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1 Sződliget község árvízvédelmi fejlesztése
Október 25-én adtuk át az EU és a magyar kormány által is támogatott gátrendszert a Pest
megyei Sződligeten. A tavasszal kezdett építkezés során elkészült a mobilgáttal kombinált
árvízvédelmi gát. Az új védmű koronamagassága egy méterrel magasabb, mint az elmúlt száz
év legmagasabb dunai vízállása, így a jövőben
már nem kell tartani a Duna áradása okozta
károktól.

2 Keszthelyi szennyvíztisztító telep
A Keszthelyi szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése és kapcsolódó iszapkezelő létesítmények építése tervezésére és kivitelezésére (a
FIDIC Piros Könyv szerint) 2013. október 17-én
kötött szerződést a Keszthely A-Sz Konzorcium.
A konzorcium vezetője a Colas Alterra Zrt., másik tagja a Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.,
a felek részesedési aránya: 50-50 százalék.
A fejlesztés célja, hogy a 21 500 m3/nap névleges kapacitású keszthelyi szennyvíztisztító
telep megfeleljen az Európai Unió előírásainak.
A munka fő jellemzője a meglévő szennyvízkezelési folyamat korszerűsítése. A létesítmény
átalakítása, korszerűsítési munkáinak elvégzése összesen hat hónapig tart a próbaüzemmel
együtt. Ebbe beletartozik az egyes technológiai
műtárgyak, építmények, gépészeti elemek
bontása-építése, átalakítása, a belső közművek
fejlesztése, szükség esetén külső közműfejlesztés, az épületek bontása-építése-átalakítása, a
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Jász-Nagykun-Szolnok megyei munkák
A Colas Út Zrt. konzorciumban nyerte el a
31-es főút Jász-Nagykun-Szolnok megyei
szakaszának 115 kN tengelyterhelésre történő
megerősítéskivitelezési munkáit, melyből 17
kilométer hosszon mintegy 5,3 milliárd Ft
munkavégzés vár ránk 2015. március végéig.
Idén a projekt-előkészítés mellett irtási, lőszermentesítési, hírközlés-kiváltási munkák végezhetők, így a kivitelezés oroszlánrészét 2014.
március és november között végezzük majd.

Vezetéstechnikai tréning
A 2013-ban meghirdetett útbiztonsági
kampány (Safety Attitude) és a Cleanergie
energiamegtakarítási programok alkalmával
a Colas Alterra Zrt. november 13-án és 14-én
egész napos vezetéstechnikai tréninget tartott
a Hungaroringen minden olyan munkavállalója
részére, akik munkavégzésükhöz vállalati gépkocsit használnak. A kollégák az oktatás során
biztonságos környezetben, képzett oktatók
segítségével sajátíthatták el azokat a vezetési
technikákat és fogásokat, melyek segítségével
megelőzhetők az esetlegesen felmerülő baleseti szituációk.
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korszerű mérés- és irányítástechnika kiépítése,
közlekedési felületek és térburkolatok építése.
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Miskolci szennyvízcsatorna-projekt
Miskolcon nettó 1,4 milliárd forint értékű
csatornaprojektet nyert a Colas Alterra Zrt.
A projekt célja, hogy a városban a még kiépítetlen területeken is megoldják a szennyvíz csatornahálózaton történő elvezetését. Feladatunk a
vízjogi létesítési engedélyezési tervek elkészítése, az építéshez szükséges vízjogi létesítési
engedély beszerzése, valamint a csatornahálózat és kapcsolódó létesítmények megépítése.
A projekt megrendelője Miskolc Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala. A projekt a KEOP
program keretében részben az Európai Unió és
a Magyar Állam, részben a megrendelő saját
forrásából kerül finanszírozásra, megvalósítási
ideje: 21 hónap.

Nádasdi elkerülő
Új elkerülő utat épít a Colas Út Zrt. Vas megyében. A 76. és 86. számú főutak közös elkerülő
szakasza a Nádasd, Hegyhátsál, Katafa településen lakók életét fogja könnyebbé tenni, mert
az elkerülő út megépítésével már nem kell
elviselniük a hatalmas teherforgalmat.
Összesen 7713 méter hosszú új nyomvonal
épül 2x1 sávos kivitelben, valamint 1970
méter burkolaterősítésre kerül sor. A projekt részeként öt helyen épül hullámosított acéllemez
híd, és egy négynyílású, többtámaszú gerendahidat is felújítunk. A hídépítési munkákat a
Colas Hungária Zrt. alvállalkozónkként fogja
elvégezni.
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NEWS
1. Flood-control investment in Sződliget
We handed over the embankment system –
built with support from the EU and the
Hungarian government – in the village of
Sződliget in Pest County on 25 October.
The works began in the spring, and comprise
a mobile dam combined with conventional
flood-control embankments. The crown of the
new protective system exceeds the Danube’s
highest flood level of the past 100 years by
one metre, ensuring the prevention of future
flood damage.
2. Keszthely wastewater-treatment plant
The contract to provide capacity enhancement
of the Keszthely wastewater-treatment
plant – including the design and construction
of the related sludge-treatment facilities in
accordance with the FIDIC red book – was
signed by the Keszthely A-Sz Consortium on
17 October 2013. The consortium is led by
Colas Alterra Zrt., and the other member is
SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt., with the
project to be shared 50-50% between the
parties. The goal of the investment is to make
the 21,500-m3/day-rated-capacity Keszthely
wastewater-treatment plant conform to EU
regulations. Consequently, works mainly
concern modernisation of the current treatment
process. The reconstruction and upgrade
of the facility is to last six months, including
the trial period. This covers the demolition
and reconstruction or conversion of certain

technological structures, buildings, and engineering
units, along with an upgrade of the plant’s internal
public-utility network, external utility modernisation
(if necessary), the establishment of up-to-date
controlling and measurement technologies, and the
construction of traffic pavements.
3. Works in Jász-Nagykun-Szolnok County
As member of a consortium, Colas Út Zrt. won
the 115 kN reinforcement of the Jász-NagykunSzolnok section of main road 31. Our share of the
project covers works on 17 kilometres at a value
of HUF 5.3 billion, to be completed by the end of
March 2015. Besides administrative preparation,
plant clearing, explosives sweeping and removal,
and telecommunication-line relocation works are
feasible this year, leaving the lion’s share of works
for the period between March and November 2014.
4. Wastewater drainage project in Miskolc
Colas Alterra was awarded a drainpipe project in
Miskolc with a value of HUF 1.4 billion. The goal of
the project is to solve wastewater drainage in the
parts of the city that currently lack such facilities.
We were tasked with preparing the designs for the
water-rights establishment permit, to obtain the
permits for the works, and to build the drainpipe
network and related facilities. Our client is the
Miskolc Mayor’s Office. The scheme is funded
partly by the European Union and the Hungarian
State under the Environment and Energy Operative
Programme (KEOP), and partly by the client. The
construction period is 21 months.

5. Driver training
As part of the road-safety campaign
launched in 2013 (Safety Attitude) and
the Cleanergie energy-saving programme,
Colas Alterra Zrt. held driver-training days
on 13 and 14 November. The training took
place at the Hungaroring racing circuit with
the participation of every employee using a
company car for their daily work. With the help
of highly trained professionals, the training
provided an opportunity for colleagues to
master driving techniques enabling them to
avoid potentially dangerous situations.
6. Bypass road for Nádasd
Colas Út is working on a new bypass road
in Vas County. The joint section of roads 76
and 86 will make the lives of residents more
comfortable in the settlements of Nádasd,
Hegyhátsál, and Katafa, as they will no longer
have to put up with extensive heavy-vehicle
traffic. The project involves a 7,713-metre-long
completely new stretch of 2x1-lane road, as
well as pavement reinforcements on a total of
1,970 metres. As part of the road construction,
we are to build corrugated steel bridges at
five locations, and we were also assigned
with the reconstruction of a four-opening,
multi-support beam bridge. Bridgeworks are
to be performed by Colas Hungária Zrt. as
subcontractor.
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A hidak is épülnek az M3-as új szakaszán
Az M3-as autópálya 49-es főút és
Vásárosnamény közötti szakaszán hat új híd
épül. A Colas által épített szakaszon a kéttámaszú, síkalapos, 41,80 m és 44,80 m-es
előre gyártott, feszített vasbeton gerendás
hidak a főpálya fölött vezetik majd át a forgalmat. Idén a síkalaptestek, rejtett pillérek és a
háttöltések készülnek el teljes magasságig,
így a téli leállás alatt az altalaj és a háttöltések
konszolidációja várhatóan teljes mértékben
lezajlik majd.
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Az 1-es villamos meghosszabbítása a Kerepesi út–Fehérvári út között
A Budapesti Közlekedési Központ aláírta az
1-es villamos meghosszabbításáról, illetve a
Kerepesi út és a Közvágóhíd közötti szakasz
felújításáról szóló szerződést a projektre
létrehozott A-HÍD Zrt. és Colas Alterra Zrt.
alkotta konzorciummal. A projekt szerződéses
értéke nettó 13,3 milliárd forint, melyből a
Colas Alterra Zrt. része nettó 3,9 milliárd
forint. A projekt megvalósítási ideje: 460 nap.
A projektben a Kerepesi út–Közvágóhíd közötti
szakaszon a meglévő villamospályát újítjuk fel,
emellett a Közvágóhíd–Fehérvári út között új
villamospálya épül, melynek eredményeként
az 1-es villamos pályáját átvezetik a Rákóczi
hídon és a kiépítendő Fehérvári úti vágánykapcsolat által közvetlen kapcsolata lesz a 47–49es villamos viszonylatokkal. A kivitelezés során
az új villamospálya megvalósítása magában
foglalja a teljes kapcsolódó áramellátási
rendszer (felsővezeték, földkábelek, áramátalakítók stb.) kiépítését is. Ezenkívül a teljes

szakaszon megújulnak vagy megépülnek a
megállóhelyi peronok. A peronok akadálymentes megközelítése érdekében több helyen is új
gyalogátkelő helyek, gyalogos aluljárók vagy
liftek létesülnek.
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Geotechnika-konferencia
Idén 23. alkalommal rendezték meg a ráckevei
Savoyai-kastélyban a nagy hagyománnyal
rendelkező Geotechnika Konferenciát, melyen
a Colas Alterra Zrt. munkatársai most is
részt vettek. Az októberben megrendezett
eseményen hazai és külföldi példák, esettanulmányok, különböző technológiák ismertetése
és elméleti témájú prezentációk szerepeltek a
geotechnika témakörében.
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E-építési napló oktatása
Az építési naplót az építésügyi jogszabályváltozások miatt a 2013. október 1-jét követően
induló kivitelezések esetében elektronikusan
kell vezetni. (Ez az időpont a 336/2013 (IX.20.)
kormányrendelet alapján módosult.) Mivel az
Alterra számára fontos, hogy az átállás minél
gördülékenyebben történjen, beiskolázta
azokat a munkatársait, akik nap mint nap
foglalkoznak az építési napló vezetésével. Az
oktatást az MK Nonprofit Kft. tartotta, ahol kiemelt figyelmet kapott az elektronikus építési
napló vezetése, annak feltételei és gyakorlati
végrehajtása. Ez utóbbi részbe tartozik például
a készenlétbe helyezés, a naplók zárása és
nyitása, az alvállalkozók felkérése, a napi
jelentések és eseti bejegyzések rögzítése,
a nyilatkozatok megtétele, a munkaterület
átadás-átvétele, visszaadása stb.

11 A Colas Út Zrt. bővíti Nyugat-magyar
országi Területi Igazgatóságát
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. gyorsforgalmi beruházásainak köszönhetően a
Nyugat-magyarországi Igazgatóság területén
jelentősen fellendültek az útépítési beruházások. Sikeres pályázatainknak köszönhetően
egységünk négy nagy összegű gyorsforgalmi,
illetve elkerülő út építésében is részt vesz, sőt
e munkák többségénél vezető konzorciumi
szerepet tölt be. Ez szervezetátalakítást von
maga után. A cég munkaerő-állományát a jövő
év elejére 24 fővel – 1 fő termelési főmérnök,
2 fő építésvezető, 4 fő munkahelyi mérnök, 3
fő művezető, 14 fő aszfaltbedolgozó alkalmazottal – kívánjuk bővíteni.
12 Átépítjük az Akadémia utcát és Arany
János utcát
A Colas Út Zrt. kivitelezésében zajlik Budapest
V. kerületében az Akadémia utca burkolatcseréje és az Arany János utca átépítése. Az
Akadémia utcában a tervezési szakasz teljes
hosszán új gránitszegély épül, és a hozzá csatlakozó járdarészek is teljes szerkezetükben
megújulnak. Az útpályán a kopóréteg cseréjét
végezzük el. Az Arany János utcát porfír- és gránitburkolattal építjük át teljes szerkezetében
a megelőző közműkiváltások után. A munkák
befejeztével az utca sétálóutca jellege fog
erősödni, bár egy irányban továbbra is áthajthatnak rajta a gépjárművek.
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NEWS
7. Bridgeworks also in progress on the
new M3 section
Six new bridges are under construction on
the motorway M3 leg between main road 49
and Vásárosnamény. On the Colas section,
the double-support, flat-foundation, 41.80
m and 44.80 m precast and pre-stressed
reinforced concrete girder bridges will lead
traffic above the main carriageway. This year,
the flat foundation bodies, hidden piers, and
backfills will be finalised, enabling a complete
consolidation of the subsoil and backfills
during the winter pause.
8. Extension of tramline no. 1 between Kerepesi Road and Fehérvári Road
The Centre for Budapest Transport signed
the contract for the extension of tramline
no. 1 and the reconstruction of the Kerepesi
Road-Közvágóhíd section with the consortium
founded for the works (uniting A-HÍD Zrt. and
Colas Alterra Zrt.). The scheme’s contract
value is HUF 13.3 billion, with Alterra’s share
being HUF 3.9 billion. The construction period
provided for the project is 460 days. Works
include reconstruction of the existing tracks
on the Kerepesi Road-Közvágóhíd section,
and construction of new tracks between
Közvágóhíd and Fehérvári Road. As a result,
tracks of the line are to extend across the
Rákóczi Bridge, establishing a direct link
with tramlines no. 47-49. The new tracks
involve the entire related power-supply
system (catenaries, underground cabling,
transformers, etc.). Furthermore, station

platforms are to be reconstructed throughout
the entire section. To provide obstacle-free
access to the platforms, numerous new
pedestrian crossings, underpasses, and
elevators are to be built.
9. Geotechnics conference
In 2013, the traditional geotechnics
conference was held for the 23rd time in
the Savoyai Castle of Ráckeve, with the
participation of Colas Alterra’s employees. The
event organised in October featured Hungarian
and international case studies, examples,
presentations on various technologies and
theoretical presentations related to the field.
10. Electronic site-diary training
Due to changes in legal regulations, site
diaries must be maintained in an electrical
format for all constructions beginning after
1 October 2013. Since Alterra wanted to
make sure the transition goes as smoothly
as possible, the company created a training
programme for employees tasked with keeping
the site diaries as part of their everyday job.
The training was held by MK Non-profit Kft.,
focussing on maintaining the diary, basic rules,
and practical information. Such information
includes the opening and closing of diaries,
requests concerning subcontractors, recording
of daily reports and entries at the end of shifts,
creation of statements, and the handing over
or taking over of a site.

11.Colas Út Zrt. expands its Western
Hungarian Regional Directorate
Due to the high-speed road projects ordered
by the National Infrastructure Development
Co., road-construction investments are
booming on the area belonging to the Western
Hungarian Regional Directorate. Following
successful bids, this unit is participating in
four large-scale projects – as a consortium
leader in most of these works – in connection
with high-speed roads and bypass sections.
This requires some organisational changes – by
early 2014, we wish to expand the company’s
workforce with 24 new employees: one
production chief engineer, two site managers,
four site engineers, three foremen, and 14
asphalt-laying crew members.
12. Akadémia Street and Arany János Street
undergo reconstruction
Colas Út is engaged in the pavement
remodelling of Akadémia Street and the
reconstruction of Arany János Street in
Budapest’s District V. On Akadémia Street,
new granite curbs are to be built, and the
pavement structure of adjacent sidewalks is to
be completely renewed. In addition, we are to
replace the road’s wearing course.
Following preliminary utility relocations, Arany
János Street will undergo a comprehensive
structural reconstruction, receiving a
pavement made of porphyry and granite. Once
the works are completed, the pedestrianfriendly nature of the street will be emphasised,
while remaining open for motor vehicles in one
direction.
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Interjú

Görbedi Lászlóval,
a Colas Alterra vezérigazgatójával

ERŐSÍTENÉ
A COLASCSOPORT
TAGJAI
KÖZTI
EGYÜTTMŰKÖDÉST
A COLAS
ALTERRA
KÉT VEZETŐJE.

CÉLJAIRÓL ÉS ELVEIRŐL IS
VALLOTT A COLAS ALTERRA
VEZÉR- ÉS GAZDASÁGI
IGAZGATÓJA.

FÓKUSZBAN

Bartha Árpáddal,

és
a cég gazdasági igazgatójával

HÁROM ÉVE VEZETI A COLAS
ALTERRÁT Görbedi László, aki 2005.
április 1-jén területi vállalkozási főmérnökként érkezett a céghez az Enviroduna
Kft.-től. Nős, egy gyermek édesapja, a
második gyermeket a család januárra
várja. Bartha Árpád a magasépítési
szektorból érkezett az Alterra gazdasági
igazgatói pozíciójába 2011. május 1-jén.
Három gyermek édesapja, akik közül a
legfiatalabb egy 5 hónapos kislány.
MOZAIK: Milyen kihívásokkal találtátok
szembe magatokat, amikor átvettétek
egy 60 éves múlttal rendelkező cég
vezetését?
GÖRBEDI LÁSZLÓ: Amikor 8 éve felvettek a céghez, nem gondolkodtam azon,
hogy a karrierem meddig fog ívelni. Azzal
nagyon korán szembesültem, hogy az
elődeimnek köszönhetően kialakult rend
van a cégnél, és olyan értékekkel rendelkezik, amelyek kivívták a megrendelőink
megbecsülését. Amikor számomra
kicsit váratlanul a vezérigazgatói székbe
csöppentem, meg kellett küzdenem
azzal a helyzettel, hogy egyik napról a
másikra azokat kell irányítanom, akikkel
azelőtt együtt dolgoztam, vagy akik jóval
régebb óta dolgoznak itt, mint én. Így
azért nehezebb indulni, mint ha kívülről
érkezne az ember.
BARTHA ÁRPÁD: Nekem talán az elején
pont azért volt egy kicsit nehezebb dolgom, mert cégen kívülről érkeztem, és
elég nagy kihívást jelentett elfogadtatni
magam a cégben és a cégcsoporton
belül, de úgy gondolom, hogy ez sikerült.
Nagyon jó volt látni, hogy összeszokott
csapatról van szó, a gazdasági és a
műszaki terület karöltve dolgozik, és
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erős kontrollok irányítják a céget mind
műszaki, mind gazdasági oldalról.
G. L.: Szerencsések vagyunk, hogy olyan
a csapat, amilyen. Nagyon sok képzett
fiatal dolgozik a cégnél, akik önállóan
végzik a dolgukat, de csapatban is tudnak gondolkodni. Az Alterrának nagyon
nagy előnye, hogy kiváló képességű és
lojális kollégák alkotják.
B. Á.: Az elhivatottság fontos a cégnél,
mindenki büszke arra, hogy a Colas
Alterra munkavállalója, ennek köszönhetően úgy végzi a munkáját, mintha saját
vállalkozásában dolgozna.
MOZAIK: Milyen vezetési stílust követelt
meg az, hogy elfogadjanak benneteket
vezetőnek?
B. Á.: Számomra az elején a legfontosabb az volt, hogy gyorsan átlássam az
iparágat, és hogy elismerjenek a kollégáim. Szinte minden alkalommal kikérem a
véleményüket és tapasztalataikat. Ezek
a kollégák több mint tíz éve sikeresen
dolgoznak a szakmában, ami nagy érték.
Az összefogás, a tapasztalatcsere pedig
jó információáramlást biztosít a cégen
belül, hiszen így lehet hatékonyan
leképezni a különböző gazdasági eseményeket.
G. L.: Minden dolgozó számít – ez a
hitvallásom. Az én ajtóm bárki előtt
nyitva áll, ami nem mindig egyszerű, de

igyekszem úgy intézni az életemet, hogy
eljusson hozzám a dolgozók véleménye.
Lehetünk mi itt a menedzsmentben
akármilyen okosak, ha a területeken
nem mennek rendben a dolgok, mert
nem két emberen múlik a cég. Akkor
működik jól a rendszer, ha érzik az emberek, hogy fontos részei a gépezetnek,
ami nélkülük nem megy. Motiválni kell
őket, és most, hogy több új pozíciót létre
kell hoznunk, igyekszünk saját embert
képezni, kiemelni és új, nagyobb feladatokkal ellátni. Igyekszünk kialakítani egy
rotációs rendszert, amiben lehetőségük
van a kollégáknak új feladatokban kipróbálni magukat.
B. Á.: Miután egyre több cégnek egyre
több munkája van, vigyázni kell a jó
szakemberekre, mert országszerte
hiány van belőlük. A jó szakember
óriási kincs: 2013-ban nőtt a cégek
megrendelésállománya, de sokszor
nincs meg mögötte a megfelelő apparátus. A piacon pedig a megfelelő ár
mellett a jó minőségben kivitelezett
projektekkel lehet versenyben maradni.
G. L.: Ilyen helyzetben kell igazán motiválni a dolgozókat, ami nem kell, hogy kimerüljön az anyagi juttatásokban. Néha
kell egy e-mail vagy egy jó szó. Több mint
10 éve van az Alterránál a Stollmayer-díj,
ami a kiemelkedő mérnöki teljesítményt
ismeri el, vagy itt van az év dolgozója
díj. Ezek nagyon fontosak. Ebből a

szempontból is baj, hogy nem jutok ki
elégszer a munkaterületekre, mert az
embereknek fontos, hogy megnézzük,
mit csinálnak.
B. Á.: Ez számomra is nagy tanulság.
Mikor először látogattam ki egy munkaterületre, nagy élmény volt látni, hogy
a semmiből mi mindent építettek a
saját embereink és saját gépeink. Le
a kalappal a fizikai állomány előtt,
akik hidegben, melegben ugyanúgy
ott vannak, mert a határidő ugyanúgy
ketyeg. Ugyanezt gondolom a műszaki
és gazdasági szakembereinkről is, akik
ezt az óriási teljesítményt hónapról
hónapra lefordítják a számok nyelvére
is. Az a szép benne, hogy itt nem egy
automatizált gyártósorról beszélünk,
hanem sokkal inkább az egyes emberek
hozzáadott teljesítményéről, ami együtt
egy nagy építménnyé áll össze.
MOZAIK: Mi az, amit vezetőként
kezdetben elhatároztatok, de még nem
sikerült megvalósítani, vagy ami esetleg
továbbfejlesztésre szorul a cégnél?
G. L.: Számomra egy Alterra létezik.
A Létesítmény és a Közmű Igazgatóság
között a múltból adódóan még mindig
van egy kis távolság, ami a munkájuk
jellegéből is adódik. Az egyik egy fővállalkozói feladatkör, a másik saját emberek
által végzett munka, próbálom a kettőt
közelíteni, mert még nem tökéletes az
összhang.
B. Á.: Számomra a mátrixszervezetben
való munkavégzés az, amit van hová
tökéletesíteni. Emlékszem, amikor
felvettek a céghez, azt mondtam, tudom, mivel jár együtt ez a munka, de a
mindennapok tapasztalatai alapján úgy
érzem, van még mit tanulni egy ilyen
szervezetről. Az igazi kihívás megtanulni
hitelesen képviselni azokat az értékeket,
amelyek a Colas Alterránál összpontosulnak.
MOZAIK: Hogyan látjátok, milyen körülmények között fogjátok ünnepelni az
Alterra 70. születésnapját?
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G. L.: Természetesen az egész cég
hosszú távban gondolkodik. Előfordul,
hogy meg kell oldanunk az elmúlt tíz
évből egy-egy garanciális problémát,
de ez is az Alterra egyik ismérve, hogy
nem fog eltűnni két év alatt, mint egy
projekttársaság. Ez egy több mint hatvanéves cég, ami szeretne fennmaradni
még legalább hatvan évig. Másfél-két
évre látjuk előre a helyzetünket, ez az
elmúlt pár év piaci környezetében igen
megnyugtató. Nagy szennyvíztisztító
műtárgyak már nem lesznek többet,
mert Magyarországon már kiépültek,
viszont megpróbálunk visszakerülni
régi piaci szegmensekbe, mint például
az ivóvízépítés vagy a hulladékkezelés.
Az a feladatunk, hogy figyeljük, merre
mozog a piac, mert akkor tudunk meghatározó szerepet játszani. A változás
folyamatos, de szeretem az ebben rejlő
kihívásokat. Másfél éve az életben
maradásért küzdött jó pár cég, néhány
tönkre is ment, de az Alterra komolyabb
veszteségek nélkül át tudta vészelni
ezeket az időket. Ez persze az elődeim,
a régebb óta itt dolgozók és az anyavállalat érdeme is, hogy a cég mindvégig
stabil maradt, és sosem kellett attól
tartani, hogy megszűnik, vagy hogy
nem tudjuk elvégezni a feladatainkat.
MOZAIK: Hogyan vélekedtek az Alterra
cégcsoportban betöltött szerepéről?
G. L.: Nemcsak külső értelemben,
hanem a cégcsoporton belül is folyamatosan változnak a körülmények. Egyre
nagyobb a kontroll, amit nem mindenki
tud könnyen elfogadni, de ez annak
érdekében történik, hogy csökkenő
kockázatok mellett dolgozzunk. Az
árversenyt nézve nem tekinthető előnynek a holding szervezet, ugyanakkor
biztos anyagi hátteret nyújt nekünk az
anyavállalat, aminek segítségével újabb
és újabb munkákba vághatunk bele, és
ehhez természetesen megvan a szakmai
hátterünk is.
B. Á.: Azt gondolom, hogy sokkal több
szinergia van ebben a vállalati struktúrában, mint amit eddig kihasználtunk. Remélem, hogy sikerül cégcsoportszinten

felépíteni egy, a kontrollokon alapuló
és bizalomra épülő rendszert, ami
megfelelő rugalmasságot biztosít ahhoz,
hogy a leányvállalatok megfelelően
tudjanak alkalmazkodni a változó piaci
környezethez.
G. L.: Az Alterra kilóg a cégcsoport fő
tevékenységi köréből, és emiatt nem
mindig zökkenőmentes az, hogy ránk
ugyanazok a kontrollmechanizmusok
érvényesek, mint az útépítő szegmensre,
de a piac irányába mindenképp pozitív
üzenet a biztos háttér és a szakmai kapacitás, mert hála istennek ma már az is
feladat, hogy hogyan legyünk sikeresek
a meglévő munkáinkban, nem csak az,
hogy hogyan nyerjük meg őket.
MOZAIK: Milyen viszonyt ápoltok a
cégcsoport többi vezetőjével?
G. L.: Miután megfiatalodott a cégcsoport felsővezetése, hasonló gondolkodású emberek jöttek össze, így elég jól
tudunk együtt dolgozni. Időnként még

döcög a szimbiózis a cégcsoportban, de
ütőképes és hatékony csapat irányítja a
cégcsoportot.
B. Á.: A fiatalos mentalitás miatt
kimondva-kimondatlanul versenyszellem van a cégek között, ami néha
megnehezíti a gépezet működését, de
lehetne kezelni a problémát, ha még
több esetben egyenrangúan vonnák be
a leányvállalatokat az adott probléma
megoldásába, és a cégek véleményére
alapoznának, amikor anyavállalati szinten meghozzák a döntést.
G. L.: Teljesen homogénné biztosan
nem lehet varázsolni a cégcsoportot,
de úgy érzem, hogy a múlthoz képest
ma többször indulunk együtt konzorciumban vagy többször dolgozunk egymással. Persze megvan mindenkiben
a bizonyítási vágy, és ebből a szempontból is szerencsések vagyunk, hogy
olyan nagy projekteket építhetünk, mint
az 1-es villamos, a dunai árvízvédelmi
töltések vagy a fővárosi csatornázási
projektek.

INTERVIEW WITH COLAS ALTERRA CEO LÁSZLÓ GÖRBEDI AND CFO ÁRPÁD BARTHA

Starting out as regional contracting chief
engineer, Görbedi László arrived at Colas Alterra
from Enviroduna Kft. on 1 April 2005, and has been
managing the company for three years. He is married,
a father of one, and his family is expecting their
second baby in January. Árpád Bartha worked in the
building-construction sector before filling the CFO
position at Alterra on 1 May 2011. He is a father of
three children, the youngest of them being his fivemonth-old daughter.
MOZAIK: What challenges are immediately
presented upon taking over the management of a
company with traditions dating back 60 years?
LÁSZLÓ GÖRBEDI: When I was first employed by
the company eight years ago, I was not at all concerned with my career and where it would lead me.
When I found myself in the CEO’s seat, it came rather
unexpectedly, and I had to cope with the situation
of having to supervise the people who had been my
co-workers for quite some time.
ÁRPÁD BARTHA: Initially, my situation was
perhaps even a bit more difficult, since I joined the
company as an outsider, and being accepted within
the company and the group posed quite a challenge.
Nevertheless, I think I did well. It was a pleasure to
see such unity within the team, with the financial and
technical fields working closely together, and the
company being governed through strict controlling
systems with respect to both of those fields.

M: What style of management did it take to have
yourselves accepted in your respective positions?
LG: The basic concept behind my ideas has always
been teamwork. As much as necessary, I always
involve everyone into different processes, and I constantly attempt to pass on every piece of information.
ÁB: As the first step, my main focus was to have
a general overview of the industry, and to gain
recognition from my colleagues. I have always tried
to get their opinions and rely on their experience.
Co-operation and the exchange of experience always
ensure a healthy flow of information within a company, since this is an effective way of reacting to various
economic events.
LG: Every employee counts – this is my credo. My
door is always open to everyone, even though it’s not
always simple to make that work. Anyway, I’m trying
to organise my life in a way to offer an ear to employees’ opinions. The system works most efficiently
when people have a sense of being an integral part of
something greater, which would not work if it hadn’t
been for them. Motivation is essential, and now that
we have to create a number of new positions, our
goal is to train our own people, to promote them, and
assign them with new, broader duties.
ÁB: What we have is not an automated assembly
line, but instead the professionalism and performance of individuals, which come together to form a
large structure. That’s the beauty of the whole thing.
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COLASOS
SIKER
a HAPA
Fiatal Mérnökök

Fórumán

szöveg: Gonda József
fotó: Thinkstock, Nagy Balázs
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FRANCIAORSZÁGI SZAKMAI KONFERENCIARÉSZVÉTELT NYERT ELŐADÁSÁVAL ÉZSIÁS LÁSZLÓ,
A COLAS ÉSZAKKŐ MUNKATÁRSA A MAGYAR ASZFALTIPARI EGYESÜLÉS OKTÓBERI
FIATAL MÉRNÖKÖK FÓRUMÁN.

EBBEN AZ ÉVBEN MÁR
HETEDIK ALKALOMMAL
TALÁLKOZTAK AZ
ÚTÉPÍTÉSI SZAKMA
35 ÉVESNÉL FIATALABB
KÉPVISELŐI
AKTUÁLIS HAZAI
TÉMÁK BEMUTATÁSA
APROPÓJÁN.
A MAGYAR ASZFALTIPARI Egyesülés
(HAPA) idén is megrendezte Velencén az
immár hagyományos Fiatal Mérnökök
Fórumát október 15-én. Ebben az évben
már hetedik alkalommal találkoztak az
útépítési szakma 35 évesnél fiatalabb
képviselői aktuális hazai témák bemutatása apropóján.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a MÁV, a Magyar Közút,
a BKK Közút és a HTPA képviselőinek
előadásai mellett két colasos kollégánk
is szerepelt a rendezvényen. Munkatársaink izgalmas témákkal készültek, ami
nem is maradt eredmény nélkül.
Berecz Pál, a Colas Hungária technológus laboregység-vezetője, a habosított
bitumenes aszfaltgyártás és -beépítés
tapasztalatairól tartott prezentációt nagy
közönségsikerrel. Ézsiás László, a Colas
Északkő minőség-ellenőrzési vezetője
az Alaprétegek okozta burkolatkárok,

COLAS SUCCESS AT THE HAPA
FORUM OF YOUNG ENGINEERS

amiről a kopóréteg nem tehet című
kiváló előadásában igen plasztikusan
és tudományos megalapozottságú
mélységgel tárta fel a pályaszerkezetek
tönkremenetelének igen jelentős okait.
Előadása elnyerte a szakmai zsűri
(Hartmann Erzsébet, Vinczéné Görgényi
Ágnes, Pallós Imre) első díját, és ezzel
részt vehet az EAPA (Európai Aszfaltipari
Egyesülés) jövő tavasszal esedékes
párizsi konferenciáján.
Ezúton is gratulálunk fiatal kollégáinknak a kitűnő prezentációkhoz, az ezt
megalapozó kiváló teljesítményhez, és
további szakmai sikereket kívánunk!
Az előadások sokszínűsége és magas
műszaki színvonala reménykeltő és elismerésre méltó volt, ami egyben újabb
garanciát adhat az új mérnökgeneráció
megbecsültségére.
A fórum és a konferencia jó alkalom volt
a különböző infrastruktúra-építő vállalatok, intézmények és állami szervezetek
szakmai kapcsolatainak bővítésére és a
tapasztalatok megosztására is.

Similarly to previous years, the
Hungarian Asphalt Pavement Association
(HAPA) organised the traditional Forum of
Young Engineers, this time in Velence on 15
October. The 2013 event marked the seventh
annual meeting of young representatives from
the Hungarian road-construction sector with
the goal of discussing current issues.
In addition to speeches by delegates from
the Budapest University of Technology and
Economics, MÁV Hungarian State Railways,
Magyar Közút, the Centre for Budapest
Transport, and HTPA, two colleagues from
Colas also had the chance to participate in the
programme. Our co-workers prepared exciting
topics that raised considerable interest among
the enthusiastic audience.
Colas Hungária lab-unit manager Pál Berecz
gave his speech on the production and
laying of foamed bitumen asphalts, with
great success. In his excellent presentation
entitled “Pavement deterioration caused by
base layers, unrelated to wearing courses”,
László Ézsiás, the quality-control manager
of Colas Északkő, elaborated on the primary
reasons behind pavement-structure damage
with scientific depth and thoroughness. For
his superb lecture, he was awarded first prize
by the professional jury (Erzsébet Hartmann,
Dr. Ágnes Vinczéné Görgényi, and Imre Pallós),
and the right to participate in the EAPA
(European Asphalt Pavement Association)
conference to be held in Paris during spring.
Once again, the forum and conference
provided a perfect venue for reinforcing
professional ties between different
infrastructure-construction companies,
institutes, and governmental organisations,
as well as for sharing experiences.

FÓKUSZBAN

14
szöveg: Sebestyén Balázs
fotó: Go-By

ALAPKŐLETÉTEL
az M86-os

SZELESTE–HEGYFALU

közötti szakaszán
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A RÉGÉSZETI LELŐHELYEKRE
IS FIGYELNIÜK KELL A COLAS ÚT MUNKATÁRSAINAK A VÁLLALAT ÚJ MUNKÁJÁNÁL, AZ M86-OS AUTÓÚT KÖVETKEZŐ

SZAKASZÁNAK OKTÓBER KÖZEPÉN INDULT ÉPÍTKEZÉSÉN.
2013. OKTÓBER 17-ÉN ünnepélyes
keretek között zajlott az M86-os
Szeleste–Hegyfalu közötti szakaszának
alapkőletétele, melyen részt vett Hende
Csaba honvédelmi miniszter, Harangozó
Bertalan kormánymegbízott, Kovács
Ákos, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese
és a Colas Út Zrt. nyugat-magyarországi
területi igazgatója, Bányavári Gábor is.
A rendezvényen egy kapszulában
elhelyezték az aktuális napilapokat,
az út helyszínrajzának egy példányát
és forgalomban lévő fémpénzeinkből
egy-egy darabot. A 7,5 km hosszúságú
négysávos gyorsforgalmi út feladatait
a Colas Út Zrt. és az Euroaszfalt Kft.
alkotta konzorcium végzi 15,9 milliárd
forint értékben.
A kivitelezési munkák 23 hónapos
átfutási idő alatt, 2015 szeptemberére
készülnek el. A jelentősen átalakított
Nyugat-magyarországi Igazgatóság
irányítása alatt a következő két évben
építik meg a 25,6 méter koronaszélességű töltésen a 2x2 sávos autóutat.
A projekt műszaki nehézségét a helyszínen lévő régészeti objektumok jelentik.
Épségüket ugyanis meg kell őriznünk,
amire folyamatosan felügyelnünk kell.
Másrészt a védelmüket szolgáló vastag
humuszrétegre kell az épülő töltést
terveznünk és ezt a munkaterületen
felépítenünk.

GROUNDBREAKING CEREMONY ON THE M86

A PROJEKT
Works kicked off on the next section of the

SZÁMOKBAN:

M86 in mid-October, and colleagues at Colas Út

76 000 T ASZFALT,

sites. The foundation-stone-laying ceremony for

35 000 M3 BETON

on 17 October 2013 in the presence of several

TÖBB MINT 1 MILLIÓ M3

defence minister Csaba Hende, government

will also have to keep an eye on archaeological
the Szeleste-Hegyfalu leg of the M86 was held
illustrious guests – among them Hungarian

FÖLDMŰ

commissioner Bertalan Harangozó, deputy CEO

KB. 35 000 FM KÖZÚTI

Ákos Kovács, and Gábor Bányavári, the Western

VEZETŐKORLÁT

The event was characterised by a cheerful and
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plan, copies of the day’s newspapers, and forint
coins currently in circulation were placed into the

AZ ÚT TELJES

Works on the four-lane, 7.5-km-long high-speed

HOSSZÁBAN MINDKÉT

assigned to the consortium co-founded by Colas

OLDALON 13 000 FM
BURKOLT VÍZELVEZETŐ

of the Hungarian Infrastructure Development Co.
Hungarian regional director of Colas Út.
pleasant atmosphere, and the road’s layout

time capsule serving as the foundation stone.
road section at a value of HUF 15.9 billion were
Út Zrt. and Euroaszfalt Kft.
Following a 23-month-long construction period,
the job is set to come to an end by September
2015. The 2x2 lane road is constructed with

ÁROK

a crown width of 25.6 metres by the Western

A FŐPÁLYA HOSSZÁT

recently undergone a series of large-scale

MEGHALADÓ

The major difficulty regarding the project is posed

PÁRHUZAMOS ÉS

at all times, thus requiring continuous attention.

KERESZTEZŐ FÖLDUTAK

built onto a thick layer of topsoil protecting the

10 KM HOSSZÚSÁGBAN

Hungarian Regional Directorate, which has
reorganisations.
by the archaeological sites that must be kept safe
The new embankment is to be designed and
archaeological objects, and we have to make this
design work on the job site.
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Csatornarekonstrukciós
munkák

Óbudán
A COLAS ALTERRA MUNKATÁRSAI
DOLGOZNAK A FŐVÁROS III. KERÜLETÉBEN
A BÉCSI ÚTON A NAGYSZOMBAT UTCA ÉS TÍMÁR UTCA KÖZÖTT.
BUDAPEST CSATORNAHÁLÓZATÁT
alapvetően két részre oszthatjuk: új
építésű csatornák és felújításra várók.
Természetesen ez nagyon durva egyszerűsítés, de tény, hogy az utóbbi évek
jelentős mennyiségű újonnan megépült
csatornája mellett jócskán vannak felújítandó csatornaszakaszok is. Ilyen például a III. kerületben a Bécsi úton üzemelő
tojásszelvényű egyesített csatorna is,
melynek a Nagyszombat és Tímár utca
közötti része elérte a felújítási kort.

A felújítás eredetileg 2014 első fél
évében valósult volna meg, a budapesti villamoshálózat egységesítésével
párhuzamosan. Ez azért lett volna célszerű, mert a csatorna jelentős része a
villamospálya alatt helyezkedik el, így a
rekonstrukcióhoz vágányzárra lett volna
szükség. A villamospálya felújításával
egy időben történő kivitelezés ezt szükségtelenné tenné.
Az üzemeltető FCSM Zrt. és a Főváros
közötti egyeztetések után azonban

egyértelművé vált, hogy a Fonódóberuházás részét képző 17-es villamos
felújítása alatt nem lehet a Bécsi úti csatornát felújítani, mivel a két kivitelezés
akadályozná egymást. Ezért a csatornarekonstrukciót előrehozták 2013-ra, ami
több megcélzott kezdési időpont után
végül október elején indult.
Az engedélyes tervek készítésekor a
kivitelezést 2013 nyarára tervezték,
ennek megfelelően a forgalomtechnika
az iskolai szünetre eső időszakra lett
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PIPE-RECONSTRUCTION WORKS IN ÓBUDA

prognosztizálva. Új forgalomtechnikai
tervet és útkezelői hozzájárulást kellett
készíteni, majd engedélyeztetni. A Főváros, a BKK Zrt., az FCSM Zrt., a Főmterv
Zrt. és cégünk hathatós együttműködésének köszönhetően ezt az általában
több hónapos eljárást sikerült 3 hétre
csökkenteni.
A Bécsi úton közlekedő autóbuszokat
ideiglenesen a villamospályára terelték,
a közúti forgalom pedig a kifelé vezető
két pályán halad 2x1 sávon, így teret
biztosítva a kivitelezésnek a befelé vezető
két sávon.
Az új forgalomtechnika egy kuriózumot
tartalmaz, mely a közúti forgalom
villamospálya-keresztezése miatt vált
szükségessé. Ez a különlegesség a
keresztezéshez rendelt fedezőjelző, ami
a villamospálya közlekedését megfigyelő
kamerás rendszerrel áll kapcsolatban.
Ez a rendszer egy lokális forgalomirányító számítógépre juttatja a nyert
adatokat. A rendszer költsége a teljes
kivitelezési összeg mintegy 5 százaléka,
ami jelentősnek számít.
A kivitelezés ütemezésének tervezése
közben úgy gondoltuk, hogy egyszerre
három helyen kell majd építkezni. Mivel
a Nagyszombat utcai csomópontban
sajtolásra van szükség, ez az egyik jól
elkülöníthető szakasz, a másik kettő a
nyílt feltárással megépíthető szakasz
kettébontásából jön létre. Az új engedély

megszerzéséig csak a sajtolást lehetett
végezni. A sajtolás az eredeti tervek
szerint DN1000 SN64000 gyűrűmerevségű sajtolható ÜPE csővel lett volna
elkészítve, ilyen rövid idő alatt azonban a
gyártó cég nem tudta vállalni a szállítást.
Több lehetőséget figyelembe véve végül
a DN1200-as acélvédőcső-sajtolást és
ebbe DN1000 SN10000 ÜPE csőbefűzést választottuk, mely cső két héten
belül rendelkezésre állt. Ez azonban többletköltséget okoz, nemcsak az acélcső
ára, hanem a haszon- és védőcső közötti
habbeton-injektálás miatt is.
Ennek ellenére ez bizonyult a kedvezőbb
megoldásnak, mivel a sajtolás indító
és fogadó aknáinak elkészülte, a pilótacső átjuttatása és a DN600 előfúrás
elkészültéig az acél védőcső és az ÜPE
haszoncső is megérkezik.
A nyílt árkos kivitelezés nagytáblás
Rollbox dúcolat védelmében készül. A kivitelezés első lépése a burkolat bontása,
mely a már jól bevált aszfaltmélymarás
technológiával valósul meg. A fektetendő csatorna 170 folyóméter 70/105 ÜPE
tojásszelvény és 134 folyóméter 60/90
ÜPE tojásszelvény. Az aszályos időjárás
kedvezően hatott a talajvíz szintjére, így
talajvízszint-süllyesztésre nincs szükség.
A problémák ellenére, a kivitelezés gyors
és szakszerű megépítésére koncentrálva, és dacolva az elmúlt napok esős
időszakával, készül a rekonstrukció.

Colas Alterra’s crews are engaged
in works on Bécsi Road in District III of the
Hungarian capital.
Budapest’s pipeline network can basically be
divided into two categories: newly built pipes
and ones awaiting reconstruction. Needless
to say, this distinction is rather oversimplified.
Nevertheless, there are plenty of sections in
dire need of renewal despite the significant
amount of new pipes having been constructed
in recent years. One example is the eggshaped sewer under Bécsi Road between
Nagyszombat Street and Tímár Street, which
reached an age that calls for reconstruction.
While drawing up the schedule for this job,
we calculated for three separate sites. Since
the junction at Nagyszombat Street required
pipe jacking, that section is appropriately
separable, while open-ditch construction is
feasible at the other two locations.
According to original plans, the jacking
would have gone ahead using DN1000 FRP
(fibreglass-reinforced polyester) pipes with
SN64000 ring-stiffness level. However, the
manufacturer was unable to supply the pipes
on such short notice. After considering a
number of options, we opted for DN1200 steel
sleeves with DN1000 SN10000 FRP pipes
pulled inside, because all required materials
were available within two weeks. On the
downside, this solution implied extra costs
due to not only the price of steel pipes, but
also the foamed concrete injection between
the sleeve and the utility pipes.
Still, this proved to be our best option, as both
the steel sleeves and the FRP utility pipes had
arrived by the time the thrust pit and reception
pit were completed, and the pilot pipe was
pushed in and the DN600 pre-drilling took
place.
The open-ditch constructions were secured
with large-plate Rollbox shoring. Demolition
of the pavement came with the first phase
of works, performed with the tried-and-true
asphalt deep-milling technique. Pipes to be
laid consist of 170 metres of 70/105 and 134
metres of 60/90 FRP egg-shaped sections.
The dry weather preceding the works had
a favourable effect on groundwater levels,
making dewatering unnecessary.
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Szennyvízrendszer

épül

ÁDÁNDON

TÖBB MINT 800 INGATLAN FOG CSATLAKOZNI
A SOMOGY MEGYEI ÁDÁND KÖZSÉGBEN ÉPÜLŐ
SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZERHEZ. A MUNKÁKBAN A COLAS ALTERRA
IS RÉSZT VESZ.
ÁDÁND KÖZSÉG a 46,40 szélességi és
a 18,50 hosszúsági fokon, az Adriai-tenger szintje felett 110–120 méter magasságban helyezkedik el a Sió völgyében,
a Balaton kiemelt üdülőkörzetében.
A településen jelenleg a keletkező kommunális szennyvíz elvezetése és tisztítása nem megoldott. Ezeket a lakosság
szikkasztómedencékben, jó esetben
zárt szennyvíztárolókban gyűjti.
Ennek érdekében az önkormányzat –
KEOP-finanszírozással – közbeszerzési
pályázatot hirdetett a település szennyvízelvezetésének és szennyvíztisztításának megoldására, melyet az SZC Ádánd
Konzorcium nyert el. A beruházás célja
az, hogy a község szennyvízelvezetése
korszerű módon, a környezet minimális
terhelésével legyen megoldott.
A projektet 50-50 százalék részesedési arányban osztotta szét a Colas
Alterra és a konzorcium vezetője, a
Szabadics Zrt. A projekt a tervezési és
kivitelezési munkákat is tartalmazza.
A szerződéskötés a megrendelővel 2012.
november 29-én megtörtént. A teljesítési határidő a szennyvíztelepi próbaüzem
lezárásával együtt 2014. december 11-e.
Az épülő szennyvízelvezető rendszer
sajátosságait a földrajzi adottságok, a
vízgyűjtő terület nagysága és egyéb
műszaki feltételek határozták meg.

A TERVEZETT RENDSZER FŐBB MŰSZAKI PARAMÉTEREI
gravitációs gerincvezeték hossza:

14 650 fm

nyomóvezeték hossza:

4730 fm (az átemelőtelepről a szennyvíztisztító telepre juttatja a szennyvizet)

nyomott vezeték hossza:

431 fm (a házi beemelőkből a legközelebbi gravitációs csatornáig juttatja
a szennyvizet)

ingatlanbekötések:

855 db

szennyvízátemelő műtárgy:

4 db

szennyvíztisztító telep
névleges hidraulikai kapacitása:

230 m3/nap

A tervezett szennyvíztisztítás szakaszos
betáplálású, eleveniszapos technológia,
nitrifikációval, denitrifikációval és részleges biológiai és kiegészítő vegyszeres
foszforeltávolítással, valamint a keletkező aerob úton stabilizált iszap víztelenítésével (SBR).
A szennyvíztisztító telep műszaki létesítményei egy nagyjából 42x21 méter
nagyságú területen létesülnek. Részei
a telepi átemelő, a tömbösített műtárgy,
és pálcás iszapsűrítő műtárgy. A művelet
végén a fertőtlenített és tisztított szennyvíz nyomóvezetéken keresztül jut el a
befogadó Kis-Koppány-patakba, majd a
Sió-csatornán keresztül a Dunába.
Az építkezés október végi állása szerint
a Colas Alterra Zrt. 4000 fm gravitációs és 2500 fm nyomóvezetéket, a

A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP
MŰSZAKI
LÉTESÍTMÉNYEI
NAGYJÁBÓL 42X21
MÉTER NAGYSÁGÚ
TERÜLETEN
LÉTESÜLNEK.
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Szabadics Zrt. 2300 fm gravitációs
vezetéket épített meg. A hálózatépítés
befejezését, az átemelők építését,
gépészeti, villamos szerelését és a burkolatok helyreállítását 2014 tavaszára
ütemeztük. Az elkészült szakaszokon
folyamatosan végezzük a csatornaminősítési vizsgálatokat.
A szennyvíztelepen elkészültek a tereprendezési munkák, és megkezdődött a
tömbösített műtárgy alaplemezének vasszerelése, betonozása. Reméljük, hogy
a csatornahálózat és a szennyvíztelep
megépítésével hozzájárulunk a község
minőségi fejlődéséhez, és munkánkkal
rászolgálunk az ott élők elismerésére.

WASTEWATER NETWORK UNDER CONSTRUCTION IN ÁDÁND

The village of Ádánd is located in the Sió Valley, a popular holiday destination near Lake Balaton
in Somogy County. Currently, the settlement is
without proper drainage and treatment of generated
wastewater. With the intention of improving this
situation, the local government announced a tender
– utilising KEOP (Environment and Energy Operative
Programme) funding – for solving wastewater drainage and treatment in Ádánd, to which the best bid
was submitted by the SZC Ádánd consortium. The
goal of the scheme is to provide the village with a
modern, eco-friendly wastewater network.
Colas Alterra and consortium leader Szabadics Zrt.
agreed to share the project 50-50%, which includes
both design and construction phases. The contract
with the client was signed on 29 November 2012,
and works – including the operational trial of the
treatment plant – must be concluded by the deadline
of 11 December 2014.
The planned wastewater treatment uses activated
sludge technology with nitrification, denitrification,

partial biological removal and additional chemicalphosphorus removal, and dehydration of the sludge
following aerobic stabilisation.
The technical facilities of the wastewater treatment
plant – comprising the plant’s transfer pump, the
compartmentalised basin structure, and the radialflow sedimentation tank – are to be set up on an area
of approximately 42 by 21 metres. After the treatment process, the decontaminated and cleaned
wastewater is delivered to the Kis-Koppány creek
through a pressurised line, and from there to the Sió
Channel and the Danube.
The conclusion of drainpipe construction, installation of transfer pumps, power-network works, and
the reinstatement of pavements are scheduled for
the spring of 2014. Meanwhile, the qualification of
drainpipes is running continuously on the completed
sections. At the treatment plant, landscaping operations have been finished, while rebar assembly and
concreting operations for the compartmentalised
basin structure are already in progress.
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Megújul
a

Budapesti

1-es

villamos

a Bécsi út és a Kerepesi út között

ALAPJAITÓL
ÚJUL MEG A

FORGALMAS FŐVÁROSI
VILLAMOSVONAL.
A FELÚJÍTÁS
OROSZLÁNRÉSZÉT
A COLAS ALTERRA VÉGZI.
2013. AUGUSZTUS 16-ÁN írta alá azt a
szerződést a BKK Zrt. és a Colas Alterra–
A-híd Építő Zrt. által alkotott Városi Vasútépítő Konzorcium, melynek tárgya az 1-es
villamos Bécsi út és Kerepesi út közötti
szakaszának rekonstrukciója.

A TELJES SZAKASZON:
• 11 200 vm rugalmas alátámasztású, folyamatos sínágyazású (RAFS) vágány,
• 335 vm körülöntéses vályús sínes,
• 1100 vm Vignol hosszgerendás,
• 1100 vm Vignol zúzottköves,
• 1860 vm törpe vályússín-körülöntéssel,
emellett bebetonozott talpfás és Vignol
vezetősínes vágányok épülnek, ezenkívül
tizenhat vályús sínes és tíz Vignol kitérő
készül. A Vignol hosszgerendás szakaszon 2000 négyzetméter füves vágány
épül.
A teljes szakaszon megújulnak a peronok,
hat megállóhelyen lifteket, két megállóban új mozgólépcsőket építünk be vagy a
meglévő lépcsőket cseréljük le.

Felújítjuk a meglévő egyenáramú ellátó
rendszert, emellett új áramátalakítók is
épülnek a hatékonyabb energiaellátás
érdekében. A munkavégzés szeptember
28-án hajnali fél egykor kezdődött. Ettől
az időponttól feszültségmentesítették
az első három építési ütemhez tartozó
Bécsi út–Lehel utca közötti szakaszt.

A pályabontáshoz szükséges felsővezeték- és felsővezeték-tartó keresztsodronyok bontási munkáit már reggel 6-kor
elkezdtük.
A szerződés szerinti véghatáridő a szerződés aláírásától számított 520 nap (2015.
01. 15.), az első kötbérterhes részhatáridőnk december 15-e. Az Árpád híd
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RECONSTRUCTION OF BUDAPEST
TRAMLINE NO. 1

megálló és a Lehel út közötti szakaszt
ekkorra kell majd tömegközlekedésre
alkalmas állapotba hozni. A határidőkből
látható, hogy az 520 napos kivitelezési
idő jelentős része időjárási szempontból
nem kedvez a munkavégzésnek (pl.
betonozási, sínhegesztési munkák), így
a 8000 pályaméter villamos vasúti pálya

kivitelezésére viszonylag rövid idő áll
rendelkezésre.
Ez látszik az első mérföldkő megvalósításánál is, amikor a tél beállta után
már csak az égiekben bízhatunk, hogy
továbbra is kegyesek lesznek hozzánk
az időjárás tekintetében, és nem lesz
szükség az elkészült, és az elkészítés
alatt álló szerkezetek plusz védelmére
a hótól, a fagytól vagy az esőtől, hiszen
november 15-e és december 15-e között
még bőven lesz tennivalónk.
Eddig kb. 1200 pályaméter vágány
már elkészült, ezzel párhuzamosan
helyükre kerültek a szükséges egyenáramú földkábelek, emellett elkészült
a vágányvíztelenítés csövezése és a
szükséges vágányépítéssel összefüggő
alépítmények.
Megkaptuk a peronok építészeti
arculatának kialakításához szükséges
üzemeltetői hozzájárulások nagy részét
is, így megkezdődött a peronszerkezetek
előregyártása, és rövidesen megkezdődik a felépítmény kivitelezése is.
Komoly kapcsolódási pont az aluljárók
környezete, ahol konzorciumi társunk,
az A-híd Építő Zrt. végzi a kivitelezési
munkákat, így gondos ütemezés kell
ahhoz, hogy se a mi, se az ő tervszerű
munkavégzésük ne szenvedjen hátrányt.
Az év végére – terveink szerint – elkészül az Árpád híd–Lehel utca közötti
szakaszon a végleges vágányzat és
felsővezeték, az energiaellátó-hálózat, a
peronok és peronfelépítmények szerkezeti szinten és a villamosok tárolására
100 méter tároló vágány.

On 16 August 2013, the Centre for
Budapest Transport signed the contract with
the consortium founded by Colas Alterra
and A-híd Építő Zrt. for the reconstruction
of Budapest’s tramline no. 1 between Bécsi
Road and Kerepesi Road.
The project entails the renovation of platforms
on the entire section, while six of the stations
are to be equipped with elevators, and two
of them with escalators. In addition, we will
perform an upgrade of the direct-current
power network by installing new transformers
to ensure a more effective power supply.
Operations started at 12:30 a.m. on 28
September. Most of the 520-day-long
construction period is unfavourable for works
in terms of weather conditions. Consequently,
only a limited time frame is available for
building the tracks. This becomes apparent
upon completing our first milestone – following
winter’s arrival, weather is expected to turn
harsher, making us more exposed to the
elements. We hope no additional protection
will become necessary for completed or partly
completed structures.
Up to this point, some 1,200 m of rail
tracks have been built. If everything goes
according to plan, the permanent track
structure – including the new catenaries and
power-supply system – will be ready between
the Árpád Bridge and Lehel Street by the end
of the year.

A TELJES SZAKASZON
MEGÚJULNAK
A PERONOK.
LIFTEKET, ÚJ
MOZGÓLÉPCSŐKET
ÉPÍTÜNK BE,
ÉS 2000 M2-EN FÜVES
VÁGÁNY ÉPÜL.
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Budapesten épít
csatornát
a Colas Alterra
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MAJDNEM 31 KILOMÉTER
CSATORNÁT ÉPÍT A COLAS ALTERRA

EGY KONZORCIUM TAGJAKÉNT A FŐVÁROS KÜLÖNBÖZŐ KERÜLETEIBEN.

A COLAS ALTERRA ZRT. a Dunaaszfalt
Kft.-vel és a Mészáros és Mészáros
Kft.-vel konzorciumot alkotva konzorciumvezetőként nyerte meg a BudapestBudaörs Szennyvízelvezetési Beruházó
Önkormányzati Társulás által kiírt BKISZ
II. projekt 3. és 5. részfeladatát. A három
fél által létrehozott BKISZ II. CDM Konzorcium és a megrendelő között 2013
nyarán jött létre a csatornaépítésre
vonatkozó szerződés, melynek alapját
a FIDIC képzi. Az eljárói és a mérnöki
feladatokat az Enviroduna Kft. végzi.
A 3. részfeladatban 37,5 százalék a részesedésünk, ami 10,3 kilométer szennyvízcsatorna-építést jelent. A projekt
Budapest X., XVI. és XVII. kerületeinek
számos csatornázatlan utcáját érinti. A 3.
részfeladat során a XVI. kerület hét területén fogunk csatornázni, itt két átemelőt
is építünk.
Az 5. részfeladatban 34,7 százalék a
részesedésünk, 20,5 kilométer csatornát
fogunk lefektetni. A feladat során a XVIII.
és a XXIII. kerületek két-két területén folynak majd a munkálatok. A XVIII. kerület
legnagyobb területén, 17,8 kilométeren
mi fogunk dolgozni, ezen a területen
szintén létesül egy átemelő.
Mindkét részfeladat során kisebb átmérőjű gravitációs szennyvízcsatorna-háló-

zatot, főleg DN315 KG PVC gerincvezetéket, a hozzá tartozó házi bekötésekkel
(NA160, NA200), emellett némi nyomott
rendszert és átemelőtelepeket kell megvalósítanunk.
A 12. számú főépítésvezetőség saját
csapatokat felvonultatva és alvállalkozók
bevonásával 2013. október végén kezdte
el a tényleges kivitelezési munkálatokat
a XVI. és XVIII. kerületekben. Jelenleg
a gravitációs üzemű gerinccsatornákat
fektetjük, és az ezekre csatlakozó házi
bekötéseket építjük. A gerincvezetékek
átlagos fektetési mélysége 2,5-3
méter körüli, a dúcoláshoz ATBM táblás
dúcrendszert alkalmazunk. Az elkészült
szakaszokon folyamatosan végezzük az
út helyreállítását. Mivel több kis utcában
párhuzamosan zajlik a munkavégzés,
ezért összehangolt szervezést igényel a
csatornaépítéshez szükséges anyagok,
csövek, aknaelemek időbeni legyártatása és a helyszínre juttatása, melyhez
folyamatos napi kapcsolatot tartunk a
gyártókkal, szállítókkal.
A 3. részfeladat befejezési határideje
2015. március 23-a, az 5. részfeladaté
pedig 2015. július 20-a, melyek még
nagyon messzinek tűnnek, de addig is
sok-sok kilométer csatornaépítés vár
még ránk.

COLAS ALTERRA’S DRAINPIPE
WORKS IN BUDAPEST

Leading the consortium formed with
Dunaaszfalt Kft. and Mészáros és Mészáros Kft.,
Colas Alterra won the tender for work phases
3 and 5 of the BKISZ II project announced by
the Municipality Association for the BudapestBudaörs Wastewater Drainage Investment. The
contract between the three-strong consortium
and the client was signed in the summer of 2013.
As part of work phase 3, we are to build 10.3
kilometres of drainpipes in Budapest’s District
XVI, and two transfer pumps are also to be set
up at this location. The complete project covers
numerous streets that have been lacking proper
drainage in Districts X, XVI, and XVII.
Phase 5 entails 20.5 km of drainpipes to be laid
throughout works performed in Districts XVIII
and XXIII. We were assigned the bulk of the job in
District XVIII with operations on an overall 17.8 km,
including the installation of a transfer pump.
Chief Engineering no. 12 started off tasks
affecting Districts XVI and XVIII in late October
2013, deploying subcontractors to support
the Colas teams. As works are executed
simultaneously on several smaller streets, the
timely manufacturing and delivery of materials,
pipes, and manhole units required for drainpipe
construction demand superb co-ordination, and
thus require continuous daily communication
with suppliers and shipping companies. The
completion deadline for phase 3 is 23 March
2015, and 20 July 2015 for phase 5.
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Épül

a miskolci

elkerülő II. ÜTEME
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A COLAS ÚT ÉS A COLAS
HUNGÁRIA IS RÉSZT VESZ A MISKOLCOT

ÉSZAKRÓL ELKERÜLŐ 306. SZÁMÚ ÚT
MEGÉPÍTÉSÉBEN, AMI 2015-TŐL TEHERMENTESÍTI A VÁROST.
2013. NOVEMBER 13-ÁN ünnepélyes
keretek között zajlott az M30–26-os
számú főút Miskolc északi elkerülő
szakaszának alapkőletétele, melyen
beszédet mondott Völner Pál, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért felelős államtitkára. Az ünnepségen
részt vett Csöbör Katalin országgyűlési
képviselőasszony és Loppert Dániel, a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
kommunikációs vezetője. A kivitelezőket
Kocsi Mihály, a Kötiviép’B ügyvezető
igazgatója, Zsiga György, a Colas Út
vezérigazgatója, valamint Sokorai István,
a Colas Hungária elnök-vezérigazgatója
képviselték.
A Colas Út Zrt. a KCC-2013 Konzorcium
(Kötiviép’B Kft., Colas Út Zrt., Colas
Hungária Zrt.) tagjaként, közbeszerzési
eljárásban nyerte el az M30–26. számú
út Miskolc északi elkerülő II. ütemének
és a 3-as úti felhajtóág, műtárgyak és
kapcsolódó egyéb munkák tervezési,
engedélyezési és kivitelezési munkáit.
A tehermentesítésre tervezett 306. számú, „Miskolc északi elkerülő” nevű út az

M30-as autópályából indulva, annak folytatásaként északi irányban kerüli meg a
Csorba-tavat, majd nyugatra fordulva köt
be a meglévő 26. számú főútba.
A megbízó a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt., a projekt vállalási ára
közel 14 milliárd forint, melyből a tagok
meghatározott arányban osztoznak (a
Kötiviép’B 60, a Colas Út 32, a Colas
Hungária 8 százalékban.)
A projekt két szakaszra osztható: az
„A” szakasz mintegy 4,5 kilométer 2x1
forgalmi sávú út megépítése a hozzá
kapcsolódó Sajó-híddal, a „B” szakasz
pedig a 3-as út és az M30-as csomóponti kialakítása a hozzá kapcsolódó
műtárgyakkal, közműkiváltásokkal és az
ehhez szükséges tervek elkészítése és
engedélyeztetése.
Emellett a kivitelezési munkák részét
képzi még az Arnót községet védő
árvízvédelmi körtöltés megépítése és a
vízelvezető vápa kialakítása is, mely a
Kötiviép’B mint konzorciumvezető kivitelezésében készül. A projekt befejezési
határideje 2015. február 28-a.

„A” szakasz: bal pályás szakasz,
2x1 forgalmi sáv,
távlati 2x2 figyelembevételével

„B” szakasz: 2x2 forgalmi sáv + leállósáv, ill., csatlakozósávokkal
Hossza:

5,9 km („A” és „B” szakasz)

Főbb útépítési mennyiségek:
Töltés:

bypass took place on 13 November 2013, with a
speech from Pál Völner, the Minister of State for
Infrastructure.
As a member of the KCC-2013 Consortium
(KÖTIVIÉP’B Kft., Colas Út Zrt., Colas Hungária Zrt.),
Colas Út was commissioned with the job following
a public-procurement procedure. The project
entails construction works for phase 2 of the M30main road 26 Miskolc northern bypass, the onramp at road 3, and related engineering structures
and auxiliary works, designing, and permitting.
The road section officially numbered 306 and
named “Miskolc northern bypass” starts out at
motorway M30 and leads traffic to main road 26,
thus relieving the city from congestion.
Our client is the National Infrastructure
Development Co., and the job was undertaken
at a price of nearly HUF 14 billion, with a fixed
breakdown between the consortium members
(KÖTIVIÉP’B with 60%, Colas Út with 32%, and
The project is divided into two stages: stage A
includes some 4.5 kilometres of 2x1-lane road
with the related bridge over the River Sajó, whereas
stage B covers the interchange of road 3 and the
M30 with related engineering structures, publicutility relocations, and preparation and permitting
of the required designs.

460 000 m3

Talajcsere:

46 000 m

3

Védőréteg:

25 000 m

3

Ckt:

11 000 m3

Aszfalt:

The ceremony to lay the foundation stone
for the M30-main road 26 Miskolc northern

Colas Hungária with 8%).

FŐBB MŰSZAKI PARAMÉTEREK
Kiépítés jellege:

PHASE 2 ON THE MISKOLC NORTHERN
BYPASS UNDER CONSTRUCTION

9 400 m3

Furthermore, the scheme involves construction of
the circular flood-control embankment system and
drainage channel protecting the village of Arnót,
to be built by consortium leader KÖTIVIÉP’B. The
completion deadline is 28 February 2015.
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A Colas Út
A 4. SZÁMÚ
FŐÚT
FELÚJÍTÁSÁT

TÖBB MINT HÉT
KILOMÉTER HOSSZAN
VÉGZI A COLAS ÚT A STRABAGGAL
KÖZÖSEN

dolgozik

a 4. számú főút

felújításán

A COLAS ÚT ZRT. és a Strabag Általános
Építő Kft. alkotta konzorcium nyerte meg
a 4-es számú főút több mint hét kilométeres hosszúságú burkolatszélesítését
és megerősítését a Hajdúszoboszló-elkerülő út és az M35-ös autópálya között.
A projekt nettó bekerülési költsége 1,25

milliárd forint. A kivitelezés 2013. július
közepén kezdődött, a befejezés határideje 2014. január 20.
A 4-es számú főút e szakaszának felújítása már időszerű volt, mert az aszfaltburkolat elöregedett, és a burkolatszélesség
sem volt kielégítő. A meglévő burkolatot
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egy irányba (a szelvényezés szerinti bal
oldalon) szélesítettük, tengelyeltolással.
A földmunkák megkezdése előtt fakivágással, bozót- és cserjeirtással kellett
kezdeni. Nehézséget okozott, hogy a
szélesítés földtükörszintjén nem teherbíró
altalajt találtunk. A colasos szakaszon
meszes stabilizációval tettük teherbíróvá
az altalajt, míg a Strabag a talajcsere
technológiáját választotta.
A felújítási szakaszba esett a 4-es számú
főút mentén egy teljesen új csomópont
kiépítése (platánsori), melynek jelentős
földmunkaigénye volt. Mindkét irányba
gyorsítósávot, illetve jobbra kanyarodó
sávot alakítottunk ki. A kivitelezés része
két meglévő csomópont (ebesi, Curver)
felújítása is. Az ebesi csomópontban az
útburkolaton kívül a járdákat is felújítottuk. A főpálya kivitelezésével egy időben
épültek az „egyéb utak” is, melyeknek
a nagy mezőgazdasági forgalmat kell
kielégíteniük. Ezeknek az utaknak egy
része zúzottkő-terítéses, a másik része
aszfaltburkolatos.
A szerződés részét képezi emellett még
számos közműkiváltás is: 20 kV-os oszlopkiváltás, négy szénhidrogén-vezeték-

kiváltás, távközlési hálózatok kiváltása.
Két csomópontban új közvilágítási hálózat
valósult meg, oszloptelepítéssel együtt.
A Colas Út szakaszán a főpálya mindhárom aszfaltrétege október hónapban,
az egyéb utak november közepéig
elkészültek. A Strabag szakaszán a
főpálya aszfaltjai november közepére
készültek el.
A kivitelezést konzorciumi partnerünk, a
Strabag két héttel előbb megkezdte, ám

a kezdeti lemaradást ledolgoztuk – sőt
aszfaltjainkat egy héttel korábban be is fejeztük, mint partnerünk –, a jól szervezett
és kitartó munkának köszönhetően.
FŐBB MENNYISÉGEK
21 000 tonna aszfalt
3 100 m3 pályaszerkezeti betonok
5 500 m3 homokos kavics
1 500 m3 M56, FZKA

COLAS ÚT JOINS RECONSTRUCTION OF MAIN ROAD 4

The consortium comprised of Colas Út
Zrt. and Strabag Általános Építő Kft. won the
pavement reinforcement and widening tender
for an approximately seven-km-long stretch of
main road 4 between the Hajdúszoboszló bypass
and motorway M35. The net value of the project
amounts to HUF 1.25 billion. Construction works
were kicked off in mid-July 2013 with a completion
deadline of 20 January 2014. The reconstruction
of the section comes just in time, as the asphalt
pavement has deteriorated and its width has also
proved insufficient in light of traffic conditions.
We added the extra width on one side of the road
(the left-hand side, if proceeding according to
chainages). The reconstruction job included setting
up a completely new interchange along main road
4, which required a significant amount of earth-

works. We established right-side turning lanes and
acceleration lanes on both sides. The renovation
of two existing junctions (Ebes, Curver) is also
included among our duties. In addition to the road
pavement, we also reconstructed the sidewalk
at the Ebes junction. The contract also specifies
the relocation of numerous public utilities: 20-kV
power-cable poles, telecommunication networks,
and four hydrocarbon lines. New public lighting has
been installed at two interchanges, including the
erection of new lampposts. During the construction
stage assigned to Colas Út Zrt., all three asphalt
courses were completed on the main carriageway
in October, while other roads were finished by
mid-November. On Strabag’s section, asphalt
laying for the main carriageway was finalised by the
end of November.

MUNKÁINK

28
szöveg: Földesi Csaba
fotó: Jaszenák Zsuzsanna

Elkészült
a

Komorót

ELKERÜLŐ

ÚT

A JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK JELENTETTE
AKADÁLYOKAT IS SIKERESEN VESZIK A COLAS ÚT MUNKATÁRSAI
A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KOMORÓT ELKERÜLŐ ÚT ÉPÍTÉSÉNÉL.
A COLAS ÚT ÉS A KE-VÍZ 21 ZRT. alkotta
konzorcium 2012 elején nyerte el a Komorót elkerülő út kivitelezési munkáit. A konzorcium vezetője 55 százalék részesedési
aránnyal a Colas Út Zrt. Megrendelőnk
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
A szerződés teljes értéke 665 007 895 Ft.
A kivitelezési munkákat augusztus 13-án
kezdtük el. A munka átfutási idejének nor-

mál körülmények között 3 hónapnak kellett
volna lennie. A régészeti munkák elhúzódása miatt szerződéses véghatáridőnk 2013.
szeptember 30-a lett, de szerencsére
végül három hét alatt befejeződtek a
régészeti munkák. Feladataink közt több
közműkiváltás is szerepelt. Elektromos
távvezeték szabványosítása, oszlopáthelyezés, ivóvízvezeték, távközlési földkábel

és gázelosztó vezeték kiváltásai. A kiváltási
munkák tervezése, engedélyezése nem
ment zökkenőmentesen, január elsején
ugyanis olyan jogszabályok változtak, melyek munkáinkra is jelentős hatással voltak.
A gázkiváltás engedélye 2013. szeptember
elejére lett meg, a munkákat szeptember
közepén tudtuk megkezdeni. Az útépítési
munkák műszaki átadását határidőben,
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KOMORÓ BYPASS ROAD UNDER CONSTRUCTION

szeptember 30-án megkezdtük és október
25-én sikeresen lezártuk.
Megépített utunk jelen pillanatban egy
„zsákutca”, ugyanis a csatlakozó utaknak
már meg kellett volna épülniük, de az
építési munkákat félbehagyták, mivel a
kivitelezését végző vállalkozó csődbe ment.
Új eljárást írtak ki, az építést jövőre fogják
megkezdeni. Így a megépített, Komorót
elkerülő út egyes szakaszait csupán a helyi
lakosok használják.
A tervek szerint két év múlva fog megépülni a többi szakasz, amikor már mindenki
számára használható lesz a létesítmény.
Bízunk benne, hogy elkészült utunkat sokáig használhatják a közlekedők.

A LEGFONTOSABB
MŰSZAKI PARAMÉTEREK
Úthossz: 2 315 fm
Útpályaszélesség: 7,0 fm
Bevágás: 23 250 m3
Töltésépítés: 25 064 m3
Védőréteg: 11 205 m3
Ckt-T2: 3 379 m3
AC-32 alap (F) aszfalt: 1 580 m3
AC-22 kötő aszfalt: 287 m3
AC-16 alap aszfalt: 857 m3
AC-11 kopó (F) aszfalt: 676 m3
AC-11 kopó aszfalt: 161 m3

Construction works on the Komoró
bypass road were awarded to the consortium
uniting Colas Út and KE-VÍZ 21 Zrt. in early
2012. With a 55% share, the consortium is
led by Colas Út Zrt. Our client is the National
Infrastructure Development Co., while the total
value of the contract adds up to more than HUF
665 million.
Actual works were launched on 13 August.
Normally, the construction interval should
have been three months. However, each party
was concerned about a potential delay due
to archaeological explorations, making our
contractual deadline 30 September 2013.
Fortunately, archaeological work was wrapped
up in just three weeks.
Our assignment included a number of publicutility relocations, among them power-line
standardisation works and relocating utility
poles, a drinking-water line, underground
telecommunication cables, and a gasdistribution line. The design and permitting
procedures for these works were not always
smooth, since a number of changes in relevant
legal regulations took effect on 1 January,
which greatly affected our job. The permit
for the gas-line relocation was obtained
in early September 2013, enabling us to
commence the works in mid-September. The
technical handover of the road construction
was initiated within the set deadline on 30
September, and closed on 25 October.
Currently our finished section is a dead end,
since connecting roads should have been
completed by now, but works were abandoned
as the contractor filed for bankruptcy. A new
public-procurement procedure was announced,
and the pending works are to be started in
2014. For the time being, some parts of the
Komoró bypass are only being used by local
residents.
According to plans, the remaining sections
are to be completed in two years, fulfilling
the original goal of the project. We hope our
completed road will serve motorists for a long
time.
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FINISBEN
a

SZAMOS–KRASZNA

15 EZER KÖBMÉTER
BETONT ÉPÍTETT BE A

TÁROZÓJÁNAK MŰTÁRGYA

ÁRVÍZSZINTCSÖKKENTŐ TÁROZÓ

SZAMOS–KRASZNA KÖZI
VÍZBEERESZTŐ MŰTÁRGYÁBA A NAGY
LÉTESÍTMÉNYEK FŐIGAZGATÓSÁGA.
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A MOZAIK 2013. JÚNIUSI SZÁMÁBAN bemutatott beruházás fővállalkozója a KE-VÍZ 21 Zrt.–KÖTIVIÉP’B
Kft.–KÖZGÉP Zrt. alkotta konzorcium.
A Colas Hungária nevesített alvállalkozóként felel az acélszegmensek kivételével minden műtárgyépítési feladatért.
A vízbeeresztő műtárgy, valamint a Z1
és Z2 zsilipek kivitelezésében a Colas
Alterra is részt vesz.
A vízbeeresztő műtárgy földmunkáit
és résalapozását tavaly novemberben
kezdtük el, majd a januári befejezés
után kezdődhetett a teljes műtárgy
alatti szerelőbeton elkészítése és a
felszín feletti szerkezetépítés. A zsilipek
kivitelezése idén áprilisban kezdődött,
jelenleg az üzemi híd vasbeton szegélyét készítik. Műtárgyépítési feladatunk
nagyságát jól szemlélteti, hogy összesen 1100 tonna betonacélt és közel
15 000 köbméter betont építettünk be,
melyet a műtárgy közelébe telepített
szerkezetibeton-keverőnk szolgáltatott.
Terveink szerint az év végéig elkészül

ÖSSZESEN
1100 TONNA
BETONACÉLT
ÉPÍTETTÜNK BE

a vasbeton hídszegély, valamint az
elő- és utófenék. Jövő évre húzódik a
töltésre kerülő üzemi út, a műtárgyat
kiszolgáló elektromos rendszer kialakítása, a kiszolgáló üzemi létesítmények
megépítése és a jelenlegi gátszakasz
elbontása. A projekt véghatárideje
2014. november 30.

SZAMOS-KRASZNA RESERVOIR STRUCTURE NEARING COMPLETION

Some 15,000 cubic metres of concrete
were already used for the construction of the
water-inlet structure at the Szamos-Kraszna
flood-control reservoir being built by the Major
Projects Division.
The main contractor in charge of the project –
already presented in our June 2013 issue – is the
consortium comprising KE-VÍZ 21 Zrt., KÖTIVIÉP’B
Kft., and KÖZGÉP Zrt. As a subcontractor, Colas
Hungária is responsible for all structures except
steel segments. Colas Alterra is also involved in
construction works for the Z1 and Z2 lock gates
and the water-inlet structure.
We commenced earthworks and sheet-pile foundation works back in November 2012, followed
by preparation of the blinding concrete layer

underneath the facility and structural works on
the surface. Construction of the locks went ahead
in April; currently, the reinforced concrete edges
are being built on the service bridge. The extent
of the job is obvious from the sheer numbers: we
have used up 1,100 tonnes of reinforcement bars
and nearly 15,000 m3 of concrete supplied by our
mixing plant set up near the job site.
According to our schedule, the reinforced concrete edges and both aprons are to be completed
by the end of the year. The service road atop the
embankments, installation of the power network
for the structure, construction of auxiliary facilities, and demolition of the existing embankments
are all to be taken care of in 2014. The project’s
final deadline is 30 November 2014.
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FÓNYAD ALBERTNÉ

LABOREGYSÉG-VEZETŐ
® TECHNOLÓGIAI IGAZGATÓSÁG
1977-ben  kezdett dolgozni  
a Debreceni Közúti Építő Vállalat
mezőpeterdi aszfaltkeverő telepén
laboránsként. 2004 óta a debreceni
központi labor egységvezetője
Apafán. Büszke, hogy végigjárhatta
azt a nagy utat, amit a minőségellenőrzés ennyi idő alatt
megtett a kézzel döngölt
mintáktól a zsirátorig,
a kézi dokumentumoktól
az új Colab13 laborszoftverig.
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NÁNDORI ISTVÁN JÁNOS
LAKATOS
® COLAS ÉSZAKKŐ KFT.
A cégcsoport legrégebb óta
dolgozó kollégája több mint
45 éve dolgozik a cégnél. Kezdetben
a Pest Vidéki Kőbánya Vállalat 1-es
számú nógrádkövesdi üzemében volt
esztergályos tanuló, majd tanulmányai
után a cégnél is helyezkedett el.
Jelenleg a nógrádkövesdi bánya
karbantartó lakatosa.
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SIVÓ TIBOR KŐMŰVES
® COLAS ALTERRA ZRT.
Az Alterra legrégebbi
dolgozója Sivó Tibor, a 12.
Főépítésvezetőség kőművese.
1973-ban édesapja hatására
került a céghez, aki szintén
36 évig dolgozott a Közműés Mélyépítő Vállalatnál.
Szabadidejében számítástechnikával, repülőgépmodellezéssel foglakozik,  
és persze a ház körül is
mindig akad
tennivaló.
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SZABÓ JÓZSEF
HR GENERALISTA
® COLAS HUNGÁRIA ZRT.
Idén augusztusban volt 40 éve,
hogy pályakezdőként csatlakozott
az Egri Közúti Építő Vállalathoz mint
időelemző. Az EGUT-tól kezdve a Colas
Egeren, a Colas Építőn és a Colas Úton
át végig lojális maradt a céghez,
s jelenleg a Colas Hungária
HR osztályán dolgozik. Szabadidejét
legszívesebben a szőlőtőkék
között tölti.
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BOCSKAI ISTVÁN
GÉPKEZELŐ
® NAGY LÉTESÍTMÉNYEK
FŐIGAZGATÓSÁGA
1992. április 1-jén érkezett a
Debmut nyíregyházi 5. sz. építésvezetőségéhez mint előkészítő
munkás. Összesen 15-féle gép
kezelésére van engedélye, köztük
a veszélyes anyagokat szállító
járművekre is. Jelenleg a Nagy
Létesítmények Főigazgatóságán
vezeti az üzemanyagos autót.

OUR COLLEAGUES

MUNKATÁRSAINK

ERZSÉBET FÓNYAD ® TECHNOLOGY DIRECTORATE
She started out as a lab assistant at the Mezőpeterd
asphalt-mixing plant of the Debrecen Public Road
Construction Company in 1977, and has been
managing the Apafa lab unit of the Debrecen central
laboratory since 2004. She’s proud of the long
journey behind her in the field of quality management
– from manually tamped samples to state-of-the
art compactor equipment, and from handwritten
documents to the Colab13 laboratory software.
ISTVÁN JÁNOS NÁNDORI ® COLAS ÉSZAKKŐ
Having been with us for over 45 years, István has the
longest employment history at our company. At first,
he was a lathe-operator trainee in Plant 1 of the Pest
Regional Quarrying Company at Nógrádkövesd. After
completing school, he was employed by the same
company, and he currently works as a maintenance
metalworker at the Nógrádkövesd quarry.
TIBOR SIVÓ ® COLAS ALTERRA
Tibor Sivó, a mason at Chief Engineering no. 12, holds
the record of being at Alterra for the longest time.
He took a position at the company in 1973 thanks
to the advice of his father, who worked at the Utility
Construction and Civil Engineering Company for 36
years. His favourite pastime activities include working
on aircraft models and computers, and – of course –
there’s always something to do around the house.
JÓZSEF SZABÓ ® COLAS HUNGÁRIA
This August marked the 40th anniversary of József
joining the Eger Public Road Construction Company
as a work-study engineer, kicking off his career. From
EGUT through Colas Eger, Colas Építő, and Colas Út,
he remained loyal to the company all along, currently
working at Colas Hungária’s HR department. He loves
spending his free time in vineyards.
ISTVÁN BOCSKAI ® MAJOR PROJECTS DIVISION
István joined Debmut’s Engineering Unit 5 at
Nyíregyháza on 1 April 1992 as an unskilled worker.

SZABÓ LÁSZLÓ
SZERELŐ
® COLAS ÚT ZRT.
1975. augusztus 1-jén
kezdett dolgozni a Debreceni
Közúti Építő Vállalatnál. Jelenleg
a Colas Út apafai aszfaltkeverő
telepén végzi az útépítő gépek
elektronikájának karbantartását
és javítását. Büszke az itt
töltött évekre és a szerelőcsapattal végzett közös munkára. Ha ideje
engedi, a kollégájával és barátjával
alapított háromtagú amatőr
zenekarban gitározik.

Now he holds permits for operating 15 different types of
machinery, including vehicles transporting hazardous
materials. His current job is driving the fuel truck for the
Major Projects Division.
LÁSZLÓ SZABÓ ® COLAS ÚT
László started working at the Debrecen Public Road
Construction Company on 1 August 1975. Currently
he is maintaining and repairing electronic components
on road-construction machinery at Colas Út’s Apafa
asphalt-mixing site. He is proud of the years spent on
the job and the fine teamwork achieved with the crew
of mechanics. If he can find the time, László plays
guitar in a three-man band formed along with one of his
colleagues.
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Találkozási pont:

Budapest
nagy múltú

fővárosunk

NE HIGGYÜK, HOGY BUDAPEST NEM
TUD ÚJAT MUTATNI NEKÜNK. A BAZILIKA
KUPOLÁJA PÉLDÁUL A VÁROS MINDEN PONTJÁRÓL
LÁTHATÓ. EZT ÉS MÉG SZÁMOS ÉRDEKESSÉGET MEGTUDHATUNK MOST

FŐVÁROSUNKRÓL.
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BUDAPEST TÖRTÉNETE a keltákig
nyúlik vissza, mivel a város eredetileg
kelta település volt. A római időkben
a Danubius jobb partján fekvő limesi
határőrváros neve Aquincum, a bal parti
helyőrségé pedig Contra-Aquincum volt,
és ez volt Pannonia provincia székhelye.
A magyarok csak a 9. században érkeztek erre a területre. Az első általunk
létrehozott települést a tatárok 1241
és 1242 között teljesen kifosztották
és elpusztították. A 15. században a
helyreállított város lett a magyarországi
reneszánsz humanizmus központja. Ezt
százötven évnyi török hódoltság követte,
a város csak felszabadítását követően,
a 18–19. században tudott újra fejlődni.
Fejlődése az 1867-es kiegyezést követően, az Osztrák–Magyar Monarchia ideje
alatt gyorsult fel, amikor is a Monarchia
második fővárosa lett. Ekkor, 1873-ban
egyesítették Budát, Pestet és Óbudát,
így született meg a ma is használatos
Budapest név. Ebben az időben épültek
meg a város leghíresebb épületei, és
ekkor nőtte ki magát világvárossá.
Budapest kedvelt idegenforgalmi célpont is, Európa hatodik leglátogatottabb
városa. A város Közép-Európa egyik
pénzügyi központja, és a világ 100.
legtöbb GDP-t termelő városa. Az amerikai Forbes magazin szerint Budapest
a hetedik „legidillibb európai város”.
A UCityGuides a világ kilencedik legszebb városának sorolja. A befolyásos
amerikai Condé Nast Traveler utazási
magazin által megkérdezett 1,3 millió

személy véleménye alapján „Budapest
a világ második legjobb városa”. A magyar főváros továbbá egyike Európa tíz
legkedveltebb bevásárlóvárosának az
Economist magazin kutatásai szerint,
ugyanis itt található Közép- és Kelet-Európa legtöbb bevásárlóközpontja.
A pezsgő kulturális életéről is ismert
Budapesten bőséggel válogathatunk a
koncertek, kiállítások, színházi előadások között. Kulturális eseményekben
a legnagyobbak közé tartozik a Sziget
Fesztivál, ami nemcsak a fővárosban
és az országban, hanem Európában is
népszerű könnyűzenei rendezvénynek
számít. Más jelentősebb események
közé tartozik a Budapesti Tavaszi vagy
Budapesti Őszi Fesztivál.
A fővárosnak több olyan része is van,
ahol számos étterem, bár és kávézó található kis területen. Ilyen a Váci utcának
a Ferenciek terétől a Fővám térig futó
része, a Ráday utca, amelyet főként az
egyetemisták kedvelnek, a Liszt Ferenc
tér, amely az Andrássy út mentén fekszik, a Király utca és Gozsdu-udvar vidéke, vagy éppen a Szent István tér környéke is. Ezek az utcák és terek nyaranta
késő estig tele vannak élettel. Budapest
kávézói közül kiemelkedik az 1894ben megnyílt New York kávéház. Más
szórakoztató létesítmények, melyeket
mind a helyiek, mind pedig a fővárosba
látogatók felkereshetnek, a Millenáris, a
Fővárosi Állat- és Növénykert, a Fővárosi
Nagycirkusz, a Magyar Vasúttörténeti
Park és a budapesti mozik is.

MEETING POINT: BUDAPEST – OUR
NATION’S HISTORIC CAPITAL

The history of Budapest can be dated
back to the Celts, as the city was originally a
Celtic settlement. During Roman times, the
border town on the right bank of the Danube
was called Aquincum, with its twin city on the
left bank named Contra-Aquincum serving
as the capital of Rome’s Pannonia province.
Hungarians arrived to the territory only in the
9th century. Their first settlement was pillaged
and completely destroyed by Mongol hordes
in 1241-42. The re-established town became
the Hungarian centre of Renaissance humanist
culture in the 15th century. Prosperity could only
resume in the 18th and 19th centuries, following
the liberation of the city from a 150-year-long
period of Ottoman rule. After the AustroHungarian Compromise of 1867, the city’s
development started booming as it became the
second capital of the Austro-Hungarian Empire.
It was during this period – in 1873 – that Buda,
Pest, and Óbuda were united, giving birth to
Budapest as we know it today. These decades
also saw the construction of many of the city’s
famous buildings, as Budapest developed into
a global city.
The Hungarian capital is a very popular
tourist destination, ranking 6th on the list of
the most-visited European cities. Budapest
is widely known for its thrilling cultural and
social life. Some neighbourhoods have a large
concentration of restaurants, bars, and cafés;
such areas include Ráday Street, Király Street,
the Gozsdu Courtyard, and Szent István Square.
These public places are buzzing with life all night
long during the summers.

KITEKINTŐ

40
szöveg: Kerti Márta
fotó: Erdős Tamás

Az

Alterra versenyzője

az ausztriai

IRONMAN
versenyen
MAJDNEM NÉGY
ÓRÁVAL AZ ELŐÍRT SZINTIDŐ
ELŐTT ÉRT BE A CÉLBA

ERDŐS TAMÁS, A COLAS ALTERRA MUNKATÁRSA
A KLAGENFURTBAN RENDEZETT IRONMAN VERSENYEN

KLAGENFURT: A VILÁG LEGJOBB
TRIATLONOSAI egy helyen. A világ minden tájáról érkeznek a sportolók erre a
minden évben megrendezett eseményre,
az Austria Ironman 140.6-ra, ami
Európa legnagyobb Ironman versenye.
Idén június végén rendezték meg ezt a
versenyt, melynek kollégánk – a Colas
Alterra Létesítmény Igazgatóság területi
igazgatója –, Erdős Tamás is nekivágott.
Aki ismeri Tamást, tudja, hogy mindig
magas fordulatszámon pörög, lételeme
a mozgás. Megmászta a Mont-Blanc-t,
a Kilimandzsárót, lefutotta már a kilencedik maratonját is, többször letekerte
a kerékpáros Balaton Maratont, teljesítette a Kinizsi 100 túrát és még számos
egyéb nehéz extrém sportfeladatot. (A
mostani beszélgetésre is nehezen talál-

tunk időpontot, mert november elején a
Nizza–Cannes maratont futotta.)
A futás mellett a triatlont nagyjából
négy éve kezdte űzni: teljesített féltávú
Ironman versenyeket és több Ötzi Alpin
hegyi triatlont. Ilyen előzmények után
nevezett a klagenfurti versenyre.
A versenynap hajnalán több ezer versenyző vágott neki a Wörthi-tónak. A 3,8
kilométeres úszás után 180 kilométer
országúti kerékpározás következett, ami
szigorúan egyéni verseny, azaz nem
lehet bolyban tekerni. A pálya átvezet
Karintián, és a hegyi utakon a szintkülönbséggel is meg kellett küzdeni. Szinte elképzelhetetlennek tűnő feladat volt
a hosszú kerékpározás után még 42,2
kilométert lefutni. Tamás azonban hihetetlen kitartással – a 17 órás szintidőn
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ALTERRA TRIATHLETE COMPLETES
AUSTRIAN IRONMAN RACE

Klagenfurt: a meeting point for the
world’s best triathletes. Participants arrive
to Europe’s largest Ironman race, the annual
Austria Ironman 140.6, from all over the globe.
This year’s event was held in late June with
our colleague Tamás Erdős – Colas Alterra’s
regional director – at the starting line.
Tamás has already put himself to the test at
numerous extreme-sporting challenges: he
climbed Mont Blanc and Kilimanjaro, and has
run nine full marathons so far, just to name a
few of his impressive feats.
As the day of the race dawned, thousands of
competitors threw themselves into Lake Wörth.
The 3.8 kilometres of swimming was followed
by 180 kilometres of road cycling, which
is a strictly individual leg, thus prohibiting
racers from cycling in groups. The route
travelled through Carinthia, forcing triathletes
to overcome significant grade differences.
Running 42.2 kilometres after the exhausting
cycling stage seems unimaginable. However,
Tamás showed extraordinary stamina, and
completed his first Ironman race well within
the 17-hour time limit – in 13 hours and 13
minutes. Congratulations!
As for future events, Tamás has already
registered for next year’s 25th jubilee
Nagyatád Extrememan race (challenges and
distances are identical to Ironman contests)
and the half-distance Ironman 70.3 race to be
held in Budapest next August.

belül – 13 óra 13 perc alatt teljesítette
első Ironman megmérettetését. Gratulálunk hozzá!
A jövőt illetően – ahogy Tamástól
megtudtuk – már benevezett a jövő évi
25. jubileumi nagyatádi Extrememan
versenyre (a versenyszámok és a
távolságok ugyanazok, mint az Ironman
versenyen), valamint a jövő augusztusban Budapesten rendezendő féltávú
Ironman 70.3 versenyre. Szurkoljunk
neki akkor is!
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Jótékonysági

curlingversenyt
támogatott a Colas
CHARITY CURLING GAME

Colas joined in to help the Semmelweis
University’s Tűzoltó Street Clinic for Children.
The charity curling weekend organised by the
Robert Burns International Foundation took
place on 16-17 November. Proceeds from the
teams’ entry fees went to the clinic’s intensivecare unit.
The event saw 100 people participate in
24 teams. As the Kamaraerdei Curling Club
provided the venue at a discounted rate, the
organisers managed to collect funds in the
amount of over HUF 800,000.

A 800 EZER FORINTOT
IS ELÉRTE AZ ÖSSZEGYŰLT
ADOMÁNY A SOTE GYERMEKKLINIKÁJÁNAK

TÁMOGATÁSÁRA SZERVEZETT JÓTÉKONYSÁGI CURLINGVERSENYEN, AHOL A COLAS IS KÉPVISELTETTE MAGÁT.
A ROBERT BURNS NEMZETKÖZI
ALAPÍTVÁNY szervezésében november
16–17-én tartották a jótékonysági
curlinghétvégét, melyen a csapatok
a nevezési díjukkal segítették a SOTE
gyerekklinikájának intenzív osztályát.
Az eseményen 24 csapat 100 játékosa
képviseltette magát. Az rendezvénynek
helyet biztosító Kamaraerdei Curling
Club kedvezményesen biztosította a
helyszínt, így a nevezési díjakból be-

folyt támogatás elérte a 800 000 Ft-ot.
A curling gyökerei az 1500-as évek
Skóciájába nyúlnak vissza, de festmények tanúsága szerint a játékot 450
éve a Németalföldön is játszották
már. A curling 1924-ben, Chamonixban mutatkozott be a téli olimpiai
játékokon, ezt követően, hosszú szünet
után, az 1998-as naganói téli olimpia
programjába került be újra (immár a
nők számára is), és azóta folyamatosan

versenyszámként szerepel a téli olimpiai játékokon. A Nemzetközi Curling
Szövetséget 1966-ban alapították
meg, Magyarországon pedig 2007 óta
működik a Magyar Curling Szövetség.
Hazánk első curlingcsarnokát Budapesten, Kamaraerdőn nyitották meg 2005ben, ez volt a jótékonysági esemény
helyszíne is.
A Colas Pulmann Hajnalkát, Gali
Tibort, Varga Dénest és SzakácsFehérváry Gábort delegálta az amatőr
curlingcsapatba, de szervezőként részt
vett a rendezvényen kolléganőnk, Horváth Judit Ágnes is, aki a Robert Burns
Alapítvány tagjaként számos más
jótékonysági esemény rendezésében is
önkéntes résztvevő. Edzőink között ott
volt a Kanadában idén tavasszal világbajnokságot nyert Palancsa Dorottya
és Kiss Zsolt is.
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Rozsda Endre
kiállítása a Nemzeti

Galériában

AZ IDŐ ÖLELÉSÉBEN
CÍMMEL NYÍLT MEG ROZSDA ENDRE

RETROSPEKTÍV KIÁLLÍTÁSA, MELYNEK TÁMOGATÓI KÖZÖTT A COLAS SA
IS SZEREPEL.
2013. NOVEMBER 19-E ÓTA látogatható a Magyar Nemzeti Galériában Rozsda
Endre szürrealista festőművész és fotográfus időszaki kiállítása. A tárlat Rozsda
Endre születésének századik évfordulója
alkalmából a Magyar Nemzeti Galéria,
a Párizsban működő Rozsda Endre
Baráti Kör és a Budapesti Francia Intézet
együttműködésével retrospektív kiállításon mutatja be a művész munkásságát.
A mintegy száz festményt, grafikát és
fényképet felvonultató kiállításon a
művész legkülönfélébb műfajú munkáit
mutatják be időrendben. A válogatáson
keresztül kirajzolódik a festőnek a
naturalizmustól egészen az absztraktig
terjedő pályája és a sajátos szimbólumokat használó képi nyelvezete is.
ROZSDA ENDRE 1913-ban született
Mohácson. Aba-Novák Vilmos festőiskolájában tanult, festészete a 30-as
években a magyarországi posztimpres�szionista korszakhoz kapcsolódik. Első
egyéni kiállítását huszonhárom évesen
tartotta. 1938-ban Párizsba költözött,
ahol az École de Louvre-ban folytatott
tanulmányokat, és összebarátkozott
Szenes Árpáddal, Viera da Silvával,
Françoise Gilot-val, Picasso későbbi
feleségével. 1964-ben elnyerte az egyik
legrangosabb művészeti elismerését, a
Copley-díjat. 1979-ben a Bateau-Lavoirban kapott műtermet, ahol élete végéig
dolgozott.

ENDRE ROZSDA EXHIBITION IN
THE NATIONAL GALLERY

A temporary exhibition entitled “Time
Regained” to showcase the works of Surrealist
painter and photographer Endre Rozsda opened
on 19 November in the Hungarian National
Gallery. To commemorate the centenary of his
birth, the retrospective of the artist’s works
is held by the Hungarian National Gallery in
collaboration with the Society of Friends of
Endre Rozsda (based in Paris), and the French
Institute of Budapest. Colas SA is among the
patrons of the exhibition.
The exhibit features around 100 paintings,
drawings, and photographs. This selection
reveals the path taken by the painter, from
naturalism all the way through to abstraction,
as well as his unique pictorial language of
symbols.
In 1913, Endre Rozsda was born in Mohács,
Hungary. Receiving his education with the
school of famous Hungarian painter Vilmos AbaNovák, Rozsda’s works from the 1930s mostly
belong to the Hungarian post-Impressionist
movement. He had his first exhibition at the
age of 23. In 1938, he settled down in Paris
to continue his studies at the École de Louvre.
Meanwhile, Rozsda made friends with Árpád
Szenes, Viera da Silva, and Françoise Gilot, who
would later become Picasso’s wife. In 1964, he
received the prestigious Copley Prize for his
artistic work. In 1979, he was granted a studio
in Bateau-Lavoir, France, where he lived until
his death in 1999.
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Védett nővény

áttelepítése

az M85-ös gyorsforgalmi út építésén

KÖRNYEZET- ÉS MUNKAVÉDELEM

TÖBB MINT 270 TŐ
KISFÉSZKŰ ASZAT NEVŰ VÉDETT
NÖVÉNYT KELL ÁTTELEPÍTENIÜK
MUNKATÁRSAINKNAK AZ M85-ÖS
GYORSFORGALMI ÚT ÉPÍTKEZÉSÉN. REKORDGYORSASÁGGAL VÉGEZTÉK AZ ENGEDÉLYEZTETÉST
KOLLÉGÁINK.

A KISFÉSZKŰ
ASZAT
BENNSZÜLÖTT
FAJUNK, MELY
TERMÉSZETES
ÁLLAPOTÁBAN
CSAK NÁLUNK,
A PANNON FLÓRATARTOMÁNYBAN ÉL.
A COLAS HUNGÁRIA ZRT. ÉS A COLAS
ÚT ZRT. kivitelezésében megkezdődtek
az M85-ös gyorsforgalmi út 13+800–
20+800 km közötti szakaszának kivitelezési munkálatai. A munkák előkészítésének részeként több természetvédelmi
feladat is felmerült, így a nyomvonallal
érintett Natura 2000 területen szükséges
fakivágás és a kisfészkű aszat védett növény megmentése érdekében áttelepítést
szükséges végezni.
A védett növények áttelepítése és az
érintett Natura 2000 területen található
fák kivágása környezetvédelmi hatósági
engedély birtokában végezhető. Az engedélyezési eljárást 2013 szeptemberében
indította el a társaság.

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a kivitelezés megkezdése előtt a természetvédelmi kezelővel, a Fertő–Hanság Nemzeti
Park illetékeseivel egyeztettünk az érintett
természetvédelmi értékek védelme
érdekében. A természetvédelmi kezelővel
történő megbeszélés során helyszíni
bejárást is végeztünk az érintett területen,
ahol megállapítottuk, hogy a Dör település
közigazgatási területéhez tartozó nyomvonalrészen a védett kisfészkű aszat él.
Ezután a Fertő–Hanság Nemzeti Parkkal
kötött szerződés alapján – a természetőr
segítségével – megállapítottuk, hogy
milyen egyedszámban él a területen az
áttelepítésre váró növény.
A korábbi információk egészen kevés
növény jelenlétéről szóltak, ehhez képest
jelentős állományt mértünk fel az egyes
növénycsoportok EOV-koordinátáinak
feltérképezésével. A felmérés eredményeként több mint 270 tő védett növény
áttelepítését kezdtük engedélyeztetni
az illetékes Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőségnél. A munkakezdés első
fázisában a több mint három hónapos
engedélyezési eljárást sikerült lerövidíteni – a hiánypótlással együtt – alig több,
mint másfél hónapra, köszönhetően a
Fertő–Hanság Nemzeti Park kollégáival
kialakított hatékony kommunikációnak.
A természetvédelmi engedély az áttelepítésre rendelkezésre áll, november
közepén indultak a mentési munkáltok.
Az engedély előírásai alapján – az épí-

REPLANTING OF PROTECTED VEGETATION
ON THE M85 WORKSITE

Construction works by Colas Hungária Zrt.
and Colas Út Zrt. are under way on the 13+80020+800 km section of the M85 high-speed
main road. During the project’s preparation
phase, a number of environmentally sensitive
obligations had come up, among them treecutting works on the Natura 2000 area crossed
by the carriageway, and replanting works in
order to save specimens of a protected species,
the small-headed thistle.
Following discussions with the environmental
supervisor, we concluded a joint site inspection
on the plots in question. We found that the path
of the carriageway section on the outskirts of
Dör were home to a species of thistle endemic
to the Pannon flora region, and having a
theoretical value of HUF 5,000 per plant.
Previous information indicated only a
small number of plants would be there – to
the contrary, we discovered a significant
population during the inspection. Subsequently,
we began acquiring the permits from the
relevant authority (Northern-Transdanubian
Inspectorate for Environment, Nature and
Water) for relocating over 270 plants. As a
result of excellent communication between
the parties, we managed to shorten the
permitting procedure from an expected three
months to just a month and a half (including
deficiency supplementary requests). Therefore,
the environmental permit has been obtained,
making way for the replanting to begin in
mid-November. In compliance with stipulations
of the permit, works are to go ahead – under
thorough control from the site manager – with
participation of the environmental supervisor
acting as a co-ordinating agent.

tésvezető gondos felügyelete mellett – a
munkába a szakfelügyeletet ellátó koordinálóként bevonjuk a természetvédelmi
kezelőt.
A mentési munkának azért is nagy a
jelentősége, mert a kisfészkű aszat
bennszülött fajunk, mely természetes
állapotában csak nálunk, a Pannon
flóratartományban él. Előfordul a Visegrádi-, Budai-, Zempléni-hegységben,
Sopron környékén, de főleg a Kiskunság
területén található. Természetvédelmi jelentősége, hogy Natura 2000 közösségi
jelentőségű faj, eszmei értéke 5000 Ft/
tő. A mentés végeztével dokumentáció
készül, mely egy későbbi felméréssel az
áttelepítés eredményét dokumentálja.
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Por- és zajmérés

Kesztölcön

NEM LÉPTE ÁT
A MEGENGEDETT
ÉRTÉKET

DUST- AND NOISE-LEVEL
MEASUREMENT IN KESZTÖLC

MUNKATÁRSAINK PORÉS ZAJTERHELÉSE

A COLAS

ÉSZAKKŐ KESZTÖLCI BÁNYÁJÁBAN AZ
OKTÓBERI MÉRÉS SZERINT.
POR- ÉS ZAJMÉRÉST VÉGEZTÜNK
a Colas Északkő 2011 őszén vásárolt
kesztölci bányájában idén október 7-én.
A GEON System Kft. respirábilis por- és
munkahelyi zajmérésére rakodógépeken, kotrókon és dömpereken dolgozó
kollégáinkon került sor. A mérésben
Pintér János, egy CAT 950 G rakodógép
kezelője, Magyar Zoltán, egy O&K
RH 8.5 kotrógép kezelője, valamint
Schottner János, egy Renault Kerax
370 dömper sofőrje vett részt.
A mérésre rakodógépeken, kotrókon és
dömpereken dolgozó kollégáink por- és
zajterhelés-kitettségének vizsgálata
miatt volt szükség.
A Colas Északkő szeretné növelni a
kesztölci bánya termelését, ezért
különösen fontos, hogy megbízható
egészségügyi adatok birtokában induljon el a kapacitásnövelés. A respirábilis

pormérést a Bálint Analitika Kft.
laboratóriuma elemezte és értékelte ki.
A mérőműszereket a munkavállalók felsőruházatán, míg a mintavevő szűrőket
a légutaktól kb. 15 cm-re helyezték el
a mérést végző szakemberek. A mérés
időtartama közel 4 óra volt, a vizsgálat
során a munkavállalókon a műszer
folyamatosan működött. Ez azért volt
fontos, hogy megismerjük a szokásos
munkarend és munkafolyamatok
közben a munkavállalók napi porterhelésének folyamatát. A zajt a gépek
kezelőfülkéjében a gépkezelő mellé
ülve végezte a Geon System munkatársa. A zajexpozíció az alsó beavatkozási
határérték alatt volt mindhárom gépkezelő esetében.
A mérési eredmények minden esetben
a megengedett porkoncentráció és
zajszint alattiak voltak, így megállapították, hogy a vizsgálat során egyetlen
munkafolyamatot figyelembe véve
sem volt az egészségügyi határértéket

A TERVEZETT RENDSZER FŐBB MŰSZAKI PARAMÉTEREI
Munkavállaló

Totál porkoncentráció (mg/m3) Respirábilis porkoncentráció (mg/m3)
megengedett

mért

megengedett

mért

Pintér János

10

6,47

6

0,51

Magyar Zoltán

10

1,30

6

0,02

Schottner János

10

1,94

6

0,21

rakodógép-kezelő

kotrógépkezelő
dömperkezelő

On 7 October, dust emission and noiselevel measurements were implemented at the
Kesztölc quarry acquired by Colas Északkő in
the autumn of 2011. The tests carried out by
GEON System Kft. focussed on inhalable dust
and workplace-noise levels, and involved three
of our colleagues working at the site with front
loaders, excavators, and dumper trucks. The
measurement was necessary to examine our
employees’ exposure to dust and noise stress.
Colas Északkő wishes to increase production
in the Kesztölc quarry, making it a priority to
have reliable health-and-safety data prior to
initiating capacity enhancement. Inhalable dust
measurements were analysed and evaluated
by Bálint Analitika Kft. Testing devices were
attached onto employees’ clothing, while the
sampling sensors were placed by participating
experts at approximately 15 centimetres from
the respiratory tract. The duration of testing
was just short of four hours, and the equipment
collected data continuously. This was crucial
to make ourselves aware of dust exposure
occurring throughout the staff’s normal daily
routine. Noise levels stayed below intervention
values for all three machine operators involved
in the testing.
All measurement results showed dust
concentration and noise remained within the
allowed limits. Consequently, the assessment
of the inspection stated that values did
not breach health-and-safety thresholds
during either of the work processes. We have
forwarded the test records to the relevant
authority.

átlépő a koncentráció értéke. A mérési
jegyzőkönyvet a szakhatóságnak is elküldjük, hiszen rendelet határozza meg
a munkahelyi levegőben szálló porok
(pl. kvarc, szerves anyagok) megengedett értékét. (Ez a 25/2000. [IX. 30.]
EüM–SzCsM rendelet a munkahelyek
kémiai biztonságáról.) Ugyanígy a
munkahelyi zaj hangnyomásszintjének
értékét a (3/2002. [II. 8.] SzCsM–EüM
együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális
szintjéről) szabályozza.
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NAGYÍTÓ

alatt

a bitumen

HA HELYESEN HASZNÁLJUK FEL
A BITUMENT, NEM KELL FÉLNÜNK TŐLE.

HA HELYESEN HASZNÁLJUK FEL A
BITUMENT, nem kell félnünk tőle.
A bitumen régóta az útépítők barátja,
ezért jó ideje sokakat foglalkoztat
annak a kérdésnek a megválaszolása,
hogy a bitumennek lehet-e egészségkárosító hatása, okozhat-e esetleg rákot.
A kérdést tudományosan megközelítve
a rendelkezésre álló biztonsági adatlapok segítségével találhatjuk meg a
választ:
Noha a bitumen felhasználási hőmérséklete 200 °C alatti, zárt térben a
termék igen magas hőmérsékletre
(>200 °C) melegítve köhögést előidéző
és légutakat irritáló gőzöket és füstöt
szabadíthat fel. Ilyen esetben fennáll a
szénhidrogén-narkózis és/vagy kivételes esetben kénhidrogén-mérgezés veszélye. Az égés, a kivetődés, a robbanás
vagy a gőzök belégzésének a kockázata
különösen zárt térben áll fenn.
A termék vagy az abból származó füstök
hosszan tartó és ismételt expozíciója
a bőrt és a légutakat irritálhatja. Kénhidrogén halmozódhat fel veszélyes
koncentrációban a felszínen a bitument
tároló tartályokban. Zárt térben, melegben a szénhidrogéngőzök mérgezési
kockázatot jelenthetnek, és a központi
idegrendszer elgyengülését okozhatják.

A TUDOMÁNY
MAI ÁLLÁSA
SZERINT NINCS
BIZONYÍTÉK ARRA,
HOGY A BITUMEN
VAGY GŐZEI
EXPOZÍCIÓJA AZ
EMBER SZÁMÁRA
RÁK KOCKÁZATÁT
JELENTENÉK.
Normális esetben, a helyes felhasználási körülmények, a hőmérséklet és a
fizikai állapot tekintetében, környezeti
hőmérsékleten nem teszik lehetővé a
bőrön át történő felszívódást. A forró

termék gőzeinek vagy permetének erős
koncentrációja ugyanakkor irritálja a
szemet. A tudomány mai állása és a
rendelkezésre álló tanulmányok szerint
nincs bizonyíték arra, hogy a bitumen
vagy gőzei expozíciója az ember számára a rák kockázatát jelentenék.

BITUMEN IN FOCUS

If used properly, we don’t have to be
concerned about bitumen.
Bitumen has been a friend of road builders for
ages – therefore, many people have tried to
find answers to various questions regarding its
effects on human health, and whether it may be
classified as carcinogenic.
Taking a scientific approach, the answer
is available with the help of corresponding
material-safety data.
Normally, amidst proper conditions of use
in terms of temperature and physical state,
absorption through the skin is not possible
at ambient temperature. Nonetheless, vast
concentrations of vapours from the hot product
may cause eye irritation. According to our
current scientific knowledge and available
surveys, there is no proof that being exposed to
bitumen or its vapours may result in increased
cancer risks for the human body.
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COLAS
keverőtelepek
2. rész

Táplánypuszta

TECHNOLÓGIA ÉS GÉPÉSZET

JÖVŐRE 130 000 TONNA ASZFALT
GYÁRTÁSÁT TERVEZZÜK TÁPLÁNYPUSZTAI KEVERŐTELEPÜNKÖN.
A GYŐR MELLETTI KEVERŐTELEP 2000
szeptemberében kezdte meg működését.
2008 végéig egy 125 tonna/óra teljesítményű Amman aszfaltkeverő üzemelt
itt. Hét év alatt összesen 800 000 tonna
aszfaltot gyártott, melyből az utolsó évben
sikerült elérni a kiemelkedő 213 800
tonna/év gyártási teljesítményt.
2009 telén a régi Amman gép egy részét
elbontottuk, és a korábban Egyeken működő Benninghoven TBA 160 U típusú gép
keverőtornyát építettük hozzá, amely 2009
áprilisa óta működik Táplánypusztán.
A keverőtelephez tartozik még három 48
tonnás bitumentartály, egy 48 tonnás
mészkőlisztsiló, egy 80 tonnás porsiló, egy
60 tonnás hídmérleg, négy 50 tonnás készanyag-tároló, nyolc előadagoló, recycling
rendszer, szárítódob és a porleválasztó.
A telep vezetője 2001 óta Boros László,
aki 2012-től a jánosházi keverőtelep
irányítását is végzi.
A keverőtelepen lévő gép névleges teljesítménye 160 tonna/óra, de a recycling
technológia alkalmazása miatt a keverési
idők viszonylag magasak, így a gyakorlatban 130-140 tonna aszfaltot gyárthatunk
óránként. 2014-ben ismét nagy feladat
előtt áll a keverőtelep, ugyanis az épülő
M85-ös autóút Győr–Enese és Enese–
Csorna szakaszaihoz szükséges aszfaltot
itt fogjuk előállítani.
Két évvel ezelőtt elkészült a telep
csapadékvíz-csatornázása, emellett az
épületek és a gép közötti rész aszfaltozása. Tervezzük egy bitumenhabosító
rendszer beépítését, és reméljük, hogy
hamarosan elkészül egy kb. 4500 tonna
tárolókapacitású fedett martaszfalt-tároló
is. Táplánypusztán technikailag nem

COLAS MIXING SITES – PART 2:
TÁPLÁNYPUSZTA

Our Táplánypuszta mixing site will be able to
produce 130,000 tonnes of asphalt next year.
Construction of the site kicked off in September
2000, and a 125-t/hour-capacity Amman asphalt
mixing-plant operated here until the end of 2008.
Over a span of seven years, the machine churned
out 800,000 t of asphalt, including 213,800 t in
its final year.
During the winter of 2009, the old Amman plant
was partly dismantled and upgraded with the
mixing tower of the Benninghoven TBA 160 U
machine, formerly operated in Egyek. The new
plant has been working in Táplánypuszta – located
near Győr – since April 2009. The site is supported
by three 48-t bitumen tanks, a 48-t filler silo, an
80-t powder silo, a 60-t weighbridge, four 50-t
product bins, eight feeding hoppers, a recycling
system, a drying drum, and a dust separator.
The rated output of the machine located at the
mixing site is 160 t/hour – however, recycling
technology tends to prolong mixing times, resulting
in actual production of around 130-140 t/hour.
The facility is scheduled for its next important
assignment in 2014: we are planning to produce
asphalt here for both the Győr-Enese and EneseCsorna phases of the M85.
The rainwater-drainage network and the asphalt
pavement between the buildings and the machine
were built two years ago. Our plans for the future
include the installation of a bitumen foaming
device and a covered storage area capable of
holding approximately 4,500 t of milled-up asphalt.

megoldható hogy a hídmérleget a keverőtorony alá helyezzük, emiatt a környező
országokban lévő Colas keverőtelepek közül elsőként itt alkalmazzuk a csőpostát.
A csőposta biztosítja a vezérlőfülke és a
tőle 80 m-re lévő hídmérleg közötti gyors
dokumentumszállítást.
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Új gépekkel bővült
a Colas Északkő

gépparkja

TECHNOLÓGIA ÉS GÉPÉSZET

KÉT ÚJ GÉPPEL IS GAZDAGODOTT
A COLAS ÉSZAKKŐ ESZKÖZPARKJA NEMRÉG,
AZ ÚJ TÖRŐGÉP ÉS A KOTRÓGÉP SZEPTEMBER ÓTA TELJESÍT SZOLGÁLATOT
NÓGRÁDKÖVESDEN.

A TÖRŐ
ÖSSZTELJESÍTMÉNYE

A METSO HP 300-AS kúpos törőgépet
cégcsoporton belüli beszerzéssel a
Colas Polskától, a Liebherr R 954 C
típusú lánctalpas kotrót pedig a francia
Colas Esttől vásárolta a Colas Északkő.
Az egyenként 30 millió forintért vásárolt
gépek a nógrádkövesdi üzemben álltak
munkába.
A nógrádkövesdi kőbányában a 2003ban üzembe állított, több mint 20 ezer
üzemórát teljesített Komatsu PC 750
típusú kotrógépünk állandó meghibásodásai a termelés folyamatosságát
akadályozták, a javítások pedig hónapról hónapra jelentős költségekkel
jártak. Kérésünkre a Colas Hungária és
a Colas közép-európai gépészeti igazgatója keresett a cégcsoporton belül
használt, de jó állapotú kotrógépet.
Olyan gépre volt szükségünk, ami a 40
tonna teherbírású dömpereket gyorsan
és költséghatékonyan meg tudja rakni.
A Colas Estnél Franciaországban talált
2008-as gép 8 ezer üzemórát teljesített,
így még 5-6 évig el tudja látni feladatát
Nógrádkövesden.
A 2005-ben gyártott Metso HP 300-as
törő már három éve nem üzemelt a
Colas Polskánál, amikor egy 13 éves
Hydrocone 4000 típusú törőgép helyére
került. A régi törőgépet nem dobjuk ki,
javítás után Recsken építjük be egy
teljesen elhasználódott törő helyére.

COLAS ÉSZAKKŐ UPGRADES
MACHINERY FLEET

Colas Északkő acquired two pieces of
equipment from within the group: the Metso HP

KÖZEL

300 cone crusher was purchased from Colas

10 SZÁZALÉKKAL

excavator arrived from Colas Est, France. The

NAGYOBB LETT

aid works in the Nógrádkövesd plant.

AZ ELŐZŐ GÉPÉHEZ

PC 750 excavator – commissioned back in

Polska, while the Liebherr R 954 C crawler

KÉPEST.
A beruházás célja, hogy növeljük a
kurrens KZ 8/11 termék mennyiségét az
inkurrens KZ 4/8 termék mennyiségével
szemben a törő töretében. A korábbi
34–22 tonna/óra KZ 4/8–KZ 8/11
tonna/óra termelés arány 34–34 tonna/
óra mennyiségre változott. A törő összteljesítménye is közel 10 százalékkal
nagyobb lett az előző gépé hez képest.
LIEBHERR R 954 C
Tömege: 54 tonna
Teljesítménye: 240 kW
Kanál térfogata: 3,5 m3
Fogyasztása: 35 l/h
Dízel motorja kielégíti a Stage III/A
és Tier3 emisszióra vonatkozó
szabványok előírásait.
METSO HP 300
Teljesítménye: 150-180 t/h
Feladott anyag szemszerkezete:
11-50 mm
Töret szemszerkezete: 0-22 mm
Motor teljesítménye: 200 kW

machines, worth HUF 30 million apiece, will
Frequent breakdowns of the quarry’s Komatsu
2003, and having clocked over 20,000 hours
– hindered production, and repairs consumed
significant sums from month to month. On
our request, Colas Hungária and the Colas
Central European equipment director helped
us find a used but flawless excavator within
the Group. We needed a machine capable of
loading 40-tonne dumper trucks quickly and
cost-efficiently. The equipment that we came
across at Colas Est clocked 8,000 hours,
enabling it to fulfil its tasks with us for a further
five to six years.
The 2005-model-year Metso HP 300 crusher
has been out of use at Colas Polska for
three years when it replaced our 13-year-old
Hydrocone 4000 machine. The old crusher
won’t be decommissioned: following an
overhaul, we are planning to have it installed at
Recsk to replace a completely worn-out piece
of equipment. The purpose of the investment
was to increase the proportion of KZ 8/11
product in the crushed material, in contrast
with the quantity of KZ 4/8. The previous
production rate of 34-22 t/hour for KZ 4/8 - KZ
8/11 was improved to 34-34 t. The overall
output of the new crusher is also approximately
10% higher compared to its predecessor.
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Colasos előadó

Nemzeti Közlekedés Napokon
SIÓFOKON

TECHNOLÓGIA ÉS GÉPÉSZET

SZÁMOS ÉRDEKES ELŐADÁST
HALLGATHATOTT MEG A SZAKMAI
KÖZÖNSÉG SIÓFOKON

NOVEMBER ELEJÉN A NEMZETI

KÖZLEKEDÉSI NAPOK RENDEZVÉNYÉN.
IDÉN NOVEMBER 5–7. KÖZÖTT
rendezték meg Siófokon a közlekedési
infrastruktúra szakmailag legnagyobb
érdeklődésre számot tartó éves fő
eseményét, a Nemzeti Közlekedési
Napokat. A program szervezését hagyományosan a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ végzi, így az
elmúlt évekhez hasonlóan most is egy
színvonalas programon vehettek részt
az ágazat képviselői.
A jelentős megrendelők (államigazgatás
és háttérintézmények, többek közt
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő, MÁV, Állami
Autópálya Kezelő, Magyar Közút, Budapesti Közlekedési Központ, Közlekedéstudományi Intézet) előadói részvétele
mellett a programban tevékeny részt
vállaltak a szakmai civil szervezetek, az
egyetemek és az önkormányzatok is.
A Colas-csoport technológiai igazgatója, Puchard Zoltán a Magyar Útügyi
Társaság képviseletében – a kutatási
és innovációs bizottság vezetőjeként
– a „Fenntartható Utak” témakörében
zajló forradalmi változásokról tartott
nagy sikerű előadást.
A teljesség igénye nélkül néhány a
rendezvényen elhangzott előadások
témái közül: a közútkezelői feladatok új
kihívásai, az elektronikus díjszedés, ROP
projektek, közlekedésbiztonság, a Közlekedési Operatív Program, a Nemzeti
Közlekedési Stratégia (NKS), Integrált
Közlekedésfejlesztési Operatív Program.
Az NKS egy olyan komplex stratégiai
anyag, amely középtávra (2020-ig),
hosszú távra (2030-ig) és nagy távra
(2050-ig) – az Európai Unió által megkövetelt összközlekedési szemlélettel,

COLAS SPEAKER FOR
NATIONAL TRAFFIC DAYS

modellezés alapján – határozza meg az
ország közlekedési koncepción alapuló
jövőbeli stratégiáját. Az stratégia önállóan dokumentálandó részét képezi az
Országos Vasútfejlesztési Koncepció is.
Az új stratégia készítésének fontos
oka az is, hogy szükségessé vált egy
nagy távú koncepción alapuló stratégia
megalkotása. Ez meghatározza az
EU új elvárásainak megfelelően a
2014–2020-as uniós költségvetési
ciklusban megvalósítandó és az ezt
követő, 2021–2027 közötti időszakra
előkészítendő közlekedési nagyprojektek listáját és azok prioritását is.
Az új kihívások és szempontok közül
ki kell emelnünk a közlekedés környezet- és a klímavédelmi feladatait, az
energiahatékonyság és a zajvédelem
követelményeit is. Az esemény a sok
magas színvonalú előadás mellett

The annual National Traffic Days – the
most anticipated and largest event regarding
Hungarian infrastructure – was held between
5-7 November in Siófok. Traditionally, the
conference is organised by the Hungarian
Transport Administration, and this year’s
programme maintained the high standards
established in previous years.
In addition to speakers from major entities
in the industry (state administration and
associated organisations), non-governmental
associations, universities, and local
authorities also played an active role in the
discussions.
Zoltán Puchard, the Colas Group’s technical
director, held an outstanding presentation
on behalf of the Hungarian Road Society –
as head of the Research and Innovation
Committee – concerning revolutionary changes
themed around “Sustainable Roads”.
Besides several excellent lectures, the event
proved to be a splendid opportunity for the
professional community to discuss pressing
issues and make acquaintances. We hope
every guest got a glimpse into the current
state of Hungarian infrastructure construction,
the changes shaping up, and courses of
development.

remek alkalom volt a szakmai közösség
– azaz a közlekedés alágazatainak képviselői – számára az aktuális kérdések
megvitatására és kapcsolatteremtésre
is. Reményeink szerint a program
során minden, a közlekedésépítés iránt
érdeklődő képet kaphatott a hazai
infrastruktúra-építés jelenlegi állapotáról, folyamatban levő változásairól és
fejlesztési irányairól.
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KEDVES OLVASÓK!
E számunkban a Colas Alterra anyagreferense, TÓTHNÉ ISZLAI ILDIKÓ
receptjét mutatjuk be.
Köszönjük a beküldött receptet! Nyereménye egy múzeumi családi belépő.
Továbbra is várjuk kollégáink kedvenc
receptjeit képekkel az ujsag@colas.hu
címen!

CSIRKEMELL ŐZGERINCBEN
Hozzávalók:
80 dkg csirkemell – felkockázva
4 evőkanál tejföl
2 egész tojás
3 evőkanál liszt
20 dkg reszelt sajt
só, bors
friss petrezselyemzöld,
kb. fél csokor
2-3 gerezd fokhagyma
(ízlés szerint)
az őzgerinc kibéleléséhez:
1 csomag szeletelt bacon
kevés zsemlemorzsa
kevés vaj

Az alapanyagokat összekeverjük, egy őzgerinc sütőformát kivajazunk, és kevés
szemlemorzsával megszórjuk. Ezután
a sütőedényt kibéleljük baconnal úgy,
hogy a bacon kilógjon az edényből, és
beleöntjük a masszát. A bacont ráhajtjuk a masszára, és sütőbe tesszük. 180
Celsius-fokon kb. 35-40 percig sütjük,
amíg jó piros nem lesz. Sütőből kivéve
hagyjuk picit hűlni, majd szeleteljük, és
ízlés szerint friss salátával, majonézes
salátákkal (franciasaláta, burgonyasaláta, kukoricasaláta stb.) tálaljuk.
SZILVÁS KRÉMES
Hozzávalók:
tészta:
70 dkg liszt
25 dkg margarin
15 dkg porcukor
1 tojás
1 kis pohár tejföl
1 kk. szódabikarbóna
pici só
szükség szerint kis tej
szilvakrém (alsó réteg):
80 dkg magozott szilva
8 dl víz
20 dkg cukor
2 cs. vaníliás pudingpor

fehér krém (középső + felső réteg):
30 dkg vaj
20 dkg porcukor
2 cs. vaníliás pudingpor
6 dl tej
10 dkg aszalt szilva
10 dkg darált mandula
A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, majd
4 lapban egy tepsi hátulján megsütjük.
Az apróra összekockázott szilvát
a cukorral és vízzel puhára főzzük.
Amikor kihűlt, a levével kikeverjük a
pudingport, és ezzel főzzük sűrűre a
szilvakrémet. Még melegen az alsó lap
közé töltjük, és hagyjuk kihűlni.
A pudingot megfőzzük a tejben, majd
félretesszük hűlni. Közben a vajat kikeverjük a porcukorral. Ha kihűlt a puding,
a két krémet összedolgozzuk.
A habosra kevert krém egyik felét a
teljesen kihűlt szilvás lapok tetejére
töltjük, majd befedjük egy újabb lappal.
A fehér krém másik feléhez keverjük a
mandulát és az aszaltszilva-darabokat.
Ez kerül a legfelső lap alá.
Az összeállított süteményt olvasztott
étcsokival fedjük be, majd tálalás előtt
hagyjuk megdermedni.
A kész ételt ízlésesen tálaljuk.

Jó étvágyat!
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Wendl Olívia: Óvd a környezeted!

