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A COLAS-HUNGÁRIA Autópálya Igazgatóság
2008 januárjában azzal az elképzeléssel alakult
meg, hogy egy biztos bázisa lehessen az M6-os
autópálya kivitelezésének. Az M6-os autópálya szerzôdését 2007 novemberében írták alá,
és azonnal el is kezdôdött a munka, hisz az
alagutak fúrása – mint az egész kivitelezési
munka legszûkebb keresztmetszete – indokolta a tétovázás nélküli döntéseket.
Az indításnál azt tûzték ki célul az igazgatóságnak, hogy hozzon létre olyan kivitelezô
egységeket az út-, illetve a hídépítés területén,
amelyek önállóan képesek megvalósítani
autópálya-szakaszokat mûtárgyakkal együtt.
A mûtárgyas egység szervezésével és irányításával Sebestény Péter területi igazgatót bízták
meg. A mintegy 10 millió eurós beruházási
keret jelentôs hányadát fordítottuk a mûtárgyas csapat három szerkezeti keverôjének
megvásárlására és kiépítésére. Ezek biztosították az építkezésen a 37 darab nagy mûtárgy
betonnal való ellátását.
A közmû-, magas- és útépítés megszervezésével, irányításával Piry Tamás és Molnár Zsolt
területi igazgatókat bíztuk meg. Itt is jelentôs
beruházásokat indítottunk el, amelyek között
elsôsorban a pályaszerkezet-bedolgozó gépláncok kaptak prioritást, de vásároltunk egy
szakaszos üzemû aszfaltkeverô gépet is. A
munka 2008-ban több mint ötven százalékos

Bevágás készítése

A szebényi völgyhíd

készültséget tudott elérni. Ez gyakorlatilag azt
eredményezte, hogy mintegy 50 milliárd forintos forgalmat tudott realizálni az Autópálya Igazgatóság 2008-ban.
Ebben már mintegy 700 millióval szerepelt
az idôközben elnyert M31-es autópálya is. Ez
egy beton pályaszerkezetû autópálya 21 darab
nagy mûtárggyal. Az új feladat indításához új
csapatot kellett szervezni, azonban a csapat
összeállításánál már figyelembe vettük az M6os autópálya közel 100 fôs mûszaki, gazdasági, adminisztratív létszámából azokat a kollé-

gákat, akiknek a munkarésze már olyan stádiumba jutott, hogy feladat-átcsoportosítással
kiválthatókká váltak. A csapat másik felét
pedig azok a mûszakiak alkották, akik az M0s autópálya keleti szektorának kivitelezésénél
befejezték munkájukat. Így gyakorlatilag a
COLAS Csoporton belüli átcsoportosítással
meg lehetett oldani a csapat felállítását.
A 12,4 km hosszú új nyomvonalú M31-es
autópálya kiépítése jelenleg jó ütemben
halad, és várhatóan 2010 tavaszán átadásra
kerül. Az új beruházás eszközeit itt is jól ki

COLAS AUTÓPÁLYA

Az Autópálya Igazgatóság megalakulása

COLAS AUTÓPÁLYA

Az M31-es autópálya építése

Formation of the Motorway
Directorate

tudják használni a kollégák, hisz várhatóan
közel 90 000 m3 bazaltbeton-keveréket fognak
lekeverni és bedolgozni ezen a pályaszakaszon.
2009 júniusában nyertük el az M0-s autópálya M1–M6 közötti szakaszának bôvítési
munkálatait. Ennek során a szelvényezés szerinti bal pálya, azaz három forgalmi és egy leállósáv megépítése az igazgatóság legújabb feladata. A kivitelezô csapat az M31-eshez hasonlóan jórészt az M6-os felszabaduló létszámából, illetve néhány új kollégával kiegészülve
alakult meg. Ez szintén beton pályaszerkezetû

Épül az 52-es mûtárgy

Tükörkészítés az M31-esen
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autópálya, hasonlóan az M31-eshez. Ugyan az
igazgatóságnak jelenleg sok a feladata, de a
hosszabb távú jövô már nem ilyen biztató,
hisz várhatóan az autópálya-építés sokkal
kisebb arányú lesz a magyar infrastruktúrafejlesztésre irányuló beruházásokban. Ezért a
2008– 2009. év kimagasló eredményeit nagyon nehéz lesz megtartani, de ha tudunk alkalmazkodni az új piaci körülményekhez,
akkor van remény arra, hogy megvalósítsuk az
Autópálya Igazgatóság megalakulásakor
kitûzött céljait.
Puskás Imre

The COLAS-HUNGÁRIA Motorway Directorate
was formed in January 2008 to provide a firm
base for the M6 motorway project. Construction
started without delay after the M6 motorway contract was signed in November 2007, as tunnelling
– the bottleneck of the entire execution work – justified making decisions without much hesitation.
At the outset, it was the purpose of the directorate to form contractor units in the field of road
and bridge construction, which independently
execute the motorway sections, including structures.
Péter Sebestény Regional Director was assigned
to organize and manage the Structures Unit. We
spent a considerable part of the approx. 10 million
EUR investment budget for the purchase and
installation of the three mixers for the Structures
Team. These mixers supplied concrete for 37 large
structures on the site.
Tamás Piry and Zsolt Molnár were in charge of
organization and management of utility and
building construction as well as road construction. Significant investment projects were
launched also in this field. The priority items
included mainly the machine chains that concreted the pavement, but we also purchased asphalt
batch plant. The completion rate was over 50% in
year 2008, which meant that the Motorway
Directorate realized a turnover of about 50 billion
HUF in 2008.
Of this, 700 million HUF was related to the
M31 motorway project, which we won in the
meantime as a result of successful tendering. The
M31 motorway is a motorway featuring concrete
pavement and 21 large structures. The new project
required a new team, where we relied on the colleagues of the about 100-person technical, financial and administrative staff of the M6 motorway
project, whose share of work was already in the
stage that allowed their relocation after rearranging the remaining jobs. The technical team that
completed the job at the east sector of the M0
motorway made up the other half of the new
team. This way we set up the new team actually by
redistributing the work within the COLAS Group.
Currently the construction of the 12.4 km long
M31 motorway along a new line is coming along
fine and it is expected to open to traffic in the
spring of 2010. This is another site, where our colleagues can efficiently use the means of the new
project, as they will prepare and pour basalt concrete mix of about 90,000 m3 for this road. In June
2009 we won the tender for the extension of the
M0 motorway at the section between the M1 and
M6 motorway. This new project of the Directorate
includes construction of the left roadway, according to profiling, i.e. three traffic lanes and one
emergency lane. Similarly to the M31 project, the
team was formed mainly of the staff that completed its assignment within the M6 project, supplemented by a couple of new recruits. This is also
a motorway with concrete pavement, similarly to
M31.
Although the Directorate is currently snowed
under with work, the long-term prospects are not
so promising, as probably motorway-construction
will be only a much smaller slice of the cake of the
Hungarian infrastructure projects. It will render it
very difficult to maintain the outstanding achievements in 2008 and 2009, but if we can flexibly
adjust to the new market conditions, there’s hope
that we can realize the goals defined upon setting
up the Motorway Directorate.

COLAS-ALTERRA

Elkötelezetten a jövôért
A COLAS-ALTERRA Zrt. vezérigazgatói posztját
júliustól Édes Csaba tölti be. 1991-ben végzett az
Ybl Miklós Mûszaki Fôiskolán, s még ebben az
évben mûvezetôként kezdett el dolgozni az ALTERRÁ-nál. Ezt követôen építésvezetôként, majd
fôépítésvezetôként, s 2002-tôl mint a Budapesti
Területi Igazgatóság vezetôje végezte feladatait a
cégnél. Az alábbiakban ô beszél a vállalat újraszervezésérôl.
Az idei esztendô jelentôs változásokat hozott
cégünk életében. Az ALTERRA Kft. június 31tôl COLAS-ALTERRA Zrt.-ként mûködik tovább. Nemcsak a társasági forma változott
meg, hanem a cég szervezete is.
Az új felállást követôen a COLAS-ALTERRA
Zrt. három országos hatáskörrel felruházott
igazgatósága látja el a rá szabott feladatokat.
A Közmû Igazgatóság a nevébôl is következtethetôen a közmûfeladatokra specializálódott. Vezetôje Pappert Attila területi igazgató.
A három fôépítésvezetôséget magába foglaló
profitcentrum saját létszámát, eszközállományát tekintve a legnagyobb szervezete a cégnek. Jelenleg hozzá tartoznak a budapesti átemelôtelepek szennyvízvonal-kiépítései, melyek közül az albertfalvai már elkészült, a kelenföldi még építés alatt áll, a ferencvárosi szivattyútelepen pedig elindult a próbaüzem.
Jelentôs munkákat sikerült nyernünk az el-

Erdôs Tamás, Görbedi László,
Édes Csaba, Pappert Attila,
Sebestény Tamás

Az észak-pesti szennyvíztisztító telep
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COLAS–ALTERRA
múlt hetekben, melyek folyamatos lekötöttséget fognak jelenteni a jövô nyárig ennek az
egységnek. Ezek a munkák az említett átemelôk csapadékvonal-kiépítései és egy tucat belvárosi fôgyûjtô.
Az 1. Létesítmény Igazgatóság vezetôje Erdôs Tamás. A két létesítményvezetôséggel dolgozó profitcentrum a közlekedési infrastruktúrához tartozó projektek, illetve az egyéb
mélyépítési feladatok körében pályázik, tevékenykedik. Az igazgatóság jelenleg legjelentôsebb munkája a Fôvám tér–Vámház körút
4-es metróhoz kapcsolódó felszíni rendezése,
melynek befejezési határideje: jövô év szeptembere. Továbbá a keleti régióban a pásztói
sertéstelep, Szôregen a MOL-nak végzett alapozási munkák, és Pakson két Shell töltôállomás építése.

Sebestény Tamás a 2. Létesítmény Igazgatóságot koordinálja, amely a szennyvíztisztítókra és az egyéb környezetvédelmi feladatok
felé orientálódik a jövôben. Irányítása alá
tartozik az észak-pesti szennyvíztisztító telep
bôvítése, amely a szennyvíztisztítás tápanyag-eltávolítási fokozatának kiépítését
jelenti, és az Élô Duna projekt kiemelkedô
munkája, a Csepelen épülô központi szennyvíztisztító telep, melynek befejezése a végéhez közeledik. A konzorcium mérföldkôhöz
érkezett, hiszen a telepen elindult a próbaüzem. A közeljövôben várunk több jelentôs
közbeszerzési kiírást, amelyek biztosíthatják
a továbblépést.
Mindhárom igazgatóság székhelye a budaörsi telephely. A területi igazgatók munkáját a
melléjük kapcsolt, megerôsített vállalkozás és

As of July, Csaba Édes acts as general manager of
COLAS-ALTERRA Inc. He graduated from the Ybl
Miklós Technical College in 1991, and started his
carrier as foreman at the ALTERRA in the same
year. Later he worked as contract manager and
superintendent, and from 2002 as the manager of
the Budapest Agency of the company. Below he
outlines the restructuring of the company.
The company underwent radical changes this
year. The ALTERRA Ltd. continues its activities as
COLAS-ALTERRA Inc. as of 31 June. Not only the
company form has changed but also the organizational structure.
After restructuring the company, three
national agencies of COLAS-ALTERRA Inc. deal
with the jobs.
True to its name, the Utility Directorate is specialized in public utility projects, managed by
Attila Pappert Regional Director. Considering its
own staff and means, the profit centre that incorporates the three superintendencies is the largest
organization of the company. Currently the centre is in charge of the sewer pipe construction for
the sewage raising plants of Budapest, of which
the Albertfalva section is completed already,
while the Kelenföld section is in progress, and the
test run started at the Ferencváros pump station.
Recently we won significant contracts that will
keep this unit continuously busy until next summer. These new projects include the storm sewers
of the above-mentioned raising plants as well as a
dozen main sewers in downtown Budapest.

The No. 1 Project Directorate is managed by
Tamás Erdôs. The profit centre that incorporates
two project management units is in charge of
tendering and activities related to traffic infrastructure and other civil engineering projects.
Currently the surface works of the Metro4 line
between Fôvám Square and Vámház Boulevard
represent the major project of the directorate,
completion of which is scheduled for September
next year. Further projects of the directorate: in
the east region the pig farm of Pásztó, foundation
work for MOL in Szôreg, and construction of two
Shell petrol stations in Paks.
Tamás Sebestény coordinates No. 2 Project
Directorate that will specialize in wastewater
treatment plants and other environmental projects in the future. This directorate manages the
extension of the North-Pest WWTP, which means
construction of a nutrient removal facility, and
an important item of the Live Danube project, the
Central WWTP of Csepel, which is in the final
phase. The consortium reached an important
milestone, as the test run was launched at the
plant. We are looking forward to several significant public procurement tenders in the near
future, as those could secure our continuous
operation.
The Budaörs Plant is the HQ of all three directorates. The assigned reinforced contracting staff
and the business managers delegated to the profit centre provide assistance to the work of regional directors.

a profitcentrumhoz delegált gazdasági vezetôk segítik.
Az igazgatóságok vállalkozási vezetôinek
munkáját Görbedi László vállalkozási igazgató
fogja össze, s az ô keze alá tartozik a központi
Vállalkozási csoport, valamint a Mérnöki csoport, melyek a vállalkozás munkáját támogatják. Nagyon fontos, hogy kialakuljon egy céltudatos gondolkodás. Ha van elegendô megbízásunk, akkor meg tudjuk állni a helyünket
a piacon, s teljesíteni tudjuk célul kitûzött terveinket. Az átalakuláshoz áldozatokat kellett
hoznunk, de a fennmaradásért, a versenyképesség megôrzéséért az átszervezést meg kellett lépnünk, nem halogathattuk tovább. A
nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel,
költségcsökkentéssel, ésszerûsítéssel kell élnünk a társaság minden területén.
Meggyôzôdésem: a minôségi teljesítmény,
a hozzá vezetô szakmai tudás mindig meghozza az eredményt. Bízom abban, hogy az új
szervezeti egységek munkatársai elhivatottsággal végzik majd munkájukat, s büszkék lesznek
eredményeikre. Cégünk dolgozói tudnak és
akarnak olyan szép, látványos munkákban
részt venni, mint a közelmúltban befejezôdött
tiszaroffi árvízi tározó vagy a csepeli szennyvíztelep a hozzá tartozó sodorvonali bevezetéssel.
Jelenleg az a kötelességünk, hogy ebben az
igen nehéz helyzetben keményen, elkötelezetten, összefogással dolgozzunk a társaságunkért, s optimistán nézzünk a jövôbe. Ezúton is
kérem minden munkatársamat, hogy az év
hátralevô részében tegyen meg mindent a
siker érdekében. Köszönöm!
Édes Csaba

Committed to the future
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László Görbedi Director for Contracting organizes the cooperation of the contract managers of
the directorates; the central Contracting team
and the Engineering group that support the work
of the contracting line work under his management. A purposeful way of thinking is absolutely
necessary. If we have enough assignments, we can
hold our own in the market and realize our
goals.
Restructuring means sacrifice, but we have to
do it for survival and for keeping our competitive
edge, and we can’t delay the action. Considering
the hard economic situation, we need cost-reduction and rationalization in every field of our organization.
I’m positive that high-quality performance
based on professional proficiency always comes
to success. I trust that the staff of the new organizational units have a calling and will be proud
of their achievements.
Our employees can and want to participate in
beautiful and spectacular projects such as the
recently completed flood-control reservoir of
Tiszaroff or the WWTP in Csepel with its inlet piping in the main-channel line.
Currently it is our obligation to work hard, be
committed and join forces for our company, and
to be optimistic as far as our future is concerned.
I hereby request all colleagues to do their best
to be successful in the remaining part of the
year.
Thank you.

MUNKÁINK

Hordógurítás Szebényben
2009. augusztus 12-én a COLAS-HUNGÁRIA
Zrt. és a KÖZGÉP Zrt. közös rendezésében hordógurítási ünnepséget tartottunk az elôzô két
számunkban részleteiben is bemutatott 1769.
számú szebényi völgyhíd munkaterületén.
Úgy tartják, az a személy, aki elôször áthalad az elkészült hídon, balszerencsés lesz. Ezt
elkerülendô, a hídépítôk egy tele hordót gurítanak át a szerkezetkész hídon – „szálljon arra
a rontás”. Így tettünk mi is: Puskás Imre autópálya-igazgató és Honti Ferenc acélszerkezeti

vezérigazgató-helyettes köszöntô beszéde
után a mintegy 300 fôs vendégsereg felváltva
gurítva és kísérve a hordót végighaladt a 866
méter hosszú szerkezeten, majd e „sikert” a
véméndi asszonyok által készített kiadós
ebéddel ünnepelte.
A rendezvény díszvendége volt Kolozsvári Gyula, a COLAS-HUNGÁRIA Zrt., illetve
dr. Németh Miklós, a KÖZGÉP Zrt. vezérigazgatója.
Martonosi Anita

Barrel-rolling in Szebény
On August 12th, 2009 we held a barrel-rolling
ceremony on the work site of the Szebény valley-bridge No. 1769 organized by COLASHUNGÁRIA Inc. and KÖZGÉP Inc. It is said that
the person who walks over a bridge for the first
time will be unlucky in life. In order to avoid
that bridge builders roll a full barrel over the
completed structure, thus making sure that the
curse falls upon it and not on somebody. This is
what we did: after the greeting speeches of
motorway director Mr. Imre Puskás and steel
structure deputy general manager Mr. Ferenc
Honti the crowd of as many as 300 guests rolled
and followed the barrel and thus walked across
the 866-meter-long structure. To close the
event they enjoyed a substantial lunch prepared by the women from Véménd.
A special guest to the event was COLASHUNGÁRIA Inc. general manager Mr. Gyula Kolozsvári and KÖZGÉP Inc. general manager Mr.
Miklós Németh.
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Üzemmérnökségi telepek építése
az M6-oson
Befejezéshez közelít az M6/M60 gyorsforgalmi út kivitelezéséhez kapcsolódó üzemmérnökségi telepek építése. A bátaszéki mérnökségi telepet a COLAS saját jogán építteti
Molnár Ferenc felelôs mûszaki vezetésével és
Barabás István építésvezetô közremûködésével. Az útépítési feladatokat Doktor Sándor
építésvezetô vezényli.

A bátaszéki telep irodaépülete és mûhelye

Bátaszék
A Mérnökségi Telep a tervezett M6 autópálya
bátaszéki csomópontjától délre fekszik. Északról a tervezett 5603. számú út korrekciója,
nyugatról a tervezett M6 autópálya, délrôl és
délkeletrôl a Dombóvár–Bátaszék és a Szekszárd–Bátaszék vasútvonalak határolják. Ezt
a területet – mint ideális lakóhelyet – már
nyolcezer éve felfedezte az ember. A Kárpátmedencében elsôként letelepült földmûvelô
ember itt hagyta keze-, illetve agyagkemencéinek, kohóinak nyomát. A leletmentés érdekes,
ámde idôt rabló mozzanatait 2008 tavaszától
egészen 2008 novemberéig követhettük nyomon, amikor is a Kulturális Örökségvédelmi

Szakszolgálat megbízott régészei átadták számunkra a munkaterületet. A szerzôdés szerinti 2009. május 31-ei mérföldkô eléréséhez ekkor maradt hat hónapunk, amit a nem túl kegyes (nem mezôgazdasági szempontból) téli,
kora tavaszi csapadékos idôjárás ellenére is
teljesítettünk.

A Mérnökségi Telep központi épületében
találhatóak a dolgozók szociális ellátását szolgáló helyiségek és a telep adminisztratív központja. Az adminisztratív funkció nemcsak a
telep feladatait látja el, hanem az autópálya
Szekszárd–bólyi szakaszának és az e szakaszon
épült 4 db alagút (összesen 3013 m hosszal),

A garázs és sótároló Bátaszéken
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Pécsudvard
A mérnökségi telep épületei az M60-as autópálya és a tervezett 5721. számú (Kozármislenyt elkerülô) út csomópontjánál épülnek,
Pécstôl délre, Pécsudvard és Kozármisleny települések között. Az építkezés zöldmezôs beruházás keretében valósult meg, amely magában foglalta a terület közmûvesítését, a belsô
utak és térburkolatok építését, valamint a kert
és kerítésépítési munkákat is.
A mérnökségi telep épületei a terület –
helyenként igen jelentôs, 2 m-es – feltöltése
után a termett talajt megkeresve, sík-, sáv-,
illetve pontalapozással készültek. A konceszsziós társaság illetve a 30 éves idôtartamú üzemeltetés igényeihez való jobb alkalmazkodás
érdekében a telep épületeit átterveztették. A
mûhely és garázs épülete összevonásra került,
a hidegraktár, a sótároló egyszintes épületei

MUNKÁINK

valamint a 3 db völgyhíd (összesen 990 m)
ellenôrzését, irányítását végzi és vesz részt
fenntartásában. Az ellenôrzési adminisztráció
feladatainak ellátására létesül a kétszintes irodaépületben a diszpécserszoba külön szerverszobával, mely összeköttetésben áll mind az
alagutak vezérlôépületeivel, mind a pécsudvardi mérnökségi telep diszpécsereivel, és a
véméndi tûzoltóság bevetési egységével.
Bátaszéken egyszintes szerelôaknás
mûhely és hidegraktár épület készül. Az épületek 24 m fesztávolságú fôtartói rácsos
szerkezetûek, 6,60 méterenként megépített
monolit vasbeton pillérekre támaszkodnak. A
sótároló épület vasbeton oszlopokon álló,
rétegelt-ragasztott fa tartószerkezetû, 2500
tonna só tárolására alkalmas épület. Két
fôrészbôl áll a vasbeton fallal körülvett tárolótér, és a fedett manipulációs terület, ahol az
utakon felhasznált sóoldat elôállítása történik. A mérnökségi telep fixen beépített technológiai berendezéseit, köztük a Schmidt S
6000-es sóoldatkészítô berendezést is mi szállítjuk, szereltetjük.
Építettünk még egy a környék és a munkaterület fényképezésére, filmezésére kiválóan
alkalmas 30 m magas URH tornyot, amely az
üzemeltetô belsô kommunikációs hálózatának is a része lesz.
A kétszintes rendôrôrs a mérnökség mellett, de attól teljesen független épületben és
telken helyezkedik el, külön közmûvekkel. Az
épület az adott autópálya-szakaszt ellátó autópályarendôrségi alakulat székhelye, amely
mintegy 20 fôre tervezett, külön ügyfélfogadóval, melyet mozgássérültek is igénybe tudnak venni. Az épületben helyet kapott a két
gépkocsi és két motorkerékpár tárolására alkalmas garázs is. Ezt azon kollégák kedvéért
írtam, akik majd sûrûbben használják a már
elkészült M6-os autópályát és rajta a 90
km/óra sebességkorlátozással tervezett alagutakat. Gyakori kérdés, így megjegyzem, hogy
fix radarok telepítése nem szerepel a COLAS
vállalásában.

Épül a pécsudvardi üzemmérnökségi telep

kialakításukban követik az eddig megépült
mérnökségi telepeknél alkalmazott megoldásokat. Az irodaépület tetôtérbeépítéssel rendelkezik, helyet biztosítva a téli készenléti
üzem idején idevezényelt dolgozóknak. A
rendôrség kétszintes kialakítású.
Annak ellenére, hogy nem késleltetett bennünket a régészeti feltárás, a munkákat csak
2009 márciusában – a nagy esôzések miatt
inkább áprilisban – tudtuk elkezdeni. A jogerôs építési engedély és az ezen engedély alapján készült, Független Mérnök által jóváha-

gyott kiviteli tervek ugyanis részben csak erre
az idôpontra készültek el.
Mindent összevetve most büszkén kijelenthetjük, hogy újabb igényes, magas mûszaki
színvonalat és hozzáadott értéket képviselô
létesítményekkel fog gyarapodni a COLAS
referencialistája és hazánk közúti infrastruktúrája. Reméljük, ezek a munkák hozzásegítenek
bennünket ahhoz, hogy folytatni tudjuk tevékenységünket jövôre is. Viszontlátásra 2010
márciusában, az M6 átadási ünnepségén!
Rompos Gábor

Construction of operation and maintenance centres along M6
COLAS-HUNGÁRIA Inc. contracted for the construction of operation and maintenance centre in
connection with the M6/M60 expressway project. Under the management of Imre Puskás
Director the engineers of COLAS Motorway
Directorate coordinate and organize the cooperation of the teams in charge of the civil engineering and building constructions jobs, by making
use of their experience gained earlier in connection with the Balástya operation and maintenance centres of the M5 expressway, and by
adjusting to requirements of the current contract.
The Bátaszék operation and maintenance centre lies south of the Bátaszék junction of the
planned M6 motorway; from the north it is bordered by highway 5603 that will be corrected,
from the west by the planned M6 motorway, and
from the south/south-east by the Dombóvár–
Bátaszék and Szekszárd–Bátaszék railway lines.
The central building includes the social blocks
and the administration center. Beside the administration function the centre controls and manages the Szekszárd–Bóly section of the motorway,
including 4 tunnels and 3 valley bridges, and also
participates in the maintenance work.

To facilitate the control-related administration function there will be dispatcher room with
separate server room in the two-level office
building that will communicate with the control
buildings of the tunnels, the dispatchers of the
Pécsudvar centre, and with the rescue unit of the
Fire Brigade of Véménd.
The buildings of the Pécsudvard operation
and maintenance centre is under construction at
the junction of the M60 motorway and the
planned highway 5721 (Kozármisleny bypass),
south of Pécs. The workshop and garage buildings were combined; the single-level blocks of the
cold storage and salt storage follow the design of
other engineering bureaus already completed.
There’s a loft in the office block to accommodate
the staff of the winter stand-by regime.
All in all, we can proudly report that further
high-standard facilities that represent high technical level and high added value will be added to
the reference list of COLAS and will improve the
public road infrastructure of Hungary. Let’s hope
that these projects will help us to continue our
activity next year. See you in March 2010 at the
opening ceremony of M6!
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Finisben az M6 autópálya palotabozsoki
völgyhídja

A palotabozsoki völgyhidat a konzorciumi
megosztás szakaszhatárán, a D-alagút déli
kijáratánál találjuk meg az M6 autópálya
172+700 szelvényében. A mûtárgy – aminek a
szerkezetét egy korábbi cikkben már ismertettük – 480 m hosszú, 16 támaszú, két párhuzamos hídból álló, elôre gyártott, feszített vasbeton gerendás híd.
A földmunkákat 2008 áprilisában kezdtük
el, majd május közepén indulhatott meg a
völgyhíd szerkezetének építése. A munkákat
két csapattal kezdtük el a híd két hídfôjétôl
közelítve a középsô 9-es támasz felé. Ezt többek között a völgy magas talajvízszintje, egyéb
szervezési sajátosságok és gazdaságossági
szempontok indokolták, valamint célja volt
egy egészséges versenyszellem kialakítása a két
csapat között, gyorsítva a munkatempót.
A magas talajvízszint a 6-os támasztól a
11-es támaszig érintette a hídépítést. Ezt a
területet úgynevezett mélydrénezéssel víztelenítettük, de már a víztelenítés elôkészítési idôszakában elkezdtünk dolgozni a hídfôktôl kiindulva.
Az alapozási munkák 2008. május elejétôl
egészen szeptemberig tartottak. Júliusban lettünk készen az utolsóként épült 9-es támasz
cölöpözésével – ezzel 9030 fm fúrt CFA cölöp

készült el –, és szeptember végén a terepszint
alatti munka a 32. cölöpösszefogó gerenda
bebetonozásával befejezôdött. Nagyon örültünk, hogy „kikerültünk a felszínre”, mert a
víztelenítés ellenére az idôjárás többször megtréfált minket. Számtalanszor kellett a cölöpösszefogó munkagödreit, a kész betonacél-szerelést a bezúduló esôtôl és sártól megtisztíta-

ni. A haváriás esetekben még a közeli Véménd
község tûzoltósága is a segítségünkre sietett.
Az elsô támaszok cölöpözését és a cölöpösszefogók elkészültét követôen a felmenô
szerkezetek építését 2008. május végén kezdtük el.
A híd pilléroszlopait 6 m-es ütemekben
kúszózsaluzattal készítettük. Az oszlopok és

Sóvédelem a pilléreken

fejgerendák építésnél nehézséget okozott a
völgyben uralkodó állandó szél, ami a toronydaruk használatát, így a munkavégzést is
többször korlátozta. 2008. október 31-én
betonoztuk be az utolsóként épült 9. támasz
fejgerendáját, de a pillér- és fejgerenda-építéssel párhuzamosan a már elkészült fejgerendákra augusztus 25-én elkezdtük emelni a
32.80-as FCI tartókat. A gerendák nagy részének beemelését követôen, még az ôsszel megkezdtük a pályalemez betonacél-szerelését, de
az idôjárási viszonyok miatt csak tavasszal
kezdhettük el a pályalemez ütemezett betonozását. A két pályán az egyes betonozási ütemeket 66 m-es hosszokban készítettük el.
A pályalemez záró betonozási üteme idén
Folyik a burkolás
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május harmadik hetében történt. Természetesen még nem volt készen a pályalemez utolsó
üteme, amikor a jobb pályán az északi hídfôtôl elkezdtük a pályalemez szegélyek alatti
részének RMA típusú szigetelését, majd a szegélyek építését.
Jelen állapotban, hogy igazoljam a címben
foglaltakat, a völgyhíd jobb pályáján finisben
vagyunk a szegélyekkel, az üzemi korlátok felszerelésével, valamint augusztus végére elkészült a teljes jobb pálya szigetelést védô öntött
aszfalt rétege, várva a kötô és a kopó aszfalt
rétegek áthaladását.
A bal pálya lett a „mostohagyermek”, de a
szegélyek már ott is elkészültek. Ezt folyamatosan követi az üzemi híd- és a közúti vezetôkorlát építése, a pályalemez RMA szigetelése,
majd az öntött aszfalt készítése.
A hídfôk elôtöltéseinek burkolási munkáiból kb. 35% van hátra. A pillérek sóvédelmi
bevonata 95%-os készültségû, míg a szegélyek

Az elsô talicska öntött aszfalt

bevonatát folyamatosan készítjük a korlátok
elhelyezésének függvényében. Alig másfél év
alatt jutottunk el a völgyhíd elsô kapavágásától az elôzôekben említett befejezô munkála-

tokig. Várhatóan október végére aszfalton,
„száraz lábbal” lehet átkelni a palotabozsoki
vízfolyás fölött, a völgyhídon.
Fodor Tamás

The viaduct of the M6 motorway at Palotabozsok is in the final stage
The valley bridge at Palotabozsok is located in the
172+700 section of the M6 motorway, at the
south exit of the tunnel D at the border of the
consortium. The structure that we already
described in technical terms in an earlier article is
a prefabricated pre-stressed reinforced concrete
beam bridge of 460 m length, 16 supports, consisting of two parallel bridges.
Earthwork started in April 2008, and construction of the structure of the valley bridge
commenced in the middle of May. Foundation
works were in progress from early May until
September. We were delighted to come to the
“surface”, as despite of dewatering, the weather
played tricks on us on several occasions. We were
forced to clean the working pits of the pile-work
frames and the installed reinforcement steels of

A völgyhíd jobb pályája majdnem kész

the flooding rain and mud, over and over again.
Even the Fire Brigade of the nearby Véménd village had to be involved the rescue work.
After piling the first standards and completing the pile-work frames, we started to erect the
ascending structures at the end of May 2008. On
31 October 2008 we imbedded in concrete the
header of support no. 9, but parallel with construction of the pier and header we started to lift
the 32.80 type FCI girders on the already completed headers on 25 August. Having placed the
majority of girders, we started to install the reinforcement steel of the deck slab in the fall, but
because of adverse weather conditions we had to
delay the scheduled concrete work of the deck
slab until spring.
To verify the title, currently the finishing jobs

of the right bridge floor are in progress, including
edging and installation of guardrail. Furthermore, the mastic asphalt layer of the entire right
deck that protects the insulation work will be
completed by the end of August, ready for the
binding and wearing course to be spread. Approx.
35% of the paving work for the pre-embankments
of the bridge abutments is still to be completed.
Rate of completion of the anti-salt treatment:
95%, while the edges are continuously coated
subject to the placement of the guardrails. Only
one and a half year passed from cutting the first
sod until the above-mentioned finishing works.
As expected, by the end of September one can
cross above the watercourse of Palotabozsok
“without getting wet”, by way of the asphalted
viaduct.
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Hogy lehet, hogy 1 híd+1 „híd” =1 híd?
Az M6 autópálya 159+550 km-szelvényénél,
félúton Várdomb és Sárpilis között a keresztezô utat át kellett vinni az autópálya, egy vasútvonal, egy mezôgazdasági út és egy jelentôs
vízfolyás felett. Ezt a tenderterv két mûtárgy
építésével oldotta volna meg. Egy 115 m hoszszú 5 nyílású gerendás híddal, majd a híd
után 30 m töltés építését követôen egy 8,60 m
széles, 6,55 m magas, 43,05 m hosszú hullámosított acéllemez (Tubosider) mûtárggyal. A
patakot a helyérôl nem kis földmunkával elterelve, új nyomvonalon kívánták átvezetni.
A tervezési idôszakban a Tubosider helyének nem kellôen pontos geotechnikai és hidrológiai feltárása oda vezetett, hogy a csôáteresz megépítése szinte idôben is és mûszakilag
is a megvalósíthatatlanság határát súrolta. A
Tubosider mûtárgyat a vízfolyás által leírt
kanyar határolta félszigetben kellett volna
megépíteni úgy, hogy ezzel egy idôben a vízfolyás egy részét is le kellett volna határolni. A
szükséges munkaterületet még 12 m-es szádlemezekkel sem lehetett volna biztonságosan
kialakítani, mert a terület teljes terjedelmében
szürke iszapos homok, még 15-18 m mélységben is.

Ilyen lett volna

Ilyen lett

A munkagödröt 6 m mélységig ki kellett
volna szedni a talajvízszint 4 m-es süllyesztése
mellett, alátámasztás esetén nem tudtuk
volna a szerkezetet összeszerelni, a visszahorgonyzás pedig a terepviszonyok és a talajöszszetétel miatt nem jöhetett szóba. Ráadásul a
gerendás híd építése csak a Tubosider elkészülte után indulhatott volna. Átgondolva a
helyzetet, arra jutottunk, hogy új koncepciót
kell keresnünk. A megoldás kulcsát a vízügyi
hatóság adta a kezünkbe azzal, hogy kiderült,
nem ragaszkodnak a vízfolyás eredeti medrének áthelyezéséhez. Így lehetôvé vált, hogy az
5 nyílású híd megnyújtásával, 1 híddal íveljünk át az összes akadály felett.
Eleinte a tervezôk és a többi érintett fél
csak az adminisztratív problémákat látták, ké-
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How could it be that 1 bridge + 1 “bridge” = 1 bridge?
The crossing road at the 159+550 km section of
the M6 motorway had to be routed above the
motorway, a railway line, a farm track, and a significant watercourse. The tender plan would have
solve the problem by building two structures, i.e.
a 115 m long 5-span beam bridge, 30 m bank,
followed by a corrugated steel plate (Tubosider)
structure of 8.60 m width, 6.55 m height, and
43.5 m length.
As a result of the insufficiently accurate geotechnical and hydrological survey of the location
of the Tubosider structure in the design phase the
construction of the pipe culvert was almost unrealizable, both in term of time and technology.
Having thought over the situation, we decided to
look for a new concept. The Water Authority provided the key to the situation, as it appeared that
they did not stick to the idea of relocating the
original bed of the watercourse. This made it possible to elongate the 5-span bridge and overspan
all obstacles by merely one bridge.

First the designers and all other concerned
parties saw only the administrative problems,
but later they also realized the necessity of the
modification. The designer team was set up to
develop the plans of the new “long” bridge. The
designers and contractors have had a serious but
constructive debate with each other for three
months, but finally the plan of a bridge that
appeared to be feasible, acceptable by both parties and executable has been drawn.
Despite of the long delay before commencement of execution, it was worth the trouble as
after finding a feasible technical solution, we
constructed a bridge to the satisfaction of all parties, which is highly enrapturing in its environs,
even if seen from a distance. Moreover, it took
hardly 8-months work to complete the project
from cutting the first sod until opening to
traffic.
This explains it that 1 bridge + 1 “bridge” is
still only 1 bridge!

tájból messzirôl is szemet gyönyörködtetô.
Mindezt úgy, hogy az elsô kapavágástól a forgalomba helyezésig nem egész nyolc hónapnyi munkavégzésre volt szükség.

Így történhetett meg, hogy 1 híd + 1 „híd”
az összesen csak 1 híd!
Melkovics Huba
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sôbb értették meg a módosítás szükségességét. Összeállt a tervezôgárda, melynek feladata az új, „hosszú” híd terveinek elkészítése
volt. Hónapokig komoly, mégis konstruktív
viták folytak tervezôk és kivitelezôk között, így
végül összeállt a megvalósíthatónak tûnô,
mindkét fél részérôl elfogadható, kivitelezhetô
híd terve. Az, hogy összesen 2 nyílásban 30 m
nyújtással, 145 m hosszú, 7 nyílású híddal sikerült áthidalnunk minden akadályt, sok-sok
ráfordított órába és kompromisszumba került. A helyszûke miatt ezen a hídon lesarkított, „torz” alaprajzú alaptestet alkalmaztunk,
és a híddal lekövethetô sugarú ívek miatt út
hossz-szelvény korrekciót hajtottunk végre. A
híd hossza indokolta a dilatációs szerkezet
beépítését. Ezt úgy oldottuk meg, hogy minden hídgerendát sarura raktunk a hídfôkön,
így a felszerkezet vége a hídfôk felett „lebeg”. A
felszerkezet felett pedig Silent-Joint aszfaltdilatációt építettünk be.
Az idôveszteség, ami az építés megkezdését
megelôzte, megérte, mert egy jól kivitelezhetô
mûszaki megoldást találva, mindenki megelégedésére építettünk egy olyan hidat, mely a

A Sió-híd építése I. rész
Az M6 autópálya Sió-hídja nem a legnagyobb
az általunk épített hidak közül, viszont mûszaki szempontból ez volt az egyik legbonyolultabb mûtárgy-építési feladatunk. Cikkünk a
technológiai különlegességeket szakmai igényességgel fejti ki az alapozástól a felszerkezet
építéséig, az újság következô számában pedig
az építési technológiát ismertetjük.
Az M6 autópálya a Szekszárdot elkerülô
vonalon halad át a Sió fölött a szakasz kezdetének legnagyobb, 240 m hosszúságú mûtárgyával. A Sió keresztezése részben a szekszárdi
ivóvízbázis, részben a Duna–Dráva Nemzeti
Park határán halad.
A híd fô paraméterei:
• M6 autópálya 144+900 km-szelvény,
Sió 15+794 km-szelvény
• Hossza: 240 m
• Támaszok száma: 4
• Nyílásközök: 75 m–90 m–75 m
• Alaprajzi sugár: 2500 m
• Felszerkezet szélessége: 16,23 m; 14,13 m
• Magassági lekerekítés: 20 000 m
• Keresztezési szög a Sióval: 52
• Alapozás: D80-as CFA cölöpök
• Felszerkezet: nyitott kétfôtartós öszvér
Generáltervezô: Unitef Zrt.
Tervezô: Fômterv Zrt.
Építési technológia tervezô: Pont-Terv Zrt.

cölöp alkotja. A szélsô támaszoknál 8 m magas hídfôk, illetve a közbensô támaszoknál 6,
illetve 8 m magas, 12 m szélességû, ovális alakú, tömör falpillérek jelentik a híd alépítményét, melynek építése a 2008. június–október
idôszak alatt történt. Az alépítményben 3800
m3 beton került beépítésre.

a felszerkezet gyámolítására. A közbensô
támaszok kettôs szerepet kaptak, hiszen szükség volt azokra mind az acélszerkezet tolásakor, mind pedig a pályalemez betonozásakor.
A középsô nyílást gyámolító acéljárom a Siómeder szélén D=60 cm átmérôjû csôcölöpökkel került gyámolításra.

Ideiglenes támaszok

Felszerkezet

Az alépítménnyel párhuzamosan készültek
a végleges támaszok közötti ideiglenes jármok

A felszerkezet rendszere kétfôtartós nyitott
öszvérszerkezet. A szerkezeti acél gyártását és

Alapozás, alépítmény
A hídszerkezet alapozását 14–15 m hosszú
D=80 cm átmérôjû, összesen 2200 fm CFA

A Sió híd-ovális falpillére
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A híd jobb pályájának acélszerkezete a szerelôtéren

Construction of the Sió Bridge - Part I

A közbensô nyílást alátámasztó járom

helyszíni szerelését, valamint a hídszerkezet
tolását a Közgép Zrt. végezte, mint alvállalkozó.
Összesen 1700 tonna acélszerkezet került beépítésre. Az acélszerkezet gyártása 2008 augusztusában indult el, helyszíni szerelése pedig
2008 novemberétôl 2009 júniusáig tartott. A
pályalemez építése a hazai gyakorlatban még
nem elterjedt, de külföldön széles körben
használt zsalukocsi-technológiával készült.
A teljes, 240 m hosszú betonpálya 12 betonozási ütemre lett felosztva, így az egy ütemben
bebetonozott 20 m szakaszon ~120 m3 pályalemezt építünk be. A zsalukocsi Doka-rend-
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The road overspans the Sió at the Szekszárd
bypass route of section III of the M6 motorway.
The bridge is the largest - 240 m long - structure
in the first stretch of the motorway section. The
section crossing the Sió is routed partly along the
potable water base of Szekszárd, partly at the
border of the Danube-Drava National Park.
2200 m piles were driven to lay the foundation of the bridge. The substructure of the bridge
includes 8 m high end-abutments at the outermost supports, and solid oval wall piers of 6 m
and 8 m height and 12 m width at the middle
supports. The oval piers of the substructure
curved to create multiple arches that land an aesthetic appearance to the bridge in line with the
idea of the designers are worth mentioning. The
substructure was constructed between June and
October 2008, by using 3800 m3 concrete.
Parallel with the substructure we set up the
temporary struts between the final supports to

prop the superstructure. These in-between supports were necessary to stabilize the bridge both
during pushing the steel structure and upon concreting the deck slab. We used tubular piles of
D=60 cm O
/ at the edge of the Sió bed to prop the
steel strut that supported the centre-bay.
The superstructure system is a two-girder
open composite structure. Production of the
steel structure started in August 2008, and we
commenced on-site installation in November
2008. Total 1700 t steel structure was built in.
The on-site installation of the steel structure was
completed in June 2009.
We applied the formwork truck technology
for deck construction, which is widely used
abroad but not yet widespread in Hungary. The
total 240 m length of the concrete deck was
divided into 12 phases of concreting; accordingly, a 20 m-section was concreted in each phase,
producing ~120 m3 deck slab.

szerrel épült. A pályalemez teljes mennyisége:
2500 m3, melyhez 850 tonna betonacélt használtunk fel. Ez 340 kg/m3 fajlagos vasalást
jelent. A pályalemez ilyen mértékû vasalását a
híd szerkezeti magasságának nyomott volta

indokolta. (Tervezéskor mind alulról, mind
felülrôl szûk határok közé volt behatárolva a
felszerkezet az ûrszelvények és a pálya magassági vonalvezetése miatt).
Oláh Péter
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A legdélebbi COLAS-híd
Az alagutak és a szebényi völgyhíd „árnyékában” épül a Csele-patak völgyében a COLASHUNGÁRIA által kivitelezett legdélebbi
mûtárgy, a 1803. számú völgyhíd.
Szerkezeti kialakítása megegyezik a szintén CÉH Zrt. által tervezett 1727. számú
palotabozsoki völgyhíd megoldásaival. A
híd alapozása 800 mm átmérôjû, 17,5-26,4
m hosszú CFA cölöpökkel történt. A 449 m
hosszú felszerkezet 14 nyílású, folytatólagos, 21,8 m, illetve 32,8 m hosszú FCI 120
elôregyártott gerendákkal együttdolgozó
monolit vb. lemez, mely a szerkezeti gerendákon elhelyezett 2 cm vtg. mûszaki gumilemezekre fekszik fel. A felszerkezet a hídfôknél, illetve a 8. támasz keresztmetszetben
sarugerendán és sarukon keresztül terhel a
felmenô szerkezetre, míg a közbensô támaszoknál az oszlopok konzolos szerkezeti gerendákba kötnek be, melyek a felszerkezet
kereszttartóival együttdolgoznak. A hídfôk
felmenô fallal, a pillérek áttört, oszlopos
szerkezettel készültek. A hídfôknél és a 8.
támaszkeresztmetszetben 85 cm széles vizsgálótérrel kialakított vízzáró dilatáció készül.
A kivitelezési munkák 2008 áprilisában
kezdôdtek. Év végére elkészült az alépítmény és a felmenô szerkezet. Jelen pillanatban a szegélyépítés és a befejezô munkák
(szigetelés, sóvédelem, elôtöltés burkolás)
folynak nagy erôkkel annak érdekében,
hogy a mûszaki átadás-átvételi eljárás ez év
novemberében megkezdôdhessen.
(A fényképeket Kiss László és Varga Zsófia
készítette.)
Deim Zsolt

Southernmost bridge
of COLAS
Valley bridge no. 1803, which is the southernmost structure executed by COLAS HUNGÁRIA
Inc. in the valley of the Csele brook, is being
constructed in the “shadow” of the tunnels and
the viaduct at Szebény. Execution started in
April 2008. The substructure and the ascending
structure were completed by the end of the
year. Currently the edge work and finishing jobs
(insulation, protection against damage by salt,
paving of pre-embankment) are in progress in
full force to ensure that the technical acceptance
survey can be started in November of this year.
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Az M31 autóút kivitelezési munkái
2009 augusztusáig
Az M31 szerepe elsôsorban az ÉszakkeletMagyarország felé irányuló tranzitforgalom
levezetése, ezért közúthálózati szerepe is jelentôs. Az M31 része az M0 keleti szektorának,
amelynek fejlesztésére jelentôs, 284 millió
eurós uniós támogatást kap Magyarország.
Ehhez azonban a 2010. május 31-i határidôt
mindenképpen tartani kell; ezt nagyobb kapacitással és nyújtott mûszakokkal valósítjuk
meg. A szerzôdést 2008 szeptemberében írtuk
alá, a részleges munkaterület-átadásra október 16-án került sor, a munkakezdési engedélyt pedig egy nappal késôbb kaptuk meg.
Elkészülte után a létesítmény közúti kapcsolatot fog biztosítani az M0 gyorsforgalmi
út keleti szektora és az M3 autópálya gödöllôi forgalmi csomópontja között. Az M31
2010-es átadása után tehermentesül az épülô
M0 útgyûrû Csömör és Árpádföld közötti szakasza a tranzitforgalomtól, s emellett az sem
elhanyagolható szempont, hogy Gödöllôt
Budapest irányából többfelôl is meg lehet
majd közelíteni.
A rövid szakaszon változatos domborzati
viszonyokat és komoly szintkülönbségeket tapasztaltunk, azonban az ilyen jellegû problémákkal megbirkóztunk. A kivitelezés során
több mint másfél millió köbméter földet építettünk töltésbe, és majdnem hárommillió
köbméter bevágást készítettünk. A fôpályára
mintegy 300 ezer négyzetméter betonút kerül
majd. Az M31-et a pályázati felhívás szerint
ugyan autópályának építjük, azonban a
„domborzati viszonyok” tudatában a NIF 110

km/órás maximális sebességet szabott meg.
A gyors út kétszer kétsávos lesz, melyet két
csomóponttal (a 3-as úton és az M3-on), 21
mûtárggyal (9 alul- és 12 felüljáróval) és egy
pihenôhellyel bôvítünk ki; ez utóbbi komplex
kialakítású, benzinkutas pihenôhellyé lesz fejleszthetô. Az M0-án, a Duna pesti oldalán jelenleg nincs benzinkút, de már épül egy az
alacskai csomópontnál; ez lesz az egyetlen az
M31-en. A viszonylag alacsony megengedett
haladási sebesség ellenére az autópálya 3,6
méter széles belsô elválasztósávval, és 3 méteres leállósávval rendelkezik. A hosszabb élettartam és a késôbbi üzemeltetési költségek
csökkentése érdekében a fôpálya betonburkolatból készül, ugyanúgy, mint az M0 keleti
szektora; a csomópontok, valamint a keresztezô utak, a lassító- és gyorsítósávok pedig aszfaltos pályaszerkezetûek lesznek.

A konzorciumi megállapodás értelmében
mindössze két mûtárgy – a 47. és az 52. számú
–, a két fôpályahíd elkészítése volt a feladatunk. Ugyanakkor a gödöllôi HÉV vonalán a
94. számú mûtárgy esetében is segítséget
nyújtottunk: ideiglenes vágányt építettünk a
HÉV számára, melyet az átadás után fogunk
visszavezetni az eredeti pályájára.
A munka elsô fázisában a terület-elôkészítô és geodéziai munkálatok kezdôdtek meg,
ezt követôen pedig a lehumuszolás, illetve a
bevágások és a töltésépítések. Elvégeztük a
földmunka felsô egy méterén szükséges változtatásokat is, és az idei évben indult el az
úgynevezett CKT réteg építése, mely a mai napig folyamatban van. Júniusban próbaszakaszokat alakítottunk ki a fôpályán és a csomópontokon egyaránt. Kezdetben még kisebb
létszámmal, ám a munkaszakaszok bôvülésé-

vel a kapacitás folyamatos növelésével jelen
pillanatban már több mint 400 fô vesz részt
az M31 kivitelezésén, közel 250–300 munkagép támogatásával. A korábban említett
elnyújtott mûszakok a nyári idôszakban a
látási viszonyoktól függôen volt, hogy már
reggel 6 órakor elkezdôdtek, és este 7–8-ig tartottak. A helyi lakossággal természetesen folytattunk egyeztetéseket az ügyben.
A pályaszerkezet építésénél használt munkagépek döntô részben saját tulajdonúak, a
földmunkáknál azonban alvállalkozói kapacitásokat is igénybe vettünk. Nehézséget okozott a csomópontok kialakítása is, ugyanis
mindezt a Gödöllô–Budapest forgalom folyamatos fenntartása mellett kellett megvalósítanunk. Az átépítés miatt május 5-én zártuk le
az M3 autópálya gödöllôi csomópontjában a
Budapest felé tartó oldal lehajtóágát. A jelenlegi csomópont teljesen átépül, minden leágazás más nyomvonalra kerül, valamint új, pálya feletti hidak épülnek; a Nyíregyháza felôl
érkezôk a bagi csomópontnál lehajtva, a 3-as
számú fôúton keresztül érhetik el Gödöllôt.
Az idei tél nem volt számunkra kedvezô:
korán jött a hideg, a januártól március közepéig tartó idôszak pedig kifejezetten csapadékos volt. Az ekkor keletkezett hátrányt a nyújtott mûszakokkal és a hétvégekkel sikerült
kompenzálnunk.
A közmûvek kiváltása komoly problémákat okozott. A több mint száz közmû kiváltása során nem ment minden gördülékenyen,
de mára a hírközlési, az elektromos, a szénhidrogén, a víz- és csatornavezetékek nagy hányadára sikerült megoldást találnunk.
A Gödöllôi-dombság növény- és állatvilágának megóvása érdekében környezetvédelmi
monitoring tervünk egy komplex vizsgálati
sorozatot tartalmazott. A vadmozgások vizsgálata mellett komoly hangsúlyt fektettünk a
zajterhelés és a levegô minôségének ellenôrzésére is.
A kivitelezés során mindvégig alkalmaztuk
környezetvédelmi irányítási rendszerünket,
melyet dokumentáltunk. Folyamatosan ellenôriztük a veszélyes hulladékok kezelését és
elszállítását. Gödöllô térségében zajvédô falat
emelünk, a rézsûket az erózió ellen füvesítjük,
illetve 6,2 hektáron véderdôt telepítünk. A fel-

According to the contract signed with the
National Infrastructure Development Co. Inc. in
September 2008, Consortium, CH M31 is obliged
to execute 12.4 km motorway section during a
period of barely 18 months. The MOL Friendship
I. oil pipeline and the Zsámbok–Szentendre DN
800 gas pipeline, among others, cross this motorway section. As a result of numerous earlier coordination meetings, these pipelines will be discharged early September 2009.
The paving of the motorway section is
CP4/2.7 type concrete paving with reinforcement
steel in the joints. Highway 3, the BudapestGödöllô HÉV (suburban line), and also the M3
motorway intersect the route. Despite of the considerable traffic on the M3 motorway and the
stormy weather in July, certain legs of the M3M31 interchange were successfully opened to
traffic, if only temporarily, thus the traffic was rerouted to the F, E, B, C, G, and L legs of the M3M31 intersection, the X and Y round-about intersections, and to the 120/K bridge.
12 bridges of monolithic deck slab and 7
beam bridges are planned for the route of the

main carriageway. The substructure of structures
93 and 94 will be constructed according to the
so-called Milan method, designed to allow highway 3 and the HÉV railway to overspan the
motorway. After completion of the monolithic
substructure of the bridges constructed according to the pilewall technology, it will be possible
to remove the original soil from under the structures. This way the four-bay bridges will later
show off their beauty to travellers of the motorway. Our company constructs 2 overpasses, i.e.
structures 47 and 52. Because of the above-mentioned problems of expropriation we could sink
the proof piles for the two bridges only in the
second half of 2009, but by the time the kind
reader reads this article, the chain of machines
that laid the concrete deck slab will already finish
the job on both bridges. The remaining jobs of
the fall include anti-salt treatment, placement of
draining fittings, as well as installation of the section steel guardrails of H2 an H3 retention class.
After completion of the finishing jobs, at the end
of fall we’ll be ready for new projects and new
challenges.

színi és felszín alatti vizek számára pedig tisztító mûtárgyakat építünk.
A gödöllôi csomópont ágainak ideiglenes
forgalomba helyezése 2009 augusztusában
megtörtént. A jelenlegi M3-on átívelô felüljáró elbontásának kezdetét októberre, a völgyhidak befejezését pedig ez év novemberének

végére tervezzük. Egyelôre minden a megfelelô ütemben halad, így a 2010. májusi átadással sem lehet gond.
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Construction work of the M31 highway until August, 2009

Az M31 fôbb mûszaki paraméterei:
Kiépítés jellege: 2x2 forgalmi sávos autópálya
Tervezési sebesség:
110 km/h
Hossza:
12,41 km
(00+000–12+410 km-szelvény között)
Koronaszélesség:
26,60 m
Forgalmi sáv/útpálya szélessége:
3,75 m
/7,50 m
Leállósáv szélessége:
3,00 m
Burkolatszélesség:
2x11,00 m
Belsô elválasztó sáv szélessége:
3,60 m
Csomópontok száma:
2 db
Mûtárgyak száma:
21 db
Felüljáró:
12 db
Aluljáró:
9 db
Komplex pihenôhellyé fejleszthetô
egyszerû pihenôhely:
1 db
Sass Bálint

XIII/4 A COLAS CSOPORT

17

MUNKÁINK

A tiszaroffi árapasztó tározó átadási
ünnepsége – COLAS-ALTERRA Zrt.
Rendkívüli árvíz esetén 16 centiméterrel csökkentheti a Tisza vízszintjét a térségben az a
Velencei-tó méretét megközelítô árapasztó
tározó, amelyet július 9-én adott át Szabó Imre
környezetvédelmi és vízügyi miniszter Tiszaroffon. A közel 100 millió köbméter víz befogadására alkalmas tározó a Vásárhelyi-terv
második ilyen építménye.
A miniszter az avatási ünnepségen elmondta: a tiszaroffi tározó megépítése egy
újabb, jelentôs lépés a Tisza völgyében élô
másfél millió ember árvízi biztonságának
megteremtéséért. A tárcavezetô hozzátette: a
cigándi és a tiszaroffi után 2013-ig további
négy árvízszintcsökkentô tározó épül meg a
Tisza mentén uniós támogatással: a nagykunsági, a hanyi–tiszasülyi, a Szamos–Kraszna közi és a beregi. A hat tározóval és a 2013-ig elkészülô hullámtéri beavatkozásokkal a Tisza teljes hazai hosszán átlagosan 50–60 centiméteres árvízszint-csökkentést lehet majd elérni.
A tiszaroffi árvízszintcsökkentô tározó három település, Tiszaroff, Tiszabô és Tiszagyenda között helyezkedik el, közel 5300 lakos és
2000 háztartás árvízi biztonságát növeli közvetlenül, de kihat az egész, másfélmilliós Tiszavölgy árvízi biztonságára is. A tiszaroffi tározó
16 cm-rel képes csökkenteni a vízszintet a térségben egy rendkívüli árhullám esetén, ez
még Szegednél is 7 centiméterrel alacsonyabb
vízállást eredményez.
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The Opening Ceremony of Tiszaroff
Flood Reservoir
– COLAS-ALTERRA Inc.

Szabó Imre miniszter

A tározó 22,8 négyzetkilométeres alapterülete megközelíti a Velencei-tó méretét, feltöltésekor 97 millió köbméter vizet lesz képes
befogadni. A tározót 23,1 km hosszú töltés
veszi körül, ebbôl 8,8 km korábban már meglévô tiszai árvízvédelmi fômû, a többi újonnan épült.
A töltések átlagosan 4 és fél méter magasak, koronájuk 5 méter széles. A töltéskoronán teljes hosszban 3 méter széles, kerékpározásra is alkalmas üzemi utat alakítottak ki. A
töltések megépítéséhez 1,6 millió köbméter
földet használtak fel. Az erôs hullámzásnak

In the case of a severe flood, the spillway reservoir
the size approximately that of the Velence Lake, can
reduce the water level of the Tisza River by 16 cm in
the region. The reservoir in Tiszaroff was opened by
Imre Szabó, Minister of Environment and Water on
9th July. The reservoir suitable for accommodating
near 100 million cubic meters of water is the second such structure of the Vásárhelyi Plan.
The Tiszaroff Reservoir lies between the three
villages of Tiszaroff, Tiszabô and Tiszagyenda, directly increasing the security of water supply for
approximately 5,300 inhabitants and 2,000 households, but also having an effect on the flood safety
of the entire Tisza-valley with a population of one
and a half million.
The storage capacity of the reservoir when full
will be 97 million cubic meters of water. The reservoir is surrounded by 23.1 km long embankment,
of which 8.8 km are previously part of the existing
main structure of the Tisza flood protection, the
remaining are newly constructed. The average
height of the dikes is 4.5m with a crown width of 5
m. A 3m wide hard surfaced service road, also suitable for cyclists, was built along the full length of
the embankment crown. According to the calculations, full flooding can be expected every 30 to 40
years, in the case of such severe floods as for example that of 2001 or of 2006.
The water from the Tisza River enters the reservoir through two huge sluices, the intake and outlet structures. The aprons of the sluices are made of
1.5 cm thick steel sheets, their material strength is
comparable to that of armoured plate providing
resistance to extreme flood pressure.

Érdekes adatok az építkezésrôl
A tározó töltésébe 1,6 millió m3 agyagot építettek be. A tározó építése során több mint
500 000 m2-t füvesítettek be. A hullámzás
elleni rézsû védelem 26 300 m2-en készült. A
tározó területének negyedén, összesen 17 lelôhelyen folytak régészeti feltárások. Az északi és
a déli mûtárgyba 750 tonna betonacélt és
8200 m3 betont építettek be. Az elzáró berendezésekhez felhasznált acél tömege 141 tonna.
A beépített vízépítési terméskô mennyisége
5000 m3.
Gál László

kitett szakaszok elé 40-80 méter széles véderdôsávot fognak telepíteni.
Az elárasztásra számítások szerint 30–40
évente kerülhet sor, olyan rendkívüli árvizek
esetén, amilyen például a 2001-es vagy a
2006-os is volt. A tározó teljes feltöltéséhez
körülbelül 10–12 nap szükséges, a vizet elôreláthatólag egy hónapig kell visszatartani, a
leürítés várhatóan 15–20 napot vesz igénybe.
A Tisza vize két hatalmas zsilipen, úgynevezett be- és leeresztô mûtárgyon keresztül jut
be a tározó területére. Az északi mûtárgy 300

köbméter vizet képes átereszteni másodpercenként. A vizet három, 8 méter széles nyíláson vezetik be és ki, ezeket kiemelhetô, úgynevezett szegmenstáblák zárják le, amelyeket
elektromos motorokkal mozgatnak. A déli
mûtárgy elsôsorban a tározó leürítésére szolgál, 3 nyílású, „görgôs-síktáblás” elzárású, kapacitása 150 m3/s. A mûtárgyak zsiliptáblái
1,5 cm vastag acéllemezbôl készültek, anyagszilárdságuk vetekszik a páncéléval, így ellen
tudnak állni a rendkívüli árvízi nyomásnak is.

A szegmenstáblák közelrôl
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Az ünnepélyes átadás résztvevôi és a sajtó képviselôi
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A kelenföldi átemelôtelep
technológiájáról
Korábbi számainkban már ejtettünk szót a
kelenföldi átemelôteleprôl, amely budai
szennyvizeket fogad és emel át a csepeli
szennyvíztisztító irányába. Cikkünkben az átemelôtelep technológiáját ismertetjük.
A telepen a szennyvíz útja Csepel felé, valamint a Duna sodorvonalába a következô:
Bukó és kezelôakna – osztóakna – meglévô
szennyvízátemelô gépház – mélyvezetésû sajtolt vasbeton csatorna – új szenny- és higítottvíz-átemelô szivattyúgépház – csôvezeték a
tolózár- és mérôaknáig – tolózár- és mérôakna – nyomóakna – átvezetés a meglévô
szivattyúház nyomóaknája felé.
Az osztóakna feladata a budai fôgyûjtô
felôl érkezô szenny- és higított víz kormányzása a meglévô vagy az új szennyvízoldali szivattyútelepekre. Az osztó mûtárgy a szennyvizeket üzemszerû állapotban az új átemelô felé
kormányozza, míg nem üzemszerû állapotban (az új átemelô fogadóképességének hiánya esetén) a meglévô szennyvízgépházhoz
juttatja.
Az átemelôtelep alapvetôen két részbôl áll:
a szivattyúk mechanikai védelmét szolgáló
elôszûrô üzembôl és magából az átemelô szivattyúüzembôl.

A telep szárazidei tartalék szivattyúval ellátott, üzembiztonsági okból két azonos teljesítményû szivattyúüzemet tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy bármilyen fôberendezés meghibásodása esetén – kényszerüzemben – az átemelô feladatának jelentôs részét (kapacitásának
70–80%-át) teljesíteni tudja.
A szivattyúk és a csô-távvezetékek mechanikai védelmét biztosító üzemrész a telep
mindkét oldalán, szimmetrikusan kiépül.
Ezek: a gépi tisztítású síkrács, egy víz alatti
mûködésû, kétcsészés markoló; 1 db kôfogó
és 2 db 9 m3-es zagyszállító konténer, melyeket hidraulikus, ollós emelôasztal segítségével
lehet majd a térszínre juttatni.
Az átemelô szivattyúüzemébe oldalanként
3–3 db kisebb teljesítményû (QN=600 l/s)
szivattyút és 1–1 db nagyobb (QN=1140 l/s)
teljesítményû szivattyút kell beépíteni. A 6 db
kis szivattyúból 2 db üzemi meleg tartalék.
A szennyvízátemelô kiszakaszolására és a
szennyvíz kormányzására AUMA MATIC hajtással felszerelt elektromechanikus mûködtetésû zsilipek kerülnek beépítésre.
A szivattyúk szívóoldali kiszakaszolása céljából összesen 8 db, míg a nyomóoldali kiszakaszolására 13 db tolózárat szerelünk.

Technology of the Kelenföld Pump
Station
Essentially, then pump station consists of two
components: the coarse screening unit designed
to protect the pumps from mechanical damages
and the battery of the pumps.
The plant is equipped with two batteries of
pumps of identical capacity, in order to ensure
absolute safety and continuity of operation. In
other words, approx. 70 to 80% of the total
capacity is available even in case of failure of
either main equipment in forced state of operation).
At present, building of the plant’s surface
structures is in the process but various jobs
have already been started at the underground
floors, like installation of technological and
building engineering machines and equipment,
wall and floor lining/painting and, quite
recently, installation of the electric equipment.
Various circumstances (e.g. complexity of
the tasks, interim re-organization, difficulties in
contracting and short completion deadlines,
slow and erratic supply of the final construction
drawings) caused difficulties to our team.
However, the project’s implementation has
been getting along quite spectacularly.
Other methods of reorganization and concentration of resources started in the previous
year reinforced the team spirit, cohesion and
mutual assistance and cooperation.
September 30 of 2009 is the planned date of
starting the trial operation. We and our subcontractors must accomplish a number of tasks
during the period ahead of us. Once the construction of the Kelenföld Pump Station is finished, we continue our work at the stormwater
side at Ferencváros.
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A szennyvízátemelô szivattyúházból kilépô
2 db DN 1200 mm-es csôvezeték a mérôszakaszként kialakított acélcsövekkel csatlakozik a
mérô- és tolózáraknához, illetve az abba beépített vízmennyiségmérôkhöz.
A mérô- és tolózárakna rendeltetése egyrészt az átemelô szivattyúüzem által szállított
szennyvízmennyiség mérése, másrészt a Dunát keresztezô nyomó-távvezetékek szakaszolása, üzemen kívül helyezése, illetve az egy-,
és kétcsöves üzem beállítása. Lehetôvé teszi továbbá, hogy szükség esetén, az átemelô
szivattyúüzem a nyomóaknán keresztül a
Duna sodorvonalába szállítsa a szennyvizet.
A nyomóaknában elhelyezett végcsappantyúkkal a kettôs árvízvédelmi zárás is teljesíthetô.
Jelenleg még folynak a telep térszín feletti
szerkezetépítési munkái, azonban az alsó szinteken már elindult a technológiai és épületgépészeti szerelés, valamint a helyiségek burkolási, festési munkái, és a napokban megkezdôdik az elektromos szerelés is.
A komplex feladat, a menet közbeni áttervezések, a szerzôdéses nehézségek és a rövid
határidô – kiegészítve a lassú és szakaszos
tervszolgáltatással – komoly nehézségek elé
állította csapatunkat, azonban Halász Tibor
fôépítésvezetô koordinálása alatt Vas István
építésvezetô kollégám, valamint Kulics Géza,
Szabó Imre és Gulyás Ferenc mûvezetôk segítségével a kivitelezés napról napra látványosan halad elôre. A szerkezetépítési feladatokat
a fizikai állomány váltómûszakos munkarendbe szervezésével végeztük, akik komoly szakmai felkészültségrôl tettek tanúbizonyságot az
elmúlt hónapokban.

A szervezeti átalakítások kapcsán még az
elôzô évben bekövetkezett „csapatösszevonások” erôsítették az egység szakmai állományát,
akikbôl a munkavégzés során igazi összetartó,
egymást segítô és támogató csapat kovácsolódott össze.
A mérnökkel és a mûszaki ellenôrökkel való küzdelemben mûszaki adminisztrációs vonalon Komorné Makó Margit volt segítségem-

re, a gépészeti feladatokat Goldschmidt János
koordinálja.
A próbaüzem indításának tervezett idôpontja, 2009. szeptember 30. A hátralévô idôben még sok feladat vár ránk és a munkába
bevont alvállalkozóinkra. A kelenföldi átemelôtelep építésének befejezése után pedig vár
ránk a ferencvárosi záporoldal...
Németh Ildikó
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Központi Szennyvíztisztító Telep
– COLAS-ALTERRA Zrt., 2009. szeptember

Central Waste Water Treatment Plant
– COLAS-ALTERRA Inc. September, 2009
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Augusztus elején megindult
a COLAS-ALTERRA kivitelezésében készült
ferencvárosi szivattyútelep próbaüzeme
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Megindult a próbaüzem
A szûrôház belülrôl

Farkas Zsolt és Tóth Szabolcs: Start!

A szivattyúgépház

A szûrôház kívülrôl

Trial operation started
Képaláírás

In early August trial operation of the pumping station, which is
constructed by the COLAS-ALTERRA in Ferencváros started.
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A várva várt felújítás
Több év eltelt már, mióta elôször lehetett hallani a Debrecen–Hajdúszovát 4805. számú út
felújításáról. A térségben élôk nagy örömére
2009-ben a Magyar Közút Nonprofit Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság közbeszerzési
eljárás keretében meghirdette a munkát. A
COLAS Építô Zrt. sikeres pályázat után a kivitelezési szerzôdést 2009. július 16-án írta alá. A
munkaterület átvételét követôen (2009. július
24.) a munkák azonnal elkezdôdtek, melyre a
rövid átfutási idô miatt – 4 hónap – feltétlenül
szükség volt. A munka egy speciális eljárással
készített alapfelújítást – helyszíni hideg
remixet tartalmaz, majd két réteg aszfaltszônyeg építését, természetesen a szükséges padka
és vízelvezetô rendszer kialakításával.
2009. augusztus 26-án a 3R Magyar Remix
Egyesület a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel
együttmûködve, a COLAS Építô Zrt. támogatásával helyszíni bemutatót szervezett. A Károly Ferenc vezérigazgató úr által tartott megnyitó után a mintegy negyven meghívott
megtekintette a munkaterületet, majd svédasztalos ebédet követôen vitafórumon vett
részt.
A munka számokban
hidegremix
100 000 m2
AC-22 (kötô) aszfalt
cca. 12 000 tonna
AC-11 (kopó) aszfalt
cca. 8 000 tonna
árok
28 000 m
padka
28 000 m2
Puskás Béla
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The Long Expected Renovation- Road No. 4805 between
Debrecen and Hajdúszovát
Several years have passed now, since word first
came out regarding the renovation of the
“Szovát” road. Those living in the region were
delighted when the work was put up for public
procurement invitation to tender by the Hungarian Public Roads Non-profit Authority in 2009.
The contract for the construction was signed by
COLAS Építô Inc. on 16th July 2009, following a
successful application.
Following take over of the site (24 July 2009),
works commenced immediately, which was
essential due to the short, 4-month deadline. The
work includes the renovation of the foundation

with a special procedure, on-site cold remix, then
the construction of two layers of asphalt carpet,
and of course the necessary curbs and water
drainage system. On 26 August 2009, the 3R
Magyar Remix Egyesület (Hungarian Remix
Association) in collaboration with the Hungarian
Public Roads Non-profit Authority and with the
support of COLAS Építô Inc. organised an on-site
presentation.
After the opening speech by Ferenc Károly,
CEO, the near forty guests who had been invited
visited the work site before a buffet lunch, which
then was followed by a discussion.

A COLAS Építô Zrt. Zalaegerszegi Igazgatóság
augusztus 15-i határidôvel készre jelentette a
Sümeget Zalaegerszeggel összekötô 7328. sz.
út 18,3 km-es szakaszát. A beruházást uniós
pénzbôl finanszírozták a Nyugat-dunántúli
Regionális Operatív Program keretein belül.
A beruházás március közepén kezdôdött. A
lokális burkolati hibák javítása során talajcserét is végeztünk, az eredeti, 6 m-es pályát külterületen 6,5 m-re szélesítettük. Helyenként a
teljes felület három réteg aszfaltot kapott. A
régi burkolat és a szélesítés találkozásánál aszfaltrácsot építettünk be. A szélesítés mindenhol három réteg aszfalttal lett ellátva. A régi
buszmegállókat teljes mértékben felújítottuk.
Talajmechanika hiányában a kivitelezés során
derült ki, hogy a tervezett szerkezet nem meg-

felelô, ezért technológiát kellett váltani. A munka a befejezô stádiumába érkezett, kisebb simítások vannak még hátra. A folyamatos la-

bormérések igazolják, hogy a munkát I. osztályú minôségben sikerül átadni.
Mészáros Attila

The Road Connecting Zalaegerszeg and Sümeg is completed
The Zalaegerszeg Directorate of COLAS Építô Inc.
reported the 18.3 km section of Road No. 7328
connecting Sümeg and Zalaegerszeg as completed
within the 15th August deadline. The investment
was financed from a European Union source
within the framework of the WesternTransdanubia Regional Operational Programme;
work commenced in the middle of March.

During the repairs of the localised surface damage we also carried out soil replacement and
extended the original 6 m pavement to 6.5 m outside of urban areas. In places the complete surface received three layers of asphalt. At the joining of the old surface and the extension an
asphalt-mesh was used. The extension was fully
constructed with three layers of asphalt and the

old bus stops have been completely renovated. In
the absence of soil mechanics, it was only discovered during construction that the planned structure was not appropriate, therefore, a change in
technology was required. Work has entered its
final phase with only minor last touches remaining. Continuous laboratory tests show that we
have completed the work to a first class standard.

Kiváló minôség remix technológiával
A COLAS Építô Zrt. 2009. március végén kezdte el a Halmaj–Abaújszántó összekötô út
(3703. számú út) 0+000–5+345 km-szelvénye
közötti szakasz felújítási munkáit.
A project az Európai Unió támogatásával,
a Regionális Operatív Program (ROP) keretében, a kistérségek megközelíthetôsége érdekében készült. A felújítandó szakasz három kistelepülést (Halmaj, Kiskinizs, Hernádkércs)
érintett. A munka több szempontból is fontos
Aszfaltoznak

volt az Egri Területi Igazgatóságnak, mert a
munkát kis különbséggel nyertük a riválisokkal szemben 2009. év elején.
A munka nagy mennyiségû remix technológiát is tartalmazott, és nem utolsósorban
kitûnô „indulómunka” volt az egység gépláncainak és a felsôzsolcai aszfaltkeverô telepnek.
A fôbb feladatok a következôk voltak:
remix útalap stabilizáció
28 000 m2
AC-22 aszfalt kötôréteg
2 200 m3
AC-11 aszfalt kopóréteg
1 400 m3
bitumenes fugaszalag
5 400 fm
padkafeltöltés, M 22 padkaépítés 3 000 m3
ároktisztítás
8 200 fm
hídfelújítás
2 db
A munkát – az elôzetesen számolt fedezetet
jócskán túlteljesítve – szép eredménnyel, kiváló minôségben készítettük el. Mind a megrendelô: a Magyar Közút Nonprofit Zrt., mind az
ott lakók és a közlekedôk is maximálisan elégedettek voltak. A mûszaki átadás július hónapban megtörtént. Köszönöm a megvalósításban részt vevô dolgozók munkáját!
Földesi Csaba

Excellent Quality with Remix
Technology
COLAS Építô Inc. commenced the renovation works
between the sections 0+000 km and 5+345 km of the
local government road between Halmaj and
Abaújszántó at the end of March 2009. This project
was prepared with European Union support, within
the framework of the Regional Operational
Programme (ROP) in the interest of providing
accessibility of sub-regions. This project was
important, because it was gained by small difference
ahead of competitors, it included large quantity of
remix technology and it was a good “kick-off” work
for the unit’s mashines and tha asphalt plant in
Felsôzsolca. The work was completed with great
results and to an excellent quality, considerably
outperforming the previously calculated budget.
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Kész a Zalaegerszeg–Sümeg összekötô út
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Épül a Csongrádot elkerülô út
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt. által az
Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett
nyílt közbeszerzési eljáráson a „Csongrád 2009
Konzorcium” 2009. március 9-én sikeres
pályázatot nyújtott be a 451. számú fôút
Csongrád várost elkerülô szakaszának építésére. A konzorciumot a COLAS Építô Zrt. és a
SZEVIÉP Zrt. alakította a kivitelezési munkák
elvégzésére. A megállapodás alapján a konzorciumvezetô szerepét a COLAS Építô Zrt. látja
el. A kivitelezési szerzôdés aláírására 2009.
április 10-én került sor. A kivitelezési munkák
megkezdésére a terület kisajátítási és régészeti
munkáinak elhúzódása miatt csak 2009.
június 29-én kapta meg a konzorcium a részleges munkakezdési engedélyt. A részleges
munkavégzés azt jelentette, hogy az összesen
4528 m hosszúságú elkerülô út mintegy 50%án lehetett földmunkát végezni. A megrendelô, illetve a Kulturális Örökségvédelmi
Szakszolgálat – mint a régészeti feltárásokért
felelôs szerv – a mai napig nem adta át a teljes
munkaterületet a kivitelezôknek.
A jelenlegi állapot szerint az elkerülô út kb.
1 km-es szakaszán még mindig régészeti feltárás folyik, illetve a kisajátítás sem teljes körû.
A humuszolási munkákat elvégeztük a munkavégzésre átadott szakaszokon, jelenleg a
geotextília-terítés és töltésépítés folyamatosan
halad ezeken a területeken. A kivitelezési
munkákat az is gátolja, hogy a munkaterületet a megrendelô oly módon adta át kivitelezésre, hogy a közmûkiváltáshoz szükséges
engedélyek sem állnak rendelkezésre (vízjogi,
szolgalmi és vezetékjogi engedélyek), ezek
beszerzése folyamatban van.
Az elkerülô út a 451. számú fôút 22+206
km-szelvényében kialakítandó körforgalommal indul, és a 26+911 km-szelvényben kiépí-

The Bypass around Csongrád is Underway
A successful tender was submitted on 9 March 2009
by the “Csongrád 2009 Consortium” for the Open
Procurement procedure that had been published in
the Official Journal of the European Union by
National Infrastructure Development Ltd for the
construction of the bypass section around Csongrád,
Main Road No. 451. The consortium was formed by
COLAS Építô Inc. and SZEVIÉP Inc. for carrying out
the construction.
Under the agreement, COLAS Építô Inc. shall
have the lead role within the consortia. The service
contract was signed on 10 April 2009. The consortium was granted partial permission to start the
construction only on 29th June 2009, due to delays
resulting from problems with compulsory purchases
and archaeological works. The partial construction
meant that earthworks could only be performed on

approximately 50% of the 4,528 m long bypass.
Currently, on approximately a 1 km section of the
bypass, archaeological excavations are being carried
out and the compulsory purchase procedure is not
yet completed. Soil works have been completed on
the sections that were handed over for construction,
currently the laying of geo-textile and filling are continuously progressing in these areas.
The bypass will start with a roundabout at section 22+206 km of Main Road No 451 and will end
with another roundabout at section 26+911 km.
Roundabouts will also be developed on the adjoining side roads, thus on Roads No 4517 and 4519.
During the investment, in addition to the necessary
reconstruction of public utilities at the junctions, a
level crossing will also be constructed with protective equipments.

tendô körforgalommal ér véget. A csatlakozó
mellékutakon, így a 4517-es és a 4519-es fôúton is körforgalom épül. A kivitelezési munkákat 2010. június 30-ra kell befejezni, kivéve a
kezdô körforgalmi csomópontot, amely részhatárideje 2009. november 30., forgalomba
helyezéssel együtt. A régészeti és kisajátítási
munkák elhúzódása miatt a rész- és véghatáridô tarthatósága is veszélybe kerülhet.
Az 1,3 milliárd forint értékû beruházás
során megépítendô fôbb mennyiségek:
humuszolás
42 000 m3
töltésépítés
78 000 m3
talajjavító réteg
18 000 m3
fagyvédô réteg
14 000 m3
Ckt.-beépítés
7 100 m3
aszfaltrétegek
10 100 m3
A beruházás során megépül – a csomópontokban szükséges közmûkiváltási munkákon kívül – egy vasúti átjáró is, biztosítóberendezéssel együtt.
Keresztes Csaba

A 85. számú fôút Gyôr–Csorna közötti szakaszának fejlesztése és a Csornát elkerülô szakasz
szerepel a 2007–2013 közötti idôszakban megvalósítandó közlekedésfejlesztési projektekben.
Az M85 jelû gyorsforgalmi út Gyôr–Csorna
közötti szakasza ütemezhetôség és elôkészítettség szerint négy alszakaszra osztható: Gyôr–
Enese közötti szakasz; Enesét elkerülô szakasz;
Enese–Csorna közötti szakasz; Csornát elkerülô szakasz.
A 85. számú fôút fejlesztése mellett szükség lett volna egy úgynevezett lassúforgalmi út
kiépítésére is a környezô települések érintésével. Az egyeztetések egy önálló nyomvonalon
kiépített gyorsforgalmi út létrehozását eredményezték, meghagyva a 85. számú fôutat az
egyéb forgalomnak.
A tavasszal kiírt közbeszerzési pályázaton a
COLAS Építô Zrt. a Lavinamix Kft.-vel konzorciumban nyerte el az M85 gyorsforgalmi út
Enesét elkerülô szakaszának építését. A Lavinamix Kft. a „klasszikus” földmunkát végzi, a
többit a COLAS Építô Zrt. A beruházás a 6+800
km-szelvénytôl a 13+800 km-szelvényig tart.
A tervezett autóút adatai: 2x2 sávos 3,50 m
forgalmi sáv szélességû, osztott pályás, terve-

zési sebesség 110 km/h. A koronaszélesség
25,60 m, a leállósáv 3,0 m szélességû stabilizált padkával alakítandó ki, a mûszaki elôírásoknak megfelelô leállóöblök kiépítésével. A
töltésrézsûk meredeksége 3 m felett és alatt
1:1,5, ferdegerinc nem alkalmazandó.
A tervezési szakasz részben mezôgazdasági
mûvelésû, részben bozótos, erdôs területen,
Enese településtôl északra halad. A terület síkvidéki jellegû. A tervezett út ~1 km hosszú
szakaszon párhuzamosan halad a GYSEV Zrt.
Sopron–Gyôr egyvágányú vasútvonallal.
Közúthálózati elemek közül tervezés a
84128 és a 8417 jelû összekötô utakat érinti.
Mind a vasút, mind a közutak 1–2 m-es töltésen haladnak. A tervezett nyomvonal-területen található a Szapud–Ószhelyi-, a Péterházpusztai-, a Petôház-pusztai-csatorna, valamint
a Szapud-ér kónyi, illetve enesei ága.
A jelenlegi 85. számú másodrendû fôút a
csatlakozásoknál külterületi jellegû 2x1 sávos
kialakítású.
A tervezési szakaszon az M85–84128 jelû
út forgalmi csomópontja egyoldali féllóhere
típusú, M85–8417 jelû út forgalmi csomópontja pedig átlós féllóhere típusú, különszin-
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Az M85 gyorsforgalmi út
Enesét elkerülô szakaszának fejlesztése
tû csomópontként kerül kialakításra. A M85
autóutat 3 db földútátvezetés keresztezi, s 16
párhuzamos földút kiépítése szükséges.
A gyorsforgalmi utat keresztezô földutaknak és országos utaknak 5 db hidat kell építeni. Közmûvek vonatkozásában viszonylag szé-

les a paletta: ki kell váltani középnyomású gázvezetéket gázfogadóállomás-áthelyezéssel, távközlésû kábeleket (fôként optikai kábelt), kisés nagyfeszültségû villamos hálózatokat, valamint vízvezetéket is.
A munkavégzés megkezdôdött, de fôleg területelôkészítés folyik. Az erdôterületek letermelése rövidesen befejezôdik. A régészeti feltárások utáni helyreállítás a fôpálya területén
befejezôdött, míg egyéb területeken ez a munka hátra van. A humuszos talaj leszedését a
konzorciumi társunk nagy erôkkel végzi és a
töltésépítések elôkészítéseként próbatömörítések vannak folyamatban. A vízfolyások, csatornák keresztezôdésére nem kell hidat építeni, erre átereszek építését tervezték. Ehhez
kapcsolódóan az anyag kiválasztásánál, illetve
megrendelésénél tartunk. A munka befejezési
határideje 2010. november 30.
Máyer Gyula

Enese Bypass Section on the M85 Main Road
The procurement tender issued in the spring for
the construction of the bypass section around
Enese of the M85 road was awarded to COLAS
Építô Inc. in consortium with Lavinamix Ltd,
who carries out “traditional” earthworks with
the remainder being done by COLAS Építô Inc.
The project is for the segment between sections
6+800 km to 13+800 km. Data regarding the
planned road: 2x2 lanes with a 3.50 m lane width
and a dual carriageway with a design speed of
110 km/h. The designed section runs north of the
village of Enese, through a partially agricultural,

partially bushy and wooded area of flatland.
Construction has commenced, but it is mainly
ground preparation works. Logging of the forested areas will be completed soon. Restoration
after archaeological works has been completed in
the area of the main course, while this work is
still outstanding in other areas. Culverts have
been designed for crossing waterways and channels in place of bridges. We are currently at the
stage of selecting and ordering material in connection with this. The completion deadline for
the work is 30th November 2010.

XIII/4 A COLAS CSOPORT

27

MUNKÁINK

Országutak, vigyetek haza...
Talán Magyarország egyik legismertebb és legtöbbet vitatott útja a nyugat-dunántúli régió
területén áthaladó 86-os fôút. Története szigorúan véve a Borostyánútig vezethetô vissza,
hiszen a régészek által feltárt maradványok végighúzódnak az út egész nyomvonalán. Ezen
az útvonalon közlekedett a 17–19. században
a legfontosabb postajárat Bécs és Zágráb között. Mégis az utána következô években feledésbe merült ez a számunkra fontos útszakasz. 1968-ban nyitották meg újra, és az európai úthálózatba is bekerült, mint E65 jelû, az
északi és a déli tengert összekötô útvonal.
Az út magyarországi szakasza Zala, Vas és
Gyôr-Moson-Sopron megyét érinti, nyugati
irányból pedig az A2 autópálya határolja. A
növekvô forgalom, az átmenô turizmus, valamint a balesetek megnövekedett száma felhívta a figyelmet az út romló állagára. A paraméterek a nyugat-dunántúli részen mutatták a
legrosszabb értékeket. A fôút e szakaszán a
hiányzó burkolatszélesség, a burkolatépség
rohamos romlása és a nyomvályúsodás jelentettek igazi problémát. Az ebbôl adódó közlekedési nehézségek – a feltorlódó kamionforgalom, az utazási idô megnövekedése – csak
mellékzöngét jelentettek a vészkürt megszólalása mellett. Az országos területrendezési terv
– amelyrôl 2003-ban alkotott törvényt az Országgyûlés – kitér a régiót érintô fejlesztésekre. Külön elkerülô szakaszokat jelölt ki a 86-os
számú fôút mellett Egyházasrádóc, Vát, Szeleste, Pósfa, Hegyfalu, Vasegerszeg, Vámoscsalád és Répcelak településeknél.
A COLAS Építô Zrt. már nem elôször végez
munkát az ország egyik legfontosabb szakaszán. Kollégáink referenciákat szereztek a Zanati úti felüljáró, 2004-ben a répcelaki átkelô,
valamint 2005–2006-ban a Répcelaktól Hegyfaluig húzódó szakasz átépítésével. A szombathelyi építésvezetôség 2009-ben lebonyolította
a 86. számú fôút 77+800–79+ 000 km közötti

szakaszán 11,5 tonnás burkolatmegerôsítés és
négynyomúsítás kivitelezését. A NIF Zrt. 2008ban kötött szerzôdést a tárgyi munka kivitelezésére. A szerzôdött ár tartalmazta a közmûvezetékek kiépítését, a közvilágítás létesítését,
az útburkolat készítését az úton és a járdán,
valamint a kerékpárúton, a tereprendezési
munkákat és a parkosítást.
Munkatársaink összesen 9376 m3 aszfaltot
dolgoztak be, 2923 m szegélyt fektettek le, az
útra került burkolati jelek és hóekeálló fényvisszaverô prizmák a legkorszerûbbek, európai szintû technikával készültek. A munka
határidôre elkészült Miklós Norbert fôépítésvezetô és Szabó Károly mûvezetô kollégánk irányításával.
A Magyarország nyugati részén húzódó
észak–déli irányú fôút közlekedési és kereskedelmi szempontból egyaránt fontos a térség
és az ország számára is. Mára az út fejlesztése
halaszthatatlanná vált, így a 86-os út átépítése
a legfontosabb nyugat-dunántúli útfejlesztés,
ami nemcsak gazdaságfejlesztési, hanem közlekedésbiztonsági szempontból is fontos. Egy
korszerûbb, nagyobb áteresztô képességgel
rendelkezô úton jelentôsen csökkenthetô a
balesetek száma. Az összesen 85 km hosszú
86-os út 2008-ig megkezdôdött fejlesztése
érinti Szombathely térségét, a Szombathely–
Vát közötti, a Körmend–Rédics közötti sza-

kaszt, valamint a Gyôr-Moson-Sopron megyei
szakaszát. Emellett pedig megvalósul a 86-os
út Szelestét elkerülô szakasza is.
Elgondolkodtató lehet számunkra, hogy a
rómaiak az utakat kavicsalappal, bazaltkô burkolattal 7 m szélességben rakták le, de ami a
legfontosabb, négy évszázados uralmuk alatt
folyamatosan javították és legalább ötven alkalommal átépítették. Reményeink szerint mi is
birtokoljuk azt a tehetséget és precizitást, mint
évszázadokkal korábban élt elôdeink; kiállhatunk a „birodalmunk” bármely pontjára, és
elmondhatjuk: országutak, vigyetek haza...
Lackner Dóra

High Roads Take Me Home...
The history of Main Road No 86 strictly speaking can be
traced back to the Amber Road, as remains excavated
by archaeologists run through the entire track of the
road. In the 17th to 19th century the most important
postal coach also followed this route between Vienna
and Zagreb. After loosing importance for a longer period it was eventually re-opened in 1968 and also included in the European road network as Road E65.
The section of the road within ran through the
Western Transdanubian region of Hungary from the
west being bordered by the A2 motorway. Growing
traffic and the increased number of accidents attracted
attention to the worsening condition of the road. The
National Territorial Development Plan touches upon
the developments concerning the region. The developments of Road No 86, which is 85 km in total, commenced before 2008 and includes separate bypass sections related to six villages as well.
The Chief Engineering in Szombathely in 2009 carried out the construction works for 11.5 tonne pavement reinforcement and the four lane expansion of a
section of Main Road No 86. The contract included the
development of the utilities pipes, public lighting, construction of the surface on the road, pavement and
cycle track and landscaping works. In total 9,376 m3
asphalt was installed and 2,923 m curb were laid. The
road markings and snow-plough proof reflex-reflectors
are the most up-to-date and were made with the latest
European technology. The work was completed by the
required deadline. In the future the number of accidents can be significantly reduced by a more modern
road with greater capacity.
It is food for thought that the Romans built the 7 m
wide road with a gravel base and whinstone surface,
but what is most important is that during their four
centuries of rule, continuous repairs were carried out
and it was rebuilt at least 50 times. We hope to have
the ability and precision that our ancestors had many
centuries earlier; and we can stand at any point of our
“empire” and say: high roads, take me home...

IRÁNYÍTÁS

ISO-audit az ÉSZAKKÔ Kft.-nél
A COLAS-ÉSZAKKÔ Kft.-nél augusztus 18–19én került sor az irányítási rendszerek (MIN,
KIR) auditjára. Az EN ISO 9001:2000 és EN
ISO 14001:2004 szabványok szerint kialakított
rendszert a TAM-CERT Magyarország Kft. auditorai vizsgálták. Az elsô nap a recski üzembe
látogattak el. Az irányítási rendszerek szabványában bekövetkezett változások miatt szükségessé vált a kézikönyvek módosítása. Az átdolgozott kézikönyveket az auditorok megfelelônek találták. Az üzem napi életében történô
alkalmazásuknak ellenôrzése mellett, az üzemi
gyártás-ellenôrzési rendszerét is felülvizsgálták.
Második napon a sárospataki üzem és a
tarcali központ került „terítékre”. Ahogy Recsken is, úgy Sárospatakon is megállapították az
üzem példás rendjét és a szükséges dokumentumok meglétét. A gyártás-ellenôrzési rendszer a CE jel használatát is lehetôvé teszi.
Ennek különös jelentôsége van a külföldi értékesítésnél. Jelenleg a tállyai üzemünkbôl értékesítünk zúzott követ Romániába. Az üzemi

tapasztalatok alapján a központban az auditorok javaslatokat tettek a szükséges változtatások végrehajtására. Ezeket elôször a vasútépítési zúzottkövek dokumentációjában hajtottuk végre. A környezetvédelmi és bányamûvelési dokumentumok áttekintése során megállapították, hogy a vizsgált üzemeinkben a
szükséges dokumentumok vezetése megfelelô,

különös tekintettel a veszélyes hulladékok
kezelésére és a Mûszaki Üzemi Tervekre. A záróértekezleten Szalai Károly vezetô auditor úr
elmondta, hogy a javasolt módosításokkal
együtt az irányítási rendszerek az elôzô évekhez hasonlóan megfelelôen mûködnek, így
sikeresnek értékelte a felülvizsgálati auditot.
Sipos István

Nyitóértekezlet Recsken

ISO Audit at ÉSZAKKÔ Ltd.
The audit of the management systems (MIN,
KIR) at COLAS-ÉSZAKKÔ Ltd. took place on 1819 August this year. The system, which was
developed in compliance with the EN ISO
9001:2000 and the EN ISO 14001:2004 standards, was inspected by the auditors of TAMCERT Magyarország Ltd. On the first day they
visited the plant in Recsk. Due to changes in the
standard of the management systems, amendments to the manuals became necessary; the
revised manuals were considered appropriate
by the auditors. Their work also included
reviewing the factory production control system in addition to checking the application of
the manuals in the daily life of the plant.
On the second day, the plant in Sárospatak
and the centre in Tarcal were placed “under the
spotlight”. Just as in Recsk, the exemplary order
of the factory was established in Sárospatak as
well as confirmation of the necessary documents. The production control system also
allows for the use of the CE Marking. This is particularly important in foreign sales. Currently
we sell crushed stone to Romania from our
plant in Tállya. Based on the experiences
acquired in the factory, recommendations were
made by the auditors in the centre, for implementing any changes. These were first carried
out in the documentation for crushed stone for
railway construction. The auditors established
during reviewing the environment protection
and mining documents that the administration
of the necessary documents is appropriate in
the inspected plants, with special consideration
to the handling of hazardous waste and the
Mine Production Schedule.
At the closing meeting the head auditor said
that the management systems with the proposed amendments operate effectively similarly
to previous years, thus evaluated the revisional
audit as successful.

A dokumentumok ellenôrzése

Balról jobbra, hátsó sor: Seregi János, Sipos István, dr. Kertész Botond, dr. Koppány György
Elsô sor: Kovács István, Cseh Zoltán, Szalai Károly, Soós Zsolt, Holló Péter
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Az Autópálya Igazgatóság M6-os projektjével
kapcsolatban a 2008. augusztusi számban
megjelent szekszárdi körképünket követôen
tegyünk ezúttal egy rövid sétát Bátaszéken.
A város nem csak konzorciumi partnerünk, a nemrégiben áttört, szintén Bátaszék
nevét viselô „A” jelû autópálya-alagút kivitelezôi számára fontos központ, hiszen a COLASHUNGÁRIA szintén fôszerepet osztott a településre. Amellett, hogy az autópálya város
mellett elhaladó szakasza, az ahhoz tartozó
csomópont és elkerülô út a COLAS-HUNGÁRIA kivitelezési szakaszába tartozik, Bátaszék
határában létesítettük az egy mobil aszfaltkeverôbôl, egy CKt-keverôbôl és egy szerkezeti
betonkeverô üzembôl álló egyik keverôtelepünket, amely az M6-os építkezés tavalyi termékigényének kulcsfontosságú hányadát biztosította. De nem maradhat említés nélkül a
több mint hat és félezer négyzetméteres bátaszéki üzemmérnökség sem, amelynek kivitelezése szintén az Autópálya Igazgatóság feladatai közé tartozik (errôl bôvebben a 10. oldalon
található cikkben olvashatnak).

Egy kis történelem
Bátaszékrôl az 1142-bôl származó cikádori
monostor alapítólevelében található az elsô
írásos emlék. II. Géza, aki egy évvel korábban,
11 évesen lett király, édesanyja, Ilona anyakirályné és testvére, Belos segítségével ciszterci
rendi szerzeteseket telepített a Róma bukása
után szarmaták, avarok és hunok által lakott
mai Bátaszék területére, ahol a környék tíz
településének összefogásával megépítették az
ország elsô ciszterci monostorát. A késôbbi
Cikádor név is innen ered, habár a köznyelv
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kitartott a Szék elnevezés mellett. (Apró érdekesség, hogy a ciszterci szerzetesrend 1098ban Dijon környékén kezdte meg mûködését,
a Bátaszék szomszédságában felállított mobil
aszfaltkeverô pedig a COLAS Est-tôl érkezett,
amelynek székhelye szintén Dijon.) A ciszterci
rend szerzetesei szívesen telepedtek le nehezen megközelíthetô, vad területeken, ahol a
környéket aztán maguk alakíthatták lakhatóvá. Ez a Duna árterével Bátaszék esetében sem
volt másként, a nehéz környezeti adottságok
ellenére azonban a település gyors virágzásnak
indult, amit mi sem támaszt alá jobban, mint
hogy III. Ince pápa és az 1215-ös IV. Lateráni
zsinat is foglalkozott a cikádori ciszterciek szôlôfelvásárlási és borügyleteivel. A település fejlôdésének a tatárjárás vetett véget, s a haldokló monostort a bencések vették birtokukba,
akik földbirtokosi segítséggel széki apátsági
rangra emelték a monostort. Közlekedési

szempontból központi helyzetébôl és a szerzetesrend tevékenységébôl adódóan a XIII. század közepén már mezôvárosként említett települést 1478-ban Mátyás király egyesítette a
bátai apátsággal. Ettôl kezdve szerepel a település neve Bátaszékként, a török hódítás miatt a fejlôdés azonban ezúttal sem tarthatott
sokáig. A megszállást követôen betelepített
németajkúak és a különbözô iparosok, úgy
mint bádogosok, bognárok, takácsok és csizmadiák új lendületet adtak a mezôváros –
világégésig zavartalan – fejlôdésének. 1918ban a község 33 hónapon át tartó szerb megszállás alá került, ráadásul 1921 augusztusában a rövid életû, Észak-Bácskát, Barcsot és
Baranya teljes területét magába foglaló
Baranya-bajai Szerb–Magyar Köztársaság
részévé is vált, a trianoni béketárgyalások
azonban pontot tettek a viták végére. Bátaszék
jelen formáját a II. világháborút követô sváb
lakosság kitelepítése és felvidéki magyarok,
székelyek betelepítése során.
A közel 7000-es lélekszámú Bátaszéket a
Szekszárd és Mohács között húzódó 56-os
fôút szeli ketté, ez a község fô utcája is, melynek mentén számos mûemlékre bukkanhatunk. Legjelentôsebb ezek közül a város déli
felében, az 56-os út kanyarulatában elhelyezkedô neogótikus stílusú római katolikus
templom, melyet 83 méteres tornyával nehéz
nem észrevenni. A II. Géza monostora helyén
álló templom rossz állapota miatt 1899-ben
új templom építésébe kezdtek, melyet 1903ban Nagyboldogasszony tiszteletére szenteltek
fel. Az egyházmûvészeti gyûjteménynek is
helyet adó templom érdekessége, hogy díszítései fafaragások: Jézus születése, feltámadása,
Szent István király megkeresztelkedése, István
országának felajánlása a Szûz Máriának. Négy
életnagyságú szobra Szent Margitot, Szent Erzsébetet, Szent Imrét és Gonzaga Szent Alajost
ábrázolják. A templom igen nagy orgonával is
büszkélkedhet. A 2200 sípból álló, össztöme-

KITEKINTÔ

sôbb átépített kápolnával, Báta felé pedig a
kôhíd mellett egy 1991-ben helyreállított, lizénás díszítésekkel büszkélkedô kápolnát csodálhatunk meg. A szentély a vízen járók és a
hídon átkelôk védôszentje, Nepomuki Szent
János szobrát rejti, amely a szebényi-híd hordógurítói számára különösen érdekes lehet. A
bátaszékiek nevében is nyugodtan mondhatom, remélem, az M6-os autópálya elkészültével egyre több turista keresi fel ezt a kedves,
dél-tolnai kisvárost.
Szakács-Fehérváry Gábor

Bátaszék

gét tekintve 100 mázsás hangszer legmagasabb sípjai 10 méteresek, a legkisebbek alig fél
hüvelykesek. A templom kertjében található a
2001-ben felavatott romkert, amely a magyarországi ciszterci építészet legrégebbi emlékét,
a már említett monostor templomát mutatja
be, a közelben pedig az 1700-as évek végi pestisjárvány idején fogadalomból emelt Szentháromság-szobrot tekinthetjük meg.
Ha Bátaszéken jár az ember, érdemes megállni még a Szabadság u. 24. szám alatt található, sváb parasztházból kialakított tájháznál,
amelyben a város német, székely és felvidéki
népcsoportjainak használati tárgyai, viselete,
illetve a ciszterci romkert régészeti leletei láthatóak, de megéri látogatást tenni a néprajzi,
várostörténeti és régészeti értékeket bemutató
Csanády-féle magángyûjteménynél is.
A várost Báta felé, illetve Mohács felé elhagyva is barokk kápolnára bukkanhatunk.
Mohács felé találkozhatunk a már 18. században álló, kálváriaformára azonban csak ké-

Let us take a walk this October in Bátaszék.
COLAS-HUNGÁRIA granted the small town a
primary role. One of our mixing plants was
installed in Bátaszék and a 6500 m2 Operation
and Maintenance Centre is also being constructed here.
A bit of history
Bátaszék was mentioned first in the foundation
letter of Cikádor monastery issued by the infant
King Géza II. He moved Cistercian monks (this
is where the name “Cikádor” originates) to the
area of Bátaszék, where the first Cistercian
monastery of Hungary was built. (It is somewhat interesting that the Cistercians started
their mission near the area of today’s Dijon and
the asphalt mixing plant installed in Bátaszék
was rented from COLAS Est, the principal office
of which is also in Dijon). Despite the harsh
natural environment, where the Cistercians
tended to settle, the town started to flourish.
This is proven by the Fourth Lateran Council of
1215 and the Pope mentioning the wine business of the Bátaszék Cistercians. The development of the settlement was halted by the Tartar
invasion, after which the Benedictine monks
started to improve the monastery into an
abbey. King Mathias joined the settlement’s
abbey with the one in Báta in 1478 – date of
birth of the town’s today name. After the
Turkish invasion craftsmen were moved into
the area, among which many were from
Germany. These workers ensured Bátaszék a
time of improvement until World War I. At the
end of the Great War, the area fell under
Serbian control for 33 months. It even became
part of the so-called “Serbian-Hungarian
Republic of Baranya and Baja” for a short time
but the peace conference put an end to the disputes. Today’s face of Bátaszék was developed
after World War II with the deportation of the
Swabs and the immigration of Hungarians of
the uplands and the Székelys. Bátaszék’s current
town rank was awarded in 1995.
With a population of 7000, Bátaszék is located between Szekszárd and Mohács on Road 56.
Its most important spectacle is the RomanCatholic Church, which can hardly be missed
with its 83 m high tower. The church, which
was opened in 1903, is famous of its wooden
carving decorations but the organ is also not to
be missed. The 10 t musical instrument is composed of 2200 pipes, among which the highest
ones are 10 m tall. The ruins of the old
monastery can also be found in the garden next
to the church. If one comes to Bátaszék, the
ethnographic house and the two Baroque
chapels on the outskirts of the town are also
worth seeing.
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KITEKINTÔ
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A bit of a lessocestors
our great an
„Az építészet titokfejtés.”
(Karácsony Tamás)
Ybl Miklós megkérdôjelezhetetlenül a hazai
építészet kimagasló alakja, akinek az építômunka iránti szenvedélyes szeretete, a részletekre is kiterjedô és a kivitelezés során a terveknél is jobb megoldásokra törekvô gondossága olyan példát adhat nekünk, amelynek
követésével hozzá hasonlóan joggal számíthatunk a minôségi munka után járó elismerésre.
A XIX. században, különösen utolsó harmadában az ipari fejlôdéssel egy idôben megindult hazánkban az az urbanizációs folyamat, mely soha nem látott építkezést eredményezett. Jól képzett építôipari szakemberekre
volt szükség. Ebben a „klímában” látta meg a
napvilágot 1814 tavaszán Ybl Miklós, egyik
legnagyobb hatású magyar építészünk.
Bécsben végezte el a politechnikumot,
1832-tôl Pollack Mihály, majd 1836-tól Koch
Henrik építész irodájában dolgozott. Az 1840es évek elején tanulmányutat tett Itáliában, ez
nagy hatással volt késôbbi munkásságára. Korai stílusát a romantika jellemezte, majd késôbbi, remekbe szabott épületei már neoreneszánsz stílusban épültek. 1842-ben Pollack
Ágostonnal közös építészeti vállalkozásba
kezdtek. 1845-ben megbízást kaptak a Károlyi-féle fóti kastély átépítésére, majd a templom megtervezésére. Ez a munka tette ôt egycsapásra híressé, ettôl vált a magyar fôúri világ
legkedveltebb építészévé. Olyannyira, hogy
1860-ban még Széchenyi is megkereste, hogy
cenki birtokára templomot terveztessen vele.
Vajon hogyan jutott el Ybl odáig, hogy a leg-

Ybl Miklós
nagyobb és legbefolyásosabb megrendelôk
ajánlatai között válogathasson? Egy helyen
megjegyzik róla, hogy „Nem egy botját ütötte
cafatokra, hogy a kô rossz voltát bizonyítsa.”
Tehát szenvedélyesen, elmélyülten dolgozott.
Másutt azt olvashatjuk, hogy végleges megoldásai mindig jobbak voltak, mint tervei. Tehát
soha nem érte be a jóval, mindig jobbat akart.
Mûvein sokáig dolgozott, a legvégsôkig csiszolgatva azokat.
Az 1860-as évektôl tervei neoreneszánsz
stílusban készültek, ezt jól mutatják a Nemzeti Múzeum körül kialakult palotanegyedben
álló épületei is. Ybl Miklós számos jelentôs
magán- és középület terve után az 1870-es
évektôl már városépítészeti jelentôségû középületek tervein is dolgozott. Ilyen volt például
a pesti Bazilika. Hild József halála után Ybl vezette az építkezést, eleinte Hild terveit követve,
majd saját tervei szerint, már neoreneszánsz
stílusban. Elsô érett neoreneszánsz alkotása a
Fôvámház volt, ez ma a Közgazdaságtudományi Egyetemnek ad otthont. A Fôvámházban
több különbözô hivatalt kellett egyidejûleg elhelyezni, tulajdonképpen ez volt Budapest
egyik elsô irodaház-óriása.
Sok más nagyszabású épület mellett az
Operaház tette fel a koronát Ybl gazdag életmûvére. Lengyel Géza a Nyugat címû folyóiratban, 1914-ben így ír: „Az Operaház a színházak arisztokratája.” „Ybl csak ünnepelni tudott, de azt nagyszerûen, imponálóan.”
1873-ban írtak ki pályázatot az Operaház
megtervezésére, melyet Ybl Miklós nyert meg,
aki számos tömeg- és homlokzatvariáns tervének elkészítése után 1876-ban készítette el
neoreneszánsz stílusú végsô tervét. Az építkezés tovább tartott és sokkal többe került, mint

Az Operaház homlokzata
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Pollák Zsigmond metszete Ybl Miklósról (1865)

tervezték. Elôször is azért, mert a bécsi udvartól nem egyforma ütemben és mennyiségben
érkezett a pénz, másodszor mert 1881-ben
leégett a bécsi Ring Theater, többszáz ember
életét követelve. Így új, drágább, a biztonságtechnikai elôírásoknak megfelelô gépeket kellett tervezni és beszerezni.
Ybl hatalmas odaadással dolgozott. A kilincseket, csillárokat is ô maga tervezte. A színpadtechnika és a szellôztetô berendezés egyaránt Ybl leleményességét dicséri. Nem akart
feltétlenül új, látványos megoldásokkal kitûnni, mégis nyitott volt minden hasznos újításra. Az Operaházat 1884-ben adták át, tehát
idén ünnepli fennállásának 125. évfordulóját.
Élete utolsó éveiben Ybl a Várkert, majd a
budai Királyi Palota bôvítésének tervein dolgozott. Befejezésül álljanak itt Lengyel Géza
dicsérô szavai 195 évvel ezelôtt született építész zseninkrôl: „Az egész belvárosban nyomon lehet követni az Ybl-emlékeket, kapuzatok, ablakok és egész homlokzatok olyan alakítását, melyre Ô adott példát.” „A múlt század eleji építészek mellett ô az, aki az állandóság, a nyugalom motívumait viszi e város
zavaros és gyors, megunásra ítélt részletekkel
teli képébe.”
Ádám Barbara

Az Opera csillárja

KITEKINTÔ
A Fôvámház épülete ma a Corvinus Egyetemnek ad otthont

Ybl Miklós sírja a Fiumei úti temetôben

Miklós Ybl

A turai kastély

A fóti templom

Miklós Ybl is an outstanding character of the Hungarian
architecture whose enthusiasm and perfectionism gives
us a good example to follow. In the last century, as a
result of the Industrial Revolution, urbanization
became more wide-spread, which eventuated an unexpected tendency of building public facilities and private
cottages. Miklós Ybl was one of the most famous architects of this era. He was born in 1814 at Székesfehérvár.
In 1842 he started to run his own architectural business. He was given an assignment for rebuilding the
Károlyi-castle in Fót. As a result of this work, he became
the most employed architect amoung aristocrats.
How could he achieve such a position? According to
contemporary records he was extremely strict to himself and worked very passionately.”Good” was not
enough for him, he wanted the “best”. His early works
showed features of romanticism, but later, influenced
by the Italian neorenaissance style, he designed neorenesance buildings.
He made the designs of the University of Economics,
Saint Stephen Basilica and a lot of cottages in downtown Budapest. In 1873 he won the tender of the Opera
House. He finished his final neorenaissance plans by
1876.The construction of the building took longer than
expected for financial reasons and because a new safety
system had to be built to avoid disasters such as the
Ring Theatre’s fire in 1881. Ybl designd even the clenches and the chandeliers himself. The scenical devices and
the extreme ventilating system show how openminded
and flexible he was. The Opera House was opened in
1884. The Hungarian Opera House is one of the most
beautiful neorenaissance buildings of the world.
Towards the end of his life he worked on the designs
of Buda Castle. He died in1891. You can still find features of Ybl’s architecture on several buildings in downtown. He had a major part in shaping the character of
our beautiful capital city.
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A szekszárdi keverôtelep és csapata
A COLAS-HUNGÁRIA Zrt. a szekszárdi üzemet
2008-ban létesítette a bátaszéki keverôteleppel párhuzamosan, az M6-os projekt útépítési munkáinak a kiszolgálására. A jelenleg CKt
stabilizációt, illetve különbözô típusú aszfaltkeverékeket elôállító telep kialakításánál figyelembe kellett venni a nagy anyagforgalmat,
ezért mind a beszállítási, mind a kiszállítási
oldalra külön hídmérleg került. A keverôgépek beszerzésénél a teljesítmény és a megbízhatóság szempontjait figyelembe véve egy
francia SAE MB500 típusú, 300–500 tonna
óránkénti teljesítményû, folyamatos üzemû
betonkeverôt vásároltak, az aszfaltkeverékek
elôállításához pedig egy német gyártmányú
Benninghoven TBA 4000 UC típusú szakaszos
üzemû, 250–320 tonna óránkénti teljesítményû keverô lett „hadrendbe” állítva.
A telep teljes személyzete 14 fô. A csapat
90%-ban új, 10%-ban a COLAS Csoporton
belülrôl érkezett kollégákból áll össze.
Az üzem kulcsfontosságú szerepet a
2009-es évben kapott, miután a munkák elôrehaladtával a bátaszéki telepet felszámolták.
Ekkortól vezették be a kétheti váltásos munkarendet, amely meglehetôsen feszített ütemezésben 12 nap munkából és 2 szabadnapból áll. Ezt a lépést az indokolta, hogy a munkaterületnek folyamatosan nagy mennyiségû anyagra van szüksége: az átlagos napi termelés Ckt-ból 1000–1500 tonna, aszfaltból
1500–2000 tonna, de kevertünk már 2648
tonnát is egy nap alatt.
Szeretném megköszönni minden kollégának az eddigi munkáját, illetve kérem mindenki kitartását a még hátralévô idôszakra.
Szûcs Endre

The Szekszárd Mixing Site Team
The Szekszárd mixing site was founded in 2008 by
COLAS-HUNGÁRIA Inc. simultaneously with the installation of the Bátaszék mixing site to be in service of the M6
road construction site. During the installation of the site,
on which we are currently producing CKt stabilization
and different types of asphalt mixture, we had to consider large-scale transportation traffic, therefore both
inbound and outbound sides have been equipped with
separate weighbridges. Regarding capacity and reliability,
we decided to purchase a French SAE MB500 type concrete mixing plant and one Benninghoven TBA 4000UC
type asphalt mixing plant. The total number of the mixing site crew is 14 persons. Most of the team consists of
new employees, but there are employees who arrived
from withing COLAS Group.
The mixing site was given a key role in 2009, when –
due to swift progress – the Bátaszék mixing site was shut
down. Bi-weekly labour schedule has also been introduced, which means 12 days of work and 2 days off. The
average daily production of CKt is 1000–1500 tons, the
asphalt production is between 1500–2000 tons/day.
I would like to thank all my colleagues their hard work
and I would like to wish strength for persistence for the
remaining period of time.
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A szennyvízátemelôk építésének
irányítója: Halász Tibor fôépítésvezetô

Halász Tibor, a Közmû Igazgatóság 11. számú
Fôépítésvezetôségének örökmozgó irányítója
harmadik alkalommal mesél e hasábokon
munkájáról. Budaörsi telephelyünkön beszéltünk meg találkozót. Már messzirôl felismerem, ahogy, méretes aktatáskával a kezében,
energikus léptekkel közeledik. Mindig siet,
mindig fáradhatatlan, mint a tartóselem-reklám nyuszija. Egész nap, szinte megállás nélkül jön-megy, sztentori hangon intézkedik.
■ Szevasz Tibi! Mit szólsz a riport címében
szereplô titulushoz? Mit csinálsz, mi történt veled 2005 óta?
Igaz. A társaságunk kivitelezésében készülô
három átemelônek jelenleg én vagyok a fôépítésvezetôje. Elôször 2006-ban bíztak meg a
kelenföldi és albertfalvai átemelôk munkálatainak irányításával. A két átemelôt alkalmassá kellett tenni arra, hogy a bejövô szennyvizet
a Csepeli Központi Szennyvíztisztító telepre
továbbítsák. Ennek érdekében a két átemelôt
szinte teljesen át kellett építeni. Továbbá meg
kellett valósítani a két átemelô közötti összeköttetést, ami itt egy dupla, D500 PE nyomott
vezeték fektetését jelentette. Az albertfalvai
átemelôt 2008 decemberében már átadtuk, a
kelenföldinek pedig szeptember 30-ra módosítottuk az átadását. A határidô kitolódásának
oka az, hogy itt nagyon komoly módosítást
javasoltunk, és a mérnök a változtatást tavaly
májusban hagyta jóvá, így az elsô építési
fázist, a résfalazást csak 2008 júliusában kezdtük el. A tervmódosítás lényege, hogy az eredetileg tervezett, a ferencvárosi átemelônél
építetthez hasonló több, nagyméretû meden-

cét egy egyesített mûtárgyban építjük meg.
Ferencvárosban erre két év volt, itt pedig csak
egy év és két hónap a rendelkezésre álló idô.
Némi nehézséget jelent a rendelkezésre álló
rendkívül szûk építési terület, továbbá a szorossá vált határidô. A becsületes helytállás
érdekében a volt 84. Fôépítésvezetôség teljes
létszámmal, a régi 86-ostól átvett 15 emberrel
kiegészítve itt dolgozik.
A harmadikat, a ferencvárosi átemelôt, a
cég múlt évi szervezeti felépítésének változása
hozta magával. A kivitelezés irányítását idén
januárban vettem át, így ennek átadás-átvételi eljárásán már én vettem részt. Az átemelôtelep átadása határidôben, július 31-én megtörtént, jelenleg a próbaüzem folyik. Mindhárom telep szennyvízoldalának végleges, a
próbaüzemet is magában foglaló átadási
határideje: 2010. július 31. Az elôzôekben
említett határidôk csak részhatáridôk, nem
kötbérterhesek. A megrendelô kérésének teszünk vele eleget, hogy a Csepeli Központi
Szennyvíztisztító próbaüzeme beindulhasson.
Mindemellett természetesen foglalkoznom
kell az elôttünk álló feladatok elôkészítésével.
■ Tudod már milyen próbatételek várnak
rád a következôkben?
Igen. Több munkát nyertünk a XI. kerületben.
Még az idén le kell fektetni az Építész utcában
420 fm (136 Rocla, illetve 50 fm DN800 ÜPE)
vezetéket, az Október 23. utcában pedig 319
fm (80 Rocla) csatornát. A Fôvárosi Gázmûvektôl is kaptunk munkát. A Bogdánfy úton
610 méter középnyomású gázelosztó vezetéket kell építeni NA 500 acélcsôbôl, mindössze
röpke egy hónap alatt. A munkaterületek egymáshoz való relatív közelsége nagy könnyebbség, hiszen így a Galvani úti telepünkrôl
mindhárom kivitelezés irányítható. A bontáskor keletkezô törmelék átmeneti elhelyezése,
deponálása birtokon belül megoldható. Csak
a gépek tárolását és a munkások elhelyezését
kell a helyszínen megoldani. Mindehhez jön
még a ferencvárosi átemelô záporoldali mûtárgya, melynek kivitelezése most indul.
■ Kifejtenéd egy kicsit bôvebben?
Tulajdonképpen a volt felvonulási területünkön kell megvalósítani a záporoldalon egy
tizenhárom méter mély, 26,5 méter átmérôjû,
hasonló mûtárgyat, mint amilyet már a
szennyvízsoron megépítettünk, kiegészítve
4–5 aknával és a meglevô szûrôház átépítésével. Ajánlatot tettünk ugyanezek megvalósítására a kelenföldi és albertfalvai átemelônél is,
de ott még nincs aláírt szerzôdésünk. Mindhárom létesítmény átadása 2010. július 31.
■ Milyen mûszaki, vagy egyéb nehézségekkel
kellett, kell megküzdened?

Mintegy hab a tortán, hogy az Október 23.
utcai csatornát feltárás nélkül, sajtolással kell
megépíteni. Az erre szakosodott 12. Fôépítésvezetôség ezt már nem tudta bevállalni, így
saját erôbôl kell a feladatot megoldani. Számunkra ez új technológia, amire most képzünk ki egy csapatot, a berendezést pedig Németországból béreljük. Az átemelôk átépítése
nap mint nap új, addig nem ismert feladatok
megoldását jelentette. Rendkívül sokat tanultunk, amire a következôkben bízvást alapozhatunk. Nem tartok az új feladatoktól. Egy
rendkívül jól képzett mûszakiakból, tapasztalt
brigádvezetôkbôl és mintegy hatvan, sok és
sokféle szakmunkásból álló kitûnô csapat áll
mögöttem.
■ Mi a titkod, hogyan bírod mindezt?
A szellemi kihívásoknak úgy próbálok megfelelni, hogy rendkívül sok és alapos utánjárással próbálom az újdonságokat elsajátítani.
Fizikai kondíciómat pedig viszonylag rendszeres sportolással, focival és asztalitenisszel tartom karban. Kikapcsolódásra csak hétvégén
családi körben jut idôm. Szeretünk kirándulni, kedvenc terepünk a Rám-szakadék. Két lányom van, az idôsebbik épp két hete örvendeztetett meg a második unokával. Feleségemnek sok testvére van, így szinte minden
hétvégén van valamilyen rokoni találkozó.
■ Minden elismerésünk a tiéd, Tibi! Egy emberként, ôszintén kívánjuk: sose merüljön
ki az energiád!
Kertész Lajos

The person controlling the
construction of sewage pumps: chief
building manager Mr. Tibor Halász
“At present I am the chief building manager of the
three pumps being constructed in our corporation’s
implementation. I was entrusted with controlling the
works on the pumping stations in Kelenföld and
Albertfalva for the first time in year 2006. The two
pumps had to be restructured in a way that they
become capable of forwarding the incoming sewage to
the Central Waste Water Treatment Plant in Csepel. For
that purpose the two pumps had to be almost completely reconstructed. A connection between the two
pumps was to be established as well, which was realized by the laying of a double D500 PE pressed pipe.
The final delivery deadline for all the three sewage
plants, with the test run time included, is July 31st,
2010.
Reconstructing the pumps presented new problems
every day that we had been unfamiliar with and yet
had to solve. We learnt and experienced a lot and we
can surely rely upon that knowledge in the future. I am
not afraid of new challenges. I have an excellent team
of extremely well trained technicians, experienced
team leaders and as many as sixty skilled workers with
practice in various areas.”
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Knorr Ákos vállalkozási fômérnök
bemutatkozik

The introduction of Mr. Ákos Knorr,
contracting chief manager

Együtt voltunk katonák és egy évfolyamon
végeztünk az egyetemen, így örülök, hogy ezt
a riportot én készíthetem Knorr Ákossal, a 2.
Létesítmény Igazgatóság vállalkozási fômérnökével, a csepeli szennyvíztisztító telep közelgô befejezése kapcsán.

■ Kérlek, mesélj a szakmai utadról! Hol végeztél, mikor kerültél a céghez, s eddig milyen nagyobb munkáknak voltál részese?
A Budapesti Mûszaki Egyetemen, mint építômérnök, vízépítô szakon végeztem. Tervezôként kezdtem Szegeden, majd Budapesten
folytattam az akkor még a tervezôi tevékenység egyik csúcsát jelentô Mélyéptervnél.
Összesen mintegy 13 évet dolgoztam tervezôként. Elsôsorban víziközmû területen, de terveztem városi utakat és a statikai tervezésben,
geotechnikában is szükséges volt elmélyednem. Talán részben ennek is köszönhetô, hogy
1990-ben, amikor a rendszerváltozás elôszeleként a nagy, komoly tervezô cégek szétesésnek
indultak, az ALTERRÁ-nál mint fejlesztômérnök folytathattam a munkát. Így részt vettem
az akkor induló nagy átmérôjû csatornaépítések mûszaki támogatásában, ahonnan egyenes út vezetett a nagy budapesti szennyvíztelepi tenderekig. 1997-ben így kerültem a Budapesti Területi Igazgatóságra, ahol többnyire
szennyvíztisztító telepek építésével foglalkoztam a tenderezéstôl a kivitelezés befejezéséig.
Részt vettem az összes budapesti szennyvíztisztítótelepi rekonstrukcióban és a gyôri telep
bôvítésében is.
■ Mit szeretsz az ALTERRÁ-ban?
Nem tudom, de még mindig itt vagyok. Talán
a szakmai kihívásokat, a lehetôségeket, és
hogy elôbb-utóbb mindig kialakult egy jó csapat, akikkel véghajrával sikeresen venni lehetett az akadályokat. Ezért itt és most mondok
köszönetet korábbi és jelenlegi munkatársaimnak.
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■ Mire emlékszel vissza szívesen és mi az,
amire nem annyira?
Mint mondtam, még mindig itt vagyok a cégnél, tehát alapvetôen szívesen emlékszem viszsza mindenre, kivéve a meg nem nyert tendereket és hát azokat az idôket, amikor nehezen
döcögött az ALTERRA szekere és régi, jól ismert kollegák kényszerültek távozásra.
■ A központi szennyvíztisztító telep építésénél mi a te feladatod?
Sokrétû volt, a tenderezési idôszaktól a kivitelezési idôszakon át más-más súlyponttal. Fôként koordináció, kooperáció a partnerekkel,
valamint esetenként a mérnökkel, szerzôdéses, mûszaki, ütemezési és úgynevezett
„claim” (követelés) kérdésekben.
■ Milyen fázisban van az építés?
Gyakorlatilag készen vagyunk, eltekintve a
kisebb javító, befejezô munkáktól.
■ Milyen kihívásokkal kellett szembenézni a
munka kezdete óta?
Elsôsorban az idôhiánnyal, másodsorban az
idôhiánnyal, harmadsorban az idôhiánnyal,
majd nagy szünet után a technológiai partnerek más munkakultúrájával, sokszor arroganciájával, ami nagyon lekötötte erôinket és
idônket. Persze ôk is így érzik, csak fordítva.
■ Mit tudsz átadni a fiataloknak?
Innen üzenve semmit, mert ez kinyilatkoztatás lenne. Személyes kapcsolatokon keresztül
pedig úgy gondolom, elég nyílt vagyok, ezért
mindenki azon gondolataimat szívleli meg,
vagy netán tudásom azon részét veszi át, amit
arra érdemesnek tart.
■ Mitôl tudsz feltöltôdni a másnapi küzdelmekhez?
Ôszintén? Ma már sehogy. Néha alig vonszolom magam. Szükségem lesz egy kiadós szabadságra.
■ Családodról, szabadidôd eltöltésérôl mondanál néhány szót?
A rothasztó tornyok Csepelen

The interview was made with Mr. Ákos Knorr, contracting chief engineer of the Establishment
Directorate No. 2 on the occasion of the approaching
completion of the Waste Water Treatment plant in
Csepel.
“I have worked as an architect altogether for as
many as 13 years. I worked in the field of water public utilities in the first place, but I designed city roads
and I had to study static architecture and geo technology as well. I can perhaps thank to this circumstance that in 1990 when the large, prestigious architect companies started to fall apart due to the changes
in our political system I could continue my work at
ALTERRA as a development engineer. I could take part
in the technical support work of the large diameter
channel constructions that were started at that time,
from which a straight road led to the large-scale
sewage plant projects in Budapest.
This is how I came to work at the Budapest
Regional Directorate in 1997, where I was mainly
responsible for the construction of sewage purification plants from the stages of tender invitation right
to the phase of project completion. I took part in all
the sewage purification plant reconstructions in
Budapest, as well as in the expansion of the plant in
Gyôr.
My job at the construction of the central sewage
purification plant was wide-ranging, and with different focuses in the stages of tender-invitation and
implementation. My tasks were mainly coordination
and cooperation with partners and on some occasions
with the Engineer in matters related to contract, technology, scheduling and so-called claims as well.”

Nôs vagyok, két egyetemista fiam van, és
kutyám, meg macskám is. Szerencsés vagyok a
családommal meg a szakmámmal is, hiszen az
utóbbi a hobbim is, és ehhez megkapom a
támogatást otthonról is. Nincs szabadidôm.
■ Köszönöm az interjút, rövid távon remélem sikerül megfelelôen frissítô hatású
szabadságot kivenned, hosszú távon pedig
kívánok további sikereket a munkádhoz,
meg némi szabadidôt!
Sáfár Endre

MUNKATÁRSAINK

A CÉK tállyai üzemének termelésirányítója: Kapanoszki Róbert
■ Szeretnélek bemutatni az olvasóknak,
ezért kérlek, beszélj egy kicsit magadról,
valamint a pályafutásodról a tanulmányi
idôszaktól mostanáig.

gyakorlaton, majd szerzôdéses dolgozóként is,
amikor a nyári hónapok alatt, a többmûszakos
termelés beindulásával lehetôség adódott rá.
Így megismerkedtem a bányai munkálatokkal.
Ezen idô alatt voltam törôgépész, közúti mérlegkezelô, vagonrakó, de rakodógépkezelô is.
Akkor sokat bosszankodtam, hogy mindig más
munkakörbe kerülök, de Hollókôi Sándor akkori üzemvezetô azt mondta, csak így tudom
majd átlátni az egész üzem mûködését, és csak
ezután lehet az emberektôl a munkát megkövetelni, ha én is benne vagyok a folyamatokban. A tállyai üzemben 2006. március 1-jétôl
vagyok a törzsállomány tagja, felvettek állandó
munkakörbe, mint termelésirányító.
■ Mesélj kicsit a munkádról, mik a feladataid? Ezek között volt-e olyan, ami igazán
próbára tett?

Elsôdlegesen a telepi üzemrészen vagyok termelésirányító, de ellátom a gépekkel kapcsolatos szerviz- és alkatrészrendeléseket, valamint a vagonrakást is figyelemmel kísérem. Ez
utóbbit sokszor úgy, hogy én magam is effektív munkát végzek, többnyire rakodógépet kezelek. A vevôk által leadott kôigényt mindig
szem elôtt tartva próbáljuk a termelést irányítani, ami néha nehézséget okoz mennyiségileg
és minôségileg is, hiszen a piac erôsen hullámzó igényekkel jelentkezik. Feladatok mindig vannak, a gépek minél jobb kihasználtságára való törekvés és ezért az emberekkel való
közös hang megtalálása, a környezetterhelések
(zaj, por) minimálisra csökkentése, mert csak
ez az út vezet a kitûzött célok eléréséhez.
■ Magánéletedrôl, családodról szeretnék
kicsit hallani.
A tállyai üzem

Júniusban született kisfiával

Az általános iskola befejezése után 1992-ben
Miskolcra kerültem a Baross Gábor Közlekedési Szakközépiskolába, ahol gépjármûtechnikusnak tanultam. Ötödév után jelentkeztem
fôiskolára, de nem sikerült pont alapján bekerülnöm, ezért még egy évet maradtam számítástechnikai szoftverüzemeltetô szakon. 1998ban felvételt nyertem a Debreceni Egyetem
Fôiskolai Karára, gépészmérnök szakra, és
2001-ben sikeresen diplomáztam. Még ebben
az évben elhelyezkedtem egy mezôgazdasági
cégnél. Itt az emberek irányítása, a munka
koordinálása volt a feladatom.
■ Hogyan lettél a kôbánya dolgozója?
Gyerekkorom óta ismerem a bányát édesapám
révén, mert születésemtôl fogva ott dolgozott.
Sokszor kivitt magával az üzembe, megfertôzôdtem a gépek varázsával, s magával a kôvel
is. Iskolás éveim alatt többször voltam itt nyári

Mr. Róbert Kapanoszki, production manager of the CÉK workshop
in Tállya
Mr. Róbert Kapanoszki learnt automotive technology in secondary school, and graduated from
the College Department of the Debrecen
University as mechanical engineer in 2001. He
was employed at an agricultural firm that year.
He has been familiar with quarries since his
childhood thanks to his father, who took him to
the plant frequently with him. He was enchanted
by the magic of machines and stone itself. During
his school years he often spent his summer practice there, and later as contractual worker as well,
when he had the chance with the multi-shift production schedule introduced. During that period
he worked as crusher operator, public road balance operator, wagon loader and loading
machine operator as well. He became a member
of the permanent staff in the Tállya workshop on
March 1st, 2006, as production manager. His pri-

mary task is to control the production of the
plant section, but he deals with maintenance of
equipment and placing component orders, as
well as keeping an eye on loading material on
wagons. He always has something to do, as he
finds it important to aim always at improving
the usage of machine capacity, so he works hard
in order to establish a common grounds within
the collective and to keep the impacts harmful to
the environment (noise, dust) down to the minimum.
He lives in Abaújszántó with his wife and
their baby son, who was born in June. His wife
works as a midwife but at present she is at home
with their baby. There is always some work to do
at grandparents’ house, sometimes in the vineyard, other times on the farm. He likes hunting
in his spare time.

Abaújszántón lakom feleségemmel és júniusban született fiammal, akikre nagyon büszke
vagyok. Feleségem védônôként dolgozik, most
otthon van, és a gyermeknevelést gyakorolja.
A szülôknél van mindig egy kevéske munka,
hol a szôlôben, hol a mezôgazdaságban, ez sok
idômet leköti a maradék idô pedig most a
gyermekemé.
■ Mesélj a hobbidról.
Szintén édesapám révén megbabonázott a vadászat, és ha egy kis idôm engedi, ennek a
szenvedélynek hódolok.
■ Búcsúzóul további sikereket kívánok
neked mind a szakmai, mind a magánéletedben! Köszönöm szépen a beszélgetést!
Kozák Róbert
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M6 autópálya: völgyhidak és alagutak
Az M6–M60 autópálya Szekszárd–Bóly és
Bóly–Pécs viszonylatban a Strabag–COLAS
alkotta MAK koncessziós társaság beruházásában épül, ahogyan azt már több számunkban
is említettük.
Az alábbi összefoglalásban az alagutakvölgyhidak építésével kapcsolatban fejtem ki
véleményemet azok szükségességérôl. Leszögezem, hogy az elôzményeket nem ismerem,
illetve nem végeztem pontos számításokat, de
a nagyságrendek nem változnak. A magam részérôl megfelelônek és jónak tartom a megtervezett megoldást.

Elôzmények
A beruházás döntési idôszakában két tanulmányterv állt rendelkezésre. Az egyik a jelenlegi, kivitelezés alatt álló nyomvonal; a másik
a Dunához közelebb vezetett nyomvonal volt.

A D alagút és a palotabozsoki völgyhíd

Az utóbbi nyomvonal akár 10 km-el hosszabb
is lehetett volna. Tanulmányaim alapján úgy
gondolom, hogy a megvalósítási költség mellett az üzemeltetési költségeket is számolni
kell, amely tartalmazza a tervezett forgalomnagyság által felhasznált üzemanyag-költséget
is. Ebben az esetben hosszú távon a jelenlegi
verzió jóval nagyobb bekerülési költség mellett is rentábilisnak tûnik.
Ez alapján fogadjuk el, hogy a jelenlegi
nyomvonal-tervezet a gazdaságos megoldás.
A pályatestnél még mindig felmerül a kérdés: alagutakat, völgyhidakat építsünk vagy
bevágásokat-töltéseket alakítsunk ki? Két
szempontból közelíteném meg a kérdést.

Mûszaki szempontok
Amennyiben a töltés-bevágások készülnek,
akkor gyorstömegszámítással nézzük meg,

hogy mekkora földtömegrôl beszélünk. A legnagyobb bevágás 49 m, a legkisebb 16 m, ez
átlag 32,5 m. Az alagutak hossza 1360+400+
400+800=2960 m. A keresztszelvény szélessége: 40 m, és 1:1,5 hajlású rézsût feltételezve
pótpadkák nélkül a kikerülô földmennyiség
kb. 9 millió m3. Az alagutak közötti viaduktok
helyére kb. egymillió m3 föld lett volna elhelyezhetô a töltésben. A fennmaradó 8 millió
m3-t a nyomvonal hosszában nézve kb.
21 km-ig kellett volna elszállítani a töltésekbe.
Ezt a munkát a rendelkezésre álló kivitelezési
idô alatt elvégezni nem lehetett, illetve
nagyobb kivitelezési költséggel járt volna,
ezért kb. 4 millió m3 földet lerakóra kellett
volna elhelyezni.
A bevágások esetén vizsgálni kellene a
rézsûállékonyságokat, mivel az itteni löszösagyagos, kötött talajok vegyesek és a vízmozgásokra érzékenyek, ahogy ezt az alagútomlás

A B alagút és a belsôréti 1. számú völgyhíd

The M6–M60 motorway in relation to Szekszárd–Bóly and Bóly–Pécs is being constructed as
an investment of the MAK concessional company
consisting of Strabag and COLAS, as previously
referred to in several of our other editions.
In the following summary, I will explain my
thoughts in connection with the construction of
viaducts and tunnels regarding their importance.
History: In the decision period of the investment, there were two study plans available, the
current one with the track under construction
and the other with a track closer to the Danube.
Based on my studies I believe that in addition to
construction costs, operational costs also have to
be considered, including the cost of fuel used by
the planned scale of the traffic. In this case the
current version seems more profitable in the
long-term even with the significantly higher construction costs. The question as to whether tunnels and viaducts or cuttings and embankments
should be the solution for constructing the pavement still arises. I would like to approach this
question from two angles.

is bizonyította. A dombok közötti töltések pedig kvázi völgyzáró gátként kerültek volna kialakításra. Jelenleg jelentéktelen vízfolyások
találhatók a völgyekben, de ezeknek a tényleges vízgyûjtô felületét nem mérték fel. A biztonságos átvezetéshez a csôáteresz nem elegendô, valamilyen kisnyílású hidat kellett
volna építeni.

Technical aspects:
If embankments and cuttings are constructed,
let us check with a quick calculation what scale of
earth mass we are talking about. The largest cut is
49 m and the smallest is 16 m, averaging 32.5 m.
The total length of the tunnels is
1360+400+400+800=2,960 m. The width of the
cross section is 40 m, and assuming a bank with
a gradient of 1:1.5 without additional shoulders,
the quantity of the excavated soil is approximately 9 million m3. In the place of the viaducts
between the tunnels approximately 1 million m3
soil could have been placed in the bank. The
remaining 8 million m3, in respect of the length
of the entire track, should have been transported
roughly 21 km to the embankments. This work
was impossible to complete within the timescale
available, it would also have entailed higher construction costs, therefore approximately 4 million
m3 soil should have been placed into landfill.
For the cuttings, slope stabilities would need
to be checked, as the local loess-clay hard grounds
are mixed and very sensitive to water movements,

Környezet- és tájvédelmi
szempontok
Az egyértelmû, hogy töltésbevágás esetén a területet ki kellett volna sajátítani, viszont így az
alagutak fölötti és a hidak alatti területek
megmaradtak mezôgazdasági mûvelésben.
Ilyen mértékû bevágások (felsô pontok közöt-

as was shown by the collapse of the tunnel. The
embankments between the hills would have been
developed as a quasi barrage. Currently there are
only insignificant brooks in the valleys; however,
their actual catchment areas have not been surveyed. For a safe connection, the culvert is not
sufficient; some sort of small-span bridge would
have been needed.
Environmental and landscape aspects:
It is clear that in the case of cuttings and
embankments the area would have needed to be
compulsory purchased, while in this way, the
areas above the tunnels and under the viaducts
have remained in agricultural use. Cuttings of
such scale (the average distance between upper
points is 140 m) would have appeared as
significant “land wounds” in this hilly region.
In my opinion, this section of the motorway is
going to be built in a way recoverable over the
long term and with the application of 21st century solutions from an environmental and landscape point of view, which I hope is also supported by the attached photos.

ti átlag 140 m távolság) a dombvidéken jelentôs tájsebként jelennének meg.
Véleményem szerint hosszú távon megtérülô, környezet- és tájvédelmi szempontból
XXI. századi megoldásokkal kerül megépítésre
az autópálya ezen szakasza, melyet, remélem,
a mellékelt fotók is alátámasztanak.
Piry Tamás

COLAS DGE európai technológiai
találkozó
2009. június 24–25. között Toulouse-ban rendezték meg a COLAS DGE (Direction Générale
Europe) éves európai technológiai találkozóját az országok technológiai vezetôi részére.
Magyarországról a COLAS-HUNGÁRIA Technológia Igazgatósága képviseletében vettem
részt, és tartottam elôadást a CEN szabványok
magyarországi bevezetésérôl.
A kétnapos programban az európai mûszaki vezetôk ismertették, hogy országukban
milyen eredményeket értek el az innováció területén, s hogyan tudják hasznosítani az elnyert projekteknél a COLAS technológiai
eredményeit.
A legfontosabb fejlesztési területek és
témák, amelyek a legtöbb ország elôadásában
is megjelentek: a környezetvédelem, a szakmai
érdekképviseletekben való COLAS-részvétel, a
PPP projektek technológiai kérdései voltak. A
teljesség igénye nélkül az elôadások témái:
CEN-szabványosítás (ír, magyar, német),
Valorcol és Novacol hideg recycling (svájci,
francia), Nanosoft és Vegecol beépítések
(osztrák, svájci), PPP típusú nagy projektek
(dán, belga, lengyel), tömörség mérések (horvát), betontechnológia (szlovák), Chemoran
adalékszerek és bitumen-emulziók (francia,
német).

Hideg recycling Franciaországban

TECHNOLÓGIA

M6 Motorway Viaducts and Tunnels

TECHNOLÓGIA

Technológiai vezetôk értekezlete Toulouse-ban

COLAS DGE European Technical
Meeting
The annual European Technical Meeting of
COLAS DGE (Direction Générale Europe) was
held in Toulouse on 24th and 25th June 2009
for technical managers from different countries.
I represented Hungary and the COLAS
HUNGÁRIA Technological Directorate and presented a paper on implementation of CEN standards in Hungary.
During the two-day program the European
technical managers outlined the innovations in
their own countries, and reported on using the
technological achievements of COLAS in their
successful projects. The followings appeared to
be the most important fields and issues of
development, as these were mentioned in the
lectures of most countries: environment protection, participation of COLAS in the protection
of interests within the industry, and technological issues of PPP projects. To sum it up, it can
be established that similarly to international
practice the COLAS Group focuses on the development of “green technologies”, which are
instrumental to environment protection, and
makes considerable efforts to apply technologies that reduce energy consumption. PPP projects are increasingly gaining ground, where –
after careful preparation – the advanced COLAS
technologies may improve the competitive edge
of our group of companies. We hope that the
new innovative technologies, the cost-effective
and environment-friendly alternative solutions
will come into the limelight also in case of our
national projects.

A találkozó keretében a résztvevôk számára lehetôség nyílt egy helyi Novacol építési
munkaterület meglátogatásra a Pireneusokban található Bagnéres de Luchonban.
A nálunk is vizsgált és alkalmazásra váró
francia hideg recycling alkalmazások közül a
Valorcol a telepi, a Novacol pedig a helyszíni

Puchard Zoltán elôadása

keverésû technológia. A felújításra szoruló
mellékúthálózaton Franciaországban széles
Novacol építése a Pireneusokban
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körben alkalmazzák a Novacol technológiát,
míg Svájcban inkább a Valorcol keverôtelepi
újrahasznosítás terjedt el. Általános tapasztalat, hogy a hideg keverékek kopórétegként
való beépítése esetén minden esetben emulziós zárással vagy felületi bevonattal védik
meg a felületet. A hidegen remixelt aszfaltokat
a lehetô legnagyobb hengerekkel tömörítik.
Kopórétegben történô beépítéskor célszerû
legfeljebb 11 mm maximális szemnagyságú
keveréket alkalmazni. A hidegaszfalt keverékek
estleges késôbbi javítása egyszerûen és hatékonyan megoldható.
Összefoglalóan elmondható, hogy a nemzetközi gyakorlatnak megfelelôen a COLAS
Csoportnál kiemelkedô jelentôséggel bír a
környezetvédelmet elôsegítô „zöld-technológiák” fejlesztése, valamint az energiafelhasználás csökkentésére irányuló technológiák alkalmazása. Egyre nagyobb teret nyernek a PPP
projektek, melyeknél gondos elôkészítés mellett cégcsoportunknak versenyelônyt jelenthet
a korszerû COLAS-technológiák alkalmazása.
Reméljük, a hazai munkáink során is elôtérbe kerülnek az új innovatív technológiák, a
költséghatékony és környezetkímélô alternatív megoldások.
Puchard Zoltán

2009. szeptember 8–10. között rendezték meg
Sopronban az útügyi szakma idei legnagyobb
érdeklôdésre számot tartó eseményét, az Útügyi Napokat. A program szervezését hagyományosan a Közlekedéstudományi Egyesület
végzi, így az elmúlt évekhez hasonlóan most is
az egyik legjobb színvonalú programon vehettek részt a szakma képviselôi.
A részvétel mellett a szakmai programban
is tevékeny részt vállalt a COLAS Csoport, hiszen képviseletében három technológiai témájú elôadással is jelentkezett:
• dr. Pallós Imre–Puchard Zoltán (COLASHUNGÁRIA, technológiai igazgató): Változások az aszfalttermék-elôírásokban;
• Görgényi Ágnes (COLAS-HUNGÁRIA, fôtechnológus): Az ÚTLAB Szövetség Mûszaki Szabályozási Bizottság 2009. évi tevékenységének bemutatása;
• Cseh Zoltán (COLAS-ÉSZAKKÔ, ügyvezetô
igazgató): A hazai ásványvagyon hozzáférésének akadályai és ezek várható következményei.

Pallós Imre (BME) elôadása

A három szekcióba osztott szakmai programon mintegy 35 elôadás hangzott el, a szakma széles területeit érintve: „Tervezési kérdések, igazgatás, vagyongazdálkodás, jogi és
szerzôdéses kérdések”; „Technológiai kutatási,
építési és minôség-ellenôrzési kérdések”; valamint a „Forgalomtechnika, forgalombiztonság és intelligens közlekedési rendszerek” elnevezéssel.
Az esemény a magas színvonalú elôadások
mellett remek alkalmat adott a szélesebb
értelemben vett szakmai közösség, vagyis a
közúti közlekedés alágazatainak képviselôi
számára az aktuális kérdések megvitatására és
kapcsolatteremtésre is. Reményeink szerint a
program során minden, az útépítés-technológia és -kivitelezés iránt érdeklôdô képet
kaphatott a hazai útépítés jelenlegi állapotáról, folyamatban levô változásairól és fejlesztési irányairól.
Csillag Pál

TECHNOLÓGIA

Útügyi Napok – 2009, Sopron

The 2009 Road Conference
– Sopron
The main event of greatest interest within the road
profession, the Road Conference was held between 8-10
September 2009 in Sopron. The event traditionally has
been organised by the Hungarian Scientific Association
for Transport, thus similarly to previous years, the
representatives of the profession could again take part
in one of the best quality programmes.
Besides participation, the COLAS Group also has
taken on an active role in the professional programmes,
as three presentations of technical topics were given by
their representatives:
• Dr Imre Pallós–Zoltán Puchard (COLAS Hungária,
Director of Technology): Changes in the
specifications for asphalt products
• Ágnes Görgényi (COLAS HUNGÁRIA, Chief
Technologist): Describing the 2009 work of the
Technical Regulatory Committee of the Association
of Hungarian Road, Bridge and Civil Engineering
Laboratories
• Zoltán Cseh (COLAS-ÉSZAKKÔ, Managing Director):
Obstacles to accessing Hungarian mineral reserves
and their expected consequences
There were 35 presentations concerning wide areas
of the profession in an event divided into three
segments: “Design questions, management, asset
management, legal and contractual questions”;
“Technical research, construction and quality control
questions”; as well as “Traffic technology, traffic safety
and intelligent transport systems”.
The event, in addition to the many excellent quality
presentations, provided excellent opportunities for the
broader professional community, thus for the
representatives of the sub-divisions of road transport,
for the discussion of current topics and for networking.
We hope that all those interested in road building
technology and construction, were able to gain an
overview through the programme of the current
conditions of Hungarian road building, of changes in
progress and development directions.

Cseh Zoltán (COLAS-ÉSZAKKÔ) elôadása

Az Útügyi Napok technológiai szekciója
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Recycling aszfaltok gyártása
A COLAS Építô Zrt. Pécsi Igazgatóságához tartozik a magyarszéki aszfaltkeverô telep, ahol
egy öreg (1982-es gyártású) AMMANN–
ALFELDER 1211 (160T) aszfaltkeverô gép teljesít szolgálatot. Ezt a gépet 2001-ben bontották le a cég szerelôi Luxemburgban, majd
kisebb felújítás után összeállították Magyarszéken, ahol 2002. július 1-jétôl gyártja az aszfaltot festôi környezetben. Az évek folyamán
jelentôs felújításokon esett át a berendezés,
minek hatására jelentôsen javult az üzembiztonsága és a gyártott anyagok minôsége.
Az elmúlt években nem gyártott nagy
mennyiségû aszfaltot a keverô, és ez elôreláthatólag a közeljövôben nem is változik. A versenyképességünk növelése érdekében született
meg az a döntés, miszerint recycling technológiával egészítjük ki a gépet. Ennek feltételei
részben adottak voltak, mert a keverôgépen
eredetileg is ki volt építve a martaszfalt-adagoló rendszer, de ez az itthoni felállítás óta
nem használták.
2009 májusában döntött a cégvezetés úgy,
hogy be kell üzemelni ezt a rendszert. A Gépészeti Igazgatóság szakemberei számára érdekes kihívásnak tûnt ennek megvalósítása,
mivel ugyan már mûködött recycling rendszer
egyes keverôinken, azonban eltérô technológiával. Valójában ez azt jelentette, hogy a villamos motorokat és a kopó alkatrészeket ki kellett cserélni részben, vagy meg kellett javítani.
Az egész adagoló rendszert újra kábelezték és
illesztették a vezérlését az aszfaltkeverô programjához. Ezt az AMMANN cég német szerelôi végezték saját szakembereinkkel karöltve.
2009. július 10-én beüzemelésre került a rendszer, aminek az a lényege, hogy a marásból
származó aszfaltot (fôleg kopórétegbôl) a
keverôgép ásványianyag-mérlegébe adagolva
újrahasznosítjuk. A keverôtelepen felhalmozott depón több különbözô helyrôl vett min-
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ták alapján a labor meghatározta a visszanyert
aszfalt szemeloszlását és bitumentartalmát.
Ennek alapján adták meg az egyes bunkerek
adagolási mennyiségeit. A visszanyert aszfalt
külön elôadagoló és elevátorrendszeren jut a
mérlegszintre, ahol egy külön tárolóba kerül,
innen történik az adagolása a mérlegbe. Az
ehhez használt követ kb. 15 fokkal kell melegebbre felfûteni. A keverés közben keletkezô
gôz és por keverékét egy ventilátor egy hôcserélô rendszeren keresztül távolítja el.
A visszanyert aszfalt szabványos neve az ÚT
2-3.301-8 szerint: 40RA0/11. Eddig négyféle
aszfalthoz használtuk: AC 11 kopó 50/70; AC
22 kötô 50/70; AC 11 kopó (F) 50/70 és AC 22
kötô (F) 50/70.
A két kopó és az (F)-es kötôrétegbe 10%ban adagoljuk a visszanyert aszfaltot, a nor-

mál igénybevételû kötôrétegbe pedig 15%ban. A laborvizsgálatok – mind a gyártásközi,
mind pedig a helyszínen vett fúrt mintákból –
igazolják, hogy az aszfaltok minden tekintetben megfelelnek az érvényes elôírásoknak.
Hartman Szabolcs

Production of Recycled Asphalts
The asphalt mixing plant in Magyarszék belongs to the
Pécs Directorate of COLAS Építô Inc., where an old
(manufactured in 1982) AMMANN-ALFELDER 1211
(160T) asphalt mixer is still doing its duty. This machine
was dismantled by its mechanics in Luxemburg in 2001,
then after smaller renovation works it was re-assembled
in Magyarszék, where it has been producing asphalt in a
picturesque environment since 1st July 2002.
The decision to supplement the machine with
Recycling technology was made in the interest of
increasing our competitiveness. The conditions for this
were partially provided, as the milled asphalt feeder system was already fitted on the mixer, but since its set up
in Hungary it had not been installed.
The management of the company made the decision
in May 2009 to have this system installed. The implementation of this task seemed like an interesting challenge for the experts of the Engineering Directorate,
whereas recycling systems had already operated on
some of our mixers, they were based on a different technology. The system was set up on 10th July 2009, the
essence of which is that the asphalt originating from
milling (mainly from the surface course) is recycled by
feeding it into the mineral scale of the mixer. From the
accumulated stock at the mixing plant, the laboratory
determined the grain distribution and bitumen content
of the recovered asphalt based on samples taken from
several different places. The feeding quantities of the
bunkers were set according to these results. The recovered asphalt reaches scale level through a separate prefeeder and elevator system, where it is placed in a separate container and is fed to the scale from here. The
stone used for this has to be heated by approximately a
further 15 oC. The mixture of steam and dust resulting
from the mixing is removed by a ventilator through a
heat exchanger. Laboratory tests prove the produced
asphalt corresponds at all points to prescriptions.

GÉPÉSZET

Gépészeti konferencia
Július 16–17-én 25 fô részvételével rendezték
meg a COLAS-HUNGÁRIA ez évi gépészeti
konferenciáját Tarcalon, a COLAS-ÉSZAKKÔ
Kft. központjában. Az elsô napon Dominique
Caron úr a COLAS Közép-Európai Igazgatóság
kô- és kavicsbányászati tevékenységeit koordináló mûszaki igazgatója kezdte meg az elôadások sorát. Ismertette a COLAS közép-európai kô - és kavicsbányáinak mûködését és
jelentôségét. Jelenleg 35 kô- és kavicsbánya
mûködik hat országban, és éves teljesítményük eléri a 10 millió tonnát.
Az egy fôre esô építôipari nyersanyag (aggregátok) bányászata és felhasználása területén
Magyarország és Csehország a vezetô 7,7 tonna/fô mennyiséggel. P. Logerais úr a COLAS

Kucser Mátyás (HUNTRACO Zrt.) elôadása

Conference on Mechanical
Engineering
This year, COLAS-HUNGÁRIA’s conference on
mechanical engineering was held on 16-17 July
in Tarcal, HQ of COLAS-ÉSZAKKÔ Ltd., with 25
participants. On the first day Mr. Dominique
Caron, Technical Director of COLAS Central
Europe Directorate, who coordinates the quarry operations and gravel digging, explained the
operation and importance of the quarries and
gravel pits of the group. Currently 35 quarries
and gravel pits are operated in six countries
with an output of 10 million tons. With a yearly output of 7.7 t/person Hungary and the
Czech Republic are leaders in the field of per
capita mining and use of industrial aggregates.
Mr. P. Logerais, Technical Director of COLAS
Central Europe Directorate, outlined in his
paper the tasks related to rationalization of
asphalt mixers and road construction machinery, and analyzed the possibilities of increasing
the utilization factor of the machines as well as
decreasing the machinery-related costs. Later on
the first day the technical managers of the
Hungarian companies of COLAS presented their
papers. They analyzed the “Asystant” telemonitoring system that monitors the operation of
the machines of ALTERRA Kft. and COLAS Építô
Inc.; COLAS-ÉSZAKKÔ Ltd. explained the operation of the new tipping body of the Renault
Kerax camion used for the transport of aggregates in quarry operations, developed in cooperation with the Schwarzmüller Company. The
company also reported the experience gained
during operation of the new Metso made NW
200 GPC mobile crushing and screening plant,
which was put into service in Nógrádkövesd at
the end of last year. Mr. Marc Folny of COLAS
Central Europe Directorate presented the program designed for calculating the replacement
periods with regard to the investment of Diesel
machines of COLAS-ÉSZAKKÔ Ltd. It is a timely
issue after the period of investment stop. In the
morning hours of the second day, participants
visited the Tállya plant, where they witnessed a
large blasting operation. The participants considered the conference useful and valuable; the
blasting operation was an interesting personal
experience after their visit to the pit.

Közép-Európai Igazgatóság mûszaki igazgatója az aszfaltkeverôk és az útépítés berendezéseinek racionalizálási feladatait ismertette, a
gépkihasználás növelésének és a gépköltségek
csökkentésének lehetôségeit elemezte elôadásában. A nap további részében a COLAS hazai
cégeinek mûszaki vezetôi adtak elô. Elemezték
az ALTERRA Kft. és a COLAS Építô Zrt. gépeinek mûködését ellenôrzô „Asystant” távfelügyeleti rendszert, ismertették a COLAS Építô
Zrt.-nél a gépészet új szervezeti felépítését és
mûködését. A COLAS-ÉSZAKKÔ Kft. részérôl
bemutatták a Renault Kerax bányai kôszállítást végzô kamionjának a Schwarzmüller céggel közösen kifejlesztett új billenôfelépítményének a mûködését.
Az elmúlt év végén Nógrádkövesden beüzemeltetésre került új mobil törô és osztá-

Üzemlátogatás

lyozó berendezés, a Metso gyártmányú NW
200 GPC üzemeltetési tapasztalatairól is számot adott a cég. Marc Folny úr a COLAS Közép-Európai Igazgatóság munkatársa bemutatta a COLAS-ÉSZAKKÔ Kft. dízelüzemû berendezései beruházási csereperiódusainak számítására készített programját. Ez különösen
aktuális feladat a beruházási stop felszabadítását követôen. Külsô cég a HUNTRACO Zrt. a
Caterpillar gépek Product Link távfelügyeleti
rendszerérôl tartott elôadást.
A második nap Tállyán üzemlátogatás volt
a délelôtti program, amelyet a látogatók egy
nagy robbantás megtekintésével fejeztek be. A
konferenciát a résztvevôk hasznosnak és értékesnek találták, a bányalátogatást záró robbantást pedig nagy élménynek tartották.
Sipos István

GÉPÉSZET

A Benninghoven aszfaltkeverô útja
Szekszárdra
Tekintettel az M6-os autópálya projekt volumenére, a vezetôségben már a beruházás elején felmerült a saját aszfaltkeverô üzem létesítésének igénye. Ekkor körvonalazódott az a lehetôség, hogy a felépítendô aszfaltkeverô a késôbbiekben stratégiai fontosságú aszfaltellátó
egységgé válhat.
2008-ban kezdôdtek meg a tárgyalások
több aszfaltkeverôgép-gyártó cég részvételével, amelyek közül végül a Benninghoven mellett döntött a COLAS vezetôsége. A fennállásának 100. évfordulóját idén ünneplô Benninghoven cég családi vállalkozásként indult. A
társaság a kezdetekben még váltók és szerszámgépek gyártásával foglalkozott, de aszfaltkeverô gépeket már hozzávetôleg 60 éve készítenek.

A szóban forgó keverôgép egy szakaszos
aszfaltkeverô, amely az alábbi fôbb egységekkel rendelkezik: egyenként 2 m3-es kapacitású,
hatféle frakció befogadására képes elôadagoló;
két részre osztott mészkôliszttároló siló, mely
összesen 140 m3 mészkôliszt tárolására alkalmas; valamint egy 93 tonnás készanyagtároló.
A legfontosabb mégis a keverôgép névleges
óránként 320 tonnás teljesítménye.
A keverôüzem elsô alkatrészei 2008 szeptemberében érkeztek meg. Saját munkatársaink és egy alvállalkozói csapat bevonásával sikerült röpke öt hét leforgása alatt összeállítanunk a teljes, aszfaltkeverék gyártására alkalmas berendezést. A keverôgép felépítésének
befejeztével megkezdôdött az autópálya-építéshez szükséges különbözô aszfalttípusok
elôgyártása a laborvizsgálatok és a szükséges
minôsítések megszerzése céljából.
A tavalyi évben még könnyû fûtôolajat
használtunk az alapanyagok szárításához,
idén viszont a költséghatékonyság miatt áttértünk a 60/120-as nehéz fûtôolaj használatára.
A keverô névleges keverési teljesítményét ezzel
az olajtípussal is sikerült elérni. Nem mellékesen az építôiparban fennálló mai versenyhelyzetben is sokat jelent, ha a lehetô legnagyobb
mértékben le tudjuk csökkenteni a tonnára
vetített önköltségi keverési díjainkat.
A keverô, amellyel eddig több mint
140 000 tonna aszfaltot gyártottunk le – a kisebb technikai problémáktól eltekintve –, eddig jól vizsgázott.
Idén augusztusban megtörtént az üzem
végleges átadás-átvétele, a COLAS-HUNGÁRIA
Zrt. és a Benninghoven Gmbh között. A találkozón a két fél megtárgyalta a megoldást
igénylô problémákat, valamint szóba került az
esetleges bôvíthetôség és az új technológiák,
mint például az öntött aszfalt gyártásának leÖt hétig tartott az összesszerelés
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hetôsége. Szeretnénk emelni továbbá a készanyagtároló és a mészkôliszt siló kapacitását,
jóllehet, az esetleges bôvítések függnek az elkövetkezô évek beruházásainak mértékétôl.
Az M6-os autópálya projekt befejezéséig az
aszfaltkeverô Szekszárdon mûködik, Szûcs
Endre telepvezetô irányításával.
Varga Viktor

The Benninghoven Asphalt
Mixing Plant’s Road to Szekszárd
Negotiations began in 2008 with multiple mixing plant manufacturers, among which, the
management of COLAS opted for Benninghoven.
The mixing plant is a sequential asphalt mixing plant equipped with the following main
parts: 6-fraction predoser with a capacity of 2
m3 each; filler silo divided into 2 parts with a
total capacity of 140 m3 and one 93 t product
bin. However, the most important parameter of
the plant is its 320 t/hour capacity.
The first parts of the plant arrived on site in
September 2008. One of our own assembly
teams with the help of a subcontractor managed to assemble the plant, capable of producing asphalt mix, in only 5 weeks.
We also managed to reach the nominal mixing capacity of the plant with the oil type
60/120. It is crucially important to decrease our
mixing costs in such competitive times.
This year in August, the final commissioning
of the mixing plant took place between COLASHUNGÁRIA Zrt. and Benninghoven Gmbh.
During the meeting, the parties discussed the
pending issues to be solved and also mentioned
the possibility of future expansion, for instance,
production of mastic asphalt. We would also
like to expand the capacity of the product bin
and the filler silo, nevertheless, these improvements largely depend on the extent of investments of the following years.

GÉPÉSZET

Az újjászületett Táplánypuszta
Az útépítô cégek beolvadása (COLAS-Eger,
COLAS-Debrecen, COLAS-Dunántúl) új helyzet elé állított bennünket az aszfaltkeverô telepeink termelési stratégiáját tekintve.
Az egyesített gyártási kapacitás nagyobb
kihasználtsága érdekében a keverôtelepeinknél optimalizálási folyamatot indítottunk el,
melynek elsô jelentôs lépéseként egy nem
szokványos mûszaki megoldást alkalmaztunk.
A Gyôr melletti Táplánypusztán üzemelô
1967-es gyártású AMMANN 125 típusú (125
tonna/óra) keverôberendezésünk elöregedett,
jelentôs felújítási költséget igénylô toronyegységét elbontottuk, és a hozzá tartozó, még jó
állapotban lévô perifériás egységeket megtartottuk.
Ugyanakkor Egyeken (Tiszafüred térségében) üzemelt egy nemrég (2005-ben) telepített BENNINGHOVEN TBA 160 típusú (160
tonna/óra) keverô, melynek kihasználtsága a
gazdaságossági határ alatt volt.
Részletes költség- és beruházási elemzés
után úgy döntöttünk, hogy az egyeki keverô
toronyegységét áttelepítjük Táplánypusztára,
kiegészítve a megmaradt perifériákat. A telepítés során új technikai és technológiai egységekkel bôvítettük a berendezést.

Ma még ritka újdonságnak számít az exhausztor ventilátor frekvenciaváltós szabályozása – kiváltva a torló csappantyús légszabályozást –, mellyel jelentôs villamosenergiamegtakarítást és zajcsökkentést értünk el. A
projekt technológiai jelentôségû fejlesztése a
keverôberendezést kiegészítô Recycling egység, amellyel mart és osztályozott tört aszfaltot tudunk az új keverékbe visszadolgozni
max. 25%-os aránnyal. Jelenleg 10%-os RAP-

adagolással termelünk. Az összeépített, típusát tekintve „hibrid” keverô maximális termelési kapacitása elérte a 180 tonna/órát (rostakerülôvel), így a térség jelentôsebb piaci igényét az elôzô kapacitáshoz képest jobban ki
tudjuk elégíteni. A projekt keretén belül sikerült a telep régi problémáját, a csapadékvízelvezetést is térburkolattal és belsô útburkolattal megoldani.
Gali Tibor

Táplánypuszta Reborn
The merging of road the construction companies (COLAS-Eger, COLAS-Debrecen, COLASTransdanubia) created a new situation in
respect of production strategy for our asphalt
mixing plants. We started an optimisation
process for a more efficient utilisation of the
joint production capacity and used a rather
unconventional technical solution as our first
significant step. The 1967 manufactured
AMMANN 125 mixer (125 tonnes/hour)
operating in Táplánypuszta near Gyôr has
aged. The tower unit that would have entailed
considerable renovation costs was dismantled, together with the associated peripheral
units – still in good condition –, which were
kept. At the same time there was a BENNINGHOVEN TBA 160 mixer (160
tonnes/hour), recently installed (in 2005),
operating in Egyek (in the region of
Tiszafüred), the utilisation of which was
uneconomical. Following a detailed cost and
investment analysis, we made the decision to
relocate the unit of the mixing tower from
Egyek to Táplánypuszta, supplementing the
remaining peripheral units. During relocation the equipment was also extended by new
technical and technological units. The maximum production capacity of the integrated
“hybrid” type mixer has reached 180
tonnes/hour (with screen bypass), thus we
are able to better satisfy the considerable
market demand of the region than previously. We also managed to solve an old problem
of the plant that of rain water drainage, within the framework of the project by paving
and surfacing inner roads.

XIII/4 A COLAS CSOPORT

45
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Gyurgyalag (Merops apiaster)
A gyurgyalag Európa déli részein elterjedt
madárfaj, magyarországi megjelenése is általánosnak mondható, leginkább a meleg, napsütötte dombokat, valamint a déli fekvésû homokbányákat kedveli. Költözô madár lévén
magyarországi tartózkodása május közepétôl
augusztus végéig tart. A hazai állomány már
lecsökkent 15–20 ezer párra. A gyurgyalag
1982 óta fokozottan védett madár, melyet a
Vörös Könyv aktuálisan veszélyeztetett fajként
tart nyilván, eszmei értéke százezer forint.
A gyurgyalag fészkét a homokos, löszös
partfalakban alakítja ki, és megtelepszik lakott
területek építkezési gödreiben és az útpadkákban is. A madár sokszor fészkel a vonalas létesítmények és anyagnyerô helyek kisebb partfalaiban. Így találkoztunk néhány fészkelô párral az M6 autópálya kivitelezési munkálatai
során is, Véménd mellett, az alagutas szakasznál. A madár építési területen történô megjelenése esetében feltételezhetô, hogy a frissnek
jellemezhetô feltöltésben, rézsûben, kialakult
partfalakban könnyebben tud fészket vájni, ez

Fészkelôtelep

Bee-eater (Merops apiaster)
Bee-eater is a bird species living in the southern
regions of Europe. Its appearance in Hungary
can be considered quite general, the bee-eater is
fond of warm, sunny hills and sand-pits with a
south-facing aspect. Being a migratory bird its
stay in Hungary lasts from the middle of May
until the end of August. The stock living here
has decreased to 15.000–20.000 couples. The
bee-eater has been a specially protected bird
since 1982, registered in the Red Book as a currently endangered species.
Bee-eaters place their nests on sandy, loess
river walls, but they settle in construction pits
on residential areas as well as in road shoulders.
They can often be found in smaller embankment walls of establishments with a road-network and of excavation sites. This is where we
met a few nesting couples during the implementation works of M6 Motorway, at the tunnel section next to Véménd. The reason for they
settling in these areas is that they find it easy to
make holes for their nests in the fresh, loose
embankments, slopes, pit walls. The nests are to
be protected during the construction as well,
keeping them safe and unharmed is a nature
protection duty of utmost importance when
carrying out implementation works. Therefore,
it is required to make sure whenever service
roads are being maintained or possibly terminated, when works are being carried out at
depots created in the process of storing material, or when any earth-related works are being
realized so that not any set of nests are endangered. These protection and prevention acts are
to be carried through in any re-cultivation
works under progress.
The safety of the stock found next to
Véménd can be ensured during the implementation, too, with the necessary attention, carefulness and notices the nests of these birds can
be protected.
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vonzó lehet számára. A fészkeket védeni kell,
az építkezés ideje alatt is, azok épségének
megóvása, háborítatlansága kiemelten fontos
természetvédelmi feladat a kivitelezési mun-

káknál. Ezért a szállítóutak karbantartása esetleges megszüntetésük esetén, az anyagtárolás
során kialakított depóknál történô munkavégzéskor, a föld mozgatásával járó munkálatok, út-, partfal- és rézsûkarbantartások, kialakítások során meg
kell gyôzôdni arról, hogy az
adott tevékenység fészket vagy
fészektelepet nem semmisít
meg, illetve nem veszélyeztet.
Ezek a védelmi és megelôzô feladatok az esetleges rekultivációs
munkák során sem nélkülözhetôek.
A Véménd mellett megtalált
állomány épsége a munkavégzés
alatt is biztosítható, kellô odafigyeléssel, óvatossággal és
figyelemfelhívással fészkük biztonságban tudható.
Tóth István

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelôség 2009. július 30-án az M6-os építkezés konzorciuma,
az MCG meghívására szakmai program keretei között bejáráson vett részt az épülô M6
autópálya Szekszárd–Véménd közti szakaszán.
A program részeként a szekszárdi irodában
bemutattuk a kivitelezési munkálatokat a kezdetektôl napjainkig. Az elôadás során a felügyelôség szakembereivel ismertettük környezetpolitikai rendszerünket és a munkálatokat
ellenôrzô tevékenységünket, kiemelve a környezetvédelemi feladatok gyakorlati példáit.
Szemléltettük, hogy a hatósági szemmel elképzelt, kivitelezés alatt megvalósítható környezetvédelmi gyakorlat sokszor más, mint
ami a munkálatok során elvárható, illetve
megvalósítható.
A szakmai nap további részeként a munkaterületet mutattuk meg. A hatóság képviselôi
megtekintették a Nemzeti Park területén épülô Sió-hidat, mely környezetvédelmi szemmel
kiemelt jelentôségû, hiszen a munkafolyamatok természetvédelmi területen folynak. A fel-

ügyelôség számára szakmai szempontból érdekes mûtárgyak közül megnéztük a Natura
2000 terület vadátjáróját, az ökológiai átjárókat, így a szakaszunkon található hüllô- és kétéltûátjárót, valamint a vízfolyások keresztezését, illetve az elkészült mederkorrekciókat.
Utunkat folytatva bemutattuk a bátaszéki
keverôtelep mellett található védett pettyegetett ôszirózsa élôhelyét, melynek védelme érdekében – sikerrel – tervmódosítást kezdeményeztünk.
Bejárásunkat az alagutak érintésével Palotabozsoknál fejeztük be.
A szakmai nap keretei között lehetôség
nyílt arra, hogy a projektet, illetve a kivitelezést sokszor csak tervbôl ismerô hatóság az
engedélyében foglalt elôírásainak alkalmazását, betartását gyakorlati oldalról is megismerje, illetve hogy egy kötetlen, jó hangulatú
„kirándulás” alkalmával a valóságban lássa a
nyomvonalas létesítmény kivitelezése során
felmerülô környezetvédelmi feladatokat,
problémákat.
Tóth István

Environment Protection:
Official Review
The Middle Transdanubian Inspectorate for
Environmental Protection, Natural Protection
and Water Management at the invitation of M6
consortium MCG took part in a tour of inspection of the section of the M6 motorway
between Szekszárd and Véménd on 30th July
2009. During the inspection, we presented the
experts of the Inspectorate with our environmental policy system and work control activities, highlighting the practical examples of environmental protection.
As part of the professional day we visited the
Sió Bridge that is being built within the territory of the National Park and is of special importance from an environmental protection aspect,
as the work processes take place in a nature
reserve area. The visit included the game and
wildlife crossing at the Natura 2000 area, ecological crossings, thus the reptile and amphibian crossings found in our section, as well as
crossing of waterways and the completed
riverbed corrections. Our journey continued
with a visit near the mixing plant in Bátaszék
the habitat of the protected Michaelmas Daisy
(Aster Sedifolius), for the protection of which
we initiated, successfully, an a modification of
the plan.
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KÖRNYEZETVÉDELEM

Környezetvédelem: hatósági szemle

47

BIZTONSÁG

Ötletes kollektív védelem
A „kollektív védelem” kifejezést akkor használja a munkavédelem, amikor azonos idôben
több személy védelmét is biztosítja valamilyen
mûszaki megoldás.
A palotabozsoki hídnál korlátelhelyezési
munkálatokat végez a T.E.T.T Kft. Egy korlátelem tömege megközelíti a 120 kg-ot. Ezt az
elemet kell a híd szegélyén elhelyezni, beállítani és rögzíteni. A munkavégzés helyszínének
talajtól mért magassága megköveteli a személyek és tárgyak magasból való leesése elleni
védelem folyamatos biztosítását.

Ingenious collective protection
The term ‘collective protection’ is used in labour protection for any technical solution aimed at the protection of not only one person but several people at the
same time.
T.E.T.T Ltd. are engaged in the installation of railings at the Palotabozsok viaduct. The mass of each railing element is nearly 120 kg. It has to be placed, positioned and fixed on the edge of the bridge. The height
of the work site measured from the ground is such that
it requires the constant protection of the people and
objects against falling from height.
Since a temporary rail would hinder the work
process, it would be practical to use a safety strap for
personal protection. The only problem with it is the
cumbersome safety provisioning of the hooking points
in the course of continuous work process.
The Company proposed an extremely good idea to
us. They found out how the railings to be installed
could be utilised as a safety rail as early as in the phase
of construction. They manufactured a cart which rolls
on the edge of the bridge by catching its inner border.
The railing element is suspended on this device and it
is easily rolled to the location of installation. The cart
and the railing on it provide the continuous protection
against falling. Let alone that it makes material handling easier as well. Well, isn’t it a good idea?
Invitation of the M6 consortium MCG took part
thought it was, because in the last month it awarded
T.E.T.T Ltd. the prize for the most outstanding labour
safety solution.

Mivel a munkafolyamatot akadályozná az
ideiglenes korlát megléte, ezért kézenfekvô
lenne a biztonsági hevederzet alkalmazása,
mint személyi védelem. Egy gond van csupán,
hogy a folyamatos haladás során körülményes
a kikötési pontok biztosítása.
A cég egy rendkívül jó ötlettel keresett meg
bennünket. Kitalálták, hogyan lehetne a beépítendô korlátot – még az építés fázisában –,
védôkorlátként alkalmazni. Gyártottak egy
olyan kocsit, ami a szegélyen gördül, annak

belsô peremébe kapaszkodik. Erre az eszközre
akasztják fel a korlátelemet és erôlködés nélkül a beépítés helyére gördítik. A kocsi és a
rajta lévô korlát biztosítja folyamatosan a leesés elleni védelmet. Arról nem is szólva, hogy
az anyagmozgatás is könnyebb. Hát nem jó
ötlet? Az M6-os építkezés konzorciuma, az
MCG is így gondolta, mert az elmúlt hónapban nekik ítélte a legkiemelkedôbb munkavédelmi megoldásért járó díjat.
Nagy József

Ismerd meg autódat az úton!
A nemzetközi COLAS Csoport a „Fenntartható
és Felelôs Fejlôdés” stratégiai célkitûzései
között kiemelt figyelmet fordít az útbiztonság
témáira, így a termékek (például a fékutat
40%-kal csökkentô aszfalt) fejlesztése és a közúti közlekedés kockázatainak tudatosítása
mellett a gépjármû-vezetési technika gyakorlati fejlesztésére is. Az útbiztonság terén a
nemzetközi COLAS és az egyes országok
COLAS cégcsoportjainak vezetôi három év
után, 2009-ben ismét aláírták az Európai Útbiztonsági kartát, amelynek céljai és konkrét
vállalt teendôi hivatottak elôsegíteni, hogy
2010-re legalább 50%-kal csökkenjen a közúti
balesetben életüket vesztô személyek száma. A
biztonságos vezetés gyakorlatának fejlesztésére kapott kiváló lehetôséget a COLAS-HUNGÁRIA Zrt. 13 munkatársa, ami a jövôbeli hasonló továbbképzések alapjául is szolgál.
Az Allianz Biztosító Zrt. vezetéstechnikai
tanpályát mûködtet a Hungaroring belsô területén. Magyarországon ez a pálya az egyetlen európai színvonalú létesítmény, ahol vezetéstechnikai tanfolyamok keretében, szimulációval elért változó útviszonyokon lehet a vezetôi tudást kipróbálni, fejleszteni. Ilyen tanfolyamon évente közel 6000 fô vesz részt.
2009. május 25-én a COLAS-HUNGÁRIA
Zrt. Autópálya Igazgatóság és a Központ összesen 13 munkatársa 8 saját autóval részt vehetett egy ilyen jellegû tanfolyamon a létesítmény mûködtetôjének köszönhetôen. A gyakorlati foglalkozást egy kb. 30 perces elméleti
felkészülés elôzte meg, ahol nagyon sok
érdekes információt kaphattak a jelen lévôk,
mint például a helyes távolságtartás a pedáloktól, illetve a kormánykeréktôl. A tanfolyam
elôadója bemutatta a pályák legfôbb jellegzetességeit, a tanpályán alkalmazott akadályhelyzeteket, és felhívta a figyelmet a betartandó biztonsági elôírásokra. A COLAS-HUN-

GÁRIA résztvevôi három csapatban, illetve három különbözô pályán folytathatták a gyakorlati foglalkozást, idôközönként cserélgetve a
feladatokat és a pályát. Bemelegítésként a
vészfék használatára került sor vizes úton, illetve vizes mûgyantán. A fékút a vizes mûgyantán ugyanis akár a tízszeresére nô az aszfaltéhoz képest! Ezután a szlalomozás következett bóják között, félig vizes, félig csúszós
felületen. A második pályán elhelyezett rántópad az autó megcsúszásait, farolási manôvereit tudja modellezni. Olyan esetek begyakorlására adva lehetôséget, mint egy hátsó durrdefekt vagy egy vízfolyáson való megcsúszás
kivédése. Harmadik próbaszakaszként a lejtô
és hegymeneti pálya következett, ahol a mesterségesen létrehozott kanyar- és hegymenetszimulációnak köszönhetôen lehetôség nyílt a
gumik tapadásának és a vezetôi ügyességnek
a kipróbálására is. A gyakorlati foglalkozást
rövid értékelés és a tapasztalatok átbeszélése
követte a szakemberrel.
Az ilyen jellegû úttanpályák nagyszerû
lehetôséget adnak annak a gyakorlására, hogy
a résztvevôk lehetôség szerint a saját gépkocsijukkal, biztonságos körülmények között, a váratlanul fellépô balesetveszélyeket megfelelô
módon reagálva elkerüljék a kritikus helyzeteket és biztonsággal folytassák útjukat tovább.

A tesztelôpályák használata is mutatja, hogy
mennyire fontos a jó út, és milyen meghatározó lehet annak minôsége, illetve abban az
építôipari cégek kivitelezô munkájának színvonala. Bízunk abban, hogy a cégcsoporton
belül is lehetôségünk nyílik a biztonságos vezetés készségeinek fejlesztését elôsegítô hasonló programok szervezésére. További balesetmentes vezetést kívánunk jó utakon!
Somogyi-Hay András – Kövesdy Tamás

Get to Know your Car on the Road
The international Colas group is strongly committed to
the promotion of road safety in frame of the strategic
goals of Sustainable and Responsible Development.
Beside related product development and increasing
awareness of road risks the Group pays special attention to the development of the save driving techniques.
The commitment to the European Road Safety Charter
was renewed by the Colas international and countries’s
management in 2009, which aims to reduce number of
fatal road accidents by at least 50% by 2010 with the
help of specific goals and actions. 13 colleagues of
COLAS-HUNGÁRIA Zrt. received an excellent opportunity to develop their safe driving techniques with their
own cars in a course on 25th May 2009, within a training centre of Hungaroring, which is the only establishment in Hungary of a European standard.
The practical session followed an approximately 30
minute long theoretical preparation, including for
example what is the correct distance to keep from the
pedals and the steering wheel as well as safety measures to be complied with. The participants were able
to carry out the practical sessions in three teams and
on three different tracks, periodically swapping the
tasks and the track. Emergency breaking had to be used
on a wet road as well as on wet synthetic resin, as the
breaking distance on wet resin can increase to even ten
times that of asphalt. This was followed by slaloming
between cones on a half wet half slippery surface. The
third test section was the sloping up and down hill
track, where due to the artificially created bend as well
as up and down hill simulation, the opportunity presented itself for testing the grip of the tyres and driver’s
skills. The practical session was followed by a brief evaluation and talking through the experiences with the
experts.
Training courses of this type provide an excellent
opportunity for practise, so that the participants with
their own cars if possible, in safe conditions are able to
prevent critical situations by reacting appropriately in
unexpected accident scenarios and continue safely with
their journey. We trust that similar trainings can be
organised within our country group to develop our
safe driving techniques.
Wishing you further accident free driving on a
good road!
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Az Autópálya Igazgatóság 2. családi napja
Augusztus közepén a COLAS-HUNGÁRIA Zrt.
Autópálya Igazgatósága szervezésében sor
került a 2. családi napra. A helyszín a tavalyi
rendezvényt is befogadó Fadd-Dombori üdülôtelep volt. A tavalyi rendezvényt követô viszszajelzések alapján reméltük, hogy a dolgozók
az idén is szívesen veszik, hogy egy kötetlen
családi nap keretein belül vendégül látjuk
ôket és családtagjaikat. A hagyományteremtô
rendezvény a tartalmas kikapcsolódás, élménydús szórakozás mellett alkalmat teremtett arra, hogy az egész éves kemény munka
közben az ország számos pontjáról érkezô kollégák megismerjék egymást és szabadon, egy
kicsit kötetlenebbül töltsék el munkatársaik és
családjaik körében ezt a napot.
A tavalyi év során sem panaszkodtunk a
résztvevôk számára, de az idei rendezvényen
sokkal több kolléga érezte azt, hogy részt „kell”
vennie a családi napon. Ehhez természetesen
hozzájárult az is, hogy a múlt év során még
nagyon „fiatal” volt az Autópálya Igazgatóság,
sokan nem ismerték a családi nappal járó élményeket. Úgy gondolom, hogy az elmúlt évi
rendezvény igen pozitív visszajelzései is ösztönözték munkatársainkat, hogy az idén többen
vegyenek részt ezen a napon.
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Az üdülôtelepen igazi nyaralóidô fogadta
az érkezô vendégeket. A sokszínû programkínálatban mind a gyerekek, mind a felnôttek
megtalálhatták a kedvükre való programot.

Fôleg a gyerekeknek próbáltunk kedveskedni a
hatalmas csúszdával ellátott légvárral, arcfestéssel, lufihajtogatással, játékos és izgalmas
versenyekkel.

The Motorway Directorate of COLAS HUNGÁRIA Inc. organized and held the popular Family
Day for the second time, this year it took place
in the middle of August. The scene of the event
was again the holiday camp at Fadd-Dombori.
On the basis of opinions and response after last
year’s program we had been hopeful that
employees would again welcome the idea of
them and their families being received as guests
to an informal family day. The event, which will
most probably become a tradition, made an
opportunity for colleagues coming from all over
the country to learn more about one another
and spend the day in a free and unceremonious
manner after a year’s hard work, in the circle of
colleagues and friends while attending interesting and colorful leisure programs.

A meghirdetett egyéni és csapatversenyek
közül a foci- és a horgászverseny vonzotta a
legnagyobb érdeklôdést. Ezenkívül az idén
még lábteniszversenyben is megmérethették a
kollegák az erejüket és ügyességüket. A fan-

tasztikus napsütésnek köszönhetôen a fürdôzés sem maradt el az idei év során. Mind a
gyerekek, mind a felnôttek élvezték a Duna
hûsítô vizét. Ismét Bukros István építésvezetô,
„fôszakács” irányításával fôtt óriási bográcsok-
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Second Family Day at the
Motorway Directorate

ban az étel. Többféle ételbôl lehetett válogatni
mindenki ízlésének megfelelôen. A maradék
mennyiségét látva örömmel tapasztaltuk,
hogy mind a három étel nagyon jól sikerült az
egész nap szorgosan dolgozó szakácsainknak.
A finomabbnál finomabb ételek mellett
természetesen a vendégek szomjukat is olthatták. Vendéglátósaink egész nap csapolták a
sört, osztották az üdítôket, kávét. A gyerekeknek ebéd után egy-egy darab jégkrémmel kedveskedtünk.
A nap talán egyik legizgalmasabb részét a
tombolasorsolás jelentette. A fôdíj egy kerékpár volt, melynek nagyon örült a nyertes szelvény gazdája. A többi tombolatulajdonos sem
távozott üres kézzel, rengeteg ajándékot osztottunk ki.
Remélem, hogy minden dolgozó számára
emlékezetessé tudtuk tenni 2009. augusztus
15-ét.
Martonosi Anita
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I. M6–M60 futballkupa
A Magyar Aszfalt Kft. 2009. június 18-án rendezte meg Kozármislenyben az I. M6–M60
futballkupát. A rangos összecsapásra hat csapat nevezett: az Arup Eurout (Független
Mérnök), a Közgép Zrt., a Magyar Aszfalt Kft.,
az MCG (Mecsek Építôipari Csoport), a NIF,
valamint a COLAS-HUNGÁRIA Zrt. Autópálya
Igazgatóságának dolgozói. A találkozó célja
elsôsorban az volt, hogy a meghívott csapatok
ne csak az autópálya építése során, hanem a
focipályán is megismerjék egymást, de a torna
minden résztvevô számára csapatépítô tréningnek is nagyon jó lehetôség volt.
Amint az a mérkôzések elôrehaladtával
kiderült, a COLAS-HUNGÁRIA Zrt. színeiben
nagyon ütôképes csapat állt össze. Bár eddig
még soha nem játszottunk együtt, a torna
végére úgy összekovácsolódtunk, mintha ezer
éve együtt futballoznánk. A csapat összefogásában nagy szerepe volt a Németh Róbertnek,
aki a mind a fizikai, mind pedig a mûszaki
állományból „leigazolt” csapat kapitánya volt:
Barabás István, Doktor Sándor, Domján
Krisztián, Gurdon József, Hegyi Zoltán, Lakatos
József, Markó Attila, Molnár Márton, Perity
Zoltán, Sólya István és Decsi Péter.
A sorsolásnál elmondhatjuk, hogy szerencsés kezünk volt, mivel – mint kiderült – a
„gyengébb” csoportba kerültünk. A másik csoport meccseit nézve álmodni sem mertünk
volna arról, hogy eljutunk az elôdöntôig, arról
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pedig végképp nem, hogy esetleg megnyerjük
a tornát. Az elsô meccs, amelyet az ArupEurout Független Mérnök csapatával játszottuk, mégis bizakodásra adott okot, hiszen
könnyedén, 12:0-ra nyertük. A második mérkôzés már nem volt sétagaloppnak nevezhetô.
Az MCG ellen, még ha egy kis szerencsével is,
de sikerült 3:2-re gyôznünk. Ez azt jelentette,
hogy két gyôzelemmel már a döntôben voltunk, legalábbis ezt hittük, de a kiírással ellentétben nem a két csoport közvetlen gyôztese
játszotta a döntôt. A fináléban játszó csapatok
az A1–B2 és a B1–A2 meccsek gyôzteseibôl kerültek ki, így alakult, hogy az elôdöntôt a Magyar Aszfalt csapatával játszottuk. Ekkora már
annyira elfáradtak a csapatok, hogy a rendes
játékidôben döntetlen lett az eredmény, végül
pedig hétméteresekkel kellett eldönteni, hogy
ki jusson a döntôbe. A szerencse itt sem pártolt el mellôlünk, hiszen mi nyertük a hétméteres-párbajt! Következhetett a döntô, ahol a
Közgép csapata várta a „mieinket”.
Az elsô ízben összeállt csapat szépen menetelt a döntô felé, de a végére minden erônkre
szükségünk volt. A finálé nagyon izgalmasan
indult. Mindkét csapat erején felül teljesített,
és mindkét oldalon helyzetek tömege maradt
ki. Úgy tûnt, az lesz a bajnok, aki értékesíti
egyetlen helyzetét, de ez egyik csapatnak sem
sikerült. Végül, akár az elôdöntôben, ezúttal is
hétméteresek döntötték el a torna és a kupa

sorsát. A fáradtságtól végérvényesen elgyötörve, a gyôzelem kapujában az egyik közgépes
játékos hibázott, büntetôrúgó párja, a COLASHUNGÁRIA színeiben játszó Markó Attila
azonban nem tudott hibázni, és megszerezte
nekünk a találatot, amely az I. M6–M60 futball kupagyôzelmét jelentette. (Köszönjük,
Cita!)
Mindenki nevében mondhatom, hogy
nagyon jól éreztük magunkat, kitûnen sikerült délután volt, a COLAS-HUNGÁRIA csapatának különösen, hiszen mi térhettünk haza a
gyôzelmi serleggel. És nem is eggyel! A torna

1st M6-M60 Soccer Cup
Magyar Aszfalt Ltd. organized the First M6-M60
Soccer Cup in Kozármisleny in 18 June 2009. Six
teams entered the derby: Arup Eurout, Közgép
Inc., Magyar Aszfalt Ltd., MCG (Mecsek Construction Group), NIF (Hungarian Infrastructure
Development) and the employees of the
Motorway Directorate of COLAS-HUNGÁRIA Inc.
As the matches progressed, it turned out that the
team of COLAS-HUNGÁRIA is more than fit for
action. Although we have never played together,
by the end of the Cup, we played as if we had
played in the same soccer team for ages.
However, after the group matches, we were in

Levelet kaptunk

need for luck as well during the semifinal. In the
final, the team of Közgép was waiting for us. Just
like in the semifinal, the final result of the match
was decided by 7 m penalty kicks, which we won!
The highest number of goals was also scored by
our team-mate, Sándor Doktor. Moreover, we
also won the “Cup for the Team Arriving from
the Farthest”! On behalf of the whole team, I
would like to thank Magyar Aszfalt Ltd. for the
top-class arrangement and I would like to thank
the management of COLAS-HUNGÁRIA for their
financial support and last but not least, the fans,
who supported us all along the Cup.

SZABADIDÔ

gólkirálya kiemelkedô gólszámmal Doktor
Sándor lett, valamint magunkénak tudhatjuk
„A legmesszebbrôl érkezett csapat” díját is!
A csapat nevében szeretném megköszönni
a Magyar Aszfaltnak a színvonalas lebonyolítást, valamint a COLAS HUNGÁRIA vezetôinek az anyagi támogatást, és nem utolsósorban köszönöm a helyszínen megjelent szurkolóknak, akik végigszurkolták értünk az egész
tornát. A következô találkozóra, amelynek mi
leszünk a házigazdái, mindenkit szeretettel
várunk, akár a csapatba, akár csak szurkolni,
mert felejthetetlen élmény lesz!
Decsi Péter

Egy munkatársunktól, aki részt vett a COLAS-HUNGÁRIA 2008 fotópályázaton, sok-sok képet kaptunk, hogy azokat az újságban szabadon felhasználjuk. Az ô levelét, s néhány fotóját közöljük. Köszönjük a fényképeket!
– a szerkesztôség –

We received mail
Containing a great number of photographs and permission to use them freely
in our magazine from one of our colleagues who took part in the COLAS-HUNGARY 2008 Photography Contest. Here enclosed is the letter and some of the
photos. Thank you for the pictures!

Editorial staff, 2009
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Bányász Napok
1919. szeptember 6-án csendôrsortûz oltotta
ki bányászok életét Tatabányán. Ennek emlékére szeptember elsô vasárnapja a bányászat,
a bányászatban dolgozók nagy áldozatokat
követelô munkájának ünnepnapja.
Idén immár 59 éve került a bányásznap
megrendezésre. Az idei központi ünnepséget
szeptember 3-án Tatabányán, a frissen felújított Jászai Mari színházban tartották meg. A
Központi Bányásznapon Hónig Péter miniszter
Kiváló Bányász miniszteri kitüntetésben részesítette Mészáros Lászlót, nógrádkövesdi kollégánkat.
Társaságunk üzemeiben szeptember 4–5én rendezte a Bányász Napokat. Dolgozóink
segítségével – akik vállalták a munkaerô-átcso-

Juhász István és Béres Dezsô

portosításból származó kényelmetlenségeket
– folyamatosan kezelni tudtuk a területileg
egyenlôtlen piaci keresletbôl eredô igényeket.
Ez és a fokozott gazdálkodási fegyelem eredményezte azt, hogy a COLAS-ÉSZAKKÔ Kft.
eredményessége az idei évben is minden valószínûség szerint teljesülni fog, tájékoztatta a
Központ dolgozóit Cseh Zoltán ügyvezetô.
Az ünnepségeken a Bányász Szolgálati Oklevelet
az alábbi dolgozók vehették át:
Antal István
21 év Tállya
Bodnár Györgyné 31 év Tállya
Kapanoszki János 32 év Tállya
Horváth István
40 év Recsk
Nagy Pál
31 év Nógrádkövesd

Juhász István
Szaszák László
Sonkután Gyula
Vígh János
Simonyi László
Majoros Krisztina
Csillag Pál

35 év
34 év
26 év
10 év
19 év
5 év
10 év

Tarcal
Javító üzem
Szob
Szob
Gyöngyössolymos
Központ
Központ

Kiváló Bányász miniszteri kitüntetés:
Mészáros László 27 év Nógrádkövesd
A tokaji bányásznapon hagyományosan a dolgozók és családtagjaik együtt ünnepelnek.
Idén a szokásos sport- és szabadidôs programokat egy közel kétórás hajóút színesítette a
Tiszán és a Bodrogon.
Benkô Sándor

Miners’ Days
On September 6th, 1919 miners’ lives were
taken away by gendarmerie fusillade in
Tatabánya. As a remembrance of this tragic
event the first Sunday of September is the
memorial day of mining, those who work in the
mining industry with sometimes great sacrifices.
Miners’ Day was organized 59 years ago for
the first time. This year’s central celebration was
held on September 3rd in Tatabánya, in the
newly renovated Jászai Mari Theater.
The events of the Miners’ Day were held on
September 4th in our company’s workshops.
The spirit of the ceremony was raised by the
improving production and evaluation data as
well. With the help of our colleagues – who
took the difficulties of reorganized workforce
upon themselves – we could deal with the
unbalanced marked demands of various
regions. This and the special discipline in economic matters resulted in the fact that success
and efficiency of COLAS-ÉSZAKKÔ Ltd. would in
all probability be the same as last year - managing director Mr. Zoltán Cseh informed the workers of the Headquarters.
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REJTVÉNY

Kedves Olvasók!
Rejtvényünk elkészítéséhez egy irodalmi mûbôl ragadtunk ki egy rövid részletet.
Megfejtésként az alkotás szerzôjét és címét várjuk.
A megfejtéseket a következô címre lehet beküldeni:
COLAS-ALTERRA Zrt.
1103 Budapest, Sibrik Miklós út. 30.
„Szeretem a tengert! A tenger a mindenség! A föld felületének héttizedét tenger
borítja. A tenger felett tiszta és éltetô a
szél. A tenger végtelen magányában az
ember soha sincs egyedül, mert milliónyi
élet rezdülését érzi maga körül. A tenger a
lét csodálatos, kiapadhatatlan gazdagságát hordja méhében: csupa mozgás és szeretet... A tengerben van a természet hatalmas nagy élettani tartaléka. Földünk,
hogy úgy mondjam, a tengerbôl keletkezett, s ki tudja, talán ott is végzôdik az
élete! Mélyén tökéletes nyugalom honol.”

Beküldési határidô:
2009. november 6.
A megfejtéseket csak a COLAS-HUNGÁRIA Cégcsoport tagvállalatainak dolgozóitól
tudjuk elfogadni.
Az elôzô számunk rejtvényének megfejtései:
Szép tiszta az ég. Semmi felhô nem volt rajta, s a rengeteg csillag hunyorogva pislogott.
A helyes megfejtôk közül könyvutalványban részesülnek:
Burghardtné Keszte Erzsébet, Danis Viktória, Filip Gábor, Hartauer Margit,
Janó Zsuzsanna, Marosvölgyi Csilla, Petróczki Erzsébet, Salamon Rudolfné,
Sándor Rita, Tóthné Iszlai Ildikó
Bánat
Indulatszó
Zárt helyre
Szerelmi
száll
költemények Orosz népi
gyûjteménye hangszer

Megszólítás

Nemleges
válasz

Indíték

Elérzékenyült

Római szám:
1000

Minden
rendben!

Nátrium

Gyulladáscsökkentô
alkaloid
Megfejtendô!

Ilyen könyv
is van
Vendéglôi
lap
Zsidó nyelv
Nitrogén,
argon
Jelentéktelen

Az elem
Strucchoz
pozitív
hasonló
pólusa
madár
Papírra vet

Sportszer-márka
Tagállam
Indiában

Urán
vegyjele
Idegen
nôi név

Lángol
Megfejtendô!

Iskolai
foglalkozás
Fôbejárat
része!
Norvég
autójelzés

Származik
Amerícium
vegyjele

Irat

Az USA
tagállama
Sportolónak
állítják össze

Bejárat
Felszínes

Juttat
Felzárkózik

Telefon
tartozéka

Indonéz
szigetek
Buenos…
Kotorászva
keresgél

Skócia
része
Napszak

A
mechanika
része

Tinta
angolul

Óír
írás

Hibát
követ el
Asszonynév
képzô

Tengerjárás
Tetôfedésre
való
rozsszalma

Antonio dos S.
Ramalho…
Ücsörög
Felmenô

Origó
Közelre
mutató szó
Vágóeszköz
jelezôje
Idegen
férfinév

Lángész
Információ
felfogása
…-iszom,
lakoma

Táborozó
Vendéglátóipari
vállalkozás
Dugattyú
része!
Csónakot
hajt

Tiltószó
Egyik
megyénk

Szemeivel
érzékel
Tó angolul
Nátrium
vegyjele

FarmerFellép az
márka
elôadáson
Széppataki… Idômérô
eszköz
(szubrett)

Fôzelékféle
Azonos
betûk

Zalamegyei
település
Tiltószó

Vércsatorna
Jelfogó
Kisebb
hangszeres
együttes

Vízzel
tisztító

Evôeszköz

Nôi
név

Osztrák
autójelzés
Névelô
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Kósa Péter: Van egy szabad hely? / Is there a free seat?

Keleti Éva fotómûvész különdíjának nyertese – Puskás Imre: Csenge
Special award of Head of Jury Ms. Éva Keleti, photoartist

