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Menetelés rossz idôben 2009
– ALTERRA Kft.
Majd egy évvel ezelôtt ezeken az oldalakon
arról írtam, hogy év vége felé várjuk a nagy
uniós tendereket és a piac megélénkülését.
Akkor még nemigen sejtettük, hogy a világ egy
elképzelhetetlen mértékû pénzügyi-gazdasági
válságba sodródik. A beruházások szinte teljesen leálltak, nemzeti fizetôeszközünk fél év
alatt drámaian romlott, rohamosan nôtt a
munkanélküliség, cégek sora zárt be.
Ebben a környezetben különösen nehéz
volt helytállni és teljesíteni a terveinket. Nem
volt könnyû, de megtettük! Köszönet érte
minden munkatársunknak.
A 2009-es esztendô sokkal keményebbnek
ígérkezik. A forint tartósan gyenge, az ország
gazdaságának külsô megítélése lesújtó, és
mindezek következtében permanens politikai
krízis is van.
Mit tudunk tenni?
Semmi esetre sem adjuk fel a küzdelmet,
azt csak a gyengék engedhetik meg maguknak.
Az erôseknek most kell igazán megmutatniuk
erejüket. Minden válság véget ér egyszer, a
gazdaság visszatér a normális kerékvágásba, új
fellendülés kezdôdik. Ha ezzel egy idôben mi
is újabb fejlôdési szakaszba kívánunk lépni –
és mi ezt akarjuk –, akkor napjainkban is keményen helyt kell állnunk. Meg kell ôriznünk
kapacitásunkat, fokozni kell a versenyképessé-

günket. A kíméletlen verseny csak a nagyon
erôseket hagyja életben. Egy-egy válság, mint
az erdôtûz, a pusztításon túl, megtisztulást is
hoz. Éljünk ezzel a lehetôséggel, mutassuk
meg, hogy mindig is a verseny keményvonalát
képviseltük.
A folyamatban lévô munkákon törekedjünk a még racionálisabb gazdálkodásra, csiszoljuk tovább a technológiánkat, a munkák
organizációját, tárjuk fel és szüntessük meg a
veszteségforrásokat. (Még a legkisebbeket is.)
Ezekkel az intézkedésekkel még a nehezebb
idôkben is szinten tudjuk tartani, vagy akár
növelhetjük eredményességünket, megôrizve
munkahelyeinket. Nagyon fontos, hogy jó
edzettségi állapotban várjuk a nehéz idôk
végét, és lendületbôl vethessük magunkat a
majd megújuló piacra.
Biztató jelnek értékelem, hogy az utóbbi
hetekben sok pályázati felhívás jelent meg, bár
a már beadott tenderek eredményhirdetése
folyamatosan csúszik. Jó néhány pályázatunk
várja elôkelô pozícióban a döntést. Kedvezô
esetben több nagy munkát is elnyerhetünk.
További projektek jóváhagyása is zajlik
Brüsszelben, így remélhetjük, hogy az építôipari piac túljut a mélypontján.
Ne hagyjuk, hogy a válság eluralkodjon
rajtunk, uraljuk inkább mi a válságos idôket

Régi munkatársaink sikeres életútja példa lehet mindannyiunk számára, és összefogásra ösztönözhet
(Kiss Géza átveszi az ALTERRA Életmû-díjat)

is! Most még inkább igaz, hogy csak együtt,
egymást segítve lehetünk sikeresek. Cselekedjünk egymásért, a sikerért! Együtt.
Sidó Szabolcs

Marching in bad weather 2009
– ALTERRA Ltd.
Almost a year ago I wrote on these pages that we
were looking forward to the large EU tenders and a
market boom by the end of the year. At that time
we had no idea that the world would suffer a global financial/economical crisis beyond measure.
Investment projects were almost fully stopped, our
national currency was dramatically devalued during a half-year period, and unemployment significantly increased, as lots of companies were closed
down.
It was especially hard to hold on and fulfil our
plans in such an environment. It was not easy but
we did it! My grateful acknowledgements are due
to all employees.
Year 2009 seems to be much harder. The forint
is permanently weak, Hungary’s image is damning,
and all these gave rise to a permanent political crisis.
What could we do?
We’ll give up the battle by no means, as only the
weak can afford it. It is the time for the strong to
show its true strength. Every crisis is over sooner or
later; the economy will get back to normal, and a
new era of recovery will start. If, at the same time,
we want to enter a new phase of development as
well – and we do want it –, we have to stand our
ground in these days. We have to preserve our
capacity and improve our competitive edge. The
fierce competition lets only the strongest to live.
Similarly to a forest fire, each crisis means not only
destruction but also purification. Let’s make use of
this opportunity and show that we have toughened
up in this competitive market.
As for the projects that are still under way, we
need even more rational management, further
improved technology and organization. Let’s identify and eliminate the sources of losses, even the
minor ones. Through these actions we will be able
to maintain or even increase our efficiency and
maintain our jobs. It is of utmost importance to
keep in shape while waiting for the hard times to
come to end, so as to gain momentum for dynamically taking our share in the recovering market.
I believe that it is a hopeful sign that a number
of calls for tenders were issued during the recent
weeks, although the announcement of results of
the already submitted tenders was continuously
delayed. We have submitted several tenders and
wait for the decision in good position. In case of the
best scenario we could win several major contracts.
Other projects are being approved in Brussels as
well, so we can only hope that the building sector
will be over the worst.
Don’t be overcome by the crisis; instead, let’s be
in control of the hard times! Now it is even more
true, that we can be successful only together, and
only by supporting each other. Let’s take action for
each other and for success! Together.
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„Felelôs fejlôdés”
– Nemzetközi COLAS Konvenció
A COLAS nemzetközi vezetésének találkozóját, a „Convention” fórumot 2009. március
27-én rendezték Párizsban, amely a 2006-os elôzô találkozó után idén a gazdasági
világválság miatt megkülönböztetett jelentôséget kapott, és mindannyiunk számára
fontos üzeneteket fogalmazott meg. A közel ezer résztvevô között 20 vezetô kapott meghívást Magyarországról.
A párizsi Kongresszusi Központban „Felelôs
Fejlôdés” címmel kiállításon mutatták be a
COLAS Csoport világszerte elért eredményeit
az „Innováció”, a „Környezet”, a „Sokféleség” és
a „Biztonság” témaköreiben. A COLAS „Felelôs
fejlôdés” célkitûzéseit bemutató „piramis”
csúcsán „a humán erôforrás megújítása és
gazdagítása, a tevékenységünk környezetéhez
való alkalmazkodás, etika” elvek szerepeltek.
A program egy filmmel kezdôdött, amely
kivételes szépségû felvételeken ötletesen, közlekedési táblákon megjelenô rövid üzenetekkel hívta fel a figyelmet a COLAS értékeire. A
fórum bevezetô elôadását Thierry Montouché,
a COLAS pénzügyi igazgatója a világgazdasági
válság okainak és következményeinek elemzésével kezdte. Az elmúlt két évtizedben a pénzügyi piacok befolyásos szereplôit és az üzleti
világ vezetôinek gondolkodását egyre fokozódó mértékben szôtte át a pénzügyi eszközöket
túlértékelô, a hitelbôl mesterségesen elôidézett növekedést és a gazdasági realitásokat
erôltetô kölcsönös hazugság, amely fenntarthatatlan állapotba hajszolta bele a világ pénz-

ügyi piacait, a gazdaságot és a bizalmat az alapokig lerombolta. A folyamat eredményeként
elôször duplájára emelkedtek a részvényárfolyamok, majd egyharmad értékükre zuhantak
vissza.
Mindazokra a vállalatokra, amelyek erôltetett növekedésüket hitelbôl történô felvásárlásokkal érték el, a mai finanszírozási válság hatványozottan üt vissza. Montouche úr jelezte,
hogy korábban a COLAS vezetése is számos
nagybanktól kapott ajánlatot arra, hogy a
Csoport nagyobb léptékû növekedéséhez hitelforrásokat biztosítson. A COLAS vezetése
azonban kitartott korábbi stratégiája mellett,

amely szerint a Csoport csak a szerves üzleti
fejlôdésbôl elért eredménybôl kíván „önfinanszírozó” módon növekedni. Bemutatta, hogy
a világ számos nagy építôipari vállalatának
most szembe kell néznie a drámai mértékû
hitelek következményeivel, miközben a
COLAS csoportszintû eladósodottsága a válság jelen pillanatában is a nullához közeli
szinten van. Mindez a COLAS átgondolt és kiegyensúlyozott üzleti modelljének is köszönhetô, amely a decentralizáltságra és így az
üzleti környezethez való rugalmas alkalmazkodásra, a széles körben és különbözô gazdasági szektorokban felelôsen vállalt projektekre
alapul.
Montouche úr nyomatékosan hangsúlyozta: ne becsüljük alá a válságot. Sokkal éberebben, szigorúbban és átláthatóbban kell dolgoznunk és folyamatosan naprakésznek kell
lennünk az üzletmenettel kapcsolatban. A
kockázatok felmérésére és kezelésére, vala-
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mint a szerzôdések pénzügyi kötelezettségvállalásainak módjára és mértékére minden
eddiginél nagyobb figyelmet kell fordítanunk.
Befektetéseinkrôl körültekintôen kell döntenünk. Takarítsunk meg pénzt. Tárgyaljunk,
ahol csak lehet, és a pénzgazdálkodást tartsuk
most a legfontosabbnak. Tegyünk határozott
erôfeszítést a fizetési határidôk javítására, a
kintlévôség csökkentésére. A cégcsoport nettó
pénzügyi helyzetének 2007-hez képest történô
romlása a készletek és a befejezetlen állomány
növekedésének volt köszönhetô, amelyre
fokozott figyelmet kell fordítani. A pénzgazdálkodásra mindannyian hatással lehetünk,
akár mint igazgatók, építésvezetôk vagy
mûvezetôk. A jövôben a pénzgazdálkodás
minden más vezetôi teljesítménymérô mutatószám fontosságát megelôzi.
A „Felelôs fejlôdés” központi témáiban tartott elôadások között Henri Molleron, a
COLAS környezeti igazgatója a COLAS tevékenységének társadalmi és természeti környezetével kapcsolatos számos projektrôl és kezdeményezésrôl számolt be, köztük a Gabonban a COLAS munkavállalóinak családjai számára is elérhetôvé tett egészségügyi ellátásról,
iskolaépítésrôl.
A „Sokféleség” témája kapcsán Philippe
Tournier, a COLAS humánerôforrás-igazgatója kiemelte, hogy a Csoport munkavállalóinak
megkülönböztetés nélküli sokfélesége „közös
bölcsességünk gazdagításának forrása”. A téma keretében a legfontosabb elvek, hogy a
munkavállalók között a nôk egyenlô esélyeket
kapjanak, nemzetiségi sokféleség jellemezze
világszerte a felvételi politikát, valamint, hogy
a COLAS egyre bôvülô lehetôségeket biztosítson a mozgássérültek és a hátrányos helyzetû
társadalmi csoportok számára, amelyekre számos példát mutattak be. A kongresszuson
részt vett Assia El-Hannouni atléta is, akinek
sportpályafutását a COLAS 2008-ban továbbra is támogatta. Assia a pekingi paralimpiai
játékokon két aranyérmet nyert.
A konferencia záróbeszédében Hervé Le
Bouc úr, a COLAS elnöke a „Felelôs fejlôdés” jegyében elsôsorban az etika jelentôségére hívta
fel a figyelmet. Hangsúlyozta, hogy az etika a
magatartási szokásokban jelentkezô erkölcs
mellett a tudatosan vállalt értékekre épülô
felelôsség többlete miatt fontos számunkra.
Ennek vállalása viselkedésbeli követelményekkel jár. Amellett, hogy a decentralizáció által
biztosított önállóság a válságos üzleti környezethez való gyors alkalmazkodás alapja, eközben elengedhetetlen, hogy minden országban
erôs pénzügyi irányítás közremûködésével biztosítsuk az átláthatóságot, az ellenôrizhetôséget a törvények és a könyvelési szabályok megtartásával. A felelôs vezetô munkájának elengedhetetlen része az egymás meghallgatására való szándék és képesség. Meg kell
adnunk egymásnak a kölcsönös tiszteletet,
méltóságot. A vezetôknek elô kell segíteniük a
kezdeményezôkészség és az önállóság megerôsödését, a csapatot és a közösséget elônyben

“Responsible Development” – Congress for the international
management of COLAS
The “Convention” forum, a congress for the
international management of COLAS was held
on 27th March 2009 in Paris. After the previous
forum in 2006 this one was of great importance
because of the global economic crisis, and delivered important messages to all of us. 20
Hungarian managers were invited to join the
almost one thousand participants of the event.
The results achieved by the COLAS Group
worldwide were presented through an exhibition
titled “Responsible Development” arranged in
the Paris Congress Center around the topics
“Innovation”, “Environment”, “Diversity” and
“Safety”. “Renewal and improvement of human
resources, activities adjusted to the environment,
ethics” were on top of the “pyramid” that presented the “Responsible Development” objectives
of COLAS.
A film started the program with breathtaking
shots, where – very cleverly – short messages
appeared on traffic signs to call the attention to
the values of COLAS. Thierry Montouché, Financial
Manager of COLAS delivered the initial paper of
the forum, and analyzed the reasons and consequences of the world economic crisis. During the
recent two decades the influential participants of
the financial markets and the mentality of managers of the business world was increasingly shot
through with the mutual lie of overestimating the
financial assets, inducing forced growth and overrating the economic realities, which forced the
financial markets of the world into an unmaintainable situation, and destroyed the economy
and confidence to the basics. As a result of the
process stock prices first doubled and then
dropped to one third of their value.
The current financing crisis hits back at an
increased degree those businesses that achieved
their forced growth through buying up on credit. Mr. Montouché noted that earlier a number
of leading banks offered credit also to the management of COLAS as a resource for major
growth. However, the management of COLAS
stuck to the earlier strategy, according to which
the group achieved “self-financing” growth
through the results bound up with business
development. He presented that numerous leading construction businesses now have to face the
consequences of credits of dramatic size, while
the group-level indebtedness of COLAS is nearly
zero, even in the current phase of the crisis. It is
partly due to the carefully considered balanced
business model of COLAS, which is based on the
concept of decentralization, and through it on
flexible adaptation to the business environment,
and on projects that are responsibly undertaken
in a wide range and in different sectors of the
economy.
Mr. Montouché pointed out: let’s not underestimate the crisis. We need higher level of watchfulness, rigour and transparency in our work, and
have to be up-to-date continuously of the business processes. We have to devote more attention
to risk assessment, risk management, and to the
method and degree of the financial obligations
undertaken in contracts. We have to decide on
investments very carefully. Let’s save money. Let’s
negotiate, wherever possible, and give priority to

financial management in these days. Let’s make
efforts to improve the payment deadlines and
reduce the amount of receivables. The cash position of the group got worse compared to 2007
thanks to the increase of inventories and work in
progress, so we have to devote more attention to
this field. All of us, i.e. the directors, site managers
and foremen have an influence on financial management. In the future, financial management
will be the most important factor in assessing the
performance of a manager and it will come
before any other index.
Among the papers delivered within the central themes of “Responsible Development” Henri
Molleron, Environment Manager of COLAS,
reported numerous projects and initiatives related to the social and natural environment of
COLAS activities, and talked about the health
care service made available to the families of
COLAS workers on assignment in Gabon, and
about the construction of school, among others.
With regard to the theme “Diversity” Philippe
Tournier, Human Resources Manager of COLAS
pointed out that the diversity of the workers of
the group without discrimination is the “source
of improving our common wisdom”. The most
important principles within the theme: equal
opportunities to be granted to women among
the employees; employment policy should be
characterized by ethnic diversity worldwide;
COLAS should provide increasing opportunities
to the disabled and handicapped. Numerous
examples were presented. Also Assia El-Hannouni
athlete participated in the congress, whose sports
career COLAS continued to sponsor in 2008.
Assia won two gold medals at the Beijing 2008
Paralympic Games.
In the closing speech of the conference Mr.
Hervé Le Bouc, President of COLAS, called the
attention primarily to the importance of ethics in
the spirit of “Responsible Development”. He
emphasized that ethics is important because of
the additional responsibility built on values
knowingly taken on, in addition to the moral
manifested in customary behaviour. If we take on
this responsibility, it involves certain requirements of conduct. Although the independency
achieved through decentralization is the basis for
fast adaptation to the critical business environment, we all must ensure transparency and controllability towards the strong financial centers,
while complying with the law and accounting
standards. The intention and ability to listen to
each other is an essential part of the work of a
responsible manager. We mutually have to
respect each other and preserve dignity.
Managers are to promote initiative and strengthen independence, and to give priority to the team
and collective over individual interests. We need
workplaces, where we take pleasure in work, and
where improving support and training programs
help us to progress and build our professional
carrier. In the course of our activities we must be
loyal to our social and natural environment and
to the customers. As a result of its strategy in
place, the COLAS Group has confidence in the
future, and can successfully follow the track of
“Responsible Development”.

kell részesítenünk az egyéni érdekekkel szemben. Teremtsünk olyan munkahelyeket, ahol
örömmel dolgozunk és ahol fejlesztô támogatás és képzések segítenek az elôrehaladásban, a
szakmai pályafutásban. Tevékenységünk során
legyünk hûségesek társadalmi, természeti kör-

nyezetünkhöz, ügyfeleinkhez. Eddigi stratégiájának eredményeként a COLAS vállalatcsoport
a válság körülményei között is bizalommal
tekinthet a jövôbe, és eredményesen haladhat
tovább a „Felelôs fejlôdés” útján.
Kövesdy Tamás
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Labortalálkozó a párizsi CST-központban
2009. március 18-án a párizsi CST (Campus
Sientifique et Technique) Központi Laboratóriumában európai laborvezetôi találkozóra
került sor az ITCY (Indirect Tensile Cylindrical)
új európai szabvány szerinti vizsgálat COLAS
laborokon belüli tapasztalatairól, összehasonlító vizsgálati eredményeirôl. A COLAS Hungáriánál a Technológiai Igazgatóság Központi Laboratóriuma mintegy hároméves gyakorlattal
rendelkezik ezen a területen (aszfalt-mechanikai vizsgálatok), így Magyarország képviseletében Puchard Zoltán igazgató és Görgényi Ágnes fôtechnológus vettek részt a találkozón.
A labortalálkozó célja volt, hogy egységes
útmutatást és irányelveket adjon a vizsgálati
eredmények COLAS-on belüli alkalmazásáról
és a mérôeszköz rutinszerû használatáról.
Az aszfalt-mechanikai (2 pontos trapezoid,
4 pontos hasáb, ITCY-hengeres) merevségi
modulust meghatározó vizsgálatok közül az
ITCY elônye, hogy az elôzôekhez képest jelentôsen gyorsabb a vizsgálat, a próbatestek az
itthon használatos Marshall-formák, és a relatív szórás viszonylag alacsony (~7%), vagyis
egy gyors és stabil vizsgálat, amely a gyártáskivitelezés számára praktikus szempontokból
elônyösebb lehet.
Az ITCY-vizsgálat hazai gyakorlatának
bemutatásáról és a tapasztalatok ismertetésérôl szóló magyar elôadás leglényegesebb mondanivalója (a fenti tapasztalatok igazolása
mellett) a 4 pontos és 2 pontos eszközökkel
való összehasonlítás, amelynek során az eddig
vizsgált aszfalttípusoknál azonos 15 oC hômérsékleten az ITCY-modulus értékek átlaga kb.
10%-kal alacsonyabb.
A COLAS-nál használatos többféle gyártmányú ITCY- és egyéb aszfaltmechanikai mé-

rôberendezések összemérése, különbözô országok (francia, magyar, ír, marokkói stb.)
ITCY-vizsgálati gyakorlata, valamint a különbözô aszfalttípusokon nyert vizsgálati eredmények közös feldolgozása és értelmezése
megalapozza a COLAS technológiai fejlesztéseken alapuló versenyelônyét világszerte.
Gonda József

Laboratory Meeting in the CST Centre
in Paris
On 18th March 2009 a meeting for European laboratory managers took place in the Central Laboratory of
CST (Campus Sientifique et Technique) in Paris
regarding the COLAS laboratories’ experiences and
comparative test results of the tests according to the
new ITCY (Indirect Tensile Cylindrical) European standard. At COLAS Hungária the Central Laboratory of
the Department of Technology has about 3 years experience in this field (asphalt-mechanical tests), thus
Zoltán Puchard, Director and Ágnes Görgényi, Chief
Technologist represented Hungary at the meeting.
The purpose of the laboratory meeting was to provide unified guidelines and directives on the application of the test results within COLAS and also on the
routine use of the measuring device. From amongst the
asphalt mechanical tests (2-point trapezoid, 4-point
prism, ITCY cylindrical) defining the rigidity modulus,
the advantage of the ITCY is that compared to previously, testing is significantly faster, the test objects are
the Marshall forms used in Hungary, and the coefficients of variation is relatively low (~7%), thus a fast
and stable test, which can be more beneficial for production and construction from a practical aspect.
The most important part of the Hungarian lecture
on the description of the practice and findings of the
ITCY testing in Hungary (in addition to verifying the
above experiences) was the comparison with the 4point and 2-point equipment, during which in the
case of asphalt types tested so far at the same 15 oC
temperature the average of the ITCY modulus values
were approximately 10% lower.
The matching of the various makes of ITCY and
other asphalt mechanical measuring devices used at
COLAS, the ITCY testing practice of different countries
(France, Hungary, Ireland, Morocco etc) as well as the
joint processing and interpretation of the test results
obtained on differing asphalt types establishes the
competitive advantage that are based on technological
developments of COLAS worldwide.

COLAS HUNGÁRIA

M6 CG látogatás
a Központi Laboratóriumban
2009. február 9-én a COLAS Hungária Technológiai Igazgatóságán az M6 CG (M6 Motorway Construction Group: az autópálya kivitelezését irányító és ellenőrző szervezet) új francia műszaki csoportjának tagjai vettek részt
szakmai programunkon, és ismerkedtek meg
az alkalmazott technológiákkal, műszaki megoldásokkal, valamint elsősorban a Központi
Labor vizsgálati eszközeivel, minőség-ellenőrzési módszereivel.
A francia szakemberek (PG. Parodi, J. Gallard, Y. Lamour, I. Corfmat, E. Ehrsam) számára Puchard Zoltán technológiai igazgató röviden bemutatta a COLAS Hungária és a
COLAS-vállalatok magyarországi működését,
valamint részletesen ismertette a Központi
Laboratórium vizsgálati képességeit és kapacitásait, az igazgatóság technológiai és támogató tevékenységét. Oszetzky László laborvezető,
technológiai főmérnök bemutatta a laboratórium elmúlt évi kutatási tevékenységét és az új
aszfalttermék-fejlesztések vizsgálati eredményeit.
Végül pedig Gonda József technológus
ismertette a rendelkezésre álló útállapot-fel-

mérő (monitoring) eszközök működését és
minősítő paramétereit (IRI- és csúszásellenállási értékek).
Zárásként a Központi Laboratórium részletes bemutatása, a vizsgálóeszközök és módszerek ismertetése is hasznosnak bizonyuló alkalom volt a COLAS hazai szakmai felkészültsé-

gének, kivitelezői és minőség-ellenőrzési lehetőségeinek ismertetésére.
A laborlátogatás az M6 CG részéről március 27-én megismétlődött újabb francia kollégák és Jean-Paul Dupuy az M6 CG műszaki
igazgatója vezetésével.
Gonda József

M6 CG Visit to the Central Laboratory
The new French technical group of the M6 CG
(M6 Motorway Construction Group – the command and control organisation of the construction of the motorway) took part in our professional training programme on 9th February 2009
at the Technology Directorate of COLAS Hungária and familiarised themselves with the
applied technologies and technological solutions
as well as primarily with the testing equipment
and quality control methods of the Central
Laboratory. Zoltán Puchard, Director of
Technology briefly described the operation of
COLAS Hungária and of COLAS companies in
Hungary to the French audience (PG. Parodi, J.
Gallard, Y. Lamour, I. Corfmat, E. Ehrsam), as well
as provided details of the testing abilities and
capabilities of the Central Laboratory and the
technological and supporting activities of the

Directorate. László Oszetzky, Head of Laboratory
and Chief Engineer of Technology described the
research activities of the laboratory in the past
year together with the test results of the new
asphalt product developments. Afterwards József
Gonda, Technologist described the operation of
the road condition assessment (monitoring)
equipment available and their grading parameters (IRI and skid resistance values). As a closure,
the detailed demonstration of the Central
Laboratory and the description of the testing
equipment and methods, was an event proving
to be beneficial for describing the professional
competence and contractor as well as quality
control possibilities of COLAS in Hungary. The
laboratory visit of M6 CG was repeated on 27th
March led by new French colleagues and JeanPaul Dupuy, Director of Technology of M6 CG.
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Kompenzációs vezető a COLAS
Hungáriánál: Dr. Révész Margit
Új kollégánk, dr. Révész Margit kompenzációs
vezetőként kezdte meg munkáját a COLAS
Hungáriánál 2009. januárjában. Beszélgetésünkből kiderült, hogy kollégánk igen elfoglalt
volt az elmúlt években – munkájában, tanulmányaiban és magánéletében egyaránt sok kihívás várta és várja őt.
A szegedi József Attila Tudományegyetem
Jogi Karának Társadalombiztosítási (TB) Főiskolai Szaka elvégzése után a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem jogi karán folytatta tanulmányait.

■ Említetted, hogy főiskolai éveid alatt egy
kft.-nél voltál tb-ügyintéző.
Így van, az egyetemi évek alatt pedig a Pharmavit Kft.-nél dolgoztam bér-, tb- és munkaügyi csoportvezetőként. Ezt követő munkahelyemen, a Pepsinél már menedzserként
folytattam munkámat, a bér, a tb, a munkaügy, munkajog és a személyzeti adminisztráció tartoztak a hatáskörömbe, és több HR-es
projektben vettem részt (átszervezés, béren
kívüli juttatások kialakítása, munkaügyi
adminisztráció kialakítása, bérprogram fej-
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lesztése, a túlóra és szabadság kérdésének
kezelése stb.).
■ Mit takar pontosan a kompenzációs vezetői titulus?
A kompenzációs vezető tevékenységi köre
kissé túlmutat a hagyományos bérszámfejtési
vezetői munkakörön: a bér- és társadalombiztosítási feladatokon túl a cafetéria és a munkajog is a felelősségi körömbe tartoznak.
A COLAS Hungáriánál a teljes bér- és juttatási rendszerért te felelsz, és a Csoporton
belüli vezetőknek is konzultánsa vagy. Mi-

lyen változásokat terveztek a bér és juttatási szisztémában?
Új elemekkel szeretnénk bővíteni a már meglévő cafetéria-rendszert és igyekszünk rugalmasabbá tenni az egyes elemek felhasználhatóságát. Átalakítjuk a munkajogi dokumentumokat és átstrukturáljuk a bérszámfejtési területet is. Véleményem szerint a felelősségi
körömbe tartozó területen az elvégzett munkával kapcsolatos legfontosabb követelmények, a szolgáltatás-szemlélet, naprakész feladatellátás, pontosság, precizitás és ellenőr-

Compensation manager at
COLAS Hungary
Our new colleague, Margit Révész started to
work at COLAS Hungary Ltd. in January, 2009
as compensation manager. After graduating
from the Social Insurance College Branch of the
Law Department of József Attila University she
took a degree at the legal department of
Pázmány Péter Catholic University. During her
college year she worked at a limited liability
company as a social insurance administrator,
then while she attended university she worked
at Pharmavit Ltd. as head of the wage, social
insurance and personnel department. Her next
job at Pepsi Co. was being a manager, she was
responsible for wage, social insurance, labour
and law of labour, as well as personnel administration and she took part in several HR projects. Her field of activity as compensation manager is more extensive than being head of the
wages clerks’ department in its traditional
sense: in addition to tasks related to wage and
social insurance she is also responsible for cafeteria (system of fringe benefits) and law of
labour. In connection with the changes in the
system of wage and benefits she says:
“We would like to add new elements to the
existing cafeteria system and we would like to
make the usability of the individual elements
more flexible. We will reform documents of law
of labor and we will restructure the area of
wage accounting. We will lay great emphasis on
precise administration.” When not at work she
spends most of her time with her little son, who
is three and a half years old.

zöttség. Az ellenőrzöttség, ellenőrizhetőség
nagyon hangsúlyos, hiszen egyrészről az adminisztráció olyan kell legyen, hogy bármely
külső szerv számára rekonstruálható legyen az
adott szituáció (például ellenőrzés során),
másrészről pedig azt kell szem előtt tartanunk, hogy minden egyes bérszámfejtés mögött egy-egy ember van, és az ő esetleges megélhetése függ a mi pontosságunktól.
■ A munkán túli idődet, gondolom, teljesen
kitölti a három és féléves kisfiaddal való
foglalkozás?
Valóban, igyekszem annyi időt tölteni Leventével, amennyit csak lehet. Nagyon nyitott kisfiú, ezért próbálok ingergazdag környezetet
biztosítani számára. A napi programok között
a rajzolás, festés, társasjátékozás, könyvnézegetés szerepelnek, és gyakran járunk bábszínházba, múzeumba, állatkertbe, illetve kirándulunk. Másik fontos része a magánéletemnek a tanulás: jelenleg adótanácsadói tanfolyamra járok.
Kedves Margit, sok örömet kívánok új
munkádban és a családi életben egyaránt!
Ádám Barbara
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A partnerkezelés változása a JDE-ben
és az intraneten
A COLAS Hungária vezetése úgy határozott,
hogy 2009. március 18-tól valamennyi JDEfelhasználótól megvonja a partnertörzs-karbantartási jogosultságot. A partnertörzsbe
ezentúl csak az arra felhatalmazottak vehetnek fel új partnert, illetve módosíthatják a
már létező partnerek adatait.
Új parner felvitelét az intranet JDE menüpontjában a „Partnerkérelem” menüpontban
lehet kezdeményezni. Az oldalon megjelenő
valamennyi mezőt ki kell tölteni, és a kérelemhez csatolni kell egy beszkennelt fájlt (a
szerződés partneradatait tartalmazó oldala,
számla), amely alapján eldönthető, hogy a
mezőkbe írt adatok valósak-e. A megadott
adatok valódiságáért a partnerkérelmet rögzítő felhasználó felel.

Changes in managing partners in
JDE and on INTRANET
The management of COLAS Hungary decided to
withdraw JDE users’ right to access the partner
database as from March 18th, 2009. Only the
authorized personnel will be able to register
new partners into the database or modify data
of the existing partners.
It is possible to initiate the registering of a
new partner in the menu “Partner Request” in
the INTRANET JDE system. All the fields that
appear on the page are to be filled out and to
the request is to be attached a scanned file
(page of the contract with partner’s data,
invoice) containing information that can be
used to check whether the entered data are true
and correct. It is the user registering the partner
request who will be held responsible for the
authenticity of the entered data.
When registering the request the program
will save the data in the database and send a
notice to the host of that respective partner
base as a warning that the partner request
should be judged and then entered in the JDE.
If the host of the partner base approves of
the request the program will send a notice to
the user who requested the registration of the
partner, with the new partner’s JDE identification code.
Data of partners approved of or waiting for
approval can be checked in the “Requested
Partners” menu.
To modify the data of an existing partner an
e-mail is to be sent to the address “partnertorzs@colashun.hu” with the request for modification. It is important to specify which one of
the partner’s data we wish to get modified and
a scanned file (page of the contract with partner’s data, invoice) is to attached to the mail
with information that can be used to check
whether the entered data are correct.
After the modification is done the host of
the partner base will respond to the request in
e-mail.

A kérelem rögzítésekor a program elmenti
az adatokat az adatbázisba, és levelet küld a
partnertörzs gazdájának, amelyben figyelmezteti arra, hogy a partnerkérelmet bírálja el, és
rögzítse a JDE-be.
Amennyiben a partnertörzs-gazda elfogadja a partnerkérelmet, akkor a program a partnert kérő felhasználó részére elküld egy levelet, amelyben elküldi a partner JDE-beli azonosítóját.
Az elfogadott, illetve elfogadásra váró partnerek adatait a „Kért partnerek” menüpontban lehet megtekinteni.

A már létező partnerek adatainak módosítását e-mail-ben lehet kezdeményezni a „partnertorzs@colashun.hu” e-mail-címre küldött
levélben.
A levélben le kell írni, hogy a partner mely
adatát kívánjuk módosítani, és a levélhez csatolni kell egy beszkennelt fájlt (a szerződés
partneradatait tartalmazó oldala, számla),
amely alapján eldönthető, hogy a módosítani
kért adatok valósak-e. A módosítást követően
a partnertörzs gazdája e-mailben válaszol a
kérelemre.
Uttó György

A COLAS Hungária JDE informatikai csapata (Veréb József és Uttó György)
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A Központi Vásárcsarnok

A Nagycsarnok – hivatalos nevén Központi
Vásárcsarnok – Budapest legnagyobb fedett
piaca, amely a főváros IX. kerületében, a Belváros és a Ferencváros határán, a Fővám téren
található. A főváros legszebb, legnagyobb és
leggazdagabb áruválasztékot kínáló csarnokában a friss zöldségtől kezdve a húson és fűszereken át a hungaricumokig minden kapható.
A XIX. században a millenniumi ünnepségekre készülő főváros lakossága az 1867-es kiegyezést követően megnégyszereződött, ebben az időszakban alakult ki a város arculatát
máig meghatározó útszerkezet, ekkoriban
épültek a Nagykörút és az Andrássy út bérházai, a Margit és az Erzsébet híd, ez idő tájt
kezdtek el szaporodni a kávéházak, mulatók,
mozik és színházak. A századfordulón a fővárosnak 44 piaca volt, amelyeken 4–8 ezer árus
kínálta portékáját. Ezeken a piacokon az állapotok tarthatatlanok voltak. A vízellátás, az

ALTERRA KFT.

elfogadható higiénia biztosítása lehetetlennek
bizonyult, az állatokat és az élelmiszert egymás mellett, egy helyen árulták, az árusok
nagy része pedig a földről kínálta termékét.
1891-ben a főváros vezetése hét új vásárcsarnok építése mellett döntött. A legfontosabb szerepet a Sóház-telken, a Fővám palota
mögötti területen felépítendő Központi Vásárcsarnoknak szánták. Ennek építésére nemzetközi pályázatot írtak ki, melyet a bizottsági
tagok egyhangú döntése értelmében Pecz
Samu építész nyert meg. Az építkezés 1894ben kezdődött meg, átadását 1896 júniusára
tervezték, de megnyitása előtt tíz nappal a
Nagyvásárcsarnokban tűz keletkezett, melyben az épület tetőszerkezetének jelentős része
leégett. A megnyitóünnepélyt végül 1897. február 15-én tartották. A Vásárcsarnok megnyitásával megszüntették az akkori IV., V., VI., VII.
kerületek köztéri elavult piacait, és ezzel
együtt a házalást is betiltották.
Az épületen a kor leghíresebb iparosai dolgoztak kivitelezőként: az acélszerkezet például
a Schlick-féle vasöntöde munkája, a színes
épületkerámia-elemek pedig Zsolnay Vilmos
gyárából valók, és a homlokzatot is Zsolnaypirogránit díszíti. A belső teret két részre osztották, a kiskereskedők és a nagykereskedők
területére. Az élelmiszert árusító bódék
mögött helyezkedett el egy pódium, melyen
az akkoriban szokásos árverezés folyt. Az épülethez tartozott még egy teljesen elzárt baromfiudvar is. A galérián az élelmiszer árusí-

tása tiltott volt, így itt lehetett hozzájutni a
különböző ajándéktárgyakhoz, kosarakhoz,
papírárukhoz.

A Nagycsarnokban jelentős kár keletkezett
a II. világháborúban, amikor a baromficsarnok sajnálatosan teljesen romba dőlt. A megrongálódott szerkezetű, már életveszélyessé
nyilvánított csarnokot 1991-ben zárták be. Az
épület renoválása 1994-ben fejeződött be,
amely így végre elnyerhette régi dicső fényét.
A Központi Vásárcsarnok a mai napig Budapest egyik legszebb, legérdekesebb látnivalója, ahol a hozzánk érkező turisták néhány
perc erejére bepillantást nyerhetnek a magyarok kultúrájába, mindennapjaiba.
Ágói Attila

The Central Market Hall
The Great Market Hall is the largest covered market in
Budapest and is located at Fővám tér (square). At the
turn of the century the capital had 44 markets, where
between four to eight thousand stallholders offered
their products. Conditions became untenable in these
markets, the supply of water and ensuring an acceptable level of hygiene proved impossible and in 1891 the
leadership of the capital decided on the construction of
seven new market halls. The most important role was
assigned to the Central Market Hall to be built at the
Sóház-telek (Salt House plot). They issued an international tender for the construction, which was then
awarded to the architect Samu Pecz. The opening ceremony was finally held on 15th February 1897. The
most famous craftsmen of the time worked on the
building as contractors: the steel structure for example
is the work of the Schlick Iron Foundry and the colourful building ceramics elements are from the factory of
Vilmos Zsolnay. During World War II significant damage was caused to the Great Market Hall. The damaged
hall, which was declared dangerous and closed in
1991, was finally reopened after renovation works were
completed in 1994 regaining at last its former glory.
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Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen
~

A kiviteli munkák célja a meglévő Észak-pesti
Szennyvíztisztító Telep körülbelül 200 000
m3/nap maximális kapacitásra bővítése mellett a kilépő tisztított víz paramétereinek javítása. A kiviteli munkák során a meglévő levegőztető és utóülepítő kombinált medencesoron technológiai, gépészeti és építőmesteri
átalakítások készülnek, valamint a meglévő
medencesorral párhuzamosan – egy nagyságrendileg azonos méretű – új medencesor
épül.
A teljes munka körülbelül egyéves kivitelezési feladat, utána egy év próbaüzem következik. E sorok írója januárban borzasztóan félt,
februárban aggodalmai voltak, most már csak
izgul. Az ember pedig végigizgul minden
munkát, készen leszünk-e határidőre, gazdaságilag végig tudjuk-e csinálni, nehogy legyen
valami munkabaleset… Vannak olyan részfeladatok, amiket már sikerült sínre tenni, az
irányt megtalálni, vannak olyanok is, amelyek
szürkébb foltok a kivitelezés menetében.
Ezeket kell a későbbiek során letisztázni, ezért
dolgozunk többen is ezen a munkán, mert
annyi feladat van, hogy mindenkire jut bőven.
Összességében úgy gondolom, hogy egy izgalmas év áll előttünk.

MUNKÁINK
Sajnos a munka több, nem a kivitelező
felelősségkörébe tartozó ok miatt késôbb kezdôdött.
Egy engedély visszatartása és egy kisebb

erdő kivágásának ügyvitele két hónap lassulást okozott az induláskor.
A tervezés a végfázisában jár, már elkészültek az utolsó kiviteli tervek is. Jelenleg a föld-

munkáknál tartunk, ezután következik a szerelőbeton készítése, majd az alaplemez építése.
Erdős Dániel

Northern Pest Sewage
Treatment Plant
Nutrient removal and intensification
Client: Department of Public Utilities, Mayor’s Office, Budapest
Contractor: ALTERRA–Passavant–Roediger Consortia
Project manager: Fővárosi Csatornázási Művek Inc.
Consortium division: ALTERRA Ltd. – Skilled works
Passavant–Roediger Gmbh
– Technology, engineering
Signing of the contract: 27th July 2008
Language of the contract: English
Skilled works: Directorate of Large Installations, László Görbedi
Regional Director
Installation Manager: Gábor Tóth
Project supervisors: Mónika Horváth, Imre Fenyős, Dániel Erdős
Designated engineer: Viktória Gulyás, Fanni Stöckert
Head of Office: Edit Bajzák
Commencing of construction works:
Temporary earth movements up to –2 m: 10. 12. 2008
Handover of the worksite: 16. 02. 2009
Completion of construction works:
Start of trial run: 25. 03. 2010
End of trial run: 25. 01. 2011
Main typical quantities
Concrete to be installed: ~21,000 m3 C30/37, C35/45
Concrete reinforcing bars to be installed: ~2,500 tonnes B500B
Earth moving: ~170,000 m3
Road building: ~3,000 m2
Technological pipes: ~1,500 m DN250-DN2000 KPE – ÜPE
Public utilities pipes: ~1,000 m DN100-DN400 KPE – KG-PVC
Plantation of replacement forest: ~1.2 ha at the Southern Pest
Sewage Treatment Plant
The purpose of the construction works is to improve the parameters of the exiting treated water of the incoming sewage by
maintaining the capacity of 200,000 m3/day of the existing
Northern Pest Sewage Treatment Plant. During the construction
works on the existing aeration and post-settling combined pool
line, technological, engineering and skilled works alterations will
take place. In addition parallel to the existing pool line, a new
pool line of the same order of magnitude, is going to be built.
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Kelenföldi Szennyvízátemelő Telep
Új funkció – új műtárgyak
A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep
megvalósulásával megváltozik a Kelenföldi
Szennyvízátemelő Telep szerepe is.
Feladata a továbbiakban a szárazidejű
szennyvizeket, illetve csapadékos időben annak háromszoros hígított mennyiségét eljuttatni a Budapesti Központi Szennyvíztisztító
Telepre a dunai átvezetésen keresztül. Ez a
szennyvízmennyiség összesen 4,5 m3/sec,
melynek nagyobbik része (4,08 m3/sec) északi irányból, a budai főgyűjtőn keresztül, illetve a telep saját vízgyűjtő területéről érkezik; a
kisebbik mennyiség (0,42 m3/sec) déli irányból, az albertfalvai átemelőtelepről jön. Az
ezen felüli, csapadékkal 3–5-szörös mértékben
hígított 6,5 m3/sec vízhozamú szennyvízből
2 m3/sec mennyiséget a Duna sodorvonalába
kell átemelni, illetve alacsony vízállás esetén
gravitációsan kiengedni. A 6,5 m3/sec-on
felüli hígított záporvízmennyiség gravitációs
úton, illetve magas dunai vízállás esetén szivattyús átemeléssel továbbra is parti kiömléssel jut a befogadóba, az úgynevezett záporoldali rendszeren keresztül. A záporoldali rendszer rekonstrukciója várhatóan áprilisban indul, de nem része a jelenlegi tendernek.
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A projekthez tartozó feladat még a Központi Szennyvíztisztító Telep felé vezetett vízmennyiség mérése, illetve a mennyiségi előírásoknak megfelelő (irányítástechnikai) kontroll.
A tenderkiírás és pályázat során a kivitelezésre az ALTERRA Kft. kapott megbízást. A cég
a tervezésre a Mélyépterv Komplex Zrt.-t kérte
fel.
A kivitelezési feladatoknak része a telepen
lévő meglévő átemelő építészeti és gépészeti
rekonstrukciója is. Ennek alapján a mechanikai szűrőüzemek (rácsház) átépítése 2008-ban
megtörtént. A meglévő átemelő szivattyúüzem technológiai rekonstrukciója pedig folyamatban van. A jövőben ennek a funkciója
tartalék és sodorvonali átemelőtelep lesz.
Az új konstrukciót alapvetően öt – technológiai szempontból nem szétválasztható – létesítmény képezi: osztóakna, DN 2100 ROCLA
csősajtolás, komplex műtárgy, tolózár- és mérőakna, nyomóakna.
A régi sor építészeti és gépészeti rekonstrukciója kész, próbaüzem május elejére várható. Az új technológiai sor próbaüzemének
kezdete 2009. szeptember 30.

Sewage Lifting Plant in
Kelenföld, new function – new
structure – ALTERRA Ltd.
With the realization of the Central Sewage
Purification Plant in Budapest the role of the
Sewage Lifting Plant in Kelenföld will change as
well. Its task from now on will be to get the
sewage in dry weather and its triply diluted
quantity in rainy weather to the Central Sewage
Treatment Plant in Budapest through the
Danube conduction. This total sewage quantity
is 4,5 m3/sec, the major part of which (4,08
m~/sec) flows in from northern direction
through the Buda conduction and from the
plant’s own water collecting area, while the
smaller part (0,42 m~/sec) comes in from the
south from the pumping station in Albertfalva.
The architectural and engineering reconstruction of the old row is complete, test run is
expected to take place in early May. The starting
date of the new technology row’s trial run is
September 30th, 2009.

A rendszer részletes technológiai leírásáról,
valamint az egyes műtárgyak kivitelezéséről
következő számainkban lesz szó.
Németh Ildikó

Kezdődnek a munkák az M6-os
autópályán
Az elmúlt tél hosszabbnak és hidegebbnek bizonyult, mint az elmúlt pár évben. Míg voltak
olyan évek, amikor akár január végén vagy február közepén is dolgoztunk, most csak március
elején-közepén kezdődnek a földmunkák és az
ezekhez kapcsolódó pályaszerkezet-építés,
árokburkolás. A kopóréteg építése előtt célunk
a lehető leghosszabb szakaszon a pálya folytonosságát biztosítani, ez érinti a felüljárók és

aluljárók előtti-alatti terület rendbetételét, és a
keresztező utak pályára történő felvezetését.
A tavaly megkezdett víztelenítési munkálatok is
folytatódhatnak az árokburkolásokkal, surrantóépítésekkel, és az elválasztósávban épített
hosszcsatornákkal, és szivárgókkal.
A pályaszerkezet-építési munkák talán
március végével kezdődhetnek meg. A régészek még mindig dolgoznak a területen, az ő

ígéretük szerint március végére tudják visszaadni az általuk lefoglalt szakaszokat.
Az egyéb befejező munkák kivitelezői (vadvédő kerítés, portálok, növénytelepítés) szintén április közepétől vonulnak fel a munkaterületre. Az előttünk lévő év nehéznek mutatkozik, és ehhez az elhúzódó hideg és csapadékos idő is hozzájárul.
Piry Tamás

Works Commences on the
M6 Motorway
The winter that has just passed, proved longer
and colder than those in recent times. While
there were years when we were able to work
even at the end of January or middle February,
now it is only in the beginning – middle of
March that excavations and other related works
(course structure construction, ditch covering)
can commence.
Prior to constructing the wearing layer our
objective is to ensure the continuity of the
course in the longest possible section, this
involves the development of areas in front of
and under the over and underpasses as well as
the joining of crossing roads to the motorway.
The water proofing works that were started last
year can also continue with ditch covering, runway constructions and with the long channels
and soakaways built in the separating lane. The
construction works for the course structure
may start by the end of March. Archaeologists
are still at work in the area, according to them
they will be able to hand back the sections occupied by them also by the end of March.
The contractors of other finishing works,
such as wildlife protection fences, portals, and
planting will start from the middle of April. The
year ahead of us looks difficult and the cold and
rainy weather also contributes.
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Az M6–M9 csomópont hídjai
Az M6 autópálya harmadik szakasza a Szekszárd mellett épülő M6–M9 csomóponttól
indul (légi felvételek az előző szám 8. oldalán).
Az országban ez lesz a második üzemelő teljes
lóhere-csomópont, a tavaly átadott M0–M3
„kereszteződés” is a COLAS nevéhez fűződik.
Az M6 főpályát az M9 autóút felett egy
2x14,04 m-s felszerkezet-szélességű felüljáró,
a bal és jobb oldali gyűjtő-elosztó pályákat
pedig egyenként 11,63 m szélességű hidak
vezetik át, 75,2 m-es hosszban.
A 2008 márciusában kezdődött próbacölöpözési munkálatok után májustól júliusig a
12,0 m hosszú, 30x30-as vert cölöpökből öszszesen 460 db készült. Az áttört hídfős, 21 m–
29 m–21 m nyílású hidakhoz pedig 80 db
21,80-as és 52 db 29,80-as EHG-120-as hídgerenda lett beépítve.
Jelenleg a szerkezetépítés legnagyobb részénél, a pályalemezek építésénél tartunk – nyár
végén a leaszfaltozott hidakon az építési forgalom már haladni fog. A 2x1 sávos M9 autó-
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úton lévő B28 jelű felüljárón is dolgozunk: a
csomópont közelsége miatt megépül a bal pálya hídja, valamint szélesítésre kerül a jobb pálya meglévő hídja. A bal híd pályalemeze már
készen van, jelenleg a háttöltése konszolidációja zajlik, vagyis a töltés alatti talaj időben elhúzódó összenyomódásának megállását várjuk.
A jobbpálya-híd szélesítésére szükség van
ennél az 5 éve átadott műtárgynál, mert az
M6–M9 csomópont miatt az M9 jobb oldali
gyűjtő-elosztó pályája rákerül a hídra. A 10 mes szabad nyílású patakhíd nem a munka
mennyiségét tekintve jelent kihívást, az üzemelő autóút melletti munkát kedvezőtlen altalajviszonyok nehezítik.
Idén kell átadnunk az új balpálya-hidat,
valamint a jobbpálya-híd szélesítését is el kell
végeznünk, ami a szoros ütemterv pontos
betartását követeli. A csomóponti hidak helyszíni betonigénye összesen 3000 m3, melyhez
400 tonna betonacél tartozik.
Beloczki Attila

Bridges of the M6–M9 junction
Section III of the M6 Motorway starts from the M6–M9
interchange that is being built near Szekszárd (aerial photographs on page 8 of the previous issue). This will be the
second operating full cloverleaf junction in Hungary; the
M0–M3 “intersection” that was opened last year was also
constructed by COLAS.
Then main course of the M6 will be taken through
the M9 dual carriageway by an overpass with a 2x14.04
m wide upper structure; and the left and right side entry
and exit routes with a 11.63 m wide bridge, each a length
of 75.2 m. After the test piling works that commenced in
March 2008, between May and July 460 were made in
total from the 12.0 m long 30x30 driven piles. For the
bridges of 21 m–29 m–21 m spans with the openwork
bridgeheads, 80 of the 21.80 m and 52 of the 29.80 m
EHG-120 bridge beams were installed. Currently we are
at the major stage of the structure, at the construction of
the courses and by the end of the summer the asphalted
bridge will be open for the construction traffic. We are
also working on overpass number B28 on the M9 auto
route with 2x1 lanes: due to the proximity of the junction, the bridge of the left lane is going to be built at the
same time the existing bridge of the right lane is
widened. The course of the left bridge is already completed, currently the consolidation of the back filling is in
progress, and so we are waiting for the end of the lengthy
compaction of the soil under the bank. The widening of
the right lane bridge, which was handed over 5 years ago
is necessary, because due to the M6–M9 junction the
right hand side entry and exit courses of the M9 will go
onto the bridge. The brook bridge with a 10 m wide
opening represents a challenge not because of the quantity of work, rather because the works alongside the
operating road is made more complicated by unfavourable subsoil conditions.
The new left course bridge has to be opened this year,
as well as carrying out the widening of the right course
bridge, which demands precise compliance with the tight
schedule. The on-site concrete requirement of the bridges
of the junctions is 3,000 m3 in total with 400 tonnes of
reinforcing steel.

MUNKÁINK

A szebényi völgyhíd építése kivitelezői
szemmel – I. rész
A szebényi völgyhíd az M6 autópálya II. szakaszának leghosszabb, összesen 866 méteres
műtárgya. A Szebényi-vízfolyást és a Malompatak völgyét egyenes vonalvezetéssel hidalja
át. A híd kilenc nyílású, a bal és a jobb pálya
alatt 8–8 pillér épült, a támaszok számozása a
Budapest felőli oldalon kezdődik, 1-től 10-ig.
A szerkezet kiválasztását nagyban befolyásolta, hogy 2006 augusztusában a régészek a
szebényi völgyhíd építési területén nagy jelentőségű lelőhelyre bukkantak. A késő római
kori villagazdaság főépületének maradványai
a megvalósuló szebényi völgyhíd nyomvonalába esnek. A villagazdaság védendő terület,
ahol archeológiai leletek fekszenek, amelyek
megóvása érdekében nem lehet a műtárgy
alátámasztását elhelyezni, és építési tevékenység sem folytatható rajta.

beépíteni, így sikerült a völgyben a csapadékos
időszakban a belvízborítást elkerülni. A cölöpözés során a két vízfolyás közötti terület okozott nehézséget, mert a talaj teherbíró rétege
mélyen volt és így a 7-es jelű támasznál a
cölöpözőgép munkavégzési síkját meg kellett
emelni 3 méterrel. A 7-es jelű cölöpösszefogó
gerenda építéséhez a munkaterületet körül
kellett határolni, szádfalazni.
A legnagyobb cölöpösszefogó gerenda
alatt 6 sorban, összesen 30 db 18 m hosszú
cölöp készült. A legnagyobb cölöpösszefogó
gerenda 13,60x11,20 méteres befoglaló mérettel és 2,2 méteres magassággal épült.
A pillérek építése 2008 augusztusában kezdődött. Az építés a Budapest felőli oldalról
haladt az országhatár felé, mivel a régészeti
Figyelembe véve a régészeti területet, a 9-es
jelű pillér és 10-es jelű hídfő között a támaszközt ezért 92 méteresre tervezték. A legnagyobb áthidalt támaszköz 100 méteres. Az
engedélyezési és kiviteli tervek az UNITEF ’83
Zrt. generáltervezésében készültek. Az acél felszerkezet tervezője a Pont-TERV Zrt. A kivitelezést generálkivitelezésben a COLAS Hungária
Kft. végzi.
A völgyhíd alépítményének építése 2008
májusában kezdődött, CFA fúrt F80 cm átmérőjű vasbeton cölöpök készítésével. A kivitelezés megkezdése előtt a cölöpök teherbírásának végleges megállapítására próbaterhelést
végeztek.
A terület geológiai adottságai a völgyben
nem voltak olyan kedvezőek. A völgytalpi pillérek munkagödrében, a kritikus helyeken a
kivitelezés megkezdése előtt talajdrént kellett

terület nemcsak a tervezésben, de az építési
technológiában is szerepet játszott.
A szerkezet kialakítását befolyásolta, hogy
az építési terület földrengésveszélyes zónába
esik. A pillérek ezért tömör szerkezetűek, és az
5-ös és 6-os jelű pilléreknél a felszerkezet fix
sarukra fekszik fel. A felszerkezetet alátámasztó vasbeton oszlopok a felszerkezet és a terepszint egymáshoz viszonyított távolsága függvényében változó magasságúra épültek. A közbenső pillérek a bal és jobb pálya felszerkezete
alatt önállóak, felfelé szűkülők, négyszögletű
oszlopokon fordított koporsót formázó szerkezeti gerendával vannak kialakítva.
A tervezők több változatot készítettek a pillérek külső megjelenésére, egyedi külalakra
törekedtek. Kivitelezői szemmel megvizsgál-

A végleges változat a szebényi völgyhíd pillér- és fejgerenda-kialakítására
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tuk és a tervezőkkel egyetértésben megszülettek az esztétikus pillérek, amelyeknek falába a
tervezők 1,5x0,4 m-es könnyítést terveztek,
azonban az utolsó ütemében a pillér felső,
4,5 m-es szakaszán nem tartalmazza a kiékelést, és konstans 2x4,5m-es keresztmetszettel
épült. A kizárás alsó és felső része félköríves.
A legmagasabb támasz a 7-es jelű pillér,
amely fejgerendával együtt 28,625 méter
magas. A fejgerenda tömör vasbeton 3,9x6,2
méteres befoglaló méretű, teljes magassága
4 m. A pillérek mérete és alakja nagy kihívást
jelentett különleges megoldásaival és zsaluzástechnológiai kialakításaival. A pillérek építése
5–6 méteres ütemekben történt, a zsaluzásukhoz DOKA MF kúszózsalus rendszert használtunk, néhány egyedi kiegészítéssel. A zsaluzásnál nagy gondot fordítottunk a kiékelés pozíciójára, a zsalutáblák mozgatását toronydaru
segítette. A pillérszerkezetek helyszíni betonozással, monolitikusan készültek. A rövid átfutási idő miatt a pillérépítésben meghatározó
volt a jól ütemezett és szervezett munka, a
megvalósult pillérek esztétikusak, látványosak.
Az völgyhíd főmérnöke és építésvezetője
nagy hangsúlyt fektetett a minőségi követelmények betartására és betartatására, a termelékeny és gazdaságos munkavégzésre. Az építés jó ütemben haladt, így 2009 márciusára az
alépítmények elkészültek, összességében mintegy 8510 m3 beton és 1308 tonna betonacél
került felhasználásra.
(A cikk folytatása megjelenik a COLAS Csoport újság következő számában.)
Varga Zsófia
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The Viaduct of Szebény through the Eye of the Constructor
With a total length of 866 m, the Szebény Viaduct
is the longest structure of section II of motorway
M6. It bridges the valley of the stream of Szebény
and the Malom Brook in a straight line. The bridge
has nine spans. Eight pillars were built under the
left and right courses respectively and the supports
are numbered 1 to 10 starting on the Budapest side.
Archaeologists found a site of great importance
in the construction area of Szebény Viaduct in
August 2006, which played an important role in the
selection of the structure. The remains of the main
building of a late Roman villa farmstead fell in the
course of the planned viaduct. The archaeological
area of the remains of the villa farmstead is protected, and in order to preserve it, no construction
activity, which might damage it, can be carried out.
Taking the archaeological area into consideration,
the span between pillar number 9 and abutment
number 10 was designed to be 92 meters long. The
largest bridged span is 100 meters long. The permission and construction designs were prepared by
UNITEF ’83 Inc., the steel superstructure was designed
by Pont-TERV Inc. and the construction is being carried out by COLAS Hungária Ltd.
The construction of the substructure of the
viaduct was commenced in May 2008 with the production of drilled CFA F80 cm diameter reinforced
concrete piles. Test loading was executed prior to
construction for the final determination of the load
bearing of piles. The geological circumstances of the
area in the valley were rather unfavourable. Land
drains had to be installed in the work pits of the
valley-base pillars at critical locations prior to the
start of construction.

This way, during wet periods, flooding by
inland water could be avoided in the valley. During
piling, the area between the two waterways caused
difficulties. As the load bearing layer of the soil was
deep down, the work plane of the piling machine
had to be lifted by 3 meters at support number 7 as
a result. For the construction of pile cap beam
number 7, the work site had to be delimited and
sheet piled. Underneath the largest pile cap beam, a
total of 30 piles, 18 m long each, were constructed
in 6 lines. The largest pile cap beam was built with
the overall dimensions of 13.60x11.20 m and 2.2 m
height. The erection of the pillars started in August
2008. The construction progressed from the direction of Budapest towards the state border, since the
archaeological area played a role not only in the
designing but also in the construction technology.
The development of the structure was also
influenced by the fact that the construction site
falls in an earthquake danger zone. The pillars
therefore are of a solid structure, and at pillars 5
and 6, the superstructure rests on fixed cradles. The
reinforced concrete columns supporting the superstructure were built with varied heights relative to
the distance of the superstructure and the ground
level. The intermediate pillars are independent
under the superstructure of the left and right
courses, narrowing upwards and created with a
structural beam forming a reversed coffin-shape on
rectangular columns.
When planning the pillars, the designers sought
a unique appearance. The designers drew up several versions for the appearance of the pillars. We
examined them through the eye of the contractor,

and in agreement with the designers, the aesthetic
pillars were born, in the wall of which the designers included a 1.5x0.4 recess, only in the final stage
of its upper 4.5 m – built with a constant 2x4.5m
cross-section – is this feature not included. The
lower and the upper part of the exclusion is a
curved half-circle.
The highest support is pillar 7, which, together
with the head beam, is 28.625 m high. The head
beam is solid reinforced concrete of an overall
dimension of 3.90x6.20 m and its total height is
4.00 m. The special shape of the pillars posed a challenge both with its unique solutions and formwork
technique. The construction of the pillars took
place in sections of 5–6 meters; formwork was carried out with DOKA MF climbing formwork system
and some custom accessories. At the formworking
stage, great care had to be devoted to the position
of wedging, and formwork sheets were moved with
the help of a tower crane. The monolithic pillar
structures were produced with in-situ concreting.
Due to the short available time, during the construction of pillars, precisely scheduled and wellorganized works were crucial. The completed pillars
are both aesthetically pleasing and spectacular.
The chief engineer and the site manager of the
viaduct laid particular emphasis on the fulfilment
of quality requirements and on productive and economic work performance. Construction was on
schedule, therefore substructures were completed
by March 2009, applying a total of 8510 m3 of concrete and 1308 tons of concrete steel.
(To be continued in the next issue of COLAS
Group in Hungary Magazine.)
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Évkezdés a Debreceni
Területi Igazgatóságon
A 2009-es év a COLAS Építő Zrt. többi igazgatóságához hasonlóan a Debreceni Területi
Igazgatóságon is új szervezeti felállással, kibővült területtel indult.
Az évindító feladatok között szerepel a
2008-ról áthúzódó, a Magyar Közút Kht. által
meghirdetett II. burkolatfelújítási tender utolsó részfeladata, a 4. számú főút 224+160–
226+900 km-szelvények közötti szakaszának
(Debrecen átkelés) felújítási munkái. A rendkívül forgalmas helyszíneken (Debrecen, Petőfi tér, Árpád tér) zajló, heteken át tartó egyeztetésekkel előkészített, buszöböl-rekonstrukcióval kiegészített feladatot több szakaszra
bontva, részben éjszakai munkavégzéssel kell
megoldanunk. A várható befejezési határidő
2009. április 15.
Március 16-án kezdődött a ROP által
támogatott bodrogközi 3804, 3807, 3814 jelű
utak összesen közel 11 km-nyi szakaszának
felújítása. A 342,5 mFt nettó értékű felújítás
három különböző technológiával készül.
A 3807 jelű úton (Pácin) egyrétegű megerősítés, a 3804 jelű úton (Ricse) több ezer
négyzetméternyi lokális burkolatcserét köve-

Starting the Year at the Debrecen
Regional Directorate
The last sub-task of the resurfacing tender II issued by
Magyar Közút Kht. that ran through from 2008 and the
renovation works of Main Road No 4 between the segments 224+160-226+900 km (Debrecen crossing) are
amongst the first tasks for this year.
The renovation works, also supported by the ROP
(Regional Operational Programme), of the sections of
the roads numbered 3804, 3807, 3814, totalling
approximately 11 km in Bodrogköz commenced on
16th March. The “modernisation of the roads leading
to the Lónya and Barabás border crossing places” also
continues with the amount of the remaining works for
this year standing at over 316 million HUF.
After the wet and cold, several potholes make transport more difficult in the city of Debrecen. In accordance with the contract made between COLAS Építő
Inc. and the local government the Debrecen Regional
Directorate carries out all the resurfacing and maintenance within the entire city.
The construction of the LUKOIL petrol station in
Nyíregyháza will finish in 2009. From the traffic construction works the construction of the course layers
and the installation the traffic technology signs remain
for this year.
Furthermore the asphalting of the agricultural
premises in Biharkeresztes and the construction of
public streets and a sports ground as well as the
restoration of the trace after the sewer that was built in
the framework of the ISPA programme in Debrecen are
amongst our tasks starting the first half of the year.
As the winner of a successful public procurement
tender the Debrecen Regional Directorate will carry
out the surface renovation works of the roads No 3834
and 3317 to a total value of 1,024 million HUF.

20

A COLAS CSOPORT XIII/2

tően kétrétegű megerősítés és egy híd felújítása, a 3814 jelű úton (Cigánd) hideg remix
technológiával történő helyszíni újrahasznosítás és kétrétegű megerősítés a feladatunk.
A kivitelezés során beépítésre kerül 1500
m3 CKt, 7000 m3 aszfalt, és újraépítünk 3450
m3 meglévő burkolatalapot, mindhárom
úton megújul az érintett szakaszok vízelvezetési rendszere. A munkák legkésőbbi befejezési határideje szerződés szerint, utanként 2009.
május 4., május 8. és május 22.
Folytatódik a „Lónya és Barabás határátkelőhelyekhez vezető utak korszerűsítési munkái” kivitelezése is, az idei évben hátralévő
munkák összege több mint 316 mFt. További
két, 2008-ban megkezdett kerékpárút építése
is befejeződik idén.
A Nádudvar főutcáján 3200 m hosszban
tervezett, egyesített gyalog- és kerékpárút építésének utolsó üteme várhatóan május végére
elkészül. Az első félév végén lesz a debreceni,
belvárosi kerékpárút átadása is, melynek építése során többféle: hagyományos aszfalt, tér-

kő és színes aszfalt burkolat építése vár ránk.
A csapadékos, hideg tél után rengeteg kátyú
nehezíti a közlekedést Debrecen városában. A
COLAS Építő Zrt. és az önkormányzat által
kötött szerződésnek megfelelően a Debreceni
Területi Igazgatóság végzi a burkolatjavítási,
kárelhárítási feladatokat a város egész területén. 2009-ben fejeződik be a nyíregyházi LUKOIL benzinkút építése. Az idei évre a közlekedésépítési munkák közül a pályaszerkezeti rétegek kivitelezése és forgalomtechnikai jelek
kihelyezése maradt.
További, első félévben kezdődő feladataink
között szerepel mezőgazdasági telephely aszfaltozása Biharkeresztesen, lakossági utcák és
sportpálya építése, folytatódik az ISPA-program keretében épült szennyvízcsatorna utáni
nyomvonal-helyreállítás Debrecenben. Sikeres
közbeszerzési pályázat nyerteseként a Debreceni Területi Igazgatóság végzi a 3834 és a
3317 jelű utak burkolatfelújítási munkáit,
összesen 1024 mFt értékben.
Beke Péter
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A Kecskeméti Területi Igazgatóság
induló munkái
Az idei évnek nagy reményekkel indultunk
neki, hiszen január végére a leszerződött
munkák, és azon pályázatok összege, ahol a
bontás után első helyen álltunk, meghaladta
a kétmilliárd forintot, az egész évre tervezett
forgalom nagyságának felét. Sajnos forráshiányra hivatkozva visszavonták a 4616. jelű út
Köröstetétlen–Abony közti szakaszának pályázatát, 500 millió forinttól megszabadítva bennünket. A nehézségek ellenére az év első felére
bőven akad feladat a területileg és létszámban
is megnövekedett igazgatóságunk számára.
A keleti (Békés megyei) területen az év első
munkája a Szeghalom–Füzesgyarmat összekötő kerékpárút építése 7390 fm hosszban az
Unió támogatásával, nettó 106 millió forint
értékben.
A beruházás a számok tükrében: 1800 m3
ágyazat, 2000 m3 útalap, 7710 fm szegélyépítés, 2000 tonna aszfalt beépítése.
Kecskeméten a tavasz első munkája a tavalyi évben megkezdett és 2009-re áthúzódó
UNIVER raktárcsarnok átépítési munkái voltak.
Március elején megkezdtük, és április
30-ig be kell fejeznünk a Csongrád város
Önkormányzata által pályázott és megnyert

Starting Works of the Kecskemét
Regional Directorate
We started this year with great hopes, as by the end of
January the total of already contracted projects and of
tenders where after the initial opening we are in first
place, exceeded 2 billion HUF, half of the amount
planned for the entire year. Unfortunately, due to a
lack of funds the tender for the section between
Köröstetétlen and Abony on Road No 4616 was withdrawn, removing 500 million HUF from the forecast.
Despite the difficulties there is plenty of work for the
first half of the year for our directorate that has grown
both in area and in numbers.
In the eastern (Békés County) area the first project
of the year is the construction of the bicycle route connecting Szeghalom and Füzesgyarmat; a length of 7390
m with support from the European Union to a net
value of 106 million HUF.
In the traditional area of Kecskemét the first project
of the spring is the reconstruction works of the UNIVER warehouse that was started last year and has run
through to 2009.
We started a project that was applied for and
awarded to the Local Government of the town of
Csongrád in the beginning of March and has to be
completed by 30th April. This includes the complete
renovation of 10 solid surfaced streets with a total surface area of 44,780 m2 and 5,260 m kerb building with
the installation of 2,373 m3 asphalt, furthermore the
construction of approximately 360 m2 parking area
that serve traffic safety, to a total net value of 145 million HUF.
The other large project with a net value of 389 million HUF, is the construction of section II of the
Kiskunhalas Dong Brook valley road with a roundabout, which is to relieve the traffic of the town centre.

projektet, mely összesen 10 szilárd burkolatú
utca teljes felújítása 44 780 m2 felülettel, 5260
fm szegélyépítéssel és 2373 m3 aszfalt beépítésével, valamint kb. 360 m2 közlekedésbiztonságot szolgáló parkoló létesítése, összesen
nettó 145 millió forint értékben.
Másik nagy projektünk a Kiskunhalas
Dong-ér völgyi, a belváros forgalmát tehermentesítő út II. szakaszának kivitelezése körforgalmi csomóponttal, nettó 389 millió forint értékben. A feladat szépsége, hogy egy
volt tómederben kell a közel 1 km hosszú utat
megépíteni, melyhez a talajcsere helyett a töl-

tésalapozás technológiáját választottuk. Főbb
számadatok: cca. 15 ezer m3 kotrási meddő
kiszállítása, cca 25 ezer m3 töltés építése, 2350
m3 Ckt, 1500 m3 aszfalt és 3200 fm szegélyépítés a feladat.
Mint általában, a tavaszi időjárás mostoha
körülményeket teremt a kivitelezéshez, és az
átfutási idők sem túl hosszúak, de mint mindig, most is mindent elkövetünk a sikeres befejezések érdekében, és jól átgondolt vállalkozással igyekszünk feladataink mennyiségét
szaporítani.
Kovács László
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M0-s autóút, komplex pihenő építése
Alacskán
2008 augusztusában kötött generálkivitelezői
szerződést a COLAS-Eger Zrt. a MOL Nyrt.-vel,
hogy az M0 autópálya 37+700 km-szelvényben üzemelő jobb és bal oldali egyszerű pihenőhelyet átépítse egy üzemanyagtöltő állomást és éttermet is magában foglaló komplex
pihenőhellyé.
A szerződés műszaki tartalma magában
foglalta az épület és a műtárgy alapozási munkáit, a teljes külső technológiai villamos, elektromos, közvilágítási, közműépítési és útépítési feladatokat, valamint a védőtető szerkezetének elkészítését.
A munkák kivitelezését 2008. szeptember
elején kezdte meg az Egri Igazgatóság, úgy,
hogy az alapozási munkákat a Kecskeméti Magasépítési Főmérnökség készítette, a pályaszerkezet építésébe pedig besegített a dunaharaszti egység a közelben lévő aszfaltkeverő
miatt.
Az átépítési munkákra 90 nap állt rendelkezésre szeptember közepétől december közepéig. Sajnos 2008-ban nem sikerült a munkákat befejezni, mivel a talajmechanikai szakvéleményben említett talajvíz helyett egy sokkal
magasabb szintű és nagyobb mennyiségű
talajvízzel találtuk magunkat szembe az alapozási munkáknál, amit a tervezett nyílt víztartással már nem lehetett megoldani. Vákuumszivattyúk kerültek elhelyezésre, de nemcsak
az épület alapozásához, hanem minden egyes
munkagödörhöz, az üzemanyag-tartályok és
tűzivíz-tartályok építéséhez is.

A jobb oldalon szűk két hét késedelemmel
tudtuk folytatni a munkákat, de a bal oldalon
a szívókutak sűrítésével és mélyítésével sem
sikerült alkalmassá tenni betonozási munkákra a munkagödröt. Tervező és talajmechanikus bevonásával, a terv és az építési technológia további módosításával tudtuk csak folytatni a munkákat a bal oldalon már 30 nap késedelemmel.
A visszatöltésre váró munkagödrök visszafogták a közmű- és útépítési munkálatokat is.
Ezért november közepére, ahogy egyre közeledett az útépítésre alkalmatlan időjárás, világossá vált, hogy elkerülhetetlen a szerződés
módosítása. A megrendelővel együtt reméltük, hogy egy enyhe tél esetleg segíteni fogja
az 50%-os készültségben lévő projekt gyors
befejezését, ezért 2009. március 26. lett a
módosított befejezési határidő. Azonban a
januári erős fagyok és a februárban szokatlanul csapadékos, havas időjárás miatt csak a
március eleji kezdést tudtunk elérni.
Mivel az útépítési munkákból 2000 m3
CKT alapréteg, valamint 6500 tonna aszfalt
bedolgozása 2009-re maradt, ezért nagyon
feszített ütemű, folyamatos munkavégzésre
volt szükség, hogy a rendelkezésre álló rövid
idő alatt befejezhessük a projektet. Nehezítette az is a kivitelezést, hogy a pályaszerkezet
építése előtt nagyon gyorsan kellett alkalmassá tenni a téli hónapokban többször elázott
földmunka- és védőrétegszintet a továbbépítésre úgy, hogy a talajcserék esetén mindig

nagyon nagy óvatosságra és odafigyelésre volt
szükség a kis területen már mindent behálózó
közmű-, technológiai és elektromos vezetékek
miatt.
Végül a módosított határidőre sikerült elkészülnünk a Marshé Étteremmel egybeépített MOL-töltőállomást is magában foglaló
komplex kétoldali pihenőhely megépítésével,
ezért bízunk benne, hogy a MOL Nyrt., mint
további nagy beruházások megrendelője,
megelégedéssel tekint a COLAS-Építő Zrt.-re.
Dóka Roland

The Construction of a Complex
Service Station at Alacska on
Both Sides
of the M0 Dual Carriageway
COLAS-Eger Inc. concluded a general contractor
contract with MOL Inc. in August 2008 for the
reconstruction of the basic service area that
operates on the right and left side of segment
37+700 km of the M0 motorway into a complex
service station incorporating both a petrol station and restaurant.
The Eger Directorate started the work at the
beginning of September 2008, the foundation
works were carried out by the Chief Engineer’s
office for Architectural Engineering in
Kecskemét, with a unit from Dunaharaszti also
lending a hand in the construction of the course
as their asphalt mixer was in the area.
Ninety days were available for the reconstruction works between the middle of
September and the middle of December.
Unfortunately the works were not completed
successfully in 2008, as we had been faced at the
foundation stage with a significantly higher
level and larger quantity of groundwater than
indicated by the soil mechanic’s expert opinion,
which was not possible to solve with the
planned open water drainage.
From the road construction works the
installation of 2000 m3 CKT (cement soil
binder) base layer as well as 6500 tonnes
asphalt remained for 2009. As a result, very
tightly scheduled and continuous work was
necessary so that we could complete the project
within the short time available. The construction was also further hindered as the earthwork
and protective layer level that was water logged
several times over the winter months, had to be
made suitable for the continuation of the build
in a very short time prior to the construction of
the course. Considerable care and concentration
also had to be taken when replacing the soil in
the small spaces which had been created by the
network of public utility, technological and
electrical pipes and cables.
Despite everything, we succeeded in completing the complex bilateral service area incorporating a Marshé Restaurant with a MOL
petrol station by the amended deadline. As a
result we hope that MOL Inc., as a potential
client for further large investments, will look
favourably on COLAS-Építő Inc.

2009. április 8–9-én a Technológiai Napok
keretében került megrendezésre aktuális, igen
nagy jelentőségű témákban az „Alternatív
technológiák lehetősége a tenderkiírásokban”
című konferencia a COLAS Hungária Technológiai Igazgatóságán.
Meghívott vendégeink – a COLAS hazai
szakemberei mellett – a tenderkiírások megrendelői, a hazai útügyi adminisztrációt képviselő következő állami szervezetek reprezentatív vezetői és műszaki menedzserei voltak:
KHEM (Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi
Minisztérium), NIF (Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt.), ÁAK (Állami Autópálya Kezelő
Zrt.), MK (Magyar Közút), KKK (Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ), KTI (Közlekedéstudományi Intézet).

A 2 napos program előadásait a COLAS SA
francia szakértői prezentálták: Jean-Paul
Michaut (műszaki-fejlesztési igazgató) és Yann
Lefeuvre (tervezési szakértő).
A szerda délelőtti előadások az ajánlatadás technológiai alternatívái teljes témakörének átfogó áttekintésére szolgáltak. Az alternatív megoldások megadásának lehetősége
a tenderekben franciaországi, valamint a

Conference on Alternative
Technologies
The Conference entitled “The possibilities of alternative technologies in the issuing of tenders” in
currently very significant topics was organised
within the framework of the Technology Days
between 8th and 9th April 2009 at the Department
of Technology Directorate of COLAS Hungária.
The invited guests were, in addition to the
experts of COLAS in Hungary, the actual clients
tendering applications, the representatives and
technical managers of the following national
organisations representing Hungarian road
administration: KHEM (Ministry of Transport,
Telecommunication and Energy), NIF (National
Infrastructure Developing Ltd), ÁAK (State
Motorway Management Co Ltd), MK (Hungarian
Roads Management Company), KKK (Coordination Centre for Transport Development), KTI
(Institute for Transport Sciences Non-Profit Ltd).

COLAS-nál ismert tapasztalati példák és esettanulmányok bemutatásával történt. A francia tenderekben is megjelenő (és a világon
egyre nagyobb jelentőségű) környezetközpontú és energiahatékony technológiai megoldások megvalósítása a vállalkozó részéről különböző számításokat (szoftveres alkalmazásokat) igényel. Bemutatásra került a COLAS-nál
az ilyen kalkulációkra használatos Ecologiciel

szoftver működése az alapelvek és a lehetséges
eredmények prezentálásával. Mindezzel párhuzamosan alternatív technológiai ajánlatként jelenik meg a vállalkozó által megépítendő pályaszerkezet, amelynek tervezésére, méretezésére a COLAS-nál ismert Alizé szoftver
használatos, amelynek lehetőségei szintén kiemelt fontosságúak lehetnek a kivitelező ajánlatadási-árképzési folyamatában.
A szerda délutánt és a csütörtök délelőttöt szántuk a témák részletesebb kifejtésére
és bemutatására, amelynek során az ökologikus és a pályaszerkezet-méretező szoftverek
áttekintő ismertetése történt. A konzultációk
és a gyakorlatok során volt alkalom részleteiben is megismerkedni a környezeti (energiafelhasználás, emisszó) és a méretezési szempontú technológiai alternatívák kidolgozásával.
Reméljük ez a két nap is hozzájárul majd a
magyar útépítés minőségi előrelépéséhez, valamint az ehhez szükséges fejlesztéseknek és
technológiai alternatíváknak nagyobb teret
nyitó tenderkiírások megjelenéséhez.
Gonda József

The lectures of the 2 day programme were presented by the French experts of COLAS SA: JeanPaul Michaut (Technical-Development Director)
and Yann Lefeuvre (Design Expert).
On the first day, on Wednesday morning the
presentations gave an overall view of the topic of
technological alternatives for bidding. The possibilities of providing alternative solutions in the
tenders were demonstrated by the presentation
of empirical examples and case studies from
France and also those known at COLAS.
Implementation of environment focused and
energy efficient technological solutions that also
appear in French tenders (and more and more
significantly all around the world) require different calculations (software applications) on the
part of the contractor. The operation of the
Ecologiciel software used for these calculations
was demonstrated at COLAS with the presentation of the principles and possible results. Parallel
to these, the course to be built by the contractor

appears as an alternative technological tender, for
the design and sizing of which the software Alizé,
also known at COLAS, is used. The possibilities of
it can also be especially important in the biddingpricing process of the contractors. Wednesday
afternoon and Thursday morning was set aside
for extending on and presenting the topics in
more detail, providing an overview of the ecological and pavement design software. During the
consultations and practical workshops there was
an opportunity to also get acquainted in detail
with the development of environmental (energy
consumption, emission) technological alternatives and of those with a dimensioning
approach.
We hope that these 2 days will also contribute
to the quality progress of Hungarian road construction as well as to the appearance of tender
publications that open up more opportunities for
the developments and technological alternatives
necessary for this.
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Alternatív technológiák – konferencia
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Klímacsúcs – konferencia Budapesten

Február végén elsô alkalommal rendeztek
Magyarországon nagyszabású klímakonferenciát a Klíma Klub szervezésében. A rendezvény
korunk egyik legnagyobb környezeti problémájára, a klímaváltozásra, azaz a globális felmelegedésre és annak következményeire hívta
fel a figyelmet, és egyúttal kereste a különbözô megoldási lehetôségeket.
A gyorsuló éghajlatváltozás egyaránt sújtja
a világ valamennyi térségét, Magyarország
azonban a káros hatások tekintetében Európa
egyik legveszélyeztetettebb országának számít,
így mindenképpen indokolt a széles körû társadalmi összefogás megteremtése annak érdekében, hogy lefékezhessük a gyorsuló kedvezôtlen folyamatokat. Ennek elômozdítására
jött létre a Klíma Klub, amely most az elsô
Magyarországi Klímacsúcsot szervezte. A kérdés súlyát, fontosságát jól mutatja, hogy akadémikusok, egyetemi tanárok, miniszterek,
parlamenti képviselôk és polgármesterek vettek részt és tartottak elôadásokat a konferencián.
A díszvendég Stavros Dimas, az Európai
Unió környezetvédelmi biztosa az EU éghajlatvédelmi stratégiáját vázolta fel elôadásában. Fontosnak nevezte a klímavédelem társadalmi támogatottságát, vagyis a civil társadalom és az egyes államok közötti párbeszédet,
hiszen a civil társadalom új szempontokkal
gazdagíthatja a probléma megközelítésével
foglalkozók munkáját. A média szerepe sem
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elhanyagolható ebben a témakörben, hiszen a
társadalom tagjai, az egyes polgárok szavazóként és vásárlóként, fogyasztóként egyaránt
hatással lehetnek mind a klímapolitikára,
mind pedig a gazdasági szereplôkre.
A plenáris ülés felszólalói szintén a társadalom és a klímaváltozás összefüggéseit, illet-

ve a káros folyamatok lassításának lehetôségeit elemezték. Szabó Imre környezetvédelmi
miniszter rámutatott, hogy hazánk már jelenleg is érzékeli a globális felmelegedés negatív
hatásait, emellett a megelôzés elsôdlegességét
hangsúlyozta. Ide nemcsak a káros kibocsátások csökkentése tartozik, hanem az oktatás, a

A téma konferencián megjelent magyar politikai elitje
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nevelés is, hiszen a környezettudatos magatartás kialakítása kulcsfontosságú ebbôl a szempontból.
Gráf József a mezôgazdasági termelés fokozódó érintettségére hívta fel a figyelmet, Molnár Csaba közlekedési, hírközlési és vízügyi
miniszter pedig a hazai energiapolitika és az
EU klímastratégiája összehangolásának szük-

ségességét emelte ki beszédében. Kovács László,
az EU adóügyi biztosa az adópolitika környezetvédelmi hatásaira tért ki. A szekcióüléseken
felszólaló egyetemi és fôiskolai tanárok, kutatók, ipari szakemberek további részletekkel
gazdagították a témakörrôl elôzôleg elhangzottakat; a rendezvénynek ez a szakasza természetesen már kötetlenebb formában, a

hallgatósággal való dialógusokkal tarkítva zajlott.
A konferencia fô üzenetét magánszemélyként és egy építôipari cég képviselôjeként egyaránt úgy fogalmaznám meg, hogy a globális,
világméretû társadalmi együttmûködés sikeréhez elengedhetetlen az egyéni cselekvés, a
civil kezdeményezés. Ha tehát a maga területén mindenki megteszi a lehetôségeihez
képest elvárhatót, a klímaváltozás káros következményei jelentôsen csökkenthetôk!
Hanyecz Péter

Climate Summit Conference in
Budapest
At the end of February the first major climate
conference was organised in Hungary by Klíma
Klub. The event raised attention to one of the
greatest environmental problems of our time,
that of climate change, and thus global warming with all its consequences. The conference
also looked at possible solutions. The accelerating climate change effects all regions of the
world alike, however Hungary with regard to
harmful effects is considered as one of the most
endangered countries in Europe, therefore the
creation of a wide social unity is undoubtedly
justified in order to slow down the accelerating
unfavourable processes. Academicians, university lecturers, ministers, members of parliament
and mayors also took part and gave speeches at
the conference which demonstrate the weight
and importance of the question.
The guest of honour Stavros Dimas,
European Union Commissioner for the
Environment outlined the climate protection
strategy of the Union in his lecture. He called
the social support of climate protection as
important, referring to the dialogue between
civil societies and the state. The speakers of the
plenary session also analysed the relationship of
society and climate change as well as the possibilities for slowing down the harmful processes;
university and college lecturers, researchers and
industrial experts at the section meetings have
added further details to the information already
described.
The main message of the conference can be
expressed in that individual action and civilian
initiation is essential for the success of global
social collaboration. Therefore if everybody,
within their area, does everything that can be
expected of them, the harmful consequences of
climate change can be significantly reduced.
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Mobil iszapvíztelenítő berendezés
az ALTERRÁ-nál

Mobile Sludge Dewatering Equipment
at ALTERRA

Az ALTERRA Kft. a szennyvíztisztító telepek
működtetésénél felmerülő speciális igények
hatására tevékenységi körét mobil iszapvíztelenítő berendezés alkalmazásával bővítette,
melynek üzemeltetője cégünk gépészeti igazgatósága.
A szennyvíziszap a szennyvíztisztítási technológia során keletkező folyékony állagú
anyag. A keletkezett szennyvíziszap korlátozott feltételek mellett hasznosítható melléktermék.
Az iszapvíztelenítés céljai:
• a keletkező folyékony állagú iszap víztartalmának hatékony csökkentése polielektrolit
alkalmazása mellett;
• az iszapelhelyezéshez és -hasznosításhoz
(például komposztálás) szükséges megfelelő szárazanyag-tartalom biztosítása;
• szállítási költségek csökkentése;
• elhelyezési költségek csökkentése.
Tapasztalataink szerint a berendezés alkalmazására szükség van:
• üzemzavar esetén;
• karbantartás ideje alatt;
• szennyvíztelepi korszerűsítés, átépítés esetén;
• olyan szennyvíztelepeken, ahol nem épült
ki víztelenítő berendezés;
• elavult víztelenítő berendezés kiváltására;
• hirtelen megnövekedett, lökésszerű
szennyvízterhelés (zápor, zivatar) esetén, a
meglévő berendezések kiegészítésére;
• időszakosan működő élelmiszer- és egyéb
ipari üzemek szennyvizének magas szárazanyag-tartalma miatt.

A mobil iszapvíztelenítési szolgáltatás alkalmazásának előnyei:
• a tevékenység komplex felvállalása, ezzel az
üzemeltetők tehermentesítése;
• hatékony kihasználhatóság;
• rugalmas alkalmazhatóság;
• nem merül fel beruházási költség, szolgáltatási tevékenység folyik;
• gyors felvonulás;
• regionális iszapkezelés megvalósításának
lehetősége;
• hosszú távra bérelhető.
A TEKNOFANGHI MONOBELT® szalagprés teljesen új, szabadalmaztatott termék. A
gyártó által kifejlesztett gép 2007-ben elnyerte a Forst-Sullivan innovációs díjat az európai
iszapvíztelenítési berendezések piacán. A berendezés egy gépegységben egyesíti a gépi sűrítés és víztelenítés műveleteit.
Az elősűrítő a szilárdanyag/folyadék elsődleges elkülönítését végzi, ahol az iszap szárazanyag-koncentrációja 0,5–3%-ról 5–10%-ra
nő. A végső víztelenítés akkor történik, amikor
az iszaplepény áthalad a második szűrőszövettel borított, perforált henger és a végtelenített
fő szűrőszalag között. A présből kikerülő
iszaplepény szárazanyag-tartalma elérheti a
18–25%-ot, természetesen az iszap minőségétől függően.
A TEKNOFANGHI széles körű iszapkezelési
gyakorlatára támaszkodva fejlesztette ki ezt az
innovatív prést, amely végtelenített szalagot
használ. Az egyszerű működési elv ellenére a
berendezés hasonló eredményeket produkál,
mint sok komplikált (sok görgővel ellátott)

As a result of the specialist requirements in the operation of the sewage treatment plants, ALTERRA Ltd.
has extended its sphere of activities with a piece of
mobile sludge dewatering equipment, the operator of
which is the Engineering Directorate of our company.
The sewage sludge is a liquid material produced
during the sewage treatment technology. The generated sewage sludge is a reusable by-product under limited conditions.
TEKNOFANGHI MONOBELT® extrusion press is a
completely new patented product. The product developed by the manufacturer won the Forst-Sullivan
Innovation Award in 2007 in the market of European
sludge dewatering equipments. The equipment unites
in one single unit the actions of machine concentration and dewatering.
The special set up of the continuous filter belt and
the machine enables simple and fast maintenance,
thus the related costs are also reduced.
The equipment is set in a container, ensuring
mobility, thus it can be put into operation in any
region of the country within 24 hours.

hagyományos prés, köszönhetően elsősorban
a korszerű elősűrítő berendezés és a speciális
végtelenített szalag kombinációjának.
A végtelenített szűrőszalag és a gép egyedi
kialakítása lehetővé teszi a gyors és egyszerű
karbantartást, így az ezzel kapcsolatos költségek is csökkennek.
A TEKNOFANGHI termékek kiváló minőségének megfelelően a gépek AISI-304-es rozsdamentes acélból készülnek.
A berendezés konténerbe van telepítve –
biztosítva a mobilitást–, így az ország bármely
területén 24 órán belül üzembe tudjuk helyezni.
Patócs Zsolt
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PRORECA–H felhasználása
a Budapesti Központi Szennyvíztisztító
Telep építésénél
A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep
építése során a 2009. március 3–12. közötti
időszakban nagy átmérőjű Hobas-csatornák
melletti és feletti visszatöltésre, valamint nehezen megközelíthető és tömörítő eszközzel nem
hozzáférhető helyek kitöltésére használtunk
PRORECA–H önterülő, öntömörödő pernyehabarcsot használtunk az ALTERRA Kft.-nél.
A keverék előállításához a COLAS Építő Zrt.
mobil keverő gépláncát használtuk, mely egy
KMA 150 mobil keverőgépből, egy 60 tonnás
mobil cementsilóból és DEMAG kompreszszorból állt, továbbá egy saját JCB-t, mely a
pernyerakodást végezte.
A PRORECA–H vázát képező pernyét a lőrinci pernyelerakóból szállítottuk a helyszínre.
Ennek mennyisége 500 m3 volt, mely körülbelül 380 m3 PRORECA–H előállításához volt
elegendő.
A keveréket „PUMIX” – pumpás mixer –
szállította és juttatta a kívánt helyekre.
A pernyehabarcs beépítését a Technológiai
Igazgatóság előírásai szerint 20 cm-es rétegekben készítettük, hogy a csövek felúszás elleni
biztonsága megfelelő legyen.
A felhasználási helyek az alábbiak voltak:
B1-EPT-3001-1800. jelű, DN 1800 mm átmérőjű túlfolyócsatorna műtárgy felőli oldala
melletti visszatöltés 1,20 m vastagságban,
0,8 m–3,0 m között változó szélességben. Itt a
műtárgy oldalán húzódó függesztett vasbeton
csatorna alaplemeze alatt nem lehetett tömöríteni, és nem adott volna kellő oldalmegtá-

Use of PRORECA–H at the Construction
of the Budapest Central Sewage
Treatment Plant – ALTERRA Ltd.
During the construction of the Budapest Central Sewage
Treatment Plant during the period between 3rd and 12th
March 2009 we used PRORECA-H self levelling and self
compressing fly ash mortar for the side and top filling of
large diameter Hobas channels as well as for the filling in
places that were difficult to get to and were inaccessible
for compression tools.
The mobile mixing machinery chain of COLAS Építő
Inc. was used for producing the mix.
The fly ash that provides the bulk of PRORECA-H was
delivered to the site from the fly ash landfill in Lőrinci, the
quantity of which was 500 m3, which was sufficient for
the production of approximately 380 m3 PRORECA-H.
The mix was then delivered and moved to the
required location by the “PUMIX”, pump mixer.
The application of PRORECA-H demonstrates that it
is worth using unconventional materials and procedures, which under given circumstances provide a better
solution than traditional methods, and on top of that by
reusing waste materials!

masztást a csőnek. 120 m3 pernyehabarcsot
használtunk itt fel.
A B1-EPT-1001-1200. jelű, DN 1200 mm
átmérőjű by-pass csatorna körbetöltése az
ágyazat kivételével. Ez a csatorna a műtárgy
oldalára függesztett vasbeton csatorna alatt
húzódik, és így sem mellette, sem fölötte nem
lehetett volna a talajtömörítést megoldani. Itt
is mintegy 120 m3 anyagot töltöttünk be.
Biológiai műtárgy keleti blokkjának déli
lépcsőháza alatti tér kitöltése, itt kb. 55 m3
anyagra volt szükség.
Előmechanikai műtárgy déli lépcsőháza és
a keleti utóülepítő blokk közötti tér részleges
feltöltése kb. 85 m3 PRORECA–H-val.
A PRORECA–H alkalmazásával bebizonyo-

sodott, hogy érdemes olyan anyagokat, eljárásokat alkalmazni, melyek nem szokványosak, de adott körülmények között jobb
megoldást kínálnak a hagyományos kivitelezési módoknál, mindezt hulladék hasznosítása mellett.
Végezetül egy gondolat a keverék előállításával kapcsolatban: gyorsabb lenne olyan
kényszerkeverőben keverni a PRORECA–H-t,
amiben folyós habarcsot lehet előállítani, nem
pedig földnedveset, mint a most alkalmazottba, ahol a mixerbe kell a további vizet beadagolni. Megoldásra vár a pernye korrekt tárolása, gondolunk itt a szél és napsütés
hatására levegőbe kerülő pernyére.
Végh Viktória, Oláh Ferenc
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A COLAS Építő Zrt. aszfaltkeverő
telepeinek üzemi gyártásellenőrzése
A több mint 6 éve hatályos 3/2003. (I. 25.)
BM–GKM–KvVM együttes rendelet az építési
termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség-igazolásának, valamint forgalomba
hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szól.
Ennek megfelelően építési termékeket, tehát az aszfaltkeverékeket is megfelelőség-igazolás kiadásával kell forgalomba hozni. Az aszfaltkeverékek esetén a gyártó a termék megfelelőségét szállítói megfelelőségi nyilatkozattal
igazolja. Ahhoz, hogy ennek kiadására a gyártó jogosult legyen, típusvizsgálatokkal kell rendelkeznie, és az aszfaltkeverő telepen tanúsított üzemi gyártásellenőrzési rendszert kell
működtetnie. A tanúsítást erre kijelölt, független szervezet végzi.
Az itt leírt módszer a 2+ megfelelőség-igazolási rendszernek felel meg.
Az MSZ EN 13108-21:2006 szabványban
írták elő az aszfaltkeverékek üzemi gyártásellenőrzésének követelményeit. Az üzemi gyártásellenőrzés lényege, hogy a gyártó folyamatos, dokumentált belső ellenőrzés alatt tartja
az aszfaltkeverék-gyártás minden elemét, teljes folyamatát. Ezzel elősegítve és valószínűsítve, hogy az előírt követelmények szerint rendszeresen ellenőrzött végtermék minősége
megfelelő legyen. Ennek során ellenőrizzük,
hogy az európai termékszabványok előírásainak megfelelően elkészített aszfaltkeverék-típusvizsgálatok előírt követelményeit a gyártott keverékek teljesítik-e.

Az üzemi gyártásellenőrzés tanúsításához
el kellett készítenünk az aszfaltkeverő telepek
minőségirányítási tervét. Ebben előírtuk többek között:
• a keverőtelep szervezeti felépítését,
• a személyzet képzettségét és feladatait,
• az alapanyagok fogadási, tárolási és ellenőrzési szabályait,
• a gépi berendezés követelményeit,

• a folyamatszabályozás módját, elemeit,
• az aszfaltkeverékek vizsgálatának követelményeit, valamint
• a nemmegfelelőségek kezelésének eljárásait.
A dokumentáció készítését 2007-ben kezdtük a COLAS-Debrecen Zrt. (DEBMUT) hat, és
a COLAS-Eger Zrt. (EGUT) nyolc keverőtelepére. Először külön, később kooperálva dolgoz-

Helyszíni szemle Töltéstaván
(balról: Roszik Gábor
minôsítô mérnök,
Bakó Attila fôtechnológus,
Horváthné Borsos Judit
minôség- és környezetirányítási vezetô,
Boros László telepvezetô)
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Factory Production Control of the
Asphalt Mixing Plants
of COLAS Építő Inc.
The Joint Decree 3/2003. (I.25) BM-GKM-KvVM,
which has been in effect for over 6 years, is on the
detailed rules of the technical requirements, the verification of conformity as well as the sale and use of construction products.
According to this, construction products such as
asphalt mixtures shall be sold with the issuing of a certificate of conformity. In the cases of asphalt mixes the
manufacturer verifies the conformity of the product in
a supplier’s declaration of conformity. In order for the
manufacturer to be eligible to issue this, they shall
have type examinations and operate a certified production control system at the asphalt mixing premises. The Certification is carried out by a designated
independent organisation. The Quality Management
Plan for asphalt mixing plants has to be prepared for
certification of factory production control.
In line with the schedule the certification of seven
mixing plants successfully took place in the months of
November and December 2008. These were the priority and also the plants that were more advanced in the
preparation work(in order: Kiskunfélegyháza, Apafa,
Dunaharaszti, Mezőberény, Tímár, Nógrádkövesd and
Töltéstava). The premises have received the decisions
on the certification together with the certificates.
With consideration to the test operation in the
autumn of 2008, the certification site visits of the
other mixing plants took place in February and March
2009, which were all successful. The issuing of the
decisions and the certificates is in progress.
Following the issuing of the certification documents, all of our asphalt mixing premises will be entitled to issue the supplier’s declaration of conformity as
well as the CE marking, therefore for verification of
conformity in compliance with legal requirements.
The Site Manager is responsible for carrying out
the factory production control tasks of the mixing
plant.
The factory production control is under continuous supervision. The specified tasks have to be carried
out continuously during the production of the asphalt
mix. The scheduled regular reviews take place annually. In the cases of regularly occurring non-conformity
or valid non-conformity that was reported to the
Certifier by the customer but not resolved by the manufacturer, an extraordinary review may take place.
The upper management of COLAS Építő Zrt made
it clear at the periodic training in Hajdúszoboszló that
the exact compliance with the rules of factory production control is obligatory for all participating colleagues.

tak a feladaton a két cég technológusai. A
minőségirányítási tervek első változatának elfogadása után a COLAS-Debrecen Zrt. telepein a próbaműködés 2008 tavaszán, a COLASEger Zrt. telepein ősszel kezdődtek. A tanúsításra való felkészülés a két cégnél már egységes irányítással történt. A működés megkezdése előtt a keverőtelepi személyzetek üzemi
gyártásellenőrzési feladatokra való felkészítését, oktatását elvégeztük.
A próbaműködést belső auditokon ellenőriztük, és ennek alapján a vezetőségi átvizsgálásokon elhatároztuk a tanúsítás lefolytatásának kérését.
A felkészüléssel párhuzamosan tárgyaltunk
4 tanúsító irodával. Több konzultációt követően a TLI Zrt. Tanúsító Irodát választottuk.

Majd meghatároztuk a keverőtelepek tanúsításának ütemét.
A tanúsítás során a minősítő mérnök először felülvizsgálta a minőségirányítási tervet,
hogy minden elemében megfelel-e az MSZ EN
13108-21:2006 szabványnak. Ezt követően
került sor a helyszíni szemlékre, ahol ellenőrizték, hogy a tényleges működés az elkészített
dokumentáció szerint történik-e.
Az ütemtervnek megfelelően hét keverőtelep tanúsítása 2008. november és december
hónapban sikeresen megtörtént. Ezek a súlyponti és a felkészülésben előbbre tartó keverőtelepek voltak (sorrendben: Kiskunfélegyháza, Apafa, Dunaharaszti, Mezőberény, Tímár,
Nógrádkövesd és Töltéstava). A tanúsításokról
szóló határozatokat és tanúsítványokat a telepek megkapták.
A 2008. őszi próbaműködések figyelembevételével 2009. februárban és márciusban
került sor a többi keverőtelep tanúsításának
helyszíni szemléjére, amelyek sikeresek voltak.
A határozatok és tanúsítványok kiadásra kerültek.
A tanúsítási okmányok kiadását követően
valamennyi aszfaltkeverő telepünk jogosult
lesz a szállítói megfelelőségi nyilatkozat, valamint a CE-jelzet kiadására, tehát a megfelelőség jogszabályban előírt módon történő iga-

zolására. A keverőtelep üzemi gyártásellenőrzési feladatainak elvégzéséért a telepvezető
felelős.
Az elvégzett aszfaltkeverék-vizsgálati eredmények megfelelőségének heti értékelésekor
a technológus meghatározza a keverőtelepen
a következő hétre vonatkozó működési megfelelőségi szintet és az ehhez tartozó vizsgálati
gyakoriságot.
Az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelet alatt van. Az aszfaltkeverék előállítása
során az előírt feladatokat folyamatosan kell
végezni. A tervezett rendszeres felülvizsgálatokra évente kerül sor. Rendkívüli felülvizsgálatra kerülhet sor rendszeresen előforduló
nemmegfelelőségek vagy a vevő által a tanúsítónak bejelentett jogos, a gyártó által nem
kezelt nemmegfelelőség esetén.
A COLAS Építő Zrt. felső vezetése a hajdúszoboszlói továbbképzésen egyértelművé tette, hogy az üzemi gyártásellenőrzés szabályainak pontos betartása minden ebben részt
vevő munkatársunk részére kötelező.
Köszönjük valamennyi érintett kolléga
(legfőképpen a telepvezetők és a technológusok) munkáját, melyek lehetővé tették a sikeres tanúsításokat. Most már „csak” következetesen működtetni kell az új rendszert.
Bakó Attila

XIII/2 A COLAS CSOPORT

29

BIZTONSÁGTECHNIKA

Biztonságtechnikai Világkiállítás
Párizsban, 2008. november 6–8.
Minden évben október végén, november elején rendezik meg, az úgynevezett Védelmi
Világkiállítást. Ez a rendezvény magába foglalja valamennyi olyan szakterületet, ahol a
védelem szó szerepet kap. Kiállítási helyszín
szerint két ország váltja egymást folyamatosan.
2008. november 6–8. között Párizs adott
otthont ennek az eseménynek. Ebben az évben
viszont Düsseldorf következik a megrendezésben. A két város már évek óta vetélkedik az
EXPO megjelenésének színvonalában.
Több száz gyártó és kereskedô mutatja be
termékét, kollekcióját, újdonságait. A kiállításon részt vevô szakembereknek számos lehetôségük van ismereteik bôvítésére. Rengeteg
jó, követendô példát láthatunk a szakterületünket érintô kérdések megválaszolására is.
A munkavédelem területén például kijelenthetjük, hogy személyek és tárgyak magasból
való leesése elleni védelem témakörében
nincs lehetetlen. Túlzás nélkül elmondható,

World Expo on Safety Technology in
Paris, November 6th–8th, 2008
The so-called “Protection World Expo” is organized
each year in the same period, from the end of
October to early November. This event includes every
special field where the word “protection” is concerned.
The show is organized in two countries: one year
it is in France, the other year it is in Germany. The
2008 event was held in Paris, whereas this year the
scene of the show will be Düsseldorf. Hundreds of
manufacturers and dealers visit the show to present
their products, collections, newest goods. Experts
taking part in the exhibition have ample possibilities
to expand their information and knowledge. We can
meet a great number of good examples worth of following with respect to answering questions related
to our field of specialty as well. In the field of work
protection the impossible does not simply exist when
it comes to the question of protecting people and
objects from falling down from any heights.
There is almost no work level technically defined
too high for people to do their work in safety. One of
the show participants presented their product
through animation. Workers assembled and dismantled a framed scaffold in a manner that those working on the stands were protected and felt secured the
whole time. When designing work clothes and
devices of protection the aesthetic element, appearance was also taken into consideration on top of
mere functionality.
To sum it all up I can truly claim that there was
not a single field of protection technology (including
everything from boot-washers to personal surveillance micro electronics) that was missing or even
inadequately represented on this show. We can now
definitely delete the words “not an option” or “can
not be realized” from our vocabulary, replacing them
with the words “what is the deadline” and “what
does it cost”
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hogy nincs olyan magas, szakmailag meghatározott munkaszint, ahol a munkavállaló
nem dolgozhat biztonságban. Volt olyan kiállító, aki a termékét élôképszerûen mutatta be.
Keretes állványt oly módon szereltek szét és
össze, hogy a munkát végzôk folyamatosan
biztonságban voltak. A munkaruházat és a
védelmi eszközök tervezésénél, a funkcionalitáson túl, a figyelem középpontjába került
az esztétikai elem, a megjelenés is. Készülnek
olyan védôeszközök, munkaruházatok, me-

lyek akár a munkahelyen kívüli viselésre is
alkalmasak.
Összegzésül elmondhatom, hogy nem volt
olyan területe a szakmának (csizmamosótól a
személyfigyelô mikroelektronikáig), ami ne
lett volna színvonalasan képviselve ezen a kiállításon. Tehát nyugodtan törülhetjük a nincs,
és a nem lehet megcsinálni válaszokat a szótárunkból, és írjuk be helyettük a mikorra és
mennyiért szavakat!
Nagy József

Az idei első biztonságtechnikai értekezletet
március 26-án tartottuk a COLAS Hungária
Kft.-nél. Gyakorlati tapasztalatok szerzése
érdekében elhatároztuk, hogy lehetőségeinkhez képest változó helyszínen találkozunk az
elkövetkezőkben. Így alkalmunk lesz megismerni a cég jelentősebb munkáit és az ezekhez
tartozó, működtetett biztonságtechnikai rendszereket. Ez jó lehetőség arra, hogy folyamatosan javítani tudjunk a gyakorlatainkon, bizonyítást nyerjen az elmélet életképessége.
Első alkalommal az épülő M 31 autópályára látogattunk el. Bejártuk a munkaterületet,
ahol jelenleg többnyire a földmunkákat végzik. Megálltunk a próbaszakasznál, megfigyelni a Ckt terítésének munkafolyamatát. Megállapítottuk, hogy a terítést végző gép zajkibocsátása olyan magas, hogy nemcsak a gépkezelőknek, hanem a környezetben tartózkodóknak is hallásvédő fültokot kell viselniük. A
pálya többi szakaszán rendezetten folyt a
munka, csupán néhány dolgozót kellett figyelmeztetni a védőeszköz használatára.
A COLAS Hungária Kft.-nél 2008-ban
mindösszesen 13 baleset történt, ami munkaidőkieséssel járt. Ez kettővel kevesebb az előző
évinél. A bekövetkezett baleseti események
nem a súlyos kategóriába tartoztak. Többségükben munkavállaló figyelmetlensége volt a
kiváltó ok. Ez is azt bizonyítja, hogy a következetes munka, a műszaki irányítókkal való
folyamatos együttműködés javítja a cég biztonságtechnikai helyzetét.
A baleseti statisztika készítése az előző évben megváltozott. Valamennyi COLAS-cég egy
központi programot használ, aminek a naprakész feltöltése érdekében a bekövetkezett balesetet azonnal nyilvántartásba kell venni.
A 383/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet jelentős változást hozott az alkalmazható jogszabályok terén. A rendeletben felsorolt jogeszközök kivételével valamennyi, az 1989. október 23-át megelőzően alkotott rendelet-

szintű jogszabályt hatályon kívül helyezték. Ez
több esetben gondot jelent, mert vannak
olyan, a tevékenységünket érintő rendeletek,
amelyek hiányában munkáltatói intézkedéseket szükséges alkotni annak érdekében, hogy a
munkavégzés biztonságát, az egységes elbírálást fenn tudjuk tartani. Valamennyi közül a
gépkezelők jogosultságát szabályozó rendelet
hatálytalanítása okozta a legnagyobb felfordulást. Az egységes álláspont érdekében az Autópálya Igazgatóság az év elején igazgatói utasításban szabályozta a kérdést.
Az OÉT Munkavédelmi Bizottsága a hónap
elején megtartott ügyvivői értekezletén sem
foglalkozott érdemben a szükséges jogalkotással. Ezért marad továbbra is az a teher a munkáltatón, hogy a kormány által sikeresen előidézett joghézagokat saját érdekében belső
utasításokkal kitöltse.
Folyamatosan változik a munkakörnyezet,
módosulnak a lehetőségek. Ebből következik,
hogy naprakésznek kell lennünk minden a
biztonságtechnikát érintő területen.
Nagy József István
Balról jobbra: Takács Attila (CÉK), Kásáné Hevesi
Magdolna (COLAS-Építő Kelet),
Deák László (COLAS-Építő Nyugat),
Rakos Zoltán (Autópálya Igazgatóság)

Conference on safety technology
We held the first conference on safety technology
this year on March 26th. With the purpose of
gaining practical experience we had decided that
in the future we would meet at a new site each
time, as much as our possibilities allow us.
In year 2008 only 13 accidents happened at
COLAS Hungary when work had to be suspended
for a certain period of time. In the previous year
the number of accidents was 15. The accidents
were not classified severe in any of these cases. The
majority of these events were caused by inattention on the part of employees. This can be regarded as proof of that consistency and constant cooperation with the technical controlling team
does improve a company’s safety technology position.
There were some changes in the preparation of
casualty statistics last year. All COLAS companies
use a central program, where any accident events
must be entered immediately in the interest of
keeping the database up-to-date.
The government edict 383/2007. (XII. 23.)
brought a significant change in the field of applicable rules.
The work environment is constantly changing,
which means possibilities are being modified, too.
As a consequence to that, we need to be up-todate in all aspects related to safety technology.
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Biztonságtechnikai bejárás
az épülő M6 autópályán
Egy kis csapat indult el 2009. március 10-én,
hogy biztonságtechnikai és környezetvédelmi
ellenőrzést hajtson végre a jelenleg épülő M6
autópálya területén. Csapatunk tagjai Nagy József István biztonságtechnikai vezető, Rakos
Zoltán munkavédelmi vezető, Tóth István környezetvédelmi megbízott voltak, valamint
szerény személyem, aki a cikk írásával szeretné
röviden megosztani a látottakat a tisztelt
olvasóval.
Az időjárás sajnos nem igazán kedvezett
nekünk ezen a napon. Az eső reggel óta szemerkélt, és saras földutak nehezítették az
előrejutást. Néhol még visszafordulásra is
kényszerített egy-egy emelkedő, de utunkat
rendületlenül folytattuk a cél érdekében.
Az ellenőrzés a most épülő hidak és pályaépítés kivitelezési helyszíneit érintette. A
biztonságtechnikai ellenőrzés célja az volt,
hogy a munkások, akik a pályán, illetve a

tartassanak. Érdekésségképpen megemlíteném, hogy érdekes környezetvédelmi megoldással is lehet találkozni az M6-os építésénél,
az úgynevezett „hüllőátjárók” létesítésével.
Ezek az alagutak ugyanis bizonyos élőlények
(például kígyók, békák és egyéb csúszó-mászó
állatok) számára lehetővé teszik az autópálya
alatti biztonságos átjárást, vándorlást.
Az ellenőrzés első állomása a Sió-híd volt,
ami kiemelt figyelmet érdemel, mert a
Duna–Dráva Nemzeti Park mentén helyezkedik el. A munkaterület körbejárása alatt
nem tapasztaltuk munkavédelmi szabály
megszegését, és a környezetvédelmi előírásokat is megfelelően alkalmazták a munkavégzés során.
Második állomásunk az M6-os egy körülbelül 6 kilométeres szakasza volt, ahol éppen
a csapadékvíz-elvezető árkok burkolása folyt.
A munkálatok rendben zajlottak, eltekintve

M6 Sió-híd II.

hidaknál dolgoznak, betartsák a rájuk vonatkozó előírásokat, mint például a jól láthatóságot biztosító védőmellény, védősisak viselését,
biztonsági heveder, vezető kötél használatát,
és ezeknek köszönhetően a munkahelyi balesetek esélyét a minimumra csökkentsék.
A környezetvédelem területén a legfontosabb ellenőrzési szempont az volt, hogy az
autópálya építésének kivitelezése során a környezetvédelmi előírások maradéktalanul beA palotabozsoki völgyhíd

egy-két munkástól, akik nem viseltek láthatósági mellényt. Szóbeli figyelmeztetés után
azonban rögtön pótolták a hiányosságot.
Mivel a szebényi völgyhíd sajnos túl messze
volt még ettől a területtől, és a rossz útviszonyok miatt sem lehetett volna azt – más
hivatalos program miatt időben – egykönnyen megközelíteni ezen a napon, ezért az
épülő új híd meglátogatása a következő
helyszíni látogatásra ütemeződik át.

Safety technology visit on M6
Motorway – COLAS Hungária Ltd.
A small team set off on March 10th, 2009 to carry
out safety technology and environmental protection
supervision on the site of the M6 Motorway, which
is now being constructed. The supervision covered
bridges that are under construction and implementation areas of road construction. The goal of the
safety technology control was to make sure workers
present on the track and at bridges observe all regulations relating to them, such as wearing the protective suit that provides visibility, protective helms,
safety bands, leading rope and by doing so they minimize the risks of work site accidents. In the field of
environmental protection the primary controlling
issue was to check whether the environmental protection requirements are fully and entirely complied
with in the course of implementing the motorway.
The first scene of the supervision was the Sió
Bridge. During our visit on the site we did not experience any breach of work protection rules and environmental protection regulations were all kept in the
course of construction works.
The second scene was an approx. 6-km-long section of M6 Motorway, where the ditches for rainwater draining were being coated. Works were being
done in order, except for one or two workers who
did not wear their protective suits. After verbal notice
they immediately corrected the mistake. The visit was
efficacious and could be considered positive by all
means.

Szakértő kollégáim véleménye alapján a
bejárás sikeres volt és mindenképpen pozitívnak mondható. Talán még az időjárás is kedvezőbb lesz legközelebb, nemcsak a munkaterületek helyszínein keményen dolgozó munkások számára, hanem a magas színvonalú
munkabiztonsági előírásokat betartató kollégák számára is.
Somogyi-Hay András

Az a döntés született, hogy mielőtt ismételten
megindulna a munka dandárja az M6 autópálya kivitelezésén, a saját munkavállalóink
ismételt képzésén túl az alvállalkozói munkavállalók irányításáért közvetlen vagy közvetett
módon felelős vezetőknek is tartunk ismeretterjesztést biztonságtechnikai (munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi) témában.
A legalkalmasabb időpontnak 2009. március 4. bizonyult, hiszen ezt követően kezdődtek a munkák. Több mint harminc cég képviselete volt jelen az ERGONOM Kft. szekszárdi
központjának tárgyalójában.
A napi munkavédelmi koordinációs tevékenységet ellátó szakemberek, Árendás László
és Schwartz Antal kezdték meg a délutáni
programot. Képek kivetítésével jelenítették
meg az elmúlt évben feltárt súlyos vagy sűrűn
ismétlődő hibákat. Felhívták a hallgatóság
figyelmét a veszélyekre, és megoldásokat javasoltak ezek elkerülésére. Végül megállapították, hogy az elmúlt időszakban az összesített
statisztika szerint is javult a biztonságtechnika
helyzete az autópályán, de ez ne sarkalljon
senkit arra, hogy a figyelme lankadjon ezen a
téren.
Tóth István, aki a környezetvédelmi ügyek
vitelével van megbízva a munkaterületen, tájékoztatott a szakterületét érintő előírásokról
és bekövetkezett változásokról. Reflektorfény-

be került a hulladékkezelés és a környezetszennyezés kérdésköre is, kiemelve a termé-

Providing subcontractors with information on the implementation
of M6 Motorway
On March 4th, 2009 we held an information conference for managers responsible directly or indirectly for conducting subcontractor workforce in the
field of safety technology. The conference was necessitated as works on the M6 Motorway were started
again, and we also arranged for the repeated training of our own employees.
More than thirty companies were represented in
the conference room of the Szekszárd Headquarters
of ERGONOM Ltd. Lecturers called the audience’s
attention to dangers and they made proposals for
avoiding these risks. They pointed out that the safety situation on motorways had indeed improved
over the past period according to the summarized
statistics as well, which does not however mean that
we can allow our attention to become lax in this
regard.
The questions of waste material management
and environmental pollution were also placed in the

spotlight, underlining the closeness of areas of
Natural Protection and Natura 2000.
Going through information again on how the
COLAS Safety technology actually functions was also
an important element. We went through questions
of how and where can work be done and by whom
can it be done on a work site, what liabilities are
taken should any mutually approved rules are
breached. It is important that after a notice is made
if any subcontractor fails to carry out activities
regarding safety technology the client is entitled to
have those works done by retaining a third or outside work source and the cost of such activity must
be borne by the subcontractor at fault.
The goal for this year is to maintain our good
results that we managed to achieve in 2008. We
definitely have to think together as a team with
regards to technical and safety technology in order
to be able to reach our goal.
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Alvállalkozók tájékoztatása
az M6 kivitelezésén

szetvédelmi és a Natura 2000 területeinek közelségét.
Fontosnak tartottuk, hogy a COLAS biztonságtechnikai feltételrendszerét újfent ismertessük. Ki, hol, hogyan dolgozhat a munkaterületen. Milyen felelősség terheli a közösen jóváhagyott és vállalt szabályok megsértése esetén. Lényeges fordulat, hogy az alvállalkozó által elhanyagolt, a biztonságtechnikát
érintő tevékenységeket felszólítást követően, a
megbízó – természetesen a szabálytalanságot
elkövető terhére – jogosan végeztet el más
erőforrás bevonásával.
Célunk, hogy az előző évben elért jó eredményeinket – mint minimumszintet – ebben
az évben is fenn tudjuk tartani. Szükséges
hozzá a műszaki és a biztonságtechnikai közös
gondolkodás.
Nagy József
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NAT felülvizsgálati audit az ALTERRA
Anyagvizsgáló Laboratóriumában
Az ALTERRA Kft. építőipari anyagvizsgáló laboratóriumában március 17-én az MSZ EN
ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerinti felülvizsgálati auditot tartott a Nemzeti Akkreditáló Testület.

Hell Éva akkreditáló mérnök és Liptai András auditor áttekintette az Irányítási Kézikönyv fejezeteiben leírtak teljesülését, a labordokumentációt, a laboratórium működését,
valamint négy meghatározott vizsgálat szab-

Kertészné Kerti Márta

NAT (Hungarian Accreditation
Board) Review Audit at the
ALTERRA Laboratory
The Hungarian Accreditation Board carried out
a review audit in accordance with the MSZ EN
ISO/IEC 17025:2005 standard at the construction industry material testing laboratory of
ALTERRA Ltd. on 17th March.
Éva Hell, Accrediting Engineer and András
Liptai, Auditor, reviewed the implementation of
the relevant chapters in the Management
Guide, laboratory documentation, the operation of the laboratory as well as four specified
tests being carried out in accordance with the
specific standard by the laboratory employees.
Special consideration was given to Márta
Kertészné Kerti, who has been a key member of
the laboratory team since November 2008 as
Head of Laboratory and in charge of quality.
The reviewers talked approvingly about the
work of the laboratory at the end of the audit.
NAT also has confirmed the accredited status of
the laboratory in it’s decision.

vány szerinti elvégzését a labordolgozók által.
Külön figyelmet kapott Kertészné Kerti Márta,
aki 2008 novembere óta mint laborvezető és
minőségügyi megbízott erősíti a labor csapatát.
Az audit végén elismerően nyilatkoztak a
labor működéséről. A NAT határozatban erősítette meg laboratóriumunk akkreditált státuszát.
Oláh Ferenc
Oláh Gábor
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Robbantási szakértő látogatása
A COLAS-Északkő Kft. üzemeiben éves szinten
körülbelül 80–90 robbantást hajtunk végre.
A robbantás költségeiben a robbanóanyagon
kívül a szállítás és töltés is jelentős tételt képvisel.
A töltéshez 4–5 ember félnapos munkája
szükséges, akiket vagy a vállalkozó biztosít
megfelelő díjért, vagy az üzemi termelésből
kell kivenni. Ma már ez a munka töltőkocsival
kiváltható.
Társaságunk a MIKEROBB Kft.-től rendeli
meg a robbantási szolgáltatást. Jeleztük feléjük, hogy töltőkocsi beszerzésével és alkalmazásával a szállítás is biztonságosabbá tehető,
mivel a különböző komponenseket a helyszínen keveri össze, illetve a töltés is gépesítetté
válik, valamint a robbantólyuk jobb kitöltése miatt javul a robbantás fajlagos eredménye is.
2009. március 11–13. között a francia
TITANOBEL cég képviselője, Stephane Leveugle
úr látogatást tett a tállyai üzemünkben és a
MIKEROBB Kft.-nél is Miskolcon.
A TITANOBEL cég a legnagyobb francia
robbanóanyag-gyártó. Franciaországban és
Belgiumban 24 töltőkocsival rendelkeznek.
Leveugle úr Tállyán, egy robbantást megtekintve megállapította, hogy a jövesztés az előírásoknak megfelelően, jó hatékonysággal történt. A MIKEROBB Kft.-nél a robbanóanyaggyártást tekintette meg.
Reméljük, hogy jövőre, már a töltőkocsival
történő robbantásnál szerzett tapasztalatokról
lehet írni.
Pásztor Imre

Visit by an Explosives Expert
In the plants of COLAS-Északkő Ltd. we carry out
on average approximately 80-90 detonations a
year. Transport and earthworks represent a significant part of the costs of the detonation in addition
to the explosives. For the earthwork half a day of
work by 4-5 people is necessary. Nowadays this
work can be replaced by filling trucks. Our company orders the detonation service from MIKEROBB
Ltd. We indicated that by acquiring and using filling truck transportation can also be made safer, as
the different components are mixed on site and the
filling is also automated. Also, due to better filling
of the touch hole, the relative result of the blast is
also improved. The representative of the French
TITANOBEL company, Stephane Leveugle visited our
plant in Tállya and at MIKEROBB Ltd. in Miskolc
between 11th and 13th March 2009. The
TITANOBEL Company is the largest explosives producer in France and in Belgium, they have 24 filling
trucks. The French expert, having viewed a detonation in Tállya said that excavation took place in
accordance with the specifications and very efficiently. He also looked at explosives production at
MIKEROBB Ltd. We hope that next year we will be
writing about the experiences gained when detonating with a filling truck.

A robbanóanyag-raktár megtekintése után

A robbanóanyag keverése
Helyi munkacsapat egy robbantáshoz
(balról: Fejes Imre, Horváth István, Kovács István, Fejes Gyula, Seregi János, Söregi Zoltán)
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Kontraszt: tavaszi hérics
és a hulladéklerakó

A tavaszi hérics (Adonis vernalis) fénylő
aranysárga virágú, kora tavaszi növény, mely
hazánkban március elejétől május közepéig
virágzik. A magyarországi vadvirágflóra egyik
legtetszetősebb növénye, virágai 3–6 cm átmérőjűek. A Magyarországon ma még több
helyen előforduló gyöktörzses, védett vadvirág azonban mára a Nyugat-Dunántúlon ritkaság, és az Alföldön már kipusztult növény.
Természetvédelmi értéke 2000 forint.
Az M6 autópálya nyomvonala Leperdpuszta közelében (a szeméttelep mellett)
megközelíti e védett növény élőhelyét, mely a
kivitelezési munkálatokkal összefüggő tevékenységek miatt veszélyeztetett. A kivitelezés-

sel kapcsolatos környezetvédelmi tevékenységek közé sorolandó természetvédelmi feladatunk a természetes élőhelyek védelme, mely
összhangban kell hogy legyen a jogi szabályozással és a környezetvédelmi szakhatósági
hozzájárulásban megfogalmazott követelményekkel. Környezetközpontú szemléletünk értelmében, valamint a szakhatósági előírásoknak megfelelően természetvédelmi lekerítéssel
– felelősségünk tudatában – igyekszünk eleget
tenni kötelezettségeinknek, ezzel védve a növény életterét a kivitelezéssel együtt járó szükséges, illetve sokszor szükségtelen területroncsolástól.
A védett növény lehatárolt élőhelye mellett
található egy szintén lekerített terület, ez a „Leperd-pusztai szégyenfolt” egy jelenleg is működő hulladéklerakó. A közlekedőút melletti két
oldalon a környezetvédelem érdekes kontrasztját figyelhetjük meg, egyik oldalon a hulladéklerakó, másik oldalon a védett élőhely.
Környezetvédelmi szempontból a tavaszi
hérics élőhelyének védelme a követendő példa, mely a területért felelős vezető környezetközpontú szemléletét is tükrözi. Szerencsére a
hulladéklerakó 2009-ben megszűnik.
Tóth István

Contrast: Spring pheasant’s-eye
and Waste Depot
Spring pheasant’s-eye (Adonis vernalis) is a
flowering plant with bright golden yellow
petals, blooming in early spring; in Hungary
flowers appear from the beginning of March
until the middle of May. It is one of the most
beautiful flowers of the Hungarian wild flower
population; its petals are 3 to 6 cm in diameter.
It is a protected wild flower with root-stock,
and it can still be found growing at several locations in Hungary, but in the western TransDanubian region it is very rare and on the Great
Plain it can now be considered extinct. Its
nature protection value is HUF 2000.
The track of the M6 Motorway near the
Leperd Plain (next to the waste depot)
approaches the habitat of this protected plant,
endangering it due to activities related to implementation works. Our nature conservation task,
considered to be part of our implementationrelated environmental protection activities, is
primarily the protection of natural habitats,
which must be in balance with legal regulations
and the requirements stated in approvals from
environmental authorities. In compliance with
our environment conscious approach and
meeting the requirements of special authorities
we make actions to enclose the habitat of the
plant so as to protect it from the inevitable, or
quite often, unnecessary and avoidable destruction caused by implementation works.
Next to the enclosed habitat of the protected plant another enclosed area can be found,
also known as the “Shameful Site of the Leperd
Plain”, which is an existing and operating waste
depot. It is an interesting contrast of environmental protection to watch the two sides of the
service road: on the one side there is the waste
depot while on the other side lies the protected
habitat.
From the environmental point of view the
protection of the spring pheasant’s-eye is an
example to be followed, which reflects the environmental conscious approach of those responsible for the area. Fortunately the waste depot
will be terminated in year 2009.

Mi ugyan megteszünk mindent. Más is...?

A CÉK érdeklődő, különböző bányaműszaki
területein dolgozó szakemberei meghívást
kaptak Csebi Attilától, a füzérradványi illitbánya tulajdonosától egy bányajárásra és az azt
követő kötetlen beszélgetésre.
A bányajárás kalandosan indult, hiszen a
társaságot szállító mikrobusz elakadt a hóban,
így azt a kollégák tolása és egy kísérő terepjáró vontatása segítségével tudtuk az utolsó öt
kilométeren a célhoz juttatni.

A bányában Miskolci József üzemvezető úr
kalauzolt bennünket, és vázolta fel a bánya
történetét, a különböző megoldandó bányaműszaki feladatokat, problémákat, valamint a
termékek egyre csökkenő keresletét. A bányában az illit nevű, nagy tisztaságú agyagásványt
bányásszák, amelyet elsősorban kerámiaipari
célokra hasznosítanak. A termelvényt mozdony által vontatott csilléken szállítják ki a fő
feltáró vágaton keresztül, majd osztályozó

Az Északkô brigádja a helyszínen

BÁNYÁSZAT

Bányajárás a füzérradványi illitbányában
berendezéseken keresztül depózzák és zsákolják. Ottjártunkkor éppen a fő feltáró vágat
ácsolatát javították, amire valóban nagy szükség van, hiszen a vágatok ácsolatai sok helyen
megadták magukat a természet erőinek, főleg
a kőzetnyomásnak. Az ácsolatok akácfából
készülnek, ami rendkívül drága, de elmondásuk szerint bizonyos szempontból biztonságosabb, mint az acél TH-ívek, ráadásul olcsóbbak
is annál. Sajnos a felső szintet már nem volt
alkalmunk megtekinteni, mert az az összekötő aknával együtt nemrégiben beomlott.
A bánya üzemeltetőjének kidolgozott tervei, elképzelései vannak a termelés fejlesztésére. Minden bizonnyal megfelelő mennyiségű
és minőségű ásványi nyersanyag is található a
területen. Amennyiben a piac fellendülne, az
elképzelések megvalósíthatóak lennének, ám
ezzel nem csak a füzérradványi illitbánya
küzd…
A bányajárást követően egy kellemes ebédre is hivatalosak voltunk, ahol tovább folytattuk a bányászati kérdések megvitatását. A
bányavállalkozó egy füzérradványi illitből
készült sárospataki kerámiatállal is megajándékozott minden résztvevőt.
A bányajárás szakembereink számára nem
csupán egy kellemes kirándulást jelent,
hanem komoly szakmai tapasztalatszerzést is,
így tervezzük ennek a kirándulásnak a folytatását. Következő célpontunk a Márkus-hegyi
szénbánya vagy a fenyőfői bauxitbánya lehet.
Ezúton is köszönjük a lehetőséget Csebi
Attilának és a bányaüzem dolgozóinak!
Dr. Kertész Botond

A Visit to the Illite Mine in
Füzérradvány
Interested professionals of COLAS-Északkő
Mining Ltd. working in different mine engineering fields were invited to visit the illite mine
in Füzérradvány and for a subsequent informal
discussion. Illite, a purified clay mineral is being
extracted from the mine, the primary use of
which is in the ceramics industry. The produce
is brought out by engine pulled trucks through
the main exploit tunnel, then deposited and
sacked through grading equipment. When we
visited, the lining of the main exploit shaft was
being repaired, which is much needed as the
linings of the tunnels in many places have given
in to the forces of nature, mainly to the pressure
of the rocks. The timbering is made from acacia,
which is extraordinarily expensive, however
according to the operators they are in some
ways safer than the steel TH arcs and are also
cheaper. They have also drawn up plans and
ideas for the further development of production. If the market improves the ideas could be
implemented, however it is not only the illite
mine in Füzérradvány that face these problems... Following the visit to the mine we were
also invited for a pleasant lunch, where we continued discussions on various mining issues.
The mine contractor also gave a ceramic bowl
made in Sárospatak from the illite from
Füzérradvány to all the participants.
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Bányászati gyűjtemény
A MIKEROBB Kft. Miskolc–mexikóvölgyi telephelyén alakított ki egy bányászati gyűjteményt 2008-ban. A kiállított tárgyak csupán
töredékei a többezer éves szakmai múltra viszszatekintő bányászat eszközeinek, emlékeinek.
A kiállítók nem törekedtek a teljességre, mert
nem is tűzhettek ki ilyen nagy célt maguk elé.
Meg kellett elégedniük a bányászat egy-egy
szeletének szűk körű bemutatásával, hiszen a
kiállítóhely befogadóképessége és a rendelkezésre álló anyagaik is korlátot szabtak a fantáziának.
Az alapítók szándéka szerint e gyűjteménynyel legalább jelezni akarták, hogy Miskolcon
és annak környékén valaha virágzó bányász-

Mining Collection
MIKEROBB Ltd. established a mining collection at
their plant in Miskolc–Mexikóvölgy in 2008. The
objects exhibited there are only a fragment of the
tools and relics of mining that has a past going back
several thousand years. The intention of the founders
was to at least indicate that in Miskolc and in its surroundings there also used to be a once flourishing
mining culture, much larger than that of today both
in regards to its variety and extent. And these mines
have not been exhausted; its minerals have not disappeared; only the world has changed in a way that mining is now considered to be superfluous in the region.
The series of exhibitions starts with tableaus depicting
the mining of Hungary in the 20th century and the
mining towns of the Carpathian-Basin. We can look at
minerals and rocks in the display placed in the centre
of the exhibition area. The first display case depicts the
several stages of excavating the rocks necessary for the
preparation of the stone tools of primitive man. This
is then contrasted and followed by several copies of
the significant specialist literature of mining. The
hand tools used in mining are displayed in a separate
cabinet. A few items can also be seen of the irreplaceable accessories of underground work, the lighting
equipment. At the exhibition significant emphasis is
placed on displaying the tools of blasting technology.
Finally ornamental mining objects and equipment for
surveying mines as well as the essential accessories of
the specialist receptions, the mugs are also on display.

Szent Borbála, a bányászok védőszentjének szobra
a múzeum kertjében

kultúra is volt, változatosságában és terjedelmében sokkal nagyobb a mainál. S e bányák
nem merültek ki, az ásványkincsek nem tűntek el, csupán a világ úgy fordult, hogy a
bányászatot e tájon a haszontalan dolgok közé
sorolták. Tették ezt annak ellenére, hogy a
modern világban a minket körülvevő tárgyak
döntő többsége ásványi eredetű, és a bányászok munkáját dicséri.
A kiállított tárgyak sora a XX. század magyar bányászatát és a Kárpát-medencei bányavárosokat bemutató tablókkal indul. A kiállítótér közepén lévő tárlóban ásványokat és
kőzeteket láthatunk. Az első vitrinben az ős-
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ember kőeszközeinek készítéséhez szükséges
kőzetek kitermelésének több mozzanata látható. Majd a bányászat jelentős szakirodalmának néhány példánya következik. Külön
vitrinekben láthatóak a bányászathoz használt
kéziszerszámok. A föld alatti munkavégzés pótolhatatlan kellékeiből, a világítóeszközökből
is látható néhány darab. A kiállításon komoly
hangsúlyt kapott a robbantási technika eszközeinek bemutatása.
Végül még láthatunk bányászati dísztárgyakat, a bányamérés eszközeit és a szakestélyek elengedhetetlen kellékeit: a korsókat.
Csillag Pál

ARCHÍVUM

10 éve írtuk/Written 10 Years Ago
Az új Nemzeti Színház első előmunkálata – az ivóvíz-főnyomóvezeték kiváltása
The first preparatory work to the new National Theatre – replacement of the drinking water main
1996-ban döntés született arról, hogy az új
Nemzeti Színház az V. kerületi Erzsébet téren
fog felépülni. Az épület a jelenlegi parkolók
területén kapott helyet. Egy 800 mm-es ivóvíz-főnyomóvezeték Bajcsy-Zsilinszky Endre
szobra és a Volán-pályaudvar közepe között, a
tervezett épület területén vezetett keresztül. A
színházépítés első előmunkálata e vezeték
áthelyezése volt. A Művelődési és Közoktatási
Minisztérium keretében működő Nemzeti
Színház Kormánybiztosi Iroda a tervezéssel a
FŐMTERV Rt.-t, a munka lebonyolításával a
Fővárosi Vízművek Rt.-t bízta meg. A kiírt versenypályázaton az ALTERRA Kft. kedvező ajánlatával elnyerte a munkát.
A munkát szeptember 15-én a csatlakozó
vezetékek feltárásával kezdtük meg. Az élő
vezetékek kizárását és a fogyasztókhoz az ideiglenes repülővezetékek kiépítését a Fővárosi
Vízművek Rt. szakemberei végezték, akikkel
együttműködésünk végig kifogástalan volt. Az
új 800 mm GÖV főnyomóvezeték és annak a
440 mm-es vezetékhez való új kapcsolata az
újonnan kiépített energiatörő aknával együtt
szeptember végére – a nyomáspróbákat is
beleértve – elkészült. A munkát a 86-os építésvezetőség végezte (építésvezető: Somjai
János, művezető: Mong Miklós).
*
In 1996, it was decided that the new National
Theatre will be built in District V, at the

Erzsébet square. The building was planned to
be erected on the site which had been the car
part. A drinking-water main delivery conduit
of 800 mm crossed the area between the
statue of Endre Bajcsy-Zsilinszky and the
Volan bus station, located on the site of the
future building. The first preliminary work of
constructing the theatre was to transfer this
pipe. The Government Commissioner Office
functioning with the Ministry of Culture and
Education charged the FŐMTERV Inc. with
the task of the implementing the project.
Within the frame of invitation for tenders,
the firm ALTERRA Ltd. submitted a favourable
bid and won the competition.

The work was started by excavating the
connecting pipelines on September 15th. The
living pipes were locked off and temporary
flying pipes leading to customers were built
by experts of the Budapest Waterworks Inc.
Our co-operation with their team was exceptionally good all along. The new main of 800
mm size and its new connection with the
pipeline of 440 mm together with the newbuilt energy absorber manhole were completed by end September, also including the pressure tests. The works were realized by the
Building Management Post No. 86 (building
engineer was János Somjai, foreman was
Miklós Mong).

Elkészült az M5-ös autópálya Kecskemétet elkerülő szakasza
The section of M5 Motorway bypassing Kecskemét is completed

Az 1996-os év az Egri Útépítő Rt. életében fontos állomást jelentett, hiszen tulajdonosváltás
történt, melynek eredményeként a cég a szakma egyik legnagyobb világkonszernjének, a
francia COLAS Csoportnak a tagjává vált. Egy
hónapok óta tartó pályázati előkészítő munka
így felgyorsulhatott és megállapodáshoz vezetett, s a fővállalkozó M5 CJV (Bouygues–Bau
Holding) konzorcium alvállalkozójaként, a

COLAS vállalkozói csoport részeként bekapcsolódtunk a Budapest–Szeged közötti autópálya Kecskemétet elkerülő 1/B szakaszának
kivitelezésébe. A siker egyik titka az, hogy egy
multinacionális konszern cégei jól együttműködve megsokszorozhatják egymás erejét, és
ezzel kiszélesíthetik piaci lehetőségeiket –, írja
a társaság nemzetközi magazinjának legutóbbi száma. A COLAS Közép-európai Igazgatóság

vezetője, Alain Benquet így fogalmaz: a konszern missziójának tekinti a fejlődés elősegítését Közép-Európában.
*
1996 represents an important stage in the life
of Egri Útépítő Rt. when the company has
been acquired by the COLAS Group of France,
being one of the largest group of its kind in
the world. As a subcontractor for M5 CJV
(Bouygues–Bau Holding), now as a member
of the COLAS Group, we have joined the construction project of this section of the
Budapest–Szeged Motorway bypassing the
city of Kecskemét.
One ingredient of success is that the companies of a multinational concern can step
forward in multiple strength when working
together as a unit, thereby improving each
other’s market potential as well. As Alain
Benquet, head of the Central-European
Directorate of COLAS was saying: it is the concern’s mission to assist in the development of
the Central-European region.
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REJTVÉNY

Kedves Olvasók!

Gróf stván:
iI
Szécheny

Hitel
(részlet)

Countchenyi:
zé
István Sedit
Cr

Rejtvényünk elkészítéséhez egy irodalmi mûvet vettünk segítségül, amelynek az angol nyelvû
mûfordítása is rendelkezésünkre állt. Egy-egy hosszabb részlet kulcsmondatát (magyarul) tettük
a rejtvénybe, amelyet az angol nyelvû idézet tartalmaz. Ezzel szeretnénk elérni, hogy az irodalomkedvelôk, valamint az angol nyelvet tudók vagy tanulók is találjanak szórakoztatót ezen az
oldalon, még ha nem is kedvelik a rejtvényfejtést.
A megfejtéseket a következô címre lehet beküldeni:
ALTERRA Kft. – Technológiai Igazgatóság
1103 Budapest, Sibrik Miklós út. 30.

(excerpt)

Nincs oly bölcs a világon, ki még igen sok
hasznossal ne nevelhetné tudományát, mint
viszont: alig van oly tudatlan a föld kerekén,
kitől egyet s mást nem lehetne nagy haszonnal tanulni. Minden emberben van valami jó,
mint virágokban méz…
…a tökéletesbhez ellenállhatatlan vonzódás
legszebb tulajdona az emberi léleknek; s
amint halhatatlan része jobban s jobban
fejledez, annál inkább nő s erősödik az
benne…
Soknak, igen soknak célja csak egy: nemes
és dicső, s nem egyéb, mint a közjó előmozdítása…
Némelyek szomorúan fütyörészik el a

mohácsi veszedelem nótáját, s azt hiszik, ott
van koporsója minden szkíta fénynek. S tán
úgy van – ámbár én nem hiszem –, de az okos
ember nem néz annyira háta mögé, mint
inkább maga elibe, s elveszett kincse siratása
helyett inkább azt tekinti s vizsgálja, mit
menthetett meg, s avval béelégedni s lassankint, többet szerezni iparkodik…
Hány embernyom forgott le, mióta
nemzetünk Európába költözött? S növésünk
és kifejlődésünk ellen mennyi akadály?… S így
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Beküldési határidô:
2009. június 5.
A megfejtéseket csak a COLAS Hungária Kft. Cégcsoport tagvállalatainak dolgozóitól
tudjuk elfogadni.
Az elôzô számunk rejtvényének megfejtései:
Géza fia Istvánról senki sem tudja mit akar.
De minden ember érzi, hogy mást mint akármelyik elődje.
A helyes megfejtôk közül jutalomban részesülnek:
Bakó József, Belléncs Zsuzsanna, Czeisz János, Éles Sándor, Géczi Tibor,
Knyazoviczki Ferenc, Kovács Bertalan, Molnár Zoltánné, Nagy Pál, Soós Attila
ha bajunk nem is oly felette nagy, s ily zavarban s ily rövid idő alatt előmenetelink
körülményinkhez képest gigásziak is, ne gondoljuk azért, hogy Visegrád poraiban s régi

Buda falai közt el van már temetve nemzeti
díszünk, mert a nagyságnak ezen előjelei csak
egy szebb hajnal virradtára bátoríthatnak;
hanem legyünk bizonyosak, hogy igazi
felemelkedésünk ideje még hátra van…
*
There is no philosopher in the world
that would not be able to add a lot to his
wisdom, and vice versa: there are hardly
any illiterates the world over who would

not be able to teach us something of great
benefit. Like honey in the flowers, there is
something good in every person.
… Unconquerable attraction to perfection is the most admirable attribute of
human soul; as the immortal in human
nature evolves so does it strengthen and
take control …
For many, indeed scores of people the
noble and honourable objective worth
pursuing is but the promotion of public
welfare …
Some sadly howl the tune of calamity
in Mohács in their belief that all the
Scythian glory is buried there. They may be
right, though I disagree with their point:
the wise man looks ahead rather than
behind his back, and instead of lamenting
over the lost wealth he explores and looks
for the ways of salvaging and he is happy
with whatever he manages to salvage, and
he uses diligence to acquire more …
How many generations perished since
our nation had moved to Europe? How
many obstacles we surmounted on the
way to our growth and development? …
And when we see that our current troubles are truly not remarkable, and we see
the gigantic progress made in a very short
time under difficulties, we should not
mourn over the national glory buried in
the dust of Visegrád under the walls of
ancient Buda expecting the signs of
bygone greatness foretell the coming of
aurora of a new dawn: we should rather
be sure that the time of our true eminence
is yet to come …
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Z.E.R.
A múlt idô
jele

Tác ...
Nincs haja
Foszfor
és kén
vegyjele

Öregkor
élettartamával
foglakozó
tudomány
Határrag

Megfejtés
(2. rész)
Román pénz
Kén, szén
vegyjele
Szerény,
szemérmes

Ártalmas

Kettôs
betû

Kicsinyítô
képzô

M

Finom
apró
pehely

Délután
(röv.)

3 személyes
kártyajáték

Csend
jelzôje lehet
Vízi
tündér

Juttat
Statisztikus
dolgozik
vele

Állatgondozó
teszi

Ritka
nôi név

Sportág

Olasz
autójelzés

Ima

Földmûvelô
eszköz

Kiejtett
betû

Utazással
kapcsolatos
... Francisco
(nagy város
Californiában)
Beborít

Gyorsan
távozik
Tüzet
szüntet
Hatalmában
tart
Elôre
dôl
Lovat
megtisztító
Oxigén
vegyjele
Ipari növény

Reding ...
kártyafigura
Európa Kupa
(röv.)

Néma elem!
Festô
(Antal
1823–1890)
Illusztráció,
rajz

Személyes névm.

Készlet
jelzôje

Irányából
Kén
és bizmut
vegyjele

Zamat
Kettôs
betû

Energia
A bôgô
mestere volt
Megköt, leköt
angolul

Nôi név
Alkotói
hangulat
Statisztikus
dolgozik vele

Közterület
Szarvasmarha
hímje
Személyes
névmás
Becézet
óvoda

Á
Város
Braziliában
Szolmizációs
hang

Vendéglôi
lap
Lengyel
labdarúgó
volt

A
másik helyre
Régi
ûrmérték

Helyezô
Elôkelô
hölgy,
dáma
Római 500

Az
egyik
hangnem
A
panasz
szava

Motor
része!!!
„Öreg
harcos”

Tevékenységének
folytatását
nem
engedélyezi

Élvezeti
cikk

Önmaga

Tárgyrag

Oktat
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g
Kis mai tanulsá
l
régi nagyjainktó
n from
A bit of a lessocestors
our great an
Köztudomású, hogy Széchenyi István e méltató jelzőt Kossuth Lajostól kapta, és az elmúlt
több mint 150 év honpolgárainak generációkon keresztül szűnni nem akaró nagyrabecsülését bizonyítja, hogy az szinte már Széchenyi
István nevével is összeforrt.

Örömmel nyugtázhatjuk, hogy Széchenyi
az évszázadok közvéleményétől ezt a kivételes
elismerést nem csak rendkívüli szellemi örökségével, hanem az ország fejlődése érdekében
tett gyakorlati tetteivel, a mindennapi élet
alapjait, infrastruktúráját építő munkájával
vívta ki. E számunkban a Tisza szabályozásában, a vasút- és útépítésben kifejtett tevékenységérôl, míg következő számunkban a Lánchíd
építésében tett lépéseiről írunk.
Büszkén idézhetjük fel Széchenyi érdemeit
egy olyan vállalatcsoport munkatársaiként,
amely az út-, vasút-, híd- és közműépítésben
már letette névjegyét. Merítsünk példát hivatásszeretetéből, céltudatosságából és nem
utolsósorban gyakorlatiasságából, szervezőképességéből.
Széchenyi felismerte, hogy a nyugat-európai típusú gazdasági fellendülés egyik legfontosabb tényezője a jó közlekedés. Szorgalmazta a vasútvonalak és a kőutak kiépítését. A vízi
közlekedés fellendítését, a gőzhajózás megszervezését szintén nagyon lényegesnek tartotta. Ez volt a fő motívum, amely érdeklődését a folyószabályozás irányába terelte. A gróf
1830 júniusában Pestről egészen Konstantinápolyig hajózott, ahol a szultánt próbálta meg-
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Gróf Széchenyi István,
„a legnagyobb magyar” I.
győzni a dunai építkezések hasznáról. 1834ben kezdődtek el az országgyűlés javaslata
alapján a Tisza felmérésének munkálatai, de
már ezt megelőzően maga Széchenyi István
1833-ban az I. Ferenc gőzhajóval kipróbálta a
Tisza alsó szakaszának hajózhatóságát.
1845 szeptemberében útnak indult, hogy
megnyerje a Tisza menti földbirtokosokat tervének, kivívja támogatásukat. Amerre ment,
társulatok alakultak a Tisza, illetve a mellékfolyói egyes szakaszainak rendezésére. Ezen társulatok csúcsszerveként alakult meg Pesten
1846-ban a Tisza-völgyi Társulat, amely az
egész Tisza-völgy szabályozását tűzte ki célul.
Ezzel Széchenyi megteremtette a folyórendezés szervezeti feltételét.
További elképzeléseiben egy kinevezett
bizottság szerepel, amely „az országgyűlésen
pedig a legkisebbrül is felelne és számot
adna”, azonban ez már nem jött létre. Ennek
ellenére Széchenyi nemsokára már az al-dunai
szabályozási munkák királyi biztosa lett. Az AlDuna szabályozása elég komoly feladatok elé
állította a mérnököket és az udvart is, mert a
szakasz veszélyes vízügyi problémákat is rejtett. Olykor a vízmélység fél méter és 50 méter
között is ingadozott, illetve a 2 km széles
mederben a vízáramlási sebesség is szeszélyesen változott. Ilyen körülmények között a
hajózás szinte lehetetlen volt, főleg rakománynyal teli hajókkal.
Széchenyi 1834 júniusától személyesen is
felügyelte az al-dunai munkákat, amelyben

A nagycenki Széchenyi-kastély

száz bányász és legalább ezer munkás kezdte
meg a munkálatokat a nyári alacsony vízszintnél. A következő négy évben mintegy négyezer
köbméter követ robbantottak ki a mederből, a
sziklákat puskaporral repesztették szét, amelylyel jelentősen javult a hajóút minősége. A víz
alatti sziklák szétrepesztése speciális technikát
igényelt. Széchenyi már Angliában egy búvárharanggal szállt a mélybe, hogy maga is kiismerje ezt a módszert. Ezért 1835-ben az AlDunára rendeli a „Vidrát”, amely egy angliai
kotrógép, búvárharang és kőemelőgép volt
egyben.
Az Al-Dunán már régóta a hajózás számára a legnagyobb akadály a Vaskapu volt, mivel
ez a dunai szakasz csak magas vízszint estén
volt hajózható a sziklás meder miatt. 1841ben már kilencedszer járt a Vaskapunál. A
Vaskapu-csatorna építését csak az 1890-es
években fejezték be teljesen, de Széchenyi
munkálkodása azért így is több mint egy fél
évszázadon át nagy haszonnal járt az al-dunai
hajózásban.
Valójában a grófnak sikerült egészen Konstantinápolyig haladó hajójáratokat beindítani. A Tisza szabályozása 1846-ban vette kezdetét és 1880-ban ért véget. A folyó új hossza
962 km lett, született 136 km új, épített meder, valamint kialakítottak 589 km holtágat.
Széchenyi mindent elkövetett azért, hogy a
munkálatokban minél több magyar mérnök
és munkás dolgozhasson. Elsősorban azért is
akarta még ezeket a munkálatokat Magyaror-
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Count István Széchenyi “the most
influential Hungarian reformer”
István Széchenyi was one of the most influential
Hungarian reformer in the XIX. century. Besides his
comprehensive political ideas, his attention was vastly
concentrated on the development of transportation,
the vital factor behind economical growth. Part of this
program was the regulation of the lower Danube,
from Pest to the Black sea. He became the leading figure of the project by the early 1830s. That time, the
river was dangerous for sailing; therefore it was not
efficient as an international trading route. Széchenyi
recognized its potential for both the region and
Hungary, and was successfully lobbying in Vienna for
financial and political support. He was appointed as
high commissioner and supervised the works for
years. During this period, he travelled to
Constantinople and built up relations on the Balkan.
Another important Széchenyi initiative was the development of Buda and Pest as a major political, economical and cultural center of Hungary.

szágon elvégezni, mert mindenki „annak hasznában részesül”.
Széchenyi István híres „Hitel” című művében (1830) igen színes leírással jellemezte a
hazai útépítést. „Az ország sok tájékon zsíros,
fekete vagy ragadós agyag földeken ásatik 5–6
ölre egymástul közegyenleg két mély árok, s
az áldott termékeny föld árkok közé
domboltatik fel ... a munkások képzeltek szerint országutat készítenek, melly minden tréfán kívül hazánkban búza alá alkalmasabb
lenne, mint utazók és társzekerek számára”...
1833–37-ben valósult meg a korszak legjelentősebb útépítése.
Célja az volt, hogy a Kazán-szorosban
magas vízállás mellett is lehetővé váljék a

vontatás, illetve, ha alacsony víz miatt szükséges, az árut kocsikra rakva is lehessen továbbítani. Kezdeményezőjéről nevezték el
„Széchenyi út”-nak.
A Helytartótanácsban, 1845-ben létesített
közlekedési osztály vezetésére Széchenyit kérték
fel, és ő közlekedésfejlesztési elgondolásainak
könnyebb megvalósítása reményében vállalta a
megbízást. Munkatársaival kidolgozott híres
munkáját 1848-ban „Javaslat a magyar közlekedésügy rendezéséről” címen jelentette meg.
Gazdasági számításokat is készítettek, amelyekkel igazolták, hogy a közlekedési eszközök
közül hazánkban a vasút lehet a nemzeti ipar
és kereskedelem fejlesztésének alapja. Javasolták, hogy a hálózatnak a fővárosból sugarasan

kell kiindulnia. Számba vették a kiépítendő
rendszer fő- és mellékvonalait; a tervezet megértését a kötethez csatolt térkép segítette. „A
magyar kereskedelem és iparfejlődés gyülpontja Budapest, ez az ország szíve, mellynek
irányában úgy lehet tekinteni az egyes közlekedési vonalakat, mint megannyi főeret” – áll
a Javaslatban.
Az országgyűlés elfogadta és az 1848. évi
30. törvénycikként törvényerőre emelte, és
céljaira 8 millió forintot szavaztak meg. A korszak legmagasabb színvonalú közlekedéspolitikai tanulmányát állították össze, amely az
ország közlekedésének fejlesztését hosszú időn
át meghatározta.
Kövesdy Tamás
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Állásbörze a BME-n
Már harmadik éve veszünk részt minden tavasszal a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem állásbörzéjén.
Az idei, április 8–9-én szervezett programon meglepetéssel tapasztaltuk, hogy a korábbi évekhez képest jóval nagyobb számban
jöttek standunkhoz érdeklődő fiatalok, akik
talán a válság miatt is komolyabban elgondolkodtak a jövőjükről. A megszokottnál céltudatosabb, felkészültebbnek tűnő, a korábbiaknál nagyobb arányban nyelveket is beszélő, többségében építőmérnökök fordultak
hozzánk.
Ismét sokan voltak, akik még nem is hallottak a COLAS-ról és fokozott érdeklődéssel hallgatták az információkat a Cégcsoport vállalatairól. A kihívásokkal teli üzleti év ellenére is
fogadunk idén szakmai gyakorlatosokat, és
nyilvánvalóan lesz néhány állásajánlatunk kivitelezési vagy műszaki előkészítési területen. Az

Job Fair in the Technical University of
Budapest (BME)
In 2009 Hungarian COLAS Group took part for the third time
consecutively at the Job Fair of the Budapest Technical
University. At the program on the 8th and 9th of April we experienced with surprise, that young interested engineers turned to
us in a much higher number compared to previous years, who
think maybe more consciously about their future. Most of the
applicants were construction engineers with more focused own
view and stronger maturity, more speaking English than usually before. There were quite some of them not at all knowing
about COLAS, so they listened carefully to all information about
the group and subsidiaries. Despite of all challenges of this year,
candidates for professional praxis will be welcome and there
will be some available positions as well. We only have to choose
among the more than 130 applicants, who filled our application data sheet. This year’s more intense interest and the directly experienced success of promoting our group convince us it
was and it will be worth to turn efforts into representation and
promotion of our Group at such events.
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idén jelentkezett több mint 130
pályázó fiatal közül kell kiválasztanunk a legjobbakat.
Az idei élénk érdeklődés és a
közvetlenül tapasztalt siker a

cégeink hírnévének erősítésében meggyőztek
minket arról, hogy érdemes volt és lesz energiát fektetni a COLAS Csoport bemutatásába
és megjelenítésére.
Kövesdy Tamás

Több mint 150 fő részvételével 2009. február
26–27-én tartotta továbbképzését a COLAS
Építő Zrt. a hajdúszoboszlói Barátság Hotelben. A kétnapos rendezvényt Károly Ferenc
vezérigazgató nyitotta meg. Előadásában
hangsúlyozta, hogy az új szervezeti és gazdasági struktúra kialakításának célja egy még
versenyképesebb és még hatékonyabban működő cég létrehozása volt. A szervezeti változásokat érintő gazdasági teendőket Szabó
Tibor, a COLAS Hungária főkönyvelője ismertette. A NIF idei országos közúti fejlesztéseiről,
szerződéses stratégiájáról Boros Péter igazgató,
valamint Tompos Attila igazgató tartott tájékoztatót. Az első nap, záró előadásában Kolozsvári Gyula ügyvezető igazgató a COLAS
Hungária Kft. célkitűzéseiről és az idei év feladatairól beszélt.

Károly Ferenc, a COLAS Építô
igazgatója

Második nap három szekcióban zajlottak
az előadások. A technológiai csoport résztvevői az új útépítési előírásokról, az új aszfaltok

In-course training at COLAS Construction Inc.
COLAS Construction Inc. held the in-course
training on February 26th–27th, 2009 at Hotel
Barátság in Hajdúszoboszló with the participation of over 150 people. General manager Mr.
Ferenc Károly opened the program lasting two
days. In his opening speech he emphasized that
the goal of creating a new organizational and
economic structure was the establishment of an
even more competitive company that functions
even more efficiently.
Mr. Tibor Szabó, chief accountant of COLAS
Hungary presented the economic actions to be
carried out relating to economic restructuring.
Directors Péter Boros and Attila Tompos gave an
introduction of NIF’s national public road projects and contractual strategy for this year. In his
closing speech on the first day managing director
Gyula Kolozsvári spoke of objects and tasks of
COLAS Hungary Ltd. for this year. On the second
day presentations were held in three sections.

Participants of the technology group learned
about new road construction regulations and
quality issues of the introduction of new asphalt
types from the presentation given by technology
manager Nándor Kolozsvári.
Zoltán Puchard, technology manager at
COLAS Hungary spoke of French technologies
and new standards. The subjects covered by the
railway section included, among many others,
the price-value proportion of rails of reinforced
heads as well as the present situation and plans
of the track maintenance of MÁV (Hungarian
Railways).
Led by János Halász the economy section held
consultations with invited experts from COLAS
Hungary (finance manager Mrs. Zsuzsa LukácsGál and chief accountant Mr. Tibor Szabó) about
the accounting rules of JDE 2009, making
reports, as well as about questions of accountancy, taxation and payroll calculation.

bevezetésének minőségi kérdéseiről Kolozsvári
Nándor technológiai igazgató beszámolójából
értesülhettek. A francia technológiákról és az
új szabványokról Puchard Zoltán, a COLAS
Hungária technológiai igazgatója beszélt. A
vasút szekció témái között szerepelt többek
között az edzett fejű sínek használatának árérték aránya, valamint a MÁV pályafenntartás
jelenlegi helyzete és tervei. A gazdasági csoport Halász János vezetésével, a COLAS Hungária meghívott konzulenseivel (Gálné Lukács
Zsuzsa pénzügyi vezető, Szabó Tibor főkönyvelő) a JDE 2009. évi elszámolási szabályairól,
jelentések készítéséről, valamint számviteli,
adózási és bérszámfejtési feladatokról tanácskozott.
A képnapos rendezvény feszített tempóját
némiképp enyhítette a debreceni kötődésű
Hadházi László (Dumaszínház) esti fellépése,
és az azt követő kötetlen beszélgetés.
Pozdora Zsuzsa
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Termelésirányítók összejövetele – 2009
Az ALTERRA Kft. idén februárban is megrendezte szokásos összejövetelét a cég műszaki és
gazdasági területen dolgozó kollégái számára.
Az ismeretterjesztésen túl a budapesti találkozón lehetőség nyílt, hogy tájékozódjunk egymás munkáiról.
Az első napon Sidó Szabolcs ügyvezető igazgató évértékelő beszéde és Kovács Gábor gazdasági igazgató előadása mellett a területi

man pályáztak a Stollmayer-díjra. A díjat
Erdős Dániel nyerte el a Vámház körúton épülő gázvezetéki csomópont áttervezéséről, egyszerűsítéséről írt dolgozatával. Sokévi munkájáért Életmű-díjat kapott Vanya László és
Horváth János. A szakmai programot zenei
előadás, beszélgetés követte.
Az oktatás második napja a betonról szólt.
A Betonszövetség szakértői ismertették a leg-

igazgatók – Görbedi László, Kasza Gyula, Édes
Csaba – beszámolójára is sor került. Ismertették befejezett, illetve folyó munkáikat, valamint a vállalkozási helyzetüket, várható feladataikat. Vendégünk volt Mészáros Gábor
őrnagy, aki a közlekedésbiztonságról tartott
érdekes előadást. Ezt követően röviden szó
esett a biztonságtechnikáról és környezetvédelemről Gál Gergelytől, az irányítási rendszer
aktualitásairól Kiskovács Ferenctől, File János
pedig a gépészet híreiről számolt be. Idén hár-

fontosabb tudnivalókat a minőségről, tartósságról, gyártóról, adalékszerekről... Előadásaikat Tóth József vállalkozási igazgató FIDIC-ről
szóló beszámolója szakította meg. A betonos
továbbképzést egy teszt zárta, melynek helyes
kitöltői jutalomban részesültek.
Sidó Szabolcs mindenkinek megköszönte a
részvételt, s munkatársaink hasznos ismeretekkel, kamarai pontokkal távoztak a rendezvényről.
Marosin Éva

Reunion of production managers,
2009
ALTERRA Ltd. organized the customary reunion
this year again in February for colleagues working at the company in areas of technology and
economy. Beyond the general exchange of information we could learn about one another’s
work at the meeting held in Budapest.
On the first day managing director Szabolcs
Sidó held his year evaluating speech, and further
presentations were given by economy director
Gábor Kovács, as well as by regional directors:
László Görbedi, Gyula Kasza and Csaba Édes. They
presented information on accomplished and
on-going projects, their entrepreneurial situation and expected tasks. Major Gábor Mészáros
was our guest too; he held a very interesting
presentation about traffic safety. After this we
listened to the lecture of Gergely Gál, speaking
of safety technology and environmental protection, Ferenc Kiskovács on the most recent developments of the controlling system, while János
File gave an account of news in the field of
mechanical engineering. Three persons applied
for the Stollmayer Prize this year. The winner
was Dániel Erdős with his essay on the redesigning and simplification of the gas pipe interchange being constructed on Vámház
Boulevard. László Vanya and János Horváth also
received a Life’s Work Prize for their many
years’ work. A musical performance and informal conversation followed the technical programs.
The second day of the training was all about
concrete. Experts from the Concrete Association
gave us the most important information on
quality, durability, manufacturers and additives. At one point entrepreneurial director
József Tóth interrupted the series of lectures with
his presentation on FIDIC. The concrete in-service training was closed with a test, where those
who filled the test out successfully were rewarded.
Szabolcs Sidó thanked everyone for their
participation and our colleagues left the event
with useful experience and chamber points.

Az ALTERRA Kft.-nél a 2008-as esztendő
Stollmayer-díjasa Erdős Dániel, az NLI építésvezetője.
■ Gratulálok a díjhoz! Úgy tűnik, a bátyád
nyomdokaiba lépsz!
Az ALTERRA vezetőségének nagyon köszönöm, hogy így döntöttek, és nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy én kaphattam meg az
idei díjat, és ezáltal tagja lehetek ennek a
„klubnak”. A nagyon szoros versenyben nem
gondoltam, hogy én leszek a befutó. Hárman
pályáztunk erre a díjra, mindenki nagyon szép
munkát mutatott be.
■ Először pályáztál?
Egy korábbi pályázatra 2006-ban elkezdtem
írni egy dolgozatot, de idő hiányában félbeszakadt és a leadásig nem jutottam el, így ez
volt az első beadott dolgozatom.
■ Mi volt a dolgozatod témája, amivel most
nyerni tudtál?
A Fővám téri sok szép feladat közül a dolgozatban a nagy átmérőjű vízvezetékek áttervezéséről, kiépítéséről írtam. 2007 decemberében kezdtem el a tervekkel foglalkozni, már itt
a munkák elején láttam, hogy ez meglehetősen komplex feladat lesz. A nagyátmérőjű
vezetékek kapcsolati csomópontjait – némi
segítséggel - gyakorlatilag én terveztem át.
Többszöri átrajzolás, átalakítás során találtuk
meg a legoptimálisabb csomóponti kialakítást, melyet aztán az üzemeltetővel és a megrendelővel is sikerült elfogadtatnunk.
■ Sokat foglalkoztál ezzel? Nagyon profi
vagy!
Nem gondolom, hogy ez profizmus.
Pályakezdőként, amikor elkezdtem dolgozni,
még nagyon zöldfülűnek éreztem magam,
idővel kicsit sötétebb zöld lett a fülem. Ha
valaki szereti és érdekli, amit csinál, az idő
során kialakul némi rutin. Nem mondanám
magam még rutinosnak, de a szakmában
eltöltött nyolc év alatt sokat tanultam.
Minden új munkához úgy állok hozzá, hogy
először megijedek tőle, aztán belemászok a
műszaki feladatba, megpróbálom megérteni a
munka rendszerét, működését, megkeresni a
kritikus pontjait. Miután megértettem, az a
kezdeti ijedtség inkább izgalommá alakul át.
Akkor lehet egy munkát jól elvégezni, hogyha
az ember szereti is, és érti is, amit csinál, az
izgalom pedig javít a koncentrációképességen.
2004–2006-ban nagy átmérőjű vízvezetékekkel
foglalkoztam. A budai NA800 főnyomó-vízvezeték felújítása zajlott több kilométer hosszú
szakaszon. Itt a vízvezeték-rendszereknek a
szakmáját megszoktam, bizonyos mértékben
megtanultam, hogy milyen idomrendszerek,
kivitelezési technológiák léteznek. Ebből nyilván sokat tudtam meríteni, és így szerencsésen alakult, hogy a Fővám térnél megint nagy
átmérőjű vezetékekkel tudtam foglalkozni.

■ A Fővám tér után kaptál egy még nagyobb
feladatot. Hogy kerültél Észak-Pestre?
2008 végén elég nagy változások történtek a
cégcsoportban, az átszerveződés során átkerültem az NLI-hez. Egyik szemem sírt, a másik
nevetett, mert a régi kollégákat, a jól megszokott munkakapcsolatokat otthagyni kicsit
nehézkes volt. Ugyanakkor egy ilyen gyönyörű
feladatban, mint amiben most lehetőséget
kapok, nagy megtiszteltetés részt venni.
Nagyon jó kis csapat alakult ki, többen több
helyről érkeztünk, de pár hónap alatt összecsiszolódtunk, és jó hangulatban tudjuk végezni
a komoly és felelősségteljes munkát.
■ Mi itt a feladatod?
Építésvezetőként most kettős feladatot látok
el, félig kint vagyok és irányítok, félig pedig
bent komoly háttérmunkát végzek többedmagammal az előkészítésekben, ill. a munkák
műszaki kitalálásában. A tervezőkkel napi
szinten kapcsolatban állok, és velük közösen
találjuk ki, hogy mi is épüljön.
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A 2008-as Stollmayer-díj nyertese

■ Köszönöm a beszélgetést, sok sikert és
kitartást a továbbiakban!
Lengyel Levente

The Winner of the 2008
Stollmayer Award
Dániel Erdős, Project Supervisor of NLI is the
winner of the 2008 Stollmayer Award at
ALTERRA Ltd.
– What was the topic of your study that
enabled you to win the award?
– From the several fascinating challenges at
Fővám tér, I wrote the paper on the redesigning
and development of large diameter water pipes.
I started to look at the plans in December 2007
and saw at the very beginning of the works that
it would be a rather complex task. Practically I
redesigned, with some help, the connection
nodes of large diameter pipes. We found the
most optimal node structure after several
redesigns, for which then we were able to
obtain the approval of both the operator and
the client.
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Az ALTERRA Kft. pillére:
Bujdos Péterné gazdasági asszisztens
Bujdos Péternével a BTI budaörsi irodájában
ültünk le egy kellemes beszélgetésre. Erzsike
itt központi embernek számít, energiájával,
közvetlenségével, talpraesettségével és határtalan segítőkészségével igazán megérdemelte,
hogy az ALTERRA pillérjeként köszöntsük.
■ Gratulálok az elismeréshez! Meséld el, kérlek, mikor és hogyan kerültél a céghez?
Huszonkét éve dolgozom az ALTERRÁ-nál.
Előtte a 23-as Állami Építőipari Vállalatnál
dolgoztam hasonló munkakörben. Az
ALTERRÁ-nál mint teljesítményelszámoló
kezdtem. Úrkúton születtem, egy szép kis
faluban, Veszprém és Ajka között. Nyolcan
vagyunk testvérek, én voltam a legkisebb.
Mindig imádtam a nyüzsgést, így könnyen
megtaláltam a helyem a fővárosban.
■ Hogy élted meg a legutóbbi változásokat?
Mindig változik valami, évről évre. Nehezen
viselem a változásokat, de már nagy gyakorlatom van benne. Ahogy megbarátkoztam a
helyemmel a Lakatos utcában, el kellett jönni,
de most már megszoktuk, belaktuk a budaörsi telephelyet. 1992-től vagyunk Budaörsön,
azóta szépen kiépült a környék is. Jól érezzük
itt magunkat. Az új dolgok jönnek, a régiek
mennek, és alkalmazkodni kell. Megbízott irodavezetőből most gazdasági asszisztens lettem, de a feladatom ugyanaz.
■ Hogy telik egy munkanapod?
Szeretek korán jönni, és találkozni a fiúkkal,
mielőtt kimennek a munkaterületre, elrendezni azokat a papírokat, amiket a dolgozóknak kell kiküldeni. Mikor a bentiek és a főnö-

keim bejönnek, akkor nagy forgalom van az
irodámban. Ez egy központi szoba, ritka, hogy
egyedül vagyok.
■ A kollégáiddal való munkakapcsolatod
milyen?
Szeretem őket, régóta együtt dolgozunk, a fiatalok mintha a gyerekeim lennének. Mindenkit az első perctől kezdve ismerek, bizalommal
fordulnak hozzám, mert amiben tudok, segítek. Szeretem magam körül a fiatalos nyüzsgést, lendületben tart.
■ Mire vagy a legbüszkébb?
Legbüszkébb a két nagy gyerekemre vagyok.
Hajni mint nyári gyakorlatos került az
ALTERRÁ-hoz, s megvetette itt a lábát, aminek
nagyon örülök. A fiam is dolgozott az
ALTERRÁ-nál pályakezdőként, de őt a magasépítészet érdekli. Jelenleg főiskolára jár, építőmérnök szeretne lenni. A családunkból így
mindenki kapcsolódik az építőiparhoz, ez családi vonás. Szeretek itt dolgozni, úgy érzem
elfogadtak és szeretnek a munkatársaim. Ide
jó bejönni. Próbáljuk úgy kialakítani a környezetünket, hogy az itt töltött sok idő kellemesen teljen. Jó a társaság, összefogunk,
összetartunk, remekül kijövünk egymással.
Nem is tudom elképzelni, mi mást tudnék
ezenkívül csinálni. Az emberek jönnek-mennek, szeretek az emberekkel foglalkozni, nekem mindenki a szívem csücske. Én vettem fel
őket évekkel ezelőtt, akárcsak Édes Csabát. Itt
volt kezdő, azóta is tart a jó viszony.
■ Szabadidődben mit csinálsz, van valami
hobbid?

Pillars of ALTERRA:
Mrs. Péter Bujdos
Mrs. Péter Bujdos, Erzsike, is someone who is
always at the center of everything at the BTI
office in Budaörs. With her energy, informality,
quick-wittedness and unlimited helpfulness she
has really earned to be greeted as a pillar of
ALTERRA.
She has been working at ALTERRA for twenty-two years. She started her career as a performance calculator. She likes to arrive early to her
office to arrange the documents she needs to
send out to workers. Lots of people visit her
office every day, she can rarely be found there
alone. She likes her colleagues a lot, having
worked with them for a long time, she looks at
them as if they were her children. She has
known everyone from the first minute and
people turn to her with confidence, knowing
she will help with whatever she can. She loves
the youthful bustle around her, she says this is
what keep her in motion.

Hétköznap nincs túl sok szabadidőm. Szinte
mindennap főzök. Imádok főzni. Hétvégén az
időmet a gyerekeimmel, a kutyákkal és a barátaimmal töltöm. Nagyon szeretek utazgatni,
kirándulni, fürdőket látogatni. Pár hete is
Bánkon voltunk a lányommal kikapcsolódni.
Szívesen meglátogatom a testvéreimet vidéken, és nyáron sokszor ők is 1–2 napot nálam
töltenek. Ezen felül marad az otthoni munka,
takarítás, nagy bevásárlás.
■ Köszönöm az interjút! Kívánok Neked
további jó munkát és egészséget!
Marosin Éva
Kereszturi Katalin,
Bujdos Péterné,
Sebestyén Rita,
Hartauer Margit,
Guruzné Illés Zsuzsanna
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Bányai Zoltán munkaterületére érve Zolin
megnyugtató határozottságot, mindenre és
mindenkire kiterjedő figyelmet, odafigyelést
láttam. Semmi kétség, szaktudásával pillérként 33 éve támasza ő az ALTERRÁ-nak, emberségességével, tapasztalatával jó vezetője a
csapatnak, a brigádnak.
■ Gratulálok az elismeréshez, örülök, hogy
mint pillért köszönthetlek. Utazzunk az
időben a kezdetekhez! Mikor is volt az?
Az ALTERRA elődjéhez, a Közmű- és
Mélyépítő Vállalathoz 1977. május 12-én jöttem dolgozni, mint szobafestő-mázoló, tapétázó. Előtte Egerbe jártam iskolába, szakmunkásképzőbe. A Lakatos utcában kezdtem, mint
karbantartó, egy szakmunkás TMK-ba kerültem. 1980– 82 között a katonaévek következtek. Visszatérésem után következett egy igen
szép feladat, mégpedig az Angyal utcai székház átépítése, felújítása, feladatunk a teljes
szakipari munka elvégzése volt. A további évek
során sok nagy munkában vettem rész, ilyen
volt például a Hasznosi vízlépcső építéséhez a
fazsaluzatok készítése. A mi társaságunk 1–2
hétre vonult le akkor egy-egy feladathoz, önálló, testre szabott munkarészekre, és ha be kellett segíteni a beruházásoknál lemaradás
miatt a szakipari munkákkal. Egy korszakváltás következett 1985-ben a család miatt, ekkor

Hordós István,
Glonczi Gábor,
Király Ernő (lent),
Lakatos Lajos,
Fehér László,
Husonyica János,
Dányi Barnabás,
Bányai Zoltán

nősültem meg. Igyekeztem budapesti munkahelyeken feladatokat vállalni, az akkori 51-esre
kerültem kőművesként, majd kitűzőként dolgoztam Karikás István jóvoltából.
■ Változatos feladatokat hozott ez az időszak?
Igen, részt vettem csatornaépítési, távfűtési,
vízvezeték-építési munkákban. 1989-ben a
rendszerváltás nekünk csak részben hozott átalakulást. Az egységünk kisebb létszámmal
ugyan, de megmaradt, káposztásmegyeri székhellyel. Az ottani lakótelep építésében nyolc
évig tevékenykedtünk, én már mint művezető.
Alapozási feladatokat csináltunk itt, ahogy
később Dunakeszin, illetve Gödöllőn is. 1994ben részt vehettem a nagykörúti víz- és gázvezeték-felújításokban, előtte pedig a Hungária
körút felújítását csináltuk több ütemben. Építettem mélygarázst is, erre a szerkezetépítésre
Gödöllőn, a piacnál került sor.
■ Úgy érzem, hogy szívesen emlékszel vissza!
A munkákon kívül a munkatársakra, a közösségre is! Nagy létszámmal dolgoztunk anno,
de nagyon családias volt a hangulat, igazi segítőkész társaság. Sokat tanultunk egymástól, és
büszkén mondhatom, sokat tanultam a készséges munkatársaktól, ha jól bele gondolok,
szinte mindent tőlük, illetve egymástól tanultunk, tanultam. Sajnálkozom kicsit azon, hogy

egyre tompul, homályosodik ez a dolog, hiszen
egyre többet, egyre feszültebben kell teljesítenünk a talpon maradás miatt.
■ Optimista ember benyomását kelted, nem
tűnsz elveszettnek, letörtnek a jövő miatt.
Folyamatosan nehéznek mondtuk a mögöttünk lévő éveket is, de mindig összehoztuk.
Tény, hogy nehezen indult az év, a feladatok
később jelentkeznek, de nem látom reménytelennek a jövőt, sőt a közeljövő konkrét feladatait már tudjuk, ismerjük.
■ Örülnék, ha 10 év múlva ilyen alapossággal és lelkesedéssel tudnánk beszélgetni az
elmúlt évek történéseiről!
Akkor már nyugdíjra készülök majd, ha csak
nem tolódik ki a nyugdíjkorhatár!
■ Köszönöm a beszélgetést, jó egészséget, boldog unokával töltött órákat kívánok!
Patócs Zsolt

Pillars of ALTERRA Ltd:
foreman Mr. Zoltán Bányai
As I got to Zoli Bányai’s work site I immediately sensed
reassuring resoluteness, devotion and attention towards
everything and everyone on Zoli’s face. No doubt about
it, with his expertise he has been the pillar of ALTERRA
for 33 years, his humanity and experience has made him
an excellent leader for the team and the brigade.
“Apart from works I am always glad to remember old
workmates and the community, too! We used to have a
lot more people in our teams but we had a very familiar
spirit, we were a bunch of really helpful fellow workers.
We learnt a great deal from one another and I can proudly say that I certainly learnt a lot from my helpful colleagues. If I think about it I realize I actually learnt almost
everything from them. I am a bit sorry about that it this
all is getting blunter and more obscure, for we have to
make more and more efforts in a more and more tense
manner to keep our position on the market.”

BÜSZKESÉGEINK

Az ALTERRA Kft. pillére:
Bányai Zoltán mûvezetô
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Vanya László Életmû-díja
Vanya László az ALTERRA Kft. szokásos évi
termelésirányítóknak tartott továbbképzésén
vehette át a megérdemelt Életmû-díjat. Társaságunk vezetése így ismerte el több évtizedes fáradságos munkáját, szakmai hozzáértését és érdemeit a munkavédelem területén.
Többszöri telefonos egyeztetés után sikerült
szerénységébôl fakadó ellenállását legyôznöm
és riportot készíteni vele.
■ Mindenekelôtt engedd meg, hogy jókívánságaimat fejezzem ki a méltó kitüntetésért. Mondd, milyen érzés volt a sok kolléga elôtt Sidó Szabolcs igazgató úrtól átvenni a megtisztelô díjat?

tô. Szakmai irányításom mellett tevékenykedtek a Csoporthoz tartozó hat cég biztonságtechnikai szakemberei.
■ Van-e valami olyan történés, amire a többinél szívesebben emlékszel, ami jobban
megmaradt benned, amit sikeresebbnek
ítélsz?
Nem, nem tudok különbséget tenni, semmi
olyan eseményrôl beszámolni, ami különleges
lett volna. Számomra a kisebb volumenû
munkáink is ugyanolyan fontosak voltak,
mint a kiemelt nagyberuházások. Igyekeztem
mindig a maximumot nyújtani. Munkám
igazi elismerése tulajdonképpen már évekkel

ha az egyénekben nincs meg a szándék. A
megelôzés másik lényeges eleme a meggyôzés.
Meg kellett gyôzni az érintetteket, hogy amit
megkövetelünk, az nem ellenük, hanem az ô
érdekükben történik. Ebben a kérdésben
közvetlen felettesem, a cégvezetô igazgató teljes mellszélességgel mellém állt, és minden
segítséget megadott, a pénzügyi feltételeket
biztosította. Mindezek érdekében mindig arra
törekedtem, hogy közvetlen és jó személyes
kapcsolatom legyen mindenkivel, a darukötözôtôl a közvetlen termelésirányítón át a legfelsôbb vezetésig. Ha valami probléma adódott,
az érintett termelésirányítót bevonva elsôsorban azt vizsgáltam, mi volt az ok, hogyan tudjuk rendbe hozni. Nem a felelôsségre vonás,
nem a retorzió volt az elsôdleges.
■ Utolsó, meglehetôsen váratlan és frappáns
kérdés: milyen érzés nyugdíjasnak lenni,
mik a terveid?
Hiányzik a nyüzsgés. Amit az ember aktív korában taposómalomnak gondol, az most egy
vágyálom. Tervem pedig, hogy amíg csak
bírom, valami hasznosat tegyek. Most például
eseti megbízások keretében biztonságtechnikai tervek felülvizsgálatával foglalkozom.
■ Még egyszer szívbôl gratulálunk és kívánjuk elképzeléseid megvalósulását!
Kertész Lajos

László Vanya, retired
safety technology manager

Elôször is, amint ez biztosan látható is volt,
meghatódottsággal vegyes örömteli érzés lett
úrrá rajtam. Ami talán sokkal lényegesebb
– de amit nem biztos, hogy sikerült kimutatni –, az a mérhetetlen büszkeség. Igen, nagyon
büszke vagyok, hogy 69 évesen, 49 év munkaviszony után így fejeztem be aktív pályámat.
■ Légy szíves, foglald össze, hogyan jutottál
idáig, illetve mondd el magadról azt, amit
megoszthatunk olvasóinkkal.
1981 októberétôl dolgoztam a Közmû- és
Mélyépítô Vállalatnál, elôbb munkavédelmi
elôadóként, majd 1988-tól mint biztonságtechnikai irodavezetô. Ezt megelôzôen egy
magasépítô cégnél voltam fôgépész. Az átalakítás után pedig az ALTERRA Kft. alkalmazottja lettem, szintén irodavezetôi beosztásban.
Az iroda 2–3 kollégával intézte a Társaság
munkavédelmi, tûzvédelmi és vagyonvédelmi
feladatait, és el ne felejtsem: az emelôgépekkel
kapcsolatos teendôk ellátását. 2002-ben pedig
a cégcsoport tulajdonosánál, a COLAS Hungária Kft.-nél lettem biztonságtechnikai veze-
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ezelôtt megtörtént, amikor is az évenként
bekövetkezett munkahelyi balesetek száma
nyolcvanról a jelenlegi szintre: évi háromnégyre csökkent.
■ Ezt a kitûnô eredményt mily módon sikerült elérned? És ha nem haragszol a kissé
provokatív kérdésért: hogyan sikerült elfogadtatnod magad? Hiszen munkavédelmisnek lenni nem kifejezetten népszerû
dolog.
A két, csak látszólag össze nem függô kérdésre
adandó válasz viszont szorosan összefügg,
egymáshoz kapcsolódik. A munkahelyi balesetek számának csökkentésére irányuló stratégia csak egy lehet: a megelôzés, a megelôzés és
a megelôzés. A megelôzés egyik oldala a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése. Ennek komoly anyagi vonzata van,
hiszen ehhez beruházni kell, mégpedig nem is
keveset. Az egyéni és kollektív védôfelszerelések meglehetôsen sokba kerülnek, a rendszeres ellenôrzésnek is jelentôs költségvonzata
van. Mit sem ér a tárgyi feltételek biztosítása,

László Vanya received the well-earned Life’s
Work Prize at the regular annual in-service
training held for production managers at
ALTERRA Ltd. This is how our company’s management appreciated Mr. Vanya’s several
decades’ devoted work, professional expertise
and merits in the area of work protection. After
several conversations over the phone I finally
managed to bear down his resistance that
comes naturally from his modesty and talk him
into making an interview with me. There can be
only one strategy aiming at the reduction of
work site accidents: prevention, prevention and
again, prevention. One of the aspects of prevention is to provide for conditions for the purpose
of safe work. This may have significant costs, as
we need to make investments, in fact, a lot of
investments. Individual and collective protection equipment is rather expensive, regular
check-ups cost a greed deal of money, too. What
is the point in providing the necessary material
conditions when the individuals do not have
the intention? Another important element of
prevention is conviction. We need to convince
those concerned of that what we demand is not
against them, but is in their own interest. In this
matter the company’s manager, my direct superior is supporting me with full force and has
given me all the help I needed, including financial conditions. For all this purpose I have
always made every effort to have an informal
and good personal relationship with everyone
from crane slingers through direct production
managers to the top management. If we ever
had any problem I always tried to find out with
the production manager’s help what the problem was caused by, and how we were able to get
it fixed. Holding people responsible or even
punishment was never in our primary field of
view.

Sok szerencsét!
Kiss Gézával az ALTERRA központjában ültem
le beszélgetni, abból az alkalomból, hogy a
cégnél eltöltött munkájáért Életmű-díjat
kapott egy külön ünnepségen, melyet a vele
együtt dolgozó vezetők is megtiszteltek jelenlétükkel.
■ Először is gratulálni szeretnék az elismeréshez! Szeretnél-e hozzáfűzni valamit?
Nagyon örülök, hogy részesültem ebben az
elismerésben. Az égieknek, a családomnak és a
saját kollegáimnak köszönhetem, hogy ilyen
szépen eltölthettem a munkás éveket. Ha az
ember például nem lett volna egészséges,
akkor ezt biztos nem lehetett volna csinálni.
A díjat azzal vettem át, hogy ebben nem csak
az én munkám van benne, hanem mindazoké,
akikkel együtt dolgoztam, akikkel közösen
végeztük a feladatokat, mert az a véleményem, hogy a mi munkánk nem egyszemé-

idők betartása területén. Ezekre büszke
vagyok. A hasznosi vízmű, melynek csak a
befejező szakaszában vettem részt, is nagyon
szép mérnöki feladat volt. Szombathelyen a
FALCO gyár részére építettünk vasbetonból
készült mély műtárgyat, Szentgotthárdon az
odatelepülő OPEL részére készítettünk festőüzemi mélyműtárgyat. Az ember legszívesebben azt mondaná, hogy mindenre büszke. A
tervet teljesíteni kell, és ezt minden évben
sikeresen meg is tettük. Kezdetektől fogva
olyan kollégákkal dolgoztam együtt, akik mindig szívükön viselték a munkájukat.
■ Mostanában mivel töltöd el az idődet?
Ennek az életszakasznak a lezártával kell egy
átállás, berendezkedni egy más életformára.
Nekem most öt unokám van, akik között két
ikertestvér is van. Őrájuk is több idő jut.
Hobbim az úgynevezett hajós csomók készíté-

lyes. Egy ember ezt nem képes elvégezni,
hanem egy közösségbe ágyazva, mindenki a rá
háruló feladatrészeket végzi el, és ebből áll
össze a végtermék, az elkészült létesítmény.
■ Mikor és hogyan kerültél a céghez?
A céghez úgy kerültem, hogy egy lakótársam,
aki itt dolgozott, szólt nekem, van itt egy lehetőség. Ez 1973-ban volt. Akkor Közmű- és
Mélyépítő Vállalatnak hívták a céget. Ekkor
kerültem a leninvárosi főépítésvezetőségre.
■ Mire vagy a legbüszkébb?
A legemlékezetesebb számomra az a Leninvárosban végzett munka, ahol német, japán
beszállítókkal dolgozhattunk együtt, mert ott
fokozott követelmények jelentek meg a minőségbiztosítás, a minőség-ellenőrzés, a határ-

se, melyet nagy érdeklődéssel űzök. Ezenkívül
nagyon szeretek olvasni, kedvelem a krimiket,
s hobbiszinten tanulom az angol nyelvet.
■ Hogyan jött ez a különleges hobbi, a hajós
csomók készítése?
Még 12–13 éves koromban néhány nyarat
eltöltöttem egy balatoni vitorláson, ekkor kerültem a vitorlázás közelébe. Majd később
vásároltam egy angol nyelvű könyvet, melyben
láttam egy csomót, levelezni kezdtem ennek a
könyvnek az írójával, aki fölhívta a figyelmemet különböző forrásokra. Így elkezdtem errôl
szóló könyveket beszerezni, és van néhány
csomó, amit el is tudok készíteni. Amikor a
fémmegmunkálás fölfejlődött, megjelent a
csavarkötés, a hegesztett, szegecselt kötések. Ez

I sat down to have an interview with Mr. Géza
Kiss at the ALTERRA headquarters on the occasion of him having received the Life’s Work
Prize in acknowledgement of his devoted work
at the company.
“I am very glad to have received this honor.
I can thank the powers above, my family and
my own colleagues for that I have been this
lucky and spent all these years with work. If one
is not healthy, for example, this could not be
happening for sure. I received the Prize saying
that it is not just my work that is behind it, but
everyone’s that I have worked with, everyone
with whom I shared all those tasks. My opinion
is that this job is not a one-man job. One man
can not do all this by himself, but it takes an
entire community, where everyone takes their
own share of the tasks, which then results in the
final product, the accomplished establishment.”

BÜSZKESÉGEINK

Good luck!

a szakma sajnos hanyatlásnak indult, és ma
már csak a hagyományápolók foglalkoznak
vele. Jelképesen átadom mindenkinek az itt
látható „Jó szerencsét csomó”-t!
■ Köszönöm szépen a beszélgetést! Jó egészséget, sok szerencsét kívánok a jövőben is!
Ágói Attila
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COLAS Hungária Fotópályázat
2008
„Mivel az ábrázolnivaló teljességgel utánozhatatlan, a föladat csak az, hogy lényegét, a mondandóját le tudjuk fordítani, valami közös
nyelvre. De épp az késztet bennünket valamiféle
újrateremtésre, az, hogy az ábrázolandó lényegéhez mindenképpen hűségesek maradjunk,
hogy azt el ne áruljuk.”
(Brassai Gyula)
Sok cégnél tapasztalható az a vezetői gondolkodás, hogy a munkahelyen csak a munka a
lényeg, az élet csak a munkáról szólhat. Az így
gondolkodó vezetők az emberi alkotóvágy egy
bizonyos dimenzióját figyelmen kívül hagyják. A munka szeretete a teljes ember, az egész
személyiség alkotóvágyából fakad. És ha a
munkahelyi közegben a szoros értelemben
vett munka mellett teret kaphat az ember más
irányú alkotása, az meghatványozza a munka
és a hivatás szeretetét, és új dimenziókat nyit
a kollegialitás minőségében.
Ezért támogatta a COLAS Hungária Csoport vezetése, hogy a két évvel ezelőtti alkalom
után másodszorra is meghirdesse 2008-ban a
zsûri értékelésével, díjakkal és kiállítással megkoronázott fotópályázatot. Ezúttal a

Keleti Éva
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témakörökben 39 munkatársunk pályázott a
saját felvételeivel.
A zsűrinek két fotóművész volt a tagja.
Keleti Éva a hazai fotós társadalom kiemelkedően elismert alakja, az utolsó negyven évben
nem volt olyan színházzal, tánccal foglalkozó
kiadvány, amely nélkülözhette volna fotóit,
amelyek közül némelyik a magyar fotótörténet része is lett. Keleti Éva 2008-ban Prima
Primissima díjat kapott. A két évvel ezelőtti
első fotópályázattól kezdve Kallus György fotóművész, fotóriporter, az Axel Springer munkatársa a fotópályázat mentora, tanácsai és támogatása nélkülözhetetlen a fotópályázat
méltó és igényes megrendezéséhez. Kallus
György a „Hírek – képekben 2008” sajtófotópályázaton számos díjat nyert. A zsűri tagjai a
COLAS Hungária Kft. részéről Kolozsvári Gyula
ügyvezető igazgató és Kövesdy Tamás humánerőforrás-vezető, a COLAS újság szerkesztőségi tagja voltak. A pályázatra beérkezett közel
ezer fotó közül Keleti Éva fotóművész választotta ki azt a több mint száz képet, amelyekből ezután a zsűri jelölte ki a kiállítandó 45
képet és döntött a díjazott fényképekről.
2009. április 16-án, csütörtökön rendeztük
meg a fotópályázat díjkiosztó ünnepségét, és a
kiállítás megnyitóját a COLAS Hungária Technológiai Igazgatóságának oktatótermében. A
kiállított képek szerzőin kívül leányvállalata-

inktól is érkeztek vendégek. A díjkiosztó bevezetőjében Keleti Éva elmondta, a mai digitális
képkészítési lehetőségek dömpingje mellett
jelentősen felértékelődik a fényképezés tudatos motívuma, a témaválasztásra, a komponálásra fordított figyelem, és a COLAS Hungária
amatőr fotópályázata ezt az értéket mutatja
fel. Meglepte a képek amatőr pályázatokhoz
képest magas színvonala. Látszik, hogy a fotósok tudatosan, gondolkodva keresik fotózáskor a témát és kompozíciót. Kifejezte örömét,
hogy munka mellett sokan és eredményesen
tudnak foglalkozni a fényképezéssel. Ennek
alapján biztos abban, hogy az ilyen cégeknél
baráti légkörben dolgoznak a munkatársak. A
díjak átadásakor az egyes díjazott képekről is
szólt néhány méltató szót. Az oklevelek és
pénzdíj mellett a díjazott képek szerzői Keleti
Éva „Oly távol és közel” című fotóalbumát
kapták ajándékba, amely a művésznő fotóiból
készült életmű-válogatás. A díjakat Kolozsvári
Gyula ügyvezető igazgató adta át.
A résztvevők láthatóan komoly érdeklődéssel tekintették meg a kiállított képeket. A kiállítás minden munkatársunk számára látogatható május végéig, de a korábbi rendezvényünkhöz hasonlóan később a kiállítást megszervezzük leányvállalataink központjaiban is
és a képeket a COLAS újságban is folyamatosan bemutatjuk.
Minden díjazottnak és a kiállított képek
szerzőinek ezúton is gratulálunk!
Kövesdy Tamás
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Díjazottak
MUNKATÁRSAINK kategória
I. díj
KÓSA PÉTER: Hajnali munkakezdés
II. díj
MAROSIN ÉVA: Ebédszünet
III. díj
KERTÉSZ LAJOS: Mik a kilátások?
TERMÉSZET kategória
I. díj
PATÓCS ZSOLT: Egy egér rémálma
II. díj
KERTI MÁRTA: A Nap csókja
III. díj
ZSOLTI TAMÁS ZSOLT: Bogárlakások
SZABADIDŐ kategória
I. díj
MAROSIN ÉVA: Rögtön jövünk!
II. díj
KERESZTURI KATALIN: Mínusz harminc fok
III. díj
KERTI MÁRTA: Keretek közt

Marosin Éva Ebédszünet címû fotója II.,
a Rögtön jövünk! címû pedig I. díjas lett

Különdíjak
Keleti Éva különdíja
PUSKÁS IMRE: Csenge
Kolozsvári Gyula különdíja
KERESZTURI KATALIN: Gleccserfolyó
Kallus György különdíja
POSZPISEK ANIKÓ: „Uralhatták volna
az univerzumot, de…”
A COLAS Csoport újság különdíja
MIRK GYÖRGY: Játék

COLAS Hungária Photo Competition
2008 – exhibition opening,
announcement of the results
In 2008 we announced the COLAS Hungária Photo
Competition for the second time after the previous
similar event in 2006, which proved to be a great success. Almost 1,000 photos were sent to the competition, and this clearly demonstrates that the employees
of the group like to engage in creative activities in their
free-time with great pleasure. Out of the nearly one
thousand photographs the exacting professional jury
finally selected those 45 photos, which were exhibited
at the training room of the technological directorate of
COLAS Hungária. The members of the jury were: Éva
Keleti, photo artist, who received the prestigious price
of Prima Primissima in 2008, György Kallus photographer, press photographer, Axel Springer, Central
Office, and from COLAS Hungária Ltd. Mr. Gyula
Kolozsvári general manager and Tamás Kövesdy HR
manager. The opening ceremony and announcement
of results was held on the 16th of April 2009. The exhibition was opened by Éva Keleti, expressing in her
speech the high artistic quality of the photos and
appreciated how imaginative and resourceful the photographers were. Mr. Gyula Kolozsvári general manager handed over the prizes and certificates, then he
expressed his recognition towards the competition and
warmly welcomed the photographers who entered the
competition. This program is a great success and a
clear sign of solidarity within the company, then he
officially opened the exhibition.

Kereszturi Katalin Mínusz harminc fok című fotója II. díjat,
míg Gleccserfolyó című képe különdíjat nyert
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Dél-borsodi séta I. rész

A Helsinki Nyilatkozat, az „európai béke” aláírásának idején mondta Illyés Gyula, hogy
„Magyarország végre történelmi szélárnyékba
került”. Ez a gondolat járt az eszemben, amikor az oly sokat szenvedett magyar nemzet
első nagy tragédiájának színhelyén, a muhi
mezőn keresem a múlt emlékeit.
Ez a dél-borsodi terület a Hernád, a Sajó és
a Tisza összefolyásának vidéke. A Tisza szabályozása előtt egy több száz hektáros, hatalmas
vízjárta terület volt. A kiemelkedő dombokon
és magaslatokon települtek az első falvak.
Sajnos 1241-ben, majd 1596-ban 30–35 település teljesen elpusztult, ezért az Árpádok
korából itt kevés tárgyi emlék maradt fenn.

A muhi mező és történelmi eseményei
Az 1241. április 11-én lezajlott tatár–magyar
ütközet a magyar nemzet első évszázadokra
kiható tragédiája. A honfoglalástól eltelt 350
évben a magyarság megszerezte és betelepítette a teljes Kárpát-medencét. Az 1200-as évekre
a Kárpátokon túllépve már Moldvában is virágzó falvakat, városokat hoztak létre. A tatárjárás okozta veszteség ezt a folyamatot állította meg, melyet a nemzet igazán soha nem hevert ki. Ez a muhi csata igazi tragédiája.
A magyar hadvezetés és IV. Béla király számos hibát követett el a harc előtt és az ütközet alatt, majd az ezt követő egy évben. A
korábbi híreket semmibe véve csak a március
eleji vereckei betörés után kezdett a király
készülődni az ország védelmére. A csata színhelyéül a Sajó melletti síkságot szemelték ki,
mely abban az időben egy mocsaras, lápos
árvizes terület volt. Az akkor nagy folyónak
számító Sajón csak két átkelőhely volt, itt
akarták a tatárokat megállítani. Az esemény

A Magyar Golgota

A csata helyszíne

Ilyen lehetett a szekértábor

közismert, a szekértáborral körülvett magyar
tábor mind védekezésre mind támadásra
alkalmatlan volt. Számos nemes, kiváló katona és a templomos lovagok vettek részt az
ütközetben. A tatárok a teljes magyar sereget
lemészárolták. IV. Béla és öccse, Kálmán herceg – aki egy Szent Lászlóhoz hasonlatos lovag

király lehetett volna – két irányba törtek ki.
Kálmán teljes kíséretével elpusztult. IV. Béla is
csak hihetetlen szerencsével menekült meg a
Bükkön át. A csata helyét (a szekértábort) a
mai napig sem lehet pontosan meghatározni.
Az tény, hogy az esemény a két átkelőhely
között zajlott le, egy 5 km hosszú partszaka-

SZABADIDÔ
A szeszélyes Sajó öreg fáival

szon. Így ha Nyékládháza és Tiszaújváros
között bárhol megállunk, biztosak lehetünk,
hogy a Sajó menti csata véráztatta földjén
járunk.
A muhi csata emlékhelyét 1991-ben, a 35.
számú út muhi elágazásánál építették fel. A
keresztekkel ékesített domb a Magyar Golgota
nevet kapta. Talaját az ónodi vár földtakarójából hozták. A tetején álló lélekharang a szélben megcsendül az elesettek emlékére. Aki
erre jár, álljon meg pár percre!
Tóth József

Az emlékhely madártávlatból

A trip in South Borsod – Part 1
Gyula Illyés said on the day the European Peace Treaty,
the Declaration of Helsinki was signed, that “Hungary
has finally got into historic sheltered zone”. This is the
thought that was on my mind as I was searching for
relics of the past on the field at Muhi, the scene of the
first great tragedy of the Hungarian nation, which has
suffered so much over the history.
The field of Muhi and historic events
The Mongol-Hungarian battle, which took place in
April of 1241, was the first tragedy of the Hungarian
nation, with an aftermath influencing many centuries
to come. In the 350 years passed after the Hungarian
Conquest the nation captured and inhabited the entire
Carpathian basin. By the 1200s, passing the Carpathian
borders, they established flourishing villages and
towns in the Moldva region, too. The loss suffered due
to the Mongol Invasion terminated this progress, from
which the nation never really recuperated. This is the
true tragedy of the Battle of Muhi.
The Hungarian leadership and King Béla IV made a
number of mistakes before the battle and during the
actual fight as well. They chose the plain laying next to
the river Sajó as the scene for the battle, which was at
that time a swampy, marshy flooded area. There were
only two bridges over the river Sajó, this is where they
wanted to stop Mongol forces. The event is well-known
from history: the Hungarian camp surrounded with
wagons was unsuitable for either protection or attacking. The Mongols massacred the entire Hungarian
army.
The memorial site of the Battle of Muhi was built
at the road junction of the Muhi road No. 35 in 1991.
The site was named Hungarian Golgota (Calvary). Its
soil was brought from the earth of the Ónod Castle.
The deathbell on the top clangs in the wind to the
memory of those who fell here. Whoever goes around
here should stop for a few minutes to remember.
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Kertész Lajos: Mik a kilátások?
Lajos Kertész: What is the perspective?

Mirk György: Megtermékenyítésre várva
György Mirk: Waiting for fertilization

Balogh Mária: Hídra-forgó / Mária Balogh: Turning to bridges

