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20 M
 EGÚJUL TOKAJ-HEGYALJA
VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍNÉNEK
KEZELÉSI TERVE

CÍMLAPON
42–43
Idei első számunkban

	A nyolc hazai világörökségi helyszín közül Tokaj-Hegyalja kezelési tervének
elkészítése tűnik a legösszetettebb feladatnak. A szakmai munkába a
Colas Északkő is szeretne bekapcsolódni.

Kollégáink 2002. január 1-je és 2010. december 31-e között született gyermekeinek,
unokáinak műveit várjuk A3-as vagy A4-es
méretben, a következő témakörökben:

• Első a biztonság
• Épül az új…
• Utazik a család
• Szeretem a természetet
Ceruza? Filctoll? Zsírkréta? Vízfesték?
Montázs? Nyomtatott számítógépes rajz?
Nem akadály!

Beküldési cím:
1033 Budapest, Kórház u. 6–12. V. emelet
Szakács-Fehérváry Gábor
A hátoldalra írjátok rá a neveteket,
születési időtöket, a Colasnál dolgozó
(nagy)szülőtök nevét, és ne felejtsétek
a kép címét sem!
Beküldési határidő: 2014. május 30.

30 Ú
 J LEGO JÁTÉKELEMGYÁR ÉPÜLT
NYÍREGYHÁZÁN

az Alföld központjának
számító Szolnokra
látogattunk. A 75 ezer
lakosú város, ha nem is
az ország legnagyobb,
de az egyik legszebb

	Az új termelőüzemet március 25-én avatták fel. A beruházásban a Colas
Út és a Colas Alterra is részt vett.

megyeszékhelye.

42 M
 EGÚJUL EGER TÖRTÉNELMI
BELVÁROSA

Tiszavirág-híd,

	A Dobó-tér, – Eger-patak belvárosi térsor felújításában a Colas Út is
tevékenykedik.
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1 Katasztrófavédelmi elismerés
A katasztrófavédelemmel való együttműködés terén kifejtett kiemelkedő munkájáért
Makrai Roland, a Colas Hungária NLFI
építésvezetője elismerésben részesült.
Az ajándéktárgyat dr. Bakondi Györgytől,
az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójától vette át 2014.
február 28-án a Polgári Védelem Napja
alkalmából. Gratulálunk neki!

2 Ütemterv szerint halad a Berettyóújfalu–
Oradea közötti kerékpárút építése
Második szerződésmódosításunk értelmében a kivitelezési véghatáridő 2014.
május vége. A közműkiváltások rendben
lezajlottak, az alépítmények 90 százalékos,
az aszfaltozási munkák 70 százalékos
készültségben vannak. Alvállalkozóink a
kedvező téli időjárásnak köszönhetően
folyamatosan tudtak dolgozni, ennek is
köszönhetjük, hogy a befejezési határidő
nincs veszélyben.

3 Berettyóújfalu–Fugyivásárhely, útépítési
munkák
A kivitelezési munkák Berettyóújfalu
belterületén négy utcát érintenek, melyek
alapvetően szórt felületű, a földutak
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esetében aszfaltburkolatok kiépítését
jelentik. Ehhez jönnek még a csapadékvíz-elvezetési és közműkiváltási munkák
is. Tavaly elkészítettük a Fazekas utcát
és elkezdtük a Béke utca csapadékvíz-elvezetési munkáit. Idén itt már kiépítettük
a pályaszerkezetet, jelenleg pedig a Táncsics utcát építjük, ahol egy pékség gázbetápláló vezetékét is át kell építenünk
az üzem folyamatos működése mellett.

4 Termelésirányítók oktatása az Alterránál
A Colas Alterra idén februárban is megrendezte szokásos továbbképzését a műszaki
és gazdasági területen dolgozó kollégái
számára. Az oktatásokon túl ilyenkor
lehetőség nyílik arra is, hogy tájékozódjunk egymás munkáiról. A továbbképzés
alkalmával osztották ki a Stollmayer-díjat
is. Idén ketten kaptak díjat: Erdős Dániel
a „Budapest 4. sz. metróvonal kapcsolódó
felszíni munkálatok K2D Baross tér –
Felszínrendezés organizációja Budapest
egyik legnagyobb tömegközlekedési csomópontjában” és Gulyás Ferenc a „Miskolc
város meglévő szennyvízcsatorna-hálózat
bővítése, a Pöltenberg utcai átemelő telep
és a hozzá tartozó nyomócső tervezési
nehézségei, megoldási javaslatai” címen
írt dolgozatukkal. Gratulálunk nekik!

5 Útfelújítási munkák 2014-ben
Az észak-magyarországi útfelújítási
munkák 2014-ben 14 munkaterületen folytatódnak március 3-ától. A 25-ös és 37-es
számú főutak mellett négy számjegyű utak
burkolatfelújítása a feladatunk Borsod
megye területén. Az aszfaltmarás és aszfaltozás mellett nemesített padkaépítést
végzünk és néhány szakaszon a vízelvezető árkokat is felújítjuk, de új árkokat is
ásunk. Több munkaterületen egyszerre
párhuzamosan két-három géplánc dolgozik.
A kivitelezési munkák befejezési határideje:
2014. április 30.
Főbb mennyiségek:
• Szakaszok hossza: 48,7 km
• Marás: 163 729 m2
• Aszfaltozás: 31 931 t
• Padkaépítés: 5426 m3
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NEWS
1. DISASTER MANAGEMENT AWARD
Roland Makrai, the site manager of the Colas
Major Projects Division, was commended
for his exceptional work in co-operation with
the Hungarian Disaster Management Agency.
Roland received the prize from Dr. György
Bakondi, the head of the National Directorate
General for Disaster Management, during the
Day of Civil Defence held on 28 February 2014.
Congratulations!
2. BERETTYÓÚJFALU-ORADEA BICYCLE ROAD:
RIGHT ON SCHEDULE
According to our second contract amendment,
the final completion deadline is the end of
May 2014. Public utility relocations have been
performed without delays, substructures are
90% ready, and asphalt-paving works are at
a 70% completion level. As the weather
remained favourable, our subcontractors
were not hindered by the winter, and the
deadline is not in jeopardy.

6 Laborakkreditáció a Colasnál
Sikeresen vették a Technológiai Igazgatóság
keleti és nyugati területi laboregységei a NAT
akkreditációs felülvizsgálatát februárban.
A minősítő mérnökök pozitívan értékelték a
szervezet személyi és tárgyi felkészültségét.
Az akkreditált vizsgálati eljárások bővítése
jelenleg is zajlik a töltés-süllyedés-mérés,
útszórósó-vizsgálat és burkolatjel-láthatósági
vizsgálatokkal.

3. BERETTYÓÚJFALU-FUGYIVÁSÁRHELY ROAD
CONSTRUCTION WORKS
Within the city limits of Berettyóújfalu, the
project covers four streets and includes
rainwater-drainage and utility-relocation works.
Last year, we already completed Fazekas
Street, and commenced the drainage works for
Béke Street. At this location, we finished the
pavement structure earlier this year, and we are

currently working on Táncsics Street,
where we must re-construct the gas-supply
line for a local bakery without being allowed
to obstruct its operation.
4. TRAINING FOR ALTERRA’S PRODUCTION
MANAGERS
In February 2014, Alterra held its regular annual
event for colleagues working in the financial
and technical fields. In addition to the training
itself, such occasions provide an opportunity to
familiarise ourselves with each other’s jobs.
As part of the programme, this year’s Stollmayer
Prize was presented to two people: Dániel Erdős
for his study entitled “Surface works related to
Budapest’s metro line 4: Baross Square – the
organisation of surface-shaping in one of
Budapest’s busiest public-transport junctions”,
and Ferenc Gulyás for his paper on “Expansion
of the existing wastewater-drainage network in
the city of Miskolc, design issues and proposed
solutions for the Pöltenberg Street transfer
station and the adjacent pressurised line”.
Congratulations!
5. ROAD RECONSTRUCTION WORKS IN 2014
Beginning on 3 March, the northern Hungarian
road reconstruction scheme is set to continue
on 14 sites. Besides main roads 25 and 37, our
duties include the refurbishment of the pavement
on some of Borsod County’s four-digit roads. In
addition to asphalt milling and re-paving, we are

constructing stabilised shoulders and on some
sections we are also to remodel drainage
ditches. On a number of the sites, multiple
paving teams are working simultaneously
to make sure the 30 April 2014 completion
deadline is kept.
Major quantities:
• Overall length of sections: 48.7 km
• Milling: 163,729 m2
• Asphalt paving: 31,931 t
• Shoulder construction: 5,426 m3
6. LABORATORY ACCREDITATION AT COLAS
In February, the Hungarian Accreditation Board
successfully completed the accreditation
review for the Technology Directorate’s eastern
and western regional lab units. The reviewing
experts spoke highly of both the preparedness
of our colleagues and the high standard of
our equipment. Embankment subsidence
measurement, testing of de-icing salts, and
road-marking visibility inspections are currently
in the process of being added to the list of
accredited testing procedures.
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2013. évi Építőipari Nívódíj
pályázaton két kategóriában is,
egymással összefüggő, de két különálló
létesítménnyel neveztünk.
Az infrastrukturális létesítmények kategóriában a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZT) kivitelezésével
a Hídépítő Zrt.-vel közösen adtunk be
pályázatot, a környezetvédelmi és vízügyi kategóriában pedig a BKSZT sodorvonali bevezetéssel önállóan indultunk.
Örömmel mondhatjuk el, hogy mindkét
pályázat a saját kategóriájában Építőipari Nívódíjban részesült.
A döntés előtt a meghatározó szakmai
szervezetek képviselőiből álló bírálóbizottság a létesítményeket a helyszínen
is megtekintette, és a pályázati anyag

A

A SODORVONALI
BEVEZETÉS MÉLTÁN
NEVEZHETŐ A MÉLYÉPÍTÉS EGYIK CSÚCSTELJESÍTMÉNYÉNEK.

Harmadszor és

duplán

nívódíjas az Alterra
MINDKÉT KATEGÓRIÁBAN, AHOL NEVEZETT,
ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJAT NYERT A COLAS ALTERRA
2013-BAN. A DÍJAT A MAGAS SZÍNVONALON ÉS
MEGBÍZHATÓAN KIVITELEZETT MUNKA MÉLTÓ
ELISMERÉSEKÉNT KAPTA A VÁLLALAT.

alapos átvizsgálása után hozta meg
döntését. A bírálóbizottság elsősorban
a létesítmények létrehozásában részt
vevők jó együttműködését, a kiváló
tervezést és leginkább a magas fokú
szakértelemre valló kivitelezést díjazta.
Az ünnepélyes eredményhirdetést és a
díjak átadását az ÉVOSZ évzáró találkozóján, 2013 decemberében tartották.
A BKSZT kivitelezésénél Görbedi László
vezérigazgató, a sodorvonali bevezetés
megvalósításánál pedig Pappert Attila
területi igazgató, Geönczeöl Gergely
területi főmérnök és Filip Gábor építésvezető kiváló szakmai és irányító teljesítményükért kaptak elismerést.
A nívódíj kitüntetettjei közül Pappert Attila területi igazgató a sodorvonali bevezetés létrehozásában kifejtett kiemelkedő
szakmai munkájának elismeréseképpen
a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozatának Alkotó Díját immár másodszor
nyerte el.
A Budapesti Központi Szennyvíztisztító
Telep Közép-Európa legjelentősebb
környezetvédelmi beruházása, amely

alapjaiban korszerűsítette a főváros
szennyvíztisztítási rendszerét és technológiáját, amelynek köszönhetően újra
tiszta a Duna vize Budapesten.
A sodorvonali bevezetés a Duna
elővízfolyásában, a meder közepén
megvalósított műtárgy, amely kiemelkedő szellemi teljesítmény eredményeként
méltán nevezhető a mélyépítés egyik
csúcsteljesítményének.
Az Építőipari Nívódíjat a létesítményen
elhelyezett bronztábla is hirdeti. A két
táblát együttesen avattuk fel 2013.
március 20-án, a BKSZT központi
épületében, amelyen az alkotókon és
közreműködőkön kívül a bírálóbizottság
tagjai is megjelentek.

ALTERRA RECEIVES MULTIPLE
AWARDS FOR EXCELLENCE

Once again, Colas Alterra received
well-deserved awards for its high-standard,
reliable performance in 2013.
We entered two (related, yet distinct)
projects into the 2013 Construction Industry
Award for Excellence competition.
In the category of infrastructural facilities,
we submitted a joint application with
Hídépítő Zrt. for the Budapest Central Wastewater-Treatment Plant (BCWTP), whereas we
submitted a separate entry in the environment- and water-engineering category with
the current line draining of the BCWTP.
After a thorough evaluation process, both
projects received the Award for Excellence in
their respective categories.
As recognition for his exceptional professionalism throughout the execution of the current
line-drainage project, regional director Attila
Pappert received the Creator Award of the
Hungarian Engineering Chamber’s Construction Industry Department for a second time.
The Budapest Central Wastewater-Treatment
Plant is Central Europe’s most significant
environmental investment, which fundamentally
modernised wastewater treatment in the Hungarian capital, making the Danube’s water cleaner.
The structure for the current line-drainage
system was built in the middle of the riverbed,
under the main flow of the Danube. A result
of exceptional intellectual achievement, the
project deserves to be called an extraordinary masterpiece of civil engineering.

FÓKUSZBAN
FÓKUSZBAN

10
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Hidak és Hídépítők Napja

2014

Hídépítők Egyesületének kezdeményezésére 2013. május 16-án
ünnepeltük meg első alkalommal a
Hidak és Hídépítők Napját, melyet ezentúl Nepomuki Szent János
ünnepén minden évben
megismétlünk.
A hídépítő szakma és hivatás napját idén május 16-án,
13 órai kezdettel a Magyar
Műszaki és Közlekedési
Múzeumban és a múzeum
előtti szabadtéren rendezzük meg.
Azért, hogy a rendezvény minél magasabb színvonalon
valósuljon meg és minél szélesebb körben részt vegyenek rajta, idén
egy szervezőbizottságot hoztunk létre a
cégek, szervezetek delegáltjaiból.
A 2014-es rendezvény fővédnöke Tarlós
István főpolgármester.
Az ünnepség Gyukics Péter fotóművész
a Hidak a Dunán című kiállításának
megnyitásával veszi majd kezdetét,
de színesíti a megnyitót az a hídmakettkiállítás is, melynek versenyfelhívását

A

A MEGNYITÓT EGY
HÍDMAKETT-KIÁLLÍTÁS
IS SZÍNESÍTI.
az előző évben tettük közzé, és április
30-án jár le a nevezés határideje.
A győztesek itt vehetik át a díjakat.
A program összeállításakor a felnőtt
érdeklődők mellett a gyermekekre is

IDÉN IS MEGRENDEZIK A HIDAK ÉS
HÍDÉPÍTŐK NAPJÁT A MAGYAR MŰSZAKI
ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUMBAN.
A SZAKMAI PROGRAMOK MELLETT
ÜGYESSÉGI JÁTÉKOK IS LESZNEK.

gondoltunk, akiket izgalmas ügyességi
játékok várnak a helyszínen.
A múzeum előtti téren a délután
folyamán hídépítő versenyt szervezünk
a játékos kedvű kollégák –
megrendelők, üzemeltetők,
hatóságok képviselői, oktatók, tervezők, mérnökök,
kivitelezők, egyetemisták
– részvételével.
TARLÓS ISTVÁN
FŐPOLGÁRMESTER
„Nagyszerű és felemelő,
hogy kezdeményezik Nepomuki Szent János ünnepén,
hogy legyen a jövőben ez
az ünnep, Hidak és Hídépítők Napja is.
Kívánjuk és reméljük, hogy e nemes
hagyomány szent híd is legyen egyben,
olyan értelemben is, hogy összekössön
bennünket, a szakmát, a politikát és a
budapestieket egyaránt.”
DR. VÖLNER PÁL INFRASTRUKTÚRÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR
„Nagyon nagy öröm számomra, hogy egy
ilyen jó kezdeményezés mellé nemcsak
a szakma képviselői, hanem a képző
egyetemek, sőt az egyház is csatlakozott. Ezzel is találtunk egy olyan lehetőséget, amikor a hídépítő szakmáról
szólhat egy nap ebben az évben.”
A részletes programról a
www.hidepitok-egyesulete.hu
honlapon lehet tájékozódni.
Mindenkit szeretettel várunk!

BRIDGE BUILDERS’ DAY 2014

Similarly to last year, Bridge Builders’
Day will be celebrated in 2014 – this time
in the Museum of Science, Technology and
Transport. Besides professional programme
points, the event offers activities for all ages.
On the initiative of the Bridge Builders’
Society, Bridge Builders’ Day was held for
the first time on 6 May 2013, and we wish to
organise the event annually on the feast day
of Saint John of Nepomuk.
In 2014, the day to honour the bridge-construction trade will be held on 16 May, with
programmes starting at 1:00 pm at the
Hungarian Museum of Science, Technology
and Transport, and on the square in front of
the museum building.
In order to ensure that the programme is of
the highest possible standard, and for the
sake of attracting a wide range of visitors,
we have established an organising committee from the delegates of our member
organisations.
The patron of the 2014 event is István
Tarlós, the Mayor of Budapest.
The festivities are to kick off with the opening of an exhibition by photographer Péter
Gyukics entitled “Bridges Over the Danube”.
The opening ceremony will also feature a
display of model bridges – we are accepting
entries until 30 April – and the names of
prizewinning model builders will also be
announced during the event.
When compiling the programme, we also
have the children in mind, presenting them
with fun games and activities.
In the afternoon, a bridge-building contest
will take place on the square outside the
museum with the participation of colleagues, clients, operators, representatives
of authorities, engineers, contractors,
tutors and university students.
István Tarlós, Mayor of Budapest:
“Holding the Bridge Builders’ Day on the feast
of Saint John of Nepomuk is an excellent and
admirable initiative… We wish and we trust
that this noble tradition will become a sacred
bridge – in a metaphoric sense of the word –
by achieving its goal of connecting us: the
bridge-construction industry, politicians and
the people of Budapest.”
Dr. Pál Völner, Minister of State for Infrastructure:
“It gives me great pleasure to see the representatives of the trade, the universities
and the church line up in unity behind
such a superb initiative. We have found an
occasion, when – for at least one day every
year – the spotlight is on the bridge-building
profession.”
You can find the detailed programme on the following website: www.hidepitok-egyesulete.hu
Please feel free to join us!
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Megújul

Tokaj-Hegyalja

TOKAJ-HEGYALJA WORLD-HERITAGE
MANAGEMENT PLAN REVIEWED

világörökségi helyszínének kezelési terve

A LEGÖSSZETETTEBB FELADAT A
NYOLC HAZAI VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍN
KÖZÜL TOKAJ-HEGYALJA VILÁGÖRÖKSÉGI KEZELÉSI TERVÉNEK KIALAKÍTÁSA.
A DOKUMENTUM
MEGALKOTÁSÁBA
A COLAS ÉSZAKKŐ
IS SZERETNE BEKAPCSOLÓDNI.

z UNESCO Budapesten tárgyaló
világörökség-bizottságának döntése értelmében 2002. június 25-étől
az Andrássy út mellett a Tokaj-Hegyaljai
Borvidék is a világörökség része lett.
Azóta egy, a helyi gazdasági szereplőket
ismerő, a Széchenyi Programiroda
keretében dolgozó, fiatalokból álló munkacsoport összefoglalta a szükséges
teendőket és ráirányította a figyelmet

A

a térség fejlődését akadályozó tényezőkre és folyamatokra. Talán részben ennek
a felismerésnek is köszönhető a világörökségről szóló törvény megszületése,
mely szerint Magyarország valamennyi
világörökségi helyszínének kezelési
tervét meg kell újítani.
A tervezési folyamatban több minisztérium, így az örökségvédelemért,
agrárpolitikáért, építésügyért, fejlesz-

téspolitikáért, közigazgatás-szervezésért, természetvédelemért, terület
rendezésért, településfejlesztésért,
településrendezésért és turizmusért
felelős miniszterek, ezenkívül a helyi
szereplők is közreműködnek. A nyolc
hazai világörökségi helyszín közül TokajHegyalja világörökségi kezelési tervének
kialakítása a legnehezebb és legösszetettebb feladat.
A terület teljes kiterjedése 881
négyzetkilométer, melyből 132 négyzetkilométer a magterület. Összesen
27 települést ölel át, mintegy 75 ezer
lakossal. Ma a művelés alatt álló szőlőterületek nagysága 55, korábban 105
négyzetkilométer volt. A nyilvántartott
bányatelkek száma 27, kiterjedésük
összesen 11 négyzetkilométer. A magterületen nyilvántartott bányatelkek száma 16, magterületen lévő kiterjedésük
összesen 4,5 négyzetkilométer.
A terület mintegy 40 százaléka Natura

akik tavaly tavasszal elkészítették a terület bányászati tanulmányát. A térség
bányavállalkozásai – köztük a Colas
Északkő – bíznak abban, hogy a későbbi konzultációk során maguk is alakítói
lehetnek a kezelési tervnek, hiszen a
térség bányászati hagyományai alapján
a bor- és bányavidék címre egyaránt
rászolgál. A bányászat ugyanis fontos
munkáltatói szerepet tölt be a vidéken,
2000 védettséget élvez, és több mint
200 épület műemléki oltalom alatt áll.
A Város-Teampannon Kft. a Tokajhegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj
Világörökségi Gondnokságával együttműködve készíti el várhatóan 2014
nyaráig a Tokaji Borvidék Világörökségi
Kezelési Tervét.
Az eddigi konzultációk eredményeként
született egy megalapozó dokumentum,
mely az örökségvédelemért felelős
miniszter jóváhagyására vár. Ennek
előkészítésébe meghívták a megrendelő
Forster Gyula Intézet (a korábbi
Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal)
által javasolt helyi szereplőket, és bár
a tervezett konzultációs program szerint
bányavállalkozásokat is terveztek meghívni, sajnálatos módon a megalapozó
dokumentum készítésének időszakában
sem a bányavállalkozások, sem a
szakmai érdekképviseleteik nem kaptak
végül meghívót.
A Forster Gyula Intézet a Mott
McDonald konzultáns céget bízta meg,

A TOKAJ-HEGYALJAI
BORVIDÉK VILÁGÖRÖKSÉG TERÜLET
TELJES KITERJEDÉSE
881 NÉGYZETKILOMÉTER, MELYNEK
MINTEGY 40 SZÁZALÉKA NATURA 2000
VÉDETTSÉGET ÉLVEZ.
sőt a térség fejlesztési programja is
jelentős építőipari alapanyagigénnyel
bír. Ezek között kiemelhető a már
kormányhatározattal és külön erre a
célra elhatárolt forrással támogatott,
dűlőutak rendbetételét és korszerűsítését célzó projekt, és a 2014–2020-as
költségvetési ciklusban tervezett 39-es
számú Tokaj-elkerülő főút.

Following talks in Budapest, the UNESCO World Heritage Committee decided to add
Andrássy Avenue and the Tokaj-Hegyalja wine
region to the list of world-heritage sites on 25
June 2002.
It is safe to say that drawing up Tokaj-Hegyalja’s world-heritage management plan was the
hardest and most complex task among the
eight world-heritage sites in Hungary.
The complete region spreads out across 881
km2, 132 km2 of which is the so-called core
zone. The World Heritage property and its
buffer zone together cover the administrative
area of 27 settlements with a total population
of 75,000 people. Currently, the area of
cultivated vineyards adds up to 55 km2, while
this figure used to be as high as 105 m2 in the
past. The number of registered mining sites
is 27, covering 11 km2 – 16 (4.5 km2) of those
sites are in the core zone. Approximately 40%
of the region is under Natura 2000 protection,
and over 200 buildings have been classified
as historic monuments.
As a result of previous consultations, a core
document was drafted which was prepared
with the involvement of the local entities
recommended by the Gyula Forster Institution
(formerly known as the Office of Cultural
Heritage). According to the initial consultation
schedule, mining enterprises should also have
been invited to the discussions – however, unfortunately, neither mining companies nor their
trade associations were allowed to contribute
to the preparation of the core document.
The Gyula Forster Institution commissioned
the Mott McDonald consulting firm to prepare
the mining survey of the area last spring.
Quarrying enterprises of the region trust that
they will have the opportunity to express their
opinions when it comes to framing the management plan, since Tokaj-Hegyalja is worthy
of both the wine region and mining region
title on the basis of its rich mining heritage.
Furthermore, the mining industry is among the
top employers in the area, and it also provides
the ability to supply the raw materials required
for carrying out the regional development plan
– most importantly, the project targeting the
reconstruction of agricultural roads (already
supported by a government decree and having
been allocated the corresponding funds), and
the Tokaj bypass section on main road 39
scheduled for the 2014-2020 budget cycle.
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A COLAS HUNGÁRIA VEZETI A 13,4 KILOMÉTERES,
ÚJ M4-ES AUTÓPÁLYA-SZAKASZ KIVITELEZÉSÉT
VÉGZŐ KONZORCIUMOT.

M4
Elstartolt az

-es

autópálya Abony–Fegyvernek közötti első építési szakasza

z M4-es autópálya Abony és
Fegyvernek közötti I. építési
szakaszának kivitelezési munkáira kiírt
közbeszerzésen a megrendelő Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a Colas Hungária Zrt. vezette, Swietelsky Magyarország Kft.-vel alkotott CHSM Konzorcium
46,7 milliárd forintos ajánlatát hirdette
ki nyertesnek.
Az M4-es autópálya kezdő, Abony
és Fegyvernek közötti, nagyrészt
Szolnok város északi elkerülő útjaként
épülő szakasza három fázisra oszlik.
A Colas Hungária Zrt. és a Swietelsky
Magyarország Kft. konzorciuma a

A

96+055–109+460 szelvények közötti
első szakaszt építi. A második szakasz
egy új Tisza-híd építését tartalmazza
a 109+460–111+800 km-szelvények
között, a harmadik tervezési szakasz
pedig Törökszentmiklóstól és Szajoltól
északra, a 111+800–125+000 kmszelvények között, nagyrészt a 4-es főút
kiszélesítésével a Tisza-hídig tart.
A projekt megvalósításáért a Colas Hungária Zrt. Nagy Létesítmények Főigazgatósága a felelős, a projekt vezetője
Pap Kornél. Az operatív lebonyolítás túlnyomórészt az új kollégákkal kiegészült,
korábbi M3-as csapat feladata.

A nagy tenderekhez képest igen hamar,
2013. október 10-én megtörténhetett
a szerződéskötés, október 22-én pedig
a munkaterület-átadás is. A projekt
várható befejezési időpontja 2016.
szeptember 30-a.
Konzorciumi partnerünkkel 50-50
százalékos arányban osztottuk meg a
feladatot, melynek eredményeként a
Swietelsky Magyarország Kft. kapta az
I. szakasz nyugati felét, a Colas Hungária Zrt. pedig a keletit.
A munkaterület egy nagyvárosi körgyűrűkhöz hasonlóan közművekkel sűrűn
átszőtt terep. A hét nagyfeszültségű

vezetékkiváltáson kívül sok közép- és
kisfeszültségű elektromos kiváltást
kell elvégeznünk, sőt a Tisza közelsége
miatt rengeteg vízépítési feladatot és
csatorna-, mederkorrekciót is. Tenderidőszakban nem kaptunk tájékoztatást
a munkaterület régészeti érintettségéről,
de már látható, hogy három nagyobb feltárandó terület van, melyeken várhatóan
a feltárások az év végén fejeződnek be.
Nagy tömegű homokos kavicsigényünk
kiszolgálására a szolnoki vasútállomáson telephelyet béreltünk, ahová napi
2000 tonna, 2014. márciusig
összesen 76 000 tonna homokos
kavics érkezett vasúton Nyékládházáról.
A vasútállomás melletti telephelyre került át Nagykállóból a konténerbázisunk,
és ide telepítjük át reményeink szerint
az M3-as anyagigényének kielégítését
követően a Benninghoven TBA 4000
U-C aszfaltkeverőnket is.
A terület kisajátítása és lőszermentesítése már befejeződött, és elkezdődött
a próbacölöpözés és a szállítóutak
kiépítése is. Ez a munkafeladat tartalmazza a „Gazda-hídként” ismert fa
gerendaborítású Zagyva-híd felújítását
is, alkalmassá téve a szerkezetet a nagy

AZ ELŐKÉSZÜLETI
MUNKÁK EGYIK
LEGNAGYOBB FELADATÁNAK A MEGFELELŐ ANYAGNYERŐ
HELY KIVÁLASZTÁSA
ÍGÉRKEZIK.
tömegű földmunkavégzés forgalmának
bonyolítására.
Az előkészületi munkák egyik legnagyobb feladatának emellett a megfelelő
anyagnyerő hely kiválasztása ígérkezik.
Olyan helyet kell ugyanis találnunk, ami
nagy mennyiségben, jó minőségben és
a munkaterülethez lehető legközelebb
tudja biztosítani a töltésépítéshez
szükséges földműanyagot. Ezt a munkafolyamatot a hosszú konszolidációs
idő miatt a lehető leghamarabb el
kell kezdenünk. A sietség oka, hogy a
szükséges mértékben csak nehezen áll
rendelkezésünkre szállítókapacitás, így
ez a feladat komoly kihívásnak ígérkezik
a szakembereink számára.

FŐBB MŰSZAKI PARAMÉTEREK
Hossz:

13,4 km

Koronaszélesség

26,60 m

Csomópontok száma
Felüljárók száma

2
9 (1 vasúti, 2 vízi)

Aluljárók száma

4

Pihenők száma

1 komplex, 1 egyszerű

Földmunka
Homokos kavics

3
~2,6 millió m

1 millió t

Cementes stabilizáció

85 000 m3

Aszfaltburkolat

200 000 t

FIRST PHASE OF THE M4 KICKS OFF
BETWEEN ABONY AND FEGYVERNEK

Colas Hungária leads the consortium
founded to build the 13.4-km motorway
section.
The first leg of motorway M4 is to be
constructed between the towns of Abony
and Fegyvernek. The section – set to bypass
Szolnok from the north – was divided into
three phases, the first of which is being built
between chainages 96+055 and 109+460 by
the consortium uniting Colas Hungária Zrt. and
Swietelsky Magyarország Kft.
Within Colas Hungária Zrt., the Major Projects
Division is responsible for the job, and Kornél
Pap was appointed as project manager. The bulk
of the works was assigned to the former M3 team
reinforced with a number of new colleagues.
In order to keep up a steady supply of sandy
gravel, we rented a depot near the Szolnok
railway station, hauling 2,000 tonnes of the
material daily from Nyékládháza by rail. By
March 2014, we had stocked up some 76,000
tonnes of sandy gravel. Relocation of our
container headquarters from Nagykálló to the
site near the railway station was followed by
relocating our Benninghoven TBA 4000 U-C
asphalt-mixing plant that was previously used
for supplying material for M3 construction.
Expropriations and explosives-sweeping works
have already been finished on the site, while
test piling and haulage-road construction is
already in progress. Selecting the appropriate
borrow pit seems to be one of the toughest
parts of the preparatory phase, as we need
a facility that is nearby and is able to provide
extensive amounts of good-quality material for
the earthworks. Due to the long consolidation
times, we must commence earthworks as soon
as possible, as they are expected to pose a
considerable challenge due to the difficulty of
finding sufficient capacities for shipping.
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Megújul

Eger

történelmi belvárosa

A VÍZSZINTES HELYETT A FÜGGŐLEGES ZÖLDFELÜLETEK DOMINÁLNAK MAJD EGER FŐTERÉN IDÉN SZEPTEMBERTŐL. A COLAS ÚT
KONZORCIUMI TAGKÉNT VESZ RÉSZT A DOBÓ TÉR–EGER-PATAK –
BELVÁROSI TÉRSOR FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJÁBAN.
Dobó tér és a belváros rehabilitációs munkálatait 2013. december
2-án kezdtük el a háromtagú, PCC
konzorcium tagjaként. A projekt fő célja,
hogy az Eger főterének számító Dobó
tér dísztéri, illetve rendezvénytéri funkciójának jobban megfelelő, több burkolt
felületet, több fát és igényes korszerű
anyagokat alkalmazó, a történeti hagyományokhoz jobban illeszkedő, mégis
modern teret alakítsanak ki.
A felújítás a Dobó teret, a Kis Dobó
teret, a Szúnyogközt, a Mecset utcát,
a Dobó István utcát, a Dózsa György
teret, az Eszperantó sétányt, a BajcsyZsilinszky Endre utcát, a Jókai Mór
utcát, a Centrum-parkolót (az egykori
halpiacot), a Zalár József utca korlátozott forgalmú szakaszát és a Gerl
Mátyás utcát érinti.
A munka során mintegy 24 ezer négyzetméternyi felületet burkolunk természetes kövekkel. Az érintett szakaszokon
a közművek cseréjét és kibővítését is
elvégezzük, emellett új térvilágítást,
szökőkutakat és csobogókat építünk.
A Dobó tér felújítása után a régi, egybefüggő vízszintes zöldfelületek helyett
függőleges zöldfelületeket, facsoportokat alakítunk ki. A tér egy hosszirányú
főtengelyre, illetve egy erre merőleges
irányú kereszttengelyre, a minorita
templom szimmetriatengelyére szerveződik. Ennek a tengelynek a kiteljesedését jelenleg gátolja a Centrum áruház
épülete és annak felszíni parkolója, mely
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ráadásul a rendezvények szempontjából
sem volt eddig hasznosítható.
Ezt a felszíni parkolót megszüntetjük,
helyette ligetesített dísztér készül, mely
a Dobó tér nagyszabású rendezvényei
alkalmával kiegészítő térként hasznosítható. Ha az áruházat a jövőben
elbontják, lehetőség nyílik az említett
másodlagos tengely kialakítására és
a két tér összekapcsolására.

A MUNKA SORÁN
MINTEGY 24 000
NÉGYZETMÉTERNYI
FELÜLETET BURKOLUNK TERMÉSZETES
KÖVEKKEL.
A tér névadója, Dobó István szobrát és
a Végvári vitézek lovas szobrait február
elején elszállítottuk a térről egerbaktai
telephelyünkre, ahol a restaurátorok
megkezdték a szobrok kvarchomokkal
történő tisztítását, a hibák kijavítását,
majd ezek patinásítását. A szobrok a
munka utolsó fázisaiban kerülnek vissza
a terekre. A Dobó István-szobor a régi
helyére, a Végvári vitézek lovas szobrai
pedig a jelenlegi Szúnyog közben kerülnek elhelyezésre. A tér ezzel új nevet is
kap, a Végvári vitézek tereként születik
újjá. A megújult területet 2014. szep
tember 13-án adjuk át.

EGER’S HISTORICAL CITY CENTRE
UNDERGOES RENOVATION

In co-operation with our consortium
partners, Colas Út is currently participating in
the rehabilitation of Dobó Square, Eger Creek,
and further public spaces in the inner city.
The three-strong PCC Consortium began
renovation works of Dobó Square and the
city centre on 2 December 2013. The chief
objective of the project is to transform the
square to retain its historical atmosphere
while being modern in appearance and suitable for hosting various events. To achieve this
goal, we will form more paved surfaces, plant
additional trees, and use premium-quality
materials.
The job requires the paving of 24,000 m2
with natural stone materials. In addition,
we will also carry out the replacement and
modernisation of public utilities under the
affected areas, as well as the installation of
new public lighting and fountains.
The figure of István Dobó – the 16th-century
Hungarian military leader in whose honour
the square was named – and the equestrian
statues of his contemporary border-guarding
cavalrymen were temporarily removed and
transported to our Egerbakta plant, where
restorers began cleansing the statues with
quartz sand, fixing their defects, and subsequently applying the final patina coating.
The Dobó statue is to be set up at its original
spot, while the other figures will decorate
Szúnyog Lane, which is to be renamed to
honour the warriors of the 15th and 16th
centuries. The renovated areas will be handed over on 13 September 2014.
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ALAPOSAN RENDBE TESZI A COLAS ÚT A 31-ES
FŐÚT RÁBÍZOTT RÉSZEIT. A KÜL- ÉS BELTERÜLETI
SZAKASZOKAT IS ÉRINTŐ 11,5 TONNÁS REKONSTRUKCIÓ
A DUNA ASZFALTTAL KÖZÖS KONZORCIUMBAN
VALÓSUL MEG.

A KIÉPÍTÉS JELLEGE
Külterületi szakaszok:
Belterületi szakasz:

2x1 forgalmi sáv, kétoldali szélesítés, padkarendezés, esetleges talajcsere és hidegremix
2x1 forgalmi sáv, csapadékcsatorna, kisfeszültségű és közvilágítási hálózat átépítése

Hossz:

14 km+3 km belterület

Hídépítés:

3 hídfelújítás

FŐBB ÚTÉPÍTÉSI MENNYISÉGEK
Töltés:

17 800 m3

Védőréteg:

35 500 m3

Padka:

30 200 m3

Ckt és C12:

10 800 m3

Aszfalt:

93 300 t

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt. 2013. október 21-én írta alá
a Colas Út Zrt. és a Duna Aszfalt Kft.
alkotta, a közbeszerzési eljárás során
nyertes konzorciummal a mintegy 30
kilométeres útfelújítási feladat megvalósításáról szóló szerződést.
A projekt két külön szerződésbe foglalt
részből, külterületi és belterületi
szakaszokból áll. A mindösszesen hat
szakaszból – 55 százalékos konzorciumi
részesedésünknek megfelelően – a
Colas Út 14 km külterületi és 3 kilométer belterületi szakasz kivitelezésért
felel 5,36 milliárd forint értékben.
A megvalósítható műszaki tartalom
szerint a feladatok szintén elkülönülnek.
A külterületi szakaszokon (Pest megye
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Jász-Nagykun-Szolnok megyében

30 kilométernyi
utat újít fel a Colas Út

A COLAS ÚT 14 KM
KÜLTERÜLETI ÉS 3
KILOMÉTER BELTERÜLETI SZAKASZ KIVITELEZÉSÉRT FELEL.
határától a jászberényi körforgalomig, a
körforgalomtól Jászjákóhalmáig, és Jászjákóhalma és Jászapáti között) burkolaterősítés, jellemzően kétoldali, 0,75–1
méteres szélesítés, padkarendezés,
ívkorrekciók, buszmegálló és buszöböl
kialakítása és áthelyezése a feladat.
A munka szórványosan talajcserével és
hidegremixszel is jár. A beruházásban
két hidat is felújítunk, és kiváltjuk és

védelembe helyezzük a hírközlő vezetékeket, sőt madárvédő falat is építünk.
A belterületi szakaszon kb. 1 kilométer
hosszon a csapadékvíz-csatorna
megépítése és ugyanilyen hosszon a
pályaszerkezet cseréje, a kisfeszültségű
és közvilágítási hálózat átépítése, a burkolat megerősítése és a padkarendezés
mellett még a belterületi utak építése is
a kivitelezési feladat része. A felsoroltak
mellett a belterületi szakaszon egy
hidat is felújítunk a beruházás során,
és kiváltunk számottevő mennyiségű
hírközlő kábelt, emellett megépítünk két
forgalomcsillapító szigetet is.
Mind a kül-, mind a belterületi szakaszokon a fakivágások és lőszermentesítés mellett zajlottak az előkészítő
munkák. A 18 hónapos átfutási időt
érintő téli időszakok miatt 17-18
helyen egyszerre kezdtük a munkát,
hogy a 2015. március 17-i határidő
biztonságosan tartható legyen.

COLAS ÚT TO RECONSTRUCT 30 KM OF
ROAD IN JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK COUNTY

The 11.5-tonne reconstruction of main
road 31 is carried out in a consortium with Duna
Aszfalt, and affects both urban and extra-urban
sections.
The project is divided into two parts regulated
by separate contracts: one for urban and one
for extra-urban segments. In accordance with
our 55% share in the consortium, Colas Út is
responsible for works on 14 km of extra-urban
and three km of urban sections in the total value
of HUF 5.36 billion.
The two contracts specify different technical
scopes. In extra-urban zones (from the border of
Pest County to the Jászberény roundabout, from
the roundabout to Jászjákóhalma, and between
Jászjákóhalma and Jászapáti), the works include
pavement reinforcement, 0.75-to-one-metre
widening mostly on both sides, landscaping on
shoulders, curve corrections, and the construction or relocation of bus stops. Operations entail
soil exchange and cold remix on some locations.
The investment also covers the reconstruction
of two bridges, as well as the relocation of
telecommunication lines and the erection of
bird-protection walls.
On urban segments, our duties include construction of the rainwater-drainage system on
an approximately one-km-long section. We were
also tasked with exchanging the pavement on a
similarly long stretch, upgrading the low-voltage
and public-lighting power network, reinforcing
the pavement, and landscaping the shoulders.
In addition to these tasks, a bridge is also to
be renovated on one of the urban sections, a
significant number of telecommunication lines
await relocation, and we are also to build two
speed-reducing median islands.
Preparatory works were preceded by tree-cutting and explosives-sweeping activities on both
urban and extra-urban areas. Due to the winter
intervals during the 18-month-long construction
period, we will kick off works simultaneously on
17-18 locations in order to ensure that the project is completed by the 17 March 2015 deadline.
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Nemzeti Közlekedési Hatóság
már 2010 februárjában kiadta az
M30-26-os sz. főút Miskolc északi elkerülő II., 0+000-5+844 km szelvények
közötti ütemének, valamint a 3-as úti
felhajtó ág, műtárgyak és a kapcsolódó
egyéb munkák építési engedélyét, de a
Felsőzsolcát elöntő árvíz, valamint az
azt követő árvízvédelmi rendszer felülvizsgálata miatt az építési engedélyt
felfüggesztették.
A 2013 végén újraindult projekt kivitelezését a Kötiviép’B Kft.-t, a Colas Út
Zrt.-t és a Colas Hungária Zrt.-t tömörítő
KCC-2013 Konzorcium nyerte el. A Colas
Hungária Zrt. Nagy Létesítmények Főigazgatósága a „B” építési szakaszon a
B1 és B5 jelű hidak kivitelezéséért felel.
A megvalósítás legfőbb nehézsége a
rövid átfutási idő, amely a szokásos,
tavasztól következő őszig tartó 18
hónapos időintervallum helyett nyár
végétől indult, így két tél is beleesik a
kivitelezési időszakba, hiszen az átadási
véghatáridő 2015. február 28-a.
A B1 jelű híd kétnyílású, háromtámaszú,
F80 CFA cölöpökkel készülő, 49 m hos�szú, 90 cm magas „I” keresztmetszetű
FCI-90 típusú előregyártott, előfeszített
hídgerendákból és együttdolgozó
monolit vasbeton pályalemezből álló híd,
amely az M30-as autóút felett vezeti át
a csomópont egyik ágát. Itt a háttöltések a cölöpözési lavírsíkig elkészültek,
majd a teljes töltésmagasságig leterhelő
töltés került rájuk. A cikk írásakor zajlik
a konszolidációjuk, ezt követően kezdjük
meg a szerkezeti cölöpözést mindhárom
támasznál.
A B5 jelű híd ötnyílású, hattámaszú,
F80 CFA cölöpökkel készülő 132 m
hosszú, osztottpályás kialakítású, 90
cm magas „I” keresztmetszetű, FCI-90
típusú előregyártott, előfeszített hídgerendákból és együttdolgozó monolit
vasbeton pályalemezből álló híd, mely a
3-as számú főút korrekciójának forgalmát vezeti át a majdani, 100 m széles
árvízlevezető vápa fölött. Itt a korábban
már elvégzett statikus cölöp-próbaterhelés a várt eredményt hozta, így a híd
alatt vápa lavírsíkig történő, részleges
kiszedése után terv szerint megkezdtük
a szerkezeti cölöpözést, mely a cikk
írásakor folyamatban van.

A

Épül az

M30

-as

Miskolc északi elkerülő második üteme

A NAGY LÉTESÍTMÉNYEK
FŐIGAZGATÓSÁGA EGY 49
ÉS EGY 132 MÉTER HOSSZÚ
HIDAT ÉPÍT A SZAKASZON.

SECOND PHASE UNDER CONSTRUCTION
ON THE M30 MISKOLC NORTHERN BYPASS

The Major Projects Division is to build
two bridges, one stretching 49 metres and
another with a 132-metre-long span.
Works for the project were launched in late
2013, after the tender had been awarded
to the KCC-2013 consortium founded by
Kötiviép’B Kft., Colas Út Zrt., and Colas
Hungária Zrt. The Major Projects Division is
responsible for constructing bridges B1 and
B5 on the “B” section.
The hardest challenge of the project is
posed by the short construction period –
instead of the usual 18-month interval
from spring to the following year’s autumn,
works started at the end of summer, hence
the construction period covers two winter
seasons with the final completion deadline
being 28 February 2015.
The B1 is a 49-m-long, double-span,
three-support bridge to be constructed with
F80 CFA piles, 90-cm-high pre-stressed
“I” section FCI-90 girders, and a monolith
reinforced-concrete deck slab. Its role is to
lead an interchange ramp over the M30. At
this location, backfills had been completed
up to the piling working level, followed by
construction of the full-height embankment.
Consolidation is already in progress during
spring 2014, to be followed by structural
piling at all three supports.
The B5 is a 132-m-long, five-span,
six-support dual-carriageway bridge to be
constructed with F80 CFA piles, 90-cm-high
pre-stressed “I” section FCI-90 girders,
and a monolith reinforced-concrete deck
slab. The bridge was designed to lead the
traffic of main road 3 over a 100-m-wide
flood-control channel to be built in the future.
The previously conducted static pile load
testing verified the expected results, thus we
could commence structural piling works after
partially excavating the channel.
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HELYÉRE KERÜLT BAROSS
GÁBOR FELÚJÍTOTT SZOBRA A COLAS ALTERRA ÉS A
STRABAG KIVITELEZÉSÉBEN
KÉSZÜLT BAROSS TÉREN.
A TALAPZATON LÉVŐ BRONZKOSZORÚT FÉNYKÉP ALAPJÁN
ÖNTÖTTÉK ÚJRA.
z 1884-ben átadott Keleti
pályaudvar előtti téren 1898-ban
állították fel Baross Gábor közmunkaés közlekedésügyi miniszter szobrát.
A szoborcsoport a főszobor mellett a
kőtalapzaton álló két mellékalakkal, a
talapzatba beillesztett domborművekkel
és egy bronzkoszorúval a tér közepén
a pályaudvar előtt méltó emlékként
őrizte a „vasminiszter” munkásságát.
A 2-es metró építésekor, 1969-ben a
Thököly úti parkoló és buszvégállomás
területére száműzték a szobrot. Itt állt a
tér felszínrendezésének megkezdéséig,
2012 végéig. Ekkor bontották és szállították el régi helyéről.
A szobor felállítása a régi-új helyen
2013 augusztusában kezdődött.
A 4-es metró építése miatt a felforgatott
felszín, az egyes új aluljárórészek frissen
visszatemetett talajrétegei miatt a
statikus tervező 12 db 9 m-es vasbeton
cölöp és 5,5x5,5x1,5 m vastag vasbeton
alaplemez-alapozás mellett döntött.
Az alapozást követően a lépcsőzetes
kőtalapzat emeletenként épült fel.
A lerakott, összecsapolt köveket fagyálló
kitöltőbetonnal betonozták ki, a kőtalapzat így hat ütemben épülhetett fel.
Ezzel egy időben letisztították a
bronzszobrokat, eltávolították a régi
oxidréteget, és felületkezeléssel látták el
az alakokat. A szobrot az új helyén 2013.
december 6-án állították fel. A kőtalapzat
1,2 m mély üregét betonpompás mixerrel
kitöltötték, majd külön erre a célra épített
állványzatról kiszolgálva a friss betonba
emelték az egyméteres lehorgonyzó
csappal ellátott főszobrot.
Izgalmas kihívást jelentett a talapzaton
lévő bronzkoszorú restaurálása, ami a
II. világháború után eltűnt. Mivel nem
maradt fenn róla pontos információ, a
méretét a korabeli képekről arányosít-

A

Ismét méltó helyén

Baross Gábor
szobra

va lehetett megbecsülni, íves levélfonatait pedig Bíró János szobrászmester
és Varga Zoltán Zsolt szobrász-restau
rátor a Budapest Galériával közösen
határozták meg.
A koszorúról először egy agyagszobor
készült, melyet a Budapest Galéria
zsűrizés során hagyott jóvá. Az
agyagszobor alapján készülő negatív
mintákat szilikongumi formával vették
le, ezt gipsz darabformákkal és gipszköpennyel, szakmai nyelven „kapnival”
borították. Ezt követően a negatív
formákba méhviaszt ecseteltek, mely
rengeteg munkával, tizedmilliméteres
vastagságú rétegenként vastagodott
négy milliméteressé. A viaszformákat
samottos-gipszes öntőformával öntötték körül, és egy köré csavart linóleumzsaluba helyezték. Ennek a széléhez
belülről rabichálót erősítettek, hogy
merev legyen az öntőforma és felvegye
a folyékony bronz nyomását.
A viasszal telt samott öntőformákat egy
100 °C-os kemencébe tették, ahol a
viasz kiolvadt. Ezt hívják viaszvesztéses
öntésnek. Az öntést megelőzően a kiolvadt, előmelegített samott öntőformákat
körbetekerték folpackkal, és vizes salakkal töltötték fel a forma tetejéig, hogy
a bronzolvadék ne repessze szét a
formát, a celofán pedig megakadályozza,
hogy a víz a samottpórusokba jusson.
Amikor a bronzolvadék elérte az 1300 °Cot, a formákat Hernádi Zsolt öntőmester
teleöntötte folyékony bronzzal. A háromnegyed órás hűlést követően fokozatosan elbontották a samottformák körüli
kitöltő támasztóanyagot, majd amikor
kézzel is megfoghatóvá vált a forma,
leverték a bronz szoborrészletről.
A kiöntött darabokat ezután nagynyomású vizes tisztítóval mosták, majd
egyenként, kézi vésőkkel és poncolókkal,

emellett vágó- és tisztítótárcsákkal, marófejekkel és drótkorongokkal cizellálták.
A koszorút kb. 26-30 darab 20-40 cm
méretű öntőegységből állították össze
hegesztéssel. Az illesztési hiányokat
kisebb öntvényekkel pótolták, a
hegesztés utáni oxidokat pedig homokfújással távolították el a felületekről.
A teljes, 470 kg-os bronzkoszorút
március 10-én délelőtt helyezték el
a szobor kőtalapzatán.
GÁBOR BAROSS STATUE RETURNED
TO ITS WELL-DESERVED PLACE

The nearly completed works on
Baross Square currently being performed by
Colas Alterra have recently passed another
milestone: the restored statue of Gábor
Baross was erected at its final location.
This statue of the Hungarian politician was
originally unveiled in 1898, 14 years after
the square in front of Budapest’s Keleti
railway station was completed. As part of
the construction works for metro line 2,
the statue was banished to the area of the
Thököly Road parking lot and bus terminal in
1969, where it stood until the end of 2012.
When it was decided that the square in front
of Keleti should be renovated with the statue
prominently located here, the statue was
dismantled and moved from Thököly Road.
Erection of the sculpture on its new spot started back in August 2013. Due to the surface
layers having been overturned during works
for metro line 4 and the recently re-spread
soil above new underpass sections, the static
designer specified 12 pieces of nine-m-long
reinforced concrete piles and a 5.5 x 5.5 x 1.5
m reinforced concrete slab as the foundation.
Subsequent to foundation works, the pedestal was completed layer by layer in six phases.
Meanwhile, the bronze statue was cleaned,
the old oxide layer was removed, and a new
protective coating was applied. The figure
of Gábor Baross was finally set up at its new
place on 6 December 2013.
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Kondoroson
épít szennyvíztelepet az Alterra

TELJESEN ÚJ
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ
TELEP ÉPÜL KONDOROSON. A COLAS
ALTERRA 2013 MÁJUSÁBAN VÁLLALTA
EL A NAGYKÖZSÉG
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ
TELEPÉNEK ÉPÍTÉSI
MUNKÁIT A DUNA
ASZFALT ALVÁLLALKOZÓJAKÉNT.
ondoros szennyvíztelepén egy
K elavult technológiájú, kevert
rendszerű, átfolyásos, egylépcsős, eleveniszapos technológiával működő telep
üzemelt, mely a települést már sem
kapacitásában, sem technológiájában
nem tudta ellátni.
A tenderkiírásban szereplő technológia helyett a Colas Alterra Zrt. a tervező Czepek
Gyula (Biomont 2000 Kft.) által előnyben
részesített SBR medencés, biológiai időprogrammal vezérelt szennyvíztisztítású
teljesen új telepet tervezett és kivitelezett.
A meglévő szennyvíztisztító telep nagysága megengedte, hogy a területen egy
teljesen új komplexum épülhessen.
A régi műtárgyak megmaradtak, mivel

a tenderkiírás nem engedte ezek elbontását. Ebből még előnyt is kovácsoltunk,
hiszen a nagy esőzések és a belvíz miatt
a beérkező szennyvízmennyiség a telep
kapacitását meghaladhatja, ezért a
meglévő telepből a forgatómedencét
felhasználtuk haváriatárolónak.
A meglévő telepen a tervezési munkák
után felújítottuk és magastetővel fedtük
a szociális épületet, új tisztító műtárgyat
és hozzá tartozó kezelőépületet építettünk, ezenkívül felújítottuk és lefedtük a
meglévő iszaptároló medencéket.
SZOCIÁLIS ÉPÜLET
Az 1970-es években épült telepen utoljára 1982 körül végeztek karbantartási

munkákat. A szociális épület beázott,
ezért az épület lapos teteje kapott annak
idején egy fél nyeregtetős, palafedésű
magastető-lefedést, mely az első télen
beszakadt, megcsúszott, így az épület
továbbra is beázott.
Felújítottuk a szociális épület meglévő
elektromos hálózatát, fűtési rendszerét.
Komplett belső festés, nyílászáró- és
burkolatcsere történt, és 20 centiméter
külső dryvit szigetelést kapott az épület.
A megcsúszott magastető helyett cserépfedésű tetővel adtunk új, méltó külsőt
a régi épületnek.
ÚJ TISZTÍTÓ MŰTÁRGY
Az új tisztító műtárgy és kezelőépület víz-

záró vasbetonból készült, az oldalfalakat
földrézsűk biztosítják.
A szakaszos betáplálású, töltő-ürítő,
eleveniszapos szennyvíztisztító (SBR:
Sequencing Batch Reactors) a folyamatos
átfolyású, egyenletesen levegőztetett tisztítókkal szemben egyszerűbb, iszapduzzadásra egyáltalán nem hajlamos, és nem
igényel folyamatos felügyeletet, üzemelte-

AZ ÚJ TISZTÍTÓ MŰTÁRGY ÉS KEZELŐÉPÜLET VÍZZÁRÓ
VASBETONBÓL KÉSZÜLT, AZ OLDALFALAKAT FÖLDRÉZSŰK
BIZTOSÍTJÁK.
tési költségét tekintve pedig hatékonyabb,
mint a folyamatos betáplálású rendszer.
A folyamatos betáplálású, állandó üzemű
rendszereknél a szükséges környezeti
feltételeket a bioreaktor elkülönített

szakaszaiban biztosítjuk. Az SBR-nél
az egyes reakciók a reaktortérben egy
időben követik egymást, és ez egyben az
utóülepítő is.
Az SBR-nél az ülepítés alatt nincs betáplálás, keverés, ami biztonságos fázisszétválasztást eredményez még a viszonylag
jelentősebb biológiai terhelések esetén
is. A terhelés ugyanis nem az ülepítés
idejét változtatja, csökkenti, hanem a
levegőztetését, és ennek megfelelően
alapvetően az oldott BOI eltávolítását
fogja kismértékben gyengíteni, míg az
ülepítés hatékonysága gyakorlatilag
változatlan marad.
ISZAPTÁROLÓ
A meglévő iszaptárolók lefedése IPE és
HEA szelvényekből, acél rácsos-tartós
szerkezetű, +6,85 m gerincmagasságú
cserepeslemez-fedéssel készült.
A meglévő iszaptárolók tisztítását követően derült ki, hogy nincs alaplemez a
műtárgyban, így azt pótolni kellett.
Az iszaptároló előzetes kutatóárokvizsgálata alapján a teherbíró talajréteg
kb. –2,7 méteren található, ezért 10

centiméter meglévő anyagból kiegyenlítés készült, melyre geotextília és 20 centiméter tömörített kavicsfeltöltés került,
majd 30 centiméter CKT és ugyanekkora
vasalt beton lemezalap.
A hat hónapos próbaüzemet 2014. február 13-án indítottuk, a teljes kulcsrakész
átadást 2014. augusztus 4-ére tervezzük.
ALTERRA BUILDS WASTEWATERTREATMENT PLANT IN KONDOROS

Colas Alterra undertook construction
works for the wastewater-treatment plant in
the village of Kondoros in May 2013 as the
subcontractor of Duna Aszfalt.
The old plant at Kondoros was highly outdated and unable to service the settlement
due to its insufficient capacity and obsolete
technology.
As an alternative to the technical scope
defined in the tender documents, Colas
Alterra Zrt. – by recommendation of the
designer – planned and constructed the
brand-new plant with SBR pools and biological timing. The size of the site enabled us to
erect a completely new facility, while the old
structures remained in place, as the tender’s
specifications did not allow their demolition.
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Balaton

A
fővárosában dolgozik az Alterra

NÖVELI A KESZTHELYI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP HATÁSFOKÁT
A FELÚJÍTÁS, AMIBEN A COLAS ALTERRA EGY KONZORCIUM TAGJAKÉNT VESZ RÉSZT. A MUNKÁK FOLYAMATOS ÜZEMELÉS ALATT
FOLYNAK.
eszthelyen, a Balaton fővárosában
2013. október 17-én kezdte meg
a Colas Alterra székesfehérvári egysége
a „Keszthelyi Szennyvíztisztító Telep Kapacitásbővítése és Kapcsolódó Iszapkezelő Létesítmények Építése” elnevezésű
projekt kivitelezését a Szabadics Zrt.-vel
konzorciumban. A szennyvíztisztító telep
Keszthelytől délre, a városon kívül található. A telep jelenleg Keszthely szennyvizén kívül még 17 település szennyvizét

K

fogadja és tisztítja, a tisztított szennyvíz
végbefogadója pedig a Balaton. A tó fokozottan érzékeny befogadónak számít, így
a telepről elfolyó tisztított vízben található
foszfor-, össznitrogén- és lebegőanyagkoncentráció határértékeire nagyon
szigorúak és alacsonyak az elfogadható
kibocsátási paraméterek.
Emiatt a jelenlegi fejlesztés nem kapacitásbeli növekedést, hanem szennyvíztisztítási hatásfok-optimalizálást

jelent. A projekt másik fő célkitűzése
a tisztítási folyamatok során keletkező
szennyvíziszapok megfelelő kezelése.
Az ehhez szükséges technológia közvetlenül a szennyvíztisztító telep mellett
folyó Csókakői-patak jobb oldalán található zöldmezős területen valósul meg,
célja az iszapok gyűjtése, rothasztása.
Az iszap rothasztása közben felszaba
duló biogázzal működő gázmotor
segítségével energiát állítanak elő.

Ez nagy részben fedezni fogja a szennyvíz
tisztító telep energiaellátását. A rothasztás során csökken az elszállítandó iszap
mennyisége is. A rothasztás két darab

AZ ISZAP ROTHASZTÁSA KÖZBEN FELSZABADULÓ BIOGÁZZAL
MŰKÖDŐ GÁZMOTOR
SEGÍTSÉGÉVEL ENERGIÁT ÁLLÍTANAK ELŐ.
mezofil rothasztótoronyban fog végbemenni, melyek egyenként 12 méter
átmérőjűek és közel 17 méter magasak.
A talaj összetétele miatt a tornyok alá
70 darab CFA típusú cölöp került, melyek
biztosítják a megfelelő teherviselést.
A kivitelezési munkák az iszap- és a
szennyvízvonalon egymástól függetlenül
folynak. Mivel a szennyvíztisztító telep a
rekonstrukció alatt folyamatos üzemben
van, az építési és felújítási munkákat két
nagyobb ütemre bontottuk. A telepen
jelenleg is két biológiai tisztítási vonal
üzemel párhuzamosan. Az egyik az úgynevezett egyesített műtárgyas biológiai
tisztítási rendszer, ami három egyforma
méretű, kör alakú medencéből áll. Ezek

összesen napi 7500 köbméteres kapacitásúak, a másik a Caroussel medence,
mely szintén eleveniszapos biológiai tisztítású rendszer. A Caroussel medence
térfogata 14 000 köbméter/nap.
Az első ütemben az egyesített műtár
gyakat vontuk ki a tisztítási sorból.
A műtárgyakba 15 centiméter vastag
pengefalakat építettünk ki: mind a
három műtárgyban 4 darab falat
alakítottunk ki, emellett cseréljük a levegőztető rendszerüket is. A műtárgyak
funkciója teljesen megváltozik a felújítás
után. Az egyesített műtárgyak két darab
koncentrikus hengerből álló építmények,
melyekben a belső henger eddig utóülepítőként szolgált, a külső hengerben
pedig a biológiai tisztítás folyt. A külső
és belső hengeres terekben megy végbe
a felújítást követően a nitrifikáció és
a denitrifikáció, amivel eltávolítják a
szennyvízből a nitrogént. A foszforeltávolításhoz vassót adagolnak.
Az átalakított műtárgyak teljes egészében biológiai tisztítást fognak ellátni,
az ülepítést pedig a telepen található,
eddig használaton kívül lévő utóülepítő
II. műtárgy látja majd el. Ezt a műtárgyat
szintén a projektben újítjuk fel. Az első
ütemben megépítettük az új rácsgépházat és csatornaiszap-fogadó aknát, emellett az új előülepítő műtárgyat. Ez utóbbi
fontos volt, mivel amikor beindítjuk az
egyesített műtárgyakat, és kivonjuk a

Caroussel medencét a tisztítási sorból,
az egyesített műtárgyak primer iszapkivonás nélkül nem tudnák produkálni
a kellő hatásfokot. A telepen található
közműveket: töltő-, ürítő-, levegő-, iszapés vízvezetékeket szintén cseréljük. Ezek
kiépítése és az ideiglenes átkötések,
vízátemelések, vízkormányzások kialakításának ütemezése is fontos szerepet
játszik a projekt sikerességében, melyet
2015. március 31-ére kell befejeznünk
hat hónapos próbaüzem után.
ALTERRA WORKING IN THE
CAPITAL OF LAKE BALATON

As part of a consortium, Colas Alterra
is carrying out the reconstruction of the Keszthely wastewater-treatment plant without
disrupting the facility’s operation.
In consortium with Szabadics Zrt., Alterra’s
Veszprém-based division kicked off the
reconstruction of the local wastewater-treatment plant in Keszthely – the capital of Lake
Balaton – on 17 October 2013. Located
at the city’s southern outskirts, the plant
receives and cleans wastewater from 17
settlements in addition to Keszthely itself.
The final recipient of the treated wastewater
is Lake Balaton, a highly sensitive eco-system. Therefore, emission thresholds are
very strict for phosphorous, total nitrogen
and suspended solid concentrations in the
treated water. Accordingly, the target of
the current modernisation is not capacity
enhancement, but the optimisation of treatment procedures.
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munka végeztével minden kő vis�szakerült a helyére az UNESCO világörökségi helyszínen, a Pireneusokban
található Cirque de Gavarnie-ben, ahol a
Colas Sud-Ouest egy víztisztító üzemet
épített a Brèche de Roland menedékház
számára. A 2600 méter magasan található létesítmény anyagellátásához 250
helikopterfordulóra volt szükség.

A

Colas Rail kivitelezésében épült
az LGV nagy sebességű vasútvonal, ami 2 óra 20 percre csökkenti a
menetidőt Párizs és Strasbourg között.
Ezen a vonalon dőlt meg a valaha volt
legmagasabb vasúti sebesség rekordja,
ami 2007 áprilisa óta 574,8 km/h.

A

MOLNÁR MÁRTON
ÉPÍTÉSVEZETŐ
® COLAS HUNGÁRIA NLFI
Szakmai gyakorlata után 2005-ben a
Colas Alterránál helyezkedett el. Részt
vett az M5-ös autópálya és az M0-s keleti szektorának hídépítéseiben, majd
az Autópálya Igazgatóság csapatához
csatlakozott, ahol az M6-os több hídjának megépítéséért felelt. Jelenleg
az M3-as és az M30-as műtárgyaival
foglalkozik. Nős, hobbija a síelés és a
számítástechnika.

TAMÁS MIKLÓS
ÉPÍTÉSVEZETŐ
® COLAS ÚT
Miklós 2013 őszén csatlakozott a
Colas Út csapatához. Jelenleg több
budapesti projekt mellett a Baross tér
és az egri Dobó tér átépítését irányítja.
10 éve nős, a 9 éves Miki és 7 éves
Daniella apukája. Szabadidejében
pecázik és testvérével – amikor csak
teheti – AC Milan-meccsekre jár.

FARÓK TIBOR

GÁLVÖLGYI GÁBOR

BETANÍTOTT MUNKÁS
® COLAS ALTERRA
1983 szeptemberében érkezett
az akkori Közmű- és Mélyépítő
Vállalathoz. Hegesztőként kezdett, jelenleg betanított munkásként dolgozik. Brigádjával
nemrég fejezték be a tóalmási
csatornarendszert, jelenleg pedig az 1-es villamos felújításán
dolgozik Budapesten. Egy 25 és
egy 19 éves lány édesapja.

LABOREGYSÉG-VEZETŐ
® COLAS HUNGÁRIA TI
Gábor általános vegyész, ő vezeti
a dunaharaszti keverőtelepünkön
működő laboregységet. Már 1995
óta dolgozik a cégcsoportnál, első
nagyobb munkája az M5-ös autópálya első szakaszának felújítása volt.
Az elmúlt években már egységvezetőként a Miskolc környéki ROP-os
munkákon dolgozott. Szabadidejét
legszívesebben baráti körében tölti.

OUR COLLEAGUES

AMBRUS DÓRA
PÉNZÜGYI KONTROLLER
® COLAS HUNGÁRIA
A Szegeden eltöltött egyetemi
évek után pályakezdő közgazdászként csatlakozott a Colas
Hungáriához 2011 júniusában.
Jelenleg kontrolling területen
riportok, jelentések előkészítésével, adatgyűjtéssel foglalkozik. Három éve él Budapesten,
szabadidejét szívesen fordítja
a város megismerésére.

KOZÁK RÓBERT
VEZETŐ KARBANTARTÓ
® COLAS ÉSZAKKŐ
Róbert termelésirányítóként érkezett
a céghez 2007 szeptemberében
Tállyára, ahol jelenleg vezető karbantartóként az üzem gépeinek
zökkenőmentes működéséért felel.
Egy kétéves kislány édesapja,
szabadidejében számítógépeket
és autókat bütyköl, illetve
szőlészkedik.

MIKLÓS TAMÁS ® COLAS ÚT
Miklós joined the Colas Út team in the
autumn of 2013. In addition to a number
of other projects in Budapest, he is
currently in charge of reconstruction works
as a site manager at Baross Square and
Eger’s Dobó Square. He has been married
for ten years, and is the father of nineyear-old Miki and seven-year-old Daniella.
In his free time, Miklós loves fishing and
attending AC Milan football matches with
his brother.
MÁRTON MOLNÁR ® COLAS HUNGÁRIA MPD
Following his internship, Colas
Alterra employed Márton in 2005. He
contributed work to the bridges on
motorway M5 and the eastern sector
of motorway M0. Subsequently he
transferred to the Motorway Directorate,
where he was responsible for a number
of bridges on motorway M6. At the
moment, he is working on some of the
structures of motorway M3 and the M30
as a site manager. He is married, and his
hobbies include skiing and computers.
TIBOR FARÓK ® COLAS ALTERRA
Tibor arrived to the Public Utility and
Civil Engineering Company in September
1983. Having been employed as a
welder, he is presently working as an
unskilled labourer. His team has just
finished the channel system at Tóalmás,
and he is currently working on the
reconstruction of Budapest’s tramline
1. Tibor is the father of two girls, aged
25 and 19.
GÁBOR GÁLVÖLGYI ® COLAS HUNGÁRIA TD
Trained as a general chemist, Gábor is
currently leading the lab unit set up at
our Dunaharaszti mixing site. He has
been working for the Group since 1995,
where his first major assignment was
on the reconstruction of motorway M5.
In recent years – already as a lab unit
manager – he has been engaged in the
ROP works around Miskolc. He prefers
spending his free time with friends.
DÓRA AMBRUS ® COLAS HUNGÁRIA
Following her university years in Szeged
and receiving her degree in economics,
Dóra arrived to Colas Hungária in June
2011. Her duties as a financial controller
include the preparation of reports and
data collection. Dóra has been living in
Budapest for only three years, and she
often uses her free time to get to know
the city better.
RÓBERT KOZÁK ® COLAS ÉSZAKKŐ
Róbert started out as a production
controller at Tállya in September 2007.
Currently, he is responsible for the
smooth operation of the same plant’s
machinery as a maintenance crew chief.
He is the father of a two-year-old girl,
and his favourite pastime activities
include fixing cars and computers; he
also loves spending time in his vineyard.

Colas-csemeték
Szily Orsolya és a három hónapos Bányavári Luca

Asztalos Éva és a hat hónapos Asztalos Eszter

Bartha Árpád és a tíz hónapos Bartha Kata

Szakosné Békési Edit és a hat hónapos Szakos Tamás Zoárd

A MOSTANI SZÁMUNKBAN LÁTHATÓ MUNKATÁRSAINK PORTRÉIVAL EGYÜTT
ÖSSZESEN MÁR 80 KOLLÉGÁRÓL KÉSZÜLT ÉS JELENT MEG FOTÓ A MOZAIK
HASÁBJAIN. AZ ÉVEK SORÁN SZERENCSÉRE NEM CSAK A COLAS STÁBJA
LETT NAGYOBB – IDÉN TAVASSZAL MÁR MEGHALADTUK A 920 FŐT – DE
KOLLÉGÁINKNÁL IS SZÁMOS GYERMEK SZÜLETETT, AKIKKEL A SZÜLŐK
A MOZAIK HASÁBJAIN MÉG NEM BÜSZKÉLKEDTEK. EDDIG.

Papp Beáta és a hat hónapos Papp Luca

Tömör Ildikó és a tíz hónapos Turóczki Szófia
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NEVÉT A MEGYE ELSŐ ISPÁNJÁRÓL KAPTA AZ EGYIK
LEGSZEBB ALFÖLDI MEGYESZÉKHELY, SZOLNOK.
EZT ÉS MÉG TÖBB ÉRDEKESSÉGET TUDHATUNK
MEG MOST A TISZA-PARTI VÁROSRÓL.

Találkozási pont:

Szolnok,
az Alföld központja

zolnok Jász-Nagykun-Szolnok
megye székhelye, az Észak-Alföldi
Régió egyik legnagyobb települése,
egyben gazdasági, közlekedési, katonai,
kulturális, oktatási és egészségügyi központ. Szolnok közel 75 ezer lakójával, ha
nem is az ország legnagyobb, de egyik
legszebb megyeszékhelye.
Szolnok története egészen az őskorig
nyúlik vissza. A Tisza és a Zagyva folyó
találkozásánál fekvő ármentes magaslatot ugyanis már a neolitikum kezdetétől
lakták. A honfoglaló magyarság is felismerte a tiszai átkelőhely települési, közlekedési adottságait, stratégiai fontosságát, melyet jól bizonyítanak a térségben
feltárt honfoglalás kori temetők.
Szolnok neve 1030 körül válik ismertté,
amikor István király az újonnan szervezett ispánság központjává tette. A Tisza
és a Zagyva által körülvett védett magas-

S

SZOLNOKON VAN AZ
ORSZÁG LEGMAGASABB LAKÓÉPÜLETE
ÉS AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB SZABADTÉRI JÁTSZÓTERE.
laton épült ki az ispánsági vár, amely
nevét Zounok ispántól kapta, aki egyben
a megye névadója is lett. Zounok ispán

1046-ban Gellért püspök védelmében
halt mártírhalált a Gellért-hegyen.
Szolnok kulturális élete rendkívül színes.
Többek között a nagy múltú, 1902ben alapított és ma felújítva működő
művésztelep, az országosan elismert
Szigligeti Színház, a képzőművészeti és
iparművészeti tárlatoknak rendszeresen
helyet adó galéria és a Jász-NagykunSzolnok Megyei Múzeum szolnoki tagja,
a patinás Damjanich János Múzeum is
öregbítik a város hírnevét.
Kiemelkedő a város zenei élete, kórusés néptáncmozgalma. Ezt a Szolnoki
Szimfonikus Zenekar, a Bartók Béla
Kamarakórus, Kodály Kórus, a Tisza
Táncegyüttes országhatáron belüli és
túli ismertsége is fémjelzi. A megyei
Verseghy Ferenc Könyvtár és a Damjanich János Múzeum a művelődést és a
kutatást egyaránt szolgálják.
Szolnokon van az ország legmagasabb
lakóépülete, az ország legnagyobb szabadtéri játszótere, az ország legnagyobb
repülőmúzeuma. Itt épült az első fahíd és
az első gyalogoshíd a Tiszán, és itt van az
ország legrégebbi vasútállomása is.
A tavaszt minden évben zenével köszönti
a város. A Szolnoki Zenei Fesztivál
komolyzenei hangversenyeivel nagy
zeneszerető közönséget vonz.
Az őszi hónapokban sem maradnak kulturális élmények nélkül az idelátogatók
és az itt lakók, ugyanis évek óta október
elejétől november végéig tartanak az
Őszi Művészeti Hetek a városban.

MEETING POINT: SZOLNOK,
CENTRE OF THE ALFÖLD

As one of the major settlements of the
Northern Alföld (Hungarian Plain) region and
the seat of Jász-Nagykun-Szolnok County,
the city of Szolnok is a centre of economy,
transport, education, and home to a concentration of military facilities and institutions
for culture and healthcare. With a population
of 75,000, Szolnok may not be the largest
county capital, but it is certainly one of the
most picturesque.
The city is renowned as the location of
Hungary’s tallest residential building, as well
as the country’s largest open-air playground,
the biggest aviation museum, and the oldest
railway station. Szolnok was also the site of
the first wooden bridge across the Tisza, as
well as the river’s first pedestrian bridge.
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ó tanuló volt, ezért szülei tanítónak
szánták, de messze került a tanítói
pályától. A háború előtt csöppent az építőiparba, majd 30 évesen a CSÉV igazgatói
székébe, ahonnan 26 évig igazgatta a Colas Alterra elődjét. A rendszerváltás előtt
ment nyugdíjba, aztán a vállalattal együtt
Budapestet is otthagyta, és Kiskunlacházán talált nyugalmat egy csendes, Dunaparti hétvégi házban.
MOZAIK: HOGYAN INDULT A PÁLYÁJA?
ZACHÁR ANDRÁS: 14 évesen, 1943ban kezdtem az Állami Felső Építő Ipariskolát, ami építőmesteri és üzemmérnöki
képesítést adott, de akkoriban előtte
le kellett szerződni egy céghez egy évre
szakmai gyakorlatra, csak utána lehetett
továbbtanulni. A háború után az építőipar
legfontosabb feladata a romeltakarítás
és az újjáépítés volt, ekkor a közmunkatanács budai kirendeltségén kezdtem dolgozni. Részt vettem a Parlamentnél ideiglenesen épült Kossuth-híd építésében is
mint fizikai munkás. Miután valamelyest
normalizálódott a helyzet, 20 évesen az
Építés- és Közmunkaügyi Minisztériumhoz kerültem, ahol 200 mérnök dolgozott,
és a főváros kivételével az egész ország
építőipara hozzánk tartozott. Ekkor indultak a nagy vasbetonelemgyárak, amelyek
az erőműépítéseket szolgálták ki.
M.: HOGYAN KERÜLT A MINISZTÉRIUMTÓL A CÉGHEZ?
Z. A.: 1959 novemberében szóltak, hogy
van egy vállalat a Wesselényi utcában,
ami 1951-ben jött létre Csatorna és Vízvezeték Építő Vállalat (CSÉV) néven, de nagy
baj van vele, mert a vezetés fele a Markó
utcai börtönben van különböző gazdasági
visszaélések miatt. Megkértek, hogy év
végéig rakjak rendet. A rendőrségi nyomozás, ami megpróbálta feltárni a visszaéléseket, soha nem fejeződött be, mert túl
bonyolult és szerteágazó volt az ügy.
M.: HOGYAN SIKERÜLT TALPRA ÁLLÍTANI A CÉGET?
Z. A.: Először miniszteri biztosként 30
évesen kerültem a céghez. Éjjel-nappal
dolgoztunk, aminek meg is lett az
eredménye, igaz, sajnos az egészségem
is ráment. 32 évesen infarktust kaptam,
amiből sosem sikerült kikeverednem,
de a vállalat fejlődésnek indult. Egyre
nagyobb lett a profilunk, külföldön is
kaptunk feladatokat: ekkor építettük

J

Interjú a Csatorna és Vízvezeték Építő
Vállalat egykori igazgatójával,

Zachár Andrással

Pozsonyban az egyetemvárost, illetve
Berlin mellett egy acélöntőt. Csúcsidőben
5000 dolgozó volt a cégnél.
M.: MILYEN NAGY MUNKÁI VOLTAK A
VÁLLALATNAK?
Z. A.: Felsorolni is nehéz. Nagy vegyiművek, Tiszaújváros, de ott van a péti nitrogénművek is, ami akkor 13,3 milliárdos
beruházás volt. De nagyon sikeres volt az
orenburgi gázvezeték-építés, ami négy évig
tartott. Akkoriban a nagy egyedi állami
beruházásokra kijelölték a vállalatokat, és
mi mindig nagyon sikeresen teljesítettük a
feladatainkat. Kétszer Minisztertanács és
SZOT Vörös Vándorzászlós Kiváló Vállalat
címet kaptunk, ami nagy megtiszteltetés

A 26 ÉV ALATT
MINDEN ÉVBEN
NYERESÉGES
VOLT A CÉG.
volt. Magyarország mind a tizenhárom
hibridgyárának az építését én irányítottam. Egy év alatt 10 000 bányászlakást
építettünk, sokat Komlón és Pécsen,
Uránvárosban, de a konzerviparban és a
mezőgazdaságban is részt vettünk, és mi
építettük a jelentősebb házgyárakat is.
M.: ENNYI MUNKA ÉS UTAZÁS
MELLETT NEM SOK SZABADIDEJE
MARADT.
Z. A.: Amíg lehetett, belföldi repülőjárattal utaztam, de aztán páran átszöktek
Ausztriába, mert elfelejtettek leszállni
Szombathelyen, ezért megszüntették
a teljes belföldi repülőforgalmat. Ekkor
autóval vagy vonattal mentünk a munkaterületre. Sokszor hétfőn este szálltam
fel a vonatra a Déli pályaudvaron, majd
kedden reggel szálltam le Pécsen.
M.: MENNYIRE SIKERÜLT MEGFELELNI AZ AKKORI RENDSZER KÍVÁNALMAINAK?
Z. A.: Akkoriban nyolc különböző helyen
működött a cég a fővárosban, ezért úgy
döntöttünk, saját költségen építünk
magunknak egy irodaházat az Angyal utcában, csakhogy az akkori miniszterelnök,
Fock Jenő megtiltotta, hogy irodaházak
épüljenek, mert pazarló kiadásnak gondolta. Sokaknak szúrta a szemét, hogy
sikeresek vagyunk, és 72 millióból saját

irodaházat tudunk építeni. Fel is jelentettek, eljárás indult ellenem, de végül 1975
decemberében – amikor félig még épült
az irodaház – egy hét alatt beköltöztünk,
nehogy lecsapja a kezünkről a saját
épületünket a KISZ. Sokan cukkoltak,
hogy azért vagyunk sikeresek, mert én
a minisztériumból jöttem. Mindenkinek
mondtam, hogy ki lehet jönni az építkezésre, de persze senki sem jött. A 26 év
alatt minden évben nyereséges volt a cég.
M.: MENNYIRE TARTJA A KAPCSOLATOT A CÉG KÉSŐBBI VEZETŐIVEL?
Z. A.: Minden évben volt öt-hat műegyetemi és közgazdászhallgató, akik
pályakezdő ösztöndíjat kaptak nálunk.
Köztük volt Sidó Szabolcs is, az Alterra és
a Colas Hungária korábbi vezetője, rajta
keresztül ismerkedtem meg Görbedi
Lászlóval is.

INTERVIEW WITH ANDRÁS ZACHÁR,
FORMER MANAGER OF THE CONDUIT AND
WATER LINE CONSTRUCTION COMPANY

Mr. Zachár was an excellent student,
thus his parents wished that he would become a teacher – however, he drifted far from
that profession, getting his first job in the
construction industry before World War II. He
was appointed as head of CsÉV at the age of
30, and went on to manage Colas Alterra’s
predecessor for 26 years. Retiring just before the fall of communism in 1989, he left
Budapest behind to live in Kiskunlacháza, in
a quiet house near the Danube. Mr. Zachár
turned 85 on 31 January 2014.
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2013-as év dolgozói

MARTIN LUTHER KING HÍRES BESZÉDÉNEK SZAVAI – „I HAVE A DREAM.” –
ADTAK KERETET A TAVALYI ÉVZÁRÓN SORRA KERÜLT ÉV DOLGOZÓJA
DÍJAK ÁTADÁSÁNAK.

szöveg: Rába Judit
fotó: stock

Folytatódnak a képzések a

COLASNÁL
AZ ORSZÁGBAN ELSŐKKÉNT FOGJÁK MEGSZEREZNI MUNKAVÁLLALÓINK AZ ÚJ OKJ SZERINTI EMELT SZINTŰ KÉPESÍTÉSÜKET.
ár korábban is szó volt arról a Mozaik hasábjain, hogy a Colas csoport két vállalatánál – a Colas Útnál és a
Colas Északkőnél – a TÁMOP keretében
képezzük jelenleg is a munkatársainkat.
Ilyen képzés volt a 2014 januárjában a
Magyar Közút Zrt. által megrendezett
útügyi technológiai továbbképzés is,
melynek különböző moduljain húsz
munkatársunk vett részt.
Szintén a TÁMOP-hoz kapcsolódik
az első negyedévben megszervezett
szövegszerkesztési és táblázatkezelési
tanfolyam, melyen a Colas Út Zrt.-től
huszonnégy munkatársunk, a Colas
Északkő Kft.-től pedig tizenhét munkatársunk vett részt. Ugyancsak a TÁMOP
programban a Colas Út Zrt. tizenhét
munkavállalója intenzív angol nyelvi képzésben részesült. A képzési pályázatnak
köszönhetően, de nemcsak az abban
érintett munkatársak képzésére 2014
márciusában két új képzés indult:

M

Gánóczi Péter gépészeti előadó
Roszik Gábor főtechnológus
Zombory László építésvezető
Dóka Roland építésvezető
Egri Sándor vállalkozási főmérnök

ogyan lehet aktuális egy ötven éve
a polgári jogegyenlőség érdekében
elhangzott beszéd a Colas Év Dolgozója
díj átadásán?
Mindenkinek volt álma, amikor csatlakozott a Colashoz, és jó, hogy erről
nem feledkezünk meg. Jó, hogy tudjuk,
mi az álmunk, mert így tudtunk, tudunk
tenni érte.
Pár évvel ezelőtt talán éppen annyira
tűnt álomszerűnek az, hogy a 2013. évet
olyan eredményekkel zárhatjuk, ahogyan
azt tudtuk.
Ehhez a sikerhez pedig szükség volt
egységre is, ami szintén egy olyan téma
Martin Luther King beszédében, amely
kapcsolódik hozzánk is. Mi is egy nagy
Colas-családhoz tartozunk, melyet az
értékei tesznek időtállóvá, és teszik lehetővé azt, hogy mindenki álma teljesüljön.
Milyen álmot tud teljesíteni egy vállalat? A biztonságos, jó munkahelyi

H

környezeten túl a karrierlehetőséget,
de legalább olyan fontos a munka
értelme vagy a büszkeség érzése, hogy
itt dolgozhatunk.
Az év dolgozói számára nemcsak biztonságot jelent a Colas, nekik valóban
fontos az, amit és ahogyan csinálnak.
Ők büszkék arra, hogy itt dolgozhatnak, és ők azok, akik mernek nagyot
álmodni. Álmodni, hogy valamikor
egy többmilliárdos, a jövőnek nyomot
hagyó műtárgyat vagy utat fognak
építeni. Álmodni, hogy az ő munkájuk,
tenni akarásuk is ott lesz abban
a munkában. Éppen ezért tudnak
elégedetten, elkötelezetten dolgozni,
és ezzel tudják a körülöttük lévő munkatársakat is egységbe kovácsolni és
visszaadni nekik is azt az érzést, hogy
érdemes álmodni. Álmaink ugyanis
csak akkor tudnak teljesülni, ha rendelkezünk álmokkal.

EMPLOYEES OF THE YEAR – 2013

Every employee at Colas has a dream
to literally build a better future. Together we
make that dream become reality through
our labour of love, and this dedication was
commemorated with the Employee of the
Year prizes conferred at the company’s 2013
year-end event.
When joining Colas, all of us had our minds
set on our dream – and fortunately, we did
not let go of that dream. We kept it in our
hearts and minds, empowering us to make
steps toward realising it. A couple of years
ago, it would have probably seemed like a
dream to manage to close 2013 with the
results that we actually achieved.
Through teamwork we are all members of the
Colas family, creating enduring monuments
of immense importance to the functioning
of modern society, thus helping us all reach
our dreams.

• Közbeszerzési referensi képzés tizennégy munkatárs részvételével, akik
közül három kolléga a Colas Út Zrt.
által megnyert TÁMOP-pályázaton
belül vesz részt a képzésen.
• Adótanácsadó-képzés tizenkilenc
munkatárs részére, akik közül ketten
a Colas Út Zrt. és egy munkatársunk
a Colas Északkő Kft. által megnyert
TÁMOP-pályázaton belül vesz részt
a képzésen.
A képzéseket Budapesten a Kórház
utcában tartják, melyek elvégzése után
a munkavállalók már az új OKJ szerinti
emelt szintű képesítést fogják megszerezni – az elsők között az országban.
2014 márciusában több angolképzés
indult a gazdasági és a vállalkozási
területen dolgozó mintegy negyven
munkatársunk részére.
Januárban több munkatársunk csatlakozott a szlovák Colasszal közösen
szervezett és Kassán megrendezett

IFRS-képzéshez. A képzés végén munkatársaink reményeink szerint értékes
nemzetközi számviteli tapasztalatokkal
lesznek gazdagabbak.
Márciusban mintegy 260 munkatársunk
vett részt az új Polgári törvénykönyvvel
kapcsolatos képzésen, melyet több csoportban, foglalkozások és témák szerint
bontva tartottak.
TRAINING TO CONTINUE AT COLAS

As we have previously reported,
TÁMOP (Social Renewal Operational Programme) training sessions are under way at
two of our subsidiaries. One of these courses
was the road-technology seminar organised
by Magyar Közút Zrt. in January 2014 with
the participation of 20 Colas employees in
different modules.
Word- and spreadsheet-processing training
sessions for 41 colleagues were also held in
the first quarter under the TÁMOP scheme.
Similarly, 17 people from Colas Út Zrt. took
part in the TÁMOP-backed intensive English-language course. With support from the
training scheme, public procurement and tax
advisory training sessions were launched for
a total of 33 employees in March 2014.
After completing the courses, our employees will
be among the first in the country to possess the
advanced-level qualifications that conform with
the new National Qualification Registry.
In January, several of our colleagues joined
the IFRS training – organised jointly with the
Slovakian Colas companies in Kosice – with
the goal of gaining valuable international-accounting experience.
Throughout March, some 260 Colas
employees took part in training regarding
the new Hungarian Civil Code, broken down
to multiple groups according to various
professions and topics.
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Védett növények
és állatok
felmérése a zempléni bányákban

IDÉN MÁRCIUSBAN
IS FELMÉRTÉK A
SZAKEMBEREK
A FOKOZOTTAN
VÉDETT NÖVÉNYEKET ÉS ÁLLATOKAT A COLAS
ÉSZAKKŐ TÁLLYAI,
TARCALI, BODROG
KERESZTÚRI ÉS
SÁROSPATAKI BÁNYÁIBAN. TARCALON
MÁR KÖLTENEK A
HOLLÓK.
z élőlények felmérését 2014
márciusában végeztük a Colas
Északkő Kft. zempléni üzemeiben.
A növény- és madártani megfigyelést
Papp Viktor Gábor természetvédelmi
szakértő végezte, aki napokig, 24 órás
megfigyeléssel tanulmányozta a bányák
területén a különböző élőlényeket. A természetvédelmi szakértő munkájához és
az adatgyűjtéshez a terület természetvédelmi őrei és a bányák személyzete is
hozzájárult.

A

A legfontosabb védett természeti értékek között három hazai madárfaj, a nagy
fülesbagoly, más néven uhu (bubo bubo),
a fekete gólya (ciconia nigra) és a holló
(corvus corax) is szerepelt.
Tarcalon – a bánya normál működésének
hatókörén kívüli területen – az uhu annak
ellenére foglalta el a régi költőhelyét,
hogy fészke akár kisragadozók által is
megközelíthető. A fekete gólya fészke még
lakatlan, de a nem sokkal alatta található
hollófészekben már költenek a madarak.

Tállyán a már régóta nem művelt, délre
néző Nagy-Meleg-oldal volt a megszokott
fészekrakó hely a korábbi években, de
ma már csak elvétve lehet a bánya legfelső peremén fellelni meszeléseket.
Az uhu nem fészkel a bánya területén,
de portyája során útba ejti a területet.
A sárospataki üzemben tavaly a régebbi
bányaudvarban kialakított és a Colas
Mozaikban is dokumentált költőhely közelében talált rókacsontváz valószínűleg
azt jelzi, hogy a fészkelés ott nem

biztonságos. Az uhu így több éve ugyanazt a fészket választja a bánya északi
falán. Elképzelhető, hogy a bányászat
miatt maradnak távol az állat természetes ellenségei a fészektől, így lerövidül a
támadások lehetséges időszaka is.
Bodrogkeresztúron a működő bányában nem találtunk bizonyítékot az
uhu fészkelésére. A fejtéssel ellentétes nyugati oldalon viszont található
egy hollópár.

A BÁNYÁK NORMÁL
MŰKÖDÉSE A FOKOZOTTAN VÉDETT
MADARAK KÖLTÉSÉT
ÉS A FIÓKÁK FELNEVELÉSÉT NEM VESZÉLYEZTETI.

A természetvédelmi szakértő véleményezése alapján az Északkő tokaj-hegyaljai bányáiban a bányák normál működése a fokozottan védett madarak
költését és a fiókák felnevelését nem
veszélyezteti.
A jelentést minden évben a hatósági
előírásoknak megfelelően továbbítjuk az
Észak-magyarországi Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Felügyelőség
részére is.

PROTECTED SPECIES ASSESSED IN ZEMPLÉN COUNTY QUARRIES

This year’s survey of highly protected
natural treasures took place this March in
the Colas Északkő quarries of Tállya, Tarcal,
Bodrogkeresztúr and Sárospatak.
Environmental protection expert Viktor Gábor
Papp carried out the observation of plants
and birds by organising multi-day, 24-hour
surveillance of the species living on the quarry
sites. The rangers assigned to the area, as well
as the staff of our facilities, aided his work and
the data collection.
The most important natural treasures include
the Eurasian Eagle-Owl (Bubo bubo), the Black
Stork (Ciconia nigra), and the Common Raven
(Corvus corax).
In Tarcal – on areas undisturbed by normal

quarrying operations – Eagle-Owls have
inhabited their old nesting place despite being
exposed to smaller predators. Black Storks
are yet to arrive, but the Ravens are already
hatching their eggs.
In Tállya, the usual habitat was located on the
unmined Nagy-Meleg-oldal in the previous
years, but nests have become scarce and are
only present on the upper edge of the quarry
wall. Eagle-Owls do not reside here, despite
being frequent visitors as they seek their prey.
As for the Sárospatak plant, Colas comprehensively documented the habitat in the old
quarry yard in the previous years. The fox
skeleton found nearby indicates that nesting is
probably not safe in the area. Therefore, birds
tend to choose the nests on the northern wall

of the active quarry. Presumably, the mining
activity keeps their natural enemies away, thus
minimising the number of threats.
In Bodrogkeresztúr, we did not find any evidence pointing to the presence of Eagle-Owls.
However, on the western wall opposite the
excavation area, a pair of Ravens was spotted.
According to the official opinion of the expert,
normal operations in Colas Északkő’s mines
in the Tokaj-Hegyalja region do not disturb
the nesting of highly protected birds and the
nursing of their chicks.
As in every year, the report was forwarded
to the Northern Hungarian Inspectorate for
Environment and Nature in order to comply with
the relevant regulations.
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INVESTMENTS IN SZOB

Beruházások

Szobon
RENDSZÁMFELISMERŐVEL RENDELKEZŐ SOROMPÓS BELÉPTETŐ
RENDSZERT ÉS EGY ÚJ TÖRŐGÉPET IS ÜZEMBE HELYEZTEK A
COLAS ÉSZAKKŐ SZOBI ÜZEMÉBEN.
Colas a biztonság és a vagyonvédelem szintjének növelése
érdekében a kőbányák beléptető rendszerének korszerűsítését tűzte ki célul.
Közép-Európában a Colas Északkő Kft.
szobi üzemében valósult meg az első
ilyen beruházás.
A szobi bányának egyetlen be- és
kijárata van, ezért három sorompó
segítségével oldottuk meg az üres és
megrakott kamionok, és üzemi járművek ki- és belépését. A sorompó mellett
elhelyezett rendszámfelismerő kamera
előtt megállva egy szoftver azonosítja
a járművet. Ha a jármű tárasúlya
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szerepel a rendszerben, akkor felnyílik
a sorompó. Ha idegen – a listában még
nem szereplő – tehergépkocsi áll a sorompó elé, akkor annak rá kell hajtania
a mérlegre, ahol súly szerint kerül be
a rendszerbe. Az üzemi járművek egy
kártya segítségével juthatnak be és ki.
A belülről a mérlegre érkező kamionok
rakterében elhelyezett anyagról a
mérlegelés és a mérlegjegy készítése
során a mérlegházba telepített kamera
időkódos felvételt készít. Ezután a
sorompó nyitását a kezelő szakember
távirányítóval végzi. A módszer előnye,
hogy egy esetleges visszaélés esetén

a kamera pontosan látja a nyomvonalat és magasságánál fogva a raktér
állagát is, így a felelősségre vonás
elkerülhetetlen.
A társaság szobi kőbányaüzeme az egyik
legnagyobb hazai gyártója és beszállítója
a vasúti ágyazatikő-iparágnak. Ezeket a
vasúti és villamos pályatestek építéséhez,
felújításához és karbantartásához használják. Ez a kőbányaüzem szállítja többek
között a Tárnok–Székesfehérvár, a Kelenföld–Tárnok, az Óbuda–Esztergom vasúti
pályatestek, a budapesti 1-es és 4-es
villamos pályatestek, illetve a ráckevei és
szentendrei HÉV-pályatestek felújításához

szükséges 32/50 milliméter méretű zúzottkövet, ami 2012-ben 138 ezer tonnát,
2013-ban pedig 160 ezer tonnát tett ki.
Mivel a vasúti ágyazati kő gyártása során 0/32 milliméter méretű, jelenleg inkurrensnek számító zúzottkő is képződik,
a legfontosabb az optimális technológia
biztosítása, vagyis a cél minél több vas-

A TÁRSASÁG SZOBI
KŐBÁNYAÜZEME AZ
EGYIK LEGNAGYOBB
GYÁRTÓJA ÉS BESZÁLLÍTÓJA A VASÚTI
ÁGYAZATI KŐ HAZAI
VASÚTI ÉS VILLAMOS
PÁLYATESTEK ÉPÍTÉSÉHEZ, FELÚJÍTÁSÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ.

úti ágyazati kő és minél kevesebb 0/32
milliméter méretű zúzottkő gyártása.
A vasúti ágyazati kő gyártása Szobon
egy 20 éves, 85 tonna/óra kapacitású
röpítőtörővel történt, ezért szükségünk
volt egy berendezésre, ami a feladott
kőzetből nagyobb mennyiségben állítja
elő a piacon keresett 35/50-es követ.
Más bányákban kedvező tapasztalataink
vannak a Metso gyártmányú HP 300
törőgéppel zúzottkő gyártásában, ezért
a Metso forgalmazójával vettük fel a
kapcsolatot, akik egy HP 300-as Extra
Coarse törőkamrával szerelt berendezésre vállaltak garanciát.
Az új gép telepítéséhez szükséges
bontási és előkészítési munkákat január
6-án kezdtük, február végén pedig
már megtörténhetett a beüzemelés.
Az első hetek tapasztalatai alapján a
vasúti ágyazati kő gyártási kapacitása
85 tonna/óráról 125-140 tonna/órára
nőtt, míg az inkurrens termék aránya
120-ról 80 tonna/órára csökkent, de egy
ultrahangos szintérzékelő beállításával
még további teljesítményjavulást is el
szeretnénk érni.

An automatic number plate recognition (ANPR) access-control system and
a new crusher were handed over in Colas
Északkő’s Szob plant.
The Szob quarry has only one gate, thus we
installed three boom barriers to control the
access of service vehicles and trucks that are
empty or loaded. As vehicles come to a stop
at the gate, the ANPR camera scans their
plates, and they are identified by the software integrated into the system. If the empty
weight of the given vehicle has already been
recorded in the database, the boom barrier
opens. However, if a new, unknown vehicle
wishes to access the facility, it has to drive
onto the weighbridge in order to undergo the
registration procedure. When loaded HGVs
are leaving the plant, the camera installed
at the weighing station records time-coded
video footage of the load while the weighing
is carried out and the weighing slip is issued.
Until recently, stone material for railway
bedding was produced in Szob with a
20-year-old, 85 t/h-capacity impact crusher,
while these 35/50 aggregates remain highly
popular on the market – consequently, we
needed a machine capable of manufacturing
this product with greater efficiency. In other
quarries, we had positive experiences with
the Metso HP 300 cone crushers, thus we
chose to contact the Hungarian dealer of
Metso equipment, who provided us with a HP
300 machine equipped with an Extra Coarse
crusher cavity.
On 6 January, we started the preparatory
works required for the installation of the new
machine, and we managed to commence
operations with the HP 300 by the end of
February. Based on observations of the first
week, the capacity of railway aggregate
manufacturing increased from 85 t/h to 125140 t/h, while the rate of less-marketable
products dropped from 120 t/h to 80 t/h.
However, by installing an ultrasonic-level
sensor, we wish to achieve further improvements in output.
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MAJOR HAPA CONFERENCE

z Aszfaltburkolatok építése,
vizsgálata, környezet- és egészségvédelmi kérdései címmel megrendezett konferencia a megrendelők
szerepvállalására helyezte a hangsúlyt,
és kiemelt témaként kezelte a hazai
útépítések teljes rendszerében a fenntarthatósági szempontokat.
A nagy számban megjelent szakmai
közönséget Veress Tibor, a HAPA elnöke
köszöntötte, majd a Magyar Közút nevében Szőke József műszaki vezérigazgató
tartott bevezető előadást.
Az Útügyi Társaság képviseletében a
Fenntartható Utak európai projekt koordinátoraként Puchard Zoltán, a Colas
technológiai igazgatója ismertette a jogi,
tervezési, minőségbiztosítási, környezeti,
képzési és kutatási munkacsoportok
tevékenységeit.
Kovács Ákos, a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. beruházási vezérigazgatóhelyettese a számok tükrében mutatta
be az aszfaltbeépítéseket és a környezettudatos, magas minőségi színvonalú
aszfaltgyártás és -beépítés elvárásait.

A

HAPA-

nagykonferencia
A MAGYAR ASZFALTIPARI EGYESÜLÉS (HAPA) IDÉN
FEBRUÁR 25–26-ÁN NEVES KÜLFÖLDI ÉS HAZAI
ELŐADÓK RÉSZVÉTELÉVEL BALATONALMÁDIBAN
TARTOTTA XV. ÉVI NEMZETKÖZI NAGYKONFERENCIÁJÁT.

Az útfelújítások témakörében Zsiga György,
a Colas Út vezérigazgatója a francia technológiai gyakorlaton alapuló bitumenes
hideg recycling eljárásokat mutatta be,
Ézsiás László, a Colas Északkő minőségügyi vezetője pedig a burkolatok tönkremenetelének okairól tartott előadást.
A Magyar Közút és BKK Közút bemutatta
az útfelületek állapotjellemző paraméterei felmérésének, az értékelés és az
adatbank használatának jelentőségét.
A nemzetközi szekcióban lengyel, osztrák
és német építési tapasztalatok mellett
megjelentek a nagy gépgyártók: a Wirtgen
és az Amman is, Jean-Louis Marchand, az
EAPA elnöke pedig környezetvédelmi és
egészségügyi szempontokról beszélt.
Bemutatták a Mol által fejlesztett gumibitument és szó esett az üzemeltetésifenntartási tapasztalatokról, tömörítési,
kátyúzási technikákról és a pályaszerkezeteken jelentkező korai hibákról.
A konferencia jó alkalom volt a gyártó-kivitelező vállalatok és a megrendelői szervezetek szakmai kapcsolatainak ápolására
és tapasztalatainak megosztására is.

The Hungarian Asphalt Pavement
Association (HAPA) held its 15th-annual international conference in Balatonalmádi on
25-26 February 2014 with the participation
of renowned foreign and Hungarian speakers.
The central topic of the conference – named
“The construction, testing, environmental
and health-protection issues of asphalt
pavements” – was sustainability regarding
the complete system of Hungarian road constructions. Discussions were characterised
by a bolder contribution from clients.
The large number of invited guests representing the road-construction sector was
greeted by the chair of HAPA, Tibor Veress,
followed by an introductory lecture from
technical CEO József Szőke on behalf of
Magyar Közút.
As the representative of the Hungarian Road
Society and co-ordinator of the “Sustainable
Roads” European Project, Colas Technology
Director Zoltán Puchard provided an overview of the activities of the groups tasked
with legal, design, quality-assurance, environmental, training and research fields.
Ákos Kovács, the NIF deputy CEO for investments, presented asphalt-paving activities
illustrated with figures, and the expectations
regarding eco-friendly, high-quality asphalt
production and paving.
Focusing on road reconstructions, Colas
Út CEO György Zsiga presented bituminous
cold-recycling procedures based on French
practices, while Colas Északkő Quality Manager László Ézsiás dedicated his speech to
the reasons behind pavement deterioration.
Speakers from Magyar Közút and BKK Közút
explained the significance of assessing and
evaluating the condition parameters of road
surfaces, as well as the use of the related
data bank.
In addition to Polish, Austrian, and German
guests, some of the major machinery
manufacturers – including Wirtgen and
Amman – also represented themselves in
the international segment, while the head of
EAPA built his speech around environmentaland health-protection aspects.
Naturally, the programme included the
introduction of the rubber bitumen being
developed by MOL, while further topics covered some maintenance and operation observations, compaction and pothole-repair
methods, and early defects characteristic to
pavement structures.
The conference also offered a fine opportunity to strengthen professional ties and
to share results between various production-construction companies and clients.
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Újabb tanulmányút a Colas

technológiai központjába

SZÁMOS TAPASZTALATTAL LETT GAZDAGABB
A FRANCIAORSZÁGI MAGNYBAN LÉVŐ CAMPUS
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE-BE (CST) AZ ÉV
ELEJÉN LÁTOGATÓ KÉT KOLLÉGÁNK. AZ UTAZÓK A TECHNOLÓGIAI IGAZGATÓSÁG TAGJAI:
BALOGH MÁRIA ÉS BERECZ PÁL.
CST-ben töltött ötnapos látogatás
alatt kollégáink megismerhették
többek között a betonlaboratóriumot,
ahol bemutatták a friss betonon és
megszilárdult betonon végzett vizsgálatokat, melyek között a hazánkban
érvényes vizsgálati módszerektől eltérő
metódusokkal is megismerkedhettek.
A francia kollégák bemutatták az
önterülő betonoknál alkalmazott vizsgálatokat, a zsugorodásvizsgálatot és
a hőszigetelő betonokkal folyamatban
lévő kísérletet, melynek célja a hővezető
képesség drasztikus csökkentése.
Nemcsak a szerkezeti betonokról,
hanem a pályaszerkezeti cementes
alapréteg dilatációjának kialakítási
módszereiről is kaptak információkat kollégáink. Az egyik érdekes módszer, hogy
hullámos műanyag profilt helyeznek el
a dilatációba a beton friss állapotában,
így segítve elő a termikus feszültségek
elosztását.
Munkatársaink emellett betekintést
nyerhettek a burkolati jelek anyagainak

A

készítésébe, tartósságuk vizsgálatába
és a burkolaton történő zajmérésre
alkalmas eszközök használatába. Megtekintették a bitumenlabort, és érdekes
előadásokat hallhattak az aszfaltkeverékekről és vizsgálatukról. Az ott látott különböző aszfaltmechanikai vizsgálatok,
a fáradás, a merevségi modulus és a
nyomvályúvizsgálat a hazai gyakorlattól
eltérők, de a Colas Hungária Központi
Laboratóriuma az ilyen vizsgálatok elvégzésére is felkészült. Érdekesség volt
még a pályaszerkezet-tervező program
bemutatása, mellyel különböző alternatív megoldásokat tudnak tervezni egy
adott projektre.
A tanulmányút során nagyon hasznos
tapasztalatokkal, információkkal gazdagodtunk, melyeket további munkáink
során remélhetőleg nagymértékben
tudunk majd hasznosítani. Köszönjük
a francia kollégák, elsősorban Cedric
Legouil és Romain Baudet segítőkészségét, emellett Jean Paul Michaut úrnak
a lehetőséget és a szervezést.

STUDY TOURS CONTINUE TO THE
COLAS TECHNOLOGY CENTRE

In early 2014, two employees from the
Technology Directorate – Mária Balogh and
Pál Berecz – visited the Campus Scientifique
et Technique located in Magny, France.
During their five-day visit, they had the
chance to familiarise themselves with the
concrete laboratory, where they had a look
at tests performed on fresh and hardened
concrete, including a number of procedures
not used in Hungary. Our French colleagues
demonstrated the tests for self-consolidating concrete and shrinkage testing, as well
as the ongoing experiments with heat-insulating concrete mixes aimed at drastically
reducing thermal conductivity.
Subsequently, the Hungarian visitors had a
glance at the preparation of materials for road
markings, the inspection of their durability, and
the application of tools for measuring surface
noise. They also visited the bitumen laboratory,
and participated in some interesting lectures
on asphalt mixes and their related testing
methodology. A wide range of asphalt mechanical inspections – e.g. for fatigue, stiffness
modulus and rutting – are different from the
ones used in Hungary. Nevertheless, Colas
Hungária’s Central Laboratory is well prepared
to carry out these tests if necessary. The
presentation of the pavement-structure design
programme was another highlight of the tour –
the software facilitates the planning of various
alternative solutions for a given project.
Mária and Pál gained a lot of useful experience and information on the study tour,
which they hope to make use of during their
future work. We would like to express our
gratitude for the helpfulness of our French
colleagues, primarily Cedric Legouil and
Romain Baudet, and also thank Mr. Jean
Paul Michaut for the opportunity and the
organisation of the trip.
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