÁrIA csoport igazgatósága 

50 000 Ft-os díjakat oszt ki.

További információ: Kövesdy Tamás, T: +36 30 498 2924, kovesdy.tamas@colashun.hu
Az egyes ötletek rövid leírással és fotókkal nevezhetők. A zsűri különdíjakat ítélhet meg.
A 2009-es nemzetközi versenybe való nevezés határideje 2009. december 31., 
a hazai versenyre szóló nevezéseket 2010. március 31-ig várjuk. 

Immár harmadik alkalommal hir-
detünk fotópályázatot a colAs 
csoportban dolgozó munkavállalók 
részére.  
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 
kiadványban.
A pályázat beküldésével minden résztvevő automatikusan lemond 
a fotóval kapcsolatos minden jogáról! 
A fotót, illetve annak hordozóját nem szolgáltatjuk vissza!

Szakmai tudáS
munkabiztonSág 

környezet 
HatékonySág 

FoTópÁlyÁZAT 
2010

A fotókat minimum  
3 megapixeles digitális fényké-

pezőgéppel készítve, eredeti, 
javítatlan formában, cd- vagy 
dVd-hordozón, vagy e-mailen 

kérjük a szerkesztőségbe 
beküldeni. Hagyományos fo-

tókat is elfogadunk, minimum 
10x15 cm-es papírképként. 

egy pályázó maximum 20 képet 
küldhet be. Az fotókat szakértő 
zsűri tekinti át, és választja ki a 

díjazottakat.
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Ismerve az utóbbi két-három év 
gazdasági, politikai eseményeit, és 
ezeknek a piacot és a Cégcsoport hazai 
vállalkozásait érintő hatásait, utólag visz-
szatekintve talán pozitív üzenetként is 
felfoghatjuk, hogy ezen periódus kiadvá-
nyaiban az Északkő esetében alapvető 
nehézségekről és drámai változásokról 
soron kívül nem kellett számot adnunk.  
Társaságunknak sem volt azért izga-
lommentes az eltelt időszak. 2006-os, 
rekord árbevételünk után, 2007 évben 
közel 50 százalékkal esett vissza érté-
kesítésünk. A 2008-as üzleti évünk is 
kedvezőtlenül alakult, bár a kormányzat 
által beharangozott uniós források 
infrastruktúra-fejlesztési célú felhasz-

nálásának indulásában bízva, kissé 
optimisták voltunk, végül, elsősorban 
a iii. negyedévben tapasztalt kereslet-
visszaesés okán az utóbbi tíz évünk 
legalacsonyabb árbevételét realizáltuk.
Pénzügyileg ráadásul terhelt bennünket 
a ColAs Csoportba tartozásunk idősza-
kának legnagyobb beruházása. Nem 
lehetett tovább halasztani, Tállyán – az 
elavult elő- és másodtörési technológia 
helyett – új bányaművelési szinten, új 
feldolgozósort kellett építeni.
Az Északkő esetében már közel két 
évtizede gyakorlat, hogy a Társaság az 
üzemek gazdálkodását, termelési prog-
ramját, létszámát, a piaci igényekhez 
alkalmazkodva folyamatos kontroll alatt 
tartja, és az üzleti év alakulásának meg-
felelően, szükség szerint alakítja.  
A piachoz való rugalmas alkalmazkodás 
lehetőségét a ColAs-ÉszAkkő centra-
lizált szervezeti felépítése és tapasztalt 
kollektívájának együttese biztosítja. 
Egyrészt a teljesítmény – értékesítési és 
termelési folyamat – megfelelő szintű 
napi, heti, havi elemzése mellett, az 
adott szakterület felügyeletét ellátó 
kollégákkal előkészített és közösen 
meghozott döntések, másrészt pedig a 
kritikus üzleti években – részben az élet 
által is befolyásolt – racionális döntések 
sorozatával igyekeztünk megfelelni a 
saját, tulajdonosi, munkavállalói, meg-
rendelői elvárásoknak. 
Büszkék lehetünk rá, hogy a szűkös 
gazdasági kilátások mellett sem kellett 
megválnunk felmondással egyetlen 
állandó dolgozónktól sem, ugyanakkor 
a bizonytalansággal teli időszakban a 
tulajdonosi elvárásoknak megfelelve is 
biztosítani tudtuk dolgozóink számára 
a családjuk biztonságos megélhetését 
jelentő kompenzációt.      
Érdekes módon a gazdasági válság 
hazai megjelenésének idején, 2008. 
iV. negyedévében kezdett élénkülni 
üzemeink piaci vonzáskörzetének zú-
zottkő iránti kereslete. A 2009-es üzleti 
év tavaszától mind a mai napig ennek 
folytatását érzékeljük üzemeink több-
ségében. kiemelendő Nógrádkövesd és 
gyöngyössolymos piaca. Előbbi 2009. 
márciustól három műszakban termel a 

 Readers last received information on 
the actual situation of COLAS-ÉSZAKKŐ in the 
newspaper of COLAS Group in April 2008. In 
light of the economic and political events of the 
past two to three years, and the effects of these 
on the market and the domestic business of 
the Group, it is positive news that the Északkő 
experienced no difficulties and dramatic 
changes during this time.
This period was not without excitement for 
our company. After our record sales revenue 
in 2006, sales dropped by almost 50%. The 
business year of 2008 was unfavorable as well, 
we realized the lowest sales revenue compared 
to the past ten years primarily due to the decline 
of demand experienced in the third quarter.
Another financial burden was imposed on us 
by the largest investment since we joined the 
COLAS Group. It could not be postponed. A new 
processing line had to be built on a new mining 
level instead of the overaged coarse and post 
crushing technologies.  
Our management’s common practice is the 
continuous monitoring and controlling of 
production program and headcount and 
modifying these according to market needs. We 
did our best to comply with the expectations of 
our owners and clients by rational decisions in 
the critical business years.
We are proud that we did not have to dismiss 
any of our regular workers despite the difficult 
economic prospects.
Interestingly enough demand for coarse 
crushed stone in the area of our quarries 
began to increase at the first phase of the 
economic crisis, which trend continued in 
most of our quarries since the spring of 2009. 
Outstanding markets are Nógrádkövesd and 
Gyöngyössolymos. The former one has been 
producing in three shifts since March 2009 
products of NZ and KZ, while the latter produces 
M and NZ products in two shifts. 
We anticipate the sales revenue to be HUF 4.2 
billion this year after the October accounting, 
20% over our 2008 basis. 
Due to the recent experiences of 2007 
and 2008, our business plan for next year 
is characterized by caution as opposed 
to optimism. But the first half-year seems 
reassuring with the construction works of:
• the M31, M0, M3 and M43 Freeways,
• the Debrecen ring-road, 
• the starting Záhony railroad relaying, 
• the continued Tárnok–Székesfehérvár railway,
• the railway construction of Kelenföld-Tárnok, 
currently being tendered.
But the political and economic uncertainties 
and risks of the future demand caution.
We are all happy that we had no work accidents 
in 2008 and 2009, nor any days off or absences 
as a result. But we are still continuously 
organizing work-safety trainings and controls. 
Our motto in work safety and health – “We 
want everybody to get home” – is even more 
accentuated near Christmas. In this spirit, I 
wish a pleasant rest at the end of the year and a 
healthy, happy and successful happy new year 
to all our readers and colleagues!

Looking back and around at coLaS-ÉSZakkŐ

A ColAs CsoPorT 
HAzAi lAPJáNAk 2008. 
áPrilisi száMáBAN TAlálkoz-
HATTAk lEguTÓBB A ColAs-ÉszAkkő 
AkTuális HElyzETÉről szÓlÓ TáJÉkozTATássAl. 

Visszatekintés
helyzetkép 

szöveg: Cseh Zoltán
  fotó: CÉK

COLAs-ÉsZAKKŐNÉL

és

a

jelentős Nz-, kz-igény miatt, míg utóbbi 
két műszakos munkarendben, M- és 
Nz-anyagok gyártásával. október havi 
zárás után tervezett idei árbevételünket, 
a 2008-as bázist, mintegy 20 százalék-
kal meghaladva, 4,2 milliárd forintban 
prognosztizáljuk. 
2007 és 2008 friss „élményei” miatt 
jövő évi üzleti tervünket ismét inkább az 
óvatosság, mint az optimizmus jellemzi. 
ugyan biztató i. félévet és további lehe-
tőségeket látunk az: 

 M31, M0, M3 és M43 gyorsforgalmi utak,
 Debrecen elkerülő, 
 Záhony vasúti átrakó kezdés, 
 Tárnok–Székesfehérvár vasút folytatás,
 Kelenföld–Tárnok pályáztatás alatt álló  

     vasútépítés 
építési munkáiban. 

Mindezzel együtt a jövő politikai és gaz-
dasági bizonytalanságaiban rejlő koc-
kázat józanságra int minket. Jövőnket 
továbbra is a már jól bevált előretekintő 
és lelkiismeretes munkánk garantálja. 
Dolgozóink anyagi biztonságának fenn-
tartása mellett egyaránt közös érdek 
életük és egészségük védelme. Mindany-
nyiunk számára megnyugtató és öröm-
teli, hogy 2008-ban és 2009-ben nem 
volt munkabalesetünk, sem ezek miatt 
kieső munkanap vagy kiesett táppénzes 
nap. Bár ismételten jól vizsgáztunk 
magunk és egymás iránti figyelemből, 
ennek ellenére, illetve éppen emiatt, 
munkavédelmi oktatásainkat és ellen-
őrzéseinket továbbra is folyamatosan 
szervezzük. A munka- és egészségvé-
delemben használt mottónk „Mindenkit 
hazavárunk” értelme karácsony táján 
otthon, családi körben talán még jobban 
kirajzolódik. Ennek szellemében kívánok 
valamennyi kedves olvasónak és kollé-
gának kellemes év végi kikapcsolódást, 
valamint egészségben, élményekben és 
sikerekben gazdag 2010-es esztendőt! 
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Fenti indokokra hivatkozva az utóbbi 
években néhány beruházási szándék 
megvalósulása késik vagy már elvérzett 
– pl. szalmaerőmű, szivattyús vízerőmű, 
bányanyitás, de golfpálya építése is. Ez 
is jelzi, hogy különleges figyelmet kíván 
részünkről ezen régióban a bányászati 
tevékenységünk folytatásához szüksé-
ges jogi, hatósági feltételek biztosítása. 
Ehhez a szükséges hatósági, szakmai 
kapcsolaton túl folyamatosan jó partneri 
viszonyt kell ápolnunk az érintett önkor-
mányzatokkal, helyi közösségekkel és 
civil szervezetekkel. Érzékenyeknek kell 
lennünk problémáikra úgy, hogy eköz-
ben igyekszünk jobban megismertetni 
és számukra igazolni tevékenységünk 
szükségességét.
Valljuk, hogy csak folyamatos fejlesz-
tésekkel és a közvetlen társadalmi és 
természeti környezetünkkel összhang-
ban folytatott munkával biztosíthatjuk 
társaságunk fenntartható fejlődését.

 Despite the economic difficulties of 
last year we created the prerequisites of 
serious development at our company. We are 
pleased with the new coarse and post crushing 
technology installed in Tállya for approximately 
EUR 3.3 million, providing more economical 
and safer conditions, a better work situation, 
and more environment-friendly settings for the 
challenges of the M3 project.
We are happy to announce that we won HUF 500 
million in non-repayable subsidies in the GOP 
tender in the framework of the New Hungary 
Development Plan.
We would also like to replace the two outdated 
coarse crushing stations operating in Szob with 
one modern device with great power. We would 
also like to diminish the middling content of 
the NZ 0/2 and NZ 0/4 products in Szob and 
Nógrádkövesd. A special grading equipment 
will arrive to Nógrédkövesd this year that will be 
installed during the winter. If the experiences are 
positive, we will realize this investment in Szob 
as well.
Prospects for growing our market and sales 
revenues are provided by the future exploitation 
of our constantly studied mining and sales 
options in the Transdanubia area. Several 
options are weighed at the moment, one of them 
is already in the end phase of negotiation, where 
the draft contract is finalized. 
We are organizing professional negotiations 
in the stone committee of the Hungarian Road 
Society (MAÚT). We would like to discuss the 
necessity of the petrophysics regulations in 
Hungary that are stricter than those of the 
neighboring countries, as well as the problem of 
the quality KZ 4/8 that is by-produced in large 
quantities during the production of KZ 8/11 but 
is used to a much smaller extent. 
As a member of the Hungarian Mining 
Association (MBSz), our Company is 
participating in the evaluation process of 
legislative bills concerning mining activities. 
We would like to achieve in the near future 
the preparation of the “Mineral property 
management strategy and its regulation” that 
does not exist at the moment in Hungary.
Our mines in the Zemplén Mountains are in an 
exclusive environment. While the density of 
Natura 2000 in Hungary is 20.9%, this figure 
is 39% in Borsod-Abaúj-Zemplén county. In 
the area of the Tokaj-Hegyalja wine region, 
our mines are operated near World Heritage 
Sites and protected areas. This caused delay 
or impediment of certain investment attempts 
in the past years. Provision of the legal and 
authority prerequisites necessary to carry on the 
mining operations in this region requires special 
attention. Beside contacts with the relevant 
authorities, we have to have a good relationship 
with the municipalities, local societies and civil 
organizations. We have to be sensitive to their 
problems while presenting and justifying the 
necessity of our work to them.
We believe that the sustainable development 
of our company can only be ensured through 
continuous development and work in harmony 
with our close social and environmental 
surroundings.

deveLopment and environment-friendLy 
thinking at coLaS-ÉSZakkŐ

MEGELÉGEDÉSünKrE SzOLGÁLHAt 
A MIntEGy 3,3 MILLIÓ EurÓ 
ÉrtÉKBEn, tÁLLyÁn MEGvALÓSítOtt 
új ELŐ- ÉS MÁSODLAGOS törÉSI 
tEcHnOLÓGIÁnK, MELLyEL MA 
MÁr SOKKAL GAzDASÁGOSABB, 
üzEMBIztOSABB FELtÉtELEKKEL, 
jOBB MunKA- ÉS KörnyEzEtvÉDELMI 
KörüLMÉnyEK Között vÁrHAtjuK 
AKÁr Az M3 PrOjEKt IGÉnyEIvEL 
jELEntKEzŐ KIHívÁSOKAt IS.

Az ElMÚlT ÉV gAzDAsá-
gi körNyEzETÉNEk NEHÉzsÉgEi 
EllENÉrE koMoly FEJlEszTÉsEk FElTÉTElEiT 
TErEMTETTÜk MEg TársAságuNkNál. 

Fejlesztések 
környezettudatos gondolkodás  

szöveg: Cseh Zoltán ügyvezető
  fotó: CÉK

COLAs-ÉsZAKKŐNÉL

és

a

örömmel adunk hírt arról, hogy 
az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
keretében a goP pályázati rendszerben 
500 millió Ft fejlesztési célú, vissza nem 
térítendő támogatást nyertünk.
Ezen felül 2010-ben szeretnénk meg-
oldani a szobon működő két, elavult 
előtörő állomás egyetlen korszerű, nagy 
teljesítményű eszközzel történő kiváltá-
sát. Megoldást keresünk továbbá szob 
és Nógrádkövesd üzemekben Nz 0/2 és 
Nz 0/4 termékek finomrész tartalmának 
csökkenésére. Ennek első fázisaként 
még idén megérkezik Nógrádkövesdre 
egy speciális osztályozó berendezés, 
melynek beépítését még a tél folyamán 
tervezzük. Amennyiben üzemeltetés 
során kedvező tapasztalatokat szer-
zünk, úgy szobon is megvalósítjuk ezt a 
beruházást.
Piacunk, árbevételünk bővítését elsősor-
ban a Dunántúlon folyamatosan kutatott 
bányászati és értékesítési lehetőségek 
jövőbeni kiaknázásában látjuk. Jelenleg 
is több lehetőséget mérlegelünk, egyi-
kük már a tárgyalási folyamat végén, 
a szerződéstervezet egyeztetésének 
fázisában van. 

A MAÚT kőbizottságában újra szakmai 
egyeztetések kezdeményezését tervez-
zük, szeretnénk megtárgyalni a szom-
szédos országokhoz képest szigorúbb 
hazai kőzetfizikai előírások szükséges-
ségét, illetve a kz 8/11 gyártása mellett 
országszerte nagy mennyiségben ke-
letkező, de ahhoz mérten jelentéktelen 
mértékben felhasznált kiváló minőségű 
kz 4/8 problémáját. 
A Magyar Bányászati szövetség tagja-
ként Társaságunk is részt vesz a bányá-
szati tevékenységet érintő törvényterve-
zetek véleményezési folyamatában.  
A közeljövőben számos bányavállalkozó-
val egyetértve szeretnénk elérni, hogy a 
hazánkban hiányzó „ásványvagyon gaz-
dálkodási stratégia és annak részletes 
szabályozása” mielőbb elkészüljön.
zemplénben működő bányáink kü-
lönleges környezetben vannak. Míg 
hazánk területének Natura 2000 
lefedettsége 20,9 %, addig Borsod-
Abaúj-zemplénben ez 39 %. Emellett a 
Tokaj-Hegyaljai borvidéken világörökségi 
területek, illetve tájvédelmi körzetek – 
melyen nemzeti park státusz tervezett 
– mellett üzemeltetjük bányáinkat. 
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közEl  
500 MilliÓ 
ForiNTos 
TáMogATási összEg 
ElNyErÉsÉVEl 
CsAkNEM 
EgyMilliárDos 
EszközBEszErzÉsi És 
iNFrAsTrukTurális FEJlEszTÉsT 
VAlÓsíT MEg A ColAs-ÉszAkkő.

 
A cOLAS-ÉSzAKKŐ Bányászati kft. 
az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
gazdaságfejlesztési operatív Program 
goP-2009-2.1.2/C jelű kiírásra benyúj-
tott pályázatát, melynek címe „A ColAs-
ÉszAkkő Bányászati kft. komplex, több 
telephelyet érintő technológiai beruhá-
zása” a gazdaságfejlesztési Programok 
irányító Hatósága közel ötszázmillió 
forint összegű támogatásra érdemesnek 
ítélte 2009. augusztus 4-én. A beruhá-
zások az Európai unió támogatásával 
az Európai regionális Fejlesztési alap 
társfinanszírozásával valósulnak meg. 
A pozitív döntéshez a bíráló bizottság 
javaslata volt szükséges. A bizottság 

a ColaS MagaZIn
A magazin az elmúlt, több mint 10 
évben számos alkalommal újult meg és 
egyre javuló minőségben jelent meg a 
szerkesztőségi munkában részt vevő 
saját munkatársaink önkéntes munkája 
eredményeként. Bízunk abban, hogy a 
ColAs Mozaik sok értékes információ-
val szolgált eddig is az önök – kollégá-
ink és partnereink – számára. A 
kiadvány értékébe vetett hittel 
döntötte el a cégcsoport vezetése 
és a szerkesztőség, hogy a maga-
zint arculatában és kiadási mun-
kafolyamatában is megújítjuk. 
A jövőre nézve fontos szempon-
tunk volt, hogy olyan partnerrel 
dolgozzunk együtt, amelyik képes 
a teljes kiadási folyamat elvégzé-
sére: a tördelési, képszerkesztési 
és grafikai feladatoktól kezdve 
a fordításon, lektoráláson és a 
nyomdai kivitelezésen át a pos-
tázásig, kiszállításig. ráadásul 
végül mindez a korábbi költségek-
hez képest 25 %-kal olcsóbban 
valósul meg.
A ColAs Mozaik megújítására pályá-
zatot írtunk ki, amelyre hét ajánlat 
érkezett. A szerkesztőségből álló érté-
kelő bizottság az ajánlatok közül három 
pályázatot választott ki, amelyek teljes 
körű ajánlat keretében előnyös árakat 
ajánlottak és kiadói felkészültségben, 
nyomdai minőségben, referenciákban 
a legjobb pályázatot nyújtották be. A 
három ajánlattevőt egy második pályá-
zati körben kreatív ajánlat készítésére 
kértük. A nyertes ajánlattevővel végzett 
közös munka eredményeként alakult ki 
a ColAs Mozaik megújult arculata. 

Reméljük, hogy ezúttal is sikerül to-
vábblépnünk és a megújult újság elnyeri 
tetszésüket!

PáLyáZAt	

az elérhető maximális 100 pontból 87 
pontra értékelte a pályázatot és 7 igen 
0 nem és 0 tartózkodás mellett 50 %-os 
támogatásra javasolta.
A támogatás elnyerésével a Társaság 
közel egymilliárd forint összköltségű be-
ruházási projektjét tudja megvalósítani. 

A projekt új eszközök beszerzéséből 
és infrastrukturális beruházásból áll. 
A Társaság négy kőbánya üzemében 
– Tállya, Tarcal, Bodrogkeresztúr és 
sárospatak –  gépi eszközök:  1db  kő-
zetfúrógép, 1db dömper, 2 db kotrógép, 
4 db homlokrakodó, 1 db teleszkópos 
munkagép, 1 db laborberendezés és 1 
db mobil törő és osztályozó berendezés 
beszerzésével a technológia korszerű-
sítése fog megtörténni. Az információs 
technológia fejlesztése  5 db új tankoló 
automata rendszer beüzemeltetésével 
valósul meg. A tállyai kőbányaüzemben 
infrastrukturális beruházással új 
aszfaltburkolatú üzemi utat  és kerítést 
építenek. A projekt tervezett befejezési 
határideje: 2011. május 31.

a SucceSSfuL tender for 
technoLogicaL inveStment

 The bid of the COLAS-ÉSZAKKŐ submitted 
for a tender of the Economic Development 
Operative Program of the New Hungary 
Development Plan was awarded almost HUF 500 
million in subsidies by the Gazdaságfejlesztési 
Programok Irányító Hatósága (Directing Authority 
of Economic Development Programs) on August 
4, 2009. The investments will be realized with the 
support of the European Union, with co-financing 
of the European Regional Development Fund. Prior 
to the positive evaluation, the judging committee 
gave 87 out of maximum 100 points to the tender 
and referred it to be supported to 50%. With the 
help of the tender, the Company can realize its 
investment project with a total cost of almost HUF 
1 billion. The project consists of the purchase of 
new equipment and infrastructural investments. 
The Company will purchase new machinery for four 
of its quarry plants – Tállya, Tarcal, Bodrogkeresztúr 
and Sárospatak: one drilling rig, one dump truck, 
two excavators, four front-end loaders, one 
telescopic machine tool, one piece of laboratory 
equipment, and one mobile breaking and grading 
machine. Information technology development will 
be conducted at the same time, installing five new 
automatic refueling devices. At the quarry plant in 
Tállya, a new in-plant road will be built with asphalt 
pavement, as well as a fence. The planned finishing 
time of the project is May 31, 2011.

coLaS moZaik haS been renewed

 With belief in the COLAS publication, 
the management of the company group and 
the editors decided to give a new design to the 
magazine and process publishing in a new way. 
We looked for a partner for the publishing who is 
able to perform the full process. Eventually we 
resolved it at a price 25% less than the previous 
costs. We hope we managed to step forward and 
our readers enjoy the new magazine.
The purpose of the newly redesigned website is 
to present the companies of the COLAS Group 
together to the viewers indicating that we all 
belong to the COLAS family. We hope the new 
design of the website reflects our work and 
expertise.

tErvEzEtt 
BEFEjEzÉSI HAtÁrIDŐ: 
2011. MÁjuS 31.

szöveg: Sipos István
  fotó: (sxc)

szöveg: a szerkesztőség
  fotó: ColaS

technológiai 
Sikeres

ÉS a ColaS CSoporT honlapja IS
Az új formában kidolgozott honlap 
célja, hogy a ColAs Csoportba tartozó 
társaságokat együtt mutassa be az 
érdeklődők számára, jelezve ezzel, hogy 
mindannyian a ColAs nagy családjába 
tartozunk. Emellett az egyes leányvál-
lalati honlapok továbbra is hivatottak 
arra, hogy a társaságokról részletesebb 

információval szolgáljanak. A csoport 
honlapján az egyes társaságok rövid 
bemutatása mellett referenciákat 
mutatunk be, híreket közlünk képekkel 
és a munkák helyszínét megmutató tér-
képpel együtt. A ColAs Mozaik korábbi 
számait elérhetővé tesszük, és külön 
oldalon szólítjuk meg a cégcsoportunk 
iránt érdeklődő mérnökhallgatókat és 
álláskeresőket. A honlap frissítésének 
feladatát mostantól a ColAs Mozaik 
szerkesztősége látja el. reméljük, a 
honlap új arculata is méltó módon tük-
rözi munkánkat és felkészültségünket. 
Tisztelettel kérjük, hogy a honlapot 
népszerűsítsék ismeretségi körükben!

beruházásra

MEgÚJULT
www.colas.hu
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A cOLAS-HunGÁrIA és a ColAs-
ÉszAkkő vállalatoknál 2008. júliustól 
bevezettük a cafetéria rendszert. Ennek 
fontos eleme a választhatóság, így 
minden egyes munkatárs szabadon 
dönthet az igényeinek legmegfelelőbb 
juttatási formáról. A ColAs ÉPíTő és a 
ColAs-AlTErrA vállalatoknál a kollektív 
szerződésben biztosított, béren kívüli 
juttatásokat kapták a munkavállalók, az 
étkezési jegyet és az önkéntes pénztári 
hozzájárulást (ColAs ÉPíTő).  
2010-től az adójogszabályok kedvezőt-
lenül érintik a béren kívüli juttatásokat, 
konkrétan a jogalkotó megszünteti ezen 
juttatások adómentességét. A jelentkező 
többletköltségek miatt sok vállalat meg-
szünteti a cafetéria rendszert 2010-től, 
ám vállalatcsoportunk tagjai – reagálva a 
munkavállalók részéről jelentkező igények-
re – kiterjesztve továbbra is működtetni 
szándékoznak a béren kívüli juttatások 
rendszerét. Ennek oka: bár az adóteher 
(25 %) hasonló a bérek után fizetendő 
járulékteherhez (27 %), mégis maga a 
juttatás nettó bevételt eredményez a 
munkavállalónál, mert a juttatásból a bért 
terhelő adót és járulékokat nem kell le-
vonni. Az egyes vállalatok által biztosított 
keretösszegről külön tájékoztatást kapnak 

majd az adott vállalat munkavállalói. A 
keretösszegen belül azonban egységes 
választható juttatásokat biztosít valameny-
nyi vállalat, melyek a következők lesznek:

1. Melegétel-utalvány
2. Önkéntes pénztári hozzájárulás 

(egészség- és nyugdíjpénztár)
3. Internetutalvány
4. Üdülési csekk 
5. Iskolakezdési támogatás

Azaz a hidegétkezési-utalvány, ajándék-
utalvány és a kultúrautalvány nem lesz 
választható, mert esetükben a fizetendő 
adó- és járulékteher 81 % lenne!
Amíg a melegétel-utalvány, az ön-
kéntes pénztári hozzájárulás és az 
internetutalvány havi rendszerességgel 
kapható, addig az üdülési csekk és az 
iskolakezdési támogatás esetében a 
munkavállaló „halmozza” a juttatási ösz-
szeget és a kifizetési határidő elérésekor 
juthat hozzá az utalványokhoz. 
A melegétel-utalvány maximum ösz-
szege 18 000 Ft lesz. Ahol pl. 15 000 Ft 
lesz a cafetéria kerete, ott akár a teljes 
összeget igénybe lehet venni melegétel-
utalványként. De lehet ennél kisebb, 
és akár 500 Ft-tal osztható összegben 
is igényelni a juttatást. Felhasználható: 
meleg étel, fogyasztásra alkalmas kész-
étel vásárlására, de számos nagyobb 
üzletben, ahol étkezde is működik, az 
utalvány szélesebb körben is beváltható. 
önkéntes egészségpénztári hozzájá-
rulás maximum összege a minimálbér  
30 %-a lesz (jelenleg ez 21 450 Ft). A fel-
használásnak több módja van a pénztár-
tagok számára. A nagyobb pénztáraknál 
egészségpénztári kártyát kapunk, amely-
lyel bankkártyaként fizethetünk az elfoga-
dóhelyeken. Emellett megfelelő számlákat 
beküldve a pénztár a juttatás mértékéig a 
bankszámlánkra utalja át azok értékét. Az 
igénybe vehető szolgáltatások általában: 
prevenciós szolgáltatások (pl. szűrővizs-
gálatok), kiegészítő egészségbiztosítási 
szolgáltatások (pl. fogászat), gyógyszerek, 
gyógyászati segédeszközök, szemüveg, 
kontaktlencse vásárlása, kieső jövedelem 
pótlása, fürdőszolgáltatás, gyógyüdülés, 
sportszolgáltatás. 

NoHA A gAzDAsági 
Válság HATásárA 
sok CÉg MEgszÜN-
TETi A CAFETEriáT 
2010-Től, A ColAs VállAlAT-
CsoPorTNál ToVáBBrA is MEg-
MArAD A BÉrEN kíVÜli JuTTATások rENDszErE.

A

rendszer
jövője

szöveg: : dr. révész Margit 
  fotó: (sxc)

CAFetéria
juttAtÁS öSSzEGE: 10 000 ft

BÉrKÉnt törtÉnŐ KIFIzEtÉS ESEtÉn

MunKÁLtAtÓ öSSzKöLtSÉGE: 12 700 ft

MunKAvÁLLALÓ ÁLtAL 
rEALIzÁLt BEvÉtEL: kb. 5700 ft

juttAtÁS öSSzEGE: 10 000 ft

BÉrEn KívüLI juttAtÁS ESEtÉn

MunKÁLtAtÓ öSSzKöLtSÉGE: 12 500 ft

MunKAvÁLLALÓ ÁLtAL 
rEALIzÁLt BEvÉtEL: 10 000 ft

önkéntes nyugdíjpénztári hozzájáru-
lás maximum összege a minimálbér  
50 %-a lesz (jelenleg ez 35 750 Ft), amely 
ezáltal a havi cafetéria-keret összegéig 
igényelhető. A munkavállaló az önkéntes 
nyugdíjpénztárba befizetett összeghez 
nyugdíjba vonulásakor egy összegben 
vagy járadék formájában juthat hozzá; ho-
zama kamatadó-mentes; 10 év várakozási 
idő után a hozam kifizetése adómentes. 
kedvezményezett megjelölésével az 
összeg örökölhető. önkéntes pénztári tag-
ság létesítése szükséges egy szabadon 
választott pénztárral. A juttatás összegét 
a vállalat havonta utalja a pénztáraknak.
internetutalvány maximum összege a 
cafetéria-keret összegével lesz azonos. 
Felhasználható: internet-hozzáférés léte-
sítésére, az egyszeri csatlakozási díj és 
a havi előfizetési díjak megfizetésére és 
bármilyen névértékkel igényelhető (cél-
szerű a havi előfizetési díjjal megegyező 
értékben). Teendők: munkavállaló szerző-
dést köt az internetszolgáltatóval, kiépít-

teti a rendszert, a nyilatkozat alapján a 
munkáltató megrendeli az utalványokat, 
amelyeket a munkavállaló – az általa 
megadott e-mail címre – online utalvány 
formájában kap meg közvetlenül az utal-
vány kibocsátójától. 
üdülési csekk maximum összege a 
minimálbérrel lesz azonos, ez jelenleg  
71 500 Ft/év/fő. Ezt a juttatást nemcsak 
a munkavállaló kaphatja, hanem a közeli 
hozzátartozója is. így akár a teljes éves 
cafetéria-keret üdülési csekkben vehető 
igénybe. Pl. havi 15 000 Ft keret esetén 
az éves összeg: 180 000 Ft, ezt már egy 
háromtagú család is ki tudja használni, 
ha a munkavállaló nemcsak saját ré-
szére, hanem házastársa és gyermeke 
részére is igényli az üdülési csekket.  A 
kért összeget három évközi időszak havi 

részleteiből „felhalmozott” részössze-
gekben fizetjük ki: január–május 2010. 
június 15-ig; a június–augusztus 2010. 
szeptember 15-ig; majd szeptember–
december hónapokat 2011. január 15-ig. 
Nagyobb összeg igénylése az egész csa-
ládra választható a teljes összeg év végi 
kifizetésével, így a csekkek érvényességi 
ideje azonos lesz.
iskolakezdési támogatás maximum ösz-
szege a minimálbér 30 %-a lesz (jelenleg 
ez 21 450 Ft/év/gyermek), amelyet 
mindkét szülő megkaphat ugyanazon 
gyermek után. A januártól júniusig „fel-
halmozott” havi részösszegeket egyben, 
a 2010. július első felében megrendelt 
utalványokkal adjuk át. 

Ez a cikk csak a legfontosabb informá-
ciókat tartalmazza, valamennyi tudni-
valót a vállalati cafetéria-szabályzatok 
ismertetnek, amelyeket ezért fontos 
áttanulmányozni. A juttatások igénylé-
séhez nyilatkozat személyes kitöltése 
szükséges. Az ebben szereplő táblázat ki-
töltésekor az egyes hónapok oszlopaiban 
a megfelelő juttatás sorába kell beírni 
az igényelt összeget. Nem kell (de lehet) 
minden hónapban ugyanazon juttatást 
igényelni és lehet változtatni a hónapok 
között. Pl. jan.–ápr. havi 15e Ft üdülési 
csekk (össz: 60eFt), máj.–jún. 10eFt 
iskolakezdési támogatás (össz: 20eFt) és 
5eFt/hó melegétel-utalvány; júliustól pe-
dig 15 000 Ft melegétel-utalvány. Ekkor 
a juttatások „kézhezvétele” a következő: 
jan.–ápr. „felhalmozás” után június 15-ig 
60eFt üdülési csekket + 5eFt meleg étel 
utalványt (május havi); július 15-ig 20eFt 
iskolakezdési támogatást + 5eFt meleg-
étel-utalványt (június havi); augusztustól 
pedig havonta 15eFt melegétel-utalványt 
kap az igénylő. 
A nyilatkoztatás várható időpontja: 2010. 
január első fele, amikorra a minimálbér 
összege hivatalossá válik, valamint a 
juttatásokra vonatkozó jogszabályok is 
hatályba lépnek. 

 The tax legislation of 2010 abolishes tax-
free benefits. Because of the additional costs 
arising from this, many companies discontinue 
the cafeteria system from 2010 on, but the 
members of our company group – as a reaction 
to demand received from the employees – 
will maintain the extra benefit system. All 
information concerning the benefits will be 
included in the corporate cafeteria rules. 

the future of the cafeteria SyStem 
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A DEBrECENi 
ElkErÜlő közEl 
TizENkÉT kiloMÉTErEs 
szAkAszáT A ColAs ÉPíTő 
ÉPíTi.

 
A „4. sz. főút Debrecent elkerülő (35. 
sz. főút és a 4. sz. főút Hajdúhadház 
visszatérő ág között) szakasz kivitele-
zési munkái” elnevezésű projektet nyílt 
közbeszerzési eljárás keretében nyerte 
el a ColAs ÉPíTő zrt.
A beruházás uniós forrásból valósul meg, 
a Nemzeti infrastruktúra Fejlesztő zrt. 
megrendelésére. A megnyert projekt szer-
ződését 2009. június 29-én írta alá rész-
vénytársaságunk a megrendelővel, 2011. 
március 15-ei teljesítési határidővel. A 
kivitelezés során feladatunk a 35. sz. főút 
és a 4. sz. főút összekötő szakaszának 
megépítése mintegy 11,9 km hosszúság-
ban. Az említett szakaszon beépítésre 

A cOLAS ÉPítŐ zrt. Debreceni Terü-
leti igazgatósága sikeres pályázatával 
elnyerte a 4-es sz. főút Hajdú-Bihar 
megyei szakaszok 180+400–199+950 
(i. szakasz) és 241+650–248+480 (ii. 
szakasz)  km szelvények közötti, 11,5 
tonnás burkolat-megerősítési munkáit.
A két szakaszon összesen 91 000 ton-
nányi aszfalt beépítését irányozták elő, 
zömével három rétegben. Hat csomópont 
épül át a biztonságosabb közlekedés 
érdekében és két új tengelysúly-mérő 
állomást alakítunk ki. A keleti főcsatorna 
hídfelújítása is a projekt része. Több, kis- 
és középfeszültségű elektromos keresz-
tezés szabványosítását végezzük majd 

A közElMÚlTBAN 
kEzDőDöTT A 
4-Es sz. FőÚT kÉT 
HAJDÚ-BiHAr MEgyEi 
szAkAszáNAk 11,5 ToNNás 
BurkolATMEgErősíTÉsE,  
A ColAs ÉPíTő kiViTElEzÉsÉBEN.

debrecent	
elkerülő

kerül  22.455 m3  Ckt-4 cementes sta-
bilizációs réteg és 3 réteg aszfalt, meg-
közelítőleg 18.328 m3 mennyiségben, 
kivitelezésre kerül a Debrecen–Tiszalök 
vasútvonal felett átívelő felüljáró, vala-
mint egy vadátjáró műtárgy. A projekt 
része az érintett közművezetékek kivál-
tása is, melyek közül a legjelentősebb a 
64 bar nyomáson üzemelő DN 800-as 
„összefogás” gázvezeték. A nyomvonal 
teljes hosszában mindkét oldalon vadvé-
delmi kerítés épül, valamint szakaszosan 

madárvédő és zajvédő falat alakítunk 
ki. A környezetvédelem jegyében nagy 
volumenű a növénytelepítési feladat is. 
Mintegy 1400 fát és 60 000 cserjét ülte-
tünk el, füvesítést pedig közel 3 hektárnyi 
területen végzünk. 

MInDKÉt OLDALOn 
vADvÉDELMI KErítÉS 
ÉPüL.

the ring road around debrecen iS 
under conStruction 

 The COLAS ÉPÍTŐ Zrt. won the project called 
“Construction works of Highway No. 4, specifically 
of the ring road around Debrecen (between Road 
No. 35 and the returning road of Highway No. 4 at 
Hajdúhadház on an open public tender.
Our task is to build the connecting part between 
Highway No. 35 and Highway No. 4, of an 
approximate length of 11.9 km. A stabilizing 
layer of 22,455 cubic meters of CKT-4 cement 
and three layers of asphalt, approximately 
18,328 cubic meters, will be built into the 
above-mentioned road. An over-bridge will be 
erected over the Debrecen-Tiszalök rail route, and 
a structure for wildlife crossing will also be built. 
Redemption of the affected utility piping units is 
also part of the project, the most significant utility 
pipe being the DN 800 “Összefogás” gas pipe 
operating at a pressure of 64 bars.
A game-preserving fence will be built along the 
road line on both sides, and bird-protection and 
noise-protection walls will be erected at certain 
sections. Approximately 1,400 trees and 60,000 
shrubs will be planted for the protection of the 
environment, and grass will be laid down on 
almost three hectares.
The finishing deadline of the works is March 15, 
2011.

paving reinforcement on highway no. 4

 The Debrecen Regional Directorate 
of COLAS ÉPÍTŐ Zrt. won the tender for the 
reinforcement of the paving reinforcement of 11.5 
tons of two sections of Highway No. 4 in Hajdú-
Bihar county.
Approximately 91,000 tons of asphalt are 
required to be built in mostly in three layers on the 
two sections. Six junctions will be reshaped for 
safer traffic, and two new axle weight measuring 
stations will be set up. The restoration of the 
bridge over the Keleti Főcsatorna (East Main 
Canal) is also included in the project. We will 
standardize several electric crossings of small and 
medium voltage, and flood lights will be installed 
in the junctions of Section II to be reconstructed.
Milling of the whole surface has already been 
finished on Section I, and a junction has been 
widened. The local replacement of the surface 
pavement, demolition and replacement of the 
visual traffic guidance made of old edge stones, 
and construction of another structural layer are 
ongoing tasks.
The construction site was handed over on 
August 26, 2009, construction works started 
on September 8, 2009. After milling the whole 
surface of the pavement (63,000 square meters), 
and replacing the local surface pavement, 
approximately 18,000 tons of asphalt were built 
in. We are currently filling up the flanks.

szöveg: löki Zsolt
  fotó: ColaS ÉpÍTŐ

útÉpüla

a számú főúton4-es
el, valamint a tervek szerint a ii. szakasz 
átépítendő csomópontjaiban térvilágítás 
épül ki.
A ii. szakaszon (241+650–248+480 km 
szelvények között) a munkaterület átadá-
sára 2009. augusztus 26-án került sor, a 
kivitelezési munkákat 2009. szeptember 
8-án kezdtük meg. A teljes burkolat 
felületmarása (63 000 m3) és a lokális 
pályaszerkezet cseréi után beépítettünk 
mintegy 7 560 tonna AC 16 kötő (NM) 
és 10 340 tonna AC 22 kötő (NM) típusú 
aszfaltot. Jelenleg a padkafeltöltési 
munkák folynak. A kopóréteg készítése 
jövő évre marad, azonban a becsatlakozó 
egyéb utak szabványosítása még az idén 

elkezdődik. Az i. szakaszon (180+400–
199+950 km szelvények között) már 
elkészült a teljes felületet érintő marás, 
valamint a 181+400 km szelvényben 
lévő csomópont szélesítése. Jelenleg 
folyamatban van a pályaszerkezet lokális 
cseréje, a régi szegélykőből rakott optikai 
vezetősáv bontása és helyreállítása, 
valamint az AC 22 kötő (NM) szerkezeti 
réteg beépítése. Ha az időjárás engedi, 
akkor ezen a szakaszon is elkezdjük a be-
csatlakozó utak szabványosítási munkáit, 
valamint a padka feltöltését. 

Burkolatmegerősítés

szöveg: Czeglédi péter
  fotó: ColaS ÉpÍTŐ
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öSSzESEn  
46 KM útFELújítÁSt 
jELEnt

reconStruction in the north

 The Eger Regional Directorate’s project of 
the largest value in 2009 was the resurfacing of 
Bypass Roads No. 2601 (Serényfalva-Ragály) 
and No. 2603 (Sajókaza-Aggtelek-Szin). The 
two projects having two separate contracts 
and task numbers were designed by different 
design engineers, and yet were treated as one 
by everybody. The reason for this was that the 
two roads are connected; one starts where 
the other one ends. This meant 46 km of road 
reconstruction. The work involved nine small 
settlements: Serényfalva, Kelemér, Zádorfalva, 
Ragály, Trizs, Aggtelek, Jósvafő, Szin and 
Szinpetri. The reconstruction was commissioned 
by Magyar Közút Nonprofit Zrt. Road No. 2601 
was delivered on October 14, and Road No. 2603 
on November 6, both found suitable and without 
defects. One of the largest and most beautiful 
sights of Hungary, the Aggtelek stalactite cave 
can now be accessed on a good road in a shorter 
time.

szöveg: Földesi Csaba
  fotó: ColaS ÉpÍTŐ

felújÍTáS 
északon

Aszfaltmarás	 1	300	m3 Padkanyesés	 5000	m3

Aszfaltcsiszolás 149	000	m3 Nemesített	padka	 9000	m3

Aszfalt	AC-11	kopó	 17	700	t ároktisztítás	 43	600	fm

Aszfalt	AC-11	F	kopó	 23	000	t Hídfelújítás	 9	db

Aszfalt	AC-22	kötő	 3800	t Acél	szalagkorlát	építése	 4000	fm

szegélyépítés	 2000	fm Közúti	jelzőtáblák	kihelyezése	és	áthelyezése	 450	db

burkolt	padka	 3525	m2 burkolati	jelek	festése	 4200	m2

okTÓBEr 
közEPÉTől 
isMÉT JÓ MiNősÉgű 
ÚToN közElíTHETő 
MEg Az AggTElEki-
CsEPPkőBArlANg. 
A FElÚJíTásT Az Egri TErÜlETi 
igAzgATÓság iráNyíToTTA.

2009-ben az Egri Területi igazgatóság 
legnagyobb értékű feladata volt a 2601. 
sz. serényfalva–ragály és a 2603. sz. 
sajókaza–Aggtelek–szin összekötő 
utak burkolatfelújítása. A két különálló 
munkát, amelynek két szerződése és 
munkaszáma is volt, különböző tervezők 
tervezték, mégis mindenki egy munka-
ként kezelte. Ennek az volt az oka, hogy 
a két út kapcsolódik egymáshoz, ahol az 
egyik út befejeződött, a másik ott kezdő-
dött. Ez így összesen 46 km útfelújítást 
jelentett.
A felújítás kilenc kis települést – serény-
falvát, kelemért, zádorfalvát, ragályt, 
Trízst, Aggteleket, Jósvafőt, szint, 
szinpetrit – is érintett. Megrendelőnk a 
Magyar közút Nonprofit zrt. volt. A két 
munkát bruttó 1 062 883 146 Ft-ért 
készítettük el. 

Az aszfaltozási munkákat június 29-én 
kezdtük el a Bozó zoltán és Tóth Tamás 
vezette két aszfaltbedolgozó géplánccal. 
A 2601. utat október 14-én, a 2603. 
utat pedig november 6-án adtuk 
át megrendelőnk megelégedésére, 
hiánypótlások nélkül. Most már jó úton 
és gyorsabban megközelíthető hazánk 
egyik legnagyobb és legszebb látvá-
nyossága, az Aggteleki-cseppkőbarlang. 
köszönöm a feladatban részt vevő 
emberek munkáját!

A kecskeméti igazgatóság abonyi asz-
faltos brigádja örülhetett mindannyiunk 
közül a legjobban, mikor másodszorra 
is kihirdettek bennünket a „Térségi el-
érhetőség javítása a 4612, 4613, 4616 
és 46122 j. utakon” című közbeszerzési 
pályázaton a 4612 és 4616 jelű utak 
kivitelezésére, mivel végre, hosszú évek 
után, egyszer saját városukban is kama-
toztathatják tudásukat.
A projektek a Magyar közút Nonprofit 
zrt. lebonyolításában zajlanak. A 4612 
jelű Abony–Tószeg ök. út esetében 
775 fm hosszan a régi, elhasználódott 
kiskockakő burkolat felszedése után 
kétoldali szegélyépítéssel, zárt csapa-
dékvíz csatorna kiépítésével és a teljes 
pályaszerkezet cseréjével valósul meg a 
beruházás.

HAzAi TErEPEN 
BizoNyíTHA-
ToTT A kECskEMÉTi 
igAzgATÓság ABoNyi 
AszFAlTos BrigáDJA, A 
4612 És 4616 JElű MEllÉkuTAk FEl-
ÚJíTásA soráN.

new roadS to abony

 The Abony-born asphalting team of the 
Kecskemét Directorate must have been the 
happiest of all of us when we were announced as 
winners on the tender for the reconstruction of the 
region’s roads for the second time: they can finally 
use their skills for the benefit of their own town.
The projects are managed by Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. The old, worn-down pegtop paving 
of the Municipality Road No. 4612 will be lifted 
on a 775 linear-meter-long section. Additional 
tasks include border erection on both sides, the 
construction of a closed storm sewer, and the 
replacement of the whole surface pavement. 
9370 linear meters of the Road No. 4616 will 
be reconstructed. The existing roadway will be 
widened on both sides, and eight centimeters of 
bonding layer and five centimeters of wearing layer 
will be laid on the surface base created by remixing 
the whole surface.
We wish to finish both projects this year, even 
though the difficulties at start – causing a delay of 
approximately three weeks – did not make our job 
easier. Hopefully the carefully selected techniques 
and good organization will lead us to success with 
the help of the Monor Mechanical Department.

szöveg: Kovács lászló
  fotó: ColaS ÉpÍTŐ

aBonyBa

új
utakon

A 4616 jelű út 9370 fm hosszban épül 
át a meglévő pálya felhasználásával, 
annak kétoldali szélesítése után a teljes 
felület remixelésével képzett burkolat-
alapra kerül rá a 8 cm kötőréteg és az 5 
cm kopóréteg.
A munkákat mindkét esetben még 
az idén szeretnénk befejezni, bár az 
indulásnál adódó nehézségek – melyek 
csaknem háromhetes csúszást eredmé-
nyeztek – nem könnyítették meg a dol-
gunkat, de jól átgondolt technológiával 

és szervezéssel remélhetőleg sikeresen 
érjük el céljainkat, melyben a Monori 
gépészeti egység is segítségünkre van.

a MunKa FŐBB paraMÉTErEI:
4612 jelzésű abony–Tószeg ök. út 0+000–
0+775 kmsz., kezdés 2009. 08. 12, befejezés 
2009. 11. 12. (2010. 06. 30. módosított 
befejezési határidő).
4616 jelzésű abony–Kőröstetétlen ök. út 
0+000–9+396 kmsz., kezdés 2009. 08. 12., 
befejezés 2010. 01. 12.

4612 j. aBony–TóSZEg ÖK. úT 4616 j. aBony–KŐrÖSTETÉTlEn ÖK. úT

burkolatszélesség 6,5,	illetve	6	m 6	m
Földmunka 1974	m3 19	617	m3

Védőréteg 1208	m3 7	533	m3

remix	15	cm	vtg. 11	670	m3

Ckt	burkolat	alap 15	cm 902	m3

Ac-22	kötő	8	cm 460	m3 4719	m3

Ac-11	kopó	5	cm	 287	m3 2878	m3

Humuszolás,	füvesítés 37	000	m2

5	M	nyílású	híd	megerősítése 1	db
szegélyépítés 1545	m
elektromos	oszlop	áthelyezése 8	db
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A felújításokat két közbeszerzési 
pályázat alapján lehetett elnyerni, 3-3 cso-
portra osztva. A műszaki tartalom néhány 
utca kivételével szinte azonos jellegű volt. 
A meglévő, elöregedett burkolat marását 
követően két, illetve három réteg aszfalt 
bedolgozásával kellett az útburkolatot 
felújítani. Az útburkolat mellett megújultak 
vagy átépültek a szegélyek. A járdák 
új, öntött aszfalt vagy térkő burkolatot 
kaptak. Néhány kockaköves vagy igen 
elhasználódott út esetén viszont teljes 
pályaszerkezet-csere volt a feladat.
A felújított utak nagyon nagy forgalmat 
bonyolítanak le, így az állandósult „forgal-
mi dugók” miatt az útfelújítás folyamatos 
organizációs tevékenységet igényelt.
Voltak olyan útszakaszok, ahol a munka 
megkezdését követően olyan mértékű 
„dugó” alakult ki, hogy a megrendelő 
kérésének megfelelően kizárólag éjszakai 
aszfaltozásra kellett átállni az eredeti 
elképzelés ellenére. A munkánkat tovább 
nehezítették a fővárost globálisan érintő 
lezárások (pl.: Margit híd), ami miatt az 
elfogadott ütemtervünkben olyan mértékű 
átszervezésre volt szükség, ami meg-
változtatta az adott időszak eltervezett 
intenzitását. Több párhuzamos munka-
végzést tett szükségessé, ami megfelelő 
rugalmasságot kívánt a munkában részt 
vevő alvállalkozóktól is.
A másik jelentős, ’07-ben kezdődött 
kivitelezésünk a főváros főúthálózatán a 
4-es Metróhoz tartozó kiskörúti felszínren-
dezés. Társaságunk az AlTErrA–ColAs–
Eger konzorcium tagjaként végzi a 
kivitelezést, melynek keretében látványos 

változások történtek a kiskörúton. Az 
Astoria és a szabadság híd között faltól 
falig átépülő, felszínnel kapcsolatos mun-
kák, az ott élők és közlekedők számára 
megújult gyalogos felületeket és teljes pá-
lyaszerkezetében átépült útszakaszokat 
eredményeztek év végére.
A Fővám téri, a Belgrád rakparti és a 
Vámház körúti útpálya kopóréteg szinten 
elkészült. Az új forgalmi rendnek megfele-
lően, felfestettük a kerékpársávokat.  
A gyalogos felületek nagy része is meg-
épült díszkő burkolattal. A metróállomás 
felett, csak az állomás elkészülte után 
tudjuk a munkákat elvégezni. 
A szomszédos kálvin tér, Múzeum körút, 
Astoria területen, amely szintén konzorci-
umunk kivitelezésében készül, az útpálya 
jelentős része elkészült, kötőréteg szintig, 
mert a kopóréteg csak a Múzeum körúti 
járdaépítési munkák után épül meg, 
2010-ben. A kálvin tér déli oldalán, az 
épülő metróállomás, és a már tavaly elké-
szült vágányzóna között is megépítettünk 
egy forgalmi sávot, így a kiskörút mindkét 
irányban átjárhatóvá vált gépjárművel is. 
A Múzeum körúton, a parkolósáv helyén 
szintén kerékpársáv lett kialakítva, a kör-
úti boltok áruszállítását a járdafelületen 
kialakított felállók biztosítják.
A munkák a téli szünet után folytatódnak 
a Múzeum körút gyalogos felületeinek 
átépítésével és a Baross utcai felszínren-
dezési munkákkal. A kálvin téri állomás 
felett a felszínrendezés időpontja jelenleg 
nem ismert, a fúrópajzs késedelme 
valószínűleg a felszínrendezési munkáink 
határidejére is hatással lesz.

 Similarly to previous years, the Budapest 
Regional Directorate of COLAS ÉPÍTŐ Zrt. 
won a significant amount of tenders for the 
reconstruction of the highway network of the 
capital in Budapest’s District XIII.
After etching the existing overaged pavement, 
the road pavement had to be renovated by 
pouring two or three layers of asphalt. Borders 
were also replaced or reconstructed. Sidewalks 
received poured asphalt or stone claddings. 
In the case of a few roads that had broad 
stone paving or were worn out, the whole floor 
structure had to be replaced. The reconstructed 
roads serve very heavy traffic, therefore the 
works required constant logistic organization. 
In compliance with the request of the sponsor, 
asphalting could only be done during the night 
on certain sections. The work was further 
hindered by the roadblocks affecting the entire 
city, making it necessary to perform work at 
different sites at the same time.
A significant construction project is the surface 
arrangement of the Kiskörút in relation to the 
Metro No. 4 project. Our company performs the 
construction works as a member of the Alterra-
COLAS-Eger consortium, bringing spectacular 
changes about.
Between the Astoria intersection and the 
Szabadság Bridge, wall-to-wall surface 
reconstructions are taking place, providing 
the residents and people walking there with 
renewed sidewalk surfaces and road sections 
with fully reconstructed floor structures by the 
end of the year.
The wear layer of the roadways of Fővám Square, 
Belgrád Embankment and Vámház Boulevard 
have been completed as well. Bicycle tracks 
were also painted on the road in compliance 
with the new street-traffic regulations. Most of 
the sidewalks were also built with decorative 
stones. Works over the metro station can only be 
completed after the station is built. 
Most of the roadway was completed on the area 
of Kálvin Square, Múzeum Boulevard and Asto-
ria up to the bonding layer, and the wear layer 
will be finished after the sidewalk construction 
works of the Múzeum Boulevard in 2010. 
On the south side of Kálvin Square, between 
the metro station under construction and the 
rail track completed last year, a traffic lane has 
been constructed so the Kiskörút Boulevard 
is now open for car traffic in both directions. 
Instead of a parking lane on Múzeum Boulevard, 
bicycle tracks were constructed; supply for the 
shops of the boulevard is ensured via parking 
places on the sidewalk.

road reconStructionS in budapeSt in 2009 

FELújítOtt utAK: 29 db
FELújítÁSI FELüLEt: 282 000 m2

BEÉPítEtt ASzFALt: 84 000 t
ÁtÉPítEtt SzEGÉLy: 74 000 m2

BAzALtBEtOn BuSzMEGÁLLÓ: 4300 m2

FELújítOtt jÁrDA: 41 500 m2

Az Előző 

ÉVEkHEz 

HAsoNlÓ-

AN, A ColAs 

ÉPíTő BuDA-

PEsT TErÜlETi 

igAzgATÓságA 

JElENTős MuN-

kákAT NyErT A 

BuDAPEsTi FőÚTHálÓzAT 

FElÚJíTásáBÓl, A FőVáros  

13 kErÜlETÉBEN. 

Budapesti

úTfelújíTáSoK

szöveg: : Tóth Sándor építésvezető, Varga Sándor építésvezető, Szabó Zoltán munkahelyi mérnök
  fotó: ColaS ÉpÍTŐ

2009-ben

NéhÁNy kieMeLTeN keZeLT ÚTSZAkASZ

II.	Hűvösvölgyi	út	(Budakeszi u. – hidegkúti u.)	 43	000	m2

III.	Farkastorki	u.–Jablonka	u.	(Bécsi u. – buszforduló)	 14	800	m2

IV.	Külső	szilágyi	út	(óceánárok u. – homoktövis u.)	 41	500	m2

XI.	Hengermalom	u. (Budafoki u. – Fehérvári u.)	 12	500	m2

XV.	Nyírpalota	u.	(Madách u. – Szentmihályi u.)	 21	500	m2

XVII.	Ferihegyi	u.	I,	ill.	II.	(ananász u. – Szabadság u.)	 27	500	m2

XXI.	szent	István	u. (Táncsics M u. – repkény u.)	 20	600	m2
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PÁLyALEMEz BEtOnOzÁSA
A pályalemez építése már a szerelőtéren 
elkezdődött, ugyanis, kihasználva az 
acélszerkezet 3. nyílásának hozzáépítési 
idejét, a későbbiekben nehezen megkö-
zelíthető sió fölötti szakasz elő-vassze-
relése megtörtént az armatúrán belül 
elhelyezett merevítő bordák segítségével. 
így az acélszerkezet további tolása már 
az előszerelt betonacél armatúrával tör-
tént, meggyorsítva a későbbi betonozási 
ütemeket.
Miután az acélszerkezet a végleges 
helyére, betolásra került, a felső övre 
felhegesztett bakokon levő görgőkre fel-
támasztva a zsalukocsi függesztő művét 
helyeztük fel. Ezután történt meg a zsa-
luzat felfüggesztése, majd a zsaluzaton 
belül a vasszerelés elkészítése. A két 
főtartó közötti zsaluzat a függesztő mű-
től függetlenül, a közbenső szélrácsokra 

 The pulling was decided to be done with 
“cars”. It was performed in two phases: first 
we pushed the 160-meter-long two-span steel 
construction made on the 180-meter-long 
assembly floor to the first abutment marked “B”, 
then after annexing the last span of the steel 
construction on the assembly floor, the bridge 
was pushed in completely. The construction was 
actually pulled, not pushed.
After the steel construction was put to its final 
place, we adjusted the hanging truss of the 
formwork cart propped on the reels located 
on staddles welded on the upper belt. The 
formwork between the two main beams travels 
between the items on reels built on rails laid on 
the interim wind-bracing, independently from 
the hanging truss. Two formwork carts were 
constructed for the steel construction, one on 
the north side and one on the south side. The 
floor slab of the right side path has already 
been constructed, and after the asphalting of 
the bonding layer, the curb is currently under 
construction. Construction of the floor slab of 
the left side was completed in September 2009.
Completion works and terrain corrections are 
being carried out in order to complete the whole 
bridge construction in time before the winter.

buiLding of the bridge on the Sió (part ii)

A HíDrÓL SzÓLÓ öSSzEFOGLALÓ 
cIKK MÁSODIK rÉSzÉBEn Az ÉPítÉSI 
tEcHnOLÓGIÁt ÉS A PÁLyALEMEz 
BEtOnOzÁSÁt ISMErtEtjüK.

Az M6-os AuTÓPályA 
siÓ-HíDJA NEM A lEgNA-
gyoBB Az álTAluNk ÉPíTETT 
HiDAk közÜl, ViszoNT MűszAki 
szEMPoNTBÓl Ez VolT Az Egyik lEgBoNyo-
lulTABB MűTárgy-ÉPíTÉsi FElADATuNk. 

A

építése 

szöveg: : oláh péter
  fotó: autópálya Igazgatóság

sIÓ-híd
Építési technológia tOLÁS 
Az acél felszerkezet beépítése hossz-
irányú betolással történt. Ennek két 
lehetséges változata volt:

A) Behúzás kocsikon: A szerkezet – az 
építendő behúzó pályáknak megfelelő 
hosszakban előretolva – az alátámasz-
tások szakaszos áthelyezésével kerül a 
helyére.

B) Behúzás csúszkákon: Fix helyű alátá-
masztásokon a szerkezet folyamatosan 
végigcsúszik (mivel az alsó él az övvas-
tagság-változásokkal együtt is sík, elvileg 
szóba jöhet).
A betolás tervezésekor a „kocsikon” 
történő behúzás mellett döntöttünk az 
alábbiak miatt:
® A kocsikon való behúzásnál a toló 
pálya vízszintes, s így a hossz-szelvény-
ből és a hídalak túlemeléséből fakadó 
geometriai eltéréseket a fix helyeken (a 
kocsiknál) való megfelelő kiegyenlítéssel 
könnyű kezelni.

® A kocsik felhasználásával a betoló 
pályák megvezetik az acélszerkezetet, s 
így könnyen biztosítható az íves acélszer-
kezet íven történő mozgatása, az oldal-
támaszok csak az esetleges korrekciók 
esetén szükségesek.
A tolás két fázisban történt:

1. fázis: A 180 m hosszú szerelőtéren 
elkészült 160 m hosszú, kétnyílásnyi 
acélszerkezetet betolják az első „B” 
pillérig.

2. fázis: Az acélszerkezet utolsó nyílá-
sának a szerelőtéren való hozzáépítése 
után a híd teljes betolása megtörténik.
Valójában a szerkezet húzva került a 
helyére.  

támasztott síneken épített görgőkön 
halad az egyes ütemek között. Az acél-
szerkezeten 2 db zsalukocsi épült fel, 
egy az északi és egy a déli oldalon. 
A kocsik a tervező által meghatározott 
ütemekben először a szélső, majd a 
középső nyílások mezőiben, végül pedig 
a „B” és „C” támaszok fölött haladnak. 
A jobb pálya pályalemeze már elkészült, 
azon a kötőréteg aszfaltozása után a 
szegély építése folytatódik. A bal pálya 
pályalemezének építése 2009 szeptem-
berében fejeződött be. Természetesen 
folynak a híd alatti befejező munkák 
és területrendezések is, hogy még a 
tél beállta előtt a teljes hídszerkezet 
elkészüljön.
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Az M6–M60-s autópályán 2009. no-
vember 4-én látogatást tett a ColAs sA 
legfelsőbb vezetése. A bizottság tagjai 
voltak: Hevré le Bouc elnök-vezérigaz-
gató, Thierry Montouché főtitkár, Thierry 
généstar vezérigazgató – kelet-Fran-
ciaország, Christian De Pins vezérigaz-
gató – Nyugat-Franciaország, Philippe 
Tournier humánerőforrás-vezető, Bruno 
Tabarié vezérigazgató – Nemzetközi 
régió, louis gabbana vezérigazgató – 
Észak-Amerikai régió, Alain Benquet 
vezérigazgató – Európai régió.  

sA bizottsága. A bejárás során a vezetők 
megtekintették a ColAs-HuNgáriA 
Autópálya igazgatóság kivitelezése alatt 
megvalósuló mintegy 30 km autópálya-
szakaszt. A 2x2 sáv plusz leállósávos fő-
pálya-szakaszon gyakorlatilag a befejező 
munkák voltak folyamatban. A kopóréteg 
szinte a teljes szakaszon jó minőségben 
elkészült és a forgalomtechnikai elemek 
kiépítése is a vége felé közeledik.
A bejáráson külön hangsúlyt kapott a 
műtárgyak készenlétének az ellenőr-
zése. összesen 37 db műtárgyat kivi-

 The upper management of COLAS SA 
visited Motorway M6-M60 on November 4, 
2009. The members of the delegation were: 
Hevré Le Bouc, Chairman and CEO; Thierry 
Montouché, General Secretary; Thierry 
Généstar, Managing Director – East France; 
Christian De Pins, Managing Director – West 
France; Philippe Tournier, Human Resources 
Director; Bruno Tabarié, Managing Director – 
International Region; Louis Gabbana, Managing 
Director – North America; and Alain Benquet, 
Managing Director – Europe. The delegation 
was primarily interested in whether the 80-
km-long motorway construction was going 
according to schedule, and what difficulties can 
be anticipated on the remaining construction 
site. This commission is the biggest since the 
foundation of the COLAS Group, which makes 
it clear why such high-level managers came 
to Hungary in the delegation. The managing 
directors gave an overall positive review of 
the work. It was an honor for every member of 
the COLAS-HUNGÁRIA Autópálya Igazgatóság 
(COLAS HUNGARY Motorway Directorate) to 
have this delegation visit Motorway M6.

coLaS Sa management viSit on motorway 
m6-m60

COLAS SA 
vezetői 

látogatás  

szöveg: : puskás Imre
  fotó: autópálya Igazgatóság

autópályánM6–M60-s

technológiai sokszínűségről, amelyet 
a ColAs felmutatott ezen a munkán. 
Hisz a főpálya szinte hibátlan kopó-
rétege vagy a szebényi völgyhíd acél 
felszerkezetes, tíz, egymástól csaknem 
100-100 m-re lévő támaszokkal mintegy 
866 m-t átívelő hídja kivívta minden 
bizottsági tag elismerését. Az öszvér 
szerkezetű sió-hídon megállva a mobil 
zsalukocsis betonozási technológia 
ismertetése során természetesen 
felvetődött a hogyan tovább kérdése is, 
hisz ez a munka már nagyon a végéhez 
közeledik. A jövőt az M31-s és a M0-s 
autópálya építése jelentheti az Autópá-
lya igazgatóság számára.
Az M6–M9 autópálya gyönyörű, teljes 
lóhere autópálya-csomópontjában ért 
véget a bizottsági bejárás. összességé-
ben minden vezérigazgató elismerően 
nyilatkozott a munkáról.
A ColAs-HuNgáriA Autópálya igazga-
tóság minden tagja számára megtisz-
teltetés volt, hogy ilyen szintű bizottság 
meglátogatta az M6-os autópályát.

A bizottságot elsősorban értelemszerű-
en az érdekelte, hogy a mintegy 80 km 
autópálya építése az eredeti ütemezés-
nek megfelelően halad-e, illetve milyen 
nehézségek várhatóak még a hátralévő 
kivitelezési szakaszon.
A szerződés 2007. november 21-ei 
aláírása óta szinte minden nap folyt a 
kivitelezés. A M6 szakasz szekszárdot 
Bóllyal köti össze, míg az ehhez kapcsoló-
dó M60-s teremt kapcsolatot Péccsel. 
A koncessziós autópálya-építésre a 
MAk kötött szerződést 1 060 millió euró 
értékben a Magyar állammal, amelyből a 
ColAs részesedése 330 millió euró. Ez a 
megrendelés a ColAs Csoport fennállá-
sa óta a legnagyobb. így érthető meg iga-
zán, hogy miért érkezett Magyarországra 
ilyen magas szintű vezetőkkel a ColAs 

telezett a ColAs-HuNgáriA Autópálya 
igazgatósága a szakaszon, ebből 4 db 
a völgyhíd. Mivel itt is gyakorlatilag a 
befejező, illetve a forgalomtechnikai 
munkák kivitelezése volt folyamatban, 
így gyakorlatilag itt sem talált kivetniva-
lót a bizottság.
A munka megvalósítása során elsősor-
ban a ColAs Csoport különböző társ-
cégeiből verbuválódott az a közel 300 
főből álló igazgatóság, amely kivitelezi 
ezt a munkát.
A bejáráson – a nagy völgyhidakon meg-
állva – mindenki elismerően nyilatkozott 
arról a szervezett munkáról, amelyet a 
teljes szakaszon tapasztaltak.
Az egész bejárásból az volt leszűrhető, 
hogy a legnagyobb megelégedettséggel 
a minőségről beszéltek, illetve arról a 

NoVEMBErBEN  
A ColAs sA VEzETői 
Az M6–M60-s AuTÓPályA ÉPíTÉsÉNEk 
HElyszíNÉrE láTogATTAk. 

az
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napra lebontott ütemterv szolgált 
alapul. A számunkra igen szűkre szabott 
határidőket eddig betartottuk, és a 
megszabott idő előtt adtuk vissza a 
munkaterületeket a konzorciumi társ 
strabagnak.
November végéig az „A” alagút keleti és 
nyugati járatában kell a Ckt rétegeket 
megépítenünk és pályaburkolat-építésre 
visszaadni. A keleti járatban a munka-
területet november 15-én kaptuk meg, 
két ütemben összesen 5200 m2 FzkA 
0/32 anyagot dolgoztunk be. A két 
ütem között az 1261 m-es hosszon,  NA 
300 drain csövet fektettünk le 48 óra 
alatt,  majd Ckt előtt még mintegy 50 db 
bekötést kell elvégeznünk, és november 
25-éig le kell terítenünk 2250 m2 Ckt-t. 
Minden további réteg építése előtt a 
minőség-ellenőrzési feladatoknak mara-
déktalanul eleget kell tenni. A teherbírási 
méréseket és a szivárgó rendszer geodé-

 One of the most crucial phases of the 
construction of the M6-M60 Freeway was 
the building of the M6 tunnel chain. Tunnels 
were constructed on the sections between 
the 167+625 and 172+349 km parts between 
Bátaszék and Véménd, including the longest “A” 
tunnel that collapsed twice last summer.
In order to reverse the delay that occurred due to 
the collapse of tunnel “A” and to the necessary 
work stoppage following it, the consortium of 
Strabag and COLAS had to take emergency 
measures. After restarting construction works 
the processes had to be sped up, workers had 
to take multiple shifts, and more resources 
had to be allocated to the construction of the 
tunnel. We undertook the spreading of large 
masses of FZKA, and the connecting drain 
construction work, as well as construction of the 
utilities and damage preventing structures at 
the gates of the tunnels. We have approximately 
four months left to delivery. At the time of this 
article, another 10,500 tons of asphalt have to 
be laid down on the COLAS section of the M6 in 
order to complete the asphalting work until the 
November 30 milestone. This amount has to 
be completed on several tunnel chain sections 
in the remaining 12 days. It is up to us! Is it up 
to us?

coLaS and the tunneLS of m6

SzüKSÉG vOLt A cOLAS vÁLLALKOzÓ 
SzELLEMÉrE, vÁLLALjuK A 
FELELŐSSÉGEt, HOGy cSAK rAjtunK 
MúLIK A SIKErES tELjESítÉS. 

Az ÉPÜlő M6–M60-
As gyorsForgAlMi 
ÚT ÉPíTÉsÉNEk Egyik lEg-
kriTikusABB szAkAszA Az M6 
AlAgÚTláNC ÉPíTÉsE VolT. ABBAN, 
Hogy EzEk kiViTElEzÉsE iDőBEN BEFEJEzőDHEssEN, 
JElENTős szErEPET kAPoTT A ColAs-HuNgáriA

COLAS

alagútjainál 

szöveg: : rompos gábor
  fotó: autópálya Igazgatóság

M6-os
Az épülő M6–M60-as gyorsforgalmi 
út építésének egyik legkritikusabb 
szakasza az M6 alagútlánc építése volt. 
A Bátaszék és Véménd közötti, 167+625 
és 172+349 km szelvények szakaszain 
épültek meg az alagutak, kezdve a 
leghosszabb, „A” alagúttal, ami tavaly 
nyáron kétszer is beomlott.
Az „A” alagút omlása és az azt követő 
kényszerű leállás miatt a késés behozá-
sa érdekében rendkívüli intézkedéseket 
kellett hoznia a strabag és ColAs alkot-
ta konzorcium vezetésének. Az építési 
munkák újraindítása után a munkákat 
fel kellett gyorsítani, az alagút-építőknek 
több műszakban, több erőforrás biztosí-
tásával kellett munkájukat végezni.
Az alagutak mára szinte elkészültek, 
a B, C és D alagútban elkészült a 
pályaszerkezet, az alagutak este villany-
fényben fürdenek és folyik biztonsági 
berendezéseik felszerelése, tesztelése. 

Abban, hogy ez megvalósult, többlet sze-
repet vállalt ColAs-HuNgáriA zrt. is.
Az eredeti konzorciumi megállapodás 
értelmében az alagút-kapuknál az 
előbevágások visszatöltése és a pá-
lyaszerkezet alatti Ckt terítési munkák 
szerepeltek.
Azonban hamarosan kiderült, hogy az 
alagutak építését időben befejezni úgy 
lehetséges, ha minden konzorciumi tag 
tudása legjavát adja a lehető legna-
gyobb erőbedobással. Az alagutakon 
belüli, nagytömegű FzkA terítést és kap-
csolódó szivárgó építési munkákat, va-
lamint az alagút-kapuk előtti közművek, 
kármentő műtárgyak építését vállaltuk 
át mintegy 687 millió Ft értékben. 
A munkák ütemezésére 2009 nyarától, 

ziai beméréseinek elkészítését független 
mérnök ellenőrzi, továbbmenni csak a 
feltételek teljesítése után lehetséges. 
A bedolgozás nehézsége nem a 
mennyiségben, hanem a relatíve szűk 
munkaterületben keresendő. itt jegyzem 
meg, hogy mint a krEsz-ben is elő van 
írva, az alagútban megfordulni nem 
lehet. No, nem azért, mert megbüntet a 
rendőr, hanem mert általában csak egy 
bejárat volt szabad, hiszen az alagút-
kapuk előtt is dolgoznunk kell. 
A portálok előtti közművek biztosítják az 
alagutak és kiszolgáló létesítményeinek 
energiaellátását, információs hálózatát, 
vízelvezetését, és ide telepítettük a 
vészeseti kármentő műtárgyakat. Ezen 
munkákra igen késve, 2009. augusztus 

az

végén kaptunk megbízást, s olykor még 
a tervre is várnunk kellett Ezen közmű-
vek tervezése igen elmaradott fázisban 
volt, bizonyára nem kapott kellő figyel-
met ez a munkarész az alagútépítés 
korábbi problémái miatt, ugyanakkor 
burkolatépítés előtt mindennek a helyé-
re kell kerülni. itt volt szükség ismétel-
ten a ColAs vállalkozó szellemére, hogy 
felvállaljuk annak felelősségét, hogy 
csak rajtunk múlik a sikeres teljesítés. 
Az alagút építői mindeközben folyamato-
san rajtunk keresztül jártak, laktak, rak-
tároztak, s igen meg kellett küzdenünk 
minden egyes szabad felületért annak 
érdekében, hogy dolgozni tudjunk.
Az átadásig még közel négy hónap 
marad hátra. ugyanakkor, ezen cikk 
írásakor, a M6 ColAs-szakaszon még  
10 500 t aszfalt terítése hátravan a 
2009. november 30-ai főpálya-aszfalto-
zási munkák mérföldkő-teljesítéséhez. 
Ezen mennyiséget még az alagútlánc 
szakaszán kell elkészítenünk a hátralé-
vő 12 napban. Csak rajtunk múlik! Csak 
rajtunk múlik? 
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Az új, Fővám téri aluljáró építése 2007 
novemberében kezdődött. A feladat ösz-
szetettségét és bonyolultságát tekintve a 
csapat számára nagy kihívást jelentett.  
A műszaki problémák mellett a szomszédos 
beruházások, mint a szabadság híd re-
konstrukciója és a Fővám téri metróállomás 
építése is nehezítették a kivitelezést.
A munkálatok a közművek kiváltásával, vala-
mint a régi aluljáró elbontásával kezdődtek. 
Az aluljáró bontása és egyben az építése a 
szabadság híd felújítása miatt két ütemben 
valósult meg. A bontást nehezítette még 
továbbá a műemlékvédelmi hídőrházak 
megóvása, valamint a szabadság híd pesti 
hídfőjének statikai állékonyságának megőr-
zése is.
A tervezésénél fő szempont volt a régivel 
ellentétben egy korszerűbb, komfortosabb, 
egy, a lakosság számára élhetőbb, használ-
hatóbb aluljáró építése. 
A teljes alapterület kb. 1200 m2, mely 
magába foglal egy provizórikus, egyterű 
közlekedő területet a 2-es villamos, valamint 
a 4-es metró leendő Fővám téri megálló 
kapcsolatával és sok kisebb üzemi, illetve 
utasok számára is elérhető szociális blokkot. 
itt kapott helyet a 4-es metró állomási 
diszpécser helyisége is, mely a felszíni autó-, 

illetve villamosforgalom miatt akusztikai 
védelemmel is ellátott. Az utasok az 
aluljárót északi, keleti, illetve déli irány-
ba négy lépcsőn keresztül, valamint két 
mozgólépcső és két lift használatával 
tudják elhagyni. Minden lépcsőlejárat 
előtt beépítettünk egy automata 
kapurendszert, mely éjszakára lezárt 
állapotban a nem kívánatos személyek 
ellen biztosít védelmet. A csiszolt gránit 
fal- és padlóburkolat, valamint az üveg 

 Construction of the new passenger tunnel 
at Fővám Square began in November 2007. It 
imposed a great challenge to the team due to 
its complexity and difficulty. Beside technical 
problems, the investments of the neighborhood 
meant difficulties, such as the reconstruction of 
the Szabadság Bridge and the construction of 
the Fővám Square metro station.
The main priority for the design was to build 
a more modern, more comfortable and more 
usable passenger tunnel than the old one was. 
The total area is approximately 1,200 square 
meters, including a provisional open walking 
area connected to the tram station and the 
future metro station, and several smaller 
operational and social blocks accessible by 
passengers. 
The whole complex was completed by the 
deadline of October 30, 2009, and was handed 
over. The local residents and the people 
crossing have since taken over the newest and 
most beautiful passenger tunnel with pleasure.

Sponsor: DBr Metró projektigazgatóság
Engineer: Eurometro Kft.
Constructor: ColaS-alTErra Zrt. 21. sz. létesít-
ményvezetősége

conStruction of the paSSenger tunneL at 
fŐvám Square and the connecting tram no. 2

FELújítOtt utAK: 29 db
FELújítÁSI FELüLEt: 282 000 m2

BEÉPítEtt ASzFALt: 84 000 t
ÁtÉPítEtt SzEGÉLy: 74 000 m2

BAzALtBEtOn BuSzMEGÁLLÓ: 4300 m2

FELújítOtt jÁrDA: 41 500 m2

A ColAs-
AlTErrA  

2009. okTÓBEr 
30-áN ADTA áT BuDA-

PEsT Egyik lEgszEBB 
AlulJárÓJáT, AMiT A FőVárosi 

uTAzÓközöNsÉg AzÓTA szEMláToMásT 
ElőszErETETTEl HAszNál.

2-es	villamos építése
szöveg: : Tóth róbert

  fotó: Balázs ádám

Megrendelő: dbr	Metró	Projektigazgatóság	Mérnök: eurometro	Kft.
kivitelező: COLAs-ALterrA	Zrt.	21.	sz.	Létesítményvezetősége,	erdős	tamás	területi	igazgató,	
Frey	Márton	fő-építésvezető,	benkő	Éva	főépítésvezető-helyettes,	erdősi	Imre	építésvezető,	Odry	

balázs	munkahelyi	mérnök,	tóth	róbert	munkahelyi	mérnök,	Márton-szűcs	tímea	technikus

a
Fővám téri
aluljáró	

és a kapcsolódó, 

pontból is nehezítette az aluljáró belső 
építészeti munkálatait. A vágányépítés a 
Belgrád rakpart Havas utcai keresztező-
désétől az aluljárón keresztül a Corvinus 
Egyetem előtt egészen a közraktár utcai 
csomópontig zajlott. A szakaszon össze-
sen 1150 vm geo leerősítéses VigNol 
sínes vágányfelépítmény, valamint az 
aluljáró területén két peron épült.
A komplexumot a 2009. október 30-ai 
határidőre elkészítettük és átadtuk.  

A cSISzOLt GrÁnIt FAL- ÉS PADLÓ-
BurKOLAt, Az üvEG ÁLMEnnyEzEt  
A rEjtEtt vILÁGítÁSSAL MODErn  
ÉS LEtISztuLt.
álmennyezet a mögötte elrejtett világí-
tással modern és letisztult összképet 
kölcsönöz az aluljárónak.
Párhuzamosan zajlott a kapcsolódó 2-es 
villamos keretműtárgyának, illetve vá-
gányának kivitelezése, mely több szem-

Azóta a lakosság, illetve az utazóközön-
ség birtokba vette, és szemlátomást 
előszeretettel használja Budapest 
legújabb, és merem állítani, legszebb 
aluljáróját. 
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szöveg: Földesi Csaba
  fotó: ColaS alTErra

szöveg: Marosin Éva
  fotó: Kallus györgy

A MűTárgyAk 
MEllETTi 
VisszATölTÉs És 
Az uDVArTÉri VEzETÉkEk 
ÉPíTÉsE A VÉgÉHEz közElEDik.

beÉPüLŐ	betON		 C30/37	eddIg	beÉPüLt:	9940	m3

	 C35	/45	eddIg	beÉPüLt:	7200	m3

beÉPüLŐ	betONACÉL	 b500b	eddIg	beÉPüLt:	2450	t
FöLdMuNKA	 ~170	000	m3

ÚtÉPÍtÉs	 ~3600	m2

teCHNOLÓgIAI	VeZetÉKeK	 ~905	fm	 dN250-dN2000	KPe	–	CC-grP
KöZMűVeZetÉKeK	 ~1137	fm	 dN100-dN400	KPe	–	Kg-PVC
CsereerdŐ	teLePÍtÉs	 ~1,2	ha	 dÉL-PestI	sZeNNyVÍZtIsZtÍtÓ	teLePeN
átLAgtIsZtÍtásI	KAPACItás	 182	000	m3/d
MAXIMáLIs	KAPACItás	 200	000	m3/d

Észak-pesti	

Szennyvíztisztító 
Tápanyag-eltávolítás  
és intenzifikálás, iii. rész

Sewage-treatment pLant of north peSt

 nutrient elimination and intensification (part III)
The work is in the phase of backfilling near 
constructions and building the court space 
pipes. Structural engineering of the final 
sedimentation and deep airing constructions 
have been finished. The last of the water-
retaining capacity tests are performed currently. 
Reconstruction works on the existing airing 
basin were finished at the end of September, 
and the basin was returned to the FCsM Zrt. for 
putting into operation. The court space shafts 
and technological pipes are being constructed 
according to schedule. The delay in the basic 
schedule of the project experienced earlier due 
to the lengthy proceedings of authority approvals 
was reduced with accelerating work procedures 
and rescheduling. According to our general 
schedule, we will finish building the court space 
pipes this year. Construction works of the road 
network and the final terrain corrections will be 
completed next year.

Telep

FIGyELEMrEMÉLtÓ 
MÉrnöKI 
MűtÁrGyAK.

management meeting

 The management meeting of COLAS-
ALTERRA Zrt. was held on November 13, 2009 
in Budapest. The program began with a visit to 
the North Pest Wastewater Treatment Plant, and 
continued with the toast of CEO Csaba Édes 
in the conference room of a hotel on Margaret 
Island. Csaba Édes presented the situation 
of our company and summarized our future 
tasks. Afterwards Gyula Kolozsvári, CEO of 
COLAS-HUNGÁRIA Zrt., held a speech in which 
he praised the organizational structure shaped 
after the transformation, and promised support 
to the workers of COLAS-ALTERRA. Our directors 
gave briefings on the ongoing works and future 
prospects. It was emphasized several times 
that several engineering structures constructed 
recently are the merits of the excellent united 
work of the group consisting of our devoted expert 
coworkers.

össze-
jövetel

A program reggel az észak-pesti szenny-
víztisztító telep bejárásával indult, ahol 
Horváth Mónika, sebestény Tamás és 
görbedi lászló beszélt a telepen folyó 
munkáról.
A program Édes Csaba vezérigazgató kö-
szöntőjével folytatódott egy margitszigeti 
hotel konferenciatermében. A cégvezető 
beszámolt társaságunk helyzetéről, s meg-
fogalmazta a ránk váró feladatokat. 
Ezt követően kolozsvári gyula, a ColAs-
HuNgáriA zrt. vezérigazgatója tartott 
beszédet, melyben az átalakulás után 
létrejött szervezeti felépítést méltatta, 
s támogatásáról biztosította a ColAs-
AlTErrA dolgozóit. 
kovács gábor gazdasági igazgató a 
biztosításokról és a cafetéria rendszer 
változásairól adott tájékoztatót. görbedi 
lászló vállalkozási igazgató a vállalkozás 
helyzetét ismertette, s a várható munkák-

ról is ejtett szót. Pappert Attila, a közmű 
igazgatóság vezetője, a környezetvédelmi 
projektek befejezett szép munkáiról, mint 
pl. a Duna alatti átvezetés, ferencvárosi 
átemelő, sodorvonali bevezetés, mutatott 
néhány fotót, illetve a jelenleg kivitelezés 
alatt álló létesítményekről (záporoldali 
átépítések, főgyűjtők) adott számot. 
kiemelte, hogy ezek a figyelemreméltó 
mérnöki műtárgyak szakemberekből álló 
remek csapat összehangolt munkájának 
köszönhetőek.
Erdős Tamás, az 1. sz. létesítmény igaz-
gatóság irányítója, a forgalomnak nemrég 
átadott Fővám téri aluljáró kapcsán szólalt 
fel: az aluljáró egyedi megoldásait emelte 
ki. ugyanakkor beszélt a cég munkatársai-
nak elhivatottságáról is.
A 2. sz. létesítmény igazgatóság területi 
igazgatója, sebestény Tamás, ismertette 
szervezetük felépítését, az igazgatóság 

költségeit, eredményeit és szerződéses 
állományát, valamint rávilágított, hogy 
mely területek felé kellene kiterjeszteni a 
cég tevékenységét.
Az előadások zárásaként Jugenheimer 
Ferenc gépészeti osztályvezető cégünk 
gépparkjáról közölt néhány adatot, gál 
gergely biztonságtechnikai irodavezető 
pedig fotókon keresztül mutatta be, hogy 
mire kell fokozottan figyelnünk a munka-
területen.
Az interaktív előadások jó hangulatban 
zajlottak. 
Az ebédet követően a társaság ellátoga-
tott a szépművészeti Múzeumba, ahol 
megtekintették a Botticellitől Tizianóig 
– Az itáliai festészet két évszázadának 
remekművei című nagyszabású tárlatot.
Az estét vacsora zárta, melyen alkalom 
nyílt a kötetlen beszélgetésre.

A ColAs-AlTErrA iDEi VEzETői 

összEJöVETElÉT 2009. NoVEMBEr 13-áN TArToTTák 
BuDAPEsTEN. 

Az utóülepítő és mélylevegőztető mű-
tárgyak szerkezetépítési munkái befeje-
ződtek. Jelenleg a víztartási próbák finise 
zajlik. A meglévő levegőztető medence 
átépítési munkálatait már szeptember 
végén befejeztük és üzemeltetésre az 
FCsM zrt.-nek visszaadtuk. Az udvartéri 
aknák és technológiai vezetékek ütemterv 
szerint készülnek. A projekt bázis ütem-
tervéhez képest a korábbi időveszteséget, 
mely a szakhatósági hozzájárulások elhú-
zódása miatt következett be, a munkafo-
lyamatok gyorsításával, átütemezésével 
redukálni tudtuk. A generál ütemtervünk 
szerint az udvartéri vezetékek építését 
még idén befejezzük. Jövőre az úthálózat 
és a végleges tereprendezés kivitelezési 
munkái várnak még megvalósításra.

VeZeTŐI 
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négy részletben valósulhatott meg.  
A betonozás bárkahíd nélküli kivitelezése 
tulajdonképpen „egyszerű”: kell egy  
300 m hosszú betonpumpa! A gondot 
ennek beszerzése jelentette, hiszen nem 
a kisgépkölcsönzőbe kellett menni érte. 
A megoldást az egyik betongyártó cég kí-
nálta. Vállalták, hogy betonozó csövekből 
kiépítik a besajtolt vezetéken keresztül a 
300 m hosszú vezetéket, majd a partra 
telepített nagyteljesítményű betonszivaty-
tyúval bejuttatják a betont.   A többi a mi 
dolgunk volt. Mikor a műszaki megoldás 

 In light of the hindering problems of the 
previous period, the deadline of the Central 
Wastewater Treatment Plant (Budapesti Közpon-
ti Szennyvíztelep, BKSZT) was getting alarmingly 
close, leaving only sufficient time. This situation 
required the engineering knowledge and 
innovative thinking of all the colleagues working 
on the job to complete the current line draining 
on time.
After the steel concrete pipes were put to 
their places, very complex tasks awaited the 
constructors.
As the difficulties were already anticipated at 
the beginning of the year, negotiations started 
early with the expert specialists.
The pipe had to be built from four pieces and 
welded together at the site. This meant that 
filling up with concrete could only be realized in 
four steps.
Elongated and weekend shifts followed, 
for which I am grateful to all participating 
employees.
Many problems surfaced during the project and 
luck abandoned us repeatedly, circumstances 
became worse and worse. We had almost 
given up hope when good fortune favored us 
for the first and best time during the project: 
when the water level was low according to the 
forecasts, we tore down the pipe block, put up 
the life-protecting railing in its place, and so 
gave free way to waters drained from the Central 
Wastewater Treatment Plant (BKSZT) into the 
Danube.

bkSZt current Line draining coLaS-
aLterra part iv 

A BuDAPEsTi közPoNTi szENNy-

VízTiszTíTÓ TElEP ÉPíTÉsÉVEl kAPCsolA-

Tos soDorVoNAli BEVEzETÉsT A ColAs-AlTErrA VÉgEzTE.

BKSZT 

szöveg: : Filip gábor
  fotó: ColaS-alTErra

sodorvonali	
beveZeTéS (iV. rész)

tekintettel a korábbi időszak hátrál-
tató problémáira, a Budapesti központi 
szennyvíztisztító Telep véghatárideje 
vészesen közeledett, talán csak a „még 
éppen elegendő” idő volt hátra. Ebben 
a helyzetben a munkán dolgozó összes 
kolléga mérnöki tudására és ötletgazdag-
ságára szükség volt, hogy a sodorvonali 
bevezetés időben elkészülhessen.
Miután a vasbeton csövek a helyükre 
kerültek, igen összetett feladatok vártak 
az építőkre. Mivel a kiépített bárkahidat 
költségmegtakarítás miatt elbontották, 

A lezárásnak hála, a parti csatlakozás 
megépítése és a beton szilárdsága is biz-
tosítható volt a vízzel történő elárasztás 
időpontjára. Megjegyzem, hogy a lemez-
húzás befejezését követően csak magas 
vízállás volt a Dunán.
Ekkor jött a hideg zuhany! A búvármunkát 
végző kivitelező bejelentette, hogy a víz 
alatti munkák elvégzéséhez is szükség 
van alacsony vízállásra a folyam sodrása 
miatt. Ekkor már csak napok választot-
tak el az átadástól. A projekt során elég 
sok probléma merült fel, és a szerencse 
minduntalan elkerült minket, sorra a 
lehető kedvezőtlenebb viszonyok alakul-
tak ki. Már lélekben majdnem feladtuk, 
amikor a projekt során először és egyben 
a legjobb pillanatban, a szerencse 
mellénk szegődött, és az előrejelzések-
nek megfelelően egy alacsony vízállás 
mellett elbontottuk a csőpipa lezárását, 
felhelyeztük az életvédelmi rácsot a 
lezárás helyére, ezzel szabad utat adva 
a Budapesti központi szennyvíztelepről 
kifolyó vizeknek a Dunába.

fejtörést okozott, hogy a csőpipa miként 
fog a Duna közepére kerülni, valamint 
a mintegy 1100 m3 beton hogyan jut el 
a parttól kb. 200 m-re úgy, hogy a hat 
napra előre jelezhető vízállások ne öntsék 
el a vízi aknát és vele együtt a besajtolt 
csöveket. Mivel a nehézségek már az év 
elején előreláthatók voltak, idejekorán 
megkezdődtek a tárgyalások az egyes 
szakkivitelezőkkel.
A bárkahíd helyett uszály volt kikötve az 
akna mellé, és ezt bármire lehetett hasz-
nálni. Mivel ennek a mozgatása is költsé-
ges volt, próbáltuk azt minimalizálni. Az 
uszály felúszásakor előre behelyeztünk 
egy 28 tonnás autódarut, ami kiszolgálta 
az aknai tevékenységeket, valamint a 
csőpipa-behelyezést is ezzel kívántuk 
megoldani. Mivel a daru kapacitása 
korlátozott volt, négy darabból kellett a 
csőpipát legyártani, majd a helyszínen 
összehegeszteni. Ez egyben azt is jelen-
tette, hogy a kitöltő betonozás is csak 

rendelkezésre állt, a vízi akna szádleme-
zeinek kivitelezője jelezte, hogy a szád-
lemezek kihúzását csak bizonyos vízma-
gasságnál tudja megoldani. Ez okozta a 
következő problémát: mivel a bevezetés 
üzembe helyezése a lemezek kihúzásával 
tulajdonképpen megvalósul, közben kicsi 
volt az esély arra, hogy alacsony vízállás 
idején a parti csatlakozó műtárgy már 
rendelkezésre áll. Ekkor úgy döntöttünk, 
lezárjuk a csőpipát, majd az átadás előtt 
búvárokkal bontatjuk el a lezárást.
Minden adott volt, elkezdődhetett a ver-
senyfutás az idővel. Hosszított műszakok 
és hétvégi munkavégzések követték 
egymást, melyet ezúton köszönök meg 
minden részt vevő dolgozónak.
Végül sikerült közel egy hét alatt összehe-
geszteni a négy darabból álló csőpipát, 
valamint felszerelni a lezárást. Ezzel 
párhuzamosan a betonozási munkát is 
befejeztük a csőpipa körül. A szádlemezek 
húzása is kisvizes időszakban megtörtént. 
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a Colas-északkŐ sok szállal kötődik 
Hegyaljához, tokajhoz. nyolc saját 
működtetésű bányája közül négy a 
zemplénben található. 
a tiszán átívelő hídjából adódó közleke-
dési csomóponti helyzete miatt fontos 
szerep hárul a városra.  a múltban, de 
talán a jelenben is a tokajihoz mérhető 
jelentőségű átkelőhely a tiszán csak 
szolnokon és szegeden volt. tokajt, 
először 1067-ben említik a források, 

 It is located in the historic Zemplén 
County, in the wine region of Tokaj-Hegyalja, 
at the junction of two rivers, the Tisza and the 
Bodrog. COLAS-ÉSZAKKŐ Kft. is connected to 
the Hegyalja region and to Tokaj in a number 
of ways. Four of the eight quarries operated by 
COLAS-ÉSZAKKŐ are in Zemplén County. Owing 
to its location and the traffic importance of the 
bridge over the Tisza, Tokaj is a key player in the 
market of Eastern Hungary. Only Szolnok and 
Szeged have been and are comparable to the 
city in terms of crossing the Tisza. 
Tokaj as the name of the area was first 
mentioned in 1067 when it was already a vine-
cultivating region. By the 14th century, there 
was a stone castle in the town, which received 
an important role at he meeting point 3 country 
regions of Transylvania, the royal Hungary, and 
the Turkish thralldom.
Owing to revenues of the wine region, 
Tokaj evolved into a country town, and its 
population grew. It played an important role 
in the distribution of salt from Máramaros 
and Transylvania in the eastern parts of the 
country. The 18th century saw the blossoming 
of the town: Greek merchants built their rich, 
residential houses along the curved main street 
and on the main square. 
After becaming a town again in 1986, Tokaj 
started a new dynamic development era. As a 
charming historic city, Tokaj attracts tourists. 
The wine region is part of the World Heritage.

tokaj

A TörTÉNElMi 
zEMPlÉN VárME-
gyÉBEN FEkszik,  

A HírEs TokAJ-HEgyAlJAi 
BorViDÉkEN, kÉT FolyÓ, A TiszA 
És A BoDrog TAlálkozásáNál. 

szöveg: : Csillag pál
  fotó: (sxc)

tokaj
Találkozási 

pont:

ekkor már szőlőtermesztő vidék volt, az 
akkori a tiszai átkelő rév a mai közúti 
hídtól északra lehetett. magát a tele-
pülést 1353-ban említik először tokaj 
néven. 1450 után a Hunyadiaké, majd 
a szapolyaiaké volt. a város főterén 
áll a rákóczi pince, ahol a szapolyai 
jánost királlyá kikiáltó országgyűlés 
zajlott 1527-ben. a három országrész 
találkozási pontján elhelyezkedő vár 
fontos szerepet kapott erdély, a királyi 
magyarország és a török hódoltság 
hatalmi villongásai idején. több alka-
lommal gazdát cserélt a vár, végül a 
rákóczi családé lett 1646-ban. 1705-
ben II. rákóczi ferenc leromboltatta 
nehogy idegen kézre kerüljön. ma a 
egyetlen faldarabja látható a bodrog 
folyó bal oldalán. 
tokaj a középkorban sokáig csak rév-
ként szolgált. míg a 16. században első 
ízben ívelte át fahíd a folyót. ez pusztult 
el az 1565-ös ostrom alkalmával. mária 
terézia építtette a következőt, mely 
nagyjából a mai közúti híd környékén 
állhatott. ez a híd, illetve utódja pusztult 

el 1849-ben. természetesen újjáépí-
tették, mígnem 1896-ban megépült az 
első vashíd, melynek névadója erzsébet 
királyné. a ma itt álló híd már sorban a 
negyedik, melyet 1961-ben adtak át. 
tokaj jelentős szerepet kapott a 
máramarosi és erdélyi só elosztásában. 
a szárazföldi és  vízi úton szállított sót 
itt rakták ki, tárolták. a 18. század a 
város virágzásának kora: görög keres-
kedők ekkor építették az íves vezetésű 
főutca mentén és főtéren a gazdag copf 
stílusú lakóházaikat. a mai rákóczi 
utcán található az az épület, mely 1849 
januárjában klapka György fővezér 
szállásául szolgált. ennek falában lát-
ható egy ágyúgolyó, ami a szabadság-
harcra emlékeztet. a kiegyezés utáni 
békés évtizedekben tokaj fejlődött, 
polgárosodott, amit a két világháború 
félbeszakított. a II. világháború után 
a város lassan fejlődött, még a borke-
reskedelemben betöltött szerepét is 
egyre inkább sátoraljaújhely vette át. 
1952-ben elveszítette járási székhely 
szerepét. Városi rangját csak 1986-ban 
kapta vissza. ekkortól újra dinamikus 
fejlődésnek indult. tokaj bájos történel-
mi városként a turistákat is vonzza. a 
borvidék a Világörökség része.
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Megtiszteltetés volt számunkra, 
hogy keleti Éva elvállalta a 2008/2009-
es ColAs Fotópályázat zsűrijének elnöki 
feladatát. A hazai fotós társadalom 
kiemelkedően elismert alakja ő, az utolsó 
negyven évben nem volt olyan színház-
zal, tánccal foglalkozó kiadvány, amely 
nélkülözhette volna fotóit. 
A Törőcsik Mari fotóiból  készült kiállítás-
ra és könyvbemutatóra 2009. szeptem-
ber 28-án zsúfolásig megtelt a symbol 
Art galéria, ahol szilágyi Tibor kossuth-
díjas, kiváló Művész méltatta Törőcsik 
Mari és keleti Éva művészetét. Törőcsik 
Mari felszabadult örömmel köszönte 
meg a kiállítást és az albumot, amelynek 
díszpéldányát kolozsvári gyula, a ColAs- 
HuNgáriA vezérigazgatója adta át.
A kállai Ferenc pályájáról készült 
albumot is a symbol Art galériában 
mutatták be 2009. november 23-án, 

 In the Film-Theater-Music book series 
- edited by Éva Keleti, featuring many of her 
photographs of memorable moments from 
the career of two great Hungarian actors, 
Mari Törőcsik and Ferenc Kállai - were 
published by the support of COLAS-HUNGÁRIA 
Zrt. It was an honor for us that Éva Keleti 
accepted chairpersonship of the 2008/2009 
COLAS Photo Competition. She is a highly 
acknowledged member of the Hungarian 
photography society, and no theater- and 
dance-related publication in the past 40 years 
could be published without her pictures. We are 
happy to support the albums commemorating 
the unrepeatable and memorable meeting of 
Hungarian photography and theater.

two photo aLbumS were pubLiShed with the 
Support of coLaS-hungária Zrt. 

Az MTi goNDozásáBAN MEgJE-
lENő FilM – szíNHáz – Muzsi-
kA köNyVsorozATBAN A ColAs-
HuNgáriA TáMogAToTT kÉT FoTÓAlBuMoT kElETi 
ÉVA szErkEszTÉsÉBEN És száMos FoTÓJáVAl, 
AMElyEk A NEMzET kÉT kiVálÓ szíNÉszÉNEk, TörőCsik MAriNAk És kállAi FE-
rENCNEk PályAFuTásáBÓl iDÉzNEk FEl kiVÉTElEs PillANATokAT.

két

szöveg: : Kövesdy Tamás
  fotó: Keleti Éva, MTI

fotóalbum	
Colas 

Keleti	Éva	
és	

töröcsik	Mari

A	könyvbemutatón

töröcsik	Mari	kapta	
2006-ban	a	XXI.	
század	társaság	

Hazám-díját.
A	szinésznő	a	

korábbi	dijazottal	
Kállai	Ferenccel	a	

díjátadáson.
2006. november 18. 

Móricz	Zsigmond	
Úri	muri,	töröcsik	
Mari	–	rozika	és	
Kállai	Ferenc	–	

szakhmáry	Zoltán.	
Nemzeti	színház
1965. szeptember 17. 

töröcsik	Mari	
húsvéti	ajándéka	

a	gyalog	a	
mennyországba	

című	film	stábjától.
1959. április 20. 

a támogatásával

sajnos – egészsége védelme érdekében 
– a művészúr távollétében. kállai Ferenc 
pályáját szakonyi károly kossuth-díjas 
író személyes, baráti szavakkal méltatta: 
„Belső sugárzású színész. Érzelmes 
ember. A szerep, amit játszik, szeretettel 
telítődik meg. Alighanem ez a szeretetér-
zés az, ami a kötet fotográfiáin is átsüt: 
ez a szeretetérzés köti össze kállait, a 
színészt, s keletit, a fotóművészt.”
örömünkre szolgált, hogy támogatásunk-
kal hozzájárulhattunk a hazai fotó- és 
színházművészet megismételhetetlen 
és emlékezetes találkozását megörökítő 
albumokhoz.
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Hasznosak a jubileumok, évfordulók. 
Felfrissítik emlékeinket, hozzáadnak régi, 
sokszor felszínes iskolai ismereteinkhez. 
így jártam én is a 100 évvel ezelőtt 
született radnóti Miklóssal. szomorú, 
tragikus sorsú költőnek hittem, nagyjából 
csak utolsó verseit ismertem, amelyeket 
már a munkatáborban írt. Most azonban 
cigarettával a szájában, vígan mosolyog 
felesége oldalán egy-egy metrószerel-
vény plakátján, és megannyi színes, 
élettel telt szerelmes verse jelenik meg a 
képek melletti hasábokon. 
„Nézz csak körül, most dél van és csodát 
látsz, / az ég derüs, nincs homlokán redő, 
/ utak mentén virágzik mind  az ákác, / a 
csermelynek arany taréja nő / s a fényes 
levegőbe villogó / jeleket ír egy lustán 
hősködő / gyémántos testü nagy szitakö-
tő.” (1941)

radnóti Miklós költészetében az érde-
kesség azonban az, hogy minél biztosabb 
volt tragédiája beteljesedésében, annál 
nyugodtabbak, alázatosabbak voltak ver-
sei és annál békésebben látta magát, az 
életet. Budapesten született 1909-ben, 
asszimilált zsidó családban. születése 
édesanyja és ikertestvére életébe került. 
1921-ben meghalt édesapja is, és ő 
ekkor tudta meg, hogy az őt felnevelő asz-
szony nem az édesanyja, hanem az anyja 
testvére volt, és ágika, akit a testvérének 
hitt, az unokatestvére. Nagynénje nem 
akarta felnevelni, így anyai nagybátyjához 
került. Mindezek az események komo-
lyan megviselték őt. 

kereskedelmi iskolában érettségizett. 
később elvégzett egy tanévet egy cseh-
országi textilipari főiskolán és nagybátyja 
nagykereskedésében helyezkedett el. 
igazán azonban csak a költészet érde-
kelte.
1926-ban megismerkedett leendő 
feleségével, gyarmati Fannival. két évvel 
később barátaival 1928 címmel irodalmi 
folyóiratot indítottak. 1929–1930-ban 
részt vett a kortárs című avantgárd 
szellemiségű folyóirat megalapításában 
és szerkesztői munkájában. később ma-
gyar-francia szakon diplomázott szege-
den, majd tanári alapvizsgát tett. 1935-
ben feleségül vette Fannit és a Pozsonyi 
út 1. számú házba költöztek. Felesége 
97 évesen ma is ott él. radnóti Miklós 
1937-ben Baumgarten-jutalomban 
részesült.
közben sorra jelennek meg versesköte-
tei, műfordításai. Egy ízben vallásgyalá-
zás és szeméremsértés vádjával eljárást 
indítanak ellene, 1943-ban pedig, zsidó 
származása miatt verseit betiltják, 
köteteit bezúzzák. ő rendíthetetlen hittel 
ír tovább, sőt az írás és felesége adnak 
értelmet egyre nehezebb életének. 
1940-től többször behívják munkaszol-
gálatra. Hazatérve szakadatlanul ír és 
fordít. 1943-ban őszinte, személyes 
indíttatásból katolikus hitre tér át, ám a 
zsidótörvények értelmében továbbra is 
zsidónak számít.
1944 nyarán ismét behívója érkezett, 
ezúttal a szerbiai Bor rézbányáiba vitték. 
A kényszermunkával töltött napok 
nehezek, a körülmények mostohák 
voltak, de a Heidenau lágerben közvetlen 
életveszély nem fenyegette a foglyokat. 
Feljegyezték róla, hogy a munkatáborból 
virágot küldetett haza a feleségének, 

 Radnóti was born into an assimilated 
Jewish family. His life was shaped considerably 
by the fact that both his mother and his twin 
brother died at his birth. Though in his last 
years he was being violently expelled from 
Hungarian society (because he was Jewish), he 
identified himself very strongly as a Hungarian 
through his poems. In his poetry, avant-garde 
and expressionist impressions mingle with a 
new classical style, a good example being his 
eclogues. His romantic love poetry is notable 
as well. With Fanni Gyarmati (born 1912) they 
shared an exceptionally happy marriage. Based 
on true personal motivation Radnóti converted 
to Catholicism in 1943. In the early forties, he 
was conscripted by the Hungarian Army, but 
being a Jew, he was assigned to an unarmed 
support battalion on the Ukrainian front. In 
May 1944, the defeated Hungarians retreated, 
and Radnóti’s labor battalion was assigned 
to the Serbian copper mines. In August 1944 
Radnóti’s group of 3,200 Hungarian Jews was 
forcefully marched to Central Hungary, which 
very few reached alive. Radnóti was fated not to 
be among them. Throughout these last months 
of his life, he continued to write poems in a 
little notebook he kept with him. Too weak to 
continue, he was shot into a mass grave near 
the village of Abda in Northwestern Hungary. 
Today, a statue next to the road commemorates 
his death on this spot. Eighteen months later, 
his body was unearthed and in the front pocket 
of his overcoat the small notebook of his final 
poems was discovered. These final poems are 
lyrical as well as poignant, and represent very 
significant pieces of universal poetry. Possibly 
his best known poem is the fourth stanza of the 
Razglednicák, where he describes the shooting 
of another man and then envisions his own 
death.

mikLóS radnóti centenary

A száz 
ÉVE szÜ-
lETETT, 

TrAgikus sor-
sÚ kölTőrE EMlÉkE-
zÜNk.

Miklós 

szöveg: : ádám Barbara
  fotó: pIM

radnóti	
centenárium

ge. És ezekbe az üvegfúvók aggodalmas 
finomságával alakított mondataiba 
szabadul be a világ talán legmegalázóbb 
szerencsétlensége. Ügyetlenségből nem 
változtatta meg stílusát? Alig hiszem. Az, 
(....) amit egyszerűen hűségnek is mond-
hatnék, hozta létre költészete utolsó 
korszakának valóban kiszámíthatatlan 
remekeit.”

radnóti	
Miklós

radnóti	
Miklós	

és	
bálint	
györgy

házassági évfordulójukra. A költőben a 
Fannihoz való hazatérés reménye és egy 
kis, kockás füzet tartotta a lelket. Éjsza-
kánként egy ceruzacsonkkal ebbe rótta a 
verssorokat. Az ő szavaival: 
„Ékezetek nélkül, csak sort sor alá 
tapogatva, / úgy írom itt a homályban a 
verset, ahogy élek, / vaksin, hernyóként 
araszolgatván a papíron”.

A bori bányákat 1944 augusztusában 
kezdték kiüríteni a visszavonuló néme-
tek.  A tábort két csoportban evakuálták. 
A költő a második lépcsőbe került, de 
hitelt adott a híresztelésnek, hogy a 
táborban maradókra a kivégzés vár. 
Ezért elérte, hogy az első csoporttal 
hagyhassa el a lágert. A második lépcsőt 
nem sokkal később jugoszláv partizánok 
felszabadították… Csoportjukat Ma-
gyarország felé hajtották, a menetben 
vánszorgókat ütötték, verték, sokukat 
lelőtték. „Bolond, ki földre rogyván fölkél 
és újra lépked, / s vándorló fájdalomként 
mozdít bokát és térdet” – írta radnóti 
még mindig nála lévő füzetébe. Bajtársát, 
lorsi Miklós hegedűművészt is kivégez-
ték. utolsó versét valószínűleg ez ihlette: 
„Mellézuhantam, átfordult a teste / s 
feszes volt már, mint húr, ha pattan. / Tar-
kólövés. – Így végzed hát te is, – / súgtam 
magamnak, – csak feküdj nyugodtan. / 
Halált virágzik most a türelem. – / Der 
springt noch auf, – hangzott fölöttem. / 
Sárral kevert vér szárad fülemen.” 

A költemény profetikusnak bizonyult.  
A nyugati határra érve a költő a végkime-
rüléssel küzdött. Miután egy győri kórház 
nem volt hajlandó őt és néhány társát 
befogadni, november 9-én Abdánál őrei 
kivégezték. A füzetet a háború után az 
áldozatok exhumálása során kabátja 
zsebében találták meg. 
Pilinszky János így ír radnótiról: „Tehetsé-
gét (…) egy kiszámíthatatlan helyzet, s 
méghozzá egy olyan tragikum növesztet-
te fel, amelyre indulásakor aligha számí-
tott. látszatra erre született: az idillre, az 
elveszett latinos paradicsom visszaszer-
zésére. Mondataiban klasszikusan van 
ismét jelen a szilvalekvár illata, a kedves, 
a kert és a barátság időtlen törékenysé-



kiTEkiNTő

36

radnóti Miklós

Az olvadt hó beroskad
és szertesündörög,
kondérok gőzölögnek,
mint bíbor sülttökök.

A jégcsap egyre nyúlik,
a csöppje már nehéz, 
egy-egy kis tócsa pattan
s szelíden égrenéz.

s ott fönn az égi polcon
hátrább csuszott a hó,
kevésbeszédü lettem
s ritkán vitatkozó.

Ebédre várok-é, vagy
talán meg is halok?
lélekként szálldosom majd
horzsolván éjt s napot?

árnyékom rámtekint, míg
borong a téli nap.
kincstári sapka rajtam,
a nap fején kalap.

kedves olvasók!

Megfejtésként 
a fenti vers címét (1) várjuk.

Beküldési cím
COLAs-ALterrA	Zrt.
1103	budapest
sibrik	Miklós	út	30.
Beküldési határidő
2010.	február	12.

Előző szám megfejtése
Jules	Verne:	Nemo	kapitány

A helyes megfejtők közül 
könyvutalványt nyert:
Antal István, Baráth Tamás, Dajkó Imre, 
Deli József, Guruczné Illés Zsuzsa, 
Hegedűs Erzsébet, Pók Erika, Kocsis 
Andrásné, Rózsa Tibor, Törő Gábor

Megfejtéseket csak a ColAs-HuNgáriA Cégcsoport tagvál-
lalatainak dolgozóitől tudunk elfogadni.

? 
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A legendák szerint a 3. században élt 
Borbála egy pogány apa nagyon szép 
leánya volt. Valahányszor az apa keres-
kedelmi útra ment, leányát egy magas 
toronyba zárta. Egy ilyen alkalommal 
Borbála megkeresztelkedett. Atyja, 
miután hazatért, az ősi hit elhagyása 
miatt meg akarta ölni őt, ám sikerült 
elmenekülnie, mert a torony fala és a 
sziklák megnyíltak előtte. 
A hegyek között egy barlangban rejtő-
zött, de egy pásztor elárulta atyjának a 
rejtekhelyet, aki a bíró elé hurcolta.  
A város kormányzója megszégyenítés-
ként megparancsolta, hogy ruhátlanul 
pellengérezzék ki a piacon. Borbála 
azonban az Úrhoz menekült, és meghall-
gatásra talált: a földből felszálló köd és 
az égből leereszkedő felhő úgy bebur-
kolta a testét, mintha teljesen föl lett 
volna öltözve. Végül a bíró fővesztésre 
ítélte, és ekkor történt a legszörnyűbb 
dolog: az apa, aki korábban esztelen 
féltékenységgel óvta a leányát, most 
maga ragadta meg a kardot és fejezte 
le. Mikor azonban hazafelé ment, villám 
sújtotta őt, és nem maradt belőle más, 
csak egy maréknyi hamu. 

A HEgyMászÓk 
is olTAlMAzÓJukNAk 
TEkiNTik, AkikET ÚTJAikoN ViHAr 
És VilláMCsAPás VEszÉlyE FENyEgET.

Saint barbara, patron of minerS

 Saint Barbara was a Christian saint and 
martyr. Being a popular saint in modern times, 
perhaps best known as the patron saint of 
artillerymen, military engineers, miners and others 
who work with explosives because of her old 
legend’s association with lightning.

szENT 
BorBála bányászok

védőszentje 

A népi tisztelet a legenda különböző 
elemeihez kapcsolódik. így Borbálát a 
„hirtelen és készületlen halál” elleni 
oltalmazónak tekintik, mivel atyja ezzel 
bűnhődött gonoszságáért. Apja villám 
általi halála miatt a villámcsapás és 
tűzvész ellen is kérik oltalmát, ezért a 
vészharangra rá szokták vésni a képét. 
Ezáltal lett a harangok és a harang-
öntők védőszentje. Védőszentjüknek 
tekintik a bányászok is, akik a sújtólég 
veszélyében dolgoznak, ami a villámhoz 
hasonlatos erővel és hirtelenséggel 
csap le a föld alatt. Végül a torony miatt, 
amelyben lakott, s amellyel oly gyakran 
ábrázolják, a régi építőmesterek és 
kőművesek védőszentje lett. 

a 

szöveg: : Csillag pál
  fotó: archiv
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nem volt mindig bányászat, ’90-ig az épí-
tőiparhoz tartoztunk. Ez mindig is fájt, de 
ma már jószerivel csak külszíni bányászat 
folyik az országban. Bányász nyugdíjas 
vagyok én is. 
Nyugdíjasként, családi vállalkozásban 
szőlőműveléssel, borászkodással foglalko-
zunk. Én irányítom a munkát, szervezem a 
munkásokat. Beruháztunk, gépet, traktort 
vettünk. Most meg elérkeztünk az elle-
hetetlenülés küszöbére. Eladnánk. Mert 
45 Ft/kg áron nem lehet nyereség. Hogy 
mennyit? Mindet. összesen 11 hektáron 
gazdálkodunk, de ez négy családé. A ter-

 Gábor Szentmarjai is the retired 
conductor of the Tállya plant. After 16 years of 
managing the plant, he has been retired for 16 
years.
He was an active soccer player in the Építők 
team – back then the quarry was a construction 
company – when he was employed in the 
quarry. He put on the miners’ boots on May 13, 
1953. He became a skilled metalworker. Later 
he was certified as a construction technician 
in the course of a scholarship. He met his 
wife at the plant. They had three children; all 
three are married now, so the couple became 
grandparents of six children. 
After different managerial positions, he became 
deputy in 1972 and conductor in 1976.
During his working years, in the 1970s they 
reached 1 million tons, then it grew further, 
and around 1976 the plant produced around 
1.3 million tons regularly. At that time the 
plant was operating in 3+1 shifts, which meant 
continuous production. The headcount was 
420. There were three large investments. One of 
them was the investment of 1968-1970 when 
a new level was opened in the quarry at level 
+318 and +351. (This part of the plant retired 
last year.) The second was from 1980 to 1982 
when the cableway became inoperative, and 
a full processing plant was created. The main 
conveyor belt was built at this time. The third 
investment was done under the flag of COLAS. 
A new secondary crusher and an extended 
processor were built with new crushers and 
vibrators. He retired after all this in 1993.
Now he grows grapes and produces wine 
in a family business. He manages work and 
organizes the workers. They made an investment 
and bought a tractor. They put the produce in the 
caves and sell it that way, as they could make 

no money if they sold it as grapes. This is also 
a nice job. He never thought he 

would grow to like it so much.

16+16 yearS

nEMcSAK KötELESSÉGBŐL 
DOLGOztAM, SzErEttEM IS A MunKÁt.

szENTMArJAi 
gáBor MEsÉl  
PályAFuTásárÓl,  
Aki A TállyAi kőBáNyA  
ÜzEMET TizENHAT ÉVEN  
kErEszTÜl VEzETTE.  

szöveg: : Erdei józsef
  fotó: CÉK

tizenhat
16

Mozaik: Hogyan indult? 
Aktív focista voltam az Építők csapatában 
– akkor még építőipari cég volt a kőbánya 
–, amikor káposztás lajos bácsi az egyik 
focimeccs után, igaz kérésemre, állást 
ajánlott a kőbányában. így 1953. május 
13-án húztam bakancsot. itt lettem laka-
tos szakmunkás. később ösztöndíjasként, 
építőipari technikus képesítést szereztem. 
itt, az üzemben ismertem meg a páromat, 
aki osztályidegenként csak segédmunkát 
végezhetett a kőművesek mellett. letud-
tam a katonaságot, aztán úgy egy év múl-
va egybe is keltünk. Három gyermekünk 

Ebben az időben dogozott az üzem 3+1 
műszakban, ami a folyamatos termelést 
jelentette. Végre sikerült lekörözni a nagy 
riválisunkat, uzsa bányát. A létszámunk 
420 fő volt. Az én időmben három nagy 
beruházás történt. Az egyik a ’68–’70-
es, amikor a bányában egy új szintet 
nyitottunk, a +318 és +351-es szinten. 
(Ez az üzemrész ment tavaly nyugdíjba.) 
A második ’80–’82 között zajlott, ekkor 
szűnt meg a kötélpálya, és létesült egy 
komplett feldolgozó üzem. Ekkor építettük 
a főszállító szalagot. A harmadik már a 
ColAs színeiben zajlott. Új másodtörőt 
és egy kibővített feldolgozót építettünk, új 
törőkkel, vibrátorokkal. Ez után, ’93-ban 
mentem nyugdíjba, másfél év kedvezmény-
nyel. Ekkor a feleségem, aki bércsoport-
vezető volt, szintén nyugdíjas lett, ő is 
kapott kedvezményt.
Ha most visszagondolok, és újra válasz-
tanom kellene, annak ellenére, hogy a 
mi munkánk rettentően kemény, nem 
választanék mást. A kemény fizikai munka 
összekovácsolja az embereket. Jó csapa-
tom volt. kiálltak mellettem, felsorakoztak 
mögöttem. Nemcsak kötelességből 
dolgoztam, hanem szerettem is ezt a mun-
kát. A hivatásom volt. A bánya azonban 

mést lepincézzük, és úgy próbáljuk eladni, 
hiszen szőlőként „bagóért” se vennék 
meg. Ez is szép munka. Nem gondoltam 
volna, hogy ennyire megszeretem. 

– Köszönöm a 
beszélgetést. 
Sok-sok öröm-
teli, boldog 
évet kívánok 
a családod, a 
szeretteid köze-
lében, békében, 
egészségben. Jó 
szerencsét!

született, mindhárom házas, így vagyunk 
ma már hatszoros, boldog nagyszülők. 
Most gondolom végig. Érdekes találkozás, 
mert a 40 bányász-évből 16 évig voltam 
üzemvezető, és most, 16 évvel a nyug-
díjazásom után beszélgetünk. De vissza 
az elejére. A teljesség igénye nélkül, a 
bányában különböző szintű vezetői beosz-
tások után, 1972-ben helyettes, ’76-ban 
üzemvezető lettem. 
A munkásévek alatt, a hetvenes évek 
elejére értük el az egymillió tonnát, 
majd ez is növekedett, és ’76 táján már 
rendszeresen 1,3 M tonnát teljesítettünk. 
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és a helyszíni szemlére, majd ezután 
a tanúsító okirat kiadására. így már min-
den keverőnk CE jelölésű!
Az aszfaltkeverő gép áttelepítése ese-
tén nincsen szükség újabb tanúsítási 
eljárásra. Úgy kell tekinteni, mint amikor 
egy telepített keverő több mint három 
hónapot áll vagy nagyjavítást végeznek 

 The COLAS ÉPÍTŐ Zrt. operates the RM-160 

mobile asphalt plant for bituminous mix. After 

several sites in Hungary, our colleagues operated 

the machine in Romania as well in the past years. 

It was put into operation in Vásárosnamény and 

Nógrádkövesd in the fall of 2008. This asphalt 

plant is able to switch from one working location 

to another, from stopping to reinstatement within 

four to five days. It does not require bedding for 

installment, it can be placed on solid ground. 

This enables us to choose the optimal location in 

terms of work sites and material supply. The fuel 

tank, the bitumen tank and the energy supply are 

integrated parts of the mobile plant. The mobile 

asphalt plant can be stationed together with the 

mobile accredited container laboratory staff. 

Therefore this mobile asphalt plant for bituminous 

mix is of strategic importance in negotiations, 

causing quite some distress to our competitors. 

We can bid successfully on tenders in regions 

where we have no installed asphalt mixing plant 

in the area.

the rm-160 mobiLe aSphaLt pLant for 
bituminouS mix 

Az ASzFALtKEvErŐ GÉPBE ÉPítEtt 
ADALÉKSzEr/MODIFIKÁLÓSzEr-
ADAGOLÓnAK KöSzönHEtŐEn 
LEHEtŐSÉG vAn SMA tíPuSú 
ASzFALtKEvErÉKEK GyÁrtÁSÁrA IS.

A ColAs ÉPíTő ÜzE-
MElTETi Az rM-160 
TíPusÚ MoBil Asz-
FAlTkEVErő gÉPET. 
TöBB MAgyArországi HElyszíN 
uTáN roMáNiáBAN is DolgozTAk VElE MuNkA-

TársAiNk. 

Az

aszfaltkeverő 

szöveg: : Bakó attila
  fotó: CÉK

rM-160
mobil 

telep

Ez az aszfaltkeverő gép alkalmas 
arra, hogy egyik telepítési helyről a 
másikra, a leállástól az újbóli beüzeme-
lésig számított 4-5 nap alatt átálljon. 
A telepítéskor nem igényel alapozást, 
szilárd talajra állítható. így lehetőség 
van arra, hogy a munkaterületek és 
az alapanyag-ellátás szempontjából 
optimális helyszínt kiválasszuk. Az 
üzemanyag- és bitumentartály, valamint 
az energiaellátás része a mobil gépnek. 
Az aszfaltkeverővel együtt telepíthető a 
szintén mobil, akkreditálással rendelke-
ző konténerlabor a személyzettel. Ezért 
ez az aszfaltkeverő gép – konkurense-
inknek nem kis fejtörést okozva – stra-
tégiai fontosságú a vállalkozási csaták 
megvívásakor. olyan térségekben is 
tudunk sikerrel pályázni, ahol nincsen a 
közelben telepített aszfaltkeverőnk.
Az rM-160 folyamatos rendszerű 
aszfaltkeverő gép. Az előadagolóknál 

pontosan kimért kőzúzalékok a 
gyűjtőszalagon mérlegelve kerülnek a 
szárító dobba. Ennek első szakaszában 
történik a felmelegítés, szárítás és 
porelszívás, miközben már intenzív 
szárazkeverés is történik. Majd a 
mészkőliszt beadagolása következik, 
és visszaadagolja a gép – a képződés 

kő- vagy dolomitzúzalék gazdaságos 
beszerzésére. ott kavicsbányából 
származó zk 0/4-et használtunk, ami a 
víz alól történő kitermelése miatt kevés 
finomrészt tartalmaz. Ezekkel az egyedi 
megoldásokkal elértük, hogy a 32-32 
vizsgálati eredmény alapján mind a két 
gyártási helyszínen a működési megfe-
lelőségi szint a legjobb („A”) volt.
Az rM-160 aszfaltkeverő gép indulása-
kor, leállásakor is néhány tonna selejt-
anyag keletkezik. Az rM-160-nak nincs 
készanyag-tárolótartálya, ezért olyan 
munkáknál gazdaságos alkalmazni, 
ahol a folyamatos beépítési igényekkel 
összhangban lévő gyártás biztosítható. 
Az idei működések bizonyították, hogy 
kellő odafigyeléssel és megfelelő 
aszfaltösszetétel kiválasztásával, ezzel 
a keverővel is lehet jó minőségű aszfal-
tokat gyártani.

arányában – az elszívott port. Ezután 
– olyan helyen, ahol az égő lángja már 
nem károsíthatja – beadagolásra kerül 
a bitumen kötőanyag. A mészkőlisztet 
és a bitument a gyűjtőszalagon mért kő-
zúzalék-tömeghez a tervezett arányban 
mérjük be. A keverés tovább folytatódik 
a szárító-keverődob végéig, ahonnan 
már a kész aszfaltkeverék kerül a ka-
parószalagra, amely egy közbenső, kis-
méretű tárolótartályba szállítja. Ebből a 
tartályból ürítik a szállító járművekre. Az 
aszfaltkeverő gépnek van adalékszer/
modifikálószer-adagolója is, így lehető-
ség van sMA típusú aszfaltkeverékek 
gyártására is.
Az Msz EN 13108-21:2006 szabvány 
írja elő az rM-160 mobil keverő telepre 
is vonatkozó aszfaltkeverékek üzemi 
gyártásellenőrzésének követelmé-
nyeit. A ColAs ÉPíTő zrt. a telepített 
aszfaltkeverő telepeinek tanúsítását 
2008 őszén és 2009 i. negyedévében 
elvégezte. 
Az rM-160 2009. áprilisban Töltésta-
ván, majd áttelepítés után májustól 
Vásárosnaményban végezte a szabvány-
nak megfelelő próbaműködést. Június-
ban került sor a Tli zrt. Tanúsító iroda 
által a dokumentumok átvizsgálására 

rajta. Vagyis az előző helyen elért műkö-
dési megfelelőségi szintet egy szinttel 
csökkenteni kell. Ez az aszfaltkeverék 
mintavételi gyakoriságát érinti. 
Az új telepítési helyen az adagoló rend-
szer kalibrálását újra el kell végezni, a 
telephelyre, személyzetre vonatkozó do-
kumentumokat aktualizálni szükséges.
Az rM-160 működése során azt tapasz-
taltuk, hogy az aszfaltkeverékben lévő 
finom, 0,063 mm alatti rész követel-
ményének betartása különös figyelmet 
igényel. Nagyobb finomrész tartalmú 
zúzott homok alkalmazásakor az előírt 
mészkőliszt adagolása mellett előfor-
dulhat, hogy a finomrész-tartalom a 
megengedettnél magasabb lesz. Ezen a 
gépen az elszívott port a képződés ará-
nyában teljes egészében visszaadagol-
juk. gyűjtőtartály, porkivételi lehetőség 
nincs. Az ebből eredő nem-megfelelő-
ség elkerülésére két lehetőség adódott. 
A töltéstavai helyszínen dolomit  
Nz 0/4-et alkalmaztunk, mert 
ennek finom része mészkő-
lisztként vehető figyelembe, 
így annak előírt adagolási 
mennyisége csökkenthető 
volt. Vásárosnaményban 
nem volt lehetőség mész-
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...– a Parlament melletti  Alkotmány 
utcai szakasz és az első aszfalt-betonos 
próbaépítés – után most friss hírként, 
2009. november. 14-én, újabb lT-aszfalt 
próbagyártása és beépítése történt a 
ColAs-HuNgáriA zrt.-nél a dél-ma-
gyarországi régióban. A próbakeverést 
a ColAs-HuNgáriA zrt. Autópálya 
igazgatóságának szekszárdi keverőtelepe 
(Beninghoven TBA 4000uC keverőgép) 
végezte. Az AC 11 kopó 50/70 aszfaltke-

Az AlACsoNy 
HőMÉrsÉk-
lETű lT- (low 

TEMPErATurE) AszFAlT 

TíPusÚ, CHEMorAN ADAlÉkolT 

kEVErÉkEk HAzAi ADAPTáCiÓJáVAl 

FolyTAToTT koráBBi FEJlEszTÉsi 

MuNkák...

a triaL production and 
conStruction of Lt aSphaLt

internationaL maÚt conference

 A trial production and construction of LT 
asphalt (warm asphalt) was carried out in the 
South Hungary region by COLAS-HUNGÁRIA 
Zrt. on November 14, 2009. The trial mixing was 
produced by the Szekszárd mixing plant of COLAS- 
HUNGÁRIA (on a Beninghoven TBA 4000UC 
mixing unit). The AC 11 wearing 50/70 asphalt mix 
was prepared with the addition of CWM additive 
in proportion to 0.4% of the bitumen content. 
The binder temperature during production was 
171-177 °C, while the aggregates temperature 
was 130 °C. The temperature of the finished 
mix was also 130 °C. We did not experience any 
problems concerning the construction in of the 
finished mix. A finisher was used for building on a 
300-meter-long trial section on Road 5603 in the 
M6 Motorway area. The mix was well compactable 
at a lower temperature during the construction. We 
could roll the laid mix at as low as 80 °C. This was 
the first trial LT asphalt (warm asphalt) pavement 
in the national public road network in Hungary. 
The experts of the most important Hungarian 
clients also attended the event, who gave positive 
feedback regarding the opportunities for the 
large-scale introduction of the tested technology 
in Hungary.

 The Hungarian Road Society (MAÚT) organized a road conference in 
Budapest to celebrate its 15th anniversary on October 16, 2009.
Foreign corporations involved in the foundation of the organization, companies 
cooperating in the past years, legal and private members, and road authorities 
of the neighboring countries were invited. The purpose of the conference 
was to improve cooperation between the companies, to get to know the 
professional priorities of the participating countries, to reveal the connection 
options, and to discuss the European focal professional questions.
The working language of the presentations was Hungarian, English and 
German, with continuous interpretation. Among others, Zoltán Puchard, 
technology director of COLAS-HUNGÁRIA held a presentation on technological 
developments called “Technological questions of roadway structures”. 
We hope that the positive messages represented by prominent persons 
of the profession will contribute to the development of Hungary’s road 
construction preparedness, infrastructural and technological capacities and 
competitiveness. lT-aSZFalT 

próbaszakasz 

Nemzetközi 

mellett
az

M6-os

verék a bitumentartalom 0,4 %-nak meg-
felelő CwM adalékszer hozzáadásával 
készült. A gyártás során a kötőanyag hő-
mérséklete 171–177 oC, az ásványi anyag 
hőmérséklete 130 oC volt. A kész keverék 
hőmérséklete szintén 130 oC volt. A kész 
keverék bevontságánál semmi problémát 
nem tapasztaltunk. 
A beépítés az állami közúthálózaton, az 
M6 autópálya térségében az 5603. sz. 
úton, mintegy 300 m hosszú szakaszon 

történt, finiserrel. A beépítésnél a keverék 
az alacsonyabb hőfokon is jól tömöríthető 
volt. A kiterített keveréket mintegy 80 oC-
os hőmérsékletig lehetett hengerelni.
országos közúthálózaton – Magyarorszá-
gon – ez volt az első elkészült lT-aszfalt 
(warm asphalt) útburkolat. A próbabeépí-
tésnél jelen voltak a legfontosabb magyar-
országi megrendelők szakemberei is, akik 
pozitívan nyilatkoztak a technológia hazai, 
szélesebb körű bevezetési lehetőségeiről.

MAÚT  

A meghívottak között szerepeltek az alapítás-
ban közreműködő külföldi társaságok, az elmúlt 
években kapcsolatokat ápoló, együttműködő 
társaságok, jogi és egyéni tagok, valamint a 
szomszédos országok útügyi társaságai. 
A konferencia célja a társaságok együttműködé-
sének fejlesztése, a tanácskozáson részt vevő 
országok szakmai prioritásainak megismerése, a 
kapcsolódási lehetőségek feltárása és az európai 
súlyponti szakmai kérdések megtárgyalása. 
Az előadások nyelve (munkanyelvek) a magyar 
mellett az angol és a német volt, folyamatos 
szinkron-tolmácsolás biztosításával. 
A technológiai fejlesztések téma-
körében „Az útpályaszerkezetek 
technológiai kérdései” címmel elő-
adást tartott többek között Puchard zoltán 
a ColAs-HuNgáriA technológiai igazgatója is. 
reméljük, hogy a szakma reprezentatív egyéni-
ségei által ezen keretek között is felvállalt pozitív 
üzenetek  hozzájárulnak majd Magyarország 
út-építőipari felkészültségének, 
infrastrukturális és műszaki 
kapacitásainak, valamint 
versenyképességének 
fejlődéséhez.

A MAgyAr ÚTÜgyi 
TársAság, MEgAlAkulásáNAk 
15. ÉVEs ÉVForDulÓJA AlkAlMáBÓl,  
2009. okTÓBEr 16-áN NEMzETközi ÚTÜgyi koNFErENCiáT 
rENDEzETT BuDAPEsTEN.

Konferencia
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A „rendszerfrissítés” 2009-ben elért 
gyöngyössolymosra is. A termelésirányító 
rendszert idén júliusban alakult át. itt is 
a már bevált és öt üzemben bizonyított 
roussel számítógépes rendszer épült ki.  
A régi, irányítópultos vezérlést és vala-
mennyi kapcsolószekrényt lecseréltük.  
Az új rendszer az elő- és utántörés mellett 
a szállítószalagok és vibrátorok működé-
sét is felügyeli. Az irányító helyiségnek 
helyet adó konténert is kicseréltük, a 
szintérzékelők és forgásérzékelők beépíté-
sével teljesen automatizált lett az üzem.  
A munka során a roussel cég szakembe-
rei mellett társaságunk társüzemi dolgozói 
végezték a munka dandárját. A feszített 
menetrendet az üzemből történő folya-
matos kiszállítás és az egyre csökkenő 
depókészlet indokolta. A tervezett kéthe-
tes munka végére az üzem depókészlete 
lenullázódott. Minden egyes nap csúszás 
1000–1200 tonna termeléskiesést ered-
ményezett volna. A munka befejeztével 
egy, a mai kor színvonalának megfelelő 
irányítási rendszerrel felszerelt üzemben 
folytatódott a termelés.

2009 októberében Magyarországon el-
készült az első VAlorCol típusú hideg, 
recycling próbagyártás és beépítés. A 
kísérleti próbaszakaszt a ColAs ÉPíTő 
zrt. készítette, amelynek során a francia 
technológiaként ismert VAlorCol-t 
kétféle összetételben állítottuk elő: 
az egyik összetételben 100 % 0/11 
szemnagyságú mart/tört/osztályozott 
aszfaltot használtunk, a másik összeté-

2009. szeptember 29-én sikeresen 
megtörtént a ColAs-HuNgáriA zrt. 
Technológiai igazgatóság központi labo-
ratórium akkreditációjának felülvizsgálata. 
Az audit során a NAT (Nemzeti Akkreditáló 
Testület) képviseletében Hell Éva akkredi-
táló mérnök és dr. liptay András szakértő 
auditor ellenőrizték és vizsgálták a labo-
ratórium működését, személyzetének 
felkészültségét.
A vizsgáló laboratórium minőségirá-
nyítási rendszere az Msz EN iso/iEC 
17025:2005 „Vizsgáló és kalibráló labo-
ratóriumok felkészültségének általános 
követelményei” című nemzeti szabvány 
követelményeire épül, de tartalmazza a 
ColAs-HuNgáriA zrt.-nél működtetett 
minőség- és környezetirányítási rendszer 

A gyöNgyös-
solyMosi TEr-
MElÉsiráNyíTÓ 
rENDszEr korszErűsí-
TÉsE iDÉN NyároN zAJloTT.

“SyStem upgrade” in 
gyöngyöSSoLymoS

deveLopment of coLd recycLing 
aSphaLt – vaLorcoL triaL in hungary

audit in the centraL Laboratory 

 The “system upgrade” reached 
Gyöngyössolymos in 2009. The production control 
system was remodeled in July. The Roussel IT 
system that proved its worth in five plants already 
was installed here. The old control board and all 
switchboards were replaced. The new system 
monitors coarse and post-crushing as well as 
the operation of conveyor belts and vibrators. 
The container hosting the control chamber was 
replaced as well. The plant became completely 
automatic with level detectors and rotation 
detectors. Beside the experts of the Roussel 
company, workers of our company’s associated 
plants did most of the work. The reason for the tight 
schedule was continuous delivery from the plant 
and the diminishing depot reserve. By the end of 
the planned two-week project the depot reserves 
were cleared out totally. Each day of delay would 
have caused loss of production of 1,000-1,200 
tons. After completion, production continued in a 
plant equipped with a control system compliant 
with present-day requirements.

 TThere was a trial mixture production and 
a trial-section construction in October of 2009 in 
Hungary.
This trial VALORCOL mixture was produced 
by COLAS ÉPÍTŐ Zrt. We made two kind of 
VALORCOL trial combination for testing: in one 
of the combinations we used 100% RAP in 0/11 
granulometry and the other mixture were designed 
with 80% RAP in 0/11 granulometry and 20% 
dolomite aggregate in 0/4 granulometry. 
The bituminous binder was a slow-break cationic 
emulsion with 60% bitumen content in both trial 
mixtures, which was made in Gyongyos plant of 
COLAS ÉPÍTŐ Zrt. The VALORCOL trial mixtures 
were produced by a WIRTGEN KMA 150 type 
continuous mixer.
The construction site was a section of a secondary 
road in the public road network in Northwest 
Hungary, and realized as a binding course of the 
pavement structure.
The total amount of the trial constructed 
VALORCOL mixtures was about 300 tons.

 The audit of the central laboratory of the 
COLAS-HUNGÁRIA Zrt. (Technológiai Igazgatóság 
Központi Laboratórium) was successfully 
conducted on September 29, 2009. Éva Hell, 
accreditation engineer, and Dr. András Liptay, 
expert auditor of the National Accreditation 
Authority (NAT), inspected and investigated the 
operation and staff expertise of the laboratory. 
The equipment and certain studies of the 
laboratory were monitored during the inspection 
(PSV rubbing measures, adhering capacity and 
power-ductibility of bitumen, compactibility of 
asphalts, bending of roadways etc.), as well as 
management and technology requirements, and 
study documentation. Presentation of the studies 
was done in a professional way, our laboratory 
personnel replied to every question adequately, 
and the auditors praised their work.
After reviewing the whole management system 
the auditors congratulated the efficiency of the 
Central Laboratory and granted the maintained 
accreditation.

„rEnDSZEr-
FrISSÍTÉS” 

recycling		
KÍSÉrlETI SZaKaSZ  

központi	
laBorBan 

gyöngyössolymoson

VAlorCol

Felülvizsgálati 
a

telben 80 %  0/11 szemnagyságú mart/
tört/osztályozott aszfaltot és 20 % 0/4 
dolomitot használtunk. Mindkét keverék 
kötőanyaga 60 % bitumentartalmú, 
lassan törő katonaktív emulzió volt, 
amelyet a ColAs ÉPíTő zrt. gyöngyösi 
keverőtelepe készített. A VAlorCol ke-
veréket egy wirTgEN kMA 150 típusú, 
folyton-keverő állította elő. A beépítés 
a Dunántúl északi részén, egy négy 

minden olyan elemét, amely a tevékenysé-
gi köréhez kapcsolódó mintavételi, mérési 
és vizsgálati szolgáltatások körében 
értelmezhető.
A helyszíni szemle keretében sor került 
a laboratórium eszközeinek és néhány 
vizsgálatának megtekintésére (PsV 
csiszolódási érték, bitumenek tapadó 
képessége és erő-duktilitása, aszfaltok 
tömöríthetősége és nyomvályú vizsgálatai, 
útpályaszerkezet behajlásának mérése, 
stb.), valamint az irányítási és műszaki kö-
vetelmények és a vizsgálati dokumentáció 
ellenőrzésére. A vizsgálatok bemutatása 
szakszerű volt, laboránsaink a részletkér-
désekre is kitűnően feleltek, munkájukat 
az auditorok is külön dicsérettel illették. 
A teljes irányítási rendszer áttekintését 

számjegyű úton történt, kötőrétegben. A 
gyártott és beépített mennyiség mintegy 
300 tonna VAlorCol keverék volt. 

elvégezve, az auditorok gratuláltak a 
központi laboratórium teljesítményéhez 
és az akkreditált státusz további fenntar-
tásához.

hideg 

építése

audit
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oldásaihoz hasonlóak. Bár a majdani 
tájrendezés által érintett terület és a 
keletkező építési és bontási hulladékok 
mennyisége szerényebb, a szoros ha-
táridő miatt minden erő mozgósítására 
szükség lesz ahhoz, hogy az átadás 
időpontjában a környezetvédelmi 
teljesítményünk miatt se legyen okunk 
szégyenkezni. 

 In terms of the M6-M60 Highway, M31 
Freeway and the M0 Motorway South sector 
projects of the COLAS-HUNGÁRIA Zrt., beside 
perfect technical constructions we have to pay 
attention to environmental protection as well. 
Building a motorway is definitely a dramatic 
invasion to the natural state of our environment, 
but with environmentally conscious behavior we 
can make the freeway an integral part of the built 
environment, and by recultivating the affected 
area professionally, we can not only eliminate 
scars in the landscape but create a situation 
more favorable than the original one.
Delivery of the M6-M60 highway is due next 
spring, therefore it is soon time to return the 
17 exploitation spots used, according to the 
regulations, to arrange the landscape and to 
sweep up the construction and demolition 
waste. In the course of these works we make 
great efforts to maximize our efficiency in 
terms of environmental protection and nature 
conservation. The deadline of the M31 project 
is also the spring of 2010. Our environmental 
protection-related tasks are similar to those 
described in relation with the M6 project, but the 
area afflicted by the future landscape planning 
and recultivation is much smaller, and the amount 
of construction and demolition waste is less. But 
the available workforce is smaller as well.
Widening the M0 began this summer, but it was 
quickly discovered that environmental concerns 
are closely intertwined with the professional 
aspects of construction.
This was ascertained when the transportation 
routes and material depots were assigned, as 
it turned out that the area next to the roadway 
is under Natura 2000 protection. Fortunately 
the experts of the National Park managing the 
area helped in finding the solution optimal for 
everyone with their flexibility.

environmentaL protection in freeway 
conStruction JElENlEg HároM, 

MÉrETÉBEN És 
sTrATÉgiAi szErE-
PÉBEN is JElENTős 
AuTÓPályA És gyorsForgAlMi 
ÚT kiViTElEzÉsÉBEN VEsz rÉszT  
A ColAs-HuNgáriA 
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autópálya
környezetvédelem

Az M6–M60, M31 és az M0 projektek 
egy időben történő tökéletes műszaki 

megvalósítása során a kvalifikált szak-
mai stábok kivitelezői munkája mel-
lett folyamatosan – mind a kivitele-
zés, mind a majdani üzemeltetés 
időszakában – figyelemmel kell 
lennünk a napjainkban kiemelt 
fontosságú környezetvédelemre. 
Egy autópálya építése – legyen 
bármilyen körültekintő is a 

tervezés – drasztikus beavat-
kozás környezetünk természetes 

állapotába. környezettudatos ma-
gatartással mégis elérhetjük, hogy 

-kivitelezésben 

az

az autópálya az épített környezet szerves 
részévé váljon, a kivitelezéssel érintett 
terület szakszerű rekultivációjával pedig 
nemcsak eltüntethetjük a „tájsebeket”, 
hanem bizonyos esetekben kedvezőbb 
helyzetet is teremthetünk. 
Társaságunk irányelve a környezet „érde-
keit” szem előtt tartó kivitelezés, amely 
takarékoskodik az anyaggal és energiával, 
egyúttal pedig csökkenti a káros kibocsá-
tások mértékét és a keletkező hulladékok 
mennyiségét, még akkor is, ha tudjuk, 
hogy a valóság bonyolultabb, mint ahogy 
azt a tervezők előzőleg megálmodják. 
Az M6–M60 autópálya-építés átadása 

jövő tavasszal esedékes, így lassan 
ideje az igénybe vett 17 célkitermelő 
hely előírások szerinti visszaadásának, a 
tájrendezésnek és az építési és bontási 
hulladékokkal való elszámolásnak. Jelen-
tős erőfeszítéseket teszünk azért, hogy 
egy-egy területen környezet- és természet-
védelmi szempontból a maximumot „hoz-
zuk ki”. reméljük, hogy e törekvéseink a 

szervezettel, a munkaterületet pedig 
hulladékmentesen adják vissza – a záloga 
teljesítményigazolásuk kiállításának, 
egyben garancia is számunkra. 
E rövid összeállítással remélhetőleg si-
került érzékeltetnünk azt az erőfeszítést, 
amit a környezetvédelem területén, a 
mindennapi munkavégzéssel egy időben, 
attól elválaszthatatlanul végez cégünk. 

hatóságok támogatását is elnyerik, és így 
optimális megoldások születhetnek. 
A célkitermelő helyek esetében már 
maga az üzemeltetés is csak szabályozott 
keretek között folyhat, amit a hatóságok 
rendszeresen ellenőriznek. A komplex mű-
veleti terv szerinti szakszerű kitermelés, 
a humusszal való helyes gazdálkodás, a 
megfelelő vízelvezetés mind a majdani 
rekultivációt könnyítik meg.
A nagy mennyiségű építési és bontási 
hulladékok esetén szinte kötelező a 
lehető legnagyobb arányú újrahasz-
nosítás. A mobil törőberendezéssel 
aprított anyagot általában útalapban 
hasznosítjuk; bár „természetesen” e kör-
nyezetbarát módszer engedélyeztetése 
sem mindig egyszerű feladat. A projekt 
környezetvédelmi terve foglalja össze az 
építés előtti, alatti és utáni tennivalókat, 
valamint tartalmazza a megvalósítandó 
környezetvédelmi létesítményeket. 
A közlekedési zaj csökkentésére a terv 
szerinti helyeken zajárnyékoló falakat 
helyezünk el. A gépjárművek és vadon 
élő állatok ütközésének elkerülésére az 
előírásoknak megfelelő élővilág-védelmi 
kerítéseket létesítünk. ugyancsak a 
forgalombiztonság növelése a célja a jól 
megtervezett ökológiai átjáróknak is. A 
felszíni és felszín alatti vizek védelmé-
ben a szükséges helyeken vízvédelmi 
létesítményeket (tisztító és lefolyást 
szabályozó műtárgyakat) iktatunk be.  
Az M31 projekt befejezési határideje 
szintén 2010 tavasza, amelynél kör-
nyezetvédelmi eszközeink az M6 meg-

A környék növény- és állatvilágának 
megóvása érdekében környezetvédelmi 
monitoring tervünk egy komplex vizsgálati 
sorozatot tartalmazott. A vadmozgások 
vizsgálata mellett komoly hangsúlyt 
fektettünk a zajterhelés és a levegő minő-
ségének ellenőrzésére is. gödöllő térségé-
ben zajvédő falat emelünk, a rézsűket az 
erózió ellen füvesítjük, illetve 6,2 hektáron 
véderdőt telepítünk. A felszíni és felszín 
alatti vizek számára pedig tisztító műtár-
gyakat építünk.
Harmadik projektünk, az M0 szélesítése, 
még csak néhány hónapja, a nyáron kez-
dődött meg, de már ekkor a környezetvé-
delmi kérdések szorosan összefonódtak 
a kivitelezés szakmai oldalával. A szállító 
útvonalak és anyagdepók helyeinek kijelö-
lése során a hivatalos eljárás alkalmával 
derült ki, hogy a számunkra legkedvezőbb 
fekvésű, a nyomvonal melletti terület 
Natura 2000 védettséget élvez. szeren-
csére a kezelő Nemzeti Park szakemberei 
rugalmas hozzáállásukkal segítették a 
mindenki számára optimális megoldás 
megszületését. 
környezetvédelmi felelősségünk az 
alvállalkozóinkra is kiterjed, mert az ő 
esetleges rossz teljesítésük ugyanúgy 
rontja az összképet. Ezért olyan rendszert 
alkalmazunk, amelyben alvállalkozóinknak 
szoros anyagi érdekeltsége fűződik a saját 
jó környezetvédelmi teljesítményükhöz. 
írásbeli nyilatkozatuk – miszerint hulladé-
kaikat a vonatkozó rendeletekben foglal-
taknak megfelelően gyűjtötték, tartották 
nyilván és szállíttatták el arra jogosult 
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véméndi dombság területén, a szállító 
utak melletti, frissen kialakított rézsűben 
2009. április végén figyeltük meg, hogy a 
puha, löszös rézsűfalba a veszélyeztetett 
fajként nyilvántartott gyurgyalagok 
költöztek. Védelmük és fészkelésük 
zavartalansága érdelében madártani 
szakértővel való egyeztetés alapján figye-
lemfelhívó táblákat helyeztünk ki. Az M31 

 COLAS-HUNGÁRIA Zrt. performs activities 
in the whole country, and construction works 
are done often in the neighborhood of nature 
reserves and protected natural values, so our 
employees can personally help or harm their 
environment in the course of their work. This 
article presents examples we are proud of. 
The roadway of the M6 Motorway affects a 
drinking-water base protection area (Natura 
2000) and the habitat of many protected 
plants and animals. To protect the safety of 
the pheasants, we enclosed the site to prevent 
crossing, and marked it with “protected area” 
signs. The planned dirt roads by the mixing 
plant of Bátaszék were supposed to go through 
the habitat of the protected plant called Aster 
punctatus. On the initiative of our building 
engineer, COLAS-HUNGÁRIA Zrt. suggested 
a modification of the plan to the client, and 
after suspension of the work and lengthy 
negotiations, the modified construction plans 
were made. 
We took steps to protect the water habitat on 
the Szada side of the M3-M31 junction of the 
M31 Motorway construction. In the course of the 
expansion of the M0 Freeway it turned out that 
a 4.17-hectare property next to the roadway at 
Törökbálint that was highly polluted due to illegal 
waste disposal was protected under Natura 
2000. After a site visit together with experts of the 
Duna-Ipoly National Park, COLAS-HUNGÁRIA Zrt. 
undertook clearing the property of Natura 2000 
ranking from the illegally dumped waste and its 
arrangement in compliance with the instructions 
of the relevant National Park “in exchange” for the 
use of the protected area.
The examples listed in this article only mark the 
beginning, we still have a lot to learn. We believe 
and hope that through care and paradigm shift 
we can achieve further results.

protection of naturaL vaLueS

Az ÉPíTÉsi  
MuNkák MEg-
VAlÓsíTásáHoz 

kAPCsolÓDÓ TErMÉ-
szETVÉDElMi FElADATokAT 
MuTATJuk BE.

szöveg: : Tóth István
  fotó: ColaS -hungárIa, (sxc)

letékes Nemzeti Park útmutatása szerint 
rendezzük. így a megtisztított területen 
az alapkőzet felszínre kerülésével és 
felszínen történő meghagyásával helyre-
állítható a jelenleg lepusztult természeti 
érték (sziklagyep) élettere és biztosítható 
annak újraéledése és a biológiai folyama-
tok elősegítik a jellemző őshonos fajok 
megtelepedését.
Tudjuk, hogy egy-egy építkezés jelentős 
környezetterhelést okoz és a figyelmet-
lenség, a nem körültekintő munkavégzés 
sokszor lassan gyógyuló vagy éppen 
vissza nem fordítható sebeket okoz a 
tájban, környezetben, természetben. 
Cikkünk esetei kitűnő példái a természet 
és az építés összhangjának, kiemelik az 
egyes személy körültekintő munkavég-
zésének, szemléletének jelentőségét. Ez 
azonban még csak a kezdet, bőven van 
még mit tanulnunk. Hisszük és reméljük, 
hogy odafigyeléssel, szemléletváltással 
további eredményeket érhetünk el.

védelme
természeti

értékek 
A

A cOLAS-HunGÁrIA tevékenysége 
az ország egészére kiterjed, és az épí-
tési munkák sokszor természetvédelmi 
területek, védett természeti értékek 
közvetlen közelében folynak, így a zrt. 
dolgozói személyükben is sokat tehetnek 
környezetükért vagy árthatnak annak. 
Cikkünk olyan példákat mutat be, ame-
lyekre büszkék lehetünk. ugyanakkor 

hosszú utat kell még megtennünk ahhoz, 
hogy minden kollégánk környezettudatos 
szemlélettel végezze munkáját.
Az M6 autópálya igen változatos, tájképi 
elemekkel gazdagon tarkított nyomvo-
nalon halad. Az útpálya ivóvízbázis védő-
területet, Natura 2000 védett területet 
és számos értékes, természetvédelmi 
oltalom alatt álló növény és állat élőhe-
lyét érinti. Ezek közül a tavaszi hérics 
élőhelye közvetlenül a nyomvonal mellett 
fekszik, és noha a terület az előkészítés 
során anyagdeponálási helynek megfe-
lelt, a növény biztonsága érdekében az 
átjárást kerítéssel akadályoztuk meg és 
„Védett terület” táblákat helyeztünk ki. 
Ezzel a védelemmel a tavasszal pompázó 
virág az autópálya elkészülése után is 
színessé teheti környezetét.
Az M6 kivitelezés másik példaértékű 
gyakorlata esetében a bátaszéki keverő-
telep mellett, a terv szerint kialakítandó 
földutak egy pettyegetett őszirózsa 
nevű védett növény élőhelyén vezettek 
volna keresztül, aminek előfordulását a 
környezetvédelmi tervek nem említették. 
A védett növényekről tudomást szerezve 
azonban építésvezetőnk a munkák 
megkezdése előtt időben intézkedett, 
így a megmentés érdekében – nem kis 
munkát felvállalva – a ColAs-HuNgáriA 
még 2008 nyarán tervmódosítást kez-
deményezett az építtetőnél és a munka-
végzés felfüggesztése, valamint hosszú 
egyeztetések után 2009. október végére 
elkészültek a módosított kiviteli tervek.
szintén az M6-os építkezés során, a 

autópálya kivitelezésekor az M3–M31 
csomóponti résznél, a szadai oldalon, a 
földmunkák ideje alatt a munkagépek 
egyre közelebb kerülve veszélyeztették 
egy értékes vizes élőhely háborítatlansá-
gát. Végül az építésvezetővel egyeztetett 
lehatárolás nyújtott kielégítő védelmet az 
ottani életközösségek számára.
Az M0-s autóút bővítése során a 
lehetséges szállító útvonalak és 
anyagdepó helyek kijelölésekor – a 
természetvédelmi szempontokra különös 
tekintettel – területbejárással tártuk fel 
a felvonulásra alkalmas helyeket. Végül 
– csak a gazdasági érdekek mellett a 
távolabbi szállítások szennyező hatását 
is figyelembe vevő – környezetvédelmi 
szempontok érvényesülését is biztosító, 
nyomvonalhoz közel eső ingatlanokat 
választottunk ki.
Törökbálintnál, a nyomvonal közvetlen 
szomszédságában, egy közel 4,17 ha 
kiterjedésű, illegális hulladéklerakás 
miatt erősen szennyezett, az organizáció 
szempontjából jelentős ingatlanról az 
eljárás során derült ki, hogy az Natura 
2000 védettségű. A ColAs-HuNgáriA 
vezetői jogszabályok szerint egyeztettek 
a területet kezelő Duna-ipoly Nemzeti 
Park szakembereivel, és közösen, bota-
nikus szakemberek bevonásával tartott 
helyszíni szemlét követően egyeztek meg 
a megoldásban. Az engedélyezési eljá-
rásban a védett területhasználatért „cse-
rébe” vállaltuk, hogy a védett ingatlant 
megtisztítjuk a szabálytalanul lerakott 
hulladékoktól és visszaadása előtt az il-
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szöveg: agócs józsef
 fotó: a szerző

Az előadások és színvonalas versenyek 
mellett, illetve időben azokat megelőzve, 
a „nulladik héten”, október 15-én került 
sor arra a szakmai jellegű kirándulásra, 
melynek helyszíne a ColAs-HuNgáriA 
zrt. egyik legfontosabb projektje, az épü-
lő M31-es gyorsforgalmi út volt.
Cégünk az építkezéslátogatással segíteni 
szeretne a jövő mérnökeinek abban, hogy 
az oktatási intézményben megszerzett 
stabil – döntően elméleti – tudást a kivi-
telezéshez kapcsolódó gyakorlati, „első 
kézből származó” információkkal egészít-
hessék ki. részünkről a munkálatokat 
irányító út- és hídépítő építésvezetők, a 
Mogyoródi Betonkeverő Telep vezetője, 
valamint a munka- és környezetvédelem-
mel megbízott szakembereink segítették 
a szakmai nap programját. 

iDÉN TizEDik 
AlkAloMMAl 
rENDEzTÉk 
MEg Az ÉPíTőMÉr-
Nöki szAkMAi HETET 
A BuDAPEsTi MűszAki 
És gAzDAságTuDoMáNyi EgyETEM 
ÉPíTőMÉrNöki kAráN. (2009. okTÓBEr 
19-22.)

profeSSionaL excurSion at the m31 
freeway under conStruction

 On October 15, the civil engineer graduates 
of the Budapest University of Technology and 
Economics visited one of the most important 
projects of COLAS-HUNGÁRIA Zrt., the 
construction of the M31 Freeway. We would like to 
help the engineers of the future to complete their 
stable – mostly theoretical – knowledge gained at 
the university with firsthand practical information 
regarding construction.
We hope that the professional excursion gave not 
only useful theoretical knowledge to the future 
engineers, but also an irreplaceable experience 
through personal review of the work on the project.

szöveg: hanyecz péter
 fotó: BMgE

SZaKMaI 
KIránDuláS 

gyorsforgalmi			
épülő M31-es	

A telet idéző metsző szélben először 
is a telepet tekintettük meg, miközben 
telepvezetőnk tartott műszaki ismer-
tetőt a technológiáról. Ezt néhányan 
kiegészítettük a telepengedélyeztetés 
eljárásának lefolytatására vonatkozó 
gyakorlati tudnivalókkal, majd a projekt 
leglátványosabb részeit, a különböző 
jellegű szakmai csemegéket tartogató 
út- és hídépítési helyszíneket látogattuk 
meg. Ezeknél a „megállóknál” az illető 
szakaszok felelős építésvezetői tartottak 
ismertetőt az aktuális munkálatokról, 
azokról a különböző természetű, 
mindennapos nehézségekről, melyek 
akár technológiai, akár logisztikai vagy 
egyéb szempontból, akadályozhatják az 
előrehaladást, az ütemterv betartását. 
A szakmai kirándulás nemcsak hasznos 
elméleti információkkal szolgált a leendő 
mérnökök számára, hanem a projekten 
folyó munkavégzés személyes megfigye-
lése közvetlen, mással nem pótolható 
élményt is nyújtott nekik.

az 

A tanácsban a magyarországi  
társaságok munkavállalóit egy delegált 
küldött képviseli. A Tanács nemzetközi 
koordinátora, Christian roy kérésére 
Társaságaink szakszervezeti képviselői 
2009. június 23-án egyhangúlag 
képviselőnek jelölték Agócs Józsefet, a  
Debreceni Mély- Magas és Útépítő zrt. 
szakszervezeti Bizottság titkárát, aki a 
Tanács 2009. november 3-4-ei fórumáról 
az alábbiakban számol be.   
„Az Európai Üzemi Tanács párizsi tanács-
kozása elején bemutatták az új tagokat 
és a leköszönő tagok munkáját méltat-
ták, közük Nádai Jenőt, aki a Tanács 
alapító tagja volt és titkárhelyettesként 
fontos pozíciót töltött be.  
Az első nap délelőttjén az „unió intézmé-
nyi perspektívái a lisszaboni egyezmény 
kapcsán” témáról és a BouyguEs sA Eu-
rópai Vezérigazgatóságának szerepéről 
volt szó, amely kiemelt figyelemmel kíséri 
az unió által finanszírozott projekteket.  
A küldöttek beszámoltak országaiknak 
és társaságaiknak a gazdasági vissza-
esés miatt várható változásairól és ezek 
jövő évi eredményhatásairól, a szükséges 
létszámcsökkentésekről.
A Martin Bouygues úr elnökletével kezdő-
dő fórumon az vállaltcsoport gazdasági 
értékelését követően az egyes vállalatok 
(Bouygues Construction,  Bouygues 
immobilier, TF1, ColAs, Bouygues 
Telecom, Holding)   vezetői ismertették 
társaságaik gazdasági adatait, következő 

A BouyguEs  
CsoPorT EurÓPAi 
ÜzEMi TANáCs CÉlJA  
A MuNkATársAk TáJÉkozTA-
TásA És A CsoPorToN BElÜli koNsTrukTíV 
PárBEszÉD ElősEgíTÉsE. 

in the european induStriaL 
committee of the bouygueS group...

 ...employees of the Hungarian companies 
of COLAS are represented by an appointed 
delegate. József Agócs participated at the 
forum of the European Industrial Committee of 
the Bouygues Group on November 3-4, 2009. 
According to his report, the board of the Bouygues 
Group still requires balanced management, and 
unnecessary risks should not be taken in order 
to increase volume. If lay-offs are absolutely 
necessary personnel matters should be done in 
the most humane way possible in compliance 
with the relevant legislation of the country in 
question, concluded Mr. Martin Bouygues. This 
forum provided communication between the 
management and the corporate units of the 
company group, both parties aim to resolve 
problems with regard to the interests of the other 
party.

BouyguES  
Üzemi 

Csoport  

évi terveiket és válaszoltak az Európai 
Üzemi Tanács által feltett kérdésekre. 
A ColAs-t képviselő igazgató kiemelte 
a magyarországi M6–M60 és az M31 
építkezéseket. Továbbra is fontos a külső 
növekedés lehetősége és a PPP-kben 
(privát finanszírozási kezdeményezés) 
való nagyobb részvételi arány. senki nem 
volt optimista a 2010-es évet illetően, a 
hivatalos előrejelzéseken alapuló, óvatos 
előretervezés volt a jellemző.
A Bouygues Csoport igazgatóságának 
elvárása a jövőben is a kiegyensúlyozott 
gazdálkodás,  indokolatlan kockázatválla-
lásra nincs szükség a volumen növelése 
érdekében. kiemelt fontosságú a minő-

ségi munkavégzés, a stabil megrendelői 
állomány bizalmának megőrzése. Ha 
elengedhetetlenül szükséges a létszám-
csökkentés, személyi kérdésekben a 
lehető leghumánusabban kell eljárni az 
érintett ország vonatkozó törvényeinek 
maradéktalan betartása mellett – fo-
galmazta meg zárógondolatként Martin 
Bouygues úr.
A cégcsoport menedzsmentje és érdek-
képviseletei között érdemi kommunikáció 
jött létre ezen a fórumon, a problémák 
megoldását mindkét fél egyaránt fon-
tosnak tartotta a másik fél érdekeire 
tekintettel.

európai	
Tanácsa 						úton
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A korábban szokásos szüreti napok 
helyett egy családiasabb, kevesebb 
csinnadrattával járó, emberközeli „bulit” 
tartottunk. Egész nap művészeti csopor-
tok jártak a résztvevők kedvében. ők a 
szűkebb régiónkból és Tállyáról érkeztek. 
A teljesség igénye nélkül említem, hogy 
voltak mazsorettek, fúvósok, ütősök, 
néptáncosok a környező településekről, 
de a tállyaiak is kitettek magukért,  
hiszen két népdalkör, citerások, néptán-
cosok és még a helyi óvodások, valamint 
a nyugdíjasok klubja is fellépett. 
Főzőversenyen is összemérhették tudá-
sukat a versengők. A mezőny erősségét 
mutatta a tizennyolc nevező is. Még a 
szomszédos szlovák Buzita csapata is 
részt vett a versengésben. Mi, vagyis a 
ColAs Tállyai Üzeme is, beneveztünk.  
A ColAs-sátorban Angelovics laci, a 
vagonrakók gyöngye volt a főszakács, de 
volt két kukta is, knizner zoli és Hollókői 
zoli. Na, jó! segédszakácsok voltak! A 
versengésben sajnos nem az élen vé-
geztünk, pedig a fiúk mindent megtettek 
a győzelemért. A „kopaszhegyi ColAs-
pörkölt vagonrakó módra” fantázianevű 
étel alapja vaddisznóhús volt. Egy szó, 
mint száz, az erős negyedik hely kijárt 
nekünk is. A győztes, paprikás krumplival 
nyert. Hm.  (De az is igaz, még rajtunk 
kívül, további 14 versenyző is negyedik 
lett.) Egy szép oklevél, egy palack bor és 
egy „naaagy” fakanál lett a trófeánk. 

Summer cLoSing famiLy day in táLLya

iDÉN szEPTEMBEr 
12-ÉN, A MAilloTH  
kAsTÉly uDVAráN BÚCsÚzTATTA  
A NyArAT A ColAs-ÉszAkkő. 

szöveg: : Erdei józsef
  fotó: CÉK

családi
Nyárbúcsúztató 

Tállyán

nap 

Az biztos, hogy finomat főztünk, mert volt 
vagy 100-110 bányász és nem bányász 
kosztos vendégünk, akik csapolt sörrel 
vagy jobbnál jobb Tokaj-hegyaljai borral 
öblíthették le az ebédet. kipucoltuk a 
kondért. Ebéd után pedig laza poharaz-
gatás, beszélgetés kezdődött, vendégek 
fogadásával és vendégeskedéssel. 
A nap jól sikerült, jól érezte magát 
mindenki. A zsűritől külön dicséretet 
kaptunk, a szokatlanul családias megje-
lenésünkért. Mi is, és az idő is kitartott. 
Eldöntöttük, jövőre is nevezünk, ha a 
szervezők is ismételnek. itt említem meg 
a szervezőket, akiknek a közreműködésé-
vel  jött létre ez a nap: a Tállya Jövőjéért 
Alapítvány, a zempléni árpád 
általános Művelődési központ és külön-
böző civil szervezetek tagjai. 
A nap végén a kárpátia együttes adott 
fergeteges koncertet. 

jövŐrE GyŐznI 
AKArunK. Az IDEI 
vErSEnyt PEDIG  
úGy KEzELjüK,  
nEM A GyŐzELEM,  
A rÉSzvÉtEL A FOntOS.  

 We bade farewell to the summer on 
September 12, 2009 in Tállya in the courtyard 
of the Mailloth Castle. Instead of the usual 
Harvest Days, this year’s celebration was a 
quieter, family-friendly, more intimate occasion. 
Art groups from our region and from Tállya 
entertained the participants all day long. 
People had the chance to participate in 
a cooking competition. There were 18 
contestants, reflecting a heavy competition. 
Even the neighboring Slovakian Buzita sent a 
team. The team of the Tállya plant of COLAS 
participated as well. We prepared a dish called 
“Kopaszhegy COLAS stew à la wagon loader”, 
made of venison.
The delicious food was consumed by 
approximately 100 miners and guests, rinsing 
their throats with beer on tap or the finest Tokaj-
Hegyalja wines.
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  fotó: CÉK

okTÓBEr 14-ÉN 
A ColAs ÉPíTő 
TErÜlETi igAz-
gATÓságA Egri 
MuNkATársAi 
MEgláTogATTák  
Az ÉszAkkő TállyAi ÜzEMÉT

coLaS coLLeagueS from eger 
viSiting táLLya 

  Employees of the Eger Regional Directorate 
of COLAS ÉPÍTŐ Zrt. visited the Tállya plant of the 
COLAS-ÉSZAKKŐ on October 14.
We watched a blast where approximately 25,000 
tons of rocks were broken with almost 4.5 tons 
of explosives. The successful blast was followed 
by a visit of the plant, and we saw the new 
technologies only over a year old. We visited the 
finished products deposited here. Afterwards we 
tasted a few glasses of fine Tokaj-Hegyalja wines 
in a Tállya cellar, followed by a working lunch 
and a good-humored, friendly discussion. I think 
everybody had a good time. I was really happy to 
have several guests with whom we had only had 
business contact before. Personal contact makes 
our everyday work easier and smoother. tállyán

egrI
Colas 

Itt járt Csufor sándor területi igazgató, 
Hajagos lászló területi vállalkozásveze-
tő, Fehér zsuzsanna  gazdaságvezető, 
Balázs Attila fő-építésvezető, és még 
további 13 kedves munkatársuk. 
Megnéztünk egy robbantást, melynek 
során körülbelül 25 ezer tonna követ 
jövesztettünk, közel 4,5 tonna robbanó-
anyaggal. A sikeres robbantás után egy 
üzemlátogatás következett, és bejártuk 
az üzemelő, alig több mint egyéves 
technológiánkat.  Megnéztük az itt 
kidepózott késztermékeinket, majd egy 
remek tállyai pincében néhány pohár 
finom Tokaj-hegyaljai bort kóstoltunk 
meg. Ezt követte egy munkaebéd, majd 
egy jó hangulatú, baráti beszélgetés. 

a

Úgy gondolom, mindenki jól érezte 
magát. Nagyon örültem annak, hogy 
több olyan vendégünk is volt, akivel 
eddig csak munkakapcsolatban voltam. 
A személyes ismeretség könnyebbé, 
gördülékenyebbé teszi mindennapi 
munkánkat. 

kollégái


