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Hová vezet a COLAS út?
– COLAS Építô Zrt.
Nehéz idôszakát éli a hazai útépítô piac. 2007ben a nagy autópálya-építési munkák lecsendesedésével és az egyidejûleg csökkenô közúti
beruházási és -fenntartási feladatokkal a magyarországi útépítô piac résztvevôi jelentôs
forgalomvesztést szenvedtek el. Ez a folyamat
az idei esztendôben sem változott. A piacon
tevékenykedô társaságoknak az erre a helyzetre adott reakciói változatos képet mutattak.
Volt, aki „bedobta a törölközôt”, volt, aki látszatátalakításokat hajtott végre, s voltak, akik
elindultak egy jól átgondolt újraszervezés irányába.
2007 nyarán ez utóbbi indult meg a
COLAS Csoport útépítési ágazatában is. A versenyképességünk növelése érdekében eddig
elvégzett átalakítások kedvezô hatása már
egyértelmûen kimutatható. Tény ugyanakkor,
hogy ezek az intézkedések a most kialakult
üzleti helyzetben nem bizonyultak kellôen
hatékonyaknak.
Feltett szándékunk – s e szándék teljes
mértékben megegyezik a tulajdonosi elvárásokkal –, hogy hosszú távon a hazai útépítô
piac résztvevôi kívánunk maradni. A tavaly
megkezdett folyamatot folytatva, az útépítô
cégek egészét érintô, radikális szervezeti átalakításokat határoztunk el.
A COLAS-Eger és a COLAS-Debrecen Zrt.-k
igazgatótanácsaik határozata alapján megkezdték egybeolvadásukat. Ez a folyamat az

augusztusi mérlegek bázisán hivatalosan is
megindult, és szándékaink szerint 2008. december 31-ével be is fejezôdik. A 2009. esztendôt meggyôzôdésem szerint egy egységes,
országos hatáskörû és versenyképessége szempontjából megerôsödött részvénytársaság
kezdi majd meg. Megtiszteltetés, hogy e társaság vezetéséhez én kaptam bizalmat.

Az egységes szervezeten belül Boncz Zoltán
és Pinczés Tibor urak vezetésével megalakul az
útépítési piacot lefedô nyugati és keleti régió
igazgatóság. A társaság üzletpolitikájában oly
fontos szerepet betöltô és reményeim szerint
egyre jobban fejlôdô vasútépítési ágazat
Homlok Zsolt kolléga irányítása alatt önálló
igazgatóságként fog mûködni. Profitcentru-
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maink számát tízrôl hétre csökkentettük.
Hiszem, hogy az újonnan megalakult területi
igazgatóságok, melyek szinte teljesen lefedik a
közigazgatási régiók területeit, ütôképesebben
kezdhetik a 2009-es üzleti évet.
Az új társaság gazdasági irányítása teljesen
átalakul. Halász János úr fogja betölteni a gazdasági igazgatói pozíciót. A profitcentrumok
gazdasági vezetôit irányítva kell a COLAS
Építô Zrt. hatékonyabb mûködését biztosítania. E feladat ellátásában együttmûködésre
kerül sor a COLAS Hungária Kft. keretein belül
megalakuló, az útépítô cég gazdasági adminisztrációját végzô szervezettel.
Az EGUT, DEBMUT és COLAS-Dunántúl
társaságok 2008-ban befejezik a tényleges kivi-

telezôi tevékenységüket. Jövôre Ecsedi János úr
által vezetett egység fogja majd össze e cégek
kötelezettségeinek kezelését és eszközeinek
mûködtetését.
Ezek az átalakítások radikálisak, fájdalmasak és döntôen a két társaság gazdasági-adminisztratív létszámát érintik. Ezúton szeretném
megköszönni elsôsorban azon kollégák munkáját, akik az új szervezetben már nem kapnak
feladatot, másodsorban arra kérem ôket, hogy
az átalakítási folyamat lezárásáig a helyükön
maradva segítsék munkánkat. Sokéves munkájuk befejeztével korrekt végelszámolásban
fognak részesülni.
Az új társaság mûködését egységes technológiai és gépészeti szervezet fogja támogatni. E

szervezetek, illetve a többi fontos feladatot
ellátó egységek (például központi vállalkozás,
munkavédelem, minôségbiztosítás) átszervezése és az új, országos hatáskörû cég struktúrájába való beillesztése a közeljövô feladata.
Véleményem szerint ez a jól átgondolt és
több belsô szakmai fórum konszenzusaként
kialakított új szervezet a magyar útépítési piac
stabil szereplôje lesz.
A nehéz, s néha húsba vágó döntések meghozatala után eljött a higgadt építkezés ideje.
Ehhez kérném minden kolléga támogatását
Zalaegerszegtôl Debrecenig, Pécstôl Nógrádkövesdig. Erre kell, hogy vezessen közös
utunk, a COLAS-út!
Károly Ferenc

Where does the COLAS road lead? – COLAS Construction Privately Held Ltd.
These are turbulent times for the Hungarian road
construction market. After the abatement of large
motorway construction works in 2007 and the
reduction of project-related and maintenance
tasks on public roads the players of the Hungarian road construction market suffered heavy
losses in terms of revenue. This process has not
changed radically in this year either. The active
players on the market responded to the situation
in a varying manner. Some have “thrown in the
towel”, some have implemented apparent business reengineering, and some have embarked on
the road of thoroughly planned reorganization.
In the summer of 2007 the latter response was
commenced in the road construction business
unit of COLAS Group. The favourable effect of
alterations implemented with a view to boost our
competitiveness is becoming rather noticeable,
yet it is a fact that the measures implemented so
far have proven unsatisfactory under the current
conditions in the industry. Our commitment
rhymes with the owners’ expectations: we are set
to remain a player on the Hungarian road construction market in the long run. Continuing the
process started last year we decided in favour of
radical organizational changes affecting all group
companies involved in road construction.
Based on the decision brought out by the
respective boards of COLAS-Eger and COLASDebrecen the two privately held companies limited by shares have commenced their merger. The
official process was started based on the respective August balance sheets of the companies and,
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by the feedback from our experts, it will be completed by December 31st 2008, as planned. I am
convinced that an integrated company of nationwide coverage and bolstered competitiveness will
meat year 2009. It is an honour indeed that the
trust has been placed in me to manage the
merged company.
Within the integrated organization Mr. Zoltán
Boncz and Mr. Tibor Pinczés will be responsible for
managing the business units of the Eastern and
Western Regions, respectively, covering the entire
domestic road construction market. The railway
construction business unit playing an important
and ever increasing role in the business strategy of
the Group will also operate in the form of a separate directorate under the management of Mr.
Zsolt Homlok. The number of profit centres has
been reduced from ten to seven. I believe that the
newly established regional directorates mirroring
the administrative jurisdiction of regions will start
the business year 2009 with a fresh impetus.
The business management of the new company has been completely changed. Mr. János Halász
is the new financial director, responsible for harmonizing the activity of profit centre managers,
with a view to assure the most efficient operation
of COLAS Construction Privately Held Ltd. In meeting this responsibility Mr. Halász will cooperate
with the organizational unit to be established at
COLAS Hungary Ltd. responsible for the business
administration of the construction company.
In 2008 EGUT, DEBMUT and COLAS-Dunántúl will actually terminate their construction acti-

vities. From the next year on the business unit
lead by Mr. János Ecsedi will be responsible for
managing the assets and liabilities of these companies.
This restructuring is radical and painful, and
they mainly affect the business management and
administrative staff of the two companies. Let me
herewith thank first the colleagues who will not
join the new organization, and I also ask them to
stay with us and help us until the reorganization
process is carried through. In return for the long
years of commitment they can count on fair final
settlement.
The new company will get a robust support
from the integrated mechanical and process engineering unit.
The reorganization and adaptation to the
structure of the new company of nationwide coverage of this important unit along with other
headquarter units such as Contracting, Labour
Safety and Health, and Quality Assurance is a task
to be completed in the near future.
In my view this well-thought-out new organization shaped by the consensus of several corporate professional panels will assure a firm place
for the company on the Hungarian road construction market.
After the turbulence of heavy and excruciating
decisions the time for cool-headed creation has
arrived. From Zalaegerszeg to Debrecen and from
Pécs to Nógrádkövesd you are all invited to join
in and be of assistance, because this is the road
we all share, the COLAS road!

Május végén tett látogatásuk után ismét Magyarországon köszönthettük Hervé Le Bouc
urat, a COLAS SA elnök-vezérigazgatóját, Alain
Benquet urat, az európai régió igazgatóját és
Christophe Da Poian és Alain Boubées urakat,
akik elsôként a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep építését tekintették meg.
Sidó Szabolcs ügyvezetô igazgató úr köszöntötte a vendégeket és rövid magyar gazdasági
helyzetelemzés után az ALTERRÁ-ról kaphattak átfogó képet. Beszédében Sidó úr ismertette társaságunk nehézségeit és vázolta jövôbeli elképzeléseit, céljait.
Kovács Gábor gazdasági igazgató úr a Központi Szennyvíztisztító Teleprôl, illetve a kapcsolódó beruházásokról, a Duna alatti átvezetésről, átemelôtelepek építéséről, valamint az
árvízvédelmi mûrôl tájékoztatta a hallgatóságot. Ezt követôen Görbedi László területi igazgató a szennyvíztisztító teleprôl informálta
vendégeinket, ahol a számok mellett a mûszaki
tartalom részleteivel is gazdagította az ismereteket. Édes Csaba területi igazgató a kapcsolódó
beruházásokról, azok különleges mûszaki
megoldásairól, nehézségeirôl tartott beszámolót. Erdôs Tamás területi fômérnök társaságunk kiemelten nagy munkájáról, a budapesti
4-es metró kapcsolódó beruházásairól, a
Fôvám tér–Vámház körút–Kálvin tér–Múzeum körút átépítésérôl adott rövid áttekintést
az elôadássorozat végén.
A látogatás következô programpontja a
csepeli telep munkahelyi bejárása volt, ahol az
egyesített mûtárgy külsô-belsô megtekintésére került sor. Le Bouc és Benquet úr elismerésüket fejezték ki a látottakért és hallottakért.
Sidó úr is köszönetét fejezte ki minden résztvevônek a segítô közremûködésért, és annak a
reményének adott hangot, hogy a jövôben is
hasonlóan szép, nívós munka kapcsán láthatjuk majd viszont francia vendégeinket.
Patócs Zsolt
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COLAS-vezetôk látogatása a Budapesti
Központi Szennyvíztisztító Telepen

Alain Benquet, Hervé Le Bouc, Sidó Szabolcs

Görbedi László tájékoztatót tart

Visit of COLAS executives at the Central Waste Water Treatment Plant in Budapest
After their last visit at the end of May we had the
chance recently to welcome again in Hungary
Mr. Hervé Le Bouc, President-CEO of COLAS SA,
Mr. Alain Benquet, Director, European Region of
COLAS, and Mr. Christophe Da Poian and
Mr. Alain Boubées, who chose as the first stop of
their short visit the construction site of the Central Waste Water Treatment Plant in Budapest.
Mr. Szabolcs Sidó, Managing Director, welcomed the guests and after a brief overview of the
business environment in Hungary he provided a
comprehensive picture of ALTERRA. In his speech
Mr. Sidó alluded to the difficulties of the
Company and reviewed the future vision and key
objectives. Mr. Gábor Kovács, Financial Director,

informed the audience about the financial details
of the Central Waste Water Treatment Plant and
associated projects such as the passage under the
riverbed of Danube, construction of pumping
stations and flood control structures.
In addition to the sheer figures reported
Mr. László Görbedi provided further technical
details of the Central Waste Water Treatment
Plant.
Mr. Csaba Édes reviewed the special technical
solutions and difficulties encountered during the
implementation of the associated projects. To
conclude this series of presentations Mr. Tamás
Erdôs provided a brief overview of the key project
of our Company: the construction of facilites

associated with the 4th line of the Budapest
Metro, such as the reconstruction of Fôvám
Square, Vámház Boulevard, Kálvin Square and
Múzeum Boulevard.
The next item on the agenda was the perambulation of the Csepel construction site of the
Waste Water Treatment Plant.
Mr. Le Bouc and Mr. Benquet expressed their
appreciation and their satisfaction with the
observed status of projects. Mr. Sidó also thanked
all the participants for their assistance. He also
added that he hoped to meet in the future our
French guests again in connection with similar
projects completed at such high standard of
workmanship.
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C.E.D. konferencia Budapesten
A COLAS Central Europe szervezésében, a
COLAS Suisse meghívására 2008. szeptember
11–12-én svájci és EU-s útépítési, mélyépítési,
közlekedési, út- és közmûhálózat-fejlesztési,
valamint hatósági szakemberek érkeztek Budapestre hivatalos látogatásra.
A szakmai látogatás célja az volt, hogy
megismerkedjenek, és rövid átfogó képet kaphassanak saját szakterületeik magyarországi
jellemzôirôl, adottságairól, feladatairól és
problémáiról, valamint az Európai Unióhoz a
közelmúltban csatlakozott országok szakértôivel bôvíthessék informális és szakmai kapcsolataikat. A COLAS Hungáriától a Technológiai
Igazgatóság volt a felelôse a C.E.D. keretében
egyeztetett részletes szakmai program összeállításának, és a pénteki szakmai program lebonyolításának.
A mintegy 200 fôs delegáció tagjai 5 szakmai csoportban (5x40 fô) kaptak tájékoztatást
a következô témakörök és helyszínek szerint:
1. Autópálya-építés, -fenntartás, -üzemeltetés
(METESZ-székház); 2. Önkormányzati út- és
közmûhálózatok fejlesztése (Fôvárosi Konferencia Központ); 3. Egyetemi oktatás, kutatás

A részvevôk a Technológiai Igazgatóságon
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(Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem); 4. Építésügyi-útügyi szabályozás
(COLAS Hungária Technológiai Igazgatóság);
5. Mûszaki kutatás, építôipari K+F (Építésügyi
Minôségellenôrzô Innovációs Kht.).
A témaköröket prezentáló meghívott elôadók a fenti szakterületek Magyarországon
legkiválóbb és legfelkészültebb reprezentatív
képviselôi (állami és önkormányzati osztályvezetôk, szakmai vezetôk és döntéshozók,
egyetemi, kutatóintézeti vezetôk, építôipari
testületek vezetôi stb.). A konferencia nyelve
az 1., 4., 5. témakörökben angol és német, a 2.
témakörben angol, a 3. témakörben pedig
francia volt, ami az egyéb szervezési feladatok
mellett a szinkrontolmácsolás biztosítását is
szükségessé tette. A konferencia nagyságrendjét és stratégiai jelentôségét is jól mutatja a
szakmai reprezentatív elôadók névsora,
amelynek ismertetésétôl nem tekinthetünk el:
Az 1. témakörben: Kerékgyártó Attila (KKK
fôigazgató), Szilágyi András (NIF mûszaki
vezérigazgató), Tompos Attila (NIF beruházási
igazgató), Pálfay Antal (ÁAK mûszaki vezérigazgató-helyettes), Tomasek Tamás (ÁAK fô-

mérnök), Tímár József (beruházási fômérnök,
Transinvest). Szakmai házigazda: Körtvélyesi
Géza (gazdasági igazgató).
A 2. témakörben: Csanádi Csaba (FÔKEFE
fenntartási igazgató), dr. Becker László (Fôvárosi
Ök. fôtechnológus), Pásti Imre (Fôvárosi Ök.
osztályvezetô-helyettes), Benda György (Fôvárosi Ök. osztályvezetô-helyettes). Szakmai
házigazda: Rónai Gábor (projekt menedzser).
A 3. témakörben: dr. Lovas Antal (dékán,
egyetemi docens), dr. Fi István (tanszékvezetô
egyetemi tanár Út-Vasút Tanszék), dr. Farkas
György (tsz.vezetô egyetemi tanár Vasbeton
Tanszék), dr. Gálos Miklós (egyetemi tanár
Építôanyag Tanszék), dr. Pusztai József (egyetemi docens Geotechnika Tanszék). Szakmai
házigazda: Nyiri Szabolcs (technológus).
A 4. témakörben: Berg Tamás (KKK osztályvezetô, dr. Csepi Lajos államtitkár képviseletében), László Sándor (Magyar Közút vezérigazgató), dr. Ring Rózsa (NAT ügyvezetô igazgató), Tombor Sándor (MAUT elnök), Krantz
Domonkos (MSZT fôosztályvezetô-helyettes).
Szakmai házigazda: Puchard Zoltán (technológiai igazgató).
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Tombor Sándor elôadást tart

Az 5. témakörben: Horváth Sándor (ÉMI
vezérigazgató-helyettes), dr. Csirszka Gábor
(ÉMI vállalkozásfejlesztési menedzser), dr.
Matolcsy Károly (ÉMI fôosztályvezetô),
dr. Karsainé Lukács Katalin (KTI tagozatvezetô, dr. Gáspár László kutató professzor képviseletében), Sinka Judit (ÉMI HR-vezetô).

Szakmai házigazda: Görgényi Ágnes (fôtechnológus).
Egyúttal köszönettel tartoznak a szervezôk
mindenkinek, aki közremûködött ennek a
nagyszabású, többnyelvû, többhelyszínû és a
magyarországi építôipar több területét is átfogó, igen emlékezetes konferencia megvalósítá-

sában, a hazai szakmai képességek sikeres bemutatásában. A meghívott vendégek szakmai
kapcsolatainak bôvítésén túl a konferencia és a
delegáció látogatásának sikere egyúttal kiemelt
jelentôséggel bír a COLAS stratégiai céljai és
szakmai megjelenése szempontjából is.
Gonda József

C.E.D. Conference in Budapest
Within the organisation of COLAS Central
Europe, experts in road building, underground
construction, transportation, road and public
utilities network development as well as officials
arrived to Budapest from Switzerland and the EU
on the invitation of COLAS Suisse on 11th and
12th September 2008 for an official visit.
The aim of the professional visit was to get
acquainted and gain a brief insight into the
Hungarian characteristics, circumstances, tasks
and problems of their own specialist areas, as well
as to extend their informal and professional network with the experts of the countries that
recently joined the European Union. On the part
of COLAS Hungária the Directorate of Technology
was responsible for compiling the detailed specialist programme that was agreed upon within
the framework of C.E.D, and for organising the
professional programme for Friday.
The members of the delegation of 200 people
were provided with information in 5 specialist
groups (5x40 persons) according to the following
topics and venues:
1. Construction, maintenance and operation
of motorways (METESZ headquarters);
2. Development of local roads and public utilities networks (Budapest Conference Centre);
3. University education and research (Budapest University of Technology and Economics);
4. Building control (COLAS Hungária
Directorate of Technology);
5. Technical research, construction industry R+D
(Építésügyi Minôségellenôrzô Innovációs Kht.).
The invited speakers, who presented the top-

ics, were the most excellent and most prepared
representatives of Hungary in the above specialist
fields (heads of department at national and local
governmental level, professional leaders and decision makers, university and research institute
managers, leaders of construction industry bodies etc). The languages of the conference in the
cases of topics 1, 4 and 5 were English and
German, in topic 2 English and in topic 3 French,
which in addition to other organisational tasks,
made providing simultaneous interpreting also
necessary. The scope and strategic importance of
the conference is well demonstrated by the list of
the professional representative speakers, which
are included below:
In Topic 1: Attila Kerékgyártó (KKK DirectorGeneral), András Szilágyi (NIF CEO of Technology), Attila Tompos (NIF Investment Director),
Antal Pálfay (ÁAK Deputy CEO of Technology),
Tamás Tomasek (ÁAK Chief Engineer), József Tímár
(Investment Chief Engineer Transinvest).
Professional host: Géza Körtvélyesi (Administration Director).
In Topic 2: Csaba Csanádi (FÔKEFE Director of
Maintenance), Dr. László Becker (Chief Technologist of the Municipality of Budapest), Imre Pásti
(Deputy Head of Department of the Municipality
of Budapest), György Benda (Deputy Head of
Department of the Municipality of Budapest).
Professional host: Gábor Rónai (Project Manager).
In Topic 3: Dr. Antal Lovas (Dean, University
Docent), Dr. István Fi (Professor and Head of
Department, Faculty of Roads and Railways), Dr.
György Farkas (Professor and Head of Depart-

ment, Faculty of Reinforced Concrete), Dr. Miklós
Gálos (Professor, Faculty of Building Material),
Dr. József Pusztai (University Docent, Faculty of
Geotechnics). Professional host: Szabolcs Nyiri
(Technologist).
In Topic 4: Tamás Berg (KKK Head of
Department, representing Dr. Lajos Csepi UnderSecretary of State), Sándor László (CEO, Magyar
Közút), Dr. Rózsa Ring (Managing Director, NAT),
Sándor Tombor (Chairman, MAUT), Domonkos
Krantz (MSZT Deputy Head of Department).
Professional host: Zoltán Puchard (Director of
Technology).
In Topic 5: Sándor Horváth (Deputy CEO,
ÉMI), Dr. Gábor Csirszka (Enterprise Development
Manager, ÉMI), Dr. Károly Matolcsy (Head of
Department, ÉMI), Dr. Katalin Karsainé Lukács
(KTI Section Leader, representing Dr. László
Gáspár Research Professor), Judit Sinka (HR
Manager, ÉMI). Professional host: Ágnes Görgényi
(Chief Technologist).
At the same time the organisers would like to
thank everybody who participated in the organisation of this large-scale, multi-lingual, multivenued and really memorable conference spanning over several areas of the Hungarian construction industry, as well as in the successful
demonstration of Hungarian professional capabilities. Over and above the extension of professional contacts of the invited guests, the success
of the conference and the visit of the delegation
have at the same time a special significance for
the strategic objectives and professional presence
of COLAS.
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Cafetéria
Választható juttatatási rendszert vezetett be
2008 július 1-jétôl a COLAS Hungária Kft. és a
COLAS-Északkô Kft. A juttatások eddig a cégeinknél többnyire az étkezési utalványokról
szóltak, noha a juttatások az adókedvezmények miatt ennél jóval több kölcsönös elôny
lehetôségét hordozzák. Ha a munkáltató
10 000 forint bért fizet a dolgozóknak, akkor
ez a közterhek miatt 13 350 forintba kerül,
miközben a munkatársak körülbelül 5000 forint jövedelemhez jutnak. Juttatásként a
10 000 forintból körülbelül 9500 forint a nettó jövedelem, és a munkáltatónak nincs többletköltsége.
A kölcsönös elônyökre tekintettel döntött
úgy a két cég vezetése, hogy a juttatások választható rendszerét bevezeti. Az éves jutalom
minden cégnél az éves üzleti teljesítmény
függvénye. A többletjövedelem érdekében a
COLAS Hungária és a COLAS-Északkô vezetése a jutalmazásra tervezett bértömegkeret egy
részét a cég teljesítményétôl függetlenül elôre
felajánlotta a dolgozóknak havi összegekben,
a juttatási rendszer keretében. A határozatlan
és a határozott idôs munkaszerzôdésû munkatársak is jogosultak a juttatási keretre.
A munkavállalók a keretösszeg terhére
maguk választhatják ki, hogy milyen formában igénylik a juttatásokat. Amikor csak étkezési utalványokat biztosít a cég, azok, akik
meleg étkezési utalványt nem tudnak beváltani, hideg étkezési utalványt igényelhetnek
maximum 6000 forint értékben, miközben a
meleg étkezést igénybe vevôk 12 000 forint
értékû utalványt kaphatnak. Ez a különbség
kiküszöbölhető úgy, hogy az adott cég minden dolgozója egységes keretet kap a választott juttatásoktól függetlenül.
Több millió forint költségmegtakarítást
hozott, hogy az utalványokat szolgáltató cége-
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ket csoportszinten pályáztattuk meg, és többkörös tárgyalás után a jövôben jóval kedvezôbb feltételekkel szolgáltatják az utalványokat még azoknak a cégeinknek is, ahol a választható rendszert nem vezettük be.
A keret az étkezési utalványok mellett felhasználható iskolakezdési utalványként,
egészségpénztári, nyugdíjpénztári juttatásként vagy bérként. Késôbb a rendszerbe további választható elemeket is be lehet vezetni. A
két cég minden munkavállalója számára tájékoztató fórumokat szerveztünk, ahol a rendszer szabályait tartalmazó kézikönyvrôl, a nyilatkozatról és az egyes juttatási elemek elônyeirôl, gyakorlati szempontjairól adtunk
tájékoztatást.
Sokak jutottak értékes információhoz az
egészségpénztárról, amelynek fô célja, hogy
szinte a bérfizetéssel együtt hozzájussunk az
egészségpénztári juttatás összegéhez. Többek
között minden gyógyszer, OGYI jóváhagyású
termék, szakorvosi szolgáltatás elszámolható
az egészségpénztár felé. Havonta a munkabérrel párhuzamosan a munkáltató az igényelt
juttatás összegét az egészségpénztári egyéni
számlára utalja, ahonnan a pénztár a korábban beküldött számlák ellenében (a juttatási
összegtôl függôen akár részösszegben, a számlák korlátlan idejû érvényessége mellett) a juttatást két-három napon belül átutalja készpénzben a dolgozó bankszámlájára. A pénztári számlán lévô összegig egészségpénztári kártyával is lehet fizetni. A juttatáshoz való hozzájutás feltételei szempontjából az ország legrugalmasabb egészségpénztárát ajánlottuk a
dolgozóknak.
A nyugdíjpénztárnál a hosszú távú megtakarítás a fô cél. Manapság, amikor biztosak
lehetünk abban, hogy az állami nyugdíjellátás
nem biztosít majd számunkra megfelelô jöve-

The Optional Fringe Benefits
System
On July 1st 2008 COLAS Hungary Ltd. and
COLAS-Északkô Ltd. introduced an Optional
Fringe Benefits System. Fringe benefits provided
so far by the COLAS Group companies included
mainly meals tickets whilst fringe benefits offer
the chance of far better mutual advantages for
employee and employer due to the tax
allowances available. Each HUF 10,000 paid by
the employer to the employee in wages costs
HUF 13,350 including the tax burden, whereas
the employee gets a mere HUF 5,000. On the
contrary, the net income of the employee from
a fringe benefit worth HUF 10.000 is equal
approximately to HUF 9,500 without any tax
burden on the employer.
In the light of mutual advantages of employees and employers the management of the two
companies decided to introduce the Optional
Fringe Benefits System. The management of
COLAS Hungary Ltd. and COLAS-Északkô Ltd.
offers part of the incentives planned to the
employees in the form of fringe benefits to be
paid in monthly advances.
The competitive bidding published for the
ticket issuer companies brought millions of
HUF in savings. After several rounds of negotiations the companies will provide tickets in the
future under much better conditions even for
those group companies where the Optional
Fringe Benefits System has not yet been introduced.
Information briefings are held for the
employees of the two companies. Along with
the meals tickets 250 people of the total of
approximately 500 strong staff chose the health
fund and more than 200 the pension fund. We
hope that the colleagues will appreciate the
advantages of new fringe benefits and recognize
the gain in terms of income.

delmet a nyugdíjas évekre, szükség van az öngondoskodásra, amelyre a választható nyugdíjpénztári juttatás kiváló lehetôség. Országos
statisztikák támasztják alá, hogy az eleve elônyösen, a bérhez képest jóval magasabb öszszegû juttatás formájában kapott nyugdíjpénztári juttatás 10 éves távlatban a teljes
befizetett összegre 50–100%-os hozamot hoz
a nagy nyugdíjpénztárakban. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete kimutatása szerint
az elmúlt két évben a legmagasabb hozamot
elért nyugdíjpénztárat ajánlottuk munkatársainknak, de természetesen, mindenki maga
választhat egészség- vagy nyugdíjpénztárt magának.
A két cég több mint 500 munkavállalójából az étkezési utalványok mellett több mint
250-en választották az egészségpénztárt, és
több mint 200-an a nyugdíjpénztárt. Bízunk
abban, hogy az új juttatási formák elônyeit
munkatársaink a következô hónapokban
megtapasztalják és a juttatások jövedelembeli
elônyei nyilvánvalóak lesznek számukra.
Kövesdy Tamás

Az M31 autópálya kivitelezését C-H M31
Konzorcium néven a COLAS Hungária Kft. a
Hídépítô Zrt.-vel közösen nyerte. A konzorciumvezetô 60–40%-os arányban a COLAS
Hungária Kft. Már a pályázat elkészítése során
sem állt rendelkezésre sok idô, és ez még
inkább igaz magára a kivitelezésre, ezért különösen fontos szerep jut a megfelelô elôkészítésnek.
A munkaterület az M0 autóút már elkészült csomópontjától észak felé halad Nagytarcsa, Kistarcsa, Kerepes, Mogyoród, Szada és
Gödöllô települések közigazgatási területeit
érintve. Az M3 autópálya meglévô gödöllôi
csomópontjának átépítésével csatlakozik az
„átkötés” az M3 autópályához. A gödöllôi
repülôtér térségében kiépítésre kerül egy egyszerû kétoldali pihenôhely. Továbbá épül két
forgalmi csomópont: az M3–M31 autópálya
csomópontja és a 3. számú fôút–M31 autópálya csomópontja.
A fôpálya szerkezete 26 cm CP 4/3 jelû,
hézagaiban vasalt betonburkolattal épül.
Molnár Zsolt
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M31 – autópálya
az M0 és M3 között
M31 – the motorway between
the M0 and M3
The contract for the construction of the M31
motorway was awarded to COLAS Hungária Ltd.
together with Hídépítô Inc. under the consortium name of C-H M31. The leader of the consortium is COLAS Hungária Ltd. in a 60–40%
ratio. Appropriate preparation has been an especially important role as there was not a lot of
time available during the preparation of the tender and it is even truer for the construction itself.
The work site is moving north from the
completed junction of the M0 dual carriage
way affecting the public administration areas of
the settlements of Nagytarcsa, Kistarcsa, Kerepes, Mogyoród, Szada and Gödöllô. The “crossconnection” will join the M3 motorway by the
reconstruction of the existing M3 intersection
in Gödöllô. A simple rest stop will be developed
on both sides in the area of the Gödöllô airport.
Two further traffic intersections will also be
built: the intersection of the M3 and M31
motorways and that of Main Road No 3 and the
M31 motorway. The track structure of the main
course is to be built with 26 cm CP 4/3 gap reinforced concrete pavement.

Az M0 autópálya forgalomba helyezés után. Ilyen lesz az M31 is
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Megindult a forgalom az M0 autóúton
A 2006. március 20-i munkaterület-átadással
kezdôdtek, és a 2008. szeptember 16-i ünnepélyes forgalomba helyezéssel lezárultak az
M0 autóút keleti szektor 3. számú fôközlekedési út és az M3 autópálya közötti szakaszának kivitelezési munkái.
Megbízó:
Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztô zrt.
Mérnök:
UTIBER Kft.
Generálkivitelezô: EGUT Zrt.
– konzorciumvezetô
DEBMUT Zrt.
– konzorcium-társ
Hídépítési alvállalkozó: ALTERRA Kft.
Fôbb mûszaki paraméterek
Az M0 autóút nyomvonala az adott szakaszon
Budapest és Pest megye 4 településének közigazgatási területét érintette: Budapest XV. és
XVI. kerületét, Csömört, Fótot.
A szakasz két fôbb egysége a 8 km hosszú
új, betonburkolatú pálya építése, valamint az
M0–M3 csomópont bôvítése, amely a meglévô 2/B jelû út szélesítését is magába foglalta
az M3 autópálya és a 2/A jelû út között.
Az M0 autóút keleti szektor 59+80070+994 km-szelvényszakasz fôbb mûszaki
paraméterei a következôk:
Töltésépítés:
752 074 m3
Bevágáskészítés:
1 243 202 m3

Ckt alapréteg:
CP4/2,7 hézagaiban vasalt
betonburkolat:
Nagymodulusú aszfaltok:
Mûtárgyak:

72 134 m3
46 442 m3
60 000 tonna
17 db

Kisajátítás
A kivitelezés folyamán nagy gondot jelentett a
munkaterület folyamatos biztosítása. A budapesti XV. és XVI. kerület által érintett ingatla-

nok csak 2007 májusában kerültek kisajátításra, de akkor sem teljeskörûen.
Környezetvédelem
Az M0 útgyûrû 61+400–61+600 km-szelvény
közötti szakaszához érkezô felszíni víz levezetésére az eredeti tervek a Caprera-árkot jelölték meg, azonban a hatóságok az élôvilág védelmének érdekében nem engedélyezték a jelenlegi vízhozam jelentôs emelkedésével járó

Az M0–M3 csomópont madártávlatból.
Az ország elsô teljes lóhere alakú csomópontja

A pályaszerkezet jellemzôi
Az M0 autóút új építésû betonburkolatának
pályaszerkezet rétegrendje („R” terhelési oszt.):
26 cm CP4/3 jelû, hézagaiban vasalt
betonburkolat
20 cm CKt-4 alapréteg, felületén bitumenemulziós permetezés
15 cm CTh vagy CTt stabilizált réteg
35 cm védôréteg
50 cm javítóréteg
Földmû normál töltésanyagból
Betonburkolat-építés
A betonburkolat építéséhez egy speciális betonkeveréket használt a kivitelezô, melynek
megnevezése: CP 4/2,7 – 32/S1, XF4. Ennek
folyamatos gyártását két, egyenként 120 m3/
óra kapacitású keverô biztosította számukra.
A pálya építése WIRTGEN 1600 SP típusú
csúszózsalus finiserrel történt 11,00; 10,25 és

7,50 m szélességekben. A 2,75 m széles leállósávot, illetve a 3,50–5,50 m széles átmeneti
szakaszokat egy WIRTGEN 500 SP típusú
finisherrel készítették.
A géplánc a munkafolyamatok szempontjából három részre osztható. Az elsô a betonburkolat építésével foglalkozott, a második a
felület érdesítésével, a harmadik pedig a felületi utókezeléssel. Maga a betonburkolat 26
cm vastagságú, amit a finisher két rétegben
épít. Pár órával a burkolat elkészülte után
(idôjárástól függôen), a betonban kialakuló
feszültségek elkerülése érdekében az egybefüggô felületet a táblakiosztási terv alapján
táblákra kellett felosztani.
Garancia, szavatosság
A kivitelezôk a magyar gyakorlattól eltérôen
a projektelemre összesen 60 hónap bankgaranciával biztosított jótállási kötelezettséget
és további 72 hónap bankgaranciával biztosított szavatossági kötelezettséget vállaltak,
ami sokáig fogja szolgálni az adófizetôk érdekeit.
A sok veszôdség és izzadságos munkavégzés
ellenére a kivitelezô nevében úgy érezzük, hogy
sikerült egy olyan pályaszakaszt létrehoznunk,
ami sokáig fogja szolgálni az európai autóvezetôk érdekeit és nem utolsósorban élhetôbb
környezetet teremt a fôváros lakói számára, és
egyúttal kevesebb gonddal jár majd a Budapesten keresztülutazni vágyóknak is.
Pallaga Tamás,
Szanyi Tamás

A kisajátítási problémák jelentôsen hátráltatták az építést

The M0 expressway is opened for
traffic
The construction works of the main carriageway
of the section of the Eastern Sector of Motorway
M0 between Highway No. 3 and Motorway M3
commenced on March 20th 2006 by the taking
over of the construction site and finished on
September 16th 2008 with the opening ceremony.
Customer: National Infrastructure
Development Privately Held Ltd.
Engineer: UTIBER Ltd.
General contractor: EGUT Privately Held Ltd.
– consortium leader
DEBMUT Privately Held Ltd.
– consortium member
Bridge builder subcontractor: ALTERRA Ltd.
The works along the route of expressway M0
affected four municipal areas in the said section,
including the 15th and 16th districts of Budapest and Csömör and Fót in Pest County.
The two main units of this section of the
expressway include the construction of an 8 km
length of new concrete paving, enlargement of
the M0–M3 junction and widening of the existing road No 2/B between Motorway M3 and
highway No. 2/A.
The main factor hindering the construction
works was the lack of continuity in making the
construction site available. The required properties in the 15th and 16th districts of Budapest
were expropriated – though only partly - as late
as May 2007.
For the construction of the concrete pavement the contractor used a special concrete
mixture type CP 4/2,7 – 32/S1, XF4. Two mixer
plants of 120 m3/hour capacities each running
round the clock provided the necessary quantity.
The 11.00 m, 10.25 m and 7.50 m wide carriageways were built by the use of sliding shuttering finisher type WIRTGEN 1600 SP. The
2.75 m wide emergency lane and the 3.50 m –
5.50 m wide intermediate lanes were built by a
finisher type WIRTGEN 500 SP.
In contrast to the usual practice in Hungary
the contractors have undertaken for this project
component 60 months of warranty backed by
bank guarantee and additional 72 months of
guarantee under bank guarantee to serve the
taxpayers’ interest in the long run.
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változtatást. Ennek keretében az M0 autóút
két oldalán egy-egy tározó létesül, amelyek
összefüggô létesítményt alkotnak.
Az útgyûrû 59+800–60+000 km-szelvény
között a jobb oldali, mélysége miatt (néhol
14 m) lépcsôsen kialakított bevágási rézsûje
változó mértékben rekultivált hulladéklerakó
területébe metszett bele. A szakasz kivitelezôjének a feladata volt a környezetvédelmi, építési engedélyben elôírtak figyelembevételével
a nyomvonalba esô felhagyott hulladéklerakó
felszámolása is.
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A Gyôr–Gönyû kikötô ünnepélyes
átadása
A COLAS 2007 Konzorcium kivitelezésében
elkészült a Gyôr–Gönyû Országos Közforgalmú Kikötô, melynek ünnepélyes átadására
2008. szeptember 11-én került sor. A beruházással a Nyugat-Dunántúl legnagyobb közlekedési terminálja jött létre, mely környezetkímélô módon biztosítja az áruk szabad áramlását, a régió áruforgalmának optimális lebonyolítását. A központ megépítésével lehetôvé
válik, hogy a vasúti, a közúti és kikötôi áruszállítás összekapcsolásával ugyanazt a rakománymennyiséget be- és kirakás nélkül, háztól házig terjedô fuvarozással lehessen továbbítani.
A projekt során létrejött a Hegyeshalom–
Budapest vasúti fôvonallal kapcsolatot biztosító összeköttetés Gyôrszentiván vasútállomás
és a kikötô között egy 9,4 km hosszú iparvágány kiépítésével, illetve egy ötvágányú átadóátvevô állomással. Elkészült továbbá egy 9,4
km-es híradástechnikai összeköttetés Gyôrszentiván és az átadó-átvevô állomás között;
egy vasúti tehermérleg; 3400 m2-es zajvédô
fal; 0,9 km-en útkorszerûsítés csatornázással,
közmûkiváltásokkal, illetve -áthelyezésekkel.
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(Balról jobbra) Janák Emil, Homlok Zsolt, Kóthay László, dr. Molnár Csaba

A konzorcium nevében Homlok Zsolt vezérigazgató – COLAS-Dunántúl Zrt. – jelentette
készre a beruházást. A mérnök OVIBER–
FÔBER konzorcium képviseletében dr. Fenyvesi Béla, az OVIBER vezérigazgató-helyettese
számolt be a kivitelezés magas színvonalú
megvalósításáról. A beruházást Janák Emil, az
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi
igazgatóság igazgatója vette át, aki beszédében
elmondta: a három közlekedési ág egy csomópontban való összpontosulása fontos mérföldkô a régió számára.
Az átadóünnepségen köszöntôt mondott
dr. Molnár Csaba, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium államtitkára, aki beszé-

dében kiemelte, hogy a most elkészült létesítmény igazi kitörési pont, és egyben egy sikeres
európai történet. Ezzel egy olyan útkeresztezôdés jött létre Gönyûn, ahonnan elérhetô
szinte egész Európa. Az államtitkár közölte: a
fejlesztés ezzel még nem zárult le, a továbbiakhoz a kormány az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében nyújt támogatást.
Dr. Molnár Csaba államtitkár, Janák Emil
igazgató, Homlok Zsolt vezérigazgató és dr.
Fenyvesi Béla vezérigazgató-helyettes együtt
vágta át a nemzeti színû szalagot. Ezt követôen elismerések átadására került sor. Külön
elismerésben részesült Boda Csaba fômérnök,
Sághegyi Zsolt és Vadasi Péter fôépítésvezetô a

The opening ceremony of the National Public
Port at Gyôr–Gönyû completed recently by the
COLAS 2007 Consortium took place on
September 11th 2008. This project created the
largest intermodal complex of West Transdanubia offering environment-friendly facilities
for the smooth flow of goods and optimum
conditions of forwarding in the region. The
facility links the river port with the railways and
public roads to assure door-to-door cargo
transportation without the need for unloading
and reloading.
The 9.4 km side track connecting the facility
with the Hegyeshalom–Budapest main line and
the railway station of Gyôrszentiván also
includes a five-track transfer station.
On behalf of the Consortium Mr Zsolt
Homlok, General Manger of COLAS-Dunántúl
Privately Held Ltd., opened the facility for traffic. Dr. Béla Fenyvesi, Deputy CEO of OVIBER,
representing the OVIBER–FÔBER Consortium
(the Engineer) reported on the quality of the
facility implemented. On behalf of the North
Transdanubian Environmental and Water
Management Authority Mr. Emil Janák,
Director, took over the facility. In his inaugural
speech Mr. Janák said that this port is a vital
milestone for the entire region, interconnecting
three modes of transport in a single hub.

COLAS HUNGÁRIA

Opening ceremony
of the Gyôr-Gönyû Port

kivitelezés során végzett kiemelkedô és eredményes munkájáért.
A kikötôben megjelentek az ünnepség
helyszínén nosztalgiavonatra szálltak, és végigjárták a beruházás területét, megtekintették az új fejlesztést.
Fazekas Mariann
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Dr. Dankó Péter, a COLAS Hungária
jogi igazgatója
■ Kérlek, mondj valamit magadról!
A jogi egyetem elvégzését követôen Belgiumban
mester diplomát szereztem, innen az angol
nyelvtudásom. A tanulmányokat követôen
három évet dolgoztam egy befektetési bankban
(Credit Suisse), ezt követôen négy évet egy
kereskedelmi bankban, itt már mint jogi igazgató (ING Bank). A bankok után két évet töltöttem el egy angol ügyvédi irodában, majd hat
évet dolgoztam a Magyar Telecomnál, mint jogi
igazgató, és a COLAS elôtt másfél évet ügyvédkedtem saját irodában. A szakmai életben négy
alappillérre támaszkodva teszem a dolgom:
tisztesség, egyszerûség, szakszerûség és szolgálat. A jogászra csak akkor van szükség, ha ennek
a négy elvárásnak eleget tud tenni.
■ Milyen feladatokat tûztél ki magad elé a
COLAS Csoportnál?
Ami véleményem szerint a legfontosabb lenne: a központi jogi támogatás kiépítése. Ez elképzelésem szerint egy kétirányú dolog lesz:

Dr Péter Dankó – The Legal
Director of
COLAS Hungária Ltd.
After I completed my degree at the University of
Law I obtained a Master’s Degree in Belgium,
where my resulting knowledge of English also
comes from. Following my studies I worked in
an investment bank (Credit Suisse) for three
years and this was followed by four years in a
commercial bank, already as a legal director
(ING Bank).
After the banks I spent two years in a law
firm which was under English ownership, then
six years at Magyar Telecom, as Legal Director.
Before COLAS I practised law in my own office
for one and a half years. In my professional life
I carry out my duties based on four fundamental pillars: honesty, simplicity, proficiency and
service. A lawyer is only needed if they can fulfil
these four requirements.
The most important task of these coming
months is the development of a central legal
support. This, as I imagine it will be a two way
task: on the one hand we receive the necessary
information from the lawyers, economic and
technical managers of the companies, on the
other in possession of this information we are
able to help the work of the subsidiaries with
the appropriate legal support.
They would like to build the new system on
the foundations of JDE with the insertion of
intranet; the legal panel would appear as a separate interface where uploading and the maintenance of the appropriate data and information would be performed jointly with the colleagues of the subsidiaries. This would include
lawsuits and matters in connection with any
kind of public administration procedure, cases
threatened with disputes, contracts and the
monitoring of competition legal matters.
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egyrészt mi megkapjuk a szükséges információkat a cégek ügyvédeitôl, gazdasági-mûszaki
vezetôitôl, másrészt ezen információk birtokában tudjuk segíteni a leányvállalatok munkáját megfelelô jogi támogatással.
■ Ennek az információáramlásnak milyen
felületet, milyen környezetet kívánsz létrehozni?
A JDE alapjaira szeretnék építeni az intranet
közbeiktatásával – a jogi panel egy külön felületként jelenne meg, ahol a megfelelô adatok,
információk feltöltését, karbantartását közösen végeznénk a leányvállalati kollégákkal. Ide
tartoznának a peres ügyek, valamint mindenféle közigazgatási eljárással kapcsolatos ügyek,
jogvitákkal fenyegetô esetek, szerzôdések, versenyjogi ügyek követése.
■ Mikorra várható, hogy ez a rendszer
kiépül?
Bízzunk benne, hogy ez év végére a rendszer
mûködôképes lesz.
■ Az itt töltött három hónap alatt milyen
kép alakult ki benned a COLAS Csoportnál
dolgozó emberekrôl?
Nagyon kedvezôek az elsô tapasztalataim, soha nem gondolnám, hogy ez csak egy munka-

hely, szerintem nem szabad, hogy az ember
másként érezze magát és másképp viselkedjen
a munkahelyén, mint otthon.
■ Elérkeztünk az otthonhoz, a családhoz,
amely mindannyiunk életében nagyon
fontos.
Igen, számomra a család rendkívül meghatározó. Feleségemmel csoporttársak voltunk az
egyetemen, úgy döntöttünk a házasság után,
hogy ő fog dolgozni, én pedig a pénzt keresem: öt gyermeket nevelünk közösen, a tizenhat éves lányunkat és az ôt követô négy fiúgyermeket. A család a hobbi, a gyerekek zenélnek, így mi szülôk is bekapcsolódunk, a feleségem énekel és zongorázik, én pedig gitáron és
a legújabb szerzeményemen, dudán játszom.
Kedvenc idôtöltésünk a gyerekekkel a horgászat és a foci. Minden szabadidôs programot
együtt csinálunk a családdal. Korábban nagyon sokat gitároztam, közel kerültem a népzenéhez, és szerettem volna egy régi magyar
hangszeren játszani – pár éve vásároltam egy
dudát, amellyel baráti rendezvényeken és a
lakóhelyem programjaiban idônként közremûködöm.
Szabó Tibor

A COLAS-Eger Zrt. Zalaegerszegi Fômérnöksége nyerte el Zalaegerszegen a 76. számú
fôúton létesülô fonódásmentes körforgalmi
csomópont aszfaltozási munkáit.
K+K Bau-Profil Zrt.-vel, mint megrendelôvel megkötött vállalkozási szerzôdés keretében
szakembereink Zombory László fôépítésvezetô
és Mészáros Attila építésvezetô irányításával
kezdték meg a munkát. A körforgalom Zalaegerszeg rendkívül forgalmas városi bevezetô
útszakaszán található, a meglévô Praktiker
Áruház és az újonnan létesülô Ipari Park bejáratánál. A projekt kivitelezését nehezítette,
hogy az aszfaltozási munkákat a városi bevezetô utakra jellemezô nagy forgalom fenntartása mellett kellett végezni. A körforgalmi cso-

mópont jellegzetessége, hogy fonódásmentes,
ami azt jelenti, hogy a kétszer két forgalmi
sávon a körforgalomban is akadálymentesen
lehet egyenesen továbbhaladni, illetve jobbra
vagy balra kanyarodás során a közlekedôk
nem akadályozzák egymást. A jobbra vagy
balra kanyarodást elôjelzô tábla, és járható
sziget jelzi. Kiemelendô, hogy ez a típusú körforgalom az országban elsôként épült meg
Zalaegerszegen.
Az újonnan elkészített csomópont szeptember végén került átadásra a megbízónk
részére, határidôre és a megrendelôtôl elvárt
minôségben.
Mészáros Attila,
Fazekas Mariann

The Construction of a
roundabout junction
in Zalaegerszeg
The Chief Engineer’s Office in Zalaegerszeg of
COLAS-Eger Inc. was awarded the asphalt works
of the turbo roundabout junction on Main
Road No 76 in Zalaegerszeg.
The realisation of the project was made
more difficult by the fact that the asphalting
works had to be carried out whilst maintaining
the large traffic flows that are the typical of
roads entering into towns. The main characteristic of the roundabout junction is that it is a
turbo roundabout, which means that on the
two twin lanes straight through progress is possible without any obstacles and during turning
to the left or to the right the roads users do not
hold each other up. Right or left turns are indicated by signs and an accessible island. It should
be noted that it was in Zalaegerszeg where this
type of roundabout was built for the first time
in Hungary.
The newly completed junction was handed
over to our client at the end of September by
the deadline and to the required quality.

REFERENCIAMUNKA

Körforgalmi csomópont építése
Zalaegerszegen

REFERENCIAMUNKA

Út- és közmûépítési munkák
az új Megyeri híd mellett, Budapesten
Az új M0-s Duna-híd átadását követôen a forgalomelemzôk a budapesti Váci útra nagymértékû forgalomnövekedést prognosztizáltak, így a korábbi 2x1 sávos út helyett 2x2
sávos utat tartottak szükségesnek. A COLASEger Zrt. Budapesti Fômérnöksége megnyerte
a munka kivitelezésére kiírt pályázatot, melynek nagyobb része az idén valósult meg.
A kivitelezés 2007 októberében indult a
Megyeri út–Tomori utca közötti szakasz útburkolatának felújításával. Ez a munkarész
tartalmazta a szegélyek átépítését, a kopóréteg
cseréjét és a járdaburkolatban úgynevezett
„zöldkazetták” kialakítását.

2008 a teljes pályaszerkezetû szakasz
(Tomori utca–Szilas-patak) elôközmûvesítésével kezdôdött, melybôl az ALTERRA Kft., mint
konzorciumi társ végezte a nagy átmérôjû csatorna, az ivóvízvezeték, a gázvezeték, illetve az
útvíztelenítés építési munkáit. A kábeles
közmûépítések (közvilágítás, 20 kV, 0,4 kV,
közúti jelzô, távközlési hálózat) alépítményi
munkái, az ivóvízvezeték-, a gázvezeték-építések, illetve az útépítési földmunkák a csatornaépítés elôrehaladtával indultak meg. Az
átépítés folyamán elbontottuk a teljes régi
útburkolatot, és a zöldterületek felé szélesítettük az új 4 sávos pályaszerkezetet. A Tomori

utca–Szilas-patak közötti szakaszon megépült
27 500 m2 új pályaszerkezet, 7 db bazalt
beton buszmegálló, melyek közös BKV–Volán
megállóhelyek. A szakasz teljes hosszán kerékpárút létesült AB-8 kopóréteggel, ami csatlakozik a 2. számú fôúton már meglévô kerékpárúthoz. A járdarészben térkô, részben AB-8
kopóréteggel épült attól függôen, hogy különállóan vagy a kerékpárúttal együtt halad. A
beruházás részét képezte 32 000 m2 zöldterület felújítása és a Váci úti szakaszon 930 db fa
telepítése is.
Az átépült szakasz Fóti út felé esô részén
lakóházas terület található, ezért ezen épületeknek a passzív zajvédelmérôl a meglévô nyílászárók cseréjével, a hangszigetelés növelésével kellett gondoskodni. A lakóházak és a Váci
út közé szervizút épült, ezzel is csökkentve a
csomópontok számát az adott szakaszon.
A forgalom augusztus eleje óta a megújult
4 sávos Váci úton halad. Ennek eredményeként a közlekedôk az M0-s, a 2. számú fôút
vagy a Megyeri híd irányából érkezve végig két
sávon haladhatnak a városcentrum felé. A
beruházásnak köszönhetôen egy újabb szûk
keresztmetszetû szakasz lett a múlté.
Tóth Sándor

Road and public utilities works
at the new Megyeri Bridge
in Budapest

Elôtte – utána
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The Váci út (road) is forecast to have a significant traffic increase following the hand-over of
the new M0 Danube bridge, thus a road with
2x2 lanes became necessary instead of the previous road of 2x1 lanes. The Chief Engineer’s
Office in Budapest of COLAS-Eger Inc. won the
work for which the tender was made, the
majority of which was completed this year.
2008 commenced with the preparation of
public utilities along the entire track structure
section (Tomori street–Szilas-stream), where
ALTERRA Ltd., as a member of the consortia carried out the construction works for the large
diameter sewage pipes, drinking water mains,
gas pipework and road drainage.
During the reconstruction work the entire
old surface was demolished and the new track
structure with 4 lanes was extended towards
the green areas. On the section that falls
towards Fóti street a residential area is located;
therefore the passive noise protection of the
buildings had to be solved by exchanging the
existing doors and windows and also by
increasing the sound insulation. Between the
residential dwellings and Váci road A service
road was built, thus decreasing the number of
junctions on the given section.
The new four-laned Váci road has been
opened to traffic since the beginning of August.
Due to this investment, another bottle-neck section has become a thing of the past.

FEJLESZTÉS
Elôtte – utána

ÉBSZ Építôgép 2008 kiállítás
Az Építôgép-forgalmazók és Bérbeadók Szövetsége (ÉBSZ) kezdeményezése nyomán és
szervezésében 2008-ban másodjára is megrendezésre került az építôgép kiállítás,
Budapest közelében, Sóskúton.
A 2008. szeptember 18. és 20. közötti Építôgép 2008 kiállítás Magyarország legnagyobb szabadtéri építôgép-kiállítása, amelyet
az építôgépesítés iránt érdeklôdôk számára
220 000 m2-es sóskúti kvarchomokbányaterületen bonyolítottak le. Több ezer négyzetméteren 17 gépkategóriában, több mint
100 építôgépet lehetett valós építési területekhez hasonló életszerû körülmények között
kipróbálni a helyszínen, ami európai szinten
is egyedülálló eseménynek számít. A gépek

helyszíni tesztelése mellett lehetôség nyílt a
forgalmazók és a partnerek közötti közvetlen
találkozásra, tárgyalásra és üzletek megkötésére is.
A kiállítás tematikája három részbôl tevôdött össze. A kiállítók belsô standon való megjelenése egy 25 000 m2-es belsô sátorban történt. A statikus (hagyományos) kiállítási területen (külsô standon való megjelenés) kiállítónként – az igényelt méretû területen – voltak megtekinthetôek a gépek. A bemutatásra
kerülô gépek mûködés közben történô megtekintése és kipróbálása gépkategóriánkénti
tesztpályán volt lehetséges. A kiállítók összehasonlítást biztosítva, gépkategóriák szerint
sorakoztathatták fel építôipari gépeiket.

Másokkal ellentétben ez egy olyan kiállítás,
amelynek célközönsége valóban az érintett
szakma, adott esetben az építôipar.
A COLAS Hungária több tagcége is részt
vett a kiállításon. A COLAS-Eger gépészeti
fômérnöke, Gali Tibor véleménye szerint „az
építôgép kiállítás kivételes lehetôség a szakma
számára, az építôgéppaletta koncentrált áttekintésére. A kiállításon töltött néhány óra
alatt több napot igénybe vevô szakmai, üzleti
találkozók helyettesíthetôk egy helyszínen.
Akár 10-11 gyártó azonos kategóriáját lehet
áttekinteni és kipróbálni, ami ritka alkalom az
ilyen programokon”.
Varga Viktor, a COLAS Hungária Autópálya
Igazgatóságának (M6-os útépítés csapata,

FEJLESZTÉS
ÉBSZ Construction Machinery
Exhibition 2008
The Építôgép-forgalmazók és Bérbeadók Szövetsége
(ÉBSZ – Association of Construction Machinery
Dealers and Lessors) organised the 2008 Construction
Machinery Exhibition between 18th and 20th
September in Sóskút, which is the largest open-air construction machinery exhibition in Hungary.
The target audience of the exhibition is mainly the
construction industry. In addition to the traditional
stands, the visitors could also observe and try the
exhibited machinery in operation in open-air areas
similar to building sites. In this aspect the exhibition is
unique even at a European level. The engineering managers and colleagues of COLAS Hungária also took part
in the exhibition collecting experience and information
for the company’s procurement of new machinery in
the future. The feedback from the exhibition is very
positive, according to the experts the visit, the business
meetings and negotiations taking place there are definitely beneficial.

Szekszárd) gépészeti vezetôje szerint azért
érdemes részt venni az Építôgép 2008 kiállításon, mert mint Gali Tibor is említette, rengeteg idôt lehet megspórolni egy ilyen kiállításon való részvétellel, ugyanis sok, még kevéssé
ismert gyártóval, beszállítóval is lehet találkozni ugyanazon a helyszínen. A másik nagy elônye a kiállításnak, hogy a résztvevôk nem csak
láthatták a különbözô gépeket, hanem ki is
próbálhatták azokat, felejthetetlen élményt
biztosítva így a vállalkozó kedvûek számára.
Sok új beszállítóval ismerkedtem meg, elôsegítve ezzel a késôbbi üzleti lehetôségeinket.
File János, az ALTERRA Építôipari Kft. gépészeti osztályvezetôje a programmal kapcsolatban azt emelte ki, hogy azon „életszerûbb
körülmények között kerülnek bemutatásra a
gépek. Egyes géptípusok, például homlokrakodók, lánctalpas kotrógépek egymás mellett,
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csoportokban vannak kiállítva. Ezek egymással jobban összehasonlíthatóak. Így akár egy
lelkes, nehézgépkezelô jogosítvánnyal rendelkezô is ki tudja próbálni az azonos típusú
gépeket. Emellett a megbeszélésesekre is lehetôség van a kényelmes sátor pavilonban”.
Egyébként gépszerelô és gépkezelô kollégák is
kint voltak a cég részérôl, akik szintén hasznos
tapasztalatokat szereztek az építôgép-kiállításon.
A rendezvénnyel kapcsolatos hivatalos
szakmai vélemények is – a fentiekhez hasonlóan – pozitív kicsengésûek. Az esemény késôbbi megrendezése esetén célszerû az ilyen, a
hagyományos statikus kiállításoktól eltérô,
dinamikus, proaktív és gyakorlati szakmai eseményeken való további intenzív részvétel.
Nagy Zsuzsanna

A bátaszéki telep kialakításánál a környezetvédelmi szempontok mellett a forgalomtechnikára is nagy hangsúlyt helyeztünk. Fontos volt
egy olyan forgalmi rend kialakítása, amely a
viszonylag kis alapterület mellett is képes
a három keverôre nehezedô óriási forgalmat a
lehetôségekhez képest legjobban kezelni, elvezetni. Ez egy több hónapos, sok szempontra
kiterjedô tervezô folyamat eredménye, melynek során többször egyeztettünk Bátaszék
Város Önkormányzatával, a Tolna Megyei Közútkezelô Kht.-val, a Területi Mûszaki Biztonsági Felügyelettel, valamint egyéb szakhatóságokkal.
Fontos volt a megfelelô méretû és számú
forgalomterelô és információs tábla kihelyezése, hogy a bejövô és a kiszállítási oldal forgalmi
irányáról, a telepen belüli veszélyes helyekrôl, a
telep belsô közlekedési rendjérôl mindenki
tiszta, gyorsan megérthetô képet kapjon.
Környezetvédelmi oldalról nézve olyan
intézkedéseket is hoztunk, melyek a jelenleg
érvényben lévô jogszabályoknál szigorúbb követelményeknek is megfelelnek.
Ilyen a veszélyeshulladék-tároló alapozása,
melynek rétegrendje a következô:
– maga a tároló egy 800 literes szivárgásmentes, sav- és olajálló kármentôvel van
ellátva;
– a tárolókonténer alatt 30 cm vasbeton,
melynek elsôdleges feladata az esetleges
szivárgás megakadályozása;

– a vasbeton alatt olajálló fólia szigetelés;
– ezalatt 30 cm zúzottkô ágyazat;
– a zúzottkô alatt homokos kavics szivárgóréteg, amelybe dréncsövek vannak vezetve;
– a dréncsövek egy betonaknába vezetnek,
melyen ellenôrizhetô, hogy történt-e környezetszennyezés.
A mixermosónk betonnal szigetelt, melybôl a mosóvizet a telep portalanítására, a szilárd betonhulladékot pedig a beszállító utak
karbantartására használjuk fel.
A TSM 25 aszfaltkeverô berendezés bitumen- és olajtartályai alá olyan olajálló HDPE
fólia-szigetelés került, melynek szivárgásmentességét a szigetelô anyag forgalmazója a helyszínen ellenôrizte, és jegyzôkönyvben igazolta.
Az esetleges olajfolyások felitatására homokos
kármentôt építettünk, hogy a keverôgép
mobilitását, esetleges bôvíthetôségét biztosítsuk.
Az aszfaltkeverô emissziójának beszabályozását és ellenôrzését már a termelés elsô
napjaiban, jóval azelôtt elvégeztük, hogy a
területileg illetékes Környezetvédelmi Felügyelet, illetve a Területi Mûszaki Biztonsági
Felügyelet ezt elôírta volna nekünk. Így biztosítottuk azt, hogy a bátaszéki telepen
határértéket meghaladó kibocsátás nem is
történhetett.
A keverôk, a konténerek, valamint a belsô
villamos hálózat építésének befejezése után
azonnal elvégeztettük a szükséges villám- és

FEJLESZTÉS

Intézkedések a bátaszéki keverôtelepen
Measures at the Mixing Premises
in Bátaszék
When developing the premises we placed considerable emphasis on traffic technology in
addition to the environmental protection
aspects.
From the perspective of environment protection we also adopted measures, which comply with stricter legal requirements that those
currently in effect.
The foundation of the Hazardous Waste
Storage was equipped with a multilayered insulating, control and leak system. Our mixer
washer is insulated with concrete, from which
the washing water is used for spraying the site
and the solid concrete waste is for maintaining
the access roads.
Under the bitumen and oil containers of the
TSM 25 asphalt mixing equipment an oil proof
HDPE foil insulation was applied, the leakproofness of which was checked on site, and verified
in the record of evidence by the supplier of the
insulating material.

érintésvédelmi méréseket, így biztosítva azt,
hogy a használatbavétel, illetve a termelés
indításának pillanatában sem merüljön fel
kockázati tényezô.
Mindezek az intézkedések azonban a
Bátaszéken dolgozó kollégák kitartó, fáradságos munkája nélkül nem értek volna el ilyen
jó hatásfokot.
Várnagy János
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Átadás alatt a karcagi Penny Market
A Karcagon épülô Penny Market Kelet-magyarországi Logisztikai Központjának durva
tereprendezési, illetve útépítési munkáit a
COLAS-Debrecen Zrt. 1. Fômérnöksége 2008
márciusában kezdte meg. A 70 000 m2-es
területen húzódó beruházási szerzôdésben
vállalt augusztus végi befejezése – a megrendelt pótmunkák, valamint a generálkivitelezô
lemaradása miatt – szeptemberre tolódott.
A kivitelezési idô alatt a szerzôdésben vállalt mûszaki tartalomtól a többszöri tervmódosítás miatt jelentôsen eltértünk. A megrendelô és a mûszaki ellenôrök által kért folya-

matos változtatások kezelésében jelentôs szerep jutott a helyszínen dolgozó mûszaki kollégáknak. Az állandó változtatások mellett a
kivitelezés során a munkánkat erôsen hátráltatta, hogy a generálkivitelezô az egyeztetett
idôpontokhoz képest esetenként többnapos
idôeltolódással biztosította a munkaterületet.
A több hónapon át húzódó beruházás során –
a szervezési és mûszaki problémák megoldásán kívül – egy elôzô években nem tapasztalt
negatív tényezôvel, az alapanyagárak, illetve a
szállítási tarifák folyamatos és jelentôs emelkedésével is meg kellett küzdenünk. Vala-

mennyi közül ez bizonyult a legnehezebb feladatnak.
Az aktív kivitelezési folyamat befejezôdött,
jelenleg az átadás zajlik.
A Logisztikai Központ kivitelezési munkáinak befejezésével a fômérnökség dolgozói
azonban nem szakítják meg a karcagi kiküldetésüket. A Penny Market Logisztikai Központjának építéséhez szervesen kapcsolódó Ipari
Park bekötôútjának szélesítési és burkolatmegerôsítési munkáira a COLAS-Debrecen
Zrt. a Karcagi Ipari Park Kft.-tôl kapott megbízást. Az 1 km hosszú út felújítási munkáit
2008. október végére kell befejeznünk.
Keresztes Csaba

The Penny Market in Karcag is
being handed over
COLAS-Debrecen Inc. started the hard landscaping
and road building works of the East-Hungary
Logistic Centre of Penny Market that is being built
in Karcag in March 2008.
Our work was considerably hindered by the
general contractor only providing the work site
after a significant delay compared with the agreed
dates, on occasions with several days delay. The
active construction process was completed; currently the handing over process is under way.
COLAS-Debrecen Inc. was awarded the contract
for the widening and pavement strengthening
works of the access road of the Industrial Park that
is closely related to the construction of the Logistics
Centre of Penny Market by Karcagi Ipari Park Ltd.
The renovation works of the 1 km long road has to
be completed by the end of October 2008.
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A COLAS-Debrecen Zrt. III/2. Magasépítési
Fômérnöksége a korábbi évekhez hasonlóan
2008-ban is fôként kereskedelmi létesítmények generálkivitelezésével foglalkozott.
Az év elsô felében sikeresen lezártuk az áthúzódó munkákat: a gyáli TESCO hûtô- és elosztóbázis bôvítését, valamint az áruházlánc
2007. évi legnagyobb alapterületû beruházásait, a budapesti Aréna Plázában és a vecsési
Market Centrálban megnyitott hipermarketek szakipari és befejezô munkáit, összesen
közel 40 000 m2 alapterületen és 3,5 milliárd
forint építési költséggel.
Az áruházépítések mellett tevékenységi körünket igyekszünk egyéb irányba is kiterjeszteni. A IX. fômérnökséggel összefogva részt vettünk az M1 autópálya mellett egy MOL
üzemanyagtöltô állomás rekonstrukciós
munkáiban.
A TESCO Globál Áruházak Zrt.-vel való hagyományosan jónak mondható kapcsolatunk
eredményeként tavasszal elnyertük a dabasi
áruház szakipari és befejezô munkálatait. A
rövidre szabott kivitelezési határidôk teljesítése érdekében alvállalkozóink rendkívül jól
mûködtek együtt. Ennek és Ott Mátyás építésvezetô szakszerû irányításának eredményeként megrendelônk legnagyobb megelégedésére a munkák idôben elkészültek, és az áruház megnyitott.
A nyár mozgalmasan indult. Az 1. Fômérnökséggel sikeresen pályáztunk a berettyóújfalui TESCO- és a püspökladányi LIDL-áruházra, illetve a 2. Fômérnökséggel a vásárosnaményi TESCO-áruházra. A három projekt nettó
kivitelezési költsége közel 1,8 milliárd forint.
A három munka közül a legnagyobb a berettyóújfalui. A 3000 m2 eladóterû áruház
mellett egy 2000 m2-es üzletsor is készül. A
kivitelezési munkákat megelôzô régészeti fel-
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A COLAS-Debrecen Zrt. magasépítési
munkái 2008-ban
Munkálatok Berettyóújfalun

tárás elhúzódása, illetve az engedélyek hiánya
felborította eredeti ütemtervünket.
Vásárosnaményban útépítési szempontból
ideálisan indult a kivitelezés: az 1000 m2 eladóterû áruház építését csak az új közúti kapcsolat elkészülte és ideiglenes forgalomba helyezése után kezdhetjük.
A két TESCO-áruházzal párhuzamosan
épülô püspökladányi LIDL-áruház alapozási és
közmûvesítési munkái az ütemtervnek megfelelôen haladnak.
Az értékelésbôl kitûnik, hogy a COLASDebrecen Zrt. szinte valamennyi egységével
eredményesen tudtunk együttmûködni és a
közösen szerzett és elvégzett munkákkal sikerült cégünk jó hírnevét öregbíteni.
Csepin Zsolt
Épül az áruház Vásárosnaményban

The Surface Construction Projects of
COLAS-Debrecen Inc. in 2008
The Chief Engineer’s Office for Surface Construction
III/2 of COLAS-Debrecen Inc. in 2008, similarly to
previous years, was involved mainly in the complete
construction of commercial buildings.
The projects that ran through were successfully
closed in the first half of the year: the extension of
the cooling and distribution base of TESCO in Gyál,
as well as the largest floor area investments of the
supermarket chain in 2007, the (sub) contractors’
and finishing works of the hypermarkets in the
Aréna Pláza in Budapest and the Market Central in
Vecsés, with a total floor area of almost 40,000 m2
and a 3.5 billion HUF construction cost.
In addition to supermarket construction we also
try to extend our profile in other directions. We
took part in the reconstruction works of a MOL fuel
station by the M1 Motorway together with Chief
Engineer’s Office No IX.
As a result of our traditionally good relationship
with TESCO Globál Áruházak Inc. in the spring we
were awarded the (sub) contractors’ and finishing
works of the supermarket in Dabas.
It was a busy start to the summer. Together with
Chief Engineer’s Office No I we successfully tendered for the supermarkets of TESCO in
Berettyóújfalu and LIDL in Püspökladány, as well as
with Chief Engineer’s Office No II for TESCO in
Vásárosnamény. The net construction cost of the
three projects is close to 1.8 billion HUF. Amongst
the three works the one in Berettyóújfalu is the
largest. A line of shops of 2000 m2 will be also constructed next to the supermarket with 3000 m2
sales area.
The foundation and public utility works of the
LIDL supermarket in Püspökladány that is being
built parallel to the two TESCO stores are progressing according to schedule.
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A tiszaroffi tározó vízbeeresztô és leeresztô mûtárgyainak építése
Korábban több alkalommal beszámoltunk arról, hogy az ALTERRA Kft. egri 16. Fôépítésvezetôségének és egyben a Kelet-magyarországi
Területi Igazgatóságnak az egyik legnagyobb
munkája a tiszaroffi árvíztározó építése.
5 évvel ezelôtt, 2003 ôszén született meg a
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése I. ütemének
megvalósítását elôíró kormányhatározat. A
megvalósításra az elsôk között javasolt tározó
a tiszaroffi volt. Ez a tározó – mint a Tiszavölgy árvízvédelmi biztonságának megteremtését szolgáló árvízi tározórendszer egyik
eleme – része a társadalmi, ökológiai és tájgazdálkodási szempontból legkevésbé vitatott
tározóknak.
Alapvetô célja a katasztrófával fenyegetô
tiszai árvizek mérséklése. Az általunk kivitelezett tározó a KÖTI–KÖVIZIG mûködési területén, a Tisza bal partján, Tiszaroff, Tiszagyenda
és Tiszabô települések között fekszik.

Ezen sorok papírra vetésekor a tározó
mûszaki átadás-átvételére készülünk, mely azt
jelenti, hogy konzorciumtársunkkal közösen
sikerült szerzôdéses határidôre elkészítenünk
a tározó munkáit. Mivel külön, nyílt közbeszerzési eljárásban került kiírásra a tározó két
vízbeeresztô és -leeresztô mûtárgya, a munka
részünkre még korántsem fejezôdött be. Sikeresen pályáztunk, így újabb konzorciumi felállásban, de szintén vezetôként 2008 januárjában kötöttünk szerzôdést a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatósággal.
A tározó vízbeeresztésére és -leeresztésére 3
db, 8 m széles nyílásméretû, 4,20 m magasságú szegmenstáblás elzárószerkezetû mûtárgy
(északi mûtárgy), illetve 3 nyílású (3 db 2,0x
3,0 m) síktáblás zsilip szolgál (déli mûtárgy).
Az ALTERRA Kft. feladatai közé tartozik a
déli mûtárgyon kívüli összes munkarész, vagyis a két mûtárgy közül a nagyobb északi, a déli

vízbeeresztô és -leeresztô csatorna, valamint
az új gátôrtelep kivitelezése.
Az eredetileg elvárt 2008. ôszi befejezést
hasonló munkaterületi gondok akadályozták,
mint a tározó építésénél. Az ottani szakaszos
régészeti feltárások itt nem merültek fel, viszont a kisajátítások utáni rendezetlen földhivatali és kezelôi viszonyok következtében a
megrendelô képviseletében eljáró Vásárhelyi
Konzorcium csak jelentôs késéssel tudta rendelkezésünkre bocsátani a fakivágási munkák
elkezdéséhez szükséges engedélyeket. Mindezeket követôen a július második felére szokatlanul csapadékosra fordult idôjárás után
árhullám indult el a Tiszán, ami az érintett
tiszaroffi szakaszon egy hét elsô fokú készültség elrendelését indokolta. Ez egyrészt azonnali tiltást jelentett a földmunkák végzésére, másrészt az árvízvédekezési tervben elôírt anyagoknak és gépeknek védekezésre készen kellett

Megjegyzés

É

1. Tervezett vízbeeresztô és
-leeresztô mûtárgy
2. Tervezett energiatörô medence
3. Tervezett új árvízvédelmi töltés
4. Fejlesztés alatt lévô Tisza balparti töltés

4.
2.

5. Elbontásra kerülô töltés
1.
5.
2.

3.

Tiszaroffi árvízi tározó

4.

Északi vízbeeresztô és -leeresztô
mûtárgy
M = 1:1000
Telepítési helyszínrajz
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Construction of the water intake and
outlet structures of the
reservoir at Tiszaroff

állniuk. Szerencsénkre az árvíz elmaradt, így a
mûtárgy alatti szivárgást gátló szádlemezek
fölé sikerült hamarosan elkészítenünk az alaplemezt, ami közel 1000 m3-nyi beton egyidejû
bedolgozását jelentette. Az alaplemez utókezelésével párhuzamosan elkezdôdött a mentett
oldali, legyezô alakú energiatörô medence
kialakítása és a mûtárgy 4 db 2,4 m falvastagságú pillérének elsô munkaszintig való elkészítése. Jelenleg a 3 nyílásba a szegmens acél szerkezetû fôelzárás csaptengelyeinek elhelyezései
történtek meg, ami a mellékelt képen megfigyelhetô. Folyamatban van az íves szárnyfalak
és a mûtárgyhoz csatlakozó töltésszakaszok elkészítése. A mûtárgyépítés III. ütemében készülô vízoldali energiatörô medence csak a fôvédvonal elbontását követôen, az árvízi biztonság figyelembevételével, 2009-ben készülhet el.
Az északi mûtárgy – eltérôen az egyszerûbb kialakítású görgôsíktáblás fôelzárású
déli mûtárgytól – 3 db húzott-nyomott szegmenstáblás fôelzárással kerül kialakításra,
amit majd kétoldali „Gall-láncos”, elektro-

mos meghajtású emelôberendezés mozgat
meg. Az irányítástechnikai központ a kiskörei víztározó központjában készül el. A
mûtárgy vízszállítási képessége a mértékadó
árvízszintet 1 m-rel meghaladó vízszintnél
eléri a 300 m3/s-ot. Amennyiben a tározó
igénybevételére szükség lesz, mindkét mûtárgyon elkezdhetô a kb. 97 millió m3-nyi vizet
befogadó 22,8 km2 felületû tározó megtöltése. Ezzel 17 cm-es vízszintcsökkentés érhetô el
a vízkieresztés helyén, aminek hatása egészen
a déli országhatárig érezhetô lesz. Az árhullám
levonultát követôen a mélyebben fekvô déli
mûtárgyon keresztül biztosítható a tározó
területérôl a teljes vízlevezetés.
A további tervezett víztározók megépítésével elérhetôvé válik a Tiszavidék lakói élet- és
vagyonbiztonságának növelése, amelyben az
ALTERRA Kft. dolgozói is közremûködtek.
Ezzel a jelentôs referenciamunkával bizakodva
nézhetünk a elôttünk álló hasonló feladatok
elé.
Szûcs Zoltán

We have previously reported on several occasions on
the subject of one of the largest projects of Eger
Construction Chief Management 16 of ALTERRA Ltd.
and of the Directorate of the Eastern-Hungarian territory is the building of the flood reservoir in
Tiszaroff.
One of the fundamental aims of the storage system is the moderation of the floods of the Tisza River
which at times threatens catastrophe. The reservoir
that is being constructed by them is located on the
left bank of the Tisza between the settlements of
Tiszaroff, Tiszagyenda and Tiszabô, in the operational
area of KÖTI-KÖVIZIG.
We concluded the contract with the Central
Directorate of Water Management and Environment
Protection in January 2008. Three structures of 4.20 m
in height and each with an opening of 8 m with segmented sluice gates (Northern structure) and one single section sluice with three openings (3 times 2.0x3.0
m – Southern structure) serve the water intake and
outlet of the reservoir. If the reservoir is required, the
filling of the storage that can contain approximately 97
million m3 water with a surface area of 22.8 km2 can
commence at both structures. Through this a 17 cm
reduction can be achieved in water level at the location
of the outlet, the effect of which will be felt as far as the
southern border. After the flood wave subsides, complete water drainage from the area of the reservoir can
be ensured through the deeper lying Southern structure.
Through the construction of the planned reservoirs
a significant improvement can be achieved in the life
and asset security of the inhabitants of the Tisza area,
in which with the participation of ALTERRA Ltd. we
can be justly proud, furthermore with this significant
reference we can look forward to similar projects in the
future.
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Terelés a Fradiban – I.
Az ALTERRA Kft. 2006 júniusában nyerte el a
ferencvárosi, albertfalvai és kelenföldi szivatytyútelepek rekonstrukciós munkáinak kivitelezését. A közel 4 milliárd forintos projekt számos mély- és magasépítési mûtárgy, valamint
összetett gépészeti és villamos rendszerek
komplex megvalósítását foglalja magában a
tervezéstôl a mûszaki átadásig. A 86. Fôépítésvezetôség a ferencvárosi átemelôtelepen
folyó munkákért felelôs. A kivitelezés kezdete
óta eltelt másfél évben elkészült az új átemelô
gépház, a szûrôház, 12 db kisebb mélyépítési
mûtárgy, valamint 260 fm 2200-as Rocla csatorna. A megvalósult mûtárgyak folyásfenékszintje a terepszint alatt átlag 10,5 m-re található.
A közelmúltban kezdtünk hozzá az 1. jelû
csatlakozó és leválasztó mûtárgy építéséhez,
mely a telepre érkezô átlag 1,5-2m3/s szennyvízmennyiség, valamint a Duna közelségének
ismeretében izgalmas és bonyolult feladatnak
ígérkezik. A mûtárgy az érkezô vizeket az új
szennyvízvonalra fogja terelni a maximális
6 m3/s átemelô képességig.
A kivitelezés tervezésekor sok tényezôt kellett figyelembe vennünk. Az idôjárás, a Duna
vízállása, a meglévô fôgyûjtô elbontása, száraz
munkaterület biztosítása, valamint az átlagosnak nem mondható új vasbeton mûtárgy
megépítése mind-mind olyan körülmény,
ami komoly elôszervezést és átgondolást igényel.
Az építéshez az utolsó negyedévet választottuk a kisvizes idôszak miatt. A megvalósítás
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Az új átemelô gépház

idejére ideiglenes vízvonalat terveztünk, melynek elôidézéséhez a telepen belül számos helyen elfalazásokat, gerenda- és zsilipzárásokat
kell alkalmazni. A megvalósítandó mûtárgy
elôtt található az úgynevezett trombita mû-

tárgy, melyben egy 1 méteres bukófal választja el a jelenlegi sodor- és parti ágat. A munkaterület biztosításához a jelenlegi sodorvonali
ágon érkezô vizeket a szabadkiömlô ág felé
kell irányítanunk, mely üzemállapot a fô-
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Folyik a szûrôház szerkezeti építése

Diversion in the
“Fradi” – I.
In June 2006 ALTERRA Ltd. was awarded the contract
for the reconstruction works of the pumping stations
in the Budapest districts of Ferencváros, Albertfalva
and Kelenföld. The approximately 4 billion HUF project includes the complex construction of numerous
engineering and building structures as well as complex engineering and electrical systems from design
through to the technical hand-over.
At the time of planning the construction, several
factors had to be taken into consideration; The
weather, the water level of the Danube, the demolition of the existing collecting main, providing a dry
work site as well as the construction of the new reinforced concrete structure. None of which can be
referred to as “average” and they all required serious
pre-planning and careful examination.
Currently the enclosure that is to be built in the
trumpet structure, the first stage of land excavation
and the laying of the gravity-wells are in progress.
Utilising the sewage diversion we also started on construction connection 17 and the sluice structure, the
structural works of which we want to carry out concurrently with the separating structure.
Our hope is that technically we have carefully prepared the construction of the separating structure
and completion at the end of the year will not be
endangered by any unexpected circumstances.

gyûjtô minimum 1 méterrel történô visszaduzzasztásával érhetô el. A trombita mûtárgyban azonban zsilip vagy egyéb zárási lehetôség
nincs, ezért az elfalazást árvízvédelmi technikával kell megoldanunk.
Kihívásnak ígérkezik a munkagödör kiemelése is, mivel eközben el kell bontanunk a
4800x4500-as meglévô fôgyûjtô közel 15,0
méteres szakaszát. A csatorna átlag 80 centiméter vastagságú falazott szerkezet, melyet
elôdeink egy vasalatlan alaplemezre építettek
rá. Nehéz elképzelni, hogy az 1890-es években
épült szelvény megvalósítása a korabeli technikák ismeretében milyen hatalmas vállalkozás lehetett.
A fôgyûjtô elbontása a terepszintrôl speciális gépesítést igényelne, ezért a munkát egy, az
elkészült dúcolatra ráépített –4,0 méteres
lavírsíkról tervezzük elvégezni. A szelvény teljes
elbontása után következik az új mûtárgy meg-

valósítása, majd az ideiglenes szennyvízterelés
megszüntetése. A munkatérhatárolást 14,0
méteres dupla Larsen lemezek segítségével és
egy sor dúcolattal oldjuk meg. A talajvízszint
süllyesztéshez 8db NA300-as gravitációs kutat
telepítünk csôszivattyúk beépítésével.
Jelen pillanatban a trombita mûtárgyban
építendô zárás, a földkiemelés elsô üteme,
valamint a gravitációs kutak telepítése folyik.
A szennyvízterelést kihasználva hozzákezdtünk még a 17. jelû csatlakozó és zsilipmûtárgy kivitelezéséhez is, melynek szerkezetépítési munkáit a leválasztó mûtárggyal egy idôben akarjuk elvégezni.
Reményeink szerint a leválasztó mûtárgy
kivitelezését mûszakilag megfelelôen elôkészítettük, és az esetleges váratlan körülmények
sem fogják az év végi befejezést veszélyeztetni.
Farkas Zsolt
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A 42–47. számú fôutak rekonstrukciója
A BIHAR 2006 Közös Vállalkozás gesztoraként
a DEBMUT Zrt. végezte a címben szereplô
utak 83 km külterületi és 6 település belterületi szakaszain a burkolatok építését, a mûtárgyak, hidak felújítását. A kivitelezési munkák zöme 2006-ban elkészült. 2008-ban került
sor az addig kisajátítási, területszerzési gondok miatt elmaradt, Derecske város területére
tervezett körforgalmi csomópont és a csatlakozó létesítmények kivitelezésére.
Az évekig húzódó területszerzések lezárulását követôen a DEBMUT Zrt. a projekt mielôbbi befejezésének érdekében vállalta a hiányzó
vagy lejárt engedélyek beszerzését, megújítását. Ezek megszerzése a vállalkozói szerzôdés
szerint a beruházó feladata lett volna.
A nagy forgalmú, 27 ezer egységjármûvet
számláló 47.-4811.-4816. jelû utak csomó-

Reconstruction
of Main Roads No 42 and 47
DEBMUT Inc. as the managing agent for the
BIHAR 2006 Joint Enterprise, carried out the
pavement resurfacing and the renovation of
constructions and bridges on the 83 km external sections and on the internal sections of six
settlements of the roads referred to in the title.
The majority of the construction works were
completed during 2006. The construction of the
round-about junction and adjoining establishments planned for the town of Derecske that
were not realised previously due to compulsory
purchase and land acquisition problems, took
place in 2008.
In connection with the round-about the
construction of the newly designed and authorised rainwater disposal system and drinking
water mains, the drinking water and middle
pressure gas pipe work, the optical network and
modern public lighting network took place. The
road building tasks were carried out following
the completion of all of these works.
Technical handover took place on 31st July
2008.

pontjában kialakított körforgalom, járdák és
kerékpárút építéséhez 3 magántulajdonú lakóház bontása vált szükségessé.
A körforgalomhoz kapcsolódóan sor került
az újonnan tervezett és engedélyeztetett csapadékvíz-elvezetôrendszer és ivóvízvezeték
kialakítására, ivóvíz-, középnyomású gázvezeték, optikai hálózat kiváltására, valamint korszerû közvilágítási hálózat építésére.
Mindezek befejezését követôen az útépítési munkálatok során megépült 1300 m különbözô szegély és 2100 tonna 3 rétegû aszfalt-

burkolat. Az alépítményi munkák részeként a
burkolatalap építésének számos változatát
elvégeztük: a meglévô burkolat lokális cseréjét, új földmûre történô szélesítést, a meglévô
kockakô burkolat kiegyenlítését.
A mûszaki átadásra 2008. július 31-én került sor. A projektbôl hátralévô feladatok befejezését követôen, 2008. októberben végre lezárható a 42-47. számú fôutak rekonstrukciójának több mint 2 évig tartó kivitelezési folyamata.
Beke Péter
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Útfelújítások tervezési és kivitelezési
munkái Budapesten, 2008-ban
A COLAS-Eger Zrt. Budapesti Fômérnökségének életében évrôl évre meghatározó piacot
jelentenek a Budapest Fôváros Fôpolgármesteri Hivatala által kiírt közbeszerzési pályázatok. Minden évben megújult erôvel vágunk
neki, hogy egy erôs, sokszereplôs piacon megméretve új feladatokat nyerjünk. Tavaly sajnos gyengén szerepeltünk ebben a versenyben. Az idei elsô – és a hírek szerint utolsó –
közbeszerzésben való sikeres részvételünk
meghatározó feltétele volt az éves tervünk teljesítésének. A májusi közbeszerzés lezárása
után mind a hét részfeladatnál minket hirdettek ki gyôztesnek, így cégünk budapesti történetében elôször a teljes kiírt feladat minden
egyes útja és utcája a mi tervezésünkkel és
kivitelezésünkben valósulhat meg. A megnyert feladat nagyságának köszönhetôen a
Gyöngyösi Fômérnökség is részt vesz a munkákban Budapest keleti kerületeiben.

A munka a számok nyelvére lefordítva:
41 db utca (az utcák hossza 300 m–2000 m
között változik); szinte az egész fôvárost felölelô – a 23-ból 19 kerületet érintô – munkavégzés; 9 tervezô csapat; 260 000 m2 burkolat
felújítása; 46 000 tonna aszfalt beépítése;
38 100 m szegély elôre gyártott beton-, vagy a
meglévô hasított szegély felhasználásával.
A kivitelezést a tervek elkészítése után, július végén kezdtük meg, a befejezés november
közepére várható. A munkákat igen rövid
átfutási idôvel nyertük meg, ezért a rendkívül
feszes ütemezést utcáról utcára megújítva,
hónapokon keresztül tartani kell. Egyidejûleg
négy-öt utca felújítását végezzük. A gépláncok
késô estig dolgoznak, és egyes, forgalmas csomópontokban éjszakai munkavégzéssel gyorsítjuk a kivitelezést. A vállalt igen rövid átfutási idôkkel – olykor csupán 3–4 nap, de a leghosszabb utcánál sem több 16 napnál – új

mércét állítottunk fel magunknak és a konkurenciának is. A megrendelôi visszajelzések
kedvezôek mind a munkák szervezettségével,
mind a minôségével kapcsolatban. A megrendelô örömmel tapasztalja, hogy a forgalmas
útszakaszok korlátozása, lezárása a korábbiakhoz képest lényegesen rövidebb ideig akadályozza a fôváros forgalmát.
Jelenleg a munkák több mint fele elkészült,
és reményeink szerint a rendelkezésünkre álló
hátralévô idôben az összes utca befejezése
megtörténik a megrendelô és a közlekedô forgalom megelégedésére.
Zsiga György

Road Renovations in Budapest in 2008
The public procurement tenders of the Chief
Mayor’s Office of the Municipality of Budapest represented from year to year a significant market in
the life of the Chief Engineer’s Office in Budapest of
COLAS-Eger Inc. Every year we start out with
renewed strength to be measured and to win contracts in a strong market with many players. Last
year unfortunately our performance was very weak
amongst the competition; however our successful
participation this year was a defining condition for
achieving our annual targets.
Fortunately we won all 7 of the partial works,
which extend to the renovation of 260,000 m2 road
surface of 41 streets, and also the rebuilding of
38.1 km of kerbs. This scale makes it possible for the
Chief Engineer’s Office in Gyöngyös to also participate in the works in the eastern districts of
Budapest.

Construction commenced, following drawing
up the plans, at the end of July and completion is
expected by the middle of November.
With the rather short completion deadlines, at
times only 3-4 days, but even in the case of the
longest street no more than 16 days, we set a new
standard for both ourselves and also for the competition. We carry out the renovation works of
four-five streets at the same time. The complex
machine chains work until late at night and at certain busy junctions work is accelerated by night
shifts.
Customer feedback is favourable in regards to
both the organisation of the works and also their
quality. Currently over half of the projects are completed and we expect all of the streets to be finished
in the remaining time available for us to the satisfaction of both the customer and the road users.

Csend és rend

Út a Parlamenthez
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Medenceépítés Apcon
Elôzmények: A Salker Salakfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. Apc község külterületén 4,9 ha
nagyságú földterületen üzemelteti alumíniumsalakpor-lerakóját. A II. osztályú veszélyes
hulladéknak minôsülô normál salak, sósalak
és szûrôporok lerakására szolgáló mûtárgysor
és kiszolgáló létesítményeinek építési munkái
1992-ben kezdôdtek. Ezt követôen az igényeknek megfelelô ütemezésben megépültek az
I–II–III. és IV. jelû tározórészek. Jelenleg folyamatban van a IV. medence feltöltése.
Az ALTERRA Kft. kivitelezésében épül az
V-ös számú medence. A tervezett mûtárgy
vasbeton szögtámfalakkal határolt 4180 m2
területû, 40 800 m3 hasznos térfogatú, felül
nyitott tározótér.
A külsô lehatárolást biztosító szögtámfal
11,2 m magas, változó vastagságú (30 cm–52
cm). A tározó szigetelt, határoló falai vízzáró
betonból készülnek. A medence fenekére

háromszor 20 cm vastagságban agyagszigetelés kerül rétegenkénti tömörítéssel. Az ásványi
szigetelô rétegre 2,5 mm HDPE anyagú mûanyag szigetelôlemezt fektetünk. Ezután 30
cm vastagságban kontrollszivárgó épül homokos kavicsból, majd újra 2,5 mm HDPE
lemezszigetelés készül.
Az erre kerülô 30 cm vastagságú szivárgóréteg, feladata a szigetelés védelme és a csapadékvíz elvezetése.
A határoló falak 2 mm vastag HDPE lemezzel szigeteltek. Az így kialakított tározótérbe
hordják az 1,70x1,70x2,0 m-es (Big-Bag)
méretû mûanyag zsákokban a veszélyes hulladékot.
A feltöltés rétegesen történik, a zsákrétegek
között agyag szigetelô és lefedô réteg kerül
elterítésre. A tározó megtelte után a terület
rekultivációjára kerül sor.
Szomszéd József

Basin construction in Apc
Preliminaries: Salker Salakfeldolgozó és
Kereskedelmi Ltd. operates its aluminium slag
dust landfill site on a 4.9 Ha plot on the
outskirts of the settlement of Apc. The constructions works for the line of structures and other
related servicing establishments for the landfill
for normal slag, salt slag and filter dust that are
categorised as class II hazardous waste commenced in 1992. Following this, the storage
areas marked I-II-III and IV were built in accordance with the required schedule. Currently the
filling of basin No IV is in progress.
The ALTERRA Ltd. is the contractor of the
No V basin. When constructing basin No V we
built a monolith re-enforced concrete basin
with multiple insulation (clay and HDPE plastic). Filling takes place in layers, between the
layers clay insulation and a covering layer will
be spread. After the storage is full the area will
be re-cultivated.

A COLAS-Eger Zrt. 2008. március elején kötött szerzôdést a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztô Zrt.-vel a 26-os számú fôút
9+600–11+988 km-szelvény közötti szakaszának négynyomúsítására. A négynyomúsítás
egy nagyobb európai uniós támogatási csomag utolsó munkájaként valósul meg, ezért a
határidô pontos betartása nagyon fontos
minden érdekelt részérôl.
A kivitelezésbe több alvállalkozót is bevontunk, az egyik legnagyobb volumenû részfeladatot – a teljes szakasz vízépítését – az
ALTERRA Kft. végzi.
A meglévô 2x1 sávos út egyoldali szélesítés
után adja a jobb pályát, míg a bal pálya teljesen új pályaszerkezettel épül. A meglévô jobb
pálya tetôszelvényét marással és ékaszfaltrétegekkel kell átalakítani egyoldali esésûre,
valamint el kell végezni a repedezett, elöregedett kopóréteg felújítását is.
A munkaterületet április eleje óta a kisajátítás és a régészeti feltárások elhúzódása miatt
szakaszokban kapjuk. A kezdeti kisajátítási
problémák után tovább nehezíti a helyzetünket, hogy nyáron két hónapon át olyan csapadékos volt az idôjárás, ami nem csak a földmunkát fogta vissza, hanem a terület régésze-
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A 26-os számú fôút négynyomúsítása
Turning Main Road No 26 into Four Lanes
COLAS-Eger Inc. won the right to build this 2.4
km section of Road 26 in a tight public procurement competition consisting of 11 applicants.
The extension of the section to four lanes was
implemented as the last work of a larger
European Union aid package, therefore keeping a
precise deadline is very important for all the
interested parties.
Several sub-contractors are taking part in the
construction, amongst them ALTERRA Ltd. is carrying out the drainage works of the entire section.
The existing road with the 2x1 lanes will provide the right lanes, with a twin laned extension
being built on the left hand side as a completely
new structure. The top section of the right track
will need to be altered to a unilateral gradient, as
well as renewing the aged surface layer.
At the end of the section a round-about junction with a 30 m radius will be built, and also the
separation of the bypass around Sajószentpéter,

which will be constructed at a later stage. We
received the work site from the beginning of
April in sections, due to the delays in compulsory purchase and archaeological excavations.
The two months of wet weather in the summer slowed down not only the earthworks of the
construction but also the archaeologists, so we
could only take over the last 500 m work site in
August.
The fact that the present road goes through
the middle of the round-about to be built represented further complication. Due to the significant fall along the length, the difference in levels
at the intersections of entry and exit roads are
large, therefore special attention needs to be
given to temporary traffic diversions.
As the majority of the works are still left to be
completed, stepping-up the scheduling and
favourable autumn weather is required for the
contractual completion date of October 2008 not
to be endangered.

ti feltárása is jelentôsen elhúzódott miatta.
Nehezíti a kivitelezést, hogy a jelenlegi út az
építendô körforgalom közepén vezet keresztül. A viszonylag nagy hosszesés miatt a ki- és
becsatlakozásoknál nagyok a szintkülönbségek, ezért az ideiglenes forgalomterelésre fo-

kozottan nagy gondot kell fordítani. Mivel a
munkák nagy része még hátra van, feszített
ütemezésre és kedvezô ôszi idôjárásra van
szükség ahhoz, hogy a 2008. október végi szerzôdéses határidô ne kerüljön veszélybe.
Dóka Roland
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Képes helyzetjelentés a Csepeli Központi Szennyvíztisztító Teleprôl

Report about the
Csepel Central
Wastewater
Treatment Plant
in pictures
30
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Világszerte egyre erôsödik a tendencia a
különbözô energiatakarékos aszfaltgyártási és
-beépítési módszerek, megoldások keresésében. Az USA-ban és Nyugat-Európában (Franciaország, Németország) egyaránt arra keresik
a megoldást, hogyan lehet az aszfaltgyártás és
-bedolgozás során energiát megtakarítani. Az
egyik ilyen módszer és lehetôség az úgynevezett meleg aszfalt (warm asphalt) eljárás.
Az eljárás megvalósításához a COLAS Csoport francia vállalatainál az aszfaltkeverés során egy szintetikus additív anyagot adagolnak
a bitumenhez. A technológia magyarországi
kipróbálásához és laboratóriumi elôkészítéséhez a Technológiai Igazgatóság Központi Laboratórium a Chemoran cégtôl rendelte meg az
additív anyagot, majd az elôírás szerinti adagolással elvégezte az aszfaltkeverékek tervezé-

sét és alkalmassági vizsgálatait. A laboratóriumi vizsgálatok során azt határoztuk meg, hogy
az additívval adalékolt aszfaltkeverék tömörítési hôfoka mennyire csökkenthetô úgy, hogy
egy hagyományos aszfaltkeverék Marshalltestsûrûségével, illetve hézagtartalmával azonos értékeket kapjunk, vagyis az adalékolt aszfaltkeverék tömörödése ugyanolyan legyen,
mint a hagyományos keveréké. A vizsgálatokhoz egy AC 11 F típusú aszfaltkeveréket használtunk, amelyet a COLAS-Eger Zrt. dunaharaszti keverôtelepe gyárt. Ezt az aszfaltkeveréket több laboratórium (COLAS-Eger Dunaharaszti, COLAS Hungária TI) is vizsgálta, így a
Marshall-testsûrûség-, hézagtartalom-értékei
jól jellemzik az aszfaltkeveréket.
A COLAS-Eger Közép-Európában az elsôk
között, 2008 augusztusában adalékszert tar-
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Meleg aszfalt a Parlament közelében
talmazó, modifikált Bituclair kötôanyag
felhasználásával színes aszfalt burkolatot
készített Budapesten, a Parlamenthez vezetô
Alkotmány utcában. A piros színû aszfaltot
forgalomtechnikai célból a keresztezô utcák
torkolatának kerékpársávjába építették be.
A beépített aszfaltmennyiség mintegy
60 tonna, a beépített aszfaltkeverék típusa
AC 11 volt.
A szintetikus adaléknak köszönhetôen az
aszfalt keverési, illetve beépítési hôfokát
20-30 oC-kal lehetett csökkenteni a szokásos
keverési, illetve beépítési hôfokhoz képest.
Gonda József

Warm asphalt near the
Parliament
There is a global trend of seeking methods and
solutions for saving energy in the production
and work-in of asphalt. The conservation of energy in the process of production and work-in of
asphalt is in the forefront of research in the USA
and Europe, particularly France and Germany.
One of the methods and technical options available today is the warm asphalt process.
In the adaptation of this process the French
companies of the COLAS Group add a synthetic
admixture to the bitumen during asphalt mixing. For the testing of this process in Hungary
the Central Laboratory and Technology
Department of COLAS Hungary Ltd. ordered
the admixture from Chemoran (Ireland) and
carried out the design and conformance testing
of asphalt mixtures using the specified dosage.
In the course of the laboratory trials the
asphalt mixture compounded with the admixture was tested for the possible reduction of the
compaction temperature to arrive at the figures
of Marshall bulk density and voids content of a
conventional asphalt mixture; in other words, to
obtain compaction of the compounded asphalt
mixture similar to that of the conventional one.
For the trials we used asphalt mixture AC 11 F
produced routinely at the Dunaharaszti Mixing
Plant of COLAS-Eger Privately Held Ltd. This
asphalt mixture has been tested by several laboratories (COLAS-Eger Dunaharaszti, COLAS
Hungary TI), therefore the figures of Marshall
bulk density and voids content are truly characteristic for this asphalt mixture.
Being among the first in Central Europe,
COLAS-Eger prepared in August 2008 a
coloured asphalt paving in the Alkotmány Street
leading to the building of the Parliament in
Budapest, using modified Bituclair binder with
admixture. The red asphalt was installed for
traffic engineering purposes in the bicycle lane
at crossings.
The amount of asphalt worked in is approximately 60 tons; the type of asphalt mixture
used is AC 11.
Compared to conventional mixtures the
mixing and work-in temperature of the synthetic admixture used was reduced by 20-30 oC.
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Rugocomp próbaszakasz építése
Júniusi számunkban már beszámoltunk a
Rugocomp aszfaltbeton-típusú keverék hazai
adaptációjának fejlesztési munkáiról, amelynek során az innovációt az EN szerinti szitasorra való áttérés miatt a kôbányaüzemi gyártásában jelentkezô nagy mennyiségû 4/8 frakció felhasználása jelenti. A COLAS Hungária
Technológiai Igazgatóság Központi Laboratórium által elôírt keverékben a KZ 4/8 frakció
mennyisége 40% körül van, szemben egy AC
11 F keverék esetében felhasználható 20% kö-
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rüli mennyiséggel, mindemellet a gyártása is
igen költséghatékonynak tûnik.
Az elsô próbagyártás és beépítés megvalósítására 2008. szeptember 16-án került sor a
Nógrád megyei Nagylóc utcáinak felújítása
keretében. A COLAS-Eger nógrádkövesdi keverôtelepén gyártott teljes mennyiség 200 tonna
volt, amely mintegy 700 m hosszúságban és
4 cm rétegvastagsággal került beépítésre. A keveréket gumi- és vashengerrel tömörítették. A
kivitelezés során a Rugocomp-keverék köny-

nyen, problémamentesen bedolgozható volt.
Szép, mozaikos, közepesen érdes felületet lehetett elôállítani.
Gonda József

Rugocomp test tract built
In our June issue we reported on the development works, the objective of which was the
adaptation in Hungary of asphalt-concrete mixture of Rugocomp type. The innovation involved is the use of the large amount of road
metal fraction KZ 4/8 in the output of the quarry due to the change-over to mesh series compliant with the EN standards. In the mixture
specified by the Central Laboratory and Technology Department of COLAS Hungary the
share of the KZ 4/8 fraction is around 40% in
contrast to the 20% used in a mixture of AC 11 F
type, and the production is also highly cost-efficient.
The first test production and installation
took place on September 16th 2008 in the
frame of the reconstruction of pavements of
street in Nagylóc, Nógrád County. The total
amount produced by the mixing plant of
COLAS-Eger at Nógrádkövesd was 200 tons; this
amount was laid in a 4 cm thick layer on a
700 m stretch of the road. The mixture was
compacted by rubber and steel rollers. The
Rugocomp mixture was smoothly and easily
worked in, producing a nice, medium rugged
mosaic surface.

A volt T-Road Kft. 2006 februárjában lett a
COLAS Csoport tagja. Megvásárlásakor a társaság a burkolatmarási tevékenységén túl más
építôipari kivitelezéssel is foglalkozott. A
2006–2007. évben a T-Road Kft. önálló társaságként mûködött, a Csoport tevékenységébe
történô beilleszkedés mellett a tulajdonos
önálló társasággal szemben támasztott forgalmi és eredményelvárásainak is meg kellett
felelnie.
A 2008. év ismét jelentôs fordulatot eredményezett, hiszen az idei évben a tevékenységünket mint a COLAS-Eger Zrt. Monori Fômérnöksége folytattuk tovább. A társaság
vezetése fô célként a csoport, ezen belül a
COLAS-Eger Zrt. burkolatmarási igényeinek
teljes körû kiszolgálását tûzte ki. Az elmúlt fél
év tapasztalata alapján bizton állítható, hogy
ennek a szerepvállalásnak a Monori Fômérnökség ember- és eszközállománya jól megfelelt. A külsô maró igénybevétel száma és volumene lényegesen csökkent, de ami talán még
fontosabb, az egység szervezetének és tevékenységének racionalizálása terén bekövetkezett változtatások hatására a Csoport részére

végzett marási munkák során jelentôs költségmegtakarítást sikerült elérni, amelyet a
munkahelyek közvetlenül is érezhetnek. Azon
túl, hogy az erôforrásaink allokációja hatékonyabbá vált, a marási költségek a tavalyi évhez
képest jelentôsen csökkentek. Ennek okai
között szerepel még az a tény is, miszerint a
tevékenységünk jelentôs része saját felhasználásra a COLAS-Eger Zrt.-n belül történik, ezzel
megtakaríthatóvá vált a számlázással járó
többletköltség is.
A COLAS-Eger Zrt. más fômérnökségeivel,
illetve a tagvállalatokkal történô együttmûködést jól példázzák az olyan munkákon elvégzett feladataink, mint az M5, M3 autópályák
felújítása, az M0 autóút befejezô munkái, az
országos közúthálózat felújítási munkái, illetve a Budapest Fôváros Önkormányzata részére végzett burkolatfelújítási munkák. A tapasztalatok alapján bízhatunk abban, hogy az
együttmûködés az év hátralévô részében, valamint a következô években is hasonló színvonalon vagy még sikeresebben fog megvalósulni.
Schittler Mátyás

Integrating surface milling into
the profile of the COLAS Group
The former T-Road Ltd. became a member of
the COLAS Group in February 2006. At the time
of the purchase its profile in addition to surface
milling also included other construction works.
In 2006 and 2007 T-Road Ltd. still operated as
an independent company, in addition to fitting
into the profile of the group it also had to independently fulfil the turnover and resulting
expectations of it’s new owner.
From 31st March 2008 T-Road Ltd. merged
with COLAS-Eger Inc. and continued its work as
the Chief Engineer’s Office in Monor. The leadership of the company set the comprehensive
servicing of the needs of the group and within
this the surface milling requirements of COLASEger, as the main objective. Based on the past
six months it can be confidently stated that the
human and equipment resources of the Chief
Engineer’s Office in Monor successfully fulfilled
this objective. The number and scope of external orders significantly decreased, however by
the rationalisation of the organisation and
operation of the unit, the allocation of
resources increased in efficiency. During the
milling work carried out for the group significant cost savings were achieved, which could be
directly felt by the work places.
Good examples of the excellent cooperation
between COLAS-Eger Inc. and the other chief
engineer’s offices and members of the group are
the renovation of the M5 and M3 motorways,
the finishing works of the M0 dual carriage
way, the renovation works of the national road
network and the road surface renovation works
that were carried out for the Municipality of
Budapest. Based on the experiences we can
hope that this cooperation will be to a similar
standard or even more successful in the remaining part of this year and in the years to come.

TECHOLÓGIA

A burkolatmarás integrációja
a COLAS Csoport tevékenységébe
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A debreceni Csokonai Színház

A városunkba látogatók elsô útja többnyire a
fôutca tengelyében magasodó, méltán Debrecen jelképévé vált Nagytemplom felé vezet. Én
mégis az egyik mellékutcába kalauzolom el az
olvasót, hogy bemutassam a város kulturális
életének meghatározó helyszínét.
Debrecen elsô, és a Latinovits Színház átadásáig egyetlen kôszínháza, a Csokonai Színház a belvárosban, a régi városháza szomszédságában áll. Már az 1840-es években felvetôdött a gondolat, hogy Debrecennek állandó
színházépületre van szüksége. Megalakult a
Színügyi Bizottmány, melynek tagjai elôbb Ybl
Miklóssal, majd Skalnitzky Antallal kezdtek
tárgyalni a kôszínház terveirôl.
A legalkalmasabb helyszínnek a Piacz utca
közvetlen közele, az egykori Nagy Czegléd
utca, mai Kossuth utca ígérkezett. Skalnitzky
francia és angol mintára készítette el tervét,
melyet a város vezetôsége 1861-ben el is fogadott. A várostól nagy anyagi áldozatot kívánt
a színház megépítése, egyre-másra kerültek

eladásra a város tulajdonában lévô földterületek. 1864 szeptemberében már állt az épület,
melyet a tervezô egy éven keresztül díszített
kívülrôl és belülrôl. A romantikus stílusú színházépület – mely csak 1915-tôl viseli a
Csokonai nevet – belsô felületei bíbor-arany
díszítôfestést kaptak, külsô tereit öntöttvas
kerítés és lámpaoszlopok díszítették. A színház
Telepy Károlyt, a debreceni születésû
festômûvészt kérte fel a színpadnyílás fölötti
portrék és Debrecen város címerének megfestésére. Az arcképek a debreceni színjátszás hét
nagy egyéniségét ábrázolják, míg a kültéri
szobrok a magyar költészet hat jelentôs alakját jelenítik meg. A harmonikus, hármas, lépcsôsen tagolt fôhomlokzaton a Halász László
faragta városi címer található. Az épület homlokzatát Antal József Melpoméné- és Boldogfalvi Farkas Sándor Terpszikoré-szobra
díszíti. A homlokzati képet a félkörívû erkély
és háromosztatú kocsibehajtó teszi teljessé. A
színházterem mennyezetfreskóin emblemati-

Csokonai Vitéz Mihály

CÍMLAPSZTORI
kus díszek (lant, hegedû, fuvola, álarc stb.) láthatók.
Az újonnan épült színházat 1865 ôszén
vehették birtokba a debreceniek, az ünnepélyes megnyitón Déryné Laborfalvy Róza szavalta el Jókai Mór prológusát, majd Katona
József Bánk bánjával kezdetét vette a debreceni hivatalos színjátszás másfél százados története. A Csokonai Színház társulata 2008 szeptemberében Erkel Ferenc Bánk bánjával nyi-

totta meg az évadot, ezzel is tisztelegve az épület múltja elôtt. A Bánk bán mûsorra tûzése
más szempontból is jelképes: a 2009/2010-es
évadtól már az új Latinovits Színház falai közt
tapsolhatunk a prózai elôadásoknak, míg a
Csokonai Színház az 1952 óta létezô operatagozat és a zenés elôadások otthonává válik,
tovább ôrizve a másfél évszázados értékeket,
melyeket ez az épület képvisel.
Pozdora Zsuzsanna

The Csokonai Theater in Debrecen
We know for a fact that the first thing almost every
visitor coming to Debrecen goes to see is the
Protestant Great Church, which has rightfully become
an emblem of the city. This wonderful piece of architecture is situated in the axis of the main street. Yet, I
am now going to lead the reader in one of the side
streets so as to introduce a scene that is so determinative of this town’s cultural life.
The Csokonai Theater, which is the first, and until
the inauguration of the Latinovits Theater, the only
stone theater of Debrecen, is located in downtown
Debrecen, in the neighborhood of the former townhall.
It required great financial sacrifices of Debrecen to
build the theater, so a great portion of the land properties owned by the city was sold. In September of
1864 the building was already erected and the designer was working on its outer and inner look for a
whole year. The theater, built in romantic style, was
decorated on its inner surfaces in purple and gold
paint; its outer spaces were equipped with cast-iron
fences and lamp-posts. The theater got the name
”Csokonai” only in 1915.
The residents of Debrecen could enter the newly
built theater in the fall of 1865. At the opening ceremony Róza Laborfalvy recited the prologue written by
the famous dramatist and novelist, his husband, Mór
Jókai, and then with the play Bánk bán written by
József Katona the one and a half centuries history of
official theatrical art began in Debrecen. The company
of the Csokonai Theater opened the season in
September, 2008 with the play Bánk bán composed by
Ferenc Erkel, thus paying homage to the building’s history. Putting Bánk bán on stage is symbolic from
another aspect as well: from the season 2009/2010
audience can enjoy plays performed in prosaic form in
the new Latinovits Theater, while the Csokonai Theater
will be the home of the opera section, exising since
1952, and of musical performances, preserving the values that this building has represented for one and a
half centuries.
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Készségekben megerôsödve
Ez év elején a Csoport igazgatói a képzési terv
keretében támogatásukat adták ahhoz, hogy
készségfejlesztés terén két fontos munkakörre
koncentráljunk: az építésvezetôk és a vállalkozási mérnökök képzésére. „Próba” jelleggel indítottuk ezeket a képzéseket, abban bízva,
hogy sikerük esetén továbbiakat szervezhetünk a hasonló munkakörben dolgozó munkatársak számára is. Az építésvezetô-képzésre
10 fôvel 2008. szeptember 17–19., a vállalkozásimérnök-képzésre 12 fôvel szeptember
24–27. között került sor.
Olyan képzési módszert választottunk, ami
a munkakörben fontos készségeken alapuló,
izgalmas, erdei környezetbe helyezett helyzetgyakorlatokra és az azokból kibontakozó gondolkodásra épül. A módszertan hármas célja:
felmérés – milyen készségekrôl beszélhetünk és
ezeket „hogyan használom”; fejlesztés – mely
készségben és „hogyan legyek jobb”; alkalmazás – a reflexió és a munkakörbeli tudatos
készséghasználat tanulása, „hogyan fogom
egyre jobban használni készségeimet”.
A hétköznapok mókuskereke mindenkit
abba a kényszerhelyzetbe szorít, hogy csak az
legyen fontos: „mi legyen kész”, „mit várnak
tôlem”, „mit várok én másoktól”. Ezáltal azonban háttérbe kerül az alkotásra és az értékes
életre vágyó személyiség. Figyelmet kell szentelnünk mások építô visszajelzéseinek, mivel
sok esetben annyira azonosulunk a feladatainkkal, hogy személyiségünket azokkal azonosítjuk, így még a jó szándékú visszajelzést sem
tudjuk nyitottan fogadni. Ezért a képzések
során az élményszerû helyzeteken keresztül fel
akartuk ébreszteni az igényt az önreflexióra, a
visszajelzések adására és fogadására.
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Improving Skills
At the beginning of this year the directors of the
group, within the framework of the training
plan, gave their support for us to focus on two
important positions in skills development: on
the training of site managers and site engineers.
We organised these trainings as a “Trial”, hoping that if were successful we could also organise it for colleagues working in similar positions. The training of site managers took place
with 10 people between 17th and 19th
September 2008, and of site engineers between
24th and 27th September with 12 people.
We requested the opinion of the participants in the form of a questionnaire. Based on
the average of the two dozens responses from
the feedback the site managers gave the program 4.9, and the site engineers unanimously a
5 on a scale of 1 to 5, with 5 being the best.
This confirmed for us that we have succeeded in organising training with appropriate topics and structure that is consistent with the
original objectives and that it is worth organising further training for other colleagues in the
future.
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Építésvezetôink „szendvics” helyzetben
élhetik meg munkájukat. Nap mint nap beosztott csapatokkal, alvállalkozókkal, hatóságokkal, felsôvezetôkkel kell hatékonyan kommunikálniuk, konfliktusokat kezelniük, és a
projektkivitelezési terveket és elvárásokat öszszehangolni a mindennapok örök „meglepetéseivel”.
Vállalkozási mérnökeink a vállalkozási tevékenység konfliktushelyzeteit kezelik, hatékonyan kell kommunikálniuk a pályázatok meglehetôsen összetett mûszaki és üzleti tartalmáról, ugyanakkor az ezekkel kapcsolatos eltérô nézetek összehangolásában is mûvészeknek kell lenniük, miközben a megvalósíthatóságot sosem téveszthetik szem elôl.
Kollégáink munkabeli helyzeteibôl kiindulva azonosítottuk be azokat a készségeket, amelyeket a képzések során központba állítottunk.
Miközben az egyik tréner a Lada Nivákkal a
vadregényes vértesi erdôk közepén végrehajtandó feladatokat vezényelte, a másik tréner a

csapat és az egyes résztvevôk reakcióit figyelte
meg. Ezen megfigyelések alapján a csoport
közösen dolgozta fel, mely készségek hogyan
merültek fel a megvalósítás során. Az építésvezetôknek minden tervezési, szervezési, kommunikációs készségük mozgósítására szüksé-

gük volt például a tûzoltási feladatban is, amikor egy meg nem közelíthetô tûz központjába
kellett a környezô fákra általuk kiépített kötél-

rendszer segítségével eljuttatni a hordónyi
oltóanyagot. A vállalkozási mérnököknek többek között a rendelkezésre álló számos építési
alapanyagból választva kellett egy idô- és költséghatékony tervet készíteniük egy magasles
építésére, amelyet azután meg is kellett építeniük. A magasles biztosan álló lábakon képes
volt megtartani a sikerittas csapattagokat.
A háromnapos képzés utolsó napján minden tapasztalat felhasználásával az egyes készségek mentén minden résztvevô magáról gondolkodott el, a többiektôl több körben kapott
és adott visszajelzést, míg végül a trénertôl is
mindenki egy kiegyensúlyozott visszajelzést
kapott arról, hogy milyen készségeket és hogyan használt a program során.
Hivatkozva arra, hogy a résztvevôk visszajelzése fontos szerepet játszik abban, folytatódjanak-e ezek a képzések, a résztvevôktôl
kérdôív formájában ôszinte, akár név nélküli
véleményt kértünk. A közel két tucat visszajelzés átlaga alapján az építésvezetô kollégák 4,9es, a vállalkozási mérnökök mind egyöntetûen
5-ösre értékelték a programot. Ez megerôsített minket abban, hogy az eredeti célokkal
összhangban álló, témáiban és szerkezetében
olyan képzést biztosítottunk, amelyet a jövôben a többi kolléga számára is érdemes megszervezni.
Kövesdy Tamás
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A kerek évfordulók arra figyelmeztetnek, hogy
kivételes módon emlékezzünk és ünnepeljünk. Az „ünnep” különleges méltóságot hoz
hétköznapjainkba. 2008-ban éppen 160 éve
annak, hogy Kossuth Lajos vezetésével az országgyûlés elfogadta a Magyarország szellemi
és közéleti fejlôdését máig meghatározó április törvényeket. Büszkeséggel tölthet el minket, hogy minden késôbbi tragédia ellenére
1848. szeptember 29-én a honvéd hadsereg
Pákozdnál hôsiesen megvédte az állami berendezkedést, a Habsburg királyi ház által eredetileg elfogadott és az ország közállapotait
megreformáló közjogi változtatásokat. Adott
keretek között lehetetlen vállalkozás Kossuth
életmûvét összefoglalni, ezért két fejezetre
osztjuk az összeállított anyagot, és a második
részt a következô számunkban fogják megtalálni olvasóink.
Idézzük fel Kossuth alakját néhány kivételes erénye felmutatásával és közben vessünk
egy pillantást magunkra, hátha mai közemberek számára is szolgálhat példája némi alkalmazható tanulsággal. Kossuth elévülhetetlen
eredményeit kivételes tulajdonságainak köszönhette, amelyek méltatásában Kosáry Do-

Kossuth Lajos
kimagasló példája
I. rész

Kossuth Lajos arcképe
(1841)

mokosnak a História 2002. szeptemberi számában megjelent cikkére és Szabad György
tanulmányára támaszkodunk.
Kossuth Lajos 1802. szeptember 19-én született Monokon. Sem rang, sem vagyon nem
segítette az elôrejutásban pályája kezdetén, de
nem is akadályozta a valóság megismerésében, a feudális Magyarország válságba sodródásának érzékelésében. Nem vált az adott
rendszer foglyává öröklött birtok vagy méltóság révén, ugyanakkor nemesi származása,
értelmiségi apja által biztosított neveltetése
lehetôséget teremtett kivételes tehetsége kibontakoztatására a fennálló keretek között is.
„[...]Kossuth egyik ilyen tulajdonsága volt
az a rugalmas, gyors tájékozódás és találékonyság, amely mindig tudott új módszert, új
mûködési teret találni, ha az éppen adott
területen túl nagy akadályokba ütközött. Ez áll
az olyan vállalkozásokra is, amelyek szakaszokra bontották pályafutását. Ha például a
megyei, helyi karriert fel kell adnia, újszerû
lehetôséget talál magának a kéziratos politikai
lapok kiadásában. Ha elveszti a Pesti Hírlapot
(1844), a társadalmi, egyesületi szervezkedésben talál hatékony, új cselekvési színteret.
Kossuth Lajos szülôháza Monokon

The Outstanding Example of
Lajos Kossuth – Part I
Significant anniversaries invite us to remember
and celebrate in a special way, the “celebration”
brings a dignity into our weekdays. In 2008 it is
exactly 160 years that the national assembly
under the leadership of Lajos Kossuth adopted
the April laws that determine Hungary’s intellectual and public life development even today.
Lajos Kossuth was born on 19th September
1802 in Monok. Neither social position nor
wealth supported him at the beginning of his
career, but neither did it obscure reality for
him in sensing feudal Hungary drifting into crisis. He did not become a prisoner of the system
through inherited estate or honour, his noble
origin and his education provided by his intellectual father at the same time provided an
opportunity for realising his extraordinary talent even within the existing circumstances.
“[...] One of the such qualities of Kossuth
was his flexibility and quick thinking as well as
the ingenuity with which he could always find
new approaches and ways to operate if he met
too big an obstacle in his path. This is also true
for the undertakings that divided his career into
sections. When for example he had to give up
his regional or local career, he found a new
opportunity for himself in publishing handwritten political papers.”
“Kossuth’s other especially important individual characteristic, which became obvious
mainly on the occasions of major speeches and
during times of significant change, was that in a
given moment he could mobilise extraordinary
energy within both himself, both as an individual
and also in his environment amongst his followers. Individual talent, the gift of words, writing
and creative organisational skills are not small in
themselves and yet not enough. Kossuth’s words
were given a vibrating echo, with his organisational hand he could mobilise people or even
crowds, because he truly expressed the problems
and effort of the people, which during this period of development was very opportune. The second factor along side individual talent: social
echo, social force.” (Domokos Kosáry, historian)
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(Védegylet 1844, Fiumei Vasúttársaság 1845.)
[...]” (KD)
„Kossuth másik, különösen fontos egyéni
tulajdonsága, amely fôleg nagy szónoki teljesítmények és jelentôs fordulatok alkalmával
tûnik szemünkbe, az volt, hogy egy-egy adott,
nevezetesebb pillanatban rendkívüli energiát
tudott mozgósítani mind önmagában, egyénileg, mind környezetében, hívei, követôi körében. E képességének fokozatosan jött tudatára, igyekezett azt továbbfejleszteni úgy, hogy
egy idô múlva biztosan számíthatott egy
olyan erôtartalékra, amely meglepte, megzavarta ellenfeleinek hadsorait. [...] Kéziratos
hírlapjai, amelyek a diéta, majd a megyegyûlések eseményeirôl vitték szét a rég várt híreket, rendkívüli munkabírásról tettek tanúbizonyságot, és ismertté tették nevét az ellenzék
vezetôi körében és a legtávolabbi megyékben
egyaránt.” (KD)
„Kossuth a nemesség fia, ezt nem tudja,
nem is akarja megtagadni. Ragaszkodott ahhoz, hogy az átalakulás és az új rend kiépítése

Sátoraljaújhely: itt végezte Kossuth az elemi iskolát, a piaristáknál

során a nemesség vezetô szerepe valahogy
megmaradjon. Politikai programja azonban
messze túlmutatott a pusztán nemesi érdeken. A nemeseket rábeszéléssel, agitációval valósággal beleszorítja, belehajtja abba, hogy
vállalják a polgári átalakulásban rájuk váró
szerepet, és lépjenek túl a korhadó feudalizmuson. [...]. Csak ez az új nemzet lehet képes
arra, hogy önállóságát, szabad mozgását biztosítani tudja, és alárendelt helyzetébôl szabaduljon. Ezt a programot természetesen nem
azonnal, készen, végsô formában képviseli. Az,
amit így összefoglaltunk, a forradalomig tartó, mintegy két évtizedes pályafutása egészének mérlege. Ha fejlôdésében nézzük ôt, meglátjuk azt is, mint indul el a rendi ellenzék
soraiból a jövô felé, mint ismeri fel a fôbb kérdéseket és összefüggéseket, mint próbál rájuk
feleletet találni, ahogy végigmegy a reformkor
küzdelmes politikai iskoláján. [...] A célok egy-

re világosabbak, a harcköre és intenzitása
egyre nô. Eszközei sorra elkészülnek, és midôn
a döntés történelmi pillanata elérkezik, Kossuth élni tud ezekkel az eszközökkel és a forradalmi helyzet új lehetôségeivel. Ez magyarázza Kossuth egyre magasabbra ívelô pályafutását. Az egyéni tehetség, a szó, az írás és a
találékony szervezôerô adománya önmagában sem kevés, de még nem elég. Kossuth szavának az adott zengô visszhangot, szervezô
kezével azért tudott embereket vagy éppen
tömegeket mozdítani, mert valóban az emberek, tömegek olyan problémáit és törekvéseit
fejezte ki, amelyek a fejlôdés adott szakaszában idôszerûek voltak. Az egyéni tehetség mellett ez a második tényezô: a társadalmi visszhang, a társadalmi erô.” (KD)
Kövesdy Tamás
(Következô számunkban folytatjuk)

Pesti Hírlap 1841 télhó 2.
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… mindennap eszébe jutott a könyv, hogy
vajon ott van-e még a kirakatban, vagy már
megvette valaki. Még az úton is eszébe jutott,
mikor jött Debrecen felé a vonaton, s kinézett
az alföldi sík mezôkre, hogy vajon, istenem,
megvan-e még a Csokonai? ...
Az elsô délután már leszaladt Harmathy
boltja elé, benézett a kirakatba, hát uramfia,
ott volt a Csokonai. Szép rózsaszínû fedele egy
kicsit megfakult a délutáni naptól, és sok por
telepedett rá, de a fô, hogy megvolt, s ott volt.
Szerette volna megvenni, de nem merte,
még nem érezte magát elég erôsnek hozzá,
hogy a szüleitôl kapott pénzt ilyen fölösleges
valamibe ölje bele…
Hanem azért október közepére odáig érett
lelkében az elszánt vágy, hogy lángvörös arccal
egyszer mégis bemerészkedett a boltba… A
segéd megkereste s meg is találta. Harminc
krajcárt kért érte, s ô ezen nagyon elbámult,
mert el volt készülve a legrosszabbra, egy
egész forintra is. Annál több pénze tudniillik
nem volt. Úgy futott el a könyvvel, mint a kiskutya, ha jó falatot vetnek neki. …
Hát ez a könyv nem az volt, aminek ô gondolta, nem a Csokonai versei voltak benne,
hanem valami fecsegés az életérôl. (Megfejtés)
…Így volt aztán az egész könyvvel, úgyhogy
lassacskán nem is tartotta sürgôsnek az elolvasását, de azért nagyon boldog volt, hogy
megvette, s hogy megvan, sokszor megnézte a
címlapját, amelyre fent a felsô jobb sarkán
ráírta erélyesen a nevét, hogy: „Nyilas Mihály
1892.” …
Rendkívüli és kimondhatatlan gyönyöröket élvezett, hogy neki van egy saját vásárlású,
igazi, vastag könyve, amire ráírta a nevét.
***
(…) every day, he remembered the book, asking whether it was still in the shop window,
or already sold. It popped into his mind on
the way even, approaching Debrecen by train,
and he looked out the plains, and wondered,
oh god, whether that Csokonai was still there.
(…)
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(…) In the first afternoon, he ran to
Harmathy’s shop, looked in the window, and
was enthusiastic to find the Csokonai there.
Its beautiful pink cover somewhat faded by
reason of the afternoon sunshine, and a lot of
dust deposited on it, but who cared: it was
not sold, and it was still there.
He wished to buy it, but did not dare to,
since he did not yet feel strong enough to sacrifice the money received from his parents to
such a needless thing (…)
(…) However, by the mid of
October, his desire grew so strong
that, nevertheless, once he
sneaked into the
shop… The assistant searched for
it, and found it,
and asked thirty
deniers, which
surprised him,
since he was prepared for the
worst, a whole
Forint even. It is to
note that this was
all his funds. He ran
away with the book, like
a puppy being given some
tasty morsel. (…)
Well, the book was not quite
what he had expected. It contained
no poem from Csokonai, but some
twaddle about his life.
Having just started to read it, he
met something already on the first
page, which could not understand at all
(…)
And the whole book continued like
that, so after a while, he did not consider it so

urgent at all to read the book. However, he
was still very pleased to have bought it, to
possess it; he several times studied the cover
page, whereon he put his name in the upper
right corner with very definite letters: “Nyilas
Mihály 1892.” (…)
(…) He enjoyed extraordinary and inexpressible pleasure in having a book bought by
his own, which was thick and bore his name
written on it.
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Régi-új fômérnök a pécsi csapat élén
Pap Kornél, a COLAS-Eger Zrt. gyöngyösi területi fômérnöke 2008 augusztusában kezdte
meg munkáját Pécsett, a COLAS-Debrecen Zrt.
területi fômérnökeként.

Pap Kornél kollégái társaságában

Mint az közismert, a COLAS Csoport Magyarországon átszervezi az útépítési üzletágát. A
korábbi egri és gyöngyösi fômérnökség összeolvadásával létrejött egri fômérnökség vezetôje Csufor Sándor lett, így az én pozícióm megszûnt. Pécsett viszont megüresedett a fômérnöki státusz, és Kolozsvári Gyula úr felajánlotta számomra ezt az állást. Mivel a terület a
Balatontól a Villányi pincékig tart, így tudtam,
nagy baj nem történhet, tehát elfogadtam a
felkérést.

■ Nem csak a munkádat érinti ez a változás,
komoly családi döntést kellett hoznotok.
Kicsit furcsának tûnik felkerekedni több száz
kilométerre az otthonunktól, de elôttem már
jó néhány kolléga végigcsinálta ugyanezt. A
családom szempontjából is ez volt a lehetô
legjobb pillanat a költözésre, – kislányom,
Gréta most kezdi az általános iskolát, kisfiam
Bendegúz pedig 4 hónapos – tehát belevágtunk. Bízom benne, hogy zökkenômentes lesz
a beilleszkedés, és valamennyien jól fogjuk
magunkat érezni ebben a gyönyörû, mediterrán jellegû városban.
■ Az eltelt néhány hónap alatt szinte új csapatot hoztál létre.
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A pécsi egységnél a létszám az utóbbi idôben
erôsen megfogyatkozott, ezért próbáltam
Gyöngyösrôl olyan kollégákat idecsábítani,
akiknek ez a távolság a legkisebb törést okozza a magánéletében. Király Lajos vállalkozási
csoportvezetô és Szabó Szabolcs építésvezetô
vállalták az új kihívást, és velem jöttek. Úgy
gondolom, a segítségükkel könnyebb lesz létrehozni egy jól mûködô, sikeres csapatot.
Örülök, hogy a pécsi egység munkatársai fiatalok és lelkesek. Az elsô néhány hét közös
munkája után nagyon optimista vagyok. Úgy
látom, hogy az elôttünk álló feladatokat mindenki elvárásainknak megfelelôen tudja majd
teljesíteni. Olyan sikeres csapat részese szeretnék lenni, amely évrôl évre eleget tesz a tulajdonos elvárásainak, ugyanakkor jó hangulatú,
összetartó és megbecsült.
A térségben az elkövetkezô néhány évben
óriási fejlesztések indulnak. Többek között az
Európa Kulturális Fôvárosa projekthez kapcsolódó beruházások, az érkezô M6-os autópálya
mellett létrejövô új logisztikai központok, üzemek létrehozása, illetve az ország egyéb területein is ismert burkolat-, illetve ROP-os útfelújítások. Ezen feladatokból kell megszereznünk éves forgalmunk meghatározó részét.
■ Elég sûrûnek tûnik a programod, jut idôd
kikapcsolódásra is?
Szabadidômet jelenleg a családom és a költözéssel járó feladatok teljesen lekötik, így egyik

kedvenc hobbim, a motorozás most a háttérbe szorult.
Tóth Renáta

The Old-New Chief Engineer at
the Head of the Pécs Team
Kornél Pap the Chief Engineer of the Gyöngyös
area of COLAS-Eger Inc. started his work in Pécs
in August 2008, as the Regional Chief Engineer
of COLAS-Debrecen Inc.
- As it is commonly known, COLAS Group
reorganised its road building department in
Hungary. Mr. Sándor Csufor became the Head of
the Chief Engineer’s Office in Eger, which was
created by the merger of the former chief engineer’s offices in Eger and Gyöngyös, thus ending my position.
In Pécs however the permanent post of
Chief Engineer became available and Mr. Gyula
Kolozsvári offered me the position. As the area
covered extends from Lake Balaton to the cellars
of Villány, I knew there would be no significant
problem, so I accepted the post.
I am very pleased that our colleagues at the
unit in Pécs are both young and enthusiastic.
I am very optimistic after the first few weeks of
working together and I believe that everyone is
able to solve the tasks ahead to all our satisfaction. I am looking forward to being part of a
cheerful successful team that fulfils the expectations of the owner year on year where people
act in unison and where there is mutual respect
In the coming years major developments
will commence in the region.

MINÔSÉG

A COLAS Hungária Központi
Laboratórium sikeres akkreditációja
2008. szeptember 25-én sikeresen megtörtént
a COLAS Hungária Kft. Technológiai Igazgatóság Központi Laboratórium akkreditációjának újratanúsítása. Az audit során a Nemzeti
Akkreditáló Testület (NAT) képviseletében Hell
Éva akkreditáló mérnök és dr. Ambrus Kálmán,
a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Út- és Vasútépítési Tanszék adjunktusa ellenôrizték és vizsgálták a laboratórium
mûködését, személyzetének felkészültségét.
Az akkreditálásról szóló törvény, az eljárási
szabályok és az ISO 17025 szabvány változásai
után elôször került sor ismétlô auditra.
A vizsgálólaboratórium minôségirányítási
rendszere az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005
„Vizsgáló és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános követelményei” címû
nemzeti szabvány követelményeire épül, de

pének kiemelt fontossága, valamint a folyamatos képzés-oktatás.
A helyszíni szemle keretében került sor a
laboratórium eszközeinek és néhány vizsgálatának megtekintésére (Los Angeles vizsgálat,
bitumen RTFO, aszfaltmerevség ITCY, útburkolat érdességmérése stb.), valamint az irányítási és mûszaki követelmények és a vizsgálati
dokumentáció ellenôrzésére.
A záró értekezlet után az auditorok gratuláltak a Központi Laboratórium teljesítményéhez
és az akkreditált státusz ismételt megszerzéséhez, az akkreditáció további fenntartásához.
Gonda József

Successful accreditation of the Central Laboratory of COLAS Hungary

tartalmazza a COLAS Hungária Kft.-nél mûködtetett minôség- és környezetirányítási
rendszer minden olyan elemét, amely a tevékenységi köréhez kapcsolódó mintavételi, mérési és vizsgálati szolgáltatások körében értelmezhetô.
Az új szabvány alkalmazása során elmondhatjuk, hogy a mûszaki tartalom lényegében
változatlan, a lényeges formai módosítások a
következô területeket célozzák meg: harmonizáció az ISO 9001-el, nagyobb hangsúly a
folyamatos fejlesztésen, és a személyzet szere-

On September 25th 2008 the Central Laboratory
and Technology Department of COLAS Hungary
Ltd. successfully passed the accreditation audit
conducted by Éva Hell accreditation engineer,
National Accreditation Board (NAT) and dr.
Kálmán Ambrus, assistant professor, Department
of Road and Railway Construction of the
Budapest University of Technology and
Economics, covering the operation of the laboratory and the qualification and skill of staff.
This repeated audit took place the first time
after the amendment of the Act on Accreditation,
the rules of procedure and the ISO 17025 standard.
The quality management system of the testing laboratory is built on the specifications of
national standard MSZ EN ISO/IEC 17025:2005
“On the General Requirements regarding the
Thorough Grounding of Testing and Calibrating
Laboratories”, yet it covers all the components of
the environmental management system imple-

mented at COLAS Hungary Ltd. interpreted in
terms of the sampling, measurement and testing
services related to the business of the company.
As regards the application of the new standard is
concerned, the technical scope practically has not
changed and the essential amendments in terms
of format relate to the following areas: harmonization with ISO 9001, more emphasis on ongoing development, more importance attached
to the role, skills and on-service training of staff.
The equipment and some tests of the laboratory such as Los Angeles test, bitumen RTFO,
asphalt stiffnes modulus by ITCY, road surface
roughness measurement, etc. were reviewed in
the frame of the site visit, along with the review
of management and technical requirements and
test documentation.
After the closing meeting the auditors congratulated the Central Laboratory on their performance and the repeated accreditation, and wished
success in conserving accreditation hereafter.
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Az ALTERRA Kft. pillére:
Horváth János szervizvezetô
■ Sok szeretettel köszöntelek, az ALTERRA
pilléreként. Több mint negyven év szolgálat a vállalatnál nagyon szép teljesítmény.
Kérlek, mesélj magadról és az eltelt negyvenvalahány évrôl!
1964-ben, még ipari tanuló koromban kerültem kapcsolatba a céggel, illetve annak elôdjével a Csatorna- és Vízvezeték-építô Vállalattal.
Másodéves inasként a CSÉV Mázsa téri Gépjavító üzemében töltöttem a gyakorlatot, a
következô évben pedig már a Közmû- és
Mélyépítô Vállalat különbözô mûhelyeiben
dolgoztam. Megfordultam a Lakatos utcában,
Gyöngyösön, Tiszaújvárosban. Az iskola befejeztével, 1966-ban karbantartó szerelôként
beléptem, Gyöngyösre kerültem. Két évig voltam itt. Javítottam a gépeket, kisgépkezelôi
tanfolyamot tartottam a kollégáknak és még
sok mindent, amit rámbíztak.
Késôbb a Budapesti Fôépítésvezetôségre, a
42. Építésvezetôségre, a kelenföldi átemelôhöz
kerültem, ahol most az ALTERRA a rekonst-

rukciós munkákat végzi. Itt is lehúztam
néhány évet. 71-ben megalakult a szervizcsapat. Négyen jártunk egy Csepel mûhelykocsival, és elláttuk a budapesti építésvezetôségeket. 7 építésvezetôség tartozott a hatáskö-
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rünkbe. Mozgalmas idôszak volt. 1975-ben
indult az orenburgi program. A Közmû- és
Mélyépítô építette az összes közmûvezetéket.
A cégtôl kb. 300 fô vágott neki a kalandnak.
1975 szeptemberében érkeztünk meg a táborba, elég nehéz körülmények közé. Négyen laktunk egy faházban, a szoba közepén egy asztal
volt, alatta kis villany hôsugárzó, és reggelre az
asztalon lévô kancsóba belefagyott a víz. Volt
olyan reggel, amikor arra ébredtem, hogy a
párnám nagyon puha. Húsz cm vastag havat
fújt be a szél, a faház sarkai nem zártak rendesen.
Az elsô karácsonyra a gyerekeseket hazaengedték. Én is itthon töltöttem az ünnepeket.
Január 9-én, amikor visszamentünk –40 oC
hideg fogadott. A gépek leálltak. Mindenütt
megfagyott az olaj: a váltóban, a diffiben, a
kormánymûben. Az elsô úton majdnem szakadékba zuhantunk, mert a kormányt nem
tudtam tekerni. Ilyen volt az elsô tél. A beavatás. Aztán a többi télen már nem voltak ilyen
hidegek, de mi már fel voltunk rá készülve.
Mindig volt egy ügyeletes csapat, akik hajnalban elindultak beindítani a gépeket. Benzinlámpa, hôlégfúvó, aztán ha beindult a gép,
elpöfögött reggelig (a gázolaj mindössze 1-2
kopek volt). A gépkezelôk reggel már meleg
gépbe ülhettek be, és kezdôdhetett a munka.
Eszembe jut egy történet. Egy kompreszszoralapot készítettünk, a közeli folyómederbôl bányásztuk és hoztuk az anyagot. Mikorra
készen lett az alap, az utak annyira elhasználódtak, hogy azt mondták, utat kell építeni.
Nem jelentett gondot. A gépek dolgoztak, a
folyómederbôl hoztak kavicsot, elterítették,
betömörítették, jobb lett, mint újkorában.
Egész éjszaka ment az útépítés. A folyóból kitermelt kavics nem egy osztályozott áru volt.
Volt benne apró kavics, de volt benne görgeteg
is. A gépek meg csak pakoltak, pakoltak. Fel
sem tûnt, hogy mi kerül fel a platóra. Másnap
reggel jött a meglepetés. Az éjszakai mûszakban kb. 15 bombát sikerült beépíteni az
útba. A kihívott tûzszerészek szerint mindegyik
éles volt, de szerencsére nem történt baj, nem
robbantak fel. Azt hiszem, nagyon vigyáztak
ránk föntrôl! Amikor letelt az orenburgi szerzôdés, azonnal hazajöttem. Nem hosszabbítottam, pedig marasztalt a fônököm.
■ Nem csodálom. Három év ilyen körülmények között, távol a családtól…
Ebben is szerencsém volt. A kinti munkahelyen két hónap szabadság járt mindenkinek.
Ezt általában egyben adták ki. Nekem sikerült
meggyôznöm a fônököt, hogy két részletben
tavasszal és ôsszel vehessem ki. Amikor tavaszszal hazamentem, megcsináltuk a ház alapját,

ôsszel pedig felhúztuk a falakat. Aztán tavaszszal megint folytattuk az építkezést és ôsszel
újra. Mire véget ért az orenburgi munkám,
sikerült itthon is felépíteni a házat. De ebben
a feleségem, Kati segítségére is szükség volt.
Mindent elôkészített, hogy jól menjen a munka. És eközben még dolgozott, gyereket nevelt.
■ Szóval visszatérve az „alterrás” munkáidra, Orenburg után mi történt veled?
Utána pesti munkahelyeim voltak. Elôször néhány hónapig gépkezelô voltam egy Volvón,
majd a gépészeti csoportvezetô lettem a Délpesti kórháznál. 1980-ban egy gépész mûvezetôi tanfolyam után az Ihász utcai mûhelybe
kerültem. Ez a pesti részlegnek volt a javító
karbantartó mûhelye. Aztán az 52. Építésvezetôség fôgépésze lettem. Voltak összevonások,

A Pillar for ALTERRA Ltd.
– János Horváth
service station leader
Welcome as a pillar of ALTERRA. Over forty
years of service at the company is quite a performance. Please tell us about yourself and the
past forty odd years.
- The Orenburg program commenced in
1975. The Közmû- és Mélyépítô (Utility
Construction and Civil Engineering) had all of
the public utilities pipes built. Approximately
300 persons started on the venture.
We arrived at the camp in September ‘75
under rather difficult circumstances. There were
four of us living in a log cabin, there was a table
in the middle of the room with a small electrical heater underneath and by the morning the
water had frozen in the jug on the table. One
morning I woke up thinking how soft my pillow
was – the wind had blown in about twenty centimetres of snow and you could hear the wind
whistling in every corner of the cabin.
After this I worked in Budapest.
Then I became the Chief Mechanician of the
52nd Building Manager’s Office. There were
consolidations, reorganisations and transfers,
but until 1996 this was my role. Since then for
the last twelve years I have been directing the
work at the service station.
- If I hadn’t known you for a long time, I
could still guess your hobby as the wall in your
room is covered by viticulture certificates of
merit.
- They are here because there is no more
room in the cellar.
In the summer of the year before last someone from the Union came to us from COLAS.
We showed him around in the workshop, went
to see the social establishments, then at the end
of the visit I invited him to the cellar for a little
wine tasting. One of the white wines, I think it
was the “Zengô” he really liked. He praised how
nice it was. I think this is not bad coming from
a Frenchman.

Árvai Ottó, Somi Géza, Horváth János 1976-ban
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átszervezések, áthelyezések, de 1996-ig már
folyamatosan ezt csináltam. Tizenkét éve pedig a Szerviz munkáját irányítom.
■ Ha nem ismernélek régóta, akkor is kitalálnám a hobbidat. Tele van a szobád fala
borászati elismerô oklevelekkel.
Azért vannak itt, mert a pincében már nem
fértek el. Tavalyelôtt nyáron a COLAS-tól érkezett hozzánk egy szakszervezetis. Körbevezettük a mûhelyben, megmutattuk a szociális létesítményeket, majd a látogatás végeztével
meginvitáltam a pincébe egy kis borkóstolásra.
Az egyik fehér – azt hiszem a „Zengô” – nagyon
ízlett neki. Dicsérte, hogy milyen finom. Azt
hiszem ez nem rossz egy francia szájából.
- Kedves Jancsi! Köszönöm a beszélgetést.
Az életpályáddal példát mutatsz nekünk a
szakmai elhivatottságból, a cég iránti elkötelezettségbôl. Kívánom, hogy a következô 40 évben szakíts egy kis idôt a jól megérdemelt pihenésre is.
Kerti Márta

Az ALTERRA Kft. pillére:
Oláh Ferenc laboratóriumvezetô
Oláh Feri igazi (beton) pillére az ALTERRÁ-nak,
36 éve dolgozik köztünk, munkahelyrôl munkahelyre jár és minôsíti a munkarészeket, elvégzett
munkákat, „hol tömör”-en, hol pedig kevésbé.
Ha jól végzett munkát talál, „sugárzik” az arca
az örömtôl, ha nem, (próba) kockát törne mérgében a látottak miatt.

■ Sokan régóta ismernek, és tudnak rólad
pár dolgot. Kérlek, rendszerezd egy kicsit
az életpályádat, hátha még nekik is tudunk itt újat mondani!
A „hûség városában”, Sopronban érettségiztem 1972-ben, a Széchenyi István Gimnázium
és Postaforgalmi Szakközépiskolában. Egy hónapos postáskodás után, az év augusztusában
már az akkori Közmû- és Mélyépítô Vállalatnál kezdtem el a munkát. Laboránsként dolgoztam a beton- és talajvizsgálatok csoportnál, e mellett akkor létezett még egy radiológiai csoport is. Abban az idôben Szalayné volt
a laborvezetô. Közben a Kvassay Jenô Út- és
Vasútépítési Szakközépiskolában tanultam, és
hídépítô technikusként végeztem, majd az Ybl
Miklós Mûszaki Fôiskolán 1987-ben építômérnökként diplomáztam. Ettôl az idôponttól vagyok a laboratórium vezetôje. A kezdetekben laboránsként sok lakótelep lakásépítési, illetve ehhez kapcsolódó közmûvezetéképítési vizsgálatában vettem részt. Késôbb
munkánk túlnyomó része a csatornaépítések
vizsgálataihoz kötôdött, az akkori radiológus
csapat pedig a távhôvezeték-építéseken vizsgált sokat. Nem volt ritka a házgyári építkezéseken az alapozások minôsítô vizsgálata sem.
Abban az idôben a mintavevô készletet összepakolva vonattal jártunk elvégezni a vizsgálatokat az ország távolabbi pontjaira.
■ Milyen jelentôs állomásai voltak a laboratórium életének?
A már említett két csoport kezdetekben
14–15 fôvel mûködött, és helyileg a Lakatos

utcában volt a labor. A privatizáció nagy változást hozott, 1993-ban a létszám 5 fôre,
majd 4-re apadt, és költöztünk is. Ekkor kerültünk ki Budaörsre, a mostani NLI épületébe,
ahol már egy csoport végezte a beton-, talajés radiológiai vizsgálatokat. Jelenlegi helyén 4
éve mûködik a Labor, 11 éve pedig az Akreditált laboratórium címmel büszkélkedhetünk.
Munkáink arányát tekintve túlnyomó részben
társaságunknak végzünk vizsgálatokat, kis
részarányú a más, úgynevezett külsôs cégeknek végzett munka.
■ Milyen a labor jelenlegi csapata?
Remek kis csapat a mostani. Úgy emlékszem

A Pillar for ALTERRA Ltd.:
Ferenc Oláh, head of laboratory
- I’ve heard that I can greet you as the newest graduate
at the company, is that right?
- I wanted to “delve deeper” into my profession,
specifically in a certain aspect of it, namely that of concrete technology. That’s why as a mature student I registered for the Specialist Engineering in Concrete
Technology course at the Budapest University of
Technology and Economics for which I received my
degree this July. I am pleased that I can be of help to
my colleagues with the knowledge that I have gained in
this field.
- Is stability also true for other parts of your life?
– I am not the “jumping type”. I have always been
happy to come to work here and I still do, I meet many
new tasks and challenges day after day. I have always
tried to do my best in answering my colleagues’ questions, in addition, my interest in the subject also motivated me to train further.
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Diplomavédés közben

vissza, mindig jó közösséget alkottunk. Volt
idô, hogy saját kispályás focicsapattal tudtunk
kiállni a vállalati rendezvényeken. A mostani
gárda – velem együtt 7 fô – is összetartó, a
munkán kívül is sok közös kiránduláson, rendezvényen veszünk együtt részt. Mindenkit
külön egyéniségnek tartok, és a korbeli összetétel szintén jó eloszlást mutat.
■ Úgy hallottam cégünk legfrissebb diplomásaként is köszönthetlek, igaz ez?
Szerettem volna elmélyülni a szakmámban,
illetve annak bizonyos válfajában, a betontechnológiában. Ezért vén fejjel beiratkoztam

57)
József ( di
Medla
es
v
ö
k
grád
CÉK nó em
üz
ség:
Képzett ikus
hn
c
e
gépészt évek: 37
i
t
la
Gyakor

46

A COLAS CSOPORT XII/5

a Budapesti Mûszaki Egyetem betontechnológiai szakmérnöki szakára és idén júliusban
diplomáztam. Örülök annak, hogy ha kollégáimnak is segítségére lehetek az e téren szerzett
ismeretekkel.
■ Az állandóság életed más területén is igaz?
Nem vagyok egy „ugráló típus”. Minden nap
örömmel jöttem és jövök be ma is dolgozni a
munkahelyre. Sok új feladattal, kihívással
találkozom nap mint nap. A kollégák kérdéseire mindig igyekszem a legjobb tudásom szerint választ adni, a saját érdeklôdésem mellett
ez is motivált abban, hogy képezzem magam.

A magánéletemre is jellemzô az állandóság.
1976-ban nôsültem meg, attól kezdve Vecsésen élek. A szenvedélyek, hobbik terén már
nem ennyire egyértelmû a dolog, vannak újak
is közöttük. A horgászat állandó és régi hobbi.
Örülök annak, hogy Nádai Ibivel és Jenôvel
együtt részem lehetett a Halterra elindításában. A futball egyre hátrébb szorul, de helyette rátaláltam a motorozásra.
■ Ha jól érzem, szerencsésnek tartod magad,
hogy a munkád nagyrészt a természethez,
terephez köt, hiszen a szabadidôdet is ott
töltöd a legszívesebben.
Az ország településeit, tájait bejárja az ember
a vizsgálatok kapcsán, amit úgy fogok fel,
mintha kirándulást tennék egy másfajta okból, és ezt így nagy szeretettel teszem. Hétvégén is sokat kirándulok, és ehhez kapcsolódik
a legújabb hobbim: a gombászkodás. Jó érzés
megismerni, felismerni a gombákat, és nem
utolsósorban nagyon ízletesek, finomak is. Az
utóbbi idôben többet foglalkozom a szôlômûveléssel és borkészítéssel is.
■ Kívánom, hogy ne a fáradékonyság, roskadás legyen jellemzô az elkövetkezô napjaidban sem, hanem a teherbírás, illetve a
borbéli kevés víztartalom.
Patócs Zsolt

Az Északkô pillére:
Medla József
2008. augusztus 30-án, a Társaság üzemei közül elsôként, került sor a bányásznapi ünnepség megtartására a nógrádkövesdi üzemben.
Ennek oka elsôsorban az üzemvezetô személyének változása volt, ugyanis a korábbi üzemvezetô – Erdei József – a tállyai üzem vezetôje,
míg a gyöngyössolymosi üzem vezetôje, Holló
Péter 2008. szeptember 1-jétôl a nógrádkövesdi üzem vezetôje lesz. Az ünnepség elsô részében Erdei József üzemvezetô köszöntötte az
üzem dolgozóit, valamint utódját, Holló Péter
urat, majd ezt követôen két Bányász Szolgálati
Oklevél átadására került sor. A két kitüntetett
dolgozó Nándori István, aki 40 éves, illetve
Medla József, aki 23 éves munkája elismeréseként kapott kitüntetést és jutalmat.
Medla Józsefet kértem fel egy rövid beszélgetésre, hogy mondjon pár gondolatot munkájáról, családjáról, hobbijáról.
■ Gratulálok a kitüntetésedhez! Úgy tudom,
10 éven belül másodszor sikerült kiérdemelned e megtiszteltetést.
Köszönöm a gratulációt! Valóban ez a második elismerésem, ezt megelôzôen 1998-ban
részesültem Bányász Szolgálati Oklevél kitüntetésben.

■ Mióta dolgozol az üzemben és milyen
munkaköröket láttál el?
A Közép-magyarországi Kôbánya Vállalathoz
1985-ben kerültem gépészeti elôadóként.
Késôbb munka- és tûzvédelmi vezetô voltam.
1992-ben a vállalatnál átszervezéseket hajtottak végre, ennek során a telepi feldolgozó rész
vezetôje lettem. A 2000. évben végrehajtott

Pillar of Északkô:
Mr. József Medla
On August 20th, 2008, the Nógrádkövesd plant
was the first among the company’s workshops
to organize the Miners’ Day ceremony. Mr.
József Medla received a Miners’ Service Certificate in acknowledgement of his 23 years of
employment.
He came to work at the Stone Quarry Company of Middle Hungary in 1985 as mechanic
engineering executive.
After the investment performed in the Bercel
quarry in 2000 the entire processing plant was
transferred to the quarry, where he now works
as a quarry master, a dispatcher center operator
and he is also responsible for scales operational
duties. He has also been dealing with quality
controlling since 2002.

bercelbányai beruházás után a teljes feldolgozómû is a bányába került, ahol bányamester,
diszpécserközpont-kezelô, valamint mérlegkezelô feladatokat láttam el. Ezek mellett 2002tôl minôség-ellenôrzéssel is foglalkozom.
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A Társaság központjában az idei bányásznapon Böszörményiné Lechner Éva pénzügyi és
számviteli osztályvezetô Bányász Szolgálati Oklevél kitüntetésben részesült 11 éves munkaviszonya elismeréseképpen. Ez alkalomból kértem fel egy beszélgetésre.
■ Gratulálok a kitüntetéshez, úgy láttam
meglepôdtél, amikor a nevedet hallottad!
Tényleg nem számítottam rá, mivel ezt a 11
évet nem folyamatosan töltöttem a cégnél.

Kollégáimmal szoros kapcsolatot tartok annak
érdekében, hogy az új mûszaki elôírásoknak
és szabványoknak megfeleljenek az általunk
gyártott termékek. A gyártásellenôrzés végzése
során ma már az MSZ EN termékszabványok-
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nak megfelelô üzemi gyártásellenôrzési rendszert mûködtetnünk.
■ Mondanál pár szót az iskoláidról?
Az általános iskola elvégzése után a Gödöllôi
Szakmunkásképzô Intézetben esztergályos
szakmunkás-bizonyítványt szereztem, de
mivel ezzel nem elégedtem meg, ezért 1985ben Vácott a Gépipari Szakközépiskolában
leérettségiztem, majd 1987-ben gépésztechnikus oklevelet kaptam.
■ Szabadidôdet rendszerint a családoddal
töltöd?
A rendelkezésemre álló kevés szabadidômet
feleségemmel és 19 éves nagylányommal töltöm, együtt tervezzük a közös programokat.
■ Még egyszer gratulálok a kitüntetéshez és
egyben köszönöm a beszélgetést! Céljaid
megvalósításához neked és családodnak is
sok sikert és jó egészséget kívánok!
Nagy Pál

Az Északkô pillére:
Böszörményiné Lechner Éva
■ Volt kötôdésed tarcaliként az Északkôhöz?
A házunkból ráláttunk az irodára, és a szôlônk
a tarcali üzem közelében volt, de szüleim nem
dolgoztak a bányában. Mezôkövesden az
I. László Közgazdasági Szakközépiskolában érettségiztem, és utána jelentkeztem a céghez arra
az esetre, ha nem sikerül a felvételim. Felvettek
a salgótarjáni fôiskolára, miközben kiderült,
hogy a bánya munkát nem, ösztöndíjat viszont tud adni. Így a kôbánya ösztöndíjasaként
végeztem ipari, ma már vállalatgazdálkodási
szakon 1987-ben. Osztályvezetô-helyettesként
kezdtem, innen mentem el 1990-ben gyesre.
Közben megtörtént a privatizáció, a létszám is
erôsen lecsökkent, így már nem tudtam viszszajönni 5 évvel késôbb. Rövid ideig Tarcalon,
a Futura Kft.-nél dolgoztam, majd onnan
mentem át Tokajba, a Tokaj–Hétszôlô Rt.-hez.
■ Milyen volt ez a váltás számodra?
Jó iskola volt, az önálló munkavégzést ott tanultam meg. Hárman voltunk az irodán, bármilyen jellegû probléma esetén tudni kellett
intézkedni.
■ Mikor kerültél vissza a társasághoz?
Korábbi fônököm, Szabó Tibor 2004-ben hívott vissza a pénzügyre. Némi gondolkodás
után igent mondtam. Ebben szerepet játszott
a nosztalgia és a helyi munkavégzés, valamint
az, hogy a kollektíva nagy részét jól ismertem.
■ Mennyiben változott a munkád az évek
során?
Technikailag sokat fejlôdött, ami segíti a munkavégzést, de pontosan ennek köszönhetôen a
létszám erôsen lecsökkent, így a hóvégi zárásra

szánt idô is, ami gyors és pontos munkavégzést tesz szükségessé. Több munkakörben otthon kell lenni, hogy az esetleges helyettesítéseket meg tudjuk oldani. Az állandóan változó
adókörnyezet sem könnyíti meg a munkánkat.
■ Mondanál néhány szót a családodról?
Férjemmel, két lányommal és az édesanyámmal élünk együtt. Férjem tehergépkocsi-vezetô, általában Oroszország felé szállít. A lányaink másodikos és negyedikes gimnazisták.
Munka után ott a ház körüli kert, ahol évrôl
évre csökken a vetemény aránya a virágokkal
szemben.
■ Köszönöm a beszélgetést!
Csillag Pál

Pillar of Északkô:
Mrs. Éva Lechner Böszörményi
Mrs. Éva Lechner Böszörményi, head of the
finance and accounting department, received a
Miners’ Service Certificate on this year’s
Miners’ Day at the headquarter of the company, in acknowledgement of her 11 years of
employment.
She applied for a job at the company after
she had graduated from secondary school. She
got admitted to the College in Salgótarján, and
she graduated as a scholarship student in the
industry department, which is now called company management department, in 1987. She
started to work as deputy head of department
and then went on a maternity leave in 1990.
Her former boss, Mr. Tibor Szabó invited
her to work at the finance department in 2004.
After some thinking she accepted the job.
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Alain Benquet úr, a COLAS Közép-európai
Igazgatóságának vezetôje, az Építéstudományi
Egyesület Tiszteletbeli Tagja kitüntetô címet
nyerte el.

Az ÉTE Mérnöki Létesítményi és Közmûépítési Szakosztály javaslatára a magyar
közmû- és mélyépítés, valamint az útépítés
területén több mint 8 éve végzett kiemelkedô
cégszervezô és szakmai munkájának jutalmául érdemelte ki ezt az igen ritka elismerést.
Mr. Alain Benquet leader of EasternEuropean Directory of COLAS has gained the
honourable title “Honorable member of
Association for Building Sciences”. He has
gained this very rare honour upon proposal
of Department for Engineering Projects and
for Public Utilities of ÉTE for this distinguished company organisating and professional work for more than 8 years on area of
Hungarian civil engineering, road and public
utility building.

Az 1998-as év a DEBMUT Rt.-nél a vállalkozás tükrében
A mai kiélezett piaci versenyben minden cég
sikeres mûködésének alapja a vállalkozás. Az
1998-as év elején a DEBMUT Rt. addig megkötött szerzôdései több hónapra biztosították
a folyamatos munkavégzést. A legnagyobb volumenû építési munkáink a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium megrendelésére, a PHARE-program keretén belül épülô
útvonal-rehabilitációkból tevôdnek ki.
Különös odafigyelést igényelnek a hagyományos mûködési területen kívül esô munkák, így az ebbe a körbe tartozó „Siklós, északi elkerülô út építési beruházás és a Szentest
elkerülô út építési munkáinak II. üteme” tenderanyagának összeállítása, az építési munkákban részt vevô, potenciális alvállalkozók,
beszállítók megkeresése. Társaságunk további
sikeres mûködésének egyik záloga a vállalkozás és a kivitelezés összehangolt munkája, az elvárásoknak megfelelôen, megrendelôink megelégedésére.

1998 in the Light of the
Undertakings at DEBMUT Rt
In today’s fierce competition for market
share, the basis for the successful operation
for every company is the undertaking. At the
beginning of 1998, the contracts DEBMUT Rt
had entered into prior to that time, ensured
continuous work for several months. The
largest scale projects were made up of route
rehabilitations that were built within the
framework of the PHARE programme for the
Ministry of Transport, Telecommunication
and Water.
One of the pledges that helps to ensure the
successful operation of our company is this
work of harmonising the undertaking and the
construction in accordance with the requirements and the satisfaction of our customers.

Az anyagvizsgálatok korszerûsítése
az EGUT Rt.-nél
Társaságunknál az elmúlt évek dinamikus
forgalomnövekedésével párhuzamosan a
minôségbiztosítás kérdése is fokozott figyelmet kapott. Az idei évünk legnagyobb
munkáján, az M0-áson a helyszíni laboratóriumunk már több mint kétezer vizsgálatot
hajtott végre, s munkatársaival napra készen
biztosítja a rendkívül feszített ütemû
kivitelezés és helyszíni stabilizációgyártás
pontos kiszolgálását, a megrendelôi elvárások
kielégítését.
A fejlesztési tevékenység természetesen
sohasem érhet véget, hiszen a mindennapi
munka újabb és újabb igényeket hoz felszínre.
A COLAS közismerten gazdag szakmai
háttere és a közelmúltban felavatott párizsi
high-tech laboratóriuma a meglévô internetes kapcsolatainkat használva további,
szinte korlátlan lehetôségeket jelenthet.
Koletán István
a központi laboratórium vezetôje

Technical development modernization of material tests at EGUT
In the past few years simoultaneously to the
dinamic increase of turnover also the matter
of the quality assurance has gained an
increased attention.
At our largest project this year, at the M0,
our on-site laboratory performed over two
thousands tests and the staff ensured the upto-date precise servicing of the extraordinarily tightly scheduled construction and on site
stabilisation production, fully satisfying customer requirements.
The development activity naturally can
never end, as everyday work brings newer
and newer requirements to the surface.
The well-known rich professional background of COLAS and its high-tech laboratory opened in Paris int he last time can give us
nearly unlimited possibilities using our existing connections through internet.
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Színházavató
Új teátrummal bôvült a Tokaji Kulturális- és
Konferencia Központ, amely méltán igényt
tarthat a városba érkezôk figyelmére. A világörökség részeként elismert város legfrissebb
nevezetessége két létesítmény együttesébôl, az
egykori zsinagóga gyönyörûen felújított épületébôl, valamint a Paulay Ede Színházból áll.
A régi izraelita imaház impozáns méretei, a
város történelmérôl árulkodó architektúrája
önmagában is megkapó látványt nyújt a
szemlélôdônek, azonban a mellette emelt,
minden ízében modern, ugyanakkor emberközeli és barátságos teátrum, s e kettô harmóniája páratlan élményt nyújt az ide látogatóknak. A közel egymilliárd forintot felemésztô,
mintegy 300 fô befogadására alkalmas színház
nem csupán külsô jegyei, hanem minôségi és
a mai kor technikai szintjén felszerelt belsô
terei miatt is kiválóan alkalmas arra, hogy otthont adjon a város rangjához méltó kulturális
eseményeknek. Az új komplexum az elôadómûvészetek mellett nemzetközi konferenciák
és rendezvények helyszínéül is szolgál.
Csillag Pál

Theater opening
The Tokaj Cultural and Conference Center that has recently been expanded with the new theater is surely something all visitors coming to the city should come and see. The newest place
of interest of the city, which is acknowledged as part of the world heritage, consists of the unity
of two establishments: the beautifully renovated building of the former synagogue and the Ede
Paulay Theater. The imposing dimensions of the old Israelite house of prayer and its architecture that tells us about the history of the town of Tokaj are a fascinating sight in themselves
for the viewers, but the new building erected next to it, modern in every little detail, but built
with a friendly design, the harmony of these two buildings gives an unparallel experience for
everyone visiting the place. The theater, whose construction cost nearly one thousand million
forints, has a capacity of receiving as many as 300 people, and due to both its outer characteristics and its inner spaces, provided with state of the art quality technical equipment, we can
say that it will be a home to cultural events that meet the rank of the city. The new establishment will be a scene for international conferences and programs as well.

SZABADIDÔ

Bányásznap
A nyár végét elmaradhatatlanul a bányásznapok is jelzik, hiszen immár 58 éve kerülnek
szeptember elején megrendezésre. Az idei
központi ünnepséget szeptember 4-én, Komlón rendezték meg, ahol Varga József kollegánk
miniszteri kitüntetésben, Hollókôi Sándor kollegánk pedig Bányász Szolgálati Oklevél elismerésben részesült.
A tavalyi év eredményei alapján úgy gondoltuk, a 2008-as esztendô csak jobb lehet. Ezt
sajnos az idei év eddig nem igazolta. A beruházások elmaradása, fôleg Kelet-Magyarországon, nehéz helyzetbe hozta a termelô üzemeinket. Ezt Cseh Zoltán ügyvezetô szerint munkaerô-átcsoportosítással, szoros, a költségeket
megfogó gazdálkodással tudjuk kezelni.
Az ünnepségeken az alábbi dolgozók
vehettek át
Bányász Szolgálati Oklevelet:
Hollókôi Sándor 39 év Tállya
Knizner Zoltán 34 év Tállya
Lengyel Zsolt
10 év Tállya
Réti István
10 év Tállya
Tóth Istvánné
37 év Recsk
Medla József
23 év Nógrádkövesd
Nándori István 40 év Nógrádkövesd
Zakuczki István 40 év Bodrogkeresztúr
Buzás István
37 év Szob
Csiszor Géza
30 év Gyöngyössolymos
Böszörményiné
Lechner Éva 11 év Központ
Sájer Antal
27 év Központ
Kiváló Bányász miniszteri kitüntetést:
Varga József
36 év Tarcal

Tállyai Bányásznap

A tokaji bányásznap igazi családi napként
telt el. A gyereklétszámot immár a fiatal kollé-

gák ifjú csemetéi és a büszke nagyszülôk unokái is növelték.
Benkô Sándor

Miners’ Day

Osváth Zoltán, Gyarmati Zsófi

The Miners’ Day ceremonial events give an
unambiguous indication of the end of summer,
as the program has been organized in early
September for as long as 58 years now. This year
the central ceremony was held on September
4th in Komló, where our colleague, József Varga,
received a Ministerial Distinction, and another
colleague, Sándor Hollókôi, received a Miners’
Service Certificate.
On the basis of last year’s results we thought
that year 2008 could only be better.
Unfortunately this has so far proved to be a
wrong expectation. The lack of investment projects, especially in Eastern Hungary, put our
manufacturing plants in a very difficult position. As managing director Mr. Zoltán Cseh
informed the employees at the center this situation could be resolved by means of regrouping
workforce and strict financial management that
has control over expenditure at all times.

Elôttem az utódom: Csillag Pál – Csillag Anna, Kertész Botond – Kertész Éva, Nagy Norbert – Nagy Laura
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Bányásznap – Családi nap

A foci nem maradhat ki!

VII. Építész–Mérnök Golf Kupa
Szeptember 6-án immár hetedik alkalommal
rendezték meg az Építész–Mérnök Golf Kupát
a tatai Old Lake Golf Klubban. A kissé szeles és
felhős őszi napon a versenyzőkkel együtt közel
400 ember volt jelen az eseményen. Miközben
a 8 nő és a 64 férfi induló megküzdött egymással, a közönségnek is akadt módja további szórakozásra: golfpályatúra, golfoktatás,
orvosi diagnosztika, quad, lovas programok,
utazás lovashintón az Öreg-tóhoz, ugrálóvár a
gyerekeknek, tesztvezetés, városnézés kisvonattal.
A gyönyörű környezetnek és a jó szervezésnek köszönhetően a versenyzők és a nagyközönség is remekül érezte magát.

VIIth Architects vs Engineers Golf Cup
The Architects vs Engineers Golf Cup was organised on
6th September for the seventh time in the Old Lake
Golf Club in Tata. On the slightly windy and cloudy
autumn day nearly 400 people including the competitors were present at the event. While 8 women and 64
men fought against each other, the audience had an
additional opportunity for further entertainment: e.g.
golfcourse tour, golf tutorial, medical diagnistics, quad,
horse programmes, travelling in a horse pulled carriage
to the Öreg-tó (Old Lake), bouncy castle for children,
test drives and sightseeing on a small train.
Thanks to the beautiful environment and the
excellent organisation, both the competitors and the
audience had a great time.
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Nagy sikerû rendezvény a Duna-parton
Augusztus közepén a COLAS Hungária Kft. országos rendezvényére került sor a Fadddombori üdülôtelepen. A COLAS SA magyarországi cégcsoportja emlékezetes családi nap
keretén belül látta vendégül dolgozóit és családtagjaikat. A hagyományteremtô rendezvény a tartalmas kikapcsolódás, élménydús
szórakozás mellett alkalmat teremtett arra,
hogy az ország számos pontjáról érkezô kollégák megismerjék egymást, és elmélyítsék
baráti kapcsolataikat.
A hat magyarországi építôipari társaság a
közvetlen tulajdonos COLAS Hungária Kft.-én
keresztül kapcsolódik a francia COLAS világméretû családjához. A többszáz résztvevôs
Duna-parti rendezvényt nemcsak a COLAS
Hungária Kft. vezetôsége, de a cég franciaországi képviselôi is megtisztelték jelenlétükkel.
Az üdülôtelepen igazi kirándulóidô fogadta az érkezô vendégeket. A gazdag programkínálatban gyerekek és felnôttek, mozgást és
csendesebb tevékenységet kedvelôk egyaránt
találhattak kedvükre valót.
A meghirdetett egyéni és csapatversenyek
közül a foci- és a horgászverseny tartott számot a legnagyobb érdeklôdésre. A résztvevôk
legnagyobb megelégedésére a zsûri a díjak
odaítélése során elsôsorban a részvétel fontosságára helyezte a hangsúlyt. A horgászverseny
fôdíja egy kerékpár volt, de a díjkiosztókat követôen – melyeken a cég vezetôi közül többen
is közremûködtek – szinte egyetlenegy versenyzô sem távozott üres kézzel.
A gyerekeket is számos szabadtéri program
várta. Az osztatlan és szünet nélküli érdeklôdéssel bíró ugrálóvár mellett ügyességi vetélkedôk sora nyújtott lehetôséget az izgalmakkal teli kikapcsolódásra – köztük nem egy a
helyszín hangulatához igazodva vízzel kapcsolatos játék volt.
Bukros István építésvezetô, „fôszakács” irányításával óriási bográcsokban fôtt az ebéd.
Többféle, ízletesebbnél ízletesebb pörkölt közül lehetett választani, így például finom
kakaspörkölt, de akár vadból készült fogások
is tányérra kerülhettek. A vendéglátást bôsé-

Successful event on the bank of the
Danube

ges italválaszték – sör, üdítôk, kávé – egészítette ki, de a gyerekekrôl sem feledkeztek meg,
jégkrémekkel kedveskedtek nekik.
A mindenki számára emlékezetes napot a
Junior Stars Szekszárd Big Band zenekar koncertje zárta.
Puskás Imre

In the mid of august, a national event was organised by
COLAS Hungária Ltd. at the Fadd-Dombor resort area.
During this memorable family event, the Hungarian
company group of COLAS S.A. held a party for its
employees and their family members. Besides intensive
relaxation and exciting entertainment, the event liable
to become a tradition also provided a possibility for
the people gathered from various places in the Country
to get to know each other and consolidate their relationships. The six Hungarian construction companies
are connected to the global network of the French
COLAS through their direct owner, COLAS Hungária
Ltd.. In addition to the management of COLAS
Hungária Ltd., the event on the bank of the Danube
gathering several hundred people was also attended by
representatives of the company from France.

SZABADIDÔ

COLAS Hungária Fotópályázat 2008

A COLAS Csoportban dolgozó munkavállalók részére fotópályázatot
hirdetünk a 2008. évre. A fotókat három témakörben lehet beküldeni:
MUNKATÁRSAINK – TERMÉSZET – SZABADIDÔ
A fotók beküldésének határideje: 2008. december 20.,
de folyamatosan, év közben is várjuk a fotókat, mert elôzetesen szeretnénk néhányat az újságban megjelentetni.
Mindegyik témakörben díjak kerülnek átadásra üdülési csekk formájában.
I. díj
II. díj
III. díj

110 000 Ft
80 000 Ft
60 000 Ft

A nyertesek fotóit a nevek feltüntetésével megjelentetjük lapunkban,
illetve megfelelô színvonal esetén külön kiadványban.
A pályázat beküldésével minden résztvevô automatikusan lemond a
fotóval kapcsolatos minden jogáról! A fotót, illetve annak hordozóját
nem szolgáltatjuk vissza!
A fotókat minimum 3 megapixeles digitális fényképezôgéppel készítve, eredeti, javítatlan formában, CD- vagy DVD-hordozón, vagy emailen kérjük a szerkesztôségbe beküldeni.

(A 2006. évi fotópályázat díjnyertes képei)

Hagyományos fotókat is elfogadunk, minimum 10x15 cm-es papírképként. Egy pályázó több képet is küldhet. Az év során beérkezett fotókat
szakértô zsûri tekinti át, és választja ki a díjazottakat.
Kedves kollégák! Várjuk szebbnél szebb, ötletesebbnél ötletesebb pályamunkáikat mindennapi életünkrôl és környezetünkrôl!

COLAS Hungária Photo Competition 2008
We announce a photo competiton for the employees of the COLAS Hungária Group for 2008. Photos are welcomed in three categories:
OUR WORKMATES – NATURE – SPARE TIME
Closing date for entries is 20th of December, 2008, but we expect your photos throughout the year, as we want to publish some of them in
the magazine.
1st prize: 110 thousand HUF, 2nd prize: 80 thousand HUF 3rd prize: 60 thousand HUF
The photos and names of the winners will be published in our magazine and, if the quality of the pictures is adequate, in an individual publication as well. One competitor can send more photos. A professional jury will evaluate the photos submitted during the year and select the
winners. Dear collegues, We are lokking forward to recieve beautiful and inventive photographs presenting our everyday lives and the environment around us!
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A Bükk hazánk legnagyobb összefüggô kiemelkedése. A Mátra központi csúcsa, a Kékes 60–
80 méterrel magasabb, mint a Bükk számos
csúcsa: a „kövek”, de 600–900 méter magasan
elterülô fennsíkjával mégis az ország legmagasabb része. Területe 2500 km2, hazánk terének
2,6%-a. Nemzeti park, mégis kevesen ismerik.
Ennek egy oka van: a völgyekben elterülô számos nemzetközi hírû érdekesség mellett a
fennsík ismeretlen, mert gépjármûvel tilos a
közlekedés. A mai ember pedig sajnos csak az
autós turizmust ismeri. Így a csodálatos kilátás a kövekrôl, a fennsík változatos töbrökkel,
dolinákkal tagolt felszíne, a festôi mészkôsziklák, az ôszi Bükk leírhatatlan szépsége csak
keveseknek adatik meg.
Herman Ottó az óriások asztalának nevezte a fennsíkot, a szélein emelkedô csúcsok pedig a körben ülô óriások. A turistautak mellett
a feljutást a szilvásváradi és a garadnai két
autóút könnyíti meg. A szilvásváradi a szebb
és változatosabb, mert a szûk Tótfalusi-völgybôl látványos szerpentinen lehet a 700 méteres magasságba feljutni. A természeti szépségek leírása mellett az út és a közlekedési emlékek bemutatása a célom. Pallavicini ôrgróf
éppen kilencven éve építette ki a fennsíkra
vezetô köves utat. Az igazi, embert próbáló
Az őszi Bükk csodálatos színei

„Ha itt az ôsz,
akkor Bükk-fennsík”
útépítést több sziklavonulat is nehezítette. A
fennsík úgynevezett bejáratát egy hatalmas
sziklatömb ôrizte. Az I. világháború idején itt
raboskodó olasz hadifoglyok végezték el a
kapunyitást. Munkájuk emlékét emléktábla
ôrzi, és a helyszínt pedig azóta Olasz-kapunak
hívják. Eger és Miskolc között évtizedekig ez
az út biztosította az összeköttetést a fennsíkon
át. (1952-re készült el az új út.)
A Szalajka-völgybôl fölfelé emelkedik az
egyik legszebb bükki sziklavonulat, a Gerennavár. Honfoglalás elôtti erôdítmény. Tetejérôl
különleges kilátást, panorámát nyújt. Az egyik
sziklafalon van elhelyezve a Bükk áldozatainak
és neves kutatóinak szimbolikus temetôje.
Érdemes felkeresni, és egy szál virággal emlékezni rájuk.
A sziklafaltól pár száz méterre található az
ország egyetlen és különleges ipari emlékmûve: a kisvasút kötélpályás felvonója. A drótkötélpálya és a felvonó még áll. Egykor több száz
méter magasságba húzták fel itt a szerelvényeket, hogy segítsék a fakitermelést és a közlekedést a fennsíkon.
Október elsô napjaira érik a som, a mogyoró, virágzik a száras és száratlan bábakalács
és számos ôszi virágkülönlegesség. A fennsík
festôi szépségét pedig az itt egyedülálló vegyes

faállomány barnulása, sárgulása nyújtja. Tölgy
37%, bükk 14%, cser és gyertyán 14–14% és
még számos különleges facsoport, összesen
kétezer növényfajta található. Igen változatos
az állatvilág. A vadon élô nagyvadak mellett
(szarvas, ôz, muflon, vaddisznó) egyedülálló a
kisállat- és madárvilág. Itt tenyésztik és nevelik a világhírû lipicai ménest. Az 1855–1866
közötti idôkben a nagy fôúri téli vadászatokon
nem egy alkalommal még 200 körüli farkast
lôttek a fennsíkon. Az érdekességek sorát folytatva várak, barlangok, sziklaüregek, víznyelôk, bércek, a Bükk alján pedig számos hôforrás varázsolja el az ide látogatókat.
A Bükk-fennsík csodálatos szépsége minden gyalogolni vágyót vár, hiszen a különleges
látnivalókat (bánkúti kilátó, jávorkúti ôsfenyves, Háromkút, Nagy-mezô és a Zsidó-rét)
meg kell ismerni. Mindenki látogasson el a
fennsíkra, aki a természetet szereti.
Tóth József

If it is Autumn, then
it is the Bükk Plateau
The mountain range of Bükk is the largest unbroken area of rising ground in Hungary. Its territory extends to 2,500 km2 which is 2.6% of the territory of Hungary. It is a National Park that still
very few know, as the use of the car is forbidden
there. The tendency is that today’s man unfortunately only knows about car tourism! Thus the
magnificent views from the rocks, the varying
surface of the plateau broken with sink-holes or
dolinas, the picturesque limestone cliffs, the
indescribable beauty of the Bükk in the autumn
is only experienced by a few.
Marquis Palavicini had the rocky road that
leads to the plateau built exactly ninety years ago.
The extremely hard work of the road building
was made even more difficult by several ridges of
cliffs and the entry to the plateau was guarded by
a giant boulder. The Italian prisoners of war who
were in captivity here carried out the opening of
“the gate” during World War I and there is a
memorial plaque remembering their work, the
location of which since then has been referred to
as the Italian Gate. This road provided the connection between the towns of Eger and Miskolc
for decades over the scenic plateau. (The new
road was completed in 1952.)
The special industrial monument that is
unique in the country is located a few hundred
meters from the cliff face – the cable operated
railway lift of the narrow gauge railway. The
cable railway and the lift still stand. Once, trucks
were raised several meters high to help logging
and transport in the plateau.
The picturesque beauty of the plateau is complemented by the autumnal shades of the unique
tree stock consisting of Oak 37%, Beech 14%,
Turkey Oak and Hornbeam 14-14% together
with numerous other tree species, additionally
some 2,000 plant varieties can be found here.

A híres Olasz-kapu

Az olasz hadifoglyok emléktáblája 1918-ból

Még működik a „csühögős” Szalajka-völgyi kisvonat

Sziklalakó / Cliff resident

Toronyiránt / Towards to steeple

Lenyugvó (munka)nap / Setting (working day) sun

