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Hervé Le Bouc urat nevezték ki elnökvezérigazgatónak, aki 2007. február óta a
COLAS igazgatótanácsának a tagja, és 2007.
augusztusa óta vezérigazgató-helyettesként

dolgozott. Le Bouc úr 1977-ben csatlakozott a
Bouygues Csoporthoz, és figyelemre méltó
munkát végzett mint a Bouygues Offshore és
a Saur elnök-vezérigazgatója.

Hervé Le Bouc appointed Chairman and Chief Executive Officer of COLAS
The Board of Directors of COLAS, chaired by Mr.
Alain Dupont, met on October 30, 2007 in the
presence of Mr. Martin Bouygues.
As stipulated during the Board of Directors’
meeting on February 21, 2007, Alain Dupont
announced his decision to step down as
Chairman and Chief Executive Officer.
Martin Bouygues wished to join the members
of the Board in thanking Alain Dupont for the
extent of his accomplishments. Under his
leadership, COLAS enjoyed exceptionally steady,

profitable growth. From 1984 to 2006, revenue
rose from 1.1 billion euros to 10.7 billion euros
and net profit increased to 401 million euros.
Hervé Le Bouc, a member of the Board of
Directors of COLAS since February 2007 and
Deputy General Manager since August 2007,
was appointed Chairman and Chief Executive
Officer.
Mr. Le Bouc, who joined the Bouygues Group
in 1977, has notably been Chairman and CEO of
Bouygues Offshore and Saur.

Francis Rhodes fotója

A COLAS igazgatótanácsa Alain Dupont
elnökletével 2007. október 30-án gyûlést tartott Martin Bouygues úr a Bouygues Csoport
elnök-vezérigazgatójának részvételével.
Az igazgatótanács 2007. február 21-i
ülésén történt megállapodás szerint Alain
Dupont úr bejelentette, hogy lemond az
elnök-vezérigazgatói tisztségérôl.
Martin Bouygues úr csatlakozott az igazgatótanács tagjaihoz, és köszönetet mondott
Alain Dupont úrnak az általa elért eredményekért. Dupont úr vezetése alatt a COLAS
rendkívül egyenletes és jövedelmezô fejlôdést
mutatott. 1984 és 2006 között a bevétel
1,1 milliárd euróról 10,7 milliárd euróra nôtt,
és a nettó profit 401 millió euró lett.

COLAS

Hervé Le Bouc
a COLAS új elnök-vezérigazgatója

Balról jobbra: Hervé Le Bouc, a COLAS SA elnök-vezérigazgatója; Martin Bouygues, a Bouygues elnök-vezérigazgatója
és Alain Dupont, a COLAS leköszönô elnök-vezérigazgatója
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„Az elmúlt 24 év során végzett munkáért köszönettel tartozom és gratulálok önöknek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a COLAS azzá
váljon, amivé lett: erôssé, eredményessé, hatékonnyá, produktívvá, mely tiszteletben tartja az etikát és az alkalmazottak biztonságát.
Kétségtelen, hogy Hervé Le Bouc elnöksége alatt a COLAS minden szakmában, világszerte töretlenül fejlôdik majd tovább. Jó utat!”
Dupont úr beszédébôl – 2008. január 29.
“I wanted to thank you for the work of the past 24 years and I would like to congratulate you for what you have all contributed to make COLAS what it has become: strong, successful, efficient, productive, respecting the ethics and safety of all
employees. No doubt that COLAS, under the Chair of Hervé Le Bouc shall progress steadily further in every profession, all over
the world. Have a good journey!”
From Mr Dupont’s speech – 29th January 2008

Szenvedély és elképzelés
– 24 év az útépítés szolgálatában
„Az út erőteljes szimbolikus jelentéssel bír: a szabadság, a mozgás jelképe… Út nélkül nincs sem
kultúra, sem gazdaság, sem élet… Egész pályafutásom során tudatában voltam az út szimbolikus erejének, a benne rejlő álomnak, s mindig is
magasztaltam jótékony hatását kollégáimnak.”
(Alain Dupont – 2007. április)
Alain Dupont a Közmunkaügyi Szakiskolában
szerzett diplomát, majd pályafutását munkavezetőként kezdte a Screg-nél, melynek 1978ban vált Ile-de-France régióbeli elnök-vezérigazgatójává. 1983-ban Alain Dupont-t a
COLAS vezérigazgatójává, majd 1987-ben
elnök-vezérigazgatójává nevezték ki.
24 év alatt egy olyan csoportot hozott létre,
amely nemzetközi piacvezetővé vált az útépítés
és útkarbantartás terén, s tevékenységét kibővítette valamennyi (közúti, vasúti, tengeri, légi)
közlekedési infrastruktúrával, s amely napjainkban hatalmas ipari kapacitást mondhat magáénak. Ez idő alatt a csoport árbevétele megtízszereződött, az 1983-as 1 milliárd euróról 2006-ra
10,7 milliárdra nőtt. Az eredmények százszorosukra gyarapodtak. A dolgozók létszáma
17 000-ről több mint 62000-re emelkedett. Ma
a COLAS Csoport öt kontinens több mint 40
országában van jelen és egy 1400 létesítményből álló hálózatot alkot, mely minden évben
világszerte több mint 110 000 munkát teljesít.
Ez a tiszteletre méltó fejlődés az intézkedések
összpontosításának és a rendkívül helytálló stratégiai döntéseknek köszönhető:
Budapest, rákosvölgyi csatornaépítés
(ALTERRA Kft., 1996)

• a menedzsment decentralizálása a tevékenység leányvállalati formában történő végzése mellett Franciaországban és
nemzetközi szinten egyaránt már 1983
óta (a Csoport decentralizált, az ügyfelekhez közeli szervezeti egységeket hozott
létre), ami lehetővé tette a tevékenység
azonnali fellendítését, s amihez egyszerű, szigorú és a Csoport összes egységénél azonos kontrolling-rendszer társult, s
minderre azonos irányítási elvek és
azonos gazdálkodási szabályok vonatkoztak;
• erős külső növekedési politika gyakorlása
Franciaországban és nemzetközi szinten
egyaránt
Franciaországban:
– számos kis- és középméretű gazdasági
társaság megszerzése és egy vezető közúti
pólus létrehozása az országban;
– a Bouygues más közúti leányvállalatainak
(Sacer 1992-ben, Screg 1996-ban) megszerzése; ezeket a műveleteket úgy hajtották végre, hogy gondosan ügyeltek az
emberek és a kultúrák identitásának
megőrzésére;
– cégek megszerzése az útépítés kiegészítő
területein: csatornázás, csővezetékek,
fúrások (Spac 1993-ban), szigetelés
(Smac 1999-ben), útjelzések Prosign
2005-ben), vasút (Seco-Rail 2000-ben,
mely 2006-ban létrehozta fuvarozási
üzletágát; és Spie Rail 2007-ben);
A fenti társaságok megszerzése a francia
„alapok” megerősítésére szolgált, amelyekre
támaszkodva a Csoport nemzetközi fejlődésnek indult.
Nemzetközi szinten:
– a létesítmény-telepítések és a tevékenység
példátlan felgyorsulása Észak-Amerikában (jelenlét 23 amerikai államban, 5 tartományban és 2 kanadai területen, 2 milliárd eurós árbevétel), a jövedelmező
amerikai–kanadai pólus létrehozása pedig kivételes példája az építőipar és közmunka területén működő francia vállalat
sikerének ebben a zónában;

– a berlini fal 1989-es leomlása óta terjeszkedés Közép-Európában, létesítmények
telepítése Magyarországon, a Cseh
Köztársaságban, Szlovákiában, Lengyelországban, Romániában és Horvátországban, az árbevétel pedig 2006-ban eléri az
egymilliárd eurót;
– 1995-ben a világon létező összes COLAS
társaság szövetségbe tömörülése, nevezetesen a COLAS Danmark megszerzésével
Dániában, a COLAS Bauchemie megszerzésével Németországban, a COLAS Ltd.
megszerzésével Nagy-Britanniában, a
COLAS Teoranta megszerzésével Írországban – ezek a társaságok részben a Shell
tulajdonában voltak; a védjegy ily módon
fontos szereplővé vált Észak-Európában;
– polivalens, az útépítés és az építőipar területén működő csoport létrehozása
az Indiai-óceánon (Madagaszkár, Réunion…) ;
– ipari tevékenység indítása és továbbfejlesztése Ázsiában a helyi vállalatokkal
kialakított partnerkapcsolatok alapján
(Thaiföld, Indonézia, India, Kína, Vietnam, Malajzia, Dél-Korea);
• ipari stratégia kiterjesztése a Csoport
továbbfejlesztése érdekében:
– több termelőtelep megszerzése (kőbányák
és kavicsbányák) és a granulátumgyártás
növekedése Franciaországban és nemzetközi szinten (az 1983-as 11 millió tonnáról 2006-ra 113 millió tonnára nőtt);
– a burkolóanyag-gyártás növekedése;
– az emulziógyártás fejlődése (2000-ben a
COLAS az emulziógyártás és –eladás területén világviszonylatban az élen állt);
– a felhasználásra kész betonnal kapcsolatos tevékenység fejlődése;
– a szigetelőanyagok gyártásának fejlődése;
– bitumen-tevékenység létrehozása (gyártás, szállítás, raktározás) ;
• a kutatás-fejlesztési innováció előtérbe
helyezése több vonalon:
– az út biztonsága, teljesítménye (Colgrip),
– zaj elleni küzdelem (Colsoft, Nanosoft,
Fractal fal),

Az ALTERRA 10 éves fennállását ünneplô
rendezvényen (2001)

– energiatakarékosság és az üvegházhatású
gázkibocsátások csökkentése a környezetvédelem érdekében (Végécol növényi
alapú kötőanyag, Végéflux biohigítók, 3E
langyos burkolóanyagok, alacsony hőmérsékletű aszfalt, Ostréa jelölés),
– több mint 1000 kutató, mérnök és technikus világszerte; műszaki tudományos
testület létrehozása, mely a világ első útépítéssel foglalkozó kutatóközpontja, s
amely ezen a területen is vezető pozíciót
biztosít a Csoport számára; mindezt
technikafejlesztési politika támogatja
(pl.: Emulziós Világkongresszus megszervezése).
A Csoport folyamatos és töretlen előrehaladása, amit azóta tapasztalhatunk, hogy Alain
Dupont a COLAS élére állt, mindvégig a vállalat humán, szociális, etikai és környezetvédelmi értékeinek tiszteletben tartása mellett valósult meg. Ezek az elemek mindig is Alain Dupont törekvéseinek középpontjában álltak, akinek mindenkori célja a folyamatos fejlesztés és
az igények időben történő kielégítése volt.
Ily módon, az eltelt 24 év alatt a COLAS
Csoport, amely egyébként csatlakozott az
Egyesült Nemzetek Nemzetközi Szerződéséhez, az alábbiakat dolgozta ki:
• önkéntes, dinamikus szociális politika,
amelynek középpontjában a dolgozók állnak,
és amely a következőket foglalja magában:
– aktív munkaerő-felvételi politika, melynek célja a növekedés követése (2006ban 7000 új dolgozót vettek fel) és amely
határozottan fordul a fiatalok felé, s
olyan helyi intézkedéseket tesz, melyek a

nem használnak kátrányt a termékek kidolgozása során; a Csoport valamennyi létesítménye az ISO tanúsítási politikának van alávetve: ISO 9001, 9002 és 14001; továbbfejlesztették az anyagok újrafeldolgozását; bevezették a Végéroute termékskálát, a langyos
burkolóanyagokat, az alacsony hőmérsékletű aszfaltot, az Ostréa jelölőtermékeket);
• a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos
speciális intézkedések a fejlődő országok
javára, például Madagaszkárban („munkahelyi orvosi ellátás” bevezetése stb.);
• az etika érdekében folytatott küzdelem,
nagyon szigorú szabályok rögzítésével és a
Csoport valamennyi dolgozójához eljuttatott charta megírásával;
• kultúratámogatási politika pl. a COLAS
Alapítványon keresztül, mely támogatja a
kortárs festészetet és erősíti a Csoport dolgozói közötti kapcsolatokat, sport és humanitárius támogatási politika, az ötletek
COLAS-körön belüli terjesztéséhez, illetve a
tudományos előrelépések tudományos
találkozók keretében való hozzájárulás.
A COLAS Csoport élén 24 évig álló Alain
Dupont tevékenységét kivételes vezetői képességek támasztották alá. Olyan teameket tudott
maga köré emelni, alakítani és egyesíteni, amelyek meg tudták valósítani elképzelését és végre
tudták hajtani stratégiáját.

COLAS

hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci
beilleszkedését célozzák meg;
– ambiciózus képzési politika, melynek
célja a Csoport dolgozóinak folyamatos
fejlesztése és amely a törvényben előírtnál jóval nagyobb képzési költségvetéssel
rendelkezik (a bértömeg 4%-a), továbbá
amelynek köszönhetően 1990-ben létrejött az COLAS Egyetem;
– belső karrierpolitika, mely a tehetségek
elismerésén alapul és amely megteremtette a COLAS értékeit magukénak valló
vezetők kiválasztásának feltételeit,
– biztonságpolitika, mely előtérbe helyezi a
dolgozók fizikai épségének megőrzését és
amely komoly eszközöket áldoz a munkahelyi és közlekedési balesetek csökkentése és megszüntetése érdekében vívott
küzdelemre (a Közúti Biztonsági Charták
aláírása), ennek köszönhetően az elmúlt
tíz évben a balesetek gyakorisága felére
csökkent;
• minőségi és környezetvédelmi politika,
melynek kezdeményezése sok-sok évvel
ezelőtt született meg és amelynek célja az,
hogy a kutatás-fejlesztés által kidolgozott
termékek, az ipari egységek, a berendezéspark és a munkaterületek megfeleljenek a
környezetvédelmi és egészségügyi követelményeknek (például: 1992. január 1-je óta

Az M3 autópálya Polgár–Görbeháza közötti építése (DEBMUT–EGUT, 2003)

Passion and Vision – 24 years in the service of road building
“The road has a strong symbolic meaning: it is the
symbol of freedom and movement… Without the road
there is neither culture nor economy or life…
throughout my entire career I was conscious of the
symbolic strength of the road, the dream hidden
within it and I have always praised its beneficial
results to my colleagues.”
(Alain DUPONT – April 2007)
Alain DUPONT received his degree from the Public
Works Technical Training College and started his
career as a foreman at Screg, of which he became
the Chairman and Chief Executive Officer for the
Ile-de-France region in 1978. In 1983 Alain
DUPONT was appointed as CEO of COLAS, then in
1987 Chairman and Chief Executive Officer.

Alain DUPONT during 24 years created a group
that became an international market leader in the
field of road building and road maintenance. He
extended the operation to all (road, rail, naval and
air) transport infrastructure, and nowadays the
group has an enormous industrial capacity.
During this time the turnover of the group has
multiplied ten times, from the 1 billion EUR in
1983 it has grown to 10.7 billion EUR by 2006.
Successes have grown hundredfold. The number of
employees has increased from 17,000 to over
62,000.
Today the COLAS Group is present in more than
40 countries on five continents and it forms a network of 1,400 establishments, which completes

over 110,000 projects all over the world every
year.
This honourable progress is due to the centralising of measures and to the extraordinarily accurate
strategic decisions:
Decentralisation of the management: besides
carrying out the activities in a subsidiary form in
France and also on an international level since
1983 (the Group created decentralised organisational units close to it’s customers), which made
the immediate boosting of activity possible, it was
accompanied by a simple, strict control system
that was the same for all the units of the Group
and to all these identical control principles and
management rules were applicable.
☞
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Exercising strong external growth policies both
in France and at international level:
• In France:
– acquisition of several small and medium
sized companies and the creation of a leading
public road hub in the country;
– acquisition of other road subsidiaries of
Bouygues (Sacer in 1992 and Screg in 1996);
these operations were carried out with careful consideration to the preservation of the
identities of peoples and cultures;
– acquisition of companies in the complementary fields of road building: drainage, pipes,
drilling (Spac in 1993), insulation (Smac in
1999), road signs (Prosign in 2005), railways
(Seco-Rail in 2000, which established its
freight branch in 2006; and Spie Rail in
2007);
The acquisition of these companies served to
strengthen the French “foundations”, relying
on which the Group has taken off internationally.
• At international level:
– the unprecedented acceleration of establishment-installations and the activity in NorthAmerica (presence in 23 states of the USA, in
5 provinces and in 2 Canadian regions, 2 billion EUR turnover), and the creation of the
profitable American-Canadian hub is a exceptional example for the success of a French
company operating in the field of construction and public projects in this zone;
– since the fall of the Berlin wall in 1989 expansion into Central Europe, installation of
establishments in Hungary, the Czech Republic, Slovakia, Poland, Romania and in Croatia,
the turnover in 2006 reached 1 billion EUR;
– in 1995 the unification of all of the existing
Colas in the world, namely by acquiring
Colas Danmark in Denmark, Colas
Bauchemie in Germany, Colas Ltd in Great
Britain and Colas Teoranta in Ireland – these
companies were partially owned by Shell; the
brand in this way became an important player in Northern Europe;
– the establishment of a polyvalent group operating in the field of road building and construction in the Indian-Ocean (Madagascar,
Réunion…) ;
– launching and further development of industrial activity in Asia based on partnerships
established with local companies (Thailand,
Indonesia, India, China, Vietnam, Malaysia,
South-Korea); extension of industrial strategy
in the interest of the further development of
the Group:
– acquisition of several production plants

(stone and gravel quarries) and the increase in
aggregate production in France and at an international level (it increased from 11 million
tonnes in 1983 to 113 million tonnes by 2006);
– increase in surfacing material production;
– development of emulsion production (in
2000 Colas was the worldwide leader in the
field of emulsion production and sales);
– development of activities connected with
ready to use concrete;
– development of the production of insulating
materials;
– establishing bitumen activities (production,
delivery, storage);
emphasising research and development innovation along several lines:
– the safety and performance of the road
(Colgrip),
– the fight against noise (Colsoft, Nanosoft,
Fractal fal),
– energy efficiency and environmental protection through a reduction in greenhouse gas
emissions (Vegecol plant based binder,
Vegeflux bio-thinners, 3E tepid surfacing
material, low temperature asphalt, Ostrea
road marking),
– over 1,000 researchers, engineers and technicians worldwide; the establishment of a
Technical Scientific Body, which is the first
research centre in the world dealing with
road building, and which also ensures a leading position for the Group in this field; all of
these are supported by a technology development policy (e.g.: organising the World
Congress of Emulsions).
The continuous and unbroken progress of the
Group that we have experienced since Alain
DUPONT took over the lead of COLAS, was realised
throughout with respect to the human, social, ethical and environmental protection values of the
company.
These elements have always stood at the centre
of Alain DUPONT’s efforts, whose prevailing aim
was continuous development and meeting
demands on time. In this way, during the past 24
years the COLAS Group, which by the way has
joined the International Treaty of the United
Nations, drew up the following:
• voluntary, dynamic social policy, in the centre
of which are the employees and which contains
the following:
– active recruitment policy, the objective of
which is to follow growth (in 2006 7,000 new
employees were signed on). It looks towards
young people, and takes such local measures
that target the labour-market integration of
those less advantaged;

– ambitious training policy, the purpose of
which is the continuous development of the
employees of the Group, and which has a significantly larger training budget than is statutory by law (4% of the wage bill), in addition
thanks to this the Colas University was established in 1990;
– internal career policy, which is based on the
recognition of talent and which has created
the conditions for the selection of leaders
identifying with the values of Colas;
– security policy, which puts emphasis on the
maintaining of the physical integrity of the
employees and which devotes significant
resources in the fight for the reduction and
prevention of work place and transport accidents (signing of the Road Safety Charters),
as a result of this, in the past ten years the frequency of accidents has been reduced by
half;
• quality and environmental policy, the initiation
of which was born many years ago and the aim
of which is for the products, industrial units,
the equipment parks and work areas that have
been developed by Research and Development
to comply with environment protection and
health requirements (for example: since 1st
January 1992 no bitumen is used during the
development of the products; all of the establishments of the Group are subject to ISO certification policy: ISO 9001, 9002 and 14001; the
recycling of materials has been improved; the
Vegeroute range was introduced, also tepid surfacing materials, low temperature asphalt, and
the Ostrea marking range);
• special measures in connection with sustainable
development in favour of developing countries,
for example in Madagascar (introduction of
“workplace medical treatment”, etc.);
• fight for ethics, by the recording of very strict
rules and by the writing of the Charter sent to
all the employees of the Group;
• and finally, culture aid policy, among other
things through the COLAS Foundation, which
supports contemporary painting and strengthens the connections between the employees of
the Group. In addition sport and humanitarian
aid policy, for the distribution of ideas within
the COLAS Circle, as well as contributing to the
development of scientific progress within the
framework of the Colas Scientific Meetings.
The activities of Alain DUPONT who headed the
COLAS Group for 24 years were supported by
exceptional leadership abilities. Alain DUPONT
was able to build, form and unite such teams
around him that could realise his visions and were
able to implement his strategy.

Alain Dupont úr mellett dr. Csizsinszky Katalin látható a
képen, aki 14 éven át a COLAS Közép-európai Igazgatóság, majd a COLAS Hungária gazdasági vezetôjeként
dolgozott. Ezt megelôzôen az ALTERRA Kft. munkatársa,
gazdasági igazgatója volt a pályakezdéstôl 20 éven
keresztül.
Dr. Csizsinszky Katalin Dupont úrral közel egy idôben
hagyta abba aktív pályafutását a COLAS Csoportnál.

Photo: Next to Mr. Alain Dupont is Dr. Katalin
Csizsinszky, who worked for 14 years as the financial
manager of the COLAS Central Europe Directorate, and
later of COLAS Hungária. Formerly, for 20 years from
the start of her career, she was a colleague and financial
director of the ALTERRA Ltd. Dr. Katalin Csizsinszky quit
her active career at the COLAS Group approximately at
the same time as Mr. Dupont.
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Interjú Hervé Le Bouc úrral
Hervé Le Bouc úr 2007. október 30-án vette át
a COLAS Csoport elnök-vezérigazgatói székét.
Korábban a Saur Csoport vezérigazgatójaként
tevékenykedett, és 2007 februárjában vált a
COLAS igazgatótanácsának tagjává, majd
2007 augusztusában megkapta vezérigazgatóhelyettesi kinevezését.
■ Ön jelentős tapasztalattal rendelkezik az
ágazat sajátosságait, illetve a csoport tevékenységét illetően…
Pályafutásomat 1977-ben kezdtem mérnökként, a Screg Ile-de-France, Montlhery ügynökségénél, Párizs közelében. Engem az akkori regionális vezető, Alain Dupont úr alkalmazott, illetve vezetett be a szakma rejtelmeibe.
A Screg Ile-de-France-nál először területi ellenőri, majd ügynökségi ellenőri, végül igazgatói
pozíciót értem el. Ezt követően pedig 1989-től
a Bouygues Offshore-nál dolgoztam tovább.
■ Az elmúlt hat hónapot a franciaországi és
külföldi leányvállalatok bejárásával töltötte. Milyen benyomás alakult ki önben a
„COLAS világáról”? Történtek jelentős változások az elmúlt 18 évben?
Számomra egyértelmű, milyen messzire jutott
a COLAS. Az utazásaim során lehetőségem
nyílt felmérni a világ számos pontján lévő vállalataink közti különbségeket, valamint azok
sajátosságait és eredetiségét. Valamennyien
azonos tevékenységet folytatnak, mégis ezt
mindenhol másképp teszik. Ez történelmi és
földrajzi okokra vezethető vissza, és ez teszi a
Csoportot ennyire gazdaggá. A különbségeket
azonban elhalványítja az a különösen erős
kötelék, amely közös értékek mentén fűzi

össze munkatársainkat. Ezek az értékek teszik
az építési ágazatban a COLAS tevékenységét
példaértékűvé az etika, a munkavédelem, a
humán erőforrások kezelése és a nyereséges
növekedés tekintetében.
■ Ön miként vélekedik a COLAS értékrendjéről?
Csupán egy dolgot kívánok elérni: járjunk
tovább az Alain Dupont által számunkra kikövezett úton. Elsősorban az etika: egy cég számára ez jelenti az egyedüli fenntartható magatartásformát. Az alapvető üzleti szabályok
szigorú betartásával kapcsolatban hajlíthatat-

lan vagyok. Munkavédelem: bármely vezető
elsődleges felelőssége a rábízott emberek testi
épségének megőrzése. Az olajiparban töltött
idő megtanította, hogy nem lankadhat az erre
a területre fordított figyelem. Való igaz, hogy
a Csoport az elmúlt években jelentős fejlődést
ért el ezen a területen, azonban kötelesek – és
képesek – vagyunk még jobb eredményeket
elérni. Példának okáért, számomra elfogadhatatlan, hogy egyazon ágazatban, egyazon országon, sőt egyazon régión belül a leányvállalatok munkavédelmi indexében 100-as nagyságrendű eltérés mutatkozzon!

Hervé Le Bouc és Christophe Da Poian látogatása az M0-s autópálya építésénél
(2007. november)
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Hervé Le Bouc took over as Chairman and Chief
Executive Officer of the COLAS Group on
October 30. Former Chairman of the Saur Group,
he became a member of the Board of Directors of
COLAS in February 2007 and was appointed
Deputy CEO in August 2007.
You’ve been familiar with our business and
the Group for quite a while…
I started my career as an engineer at Screg Ile-deFrance’s Montlhery agency near Paris in 1977. At
that time, Alain Dupont was the Regional
Manager. He was the one who hired me and the
one who showed me the ropes. I moved on to be
Area Supervisor, Agency Supervisor, then Agency
Manager for Screg Ile-de-France, before joining
Bouygues Offshore in 1989.
You’ve spent the last six months touring subsidiaries in France and abroad. What is your
impression of the “World of COLAS”? Has it
changed much over the last 18 years?
I now have a clear vision of just how far COLAS has
come. During my travels, I was able to size up the
diversity, specificity and originality of our companies worldwide.
They all do the same thing, but they all do it differently. This is the result of history and geography,
which is what makes the Group so rich. And yet,
these differences tend to fade in the face of the very
strong binder that reunites our people around
common values. These values are what make
COLAS a reference in the construction sector in
terms of ethics, safety, the management of people
and profitable growth.
What is your position on COLAS values?
I want only one thing: for us to continue down
the path that Alain Dupont has paved.
First and foremost, ethics: it is the only sustainable attitude that a company can have. Should
there be a flagrant breach of elementary business
rules, I will be uncompromising. Safety: preserving the physical well-being of people is the pri-

mary responsibility of any leader. The oil industry
has taught me to remain watchful in this field.
True, the Group has made a lot of progress over
the last few years but we must – and we can – do
better. For example, I can not accept the fact that
in the same business, the same country, even the
same region, the subsidiaries’ safety indexes may
vary by a factor of 100!
You mentioned another priority: managing
human resources. What are your views on
this challenge in the Group?
The men and women of COLAS are its biggest
asset, but this same asset is becoming increasingly scarce. We must all work together to attract
the best people and to make sure they stay in the
Group. To do so, we must highlight our vital
strengths: our position as world leader along with
the attractive working atmosphere and quick
career moves that our business can offer. We
must put more emphasis on internal mobility,
which is a key to retaining our executives.
Now let’s move on to the subject of profitable
growth…
I will be very demanding as far as profit goes,
because a high level of profitability is the only
way to guarantee our autonomy, our legitimacy
and our freedom of movement. I also enjoy
exploring new territories, new lines of business. I
will definitely be a driving force for growth in the
Group! As far as external growth is concerned,
we must set reasonable goals, based on clear
strategies. For example, priority in materials and
industries must be our guide. We can also grow
by being faster, more reactive, and more innovative than our competitors.
What role will R&D teams play?
Research and Development is a tool that we can
use to set ourselves apart from the others. The
Campus for Science and Techniques in Magny-

les-Hameaux can count on my support and my
interest for their research programs.
The current lines of research are entirely relevant,
in particular as far as energy savings, recycling
and plant-based binders are concerned.
Today, there are widespread clichés that depict
our industry as damaging to the environment.
These will soon be bashed, and legitimately so, by
the ecological solutions we will offer our
customers. Our four non-road related subsidiaries, which are also leaders in their field, will
also benefit from my support of their own
research. In addition to R&D, we can also
differentiate ourselves in terms of organization.
Siroco software is a good example of this and will
help us make enormous progress in field management.
Alain Dupont has expressed his complete trust
in you. What is your state of mind at the
moment and what management principles do
you plan to implement?
Following in the footsteps of a man who has been
running COLAS for 24 years with such great success is – I am sure you can imagine – quite a
challenge, admittedly stimulating but objectively
difficult to match. I could say we will continue
down the same path with a new man, but that
would be oversimplifying things. I do not have
the same personality, nor do I have the same
knowledge of the Group and its businesses. My
management style will inevitably differ, but the
commitment to COLAS values will remain
unchanged. When I started working at Screg
Ile-de-France, Alain Dupont taught me the
importance of delegation with mutual trust,
which does not exclude control and supervision.
This idea of finding a balance between delegation
and control has remained with me throughout
my career, and it will continue to be my guiding
light as we pursue the superb COLAS Adventure
together.

■ Említett egy további célt is: az emberi erőforrások kezelését. Meglátása szerint ez
milyen kihívást jelent a Csoportnak?
A COLAS-nál dolgozó nők és férfiak jelentik a
Csoport legértékesebb erőforrását, azonban ez
az erőforrás egyre inkább szűkössé válik.
Mindannyiunk közös feladata, hogy a legjobb
embereket vonzzuk a Csoportba, és hosszú
távon biztosítsuk együttműködésüket. Ennek
érdekében ki kell hangsúlyoznunk alapvető
erényeinket: a világban elfoglalt vezető szerepünket, illetve azt a vonzó munkakörnyezetet,
a gyors előmenetel lehetőségét, amelyet
cégünk képes biztosítani. Nagyobb hangsúlyt
kell fektetnünk a belső átjárhatóságra, amely
kulcsfontosságú a vezető munkatársak megtartása érdekében.
■ Térjünk rá a nyereséges növekedés témakörére…
A nyereséget illetően különösen magas elvárásokat támasztok, mivel a magas szintű nyereségesség az egyetlen biztosítéka függetlenségünk, hitelességünk és mozgásszabadságunk
megőrzésének. Számomra mindig izgalmas az
új területek és üzleti lehetőségek felfedezése,
tehát határozottan ösztönző erőként kívánok
hatni a Csoport növekedésére! A külső növekedés tekintetében egyértelmű stratégiai
irányvonalakon alapuló, ésszerű célokat kell

kitűznünk. Példának okáért, az elsőség elérését
a különböző ágazatokban és a felhasznált
anyagok terén alapvető irányelvnek kell tekinteni. Növekedést érhetünk el úgy is, ha versenytársainknál gyorsabbakká, rugalmasabbakká és innovatívabbá válunk.
■ Milyen szerepet szán a kutatás/fejlesztési
egységeknek?
A kutatás/fejlesztés olyan eszköz, mely lehetővé teszi, hogy kiemelkedjünk a versenytársak közül. Támogatom és figyelemmel
kísérem a Magny-les-Hameaux-ban lévő
Műszaki és Tudományos Központ kutatási
programjait. A jelenleg zajló, különösen az
energiatakarékosságot, az újrahasznosítást, valamint a növényi alapú kötőanyagokat
érintő fejlesztések irányvonala teljes mértékben időszerű. Manapság széleskörűen elterjedt közhely, hogy ágazatunk tevékenysége káros a környezetre, azonban ezt hamarosan – és teljes joggal – idejétmúlttá teszik
majd az ügyfeleink számára kínált ökologikus
megoldások. A négy, nem útépítéssel –
foglalkozó leányvállalatunk – melyek szintén
vezető helyet foglalnak el a saját ágazatukban
– önálló kutatásait szintén támogatom. A
kutatás/fejlesztésen túl, a szervezés tekintetében is lehetőség nyílik a versenytársak közüli
kiemelkedésre. A Siroco-program jól példázza

ezt, valamint hatalmas előreugrást tesz lehetővé a menedzsment területén.
■ Alain Dupont teljes bizalmat szavazott
önnek. Hogyan viszonyul jelenlegi megbízatásához, illetve milyen vezetői alapelveket tervez megvalósítani?
A COLAS-t 24 éven át nagy sikerrel vezető férfi
nyomdokaiba lépni hatalmas kihívás, kétségkívül ösztönző a számomra, azonban nyilvánvalóan nehezen megismételhető feladat.
Mondhatnám azt is, hogy ugyanazon az úton
járunk tovább egy új emberrel, de ez a tények
túlzott leegyszerűsítése lenne. Az én személyiségem az övétôl eltérő, és nem rendelkezem
ugyanazzal a tudással a Csoportról és annak
tevékenységéről. Következésképpen az én
vezetői stílusom elkerülhetetlenül el fog térni
az eddigiektől, azonban a COLAS értékrendjével szembeni elhivatottság változatlan marad.
Mikor a Screg Ile-de-France-nál kezdtem dolgozni, Alain Dupont megtanította nekem a
kölcsönös bizalmon alapuló feladatmegosztás
fontosságát, amely természetesen nem zárja
ki a folyamatos ellenőrzést és a felülvizsgálatot. A felhatalmazás és az ellenőrzés közti
egyensúly megtalálásának elve végigkísérte
pályafutásomat, és továbbra is ez fog vezérelni
a nagyszerű, közös COLAS kalandunk
során.
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Társaságunknak az elmúlt két üzleti év teljesítése egyaránt nagy kihívást jelentett. Míg
2006-ban a COLAS-Északkô mûködése során
eddig nem tapasztalt mértékû termelésrôl és
eredményességrôl számolhattunk be, addig
2007 jelentôs részében üzemeink többségében az egy mûszakos munkarend is „bôséges”
keretet biztosított az aktuális igények kielégítéséhez.
Üzleti tervünk készítése során jelentôs viszszaesésre számítottunk, az elôzô évinek csupán 67%-át, azaz 5 milliárd forint forgalmat
terveztünk. Az I. féléves árbevételünk és eredményünk elvárásainknak megfelelôen alakult
2007-ben. Ugyanakkor a III. negyedévi megrendeléseink száma és értéke csoportbeli történetünkben 10 évre visszatekintve nem volt
ennyire alacsony. A hazai infrastruktúra építésére és karbantartására kiírt pályázatok számának csökkenése, továbbá egyes munkák
kivitelezésének kezdetében és befejezésében
tapasztalt késések egyaránt „2007 B1” tervünk
átértékelését és módosítását tették szükségessé. A dekonjunktúrához igazodó „2007 B2”
programunkat teljesítettük, mely 3,8 milliárd
forint árbevétel mellett 629 millió forint adózás elôtti eredmény jelentett.
2007 évi árainkban igyekeztünk ellensúlyozni az energia és üzemanyag, valamint
acél- és gumiabroncs termékek várható
áremelkedését, továbbá a hazai zúzottkô termékek gyártási elôírásainak változását.
Árbevételünk jelentôs visszaesése maga is
provokálta belsô erôforrásaink jobb, gazdaságosabb kihasználását. Ennek érdekében jellemzôen csak II. negyedévben alkalmaztunk
határozott idejû szerzôdéses munkavállalókat
(Tállyán), a többi idôszakban szabad kapacitású üzemeink (Recsk, Tállya, Tarcal, Bodrogkeresztúr vagy Sárospatak) állandó státuszú dolgozóit utaztattuk a fôleg IV. negyedévben
több mûszakos munkarendet igénylô üzemeinkbe (Szob, Nógrádkövesd, Gyöngyössolymos). Statisztikai létszámunk így a 2007. évi
bázishoz viszonyítva 65 fôvel, 198 fôre csökkent.
Dolgozóink tapasztalataik alapján tudják
és értik, hogy munkahelyük hosszú távú fenntartása és munkájuknak a társaság lehetôségeihez mért megfelelô anyagi elismerése –
mely hazai és helyi környezetben, továbbá
iparágunkban ismert jövedelmekhez viszonyítva egyaránt versenyképes – legfôképp
saját teljesítményük mennyiségi és minôségi
paraméterein múlik. Költségeink szükségszerû
mérséklésébôl éves munkaidôkeretük terhére
maguk is részt vállaltak. Az érdekképviselettel
történt egyeztetésnek megfelelôen augusztus,
szeptember és október hónapokban a helyi
piaci igényekhez igazodva, üzemenként eltérô
mértékben, összesen legfeljebb 5%-os csök-

kentést végrehajtva. Kollégáimnak szakmai
felkészültségük mellett csapatszellemüket és
lojalitásukat is elismerés illeti!
Költségeink csökkentésében jelentôs szerepet kapott továbbá – több mint 200 millió forint értékben – a bányai lefedési és köztes
meddôzési munkák visszafogása.
2005. és 2006. években eszközeink gyakori,
3 mûszakos munkarend melletti kihasználtsága lehetôvé tette akkor gyorsított leírási kulcs
alkalmazását. A 2007. évi piaci lehetôségek
mellett ez túlságosan nagy terhet rótt a vállalatra, így a fôbb termelô gépek esetében viszszaálltunk a normál amortizációs kulcs használatára, mely szintén több mint 200 millió
forintot jelentett.
Természetesen értékeltük beszállítóinkkal
kötött szerzôdéseinket, és érdekeinknek meg-

felelôen kezdeményeztünk változtatásokat.
Alvállalkozókat is csak a legszükségesebb esetekben vontunk be.
2007. évi krónikához hozzátartozik, hogy
tállyai üzemünkben hozzáfogtunk társaságunk történetének legnagyobb beruházásához, mintegy 3,3 millió euró értékben új
elô- és másodlagos törési technológiát telepítünk, melynek átadási határideje 2008. április 30.
Az új zúzottkôgyártási elôírásokra történt
átállást követôen konzultációt kezdeményeztünk más gyártókkal, majd a közutas szakma
jeles képviselôivel. Megállapítottuk, hogy a
magyarországi közúthálózat építésére felhasználható zúzottkövekkel szemben támasztott
hazai elôírások az uniós követelményekhez és
így a szomszédos országok elôírásaihoz képest
a hazai gyártók számára szigorúbb feltételeket
jelentenek. Ez a különbség segíti a szegényes
hazai minôségi ásványvagyon pazarlását, és
természetesen árban is jelentkezik. E lap
hasábjain keresztül is köszönöm Puchard
Zoltán úrnak, a Technológiai Igazgatóság vezetôjének a közutas szakmával folytatott párbeszéd kezdeményezésében, a zúzottkôgyártók
által felvetett problémák aszfaltos szakmai
körökben való tolmácsolásában és értelmezésében nyújtott segítségét. A felvetett problémákat a MAÚT keretein belül megalakított
kôbizottság tárgyalja, és várhatóan még 2008
elsô félévében új, az EU-s elôírásokhoz jobban
igazodó, a gyártóknak és felhasználóknak egyaránt elônyösebb szabályozás kerül kiadásra.
„2008 B1” üzleti tervünkben 4 milliárd
forint forgalmat, illetve 525 millió forint adóA CÉK történetének
legnagyobb beruházása – Tállya
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zás elôtti eredményt várunk. Jelenleg elsôsorban Szob, Nógrádkövesd és Gyöngyössolymos
térségében látjuk biztosítottnak kapacitásaink
megfelelô mértékû lekötését.
Keressük a határon túli értékesítési lehetôségeket. Erôfeszítéseink sikereként értékeljük,
hogy tállyai üzemünkben idén az eddig eltelt
idôszak legnagyobb szállítója egy erdélyi vállalkozó.
Üzleti tervünk megvalósításához továbbra
is folytatnunk kell takarékos gazdálkodásunkat. Dolgozóinknak üzemeink közötti mozgatására 2008-ban is tartósan szükség lesz. Szobon 3 mûszakos, Gyöngyössolymoson 2 mûszakos munkarendet kellett néhány héten
keresztül elrendelni.
Fiatal szakemberek beépítésében 2007-ben
visszafogott tempót váltottunk. Reményeink
szerint a 2008. III. negyedévtôl olyan gazdasáMeeting the business targets of the past two years
was a significant challenge for the staff of our
company. Whilst in year 2006 COLAS-Északkô
reported on unparalleled production output and
profit in years, in 2007 the single-shift regime
provided sufficient capacity to meet the actual
needs in the majority of the plants.
In preparing our business plan we expected
significant drop to 67% of the revenue of the previous year i.e. HUF 5 billion. In the 1st half of the
year of 2007 the actual revenue and profit
achieved met the target, but the volume of sales
and the revenue on the 3rd quarter was the lowest in 10 years of the history of the Group. The
sharp reduction in the number of tenders published for the implementation and maintenance
of Hungarian infrastructure and the delays in the
commencement and completion of certain works
called for the revision and modification of our
plan “2007 B1”. We met the revenue target of
HUF 3.8 billion and HUF 629 million pre-tax
profit of our plan “2007 B2” adapted to the
shrinking economy.
Efforts were made to compensate in our
prices for 2007 the expected increase in energy
and fuel, steel and tire prices, and also for the
changes in the production specifications / standards of road-metal in Hungary.
The considerable drop in revenue urged better
and more efficient use of the corporate resources.
As a consequence, contract workers were
employed only in the 2nd quarter in Tállya, and
for the rest of the time the available full-time staff
of other plants in Recsk, Tállya, Tarcal,
Bodrogkeresztúr or Sárospatak were carried to
plants working in several shifts in Szob,
Nógrádkövesd and Gyöngyössolymos, particularly in the 4th quarter. Thus the statistical staffing
compared to the baseline in year 2007 reduced by
65, to 198.
Founded on personal experience our staff is
conscious and aware of the fact that the survival
in the long run of their job and remuneration
which is deemed definitely competitive under the
local conditions and in this industry depends primarily on their performance and efficiency.
Following the negotiations with the unions they
have also contributed to the reduction of costs in
August, September and October to the expense of
their own annual quota of working hours. This
reduction of up to 5% varying from plant to plant
was adapted to the local market needs. Apart
from their professional competence our staff
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gi konjunktúra alapja körvonalazódik majd,
mely lehetôvé teszi megfelelô szakmai alapokkal rendelkezô fiatal mérnökök, technikusok
és szakmunkások felvételét.
A hazai és határ menti minôségi ásványvagyon felkutatásán, kiértékelésén és az ehhez
kapcsolódó döntések elôkészítésén túl szintén
ki kell dolgoznunk az esetleges bányavásárlásokhoz szükséges pénzügyi források biztosításának stratégiáját.
Ennek összeállítása során figyelembe kell
vennünk, hogy társaságunk az utóbbi 7 évben,
átlagban 4,6 milliárd forint forgalmat bonyolított, és átlagban 460 millió forint értékû
eszközberuházást hajtott végre. Gépparkunk
megfelelô állapotban tartásához, meglévô
üzemeink ásványvagyonának kitermeléséig
erre a beruházási arányra várhatóan szükség
lesz. Prognosztizálható, hogy ahogy az idô

Adapting to the market needs
deserves appreciation for the team spirit and loyalty demonstrated!
Further on, the reduction of mine covering
and intermediate waste separation works worth
HUF 200 million was another significant item in
the cost cutting efforts.
In years 2005 and 2006 the utilization of
assets, often in three shifts, allowed the use of
accelerated rate of depreciation. Apart from the
narrowing of market opportunities this depreciation régime put a large strain on corporate budget in 2007, therefore the use of normal rate of
depreciation was restored for the key production
assets, which added another HUF 200 million in
cost savings.
Obviously the supplier contracts have also
been reviewed for possible amendments, and any
works were contracted out in exceptionally essential cases.
The most important capital project in the history of our company worth approximately Euro
3,3 million is also an important page in the
chronicle of year 2007. New preliminary and secondary crushing equipment is implemented in
the Tállya Plant; the scheduled commissioning
deadline is April 30th 2008.
Following the change-over to the new roadmetal manufacturing specifications we initiated
consultations with other manufacturers and the
key representatives of the public road industry.
The conclusion was made that domestic manufacturers face more severe specifications as
regards road-metal used for the construction of
the public road network in Hungary than the
similar specifications in the European Union and
the neighboring countries. This disparity leads to
the squandering of the rather deficient domestic
mineral wealth and to the escalation of prices.
Through the pages of this newspaper I should like
to express our gratitude to Mr. Zoltán Puchard
Director, Technology Department, for his valuable contribution to the dialogue initiated with
the representatives of the public road building
industry, and for transmitting to and interpreting
for the asphalt road builders the problems raised
by road-metal manufacturers. The problems
raised will be on the agenda of the road-metal
section established within the framework of
MAÚT, and a new regulation better adapted to
the effective EU specifications and the manufacturers’ and users’ needs is expected to be pub-

telik, úgy a bányászati jog értéke növekedni
fog. Amennyiben mindezt önerôbôl, illetve
hitelbôl kell finanszírozni, úgy az rontja társaságunk eredményességi mutatóit, valamint
tartós likviditási problémákat generál.
Feltételezzük, hogy a fent említett eszközberuházásokhoz pályázati támogatások is
elnyerhetôek lesznek. Ezen lehetôségek kihasználásával csökkenthetôk beruházásaink
forrásterhei.
Bár 2007-ben ismételten jól vizsgáztunk
magunk és egymás iránti figyelembôl, munka
közben továbbra sem feledkezhetünk meg a
biztonságról. Munkavédelmi oktatásainkat és
ellenôrzéseinket továbbra is folyamatosan
fenntartjuk, hiszen munkavállalói és munkaadói szempontból életünk és egészségünk
védelme egyaránt közös érdek.
Cseh Zoltán
lished in the first half of year 2008. In our business plan „2008 B1” we forecasted HUF 4 billion
revenue and HUF 525 million profit before tax.
Sufficient utilization of capacities is expected
mainly in the regions of Szob, Nógrádkövesd and
Gyöngyössolymos.
We are also looking for business opportunities abroad. The key carrier of the output of our
plant in Tállya is a contractor from Transylvania,
and this is deemed as a success in our efforts.
We must carry on with the austerity measures
in order to meet our business targets. The moving
of staff among the plants is a practice to stay for
the rest of 2008. For a few weeks the staff was
working in three shifts in Szob, and in two shifts
in Gyöngyössolymos.
As regards the recruitment of new entrants
we had to reduce the pace in 2007. From the 3rd
quarter of 2008 we hope to see favorable changes
in the business environment that will allow the
recruitment of young engineers, technicians and
skilled workers possessing the required professional qualifications.
In addition to participating in the decision
support process for the exploration and assessment of the mineral wealth of high quality in
Hungary and near the border the strategy of
funding eventual mine acquisitions needs to be
designed, too. This strategy must be prepared in
the light of the fact that in the past seven years
from this business the average revenue of our
company was HUF 4.6 billion and the worth of
capital projects implemented was HUF 460 million.
This investment ratio will have to be maintained for keeping the good working condition of
production assets and for exploiting the mineral
wealth of existing plants. The worth of the mining
rights is forecasted to increase in the future, and
the funding of the same from loan would reduce
the profitability of the company and result in permanent liquidity problems.
It is assumed that grants may be available for
the capital projects mentioned above. By exploiting these opportunities the financial burden of
capital projects may be reduced.
Though in 2007 we repeatedly demonstrated
our ability to care for each other, we should
remain as attentive to labor safety as before. The
frequency of labor safety inspections and briefings is maintained at the earlier level, because
the protection of our life and health is of vital
importance for employer and employee both.
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Konferencia a feltárás nélküli
technológiákról
A feltárás nélküli közmûvezeték-építési technológiáknak egyre nagyobb jelentôsége van a
városi mélyépítésben.
Az ALTERRA Kft. mint a magyarországi
közmû- és mélyépítés meghatározó társasága,
már több mint tíz éve foglalkozik intenzíven
ezzel a területtel. Így Sidó Szabolcs, az ALTERRA
Kft. ügyvezetô igazgatója örömmel tett eleget
Christophe Da Poian úr, a COLAS közép-európai igazgatója kérésének, és szakmai konferenciát hívott össze.

Conference on trenchless technologies
Trenchless methods in the construction of utility
pipelines have been playing an ever increasing role in
urban civil construction works. Being an industry
leader of utility pipeline and civil construction in
Hungary, ALTERRA Ltd. has been intensively involved
in the development of these technologies since more
than ten years. In response to the request of Mr.
Christophe Da Poian, Director, Central European
Direction of COLAS, Szabolcs Sidó, managing director
of ALTERRA Ltd. convened a professional conference
on this topic.The representative of the following companies attended the event organized at the
Technology Department of COLAS Hungary on
March 20th 2008: COLAS Central European Direction
(CED); COLAS Hungary Ltd.; Metropolitan Sewerage
Works Private Limited Company (FCSM); SPAC and
HDI (France); Cermak and Hrachovec (Czech
Republic); COLAS Rumanie (Romania); Cesta
Varaždin d.d. (Croatia); COLAS Polska Sp. Z.O.O.
(Poland); ALTERRA Ltd. Following the opening
address of Mr. Szabolcs Sidó, Mr. Péter Szappanos
(FCSM) made a presentation on the importance of
applying trenchless methods in the construction of
conduits. Using slideshows and a video movie Mr.
Ahmed Ben Salah (HDI) reviewed the technologies
applied by SPAC and HDI. Mr. Robert Čermak provided and overview of the key activities of his company. Mr. Gábor Filip, construction supervisor of
ALTERRA Ltd., reviewed the microtunnel process
applied in the construction of the sewer under the
riverbed of the Danube, and then a movie on the construction of the 500 m long boring under the
riverbed of the Danube completed at 1 cm accuracy
was projected. Mr. Gergely Geönczeöl, leading construction engineer of ALTERRA Ltd. reported on the
application in Hungary of the light hardening sewer
lining process. At the closing of the conference Mr.
Szabolcs Nyiri, Chief Process Engineer of COLAS
Hungary Ltd. introduced to the participants the modern material testing laboratory of the Technology
Department. Later in the evening Mr. Christophe Da
Poian could also attend the working dinner, and he
expressed his appreciation to the participants for
their active interest in the topic of the conference.The
participants of the site visit organized on the second
day to the working site of ALTERRA Ltd. on the
Hûvösvölgyi Road had a chance to see the microtunnel process. Together with Mr. Gyula Kolozsvári,
Managing Director (COLAS Hungary Ltd.) the participants were shown a routine process used by ALTERRA Ltd. in the past decades for the construction of
many-many miles of conduits without any disturbance to the surface traffic.

Ahmed Ben Salah ismertette cége technológiáit

2008. március 20-án a COLAS Hungária
Technológiai Igazgatóságán megtartott rendezvényen az alábbi cégek képviselôi vettek
részt: COLAS Közép-európai Igazgatóság
(CED); COLAS Hungária Kft.; Fôvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (FCSM); SPAC és a HDI
(Franciaország); Čermak and Hrachovec
(Cseh Köztársaság); COLAS Rumanie (Románia); Cesta Varaždin d.d. (Horváthország);
COLAS Polska Sp. Z.O.O. (Lengyelország);
ALTERRA Kft.

Sidó Szabolcs úr bevezetôjét követôen
Szappanos Péter úr (FCSM) beszélt a kitakarás
nélküli vezetéképítés alkalmazásának jelentôségérôl. A HDI képviseletében megjelent
Ahmed Ben Salah úr ismertette a SPAC és a
HDI által alkalmazott technológiákat vetített
képek és videófilm segítségével. Robert Čermak
úr tájékoztatást adott cége legjellemzôbb
tevékenységeirôl. Filip Gábor ,az ALTERRA Kft.
építésvezetôje a Duna alatti csatornaépítés
mikroalagutas eljárását ismertette, majd fil-
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men láthattuk a Duna alatti 500 méter hosszú
fúrás centiméteres pontosságú kivitelezését.
Geönczeöl Gergely, az ALTERRA Kft. fôépítésvezetôje a fényre szilárduló csatornabélelési
eljárás magyarországi alkalmazásáról tartott
elôadást. A konferencia végén Nyiri Szabolcs, a
COLAS Hungária Kft. technológusa mutatta
be a résztvevôknek a Technológiai Igazgatóság
korszerû anyagvizsgáló laboratóriumát.
Az esti munkavacsorán Christophe Da
Poian úr is részt tudott venni, és örömmel
nyugtázta a jelenlévôk aktív érdeklôdését a
téma iránt.
A másnapi munkahelylátogatást az ALTERRA Kft. Hûvösvölgyi úti munkahelyére szerveztük, ahol a mikroalagutas technológiát lehetett megtekinteni. A Kolozsvári Gyula ügyvezetô igazgató úrral (COLAS Hungária Kft.)
kibôvült társaság már egy rutinszerûen alkalmazott eljárást figyelhetett meg, amellyel az
ALTERRA Kft. sok-sok kilométer vezetéket épített meg a felszíni közlekedés zavarása nélkül
az elmúlt évtizedben.
Kiskovács Ferenc

Munkahelylátogatás a Hûvösvölgyi úton

Ünnepélyes alapkôletétel
2008. április 3-án került sor az M6–M60
autópálya Szekszárd–Bóly, Bóly–Pécs közötti
szakaszának ünnepélyes alapkôletételére,
melynek értelmében Magyarország közlekedési infrastruktúrája újabb gyorsforgalmi
útszakasszal bôvül 2010-re. Az épülô sztráda
nemcsak kapcsolatot teremt a fôváros és az
autópálya mellett fekvô jelentôsebb városok –
Szekszárd, Mohács és Pécs – között, de újabb
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fontos szakasza az V/C páneurópai útvonalnak is, amely erôsíti az ország dél-dunántúli
régióját. Ez lesz az elsô gyorsforgalmi út, amelyen alagutak létesülnek, összesen négy, amiket az ünnepségen a Bátaszék, Geresd, Baranya és Véménd nevekre kereszteltek.
A projekt két részbôl áll. A Szekszárd és Bóly
közötti – az M6–M9 csomópontot is magában
foglaló – szakasz 50 kilométer hosszú. A négy

alagút hosszúsága 400 métertôl 1,3 km-ig terjed, emellett öt csomópont, három pihenôhely, 55 mûtárgy – hidak, völgyhidak – és egy
autópálya-mérnökség is kialakításra kerül a
szakaszon.
Az M60 autópálya Bóly és Pécs közötti szakaszán négy csomópont, két pihenôhely, 32
mûtárgy – hidak és völgyhidak –, valamint egy
autópálya-mérnökség épül. A teljes útpálya

On 3 April 2008 the ceremonial laying of the
foundation stone of sections Szekszárd–Bóly and
Bóly–Pécs of Motorway M6–M60 took place,
marking the upgrading by year 2010 of the public road infrastructure of Hungary with a new
expressway. Apart from establishing connection
between the capital and the major towns located
along the motorway such as Szekszárd, Mohács
and Pécs this important section of V/C panEuropean public road route is destined to boost
the economy of the South-Transdanubian region
of Hungary. This will be the first expressway in
Hungary where tunnels will also be built. The
four tunnels were named Bátaszék, Geresd,
Baranya and Véménd at the ceremony.
The project consists of two parts. The 50 km
long section between Szekszárd and Bóly includes
also the M6–M9 junction. The length of the four
tunnels varies between 400 meter and 1.3 km. Five
junctions, three service (resting) areas, 55 engineering structures including bridges and viaducts
and a motorway engineering centre will be implemented along this section. On the section of
motorway M60 between Bóly and Pécs four junctions, two service (resting) areas, 32 engineering
structures including bridges and viaducts and a
motorway engineering centre will be implemented. The dual, two by two lane carriageway includes
paved emergency lanes. The total worth of the project is approximately euro 1 billion.
The Mecsek Motorway Concession Private
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kétszer kétsávos, osztott pályás úttesttel, valamint vészhelyzeti célokat szolgáló burkolt leállósávokkal készül. A beruházás teljes értéke
mintegy 1 milliárd euró.
A Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztériuma által kiírt pályázatot a
Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt. nyerte el, a
parlament a társaságot jelölte ki, mint az
autópályát tervezô, építô, finanszírozó és
mûködtetô csoportot. A konzorciumot négy
nemzetközi nagyvállalat – a STRABAG AG., a
COLAS SA., a John Laing Infrastructure
Limited és az Intertoll-Europe Zrt. – alkotja.
Az M6–M60-asnak – a 2007. november 21-én
aláírt megállapodás értelmében – 2010. március 31-ig kell megépülnie. A Mecsek Autópálya Konzorcium Zrt. a megépítést követôen
az építkezés idejével együtt összesen harminc
évig üzemelteti az autópályát.
A sztráda kivitelezésében a STRABAG AG., a
COLAS SA., a Magyar Aszfalt Kft., a COLAS
Hungária Kft. és a Közgép Kft. vesz részt, a mérnöki feladatokat az ARUP-EUROUT látja el.
Az ünnepélyes alapkôletétel alkalmából
Szûcs Lajos, a GKM Hálózati Infrastruktúra Osztály vezetôje és Wolfgang Zechmeister, a projekt
kereskedelmi igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd a résztvevôk közösen megtekintették az M6–M60 nyomvonal projektfilmjét.
Az autópálya-szakasz alapkövét dr. Szili
Katalin, az országgyûlés elnöke, és Mayer
Mihály megyéspüspök rakta le, majd az alagutak névadási ceremóniájára került sor. Mivel
az alagutakat bányászati módszerrel alakítják
ki, az alapkôletételi ünnepséget követôen dr.
Szili Katalin házelnök asszony és Mayer
Mihály püspök úr leleplezte az alagútfúrók és
bányászok védôszentjeként tisztelt Szent

Borbála szobrát, és áldás szállt a dombok
mélyét átszelô alagutakra is. A program zárásaként felcsendült a Bányászhimnusz.
„A dél-dunántúli sztrádaépítés Magyarország eddigi legnagyobb PPP-beruházása. A
projektet – melynek szerzôdéskötése és pénzügyi zárása rekordidô alatt valósult meg – egy
neves angol gazdasági lap az »Év üzlete« elismerésben részesítette. A díj érdemét súlyozza
az is, hogy a nemzetközi résztvevôket felvonultató projektszerzôdésnél magyar nyelven
sikerült a szerzôdést megvalósítani.” – mondta Szûcs Lajos osztályvezetô.

Wolfgang Zechmeister kereskedelmi igazgató kiemelte: „Ez egy olyan projekt, melynek
célja nagy értéket hoz a magyar embereknek,
és különösen ennek a régiónak.” Dr. Szili
Katalin ünnepi beszédében hangsúlyozta: „A
21. században a legfontosabb a távolságok
legyôzése, konkrét és átvitt értelemben is. Le
kell gyôznünk a távolságokat, melyek különbséget tesznek az ország különbözô régiói
között, fejlettek és kevésbé fejlettek között. Le
kell gyôznünk a távolságokat városok és kistelepülések között.”
Martonosi Anita

Ceremonial laying of the foundation

of the section of the motorway, then the ceremony of eponymy of the tunnels took place. Since
the tunnels will be built using mining methods,
Dr. Katalin Szili, Speaker of the Parliament and
Diocesan Mihály Mayer, jointly unveiled the statue of St. Barbara, patron saint of tunnel borers
and miners. The bishop blessed the future tunnels
running in the depth of the mountains. The
Anthem of Miners closed the ceremony.
“This motorway construction in the Southern
Transdanubia is the largest PPP project in
Hungary thus far. The contract and the funding of
this project selected the ‘Deal of the year’ by a
prominent British financial newspaper was negotiated in a record-breaking time. The merit of this
award is further enhanced by the fact that, in the
course of negotiations, we succeeded in signing
the contract in Hungarian language” –said Lajos
Szûcs, Head of Department.
Wolfgang Zechmeister, Commercial Director,
pointed out the following: “This project creates
considerable value for the Hungarian people, particularly for the residents of this region.”
In her inaugural speech Dr. Katalin Szili
emphasized the following: “In the 21st century
bridging distances is the most important in physical and symbolic sense both. We must overcome
distances that create differences between different, advanced and less advanced regions of this
country. We must overcome the distance
between cities and small settlements.”

Limited Company won the tender published by
the Ministry of Economy and Communication of
the Republic of Hungary; the Parliament appointed the winner to design, build, finance and operate the motorway. The Consortium consists of
four multinational companies: STRABAG AG,
COLAS SA, John Laing Infrastructure Limited and
Intertoll-Europe Private Limited Company. By the
stipulations of the Agreement signed on 21
November 2007 the M6–M60 motorway must be
completed by 31 March 2010. After the completion of construction the Mecsek Motorway
Consortium Private Limited Company will operate the motorway for thirty years including the
duration of the project.
STRABAG AG, COLAS SA, Magyar Aszfalt Ltd.,
a COLAS Hungária Ltd. and Közgép Ltd. participate in the construction of the motorway; ARUPEUROUT is responsible for the engineering tasks.
On the occasion of the ceremonial laying of
the foundation stone of Motorway M6–M60
Lajos Szûcs, Head of Department, Network
Infrastructures, Ministry of Economy and
Communication, and Wolfgang Zechmeister,
Commercial Director of the project welcomed the
participants and then the movie picture on the
routing of Motorway M6–M60 was projected.
Dr. Katalin Szili, Speaker of the Parliament and
Diocesan Mihály Mayer laid the foundation stone
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Humán fejlesztési tervek 2008
A körülöttünk zajló piaci és szervezeti változások cégeinket és saját magunkat is kihívás elé
állítanak: az eddig megszerzett felkészültség, a
meglévô készségek nem garantálják automatikusan a jövôbeli sikert. Amellett, hogy ezek a
változások mindannyiunkat érintenek, a közös csoportérdek, a közös munkák és a bevált
tapasztalatok megosztásának szükségessége
miatt cégeink is egyre több szálon keresztül
kapcsolódnak egymáshoz. Így természetesen
adódnak olyan humán fejlesztési témák, amelyek a versenyképesség erôsítése érdekében
csoportszintû erôfeszítést érdemelnek.
A Csoport felsôvezetésének együttmûködését hivatott elôsegíteni a vezetôi fórum,
amelyet elsô ízben tavaly szerveztünk. Az üzleti év legfontosabb témáinak szentelt fórumon
ezúttal a felsôvezetôi szerep felelôsségérôl is
lesz alkalom a közös gondolkodásra, tapasztalatcserére.
A Csoport életében egyre nô a nemzetközi
kapcsolatrendszer jelentôsége, és ezzel együtt
az angol nyelvtudás szükségessége. 2008 elején ezért intenzív egyéni angol képzést indítottunk több mint 20 felsôvezetô számára.
Csoportszintû képzések terén két fontos munkakörre koncentrálunk ebben az évben. Építésvezetôk és vállalkozói mérnökök egy-egy
csoportja számára szervezünk olyan képzést,
amely a szakmai felkészültség mellett döntôen
fontos vezetôi készségeket fejleszti, a cégeinkre jellemzô helyzetek alapján „testreszabott”
módon. Ha a résztvevôi visszajelzések alapján
is sikeresnek bizonyulnak ezek a képzések, az e
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munkakörökben dolgozó többi munkatársunk számára is megszervezzük.
A fiatal diplomások számára szervezett tavalyi program sikere megerôsített minket abban, hogy érdemes kiemelt figyelmet fordítanunk a cégcsoport fiatal generációjára. A jól
teljesítôkre és a vezetôi tehetséggel rendelkezôkre a korábbinál fokozottabb figyelmet for-

dít a Csoport vezetése. A korábbi igazgatói
szintû karriertervezés rendszerezett, évente ismétlôdô keretet kapott a COLAS nemzetközi
karrier- és utánpótlás-tervezési elvei szerint,
amely alapján a Csoport felsôvezetése egyezteti, figyelemmel kíséri és támogatja tehetséges
fiataljaink pályafutását.
A 2007-es év minden várakozást alulmúlt
az üzleti lehetôségekben, a pályázható és elnyert munkák számának csökkenése sajnos az
alkalmazotti jövedelmek jelentôs visszaesésével járt együtt. A Csoport felsôvezetése a
COLAS Közép-Európai igazgatóságának támogatásával komoly figyelmet fordított a bérszerkezet áttekintésére és a fejlesztés lehetôségeire. A csoporton belüli egységes elvekre
épülô munkaköri és bérezési, juttatási rendszer kialakításának célja, hogy a piaci versenytársakkal összemérhetô, méltányos és arányaiban, elemeiben ösztönzô jövedelmeket fizessünk munkatársainknak.
Egy jól mûködô teljesítményértékelô rendszer több célt szolgál. Alkalmat ad a rendszeres párbeszédre, visszajelzésre, az önértékelésre, a munkatársak munkájának elismerésére,
elvárások megfogalmazására, tisztázására,
munkaköri, munkahelyi problémák felszínre
hozására és megbeszélésére, fejlôdési igények
és lehetôségek megbeszélésére.
A hosszú távú utánpótlás érdekében az
ország nagyobb egyetemeinek, fôiskoláinak
mérnökhallgatóit is megszólítjuk, és a legjobbakat programjainkkal igyekszünk a COLAS
Csoport felé orientálni. Állásbörzéken veszünk
részt, és az év során több alkalommal csopor-
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tos munkahely-látogatást szervezünk a fiatal
mérnök és közgazdász hallgatóknak, valamint
a korábbiakhoz hasonlóan szakmai gyakorlatra és szakdolgozattal kapcsolatos konzultációra is lehetôséget biztosítunk számukra.
A Coport vezetése számára a humán terület fontos partner a szervezeti változások kezelésében. A változás mindig bizonytalansággal
jár együtt, ezért fontos, hogy a jó és idôben
meghozott vezetôi döntések mentén a lehetô
leggyorsabban dolgozzuk ki azokat a lépéseket,
megoldásokat, amelyek alapján a változás által
érintett munkatársak a lehetô leggyorsabban
megtudják, kivel, mi, miért és hogyan történik.
A mindennapi munkában az emberi
dimenzió rendszerint csapdába kerül: mindenki elsôsorban a feladataira koncentrál, az
elvárásoknak akar megfelelni, a vezetôk elsôdleges érdeke is azt diktálja, hogy „mindenki
csak végezze a dolgát”. Az eredményes munka
emberi oldala így a teljesítménykényszer és a
mindennapokon felülemelkedô párbeszéd
hiányában rendszerint háttérbe kerül.
Hosszabb távon azonban ennek vezetôk és
beosztottak is kárát látják az elkerülhetô konfliktusok, félreértések okozta „sérülések” miatt.
A mindennapi munkaviszonyainkat átszövô
cégkultúráért mindannyian felelôsek vagyunk
az önértékelésre, a pozitív visszajelzésre vagy
építô szándékú kritika elfogadására való igényünk fejlesztésén keresztül.
Kövesdy Tamás
The changes taking place in the market and in the
organization constitute a challenge for our companies and staff: the qualifications acquired and
the existing skills do not automatically guarantee
future success. Apart from the changes affecting
all of us our companies are tied together through
an ever growing number of links due to common
interest, projects implemented jointly and the
need to share well-tried experience, therefore
there are, obviously, areas in human resource
development where group-level effort is required
for strengthening the competitiveness.
The executive forum for the cooperation of
the group’s top management team was organized
last year for the first time. At this forum devoted
to the priorities of the business year the participants had a chance to exchange views and comment on the responsibilities of the top management. The importance of international relations
and the need for the mastery of English language
has been growing at the companies of the Group;
therefore an intensive personal language training
course was launched for 20 top executives at the
beginning of 2008.
The group-level training courses were focused
on two job positions: for a team of construction
supervisors and contracting engineers each “custom-designed” training courses using case-studies typical for the group companies were organized to develop management skills vital for the
company along with professional qualifications.
If the attendance feedback also proves the success
of these training courses, then they will be rolled
out to all staff employed in the above mentioned
job positions.
The success of the programme organized last
year for the young graduates confirmed our con-

Human resource development
plans 2008
viction that the young generation of professionals
of the company group deserves special attention.
The group executives now distinctively keep an
eye on those showing outstanding performance
and management skills. The career coaching of
director level has been restructured into a yearly
recurrent framework based on the international
career and succession planning guidelines of
COLAS designed for the Group’s top management to monitor, review and support the career
of our young talents.
As regards business opportunities year 2007
went worse than any expectations. The reduction
in the number of projects tenders won unfortunately resulted in a considerable cut-back in
employee remuneration. With the assistance of
the Central European Direction of COLAS the top
management of the Group applied special effort
to review the wage structure and reveal development opportunities. The purpose of introducing a
uniform system of job descriptions, wages and
allowances for the entire group is to assure
attractive income for the staff that is comparable
with that of the competitors in terms of fairness
and incentive power.
A well-managed performance measurement
system serves several purposes: it provides an
opportunity for regular dialogue, feedback and
self-assessment, recognition of staff effort,
recording and clarification of expectations,
revealing and discussing of job issues and problems, and discussion of career expectations and
opportunities.

For long-term succession plans we communicate with the students of major national universities and colleges, and we try to attract to the
COLAS group the best through our programs. We
participate at job exchanges, and we also organize
company visits for groups of technical and economist undergraduates several times a year.
Following the practice of the earlier years we also
provide opportunities for college leavers for professional field-work and consultations concerning
the diploma work.
Human resource management is an important partner for the group executives in managing
organizational changes. Changes always tend to
induce uncertainty, therefore it is crucial to
implement efficient and rapid measures and
solutions following the timely and well considered management decisions in order to answer
the justified questions of staff members affected
by such changes what, why and how are those
changes taking place.
Human dimension typically falls into the trap of
everyday work: people tend to concentrate on the
tasks in order to meet the expectations, and the
management priorities also command that “let
everybody do only their duty”. In lack of a dialogue
transcending the pressure of performance targets
and day by day efforts the human side of efficient
work is usually pushed in the background. In the
longer run, however, such attitude causes damages
to management and staff both in terms of conflicts
and misunderstandings that could have been otherwise avoided. Corporate culture interlacing our
everyday job relations is our common responsibility, including the development of self-assessment
and openness to positive feedback and constructive
criticism.
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bán
Amikor ezt az újságot a kezébe veszi a tisztelt
olvasó, a CÉK tállyai kôbányájában az elô- és
másodtörés technológiai beruházása befejezôdik, az elsô dömper már bedöntötte az elôtörô 100 m3 hasznos térfogatú bunkerjába szállítmányát, és a kôzet elsô törése már megtörtént. Befejezéséhez közeledik ugyanis a
COLAS-Északkô Kft. minden eddigi legnagyobb beruházási projektjének megvalósulása
Tállyán. Az elôtörés, másodtörés és osztályozás technológiájának korszerûsítését már négy
évvel ezelôtt tervbe vette a társaság vezetése,
aminek megvalósításához pályázattal elnyerhetô támogatást is igénybe szerettünk volna
venni. Sajnos az elmúlt években kiírt pályázati feltételek nem voltak optimálisak, ezért a
teljes beruházás saját finanszírozásban, de két
üzleti évben történô megvalósítása mellett
döntöttünk. A fejlesztés szükségességére, megvalósíthatóságára és megtérülésére készített
tanulmányunkat a COLAS-Hungária Kft. és a
COLAS SA. vezetôsége elfogadta, így megnyílt
az út a közel 900 millió forintos beruházásra.
Miért vált szükségessé a beruházás? A
COLAS-Északkô Kft. legnagyobb üzemében,
Tállyán 1928-tól folyik kôbányászat. Kitermelhetô ásványvagyona 2008. január 1-jén 33
millió tonna volt. Kôzete: andezit, kôzetfizikai
tulajdonságai a legmagasabb Kf–A kategóriának megfelelnek.
A bánya elmúlt 5 évének átlagos termelése
1,3 millió tonna volt, ami azt jelenti, hogy
még további 25 évig elegendô és kiváló minô-
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A jövô kôbányája Tállyán
ségû zúzottkôgyártásra van lehetôség. A jelenlegi elôtörô és meddôleválasztó technológia
1974-ben létesült, a gépek átlagéletkora 34 év.
A másodtörési technológia úgyszintén 1974es. A törôgépek cseréjére 1992-ben került sor.
A berendezések állaga életkoruknak megfelelôen leromlott. Javítási igényük nagy és költséges, kapacitásuk kicsi. Energiafelhasználásuk
magas, a technológia rugalmatlan és korszerûtlen.

A beruházás megvalósulását
követô helyzet
Elôtörés és berendezéseinek fôbb elemei:
100 m3-es bedöntô bunker
C-160 pofástörô
Hidraulikus kalapáccsal
VF 866 meddôzô vibrátor
CVB 2050 II. osztályozó
6 db szállítószalag

A projekt megvalósítása
A technológiára és a berendezések szállítására
az egyik legnagyobb cég, a Metso Minerals
ajánlatát tartottuk a legmegfelelôbbnek, amelyik garanciát vállalt a teljesítményre és a minôségre. A területelôkészítést a tállyai üzem
végezte.
• 2007. augusztus–november hónapokban
az ALTERRA Kft. elkészítette a berendezések vasbeton alaptestjeit.
• A gépek elemei 2007. október 15-tôl folyamatosan érkeztek. Összeszerelésüket a
Metso és a COLAS-Északkô szakemberei
végezték. Mint az már megszokott, a téli

idôszak sem lehetett akadálya a folyamatos
munkavégzésnek, az idôjárás is kegyes
volt.
• A berendezések teljes összeszerelésével, a
gumihevederek végtelenítésével és a villamos berendezések bekötésével 2008. április 15-ig, terv szerint végezni fogunk. Ezzel
párhuzamosan a vezérlés és az automatika
beüzemeltetését a francia Roussel szakembere végzi. Hátralévô feladat még a porlekötô rendszer telepítése, a szalagmérlegek
beüzemeltetése, ami a próbaüzem ideje
alatt fog befejezôdni.
• Próbaüzemre 2008. április 15–30. között
kerülhet sor.

Kôbánya a jövônek Tállyán
A beruházás megvalósításával a világon ma
legkorszerûbbnek számító technológia létesült
Tállyán. Ez a jövônek szól, hosszú ideig korszerû, biztonságos lesz, környezetvédelmi
érdekek figyelembevételével létesült. További
terveink között szerepel a harmadlagos és
negyedleges törésosztályozási technológia telepítése a most létesült üzemrész szomszédságába. Ha ezt meg fogjuk tudni valósítani az elérhetô legjobb technika alkalmazásával, akkor a
jövô kôbányája fog mûködni Tállyán, ami felé
az elsô lépést már megtettük.
Sipos István

The quarry of the future at Tállya
The largest ever capital expenditure project of
COLAS-Északkô Ltd. has been completed at Tállya.
The Company’s management has been planning to
modernise the coarse crushing, secondary crushing
and screening technologies at the Tállya plant for 4
years, but we wished to use subsidisation to implement it. Unfortunately, the conditions of subsidisation tenders in recent years have not been optimal
for this type of project, so we decided to finance the
entire project ourselves over two business years. Our
study about the necessity, feasibility and rate of
return of the investment has been accepted by the
management of COLAS Hungary Ltd. and COLAS
SA., so the project, worth a total of almost 900 million forints, was given the go ahead.
The present coarse crushing and separation technology was implemented in 1974, the equipment
has an average age of 34 years. The secondary crushing technology was also put in place in 1974. The
crushing machines were replaced in 1992. The
equipment has deteriorated in accordance with its
age. Capacity is low while a great deal of costly

repairs are required. Energy consumption is also
high, the technology is inflexible and obsolete.
As regards the supply of the new technology and
equipment, we have opted for the proposal of one of
the largest companies in the industry, Metso
Minerals, which offered a guarantee of performance
and quality. The preparation of the site was performed by the Tállya plant while the foundation was
built by ALTERRA Ltd.
The project has implemented the most
up-to-date technology at Tállya. It is an investment
in the future, because it shall remain modern and
safe for a long time to come and it was also implemented with full regard for environmental considerations.
Our future plans also include the installation of
third and fourth crushing stages in the direct vicinity of the plant just completed. If we are able to
implement that with today’s best available technology as well, Tállya will truly have the quarry of the
future – and we have already taken the first step
towards that goal.
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Másodtörés és berendezéseinek fôbb elemei:
Puffer tároló 10 000 tonna
Alagútadagolókkal
HP 500 törôgép
TS 403 osztályozó
6 db szállítószalag.
Az elô- és másodtörés technológia irányítása egy közös vezérlôhelyiségbôl PLC-vezérléssel, számítógéprôl történik (kezeléséhez egy
fô szükséges).
Az új berendezések várható élettartama
15-20 év, függ a termelés mennyiségétôl, a
ledolgozott üzemórától, a karbantartások,
javítások milyenségétôl, de a jelenlegi technológia tapasztalatai alapján akár a bánya tervezett 24 évi mûködését is ki tudja szolgálni.

REFERENCIAMUNKA

Egy igazi alkotás

Az ALTERRA Kft. Budapesti Területi Igazgatóságának egyik jelentôs munkája volt a Pók
utcai szennyvízátemelô telep teljes átépítése,
melyet a 81. Fôépítésvezetôség végzett fôvállalkozóként. Az átépítés elôtt errôl a teleprôl a
Dunába került a Római-partnak és környékének szennyvize, az átépítés után pedig az
elôzetesen elkészült Duna alatti átvezetésen
keresztül – 2xDN 600 – az észak-pesti
szennyvíztisztítóba továbbítják már nemcsak
az eddig idekerülô, hanem a békásmegyeri
szennyvízátemelôbôl erre a telepre kormányzott szennyvizet is.
Természetesen annak érdekében, hogy az
idônként jelentkezô nagy mennyiségû esôvizet is kezelni lehessen, készült egy Dunasodorvonali és egy záporkiömlô vezeték is.
A kivitelezési munka során elôbb egy, a
mûködô átemelôt megkerülô szennyvízvonalat építettünk ki, ide tereltük a szennyvizet, és
ez addig mûködött, míg az átemelô teljes
átépítése megtörtént.
Második lépcsôben került sor a mûködô,
egyesített szûrôakna és szivattyúgépház elbontására. Ez egy vasbeton mûtárgy, melynek
a föld színe alatti 60%-át lehetett felhasználni
az új szûrôház és átemelô gépház építésénél.
Az átépítéssel párhuzamosan folyt a többi
csatlakozó mûtárgy – mennyiségmérô akna,
tolózárakna, biofilter –, valamint a technológiai csôvezetékek kiépítése. A szûrôrácsok fölé
egy vasbetonvázas kezelôépületet építettünk.
Ennek a kezelôépületnek az oldalszárnyaiban
a vezérlôhelyiség, a szociális blokk, valamint
az elektromos kapcsolótér került elhelyezésre.
A környezet igényessége miatt – közvetlenül a
Római lakópark mellett található a telep – az
épület, de a környezet kialakítása sem szokványos ipari színvonalú, ennél jóval igényesebb, például Rheinzink tetôfedés, klinkertégla homlokzatburkolat stb.
Az építmények és vezetékek elkészülte után
tereprendezés, útépítés, kerítésépítés, parko-
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sítás zárta a sort. Miután az új szennyvízvonalra tereltük a beérkezô szennyvizet, az addigi ideiglenes ágat nem bontottuk el, esetleges
problémák esetére, haváriavonalnak megmarad.
A munkákban a BTI társszervezetei is hathatósan és hatékonyan részt vettek, így a 85.
Fôépítésvezetôség végezte a mélyvezetésû csatornák munkaárkainál a Larssen lemezek leverését, a munkagödrök és árkok víztelenítését,
a DN 1200-as záporkiömlô vezeték – mintegy
150 méter – sajtolását. Kollégáink a 86. Fôépítésvezetôségrôl az ideiglenes, azaz haváriavonal mûtárgyait, a csatornák és egyéb csôvezetékek fektetésének egy jó nagy részét, valamint földmunkákat végeztek, és a bontásban
is részt vettek. A beépítésre kerülô acélszerkezeteket a budaörsi lakatosüzem készítette.
Természetesen nem nélkülözhettük a Mérnöki Iroda segítségét sem, a dúcolatok, a sajtoló indító- és fogadóaknák megtervezésénél.
A kivitelezés során gondot jelentett a 2006.
tavaszi nagy árvíz utáni igen magas talajvízszint és nyomás, ezért a gondos víztelenítés
dacára jelentkezô talajvízzel meg kellett küzdeni, fôleg az elsô fél évben. A másik gondot
az jelentette, hogy a telep eredeti építôi a talajvisszatöltések során betemettek segéd-

szerkezeteket, hulladékokat, maradék anyagokat, melyekrôl elôzetesen semmilyen adat
nem ált rendelkezésre. Ezért a Larssenlemezek leverésénél, vagy a víztelenítô kutak
fúrásánál, több esetben akadályba ütköztünk
2–3–4 méter mélységben. Az akadályt feltárva,
így bukkantunk elôregyártott vb. útlapokra,
melegen hengerelt idomvasakra, fagerendákra, betontömbökre.
A próbaüzem során a beépített berendezések rendben mûködtek, az elôírt kapacitást – 750 l/s szennyvíz szennyvíztisztítóba
juttatása, záporvízzel együtt 3 m3/s szennyvíz
átemelése – a telep teljesítette. Így az ALTERRA Kft. ismét egy olyan létesítményt hozott

létre, mely jelentôsen hozzájárul környezetünk megóvásához. Emellett városképileg is
egy igazi, figyelemre méltó alkotás jött létre.
Ocskay Gábor

A great product
The full reconstruction of the sewage pumping plant
at Pók Street in Budapest District 3, implemented by
Chief Building Management Unit No. 81 as main
contractor, was a significant project of the Budapest
Regional Directorate of ALTERRA Ltd. Prior to reconstruction, this plant discharged the sewage of Római
part (the Roman riverbank) and its agglomeration
into the Danube River. Following the reconstruction,
now the sewage is transported – via a 2 x DN 600
sewer-pair guided under the Danube – to the NorthBudapest Wastewater Treatment Plant, where it is
treated together with the sewage arriving from the
Békásmegyer pumping station.
In order to make sure sufficient capacity for
accommodating occasional storm waters, too, two
discharge sewers were added, one ending in the
channel-line of the Danube, and another one specifically for storm water discharge.
Having finished the buildings and sewers, the
project was closed by landscaping, road building,
and park planting. Although we transferred the
sewage to a new sewage line, we did not demolish
the former temporary branch in order to make it
available for potential future problems/emergencies.
Associate organisations of BTI contributed to the
performance of works in an effective and efficient
manner: Chief Building Management Unit No. 85
carried out driving of the Larssen sheets in the ditches when constructing the deep conduction sewers,
de-watering of the ditches and building pits, as well
as pressing through of some 150 m section of the
ND 1200 storm water discharge sewer. Our colleagues of Chief Building Management Unit No. 86
installed a lion’s share of the temporary i.e. emergency line structures, laid sewers and other
pipelines, and were involved in muckshifting and
demolition.
The blacksmith’s shop at Budaörs prepared the
installed steel structures. Naturally, we could not
have done without the support of the Engineering
Office and their designs of propping, and the
launching and receiving shafts of the pressing equipment.
All installed equipment proved operational during the pilot operation, the plant was capable to
deliver the design capacity i.e. discharging of 750 l/s
sewage into the wastewater treatment plant and
pumping in total 3 m3/s wastewater including
storm waters.
ALTERRA Ltd. again, created an establishment
that significantly contributes to the conservation of
our environment. Forms and composition of the
superstructures also add to the general cityscape.
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Focused on the future

Fókuszban a jövô
A Magyar Építôipari Technológiai Platform 5.
számú Hálózatok (energia és közlekedési infrastruktúra) fókuszterületének indítóértekezletére március 13-án került sor a COLAS Hungária
Technológiai Igazgatóságán, amely Puchard
Zoltán igazgató vezetésével a jövôben a fókuszterületi koordináció irányításának is felelôse.
Az indítóértekezleti fórumon mintegy 40
fô vett részt a különbözô hálózatosan mûködô infrastruktúrák és építôipari ágazatok mûszaki vezetôinek képviseletével. Az igen jelentôs érdeklôdést bizonyítja, hogy az ipar és a
tudomány kapcsolatát erôsítô platformi célkitûzések jegyében megjelentek a nagy hazai
és multinacionális építôipari és közmûvállalatok képviselôi mellett a kutatóintézetek,
egyetemek, érdekképviseleti társaságok, valamint a KKV-k és az állami szféra intézményi,
hatósági, vállalati képviselôi is. Nagyon ritkán
lehet látni egyszerre-egyhelyben ennyi felelôs
mûszaki vezetôt párhuzamos és komplementer szakterületen, akik esetenként munkájukban ellenérdekeltségûek és/vagy versenytársak.

formnak szerepe lehet a jogalkotásban, például elôsegítheti a ’best practice’ („legjobb gyakorlat”) átültetését a jogszabályokba. A kutatott háttér és a szakmai háttér megjelenése és
megjelenítésének céljával megalakuló platform
kiváló európai K+F szervezeti keretet jelent.
Bemutatásra került az ÉMI (Építésügyi
Minôségellenôrzô Innovációs Kht.) vezetésével létrejött Magyar Építésügyi Technológiai
Platform és az 5. úgynevezett Hálózatok fókuszterület indokoltsága és jelentôsége: a platform általános kritériumai (partnerség, közös
projekt, nemzetközi méretek és láthatóság
K+F+innováció területen, stratégiai célok
mentén). Európai K+F projektek, a fókuszterületi Vision 2030 és Strategic Research
Agenda alapján történô tájékoztató anyagok
alapdokumentumai kerültek körbeadásra az
elôadások alatt.
Kozák Melinda (ÉMI), dr. Bánky Tamás
(ÉMI) és Puchard Zoltán (COLAS Hungária)
elôadásai után a jelenlevôk bemutatkozása és
hozzászólásai zárták a fórumot, utána az érdeklôdôk megtekinthették a COLAS budapes-

A fórum már a meghívottak többségének
megjelenésével is bizonyította, mennyire
igény van ma Magyarországon a szakmai szabályozás, a K+F irányok, a közös érdekképviselet és az európai kapcsolódások témáiban
megvalósítható együttmûködésekre.
Az indítóértekezleten elôször Puchard Zoltán igazgató (COLAS Hungária, fókuszterületi
koordinátor) üdvözölte a megjelenteket és
megnyitotta az értekezletet. Bemutatásra került az Európai Technológiai Platform (ETP),
amely egy új szervezeti forma, és hatékony
keretet biztosít az érdekeltek széles körének
együttmûködésével a kutatás-fejlesztés és innováció továbbfejlesztéséhez. Az Európai Építésügyi Technológiai Platform (European
Construction Technology Platform, ECTP) hét
fókuszterületet ölel fel, a nemzeti platformok
célterületei azonosak. Jelenleg 24 európai országban mûködik nemzeti platform. A plat-

ti Központi Laboratóriumát egy rövid laborlátogatás és eszközismertetés keretében.
A résztvevôk kedvezôen fogadták a platform fókuszterületi megalakítására vonatkozó
kezdeményezést és kifejezték, hogy támogatják létrehozását és mûködését.
Gonda József
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The kick-off meeting of focus areas of networks No. 5
(infrastructure for energy and transport) of the
Hungarian Construction Technology Platform took
place on 13th March 2008 at the Technology
Department of COLAS Hungary. The Department managed by Zoltán Puchard, Director, will be responsible,
among others, for the coordination of this focus area.
About 40 technical managers representing various
network infrastructures and building branches
attended the kick-off meeting. Apart from the representatives of the leading Hungarian and multinational building and utility companies, delegates of
research institutes and universities, unions, state institutions, agencies and companies demonstrated the
vigorous interest towards the key targets of the platform aiming at the strengthening of links between
industry and science. It is a rare occasion when so
many parallel and complementary professional areas
are represented at the level of top technical management, who may occasionally share conflicting business interests or compete in their respective markets.
By attending this forum the participants have proven
the need for cooperation in Hungary in the field of
professional regulation, R&D, joint representation of
interests and European links.
Zoltán Puchard, Director (Focus Areas Coordinator,
COLAS Hungary) welcomed the participants and
opened the meeting. A new form of organization offering an efficient framework of cooperation for a broad
community of parties in the field of R&D and innovation, the European Technology Platform (ETP) was
introduced. The European Construction Technology
Platform (ECTP) covers seven focus areas; the target
areas of the national platforms are identical. Currently
national platforms are active in 24 European countries. The platform may play a role in legislation, e.g. in
facilitating the translation of ’best practice’ in the regulations. The platform setting the objective to representing the research and professional background
offers an excellent organizational framework for
European R&D. Then the Hungarian Construction
Technology Platform established under the leadership
of Building Quality Inspection and Innovation Public
Company (ÉMI) was introduced. The contributor
reviewed the justification and importance of the socalled 5th Network Focus Area, including the general
criteria of the platform such as partnership, joint projects, international scale of magnitude and visibility in
the field of R&D and strategic goals. Charters and
brochures of European R&D projects, Vision 2030 and
Strategic Research Agenda structured under the focus
area were distributed during the presentations. The
introduction and contributions of attendees followed
the presentations by Melinda Kozák (ÉMI), Dr. Tamás
Bánky (ÉMI) and Zoltán Puchard (COLAS Hungary);
after wrap-off the participants were invited to visit the
Central Laboratory of COLAS in Budapest. A brief
introduction of the instrumentation of the laboratory
followed. The participants welcomed the initiative of
the platform to establish the focus area, and expressed
their willingness to support its establishment and
operation.

2008 tavaszán több magyarországi nagyvárosban rendezték meg, illetve kerül megrendezésre a COLAS Hungária Technológiai Igazgatóságán elindított, Útügyi road show címmel
bemutatott, és a Mérnöki Kamara által akkreditált képzési napok sorozata.
A road show keretében a hazai regionális
útügyi adminisztrációt képviselô Magyar
Közút területileg illetékes mûszaki menedzsereibôl álló hallgatóság vett részt a szakmai
programon, amelynek összeállítása és megszervezése a COLAS Hungária Kft. és a H-TPA

Kft. (Strabag Csoport) együttmûködésének
eredménye.
Az elsô, úgynevezett indító napra Budapesten a COLAS Hungária Technológiai Igazgatóság Bécsi úti épületében került sor, majd ezt
követôen a road show további állomásai voltak/lesznek:
Szeged – március 5., Debrecen – április 2.,
Szombathely – április 16., Kaposvár – május 7.
Az elôadások a „Technológiai változások és új
vizsgálatok az EN-hez igazított hazai szabályozás tükrében” témakörben fogalmazódtak

Road-maker Road Show
In the spring of 2008 the Road-maker Road Show
visits several towns in Hungary. The Road-maker
Road Show is, in fact, a series of training courses
launched by the Technology Department of
COLAS Hungary and accredited by the Chamber
of Engineering. In the frame of this road show
the technical management staff of Magyar Közút
(Hungarian Public Roads Administration)
attended the professional programme compiled
and organized in a joint effort by COLAS
Hungary Ltd. and H-TPA Ltd. (Strabag Group).
The first “kick-off” session took place at the
Bécsi street building of the Technology
Department of COLAS Hungary. The next locations of the road show include Szeged on March
5th, Debrecen on April 2nd, Szombathely on
April 16th, and Kaposvár on May 7th. The presentations are delivered for the managers of the
Highway Administration in the topic of
„Technology changes and new tests in the light of
Hungarian regulations harmonized with
the EN”.
Zoltán Puchard, Technology Director, held the
opening address entitled “Specifications prepared on the basis of the series of standards MSZ
EN 13108 and new technical specifications
(ÚME) for the asphalt layers”, then Pál Fülöp,
Director (Hungarian Public Roads Administration – Magyar Közút) read a focal presentation

in the topic of „The importance of Quality
Inspection; criteria set forth in the invitations to
tender, in-process inspection and product attestation in the new regulatory environment”.
Márton Karoliny, Managing Director, H-TPA Ltd.
(Strabag Group) unambiguously proved the relevance of surface pavement design in budgeting
and cost-efficiency under the Hungarian conditions. Ágnes Görgényi, Chief technologist of
COLAS introduced the test procedures of the
series of standards EN 12697; Szabolcs Nyiri, technologist, presented the mechanical design of
asphalt through the examples of practical design
case studies. Presentations by Csaba Tóth, Chief
Engineer of the Laboratory of H-TPA Ltd., and
István Szarka, Director (Magyar Közút) closed
this series of high professional basis on the statistically sound assessment of quality variations
in asphalt production, and the on-site pavement
condition survey measurements conducted for
the national highway database, respectively.
We hope that the positive messages of the
Road Show from outstanding domestic representatives of the Hungarian road-maker business
will reach far in this country, thereby contributing to the improvement of professional standard,
elevation of infrastructural and technical capabilities and competitiveness of the road construction industry in Hungary.

meg az útügyi adminisztráció mûszaki menedzserei részére, az alábbiak szerint.
A megnyitó elôadást Puchard Zoltán technológiai igazgató tartotta „Az MSZ EN 13108 szabványsorozat alapján készített elôírások, valamint az aszfaltrétegekre vonatkozó új ÚME”
címmel, majd Fülöp Pál, a Magyar Közút igazgatója „Minôségellenôrzés jelentôsége, tenderkiírások szempontjai az új szabályozási környezetben, Üzemi gyártásellenôrzés és terméktanúsítás” témakörben tartott fontos elôadást a hallgatóság számára. Karoliny Márton a H-TPA Kft.

TECHNOLÓGIA

Útügyi road show a COLAS Hungáriánál

(Strabag Csoport) ügyvezetôje egyértelmûen
bizonyította a pályaszerkezet-méretezés hazai
aktualitását és a gazdasági megtakarításokban,
költséghatékonyságban is megmutatkozó jelenlegi lehetôségeit. Görgényi Ágnes, a COLAS
fôtechnológusa az EN 12697 szabványsorozat
vizsgálati eljárásait, Nyiri Szabolcs technológusunk pedig az aszfaltmechanikai méretezési
eljárást mutatta be gyakorlati kivitelezési esettanulmányok kapcsán.
A szakmailag igen tartalmas elôadások
sorát Tóth Csaba, a H-TPA laborvezetô fômérnöke és Szarka István Magyar Közút-igazgató
zárták az aszfaltgyártás minôségingadozásának statisztikai megalapozottságú értékelésérôl, illetve az országos közúti adatbank részére
végzett helyszíni útburkolatállapot-felmérô
vizsgálatokról szóló elôadásaikkal.
Reméljük, hogy a hazai szakma reprezentatív egyéniségei által a road show keretei között
is felvállalt pozitív üzenetek az ország mind
több helyszínére eljutnak, így is hozzájárulva
Magyarország útépítô-ipari szakmai felkészültségének, infrastrukturális és mûszaki kapacitásainak, valamint versenyképességének
fejlesztéséhez.
Gonda József
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Új vizsgálat: a francia Duriez-módszer
a COLAS Hungáriánál
2008 elején egy új aszfaltmechanikai vizsgálóberendezés üzemeltetése kezdôdött el a
COLAS Hungária Központi Laboratóriumában, melynek során megtörténtek a Franciaországban és a CST Magny laborban használatos (nem európai, hanem kizárólag francia
szabvány szerinti) elsô, úgynevezett Duriezvizsgálatok Magyarországon.
Mindennek azért tulajdoníthatunk nagy
jelentôséget, mert a francia típusú és COLASszabadalmak szerinti aszfaltkeverékek fizikai
tulajdonságai között mindig lényeges minôségi követelményként szerepel a Duriez-vizsgálati érték.
A Duriez-vizsgálat a francia aszfaltkeveréktervezési modellben a laboratóriumban megszerezhetô ismeretek alapszintjét jelenti, vagyis az alkalmassági vizsgálatok 1. szintje.
(French mix design method, level No.1). Az
alkalmassági (keveréktervezési) vizsgálatok
különbözô szintjeinek francia gyakorlatában
az ásványi alapanyagok szemeloszlása és sûrû-

ségének meghatározása jelenti a 0. szintet, ezt
követik a mechanikai tulajdonságokat és a
hézagviszonyokat jellemzô Duriez- és Gyratorvizsgálatok az 1. szinten, majd sorban a
nyomvályúvizsgálatok (2. szint), a modulusvizsgálat (3. szint), és végül a fáradásvizsgálat
a 4. tervezési szinten. A francia laboratóriumi
tapasztalatok gyakorlati felhasználása elengedhetetlenül szükséges, mint például a
Duriez-vizsgálathoz készített próbatestekhez a
terhelési sebességek megválasztásánál, vagy a
zsirátor-vizsgálat alapján a keverék-receptúra
beépítési vastagsághoz való igazítása során.
A Duriez-vizsgálatot a magyar (német)
vizsgálati rendszerben elhelyezve, megközelítôleg azt mondhatjuk, hogy valahol a Marshall-vizsgálatok (testsûrûség, törés) és a vízérzékenység „területén” helyezkedik el. A
Marshall-próbatesteknél kisebb méretû
Duriez-próbatestek vizsgálati eredményei a
következôek: nyomószilárdság, vízérzékenységi mutató (hasonló az ITSR %-értékhez),

Az új vizsgálati berendezés és kezelôje: Czeiner István

áztathatósági arány és a hézagtényezô(k).
A Duriez-vizsgálóberendezés alkalmazásával a
COLAS Hungária Központi Laboratórium
vizsgálati képességeinek sorában és tervezési
palettájának keretében megvalósítható a teljes
francia keveréktervezési modell, így az aszfaltkeverékek paraméterei ellenôrizhetôek minden tervezési szinten, a teljes francia vizsgálati rendszerben.
Reméljük, hogy ez a francia minôségvizsgálati eszköz és az általa elérhetô tervezési és
ellenôrzési módszerek hozzájárulnak az aszfaltkeverékek tervezésének magasabb minôségi szinten történô hazai megvalósításához.
Gonda József

New test: Implementing the Duriez
method (France) at COLAS Hungary
At the beginning of year 2008 new equipment for testing the mechanical properties of asphalt was commissioned at the Central Laboratory of COLAS Hungary,
and the Duriez tests compliant with exclusively French
but not European standard employed in France at the
laboratory of CST Magny were carried out the first time
in Hungary. The reason we consider this an important
milestone is that the Duriez test value has always figured among the essential quality criteria of the physical
properties of asphalt mixtures made to French mixes
and Colas patents.
In the French asphalt mixture design model the
Duriez test represents the basic level of knowledge gathered by laboratory methods, i.e. it represents level No.1
in the mix design tests. According to the French experience in the various levels of mix design tests the grain
distribution and density of mineral ingredients means
level 0, then the Duriez and Gyrator tests for mechanical properties and pore conditions represent level 1 followed by the rutting tests of level 2, the modulus test of
level 3 and finally the fatigue test at level 4 of asphalt
mix design. The application of French laboratory experience is vitally important for example in the selection of
application rate for test pieces prepared for the Duriez
test and also for the adjustment of mix design to installation thickness on the basis of the Gyrator tests.
When placing the Duriez test in the Hungarian
(German) test system we see that it is best located in the
“area” of Marshall Tests (bulk density, break) and water
sensitivity tests. The test results obtained from Duriez
test pieces of dimensions smaller than those of Marshall
test pieces are as follows: compression strength, water
sensitivity (similar to ITSR % value), wetting ratio and
pore factor(s).
Through the application of the Duriez test equipment the entire French mix design model has been
added to the test capabilities and design capacities of
the Central Laboratory of COLAS Hungary, therefore the
asphalt mixtures parameters may be checked at all
design levels in compliance with the complete French
test system.
We hope that this French-made quality test equipment and the design and inspection methods attained
by the equipment will promote the improvement of
quality of asphalt mix design in Hungary.

2008. február 15-én a COLAS-Északkô Kft.
tállyai üzemében munkamegbeszélést tartottak a hazai aszfaltgyártók szakmai szervezetének, a HAPA-nak a képviselôi (Pallos Imre,
Orbán Balázs, Puchard Zoltán), a Magyar
Közút Kht. képviselôje (Fülöp Pál) és a reprezentatív, eruptív kôzetet bányászó kôbányák
(BASALT – Középkô Kft., KÔKA – Mecsekkô
Kft., COLAS-Északkô Kft.) képviselôi. Az értekezlet Puchard Zoltán technológiai igazgató
úr szervezésében jött létre.
A megbeszélés témái között szerepelt a
kôbányák mûszaki helyzetének bemutatása, a
gépek, berendezések terén a fejlesztési irányok-

kal és lehetôségekkel. Fontos témaként kiemelésre került a meglévô üzemeknél a készletgazdálkodás fontossága, mivel az új bányák megnyitásának számtalan nehézsége van a környezetvédelmi, társadalmi és hatósági oldalról.
Végül a zúzottkô-frakciók gyárthatósága
érdekében elindított ÚT 2-3.601-es mûszaki
elôírás módosítása során még meglévô kérdések tisztázására került sor. Az egyeztetés eredményeként a gyártói, illetve felhasználói oldal
számára is vállalható mûszaki paraméterek
kerültek elfogadásra.
Így a MAÚT zúzottkô munkabizottságának
keretében végzett módosítás eredményeként

Pallos Imre, Fülöp Pál, Cseh Zoltán, Puchard Zoltán

az új mûszaki elôírás megjelenése május elejére várható. A megbeszéléssel újraindult a szakmai párbeszéd az aszfaltos és köves szakma
között, amely mindkét fél számára csak elônyökkel járhat.
Csillag Pál
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HAPA-munkamegbeszélés Tállyán

HAPA working meeting at Tállya
On 15 February 2008, a working meeting was held
at the Tállya plant of COLAS-Északkô Ltd. attended
by the representatives of the Hungarian organisation
of asphalt manufacturers, HAPA (Imre Pallos, Balázs
Orbán, Zoltán Puchard), Magyar Közút Kht. (Pál
Fülöp) and the representatives of the quarries producing high-grade eruptive rock (BASALT - Középkô
Kft., KÔKA - Mecsekkô Ltd. and COLAS-Északkô
Ltd.). The meeting was organised by director of technology Zoltán Puchard.
The agenda of the meeting included presentations about the technical condition of the quarries
and the directions and possibilities of development
as regards machinery and equipment. The importance of stock management at existing plants was
emphasised as an important theme, because the
opening of new quarries has innumerable environmental, social and official difficulties attached.
Finally, outstanding issues related to the ÚT
2-3.601 technological regulation, aimed at facilitating the production of crushed stone fractions, were
clarified. As a result of the coordination, technical
parameters acceptable to both manufacturers and
consumers were adopted. Accordingly, as a result of
the amendment performed within the crushed
stone working committee of MAÚT, the new technical regulation is expected to be published at the
beginning of May. The meeting has re-established
the professional dialog between the asphalt and the
stone industries, which can only be beneficial for
both parties.

Balról jobbra: Sipos István, Bobály János, Cseh Zoltán, a sofôr kolléga, Puchard Zoltán, Hollókői Sándor, Csillag Pál, Fülöp Pál, Pallos Imre,
Szabó Mátyás, Fekete László
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Mobil üzem – recycling technológia

Társaságunk távlati céljai között szerepel
egy harmadlagos törô és osztályozó berendezés beszerzése, amellyel komplett technológiai sor kialakítására nyílna lehetôségünk. Így
olyan üzemek termelésbe vonásra is lehetôségünk nyílna, ahol nem rendelkezünk, gazdaságilag nem érdemes vagy nagyon drágán
lehetne kialakítani a telepített technológiát.
Csillag Pál

Mobile plant – recycling technology
A COLAS-Északkô Kft. 2002-ben kezdte
kiépíteni a törést és osztályozást lehetôvé tévô
mobil gépparkját, felismerve a fokozódó
igényt a bontásból származó építési hulladékok feldolgozására.
Több területen kerülnek a gépeink felhasználásra. Külsô megrendelés esetén idegen
munkahelyen, az ott található bontásból származó építési hulladékok feldolgozására veszik
igénybe azokat. A társaság szobi, nógrádkövesdi, gyöngyössolymosi és tarcali üzemében,
a szükséges szakhatósági engedélyek birtokában elhelyezett építési hulladékok feldolgozásánál használják.
A társaság valamennyi üzemében
lehetôség van természetes kôzet egyfokozatú
törésére és tárolására. Az üzemekben természetes kôzet törése jellemzôen a bányaudvar valamely mûvelés alatt álló részén kerül
sor, jellemzôen egy adott munkaszinten
valamely jövesztett halmaz környezetében. Az
így legyártott frakciók további feldolgozás
nélkül kerülnek értékesítésre. Ekkor vagy az
adott frakciónál fellépô szûk keresztmetszet
kerül feloldásra, vagy olyan falszakaszt vonunk mûvelés alá, ami a minôségi követelmények miatt a telepi gyártósorra nem lehetne
feladható. A mobil osztályozó berendezéssel a
már legyártott frakciók továbbosztályozására
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is lehetôség nyílik, például a 4/11-es frakció
KZ 4/8 és KZ 8/11 frakciókra való osztályozására.
Az elsô mobil berendezésünk egy 2002ben beszerzett MFL R-CI 100/100 T önjáró
lánctalpas röpítô törô. Teljesítménye 80–120
t/h, törete 0–80 mm. A törô alkalmas a vasúti
pályatestek zúzottkô ágyazatának „frissítô”
törésére és újraosztályozására is, az aszfalt,
beton és vasbeton feldolgozása mellett. 2004ben került beszerzésre a Keestrack Novum
4215 mobil osztályozó. A 6,3 m2-es kétsíkú
vibrátorral szerelt osztályozó teljesítménye
100–200 t/h a feladott anyag méretétôl függôen. A harmadik egység 2006-ban került
beszerzésre, ez egy szintén önjáró lánctalpas
OM APOLLÓ pofástörô.
A berendezések egymáshoz kapcsolódóan
vagy külön-külön is mûködtethetôek, felhasználási területükön egyre szélesebb lehetôségeket kínálva a 0/80-as frakció gyártásától a Z
32/50-es vasútépítési zúzottkô elôállításáig.
2007-ben az összteljesítményük 171 000 tonna volt. Kihasználtságuk ma már 100%-os,
folyamatosan dolgoznak a külsô megrendelôknél, illetve a társaság üzemeiben. Üzemvezetôink, felismerve a mobilitásukból eredô
elônyeiket, folyamatosan jelzik igényüket a
berendezések használatára.

Having recognised increased demand for the processing of demolition waste, COLAS-Északkô Ltd. began
to establish its pool of mobile equipment for crushing and screening in 2002.
Our machines are used in three types of areas.
When we receive outside orders, they are put to work
on third-party sites to process demolition waste. At
the Szob, Nógrádkövesd, Gyöngyössolymos and Tarcal
plants of the Company, they are used to process construction waste deposited with the required specialist
authority permits. In addition, they are also capable
of performing single-stage crushing and loading of
natural rock at any of the Company’s plants.
Our first mobile unit was an MFL R-CI 100/100 T
crawler slinging crusher purchased in 2002. It can
process 80-120 t/h and produces crushed rock of 080 mm. The crusher is suitable for the “refreshing”
crushing and rescreening of the crushed stone railway
track bases in addition to processing asphalt, concrete
and reinforced concrete. In 2004, we purchased a
Keestrack Novum 4215 mobile screening plant. The
screener, which has a 6.3 m2 dual plane vibrator, can
process 100-200 t/h depending on the size of the
material. The third unit, a mobile caterpillar-track
OM APOLLO jaw-crusher, was purchased in 2006.
These units can be interconnected or can be operated separately as well. In 2007, their total performance was 171,000 tonnes. Today, they are working
at 100% capacity either on third-party sites or at the
Company’s plants.
The long-term plans of the Company include the
purchase of the third crushing and screening stage,
which would lead to the establishment of a full range
of technologies. This would allow us to start production at plants where we do not have permanent technology installed and where this would be economically infeasible or very expensive.

A X. HAPA Aszfaltkonferencia immár hagyományosan február végén került megrendezésre. Az összejövetelnek – a tavalyi évhez hasonlóan – ismét a visegrádi Termál Hotel adott
otthont. Társaságunkat Puchard Zoltán, Görgényi Ágnes, Karsai Tamás, Kolozsvári Nándor,
Kelencz Tünde, Szôke Sándor képviselte a kétnapos rendezvényen.
Az egybegyûlteket Appelshoffer József levezetô elnök köszöntötte. Az idei konferencia
kifejezetten a napjainkat és a közeli jövônket
érintô problémákkal foglalkozott. Szó esett
például az EN szabványok magyarországi bevezetésének lehetôségeirôl, aszfaltkeverô telepeink jelenkori kihívásairól, az idei évtôl bevezetendô üzemi gyártásellenôrzésrôl, illetve e
rendszer tesztelési szakaszban elért eredményeirôl. A magyarországi piacon jelen lévô
útépítô cégek – köztük a COLAS Csoport tagjai is – jelentôs feladatokat látnak Románia
területén, ezért érdeklôdve hallgattuk Farkas
László elôadását a mélyépítési vállalkozások
romániai tapasztalatairól.

egy rutinos kivitelezôi gárdát is megoldhatatlannak tûnô feladatok elé tudnak állítani.
A nap további két elôadója az elvégzendô
útfelújítások lehetôségeit világította meg a
pályaszerkezetek aszfaltmechanikai tervezésének oldaláról, illetve aszfaltkeverô telepeink
jelenkori kihívásairól láthattunk egy érdekes
diasorozatot. Itt elsôsorban a telepek létesítési, üzemeltetési és fenntartási költségei lettek
górcsô alá véve, amely tételekbôl jelentôs
összeg kerekedett ki az elôadás végére.
A másnapi program teljes egészében az
aszfaltkeverékek tervezésérôl, összetételérôl, a
pályaszerkezetek tervezésérôl, illetve a keverôtelepeinken bevezetendô üzemi gyártásellenôrzés rendszerérôl szólt.
Az elsô elôadásban az aszfalttervezés új követelményi rendszerérôl kaptunk tájékoztatást.
Sokszor elôtérbe kerül az a kérdés, hogy hosszú
távon mi kerül többe a beruházónak: a várhatóan rövidebb élettartamú alacsonyabb, vagy a
valószínûleg hosszabb távon igénybe vehetô,
magasabb bekerülési költségû pályaszerkezet.

Elôször – három elôadó tolmácsolásában,
köztük Puchard Zoltán, a COLAS Hungária
technológiai igazgatója elôadásával – bemutatásra került az aszfaltok új európai szabványainak rendszere és ezek nemzeti alkalmazási
dokumentumai.
A következôkben sok hallgató elôször kaphatott képet délkeleti szomszédjaink piaci
lehetôségeirôl, illetve ennek buktatóiról,
nehézségeirôl. Farkas László elôadásából megtudhattuk, hogy a helyi viszonyok néha még

A második elôadás ezt a kérdést járta
körül, amely több évtizedes fenntartást és a
szükséges felújításokat figyelembe véve egyértelmûen igazolta, hogy a drágább, de tartósabb szerkezet építése hosszú távon biztosan
gazdaságosabb.
A közeljövôben az aszfaltkeverô telepeinken bevezetendô üzemi gyártásellenôrzési
rendszer egy nagyobb lélegzetvételû prezentáció során került terítékre. Az elôadók mind
elméletben, mind pedig gyakorlatban elemez-

TECHNOLÓGIA

X. HAPA aszfaltkonferencia

ték az elôttünk álló kihívásokat, mely rendszer
mûködésének végeredménye a keverékek CE
jelölése.
A második napon, az elôadások után lehetôség volt még fakultatív programként bányalátogatásra, szakmai kirándulásra az újonnan
nyíló dunabogdányi kôbányában. A házigazdák több csoportban kísérték végig az érdeklôdôket az üzemben, miközben szakmai vezetést is biztosítottak a szervezôk.
A színvonalas elôadásokat meghallgatva
minden résztvevô új ismeretekkel és a mindennapi élet néhány megosztott tapasztalatával térhetett haza abban a reményben, hogy
jövôre újra találkozunk.
Szôke Sándor

The 10th HAPA Asphalt Conference
The 10th HAPA Asphalt Conference was organised,
as usual, for the end of February. Our company delegated Zoltán Puchard, Ágnes Görgényi, Tamás Karsai,
Nándor Kolozsvári, Tünde Kelencz, Sándor Szôke) to
the two-day event. At this year’s conference, the
themes discussed included the possibilities of introducing EN standards in Hungary, the current challenges facing our asphalt mixing plants, the plant
production controls to be introduced from this year
and the results of the testing phase of that system.
First of all, we had three presentations – within
Zoltan Puchard, technology director of COLAS
Hunary – about the new european asphalt standards
and its national application documents to be introduced and received a technological overview of the
changes in design, production, construction and
quality specification of asphalt mixtures.
Subsequently, we heard about the market opportunities and the dangers and difficulties of our eastsouthern neighbours. The remaining two speakers of
day one reviewed the opportunities of the road renovation projects required on the near future from
the perspective of pavement structures and asphalt
mechanics design and we also saw an interesting set
of slides about the current challenges facing our
asphalt mixing plants.
The entire second day was devoted to the design
and composition of asphalt mixes, the design of
pavement structures and the system of plant production controls to be introduced at our mixing
plants.
After the presentations on the second day, there
was an option to visit a quarry, to join a field trip to
the newly established Dunabogdány quarry. The
hosts guided visitors through the plant in several
groups while organisers also provided professional
tour guides.
All the participants who attended the conference
gained useful new knowledge and a great deal of
shared practical experience and left in the hope of
meeting again next year.
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A Hegyalja kapuja: Szerencs

Szerencs a Tokaj-hegyaljai borvidék kapuja,
amely 2002-ben kultúrtájként lett a Világörökség része. Olyan vidék ez, ahol az ember
sok évszázados szôlômûvelési hagyományait a
természettel összhangban teremtette meg,
melyhez az alapot a különleges természeti
adottságok – folyók közelsége, vulkanikus
talaj, kedvezô fekvésû lejtôk, hosszú ôsz és a
pincék tufafalán megtelepedô pincepenész –
adták.
Szerencs emellett egy gazdag múltú kisváros, amelyre méltán lehet büszke. Múltjához
illô az elnevezésének legendája is. A romantikusabb névmagyarázat Anonymustól származik, aki szerint itt pihent meg Árpád fejedelem
a hadaival, s az Isten-hegyrôl körbepillantva
mondta: „Ma ád Isten szerencsét e tájnak Ond
és Tarcal vezéreknek”. Innen ered Mád, Szerencs, Tállya, Ond és Tarcal neve.
Szerencsrôl az elsô hiteles feljegyzés egy
XIII. századbeli okiratból való. 1241-ben a
Szent János-rendi keresztes lovagok (johanniták) monostora állott itt, amely a „Szent Péter
és Pál apostolok szerencsi apátsága” nevet
kapta. Az oklevelek a XV. század végén már
városként említik a települést.

Várkert

A város történetének talán legfontosabb
fejezete a XVI–XVII. század fordulójához, Rákóczi Zsigmond korához köthetô. A Rákóczi
család, nevezetesen Rákóczi Zsigmond 1583ban kapta meg zálogként a szerencsi birtokot
a szepesi kamarától. A birtok révén a család
bekapcsolódhatott a hegyaljai borkereskedelembe, és az ebbôl származó jövedelmekbôl
újabb és újabb birtoktesteket szerzett, megalapozva ezzel a késôbbiekben híressé vált
nagy Rákóczi-vagyont. 1603-ban a szerencsi
uradalom a Rákóczi család örökös tulajdona
lett.
1605. április 17–20. között Szerencsen tartották azt az országgyûlést, amely Bocskai Istvánt Magyarország fejedelmévé választotta.
Ezt követôen 1606. március 9-én Bocskai a
szabad királyi városi rangot adta Szerencsnek.
Bocskai István halála után a rendek Rákóczi
Zsigmondot választották meg fejedelemmé,
de rövid uralkodás (1607. február 12–1608.
március 5.) után lemondott, és néhány hónappal késôbb Felsôvadászon elhunyt. Kérésére kedvelt tartózkodási helyén, Szerencsen
temették el. Rákóczi Zsigmond fia I. Rákóczi
György Szerencsen született 1589-ben. 1672

Bocskai István szobra

A református templom
a város legrégebbi temploma

és 1678 között Szerencs Habsburg-kézre került, de a XVIII. század elején az épület újra a
Rákóczi család birtokába jutott.
II. Rákóczi Ferenc (Borsi, 1676. március
27.–Rodostó, 1735. április 8.) életének több
eseménye kapcsolódik Szerencshez. A Bécsbôl
hazatérô ifjú gyakran szállt itt meg feleségével
együtt. 1697-ben itt érte a hegyaljai felkelés
híre. Ekkor még gyorsan elhagyta a vidéket,
nehogy gyanúba keveredjen az udvar elôtt.
A kuruc szabadságharc idején számos magas rangú vendéget fogadott e várban. II. Rákóczi Ferenc utoljára 1710. október 5-én járt
ôseinek kedves városában.
A XVIII. században, Mária Terézia korában
a település lassú gazdasági fejlôdésnek indult.

Szerencs – the gate to Hegyalja
Szerencs is the gate to the wine-growing area of
Tokaj-Hegyalja, which was made part of the
World Heritage as a cultural landscape in 2002.
This is a region where man created viticultural
traditions in a beautiful balance with nature
over centuries of time. The base for this tradition was provided by the special natural characteristics: the closeness of rivers, vulcanic soil,
hillsides in favorable locations, long fall and the
cellar mould settled on the tuff walls of cellars.
Szerencs is also a small city of rich past and
history, definitely something to be proud of.
The first written note of the city is on a document from the 13th century. Deeds mention
Szerencs as a city as early as at the end of the
15th century.
The most important chapter in the city’s history is from the era of Zsigmond Rákóczi, who
lived at the turn of the 16th and 17th centuries.
The Rákóczi family, namely Zsigmond Rákóczi,
received the Szerencs estate from the Szepes
Chamber as a pledge in 1583.
By means of the estate the family could join
in the wine commerce in Hegyalja, and from the
profit gained they kept purchasing further
lands, thus establishing the large, famous
Rákóczi property.
A number of events in Ferenc Rákóczi the 2nd
are linked to Szerencs in one way or another.
In the era of Maria Terezia in the 18th century the settlement started its slow economic
improvement. The industrial settlement at the
end of the 19th century gave the settlement a
new impulse. The sugar factory and refinery,
which was the largest in Europe at that time,
was built here in 1889, in just eight months. In
1923 the Chocolate Factory was built, and its
products soon made the name of Szerencs
familiar to everyone throughout the country. In
1984 the settlement was given town’s rank
again. Szerencs has become a small town of special atmosphere, the lovely home town to its
residents.
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A XIX. század végi ipartelepítés új lendületet
adott a településnek. 1889-ben nyolc hónap
alatt épült fel itt Európa akkori legnagyobb
cukorgyára és finomítója. A cukorgyártás sajnos nem éli meg 120 éves évfordulóját a
városban, mivel az EU szabályozási reformjának következményeként bejelentették a gyár
bezárását. 1923-ban megépült a csokoládégyár, melynek termékei országosan ismertté
tették Szerencs nevét. A két világháború között – ha nem is a korábbi ütemben – folytatódott a település fejlôdése, 1930-ban
Szerencsnek már 6707 lakosa volt. A gyárak,
valamint a hengermalom tisztes megélhetést
biztosítottak az itt élôknek.
1945 után Szerencs járási székhely lett, s a
település legújabb kori fejlôdése a 60-as években indult meg.
A korszerûsített cukorgyár és csokoládégyár mellett felépült a kenyérgyár és a gépgyár, fejlôdött a könnyûipar és a szolgáltató
rendszer, s megerôsödött az agrárgazdaság
egyik reprezentánsa, a Szerencsi Állami
Gazdaság. 1984-ben a település ismét városi
rangot kapott, s az utóbbi évtizedekben a történelmi hagyományokba beágyazódott urbanizációs folyamatok eredményeként Szerencs
emberléptékû, sajátos atmoszférájú kisvárossá
vált.
A város nevezetessége a Rákóczi-vár, az itt
található Zempléni Múzeum, valamint az országban egyedülálló cukormúzeum. A Zempléni Múzeum sok érdekes látnivalókat kínál:
itt található Magyarország legnagyobb, több
mint 900 ezres képeslevelezôlap-gyûjteménye,
és igazi különlegesség a 36 ezer darabot számláló ex libris-tár.
Csillag Pál

A szerencsi Rákóczi-vár
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Mostohán bánunk történelmi nagyjainkkal: csaknem két
évtized sem volt elég arra, hogy az iskolai kötelezô tanulmányokon túl a mindennapi kultúránkban emlékük méltó
helyre kerüljön. Talán nem kell nagy erôfeszítés túltenni
magunkat azon, hogy a „történelem”-rôl az „iskolai felelet” vagy az „érettségi tétel” jusson eszünkbe, és hogy elhiggyük, némi kis érdeklôdéssel új személyes élményt is szerezhetünk azokról, akikre van okunk felnézni. A
történelmi személyekkel kapcsolatban rendszerint abba a csapdába esünk, hogy személyes gondolatvilágunktól elkülönítve a „hivatalos emlékek polcaira” tesszük ôket a róluk ôrzött tudásunkkal, iskolai emlékekkel. Pedig életük számos, manapság is hasznosnak és követhetônek bizonyuló példával szolgálhat. Ebbôl a meggyôzôdésünkbôl kiindulva döntött úgy a szerkesztôség, hogy a COLAS újság hasábjain II. Rákóczi Ferenc, Mátyás király, Kossuth Lajos és más magyar történelmi nagyság emlékét mindenki számára értékes példával idézzük fel.

II. Rákóczi Ferenc
Köztudomású, hogy II. Rákóczi Ferenc erdélyi
fejedelmi és fônemesi családok sarja volt,
amelyek a nemzeti szabadságért és méltóságért folytatott küzdelem mellett kötelezték el
magukat. Ez a családi hagyomány nyilvánvalóan rányomta bélyegét Rákóczi neveltetésére.
Már a gyermek Rákóczi tudatában van származásának, önéletírásában meg is jegyzi ezt,
amikor elmondja anyjától való elszakítását és
a jezsuiták iskolájába való bekényszerítését.
Gyermekként még magyarul sem tanulhatott
meg, csak felnôttként, Bercsényi Miklóssal
barátkozva sajátította el anyanyelvét. Taníttatásának körülményei sok más ifjút a sorsába
való beletörôdésig elkeserítettek volna, de Rákóczi mindenen felülemelkedve felvállalta a

nemzet szabadságáért küzdô családi hagyományt, és a Habsburgok elleni kuruc szabadságharc (1703–1711) vezére lett.
Mint Felsô-Magyarország legnagyobb földbirtokosa, XIV. Lajos francia királytól próbált
segítséget kérni, de árulás miatt bebörtönözték. A fogságból kalandos úton sikerült Lengyelországba szöknie. Itt keresték fel a tiszaháti felkelôk küldöttei, hogy vállalja el a felkelés
vezetését. Kiáltványban fordult az országhoz,
majd irányításával a kurucok felszabadították
Felsô-Magyarországot, Tiszántúl és Erdély
jelentôs területeit. 1704-ben Gyulafehérváron
Erdély fejedelmévé, 1705-ben a szécsényi országgyûlésen pedig Magyarország vezérlô fejedelmévé választották. 1707. június 13-án az

A fejedelem szobra Miskolc–Görömbölyön

II. Rákóczi Ferenc emlékiratainak elsô, 1739-ben megjelent kiadásának belsô címoldala
a fejedelem portréjának rézkarcával
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ónodi országgyűlésen Rákóczi javaslatára,
Bercsényi támogatása mellett kikiáltották a
Habsburg-ház trónfosztását. A kezdeti hadi
sikerek után, a zsibói vereséggel kiszorult
Erdélybôl, béketárgyalásokra kényszerült a
császárral. Amíg I. Péter cár segítségéért ment,
távollétében Károlyi Sándor megkötötte a
szatmári békét, a kurucok letették a fegyvert.
II. Rákóczi Ferenc mérhetetlen megbecsülést
és szeretetet érdemelt ki mind a néptől, mind
a nemesség nagy részétől és nem utolsósorban az utókortól. Két példát idézünk fel
Rákóczi életéből, amelyek e megbecsülés jogos
alapjául szolgálhatnak és akár a mai mindennapi életben is érvényes és követhető személyes következtetésekkel járhatnak számunkra.
Ez azonban önmagában még nem magyarázza azt a mérhetetlen megbecsülést és szeretetet, amelyet mind a néptôl, mind a nemesség
nagy részétôl és nem utolsósorban az utókortól kiérdemelt. Egy példát idézünk fel Rákóczi

Rákóczi-aranyforint (Nagybánya, 1704)

életébôl, amely e megbecsülés jogos alapjául
szolgálhat.

A csapatmunka szabályairól
és a lélekjelenlétrôl

sedett, és kezdték felismerni, hogy a riadó
hamis volt.” (Emlékiratok, 39. oldal) Egy szomorú példa arra, amikor az egyéni túlbuzgó
tenniakarás a csapat rovására megy, egyúttal
kiváló példa arra, hogyan ôrizte meg Rákóczi
lélekjelenlétét még akkor is, amikor közben
úgy tûnt, szabadságharcbeli legfontosabb
vezetôtársa és barátja, Bercsényi Miklós is
áldozatául eshet ennek az öngyilkos kavarodásnak.
A fejedelem a szabadságharc bukása után
is megôrizte méltóságát, személye a számkivetettségben is biztos támasza volt barátainak,
társainak. A Márvány-tenger melletti Rodostóban egész kis „Magyarország” alakult körü-
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dott. Udvari hadaim, amelyek mögöttem voltak, lôni kezdtek a németekre, akik a hadoszlop szorítására felénk nyomultak. Ellenségnek
nézték ôket, és láttam, amint néhányan
elhullanak mellettem. Már egymást készültünk öldösni ebben a szörnyû kavarodásban,
amelybôl Bercsényi meg én is igyekeztünk
kikerülni. Az ô lova megbotlott, összerogyott,
én meg azt hittem, hogy Bercsényit megölték.
Segítségére siettem: ájultan találtuk esés közben kapott fejsebétôl. Félre vittem ôt, magam
pedig a gyalogsághoz szaladtam, megállj-t
kiáltottam és azt, hogy nem történt semmi.
Megállítottam a gyalogság oszlopát azzal,
hogy élét feltartóztattam, a zûrzavar lecsendeRákóczi fája Ordason

Rákóczi több helyen beszámolt arról, hogy
rendkívül sok probléma származott katonáinak és parancsnokainak képzetlenségébôl és
fegyelmezetlenségébôl, amelynek egy esetben
a saját katonáik közül is néhányan áldozatul
estek. „Bercsényi meg én így haladtunk elôre
csöndben a lovasság hadoszlopának közepén,
elôttünk az a harminc német, aki Somlyónál
megadta magát, amikor egyszerre éppen az
oldalunkban olyasféle zajt hallottunk, mintha
lovasság jönne felénk. Természetesen azt hittük, hogy a minket fedezô kis csapatok egyike.
De amikor éppen közelünkbe ért, egy szeles,
fiatal nemes parancs nélkül elôreugratott
mellôlem, felemelt karabéllyal kérdezte a jelszót, és nem is várva feleletre, tüzelt. Erre
közeli németjeim megfordultak, az elôttük
haladó oszlop fele ugyanúgy, és felénk fordultak. Egy pillanat alatt minden összegabalyoWe tend to treat rather unkindly our great ancestors: almost two decades passed and their memory – besides schoolbooks - could still not occupy the appropriate place in our everyday culture.
Perhaps it takes not too much effort on our part to regard “history” more as something reminding us about school tests, and rather associate the term with getting interested in exploring the
history of persons well worthy for our attention and respect. With historic figures, one can hardly escape the pitfall of letting them become “official schooling documents” stored on dusty bookshelves, fully separated from our personal world. Even now, their life and work can provide useful and applicable examples. The Editorial started from this point of view, when decided to use
the pages of the COLAS newspaper to invoke the personalities of Ferenc Rákóczi the 2nd, King
Mathias, Lajos Kossuth, and other great Hungarian historic figures by presenting interesting stories about them.

Ferenc Rákóczi the 2nd
Ferenc Rákóczi the 2nd was born as the descendant of Transylvanian families of princes and
aristocrats, which devoted themselves to the
struggle for freedom and grace of the nation. This
family tradition, naturally, affected the thinking
of Rákóczi.
Already as a child, Rákóczi was fully aware of
his ancestry; he even notes this in his autobiography, when he tells about his separation from his
mother and how he was forced to move to the
Jesuit’s boarding school. He was not allowed to
learn Hungarian as a child, he could only acquire
the knowledge of his mother tongue as an adult,
when he became close friends with Miklós
Bercsényi. His upbringing would have broke and
forced into resignation many youth. Yet, overcoming these difficulties, Rákóczi consciously
adopted the family tradition of struggling for the
freedom of the nation. Rákóczi took on to be the

leader of the Hungarian uprising against the
Habsburgs in 1703-11 as the prince of the Estates
Confederated for Liberty of the Kingdom of
Hungary.
He earned the respect and love from the
nation, a large part of the aristocracy, and to date
the long line of descendants of those. Examples
from the life of Rákóczi can cast light on the
importance of “rules of team-work”, “cooperation despite difficulties” – providing valuable
learning opportunity even for employees and
managers of today.
Even after the defeat of the war of independence, the Prince retained his decorum, his personality remained a strong support to his fellow
sufferers and friends, even in the exile. At
Rodosto (today Tekirdag, Turkey), on the shore of
the Marble Sea, a “little Hungarian country”
emerged around him.

lötte. Odatelepedett társa, Bercsényi Miklós
gróf a feleségével; udvarmestere, Sibrik Miklós
ezredes-kapitány; és mások, akik közül nem
egy magára vehette Mikes Kelemen szavait:
„Énnekem semmi okom nem volt hazámból
kibujdosni, csak az, hogy nagyon szerettem a
fejedelmet”. Rákóczi korán kelt, mindennap
misét hallgatott, délelôtt írt és olvasott, délután fúrt-faragott, bútordarabokat esztergált.
Nagy hatással volt rá Szent Ágoston, ô
ihlette, hogy számot adjon egész életérôl,
ôszintén szembenézzen önmagával. Saját életútjából keresett magyarázatot mindarra, amit
gyermekkora óta tett vagy tenni kívánt. És ez
az önmaga iránti ôszinteségigény, a rendkívüli
irodalmi mûveltsége és írnitudása formálta
a Vallomások címû önéletrajzát régi irodalmunk egyik legjelentékenyebb, világirodalmi
mértékekkel mérhetô remekévé. „Bárki vagy,
kövesd igazságban az igazságot, és ez önmagában tesz majd tanúbizonyságot tetteid mellett,
míg el nem éred az örök jutalmat.”
Kövesdy Tamás
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A biológia blokk lefedése
A csepeli központi szennyvíztisztító telepen az
utóülepítô medencék lefedések szempontjából két fô szerkezeti egységre oszlanak, az úgynevezett kezelôcsarnok-folyosóra, illetve
magukra a medenceterekre. Az elôtervek szerint a csarnokrész, a medenceterek, az eleveniszapos medencék monolit vasbeton födémmel készültek volna, összesen körülbelül
10 940 m3 födémbeton felhasználásával.
Minden medencetér felett a födémen extenzív zöldtetôt kell kialakítani. A szerkezeti
kialakításra vonatkozóan költségbecsléseket
készítettem, melynek legkritikusabb része a
kivitelezés átfutási idejének elemzése. A
mûtárgyakat nem lehetett volna határidôre
elkészíteni a tervezett szerkezettel. Mivel ilyen
mennyiségû és szerkezeti magasságú alátámasztó állvány használata ezen kialakítással
rendkívül költségesnek bizonyult, kézenfekvônek mutatkozott a födémek geometriájának
megváltoztatása.
Megoldási alternatívaként két lehetôség
merült fel:
A) Monolit vasbeton feszített síklemezek.
B) Elôregyártott szerkezetek.
Az eredeti födém fôbordáit kiritkítva, azokat feszített gerendákkal helyettesítve, a fiók-

tartókat elhagyva, körüreges panelekkel gazdaságosan kialakíthatónak tûnt a szerkezet.
A megoldás alkalmazhatóságához ki kellett
találni a szerelés technológiáját, elsôdlegesen
azonban el kellett fogadtatni a tervezôvel a
szerkezetváltást.
Fejlesztve az elképzelt mûszaki megoldást,
önálló lefedésként kezeltük a szerkezetet
mindaddig, míg egy tárcsaként együttdolgozó monolit felbetont ki nem alakítunk rajta.

Így, megfelelô csomóponti kialakítással a
keretszerkezet elônyei javarészt megmaradnak, míg az elôregyártás pozitívumai is használhatóak.

Covering the biological block
At the central waste water treatment plant with
regard to covering, the final sedimentation tanks
consist of two main structural units: the so-called
service bay corridor and the basins. According to
the preliminary design the service bay, the basins,
the tanks of activated sludge were to be prepared
with a monolithic reinforced concrete slab. The
total volume of concrete slabs planned was
approximately 10,940 m3.
The design envisaged extensive green revetment on the slab above each tank bay. I prepared the budget estimates for the structural
design, and the most critical part of each was
the analysis of the construction lead time. It was
obvious that the engineering structures of the
planned structure could not have been completed to the final deadline. Since the use of
supporting scaffolds of the required volume
and structural height would have been extremely costly, changing the slab geometry seemed a
practical solution. The alternative solutions proposed were as follows:
A.) Prestressed solid flat plates of monolithic reinforced concrete
B.) Prefabricated structuresThe structure
seemed rather economical with larger spacing
of the main beams of the initial slab design,
where prestressed beams were used instead of
the originally planned ones, and using panels of
round cavities instead of the cross-girders. To
make the solution applicable the erection
process had to be invented and, first of all, the
designer had to approve the change in structural design.The construction of this solution is
currently underway on the construction site.
This design provides a saving of 4,130 m3 while
using 6,810 m3 concrete, amounting to nearly
38% saving compared to the initial design. The
design lead-time reduced to 22 weeks, which
can further be optimized by carrying out works
in parallel along certain water-lines.
I should like to express my appreciation to
my colleagues: Imre Fenyôs, Ákos Knorr and Péter
Sebestény for their valuable support.
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Organizációs okokból azzal a feltételezéssel
kellett élni, hogy a késôbbiekben kitalálásra
kerül egy olyan berendezés, mely portáldaruként a helyére emeli a gerendákat és födémelemeket – miközben a szerkezet falainak tetején mozog.
A tervezô ragaszkodott a födémelemek monolit felbetonnal való együttdolgozásához,
mely által a teljes födém, a falak, faltartók
együttdolgozása biztosítható. A gerendakiosztás könnyebb, rövidebb – alátámasztás nélkül
építhetô – elemek alkalmazását indokolta.
Ilyenek a magasépítésben elterjedt kéregpanelek. Korrozív hatások miatt a feszítôpászmák
hosszú távú védelmét valamely alkalmas bevonati rendszer alkalmazásával kell megoldani.
Statikai szempontból – a magasépítési gyakorlatra is támaszkodva – „T” keresztmetszet
mutatkozott a legjobb megoldásnak. Feszített
födémelemekkel szemben – mivel a vízépítési
szerkezeteknél sem az elôregyártás, sem a
feszítés nem elterjedt hazánkban – jelentôs
ellenkezésre lehetett számítani a szakmában.
A (2x) 20 000 m2 födémelem legyártására
több alkalmas gyártó is mutatkozott, de végül
a választott termék a feszített vagy lágy vasalású betonbordás panel lett.

Jelenleg ezen megoldás kivitelezése folyik a
helyszínen. A kialakítás 6810 m3 beton
felhasználásával 4130 m3 betonmegtakarítást
eredményez, mely csaknem 38%-ot jelent, az
eredeti tervekhez képest. A kivitelezés átfutási
ideje 22 hétre csökkent, mely párhuzamos

munkavégzéssel az egyes vízvonalakon tovább
optimalizálható.
Köszönet illeti kollégáimat, Fenyôs Imrét,
Knorr Ákost és Sebestény Pétert támogató
munkájukért.
Sebestény Tamás

Logisztikai Park építése Vecsésen
Budapesten, az Üllôi úton (Vecsés közigazgatási területén), a volt katonai laktanya helyén
épül az ABLON Kft. beruházásában a Vecsés,
Aiport City Logisztikai Park.
A Logisztikai Park teljes beruházásából az
elsô ütemben megvalósuló „C” épülethez tartozó közmûvek és parkoló építését, épületen
belüli földfeltöltést, a teljes terület külsô köz-

mûvesítését, a kiszolgáló úthálózat kiépítését
és a kertészeti munkákat a DEBMUT Zrt.
végzi.
Az építkezés során az általunk végzett
munkák fôbb mennyiségei:
Feltöltés és ágyazatkészítés:
21 800 m3
Zúzottkô útalap készítése:
3 200 m3
Ckt útalap készítés:
2 500 m3

Aszfaltbeépítés:
2 800 t
Térkövezés:
5 800 m2
Az építés a befejezô fázisban van: a térkövezés, aszfaltkopóréteg-beépítés, árokburkolás, tereprendezés, növénytelepítési munkák
folynak.
A kivitelezés során a legtöbb problémát a
beruházói döntések miatti várakozás, valamint az épület szakipari munkáival történô
párhuzamos munkavégzés okozta. A munkát
április közepén tudjuk befejezni.
Keresztes Csaba

Construction of a Logistics Park in
Vecsés – DEBMUT Private Limited
Company
The construction of Vecsés Airport City Logistics Park in
Budapest is underway on the site of the former Soviet
barracks. This plot is located in the municipal area of
Vecsés. The investor is ABLON Ltd. DEBMUT Private
Limited Company is involved in the construction works
of utilities and parking lot of Building “C” implemented in Phase I. The project also includes backfilling inside
the building, the construction of outdoor utilities and
access road network, and also the gardening works.
The construction is currently in the finishing phase;
paving works, laying of the bituminous wearing course,
paving of ditches, landscaping and filter cropping
works are in progress. Delays in the Investor’s decision
process and parallel craft works with the building
caused most of the difficulties during project implementation. Completion is scheduled at the middle of
April.
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Eger, Felnémet rehabilitációja
Megbízó:

Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Generálkivitelezô:
ALTERRA Kft.
16. Fôépítésvezetôség
Fôépítésvezetô:
Dobrádi Attila
Helyszíni koordinátor: Gulyás Ferenc,
Orosz Gergely
A kivitelezésben az ALTERRA Kft. 14. Fôépítésvezetôsége, 10% feletti alvállalkozóként a
COLAS-Eger Zrt. 1. Fômérnöksége és számtalan kisebb cég is részt vett.
A beruházás két szerzôdésének fôbb paraméterei
Magasépítési szerzôdés
– civilház-felújítás, könyvtárfelújítás, játszótérépítés, parképítés
Mélyépítési szerzôdés
– közmûépítés
12 000 m2
– útfelújítás
4 700 m2
– új út építése
15 400 m2
– járda- és kerékpárút-építés
9 700 m2
– parkolóépítés
3 000 m2
A beruházás 20 db elembôl, valamint 1 db
közúti híd kivitelezésébôl áll, melyekre külön
mûszaki átadást, forgalomba helyezést és
üzembehelyezési eljárást kell, illetve kellett
lefolytatni.
A mélyépítési munkák további két gyöngyszeme a 14 méter fesztávolságú közúti híd az
Eger-patak fölött, valamint az Eger–Putnok
közötti szárnyvonalon korszerûsített vasúti
átjáró.
A kivitelezés nehézségei mûszaki szempontból a tervtôl eltérô talajmechanikai
adottságokból származtak, az altalaj teherbírás-javításának rétegrendjét a helyszíni
adottságok ismeretében döntöttük el. Mûszaki nehézséget jelent továbbá a helyenként

4 és 6 méter széles úthálózat építése, melynél
a környezô házak védelme miatt a vibrációs
hatást a gyenge altalajteherbírás ellenére is
mellôzni kell. Igazi nehézséget a hiányos és

•

nem megfelelô tervek, tôlünk független, lassú
ügyintézés jelentett.
• Tulajdonjogi megállapodás gázvezetékkiváltásra
4 hónap
• Pincetömedékelés
3 hónap
• Gázvezeték létesítési engedélye
Béke-telepen
12 hónap

kábelek védelembe helyezése
3 hónap
Jól látszik az idegôrlô várakozások hossza,
melyek megszûnése után a lehetô leghamarabb kellett befejezni az adott projektet.
Gulyás Ferenc

•
•

Vasúti átjáró áttervezése 3 hónap
Berva lakótelep szennyvízszolgáltatóváltás, élôre kötés
10 hónap
Terven nem feltüntetett 10 kW

Rehabilitation of Eger, Felnémet
Customer:

Local Authority of Eger City
of County Rank
General contractor: ALTERRA Ltd., Chief
Building
Management Unit No. 16
Chief Construction Manager: Attila Dobrádi
On-the-spot co-ordinator: Ferenc Gulyás,
Gerely Orosz
Project implementation involved Chief Building
Management Unit No. 14 of ALTERRA Ltd.,
Chief Engineering Unit No. 1 of COLAS-Eger
Inc., as the subcontractor having over 10% share
of the works, and numerous smaller sub-contractors.
Two contracts guide the project with the following key parameters:
Building contract: renovation of civilian
house, library renovation, playground construction, and park building.
Civil engineering contract
- Public utilities
12,000 m2
- Road reconstruction
4,700 m2
- Construction of new road
15,400 m2
- Pedestrian pavement / bicycle road
building
9,700 m2
- Parking lot building
3,000 m2
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A külsô Váci út korszerûsítésének
kivitelezési munkái
Megbízó:

BFFH., Közlekedési
ügyosztály
Generálkivitelezô: COLAS-Eger Zrt.
Kivitelezô:
ALTERRA Kft.
Fôépítésvezetô:
Bekes Csaba
Építésvezetô:
Nagy Zoárd
Beosztott mérnök: Facskó József
A Fóti út és a Szilas-patak közötti szakasz útépítés elôtti, közmûépítési munkáit az ALTERRA
Kft. 86. Fôépítésvezetôsége nyerte el. A munkaterület közel 2 kilométer hosszon nyúlik el,
melyen állandó, nagymértékû forgalom mellett
víz-, gáz- és csatornaépítési munkákat végzünk,
összesen 3000 méter hosszúságban.
A közmûépítési munkák kezdése: 2007.
december 3., befejezése: 2008. június 30.
Fôbb építési adatok
Csatornaépítés:
Ø 80-100 vb csatorna
500 m
60/90 t/ÜPE csatorna
250 m
Ø 300-600 KD PVC csatorna
1100 m
Na 400 göv. csatorna
260 m
Nagyméretû víznyelô
65 db
Vízvezeték-építés:
Ø 160-225 KPE vízvezeték
240 m
Na 150 göv. vízvezeték
620 m
Gázvezeték-építés:
Ø 100 a. nagyközépnyomású vezeték 95 m
Ø 90 KPE kisnyomású vezeték
85 m
Nagy Zoárd

Construction works of the modernization of the outer Váci Road
Customer:
BFFH., Trappic Dep.
General contractor:COLAS-Eger Private Limited
Company
Contractor:
ALTERRA Ltd.
Contract manager: Csaba Bekes
Construction supervisor: Zoárd Nagy
Junior engineer: József Facskó
Engineering Department No. 86 of ALTERRA
Ltd. was awarded the contract for the construction works of utilities preceding the construction of road section between Fóti Road and
Szilas Creek. The worksite stretches along an
area of nearly 2 km length, where water and gas
pipeline and sewer construction works are carried out under the conditions of continuous
heavy traffic.
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Vasútépítés Vecsésen
Ismét vágányzári periódushoz érkezett a
COLAS-Dunántúl legnagyobb vasútépítési
projektje, a Budapest–Ferencváros „C” elágazás–Vecsés vasúti pálya és felsô vezeték átépítése.
Az idén 2008. május 2-án kezdôdik a Pestszentlôrinc–Kôbánya-Kispest szakasz átépítése
(2x1 km), melynek legnagyobb része földmunkás technológia, ahol a párhuzamos pálya forgalmának biztosítása mellett kell a régi
ágyazati anyagot, altalajt kihordani és az új
anyagokat beépíteni. Ezen szakaszon a munkaterület megközelítése csak a párhuzamos
vágányról történhet, és a munkavégzés 24
órás mûszakban folyik. Az alépítmény átépítését követi a teljes vágányszakasz felépítményének átépítése kézi kisgépes technológiával.
Az utolsó ütemként a Ferencváros „C” elágazás–Kôbánya-Kispest szakasz átépítése
(2x2,4 km) során rostálással felújításra kerül a
régi ágyazati anyag és ezt követôen átépítô
vonat alkalmazásával lesz a teljes felépítmény
cserélve.

lezési határidôvel a gyalogos-felüljáró, mely
hasonló szerkezetû és megjelenésû, mint a
ferihegyi felüljáró.
A fentiekbôl látszik, hogy a nehezén még
korántsem vagyunk túl, de a feladattal megbízott munkatársaink lendülete és kitartása
nem hagyott alább, így bízunk benne, hogy a
vállalásnak a megrendelôink megelégedésére
eleget tudunk tenni és referenciáink sorát
ezzel a munkával is gyarapíthatjuk.
Homlok Tibor

Railway construction in Vecsés

A vágányépítési munka üteméhez szorosan kapcsolódva kisebb mûtárgyak felújítási
munkákat is el kell végezni, illetve ezeken
kívül fel kell újítani 3 db vasúti acélhidat,
melyek munkálatai komoly feladat elé állítják
kollegáinkat, mivel a kivitelezési idô nagyon
szûkre szabott, és itt is a forgalom fenntartása
jelenti a feladat nehézségét.
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A befejezéshez közeli állapotban van a
Pestszentlôrinc állomáson épülô gyalogosaluljáró, már csak a felületképzési és liftszerelési munkák vannak hátra az átadásig. Az állomáson az állomás épületének teljes felújítása
folyik, mely mûemlékjellegû épület lévén több
figyelmet követel a szokásosnál. A Lakatos
utcában elkészült márciusra, 100 napos kivite-

The most important railway construction project of COLAS-Dunántúl Inc., the reconstruction
of railway track and overhead contact wire of
the junction “C” Budapest-Ferencváros – Vecsés
has again come to the period of track closure.
The reconstruction of the 2x1km length of
the Pestszentlôrinc–Kôbánya-Kispest section
begins on 2 May 2008, including mostly earthwork process, when the old bedding and subsoil
is removed and replaced by new material while
maintaining the traffic on the parallel track.
The reconstruction works of minor structures closely linked with the scheduling of track
construction works need to be completed, too.
In addition to this, three railway bridges of steel
structure must be reconstructed, posing a real
challenge to our staff due to the extremely tight
deadlines and the need to maintain traffic during the works.

A COLAS újság elôzô számában már beszámoltunk a Gyôr–Gönyû országos közforgalmú kikötô vasútépítési munkáinak indulásáról, továbbá az addig elvégzett vágányépítési
munkákról, amelyet a COLAS-Dunántúl csapata végez.
A lassan a befejezési határidejéhez közeledô projekt munkálatai elôl a tavasz beköszöntével elhárultak a téli idôjárás okozta akadályok, és nagy intenzitással folyik a még hátralévô munkarészek kivitelezése.
Az eredeti tenderkiírás szerinti munkamennyiség nagy része elkészült, a 16 481
méter vágány és 27 csoportkitérô megépült,
melyhez kapcsolódóan a hézag nélküli
vágánykialakítás, közel 1200 db helyszíni sínhegesztés, 16 481 méter vágány nagygépi szabályozása és a dinamikus vágánystabilitás
elvégzése vár még ránk.
A megépített Strail burkolatú útátjárók
száma is négyre bôvült, valamint az Edilon
sínágyazású vezetôsínes felépítményû – kettô
darab – útátjáró kivitelezése is megtörtént.
Az átadó-átvevô állomáson az V. vágányban beépült a vasúti dinamikus vágányhídmérleg, melynek üzempróbáját április 15-én
kezdjük meg.
A fenti munkák befejezésével terveink szerint nem válunk meg a gönyûi munkaterülettôl, ugyanis az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság a Tempora Zrt.vel a projekt II. ütemében kívánja a kikötôközpont közlekedési kapcsolatait továbbfejleszteni, melynek kivitelezésére a COLAS 2007.
Konzorciumot ajánlattételre kérte fel.
Sághegyi Zsolt, Fazekas Mariann

Gyôr–Gönyû
railway construction
In the previous issue of the COLAS newsletter
we reported on the commencement of railway
construction works of Gyôr–Gönyû national
port of public traffic, and also on the construction of tracks completed by the team of COLASDunántúl.
Spring has cleared away the obstacles caused
by winter weather in the works of the project
progressing towards completion, and the
remaining parts of the work are being carried
out at high intensity.
Most of the works specified in the Invitation
to Tender, such as the construction of 16,481
meter length of tracks and 27 switch junctionlines have been completed; the works that
remain to be carried out include the preparation
of jointless track, nearly 1200 on-site rail welds,
16,481 meter length of track adjustment using
rail straightener, and dynamic track stabilization.
The number of completed highway crossings
using Strail pavement increased to four; the
construction of two highway crossings of Edilon
rail mounting with side rail superstructure has
also been completed.

MUNKÁINK

Gyôr–Gönyû vasútépítés

MUNKÁINK

Bizakodó évkezdet
az 5. Területi Fômérnökségen
A Magyar Közút Kht. által meghirdetett „Burkolatfelújítás II. az ország területén” elnevezésû közbeszerzési eljárás nyerteseként SzabolcsSzatmár-Bereg megye területén a COLASDebrecen Zrt.-t hirdették ki.
Az elnyert munkák kivitelezését a COLASDebrecen 5. Területi Fômérnöksége végzi.

A munkaterületeket 2008. március 18-án
átvettük, és a 36. számú, valamint a 49. számú
fôutak burkolatmarásával a burkolatfelújítási
munkákat megkezdtük. A munkálatok során,
melyek befejezési határideje 2008. május 30.,
mintegy 12 000 tonna különféle típusú aszfaltkeveréket építünk be, és 33 000 m2 felületi

bevonatot készítünk el. Mindemellett kisebb
jelentôségû, de annál érdekesebb projektek
kivitelezését is megszereztük, például Nyíregyháza városközponti részének felújítása, Záhony elôközmûvesítési útépítési munkái.
Az elmúlt évrôl áthúzódó és az idén megszerzett munkákkal az egység munkaellátottsága június végéig biztosított, a jelenleg
ismert kiírt pályázatok elnyerésére jó esélyeink vannak.
Szép Sándor

Optimistic start for the new year at
Regional Chief Engineering
Post No. 5
COLAS-Debrecen Inc. was the winner of the public
acquisition entitled “Pavement Renovation II in
Hungary”, announced by Magyar Közút Kht.
(Hungarian Public Road Society of Public Use) in the
region of Szabolcs-Szatmár-Bereg County.
The implementation of the assignments will be
carried out by the Regional Chief Engineering Post No.
5. In the course of the works, the completion deadline
for which is 30th May, 2008, we will build in as much
as 12,000 tons of various asphalt mixtures, constructing a surface pavement on 33,000 m2.
In addition to the above, we have won more
intriguing projects of less magnitude such as the central city renovation of Nyíregyháza and the road construction works in Záhony for the pre-public utility
preparation.
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Fejlesztések a Határ úton
A COLAS-Debrecen Zrt. II. Területi Fômérnökségének elsôdleges piaca Debrecen nagyváros
és környéke, mely mindig az apafai egység
munkáinak jelentôs százalékát teszi ki. A
2008-as év induló nagy munkái közül két
különálló, ám megrendelôi és helyrajzi vonalon kapcsolódó projektet mutatok be.

Logisztikai Központ
Hagyományosan már-már minden évben építünk gyártó-, illetve raktárcsarnokokat, sorrendben a hatodikat 2002 óta. A most épülô
csarnok bérlôje a Coca-Cola Hungary Kft. lesz.
A vállalkozás kezdeti lépéseként mûszaki
tanácsadóként becslésekkel, elôzetes kalkulációk készítésével részt vettünk a munkában. Jó
pár költségvetés és mûszaki alternatíva után
2008. január végén elkezdôdött a munka.

A 2700 m2-es, vasbeton vázas, szigetelt acél
szerelt fallal épített csarnokot május végén
veheti át a bérlô.
A teljes közmûvel megépített csarnok fôbb
paraméterei:
2700 m2 vasbeton váz
2000 m2 szerelt acél fal
2400 m2 ipari padló
600 m2 iroda és szociális blokk
600 fm külsô közmû
3800 m2 térburkolat

Határ út II. ütem
A debreceni Határ úti Ipari parkba betelepült
cégek majd minden egyes telken építkeztek,
így a park beépítettsége mára már szinte
100%-os. Szükségessé vált a 16 hektáros fejlesztési terület feltárása. A közmûvek elhelye-

zésénél és a pályaszerkezet kiválasztásánál már
a tervezési fázisban feladatot kaptunk. A sikeres pályázat után a humuszolási és elôkészítô
földmunkákat március elején kezdtük el, ami
után nagy ütemben folytatódtak a közmû- és
útépítési munkák.
A befejezési határidô 2008. július 3.
A létesítmény számokban:
7000 m3 humuszolás
30000 m3 földmunka
2000 m3 Ckt alapréteg
3100 tonna aszfalt
A nagymértékû fejlesztések, új ingatlanértékesítések újabb lehetôségeket kínálnak a
konkrét projektek megvalósítására. Ezek pályáztatásánál az apafai területi egység évekre
visszamenô számos referenciával rendelkezik
a debreceni Határ úton.
Puskás Béla

Capital projects at the Határ
Road site
The primary market of Regional Engineering
Department No. 2 of COLAS-Debrecen is the
city of Debrecen and its environs. An important
share of works of the Apafa Unit comes from
this region. Among the major projects commenced in 2008 two separate yet connected
through customer and lot registry are reviewed
below. In the first half of the year these are the
key projects of the Regional Engineering
Department.
Logistics Center
Since 2002 we have had the “tradition” of
building manufacturing plants and warehouses.
The Lessee of the facility under construction is
Coca-Cola Hungary Ltd. Coca-Cola Hungary Ltd.
is among the customers of facilities built earlier.
Initially we were involved in the project as technical consultants; we prepared preliminary calculations and evaluations. Quite frequently
many months pass until the commencement of
construction works. After the preparation of
several draft budgets and alternative technical
solutions construction started at the end of
January 2008. The facility of reinforced concrete
frame with heat insulation of 2700 m2 area will
be handed over to the Lessee at the end of May
2008.
Phase II, Határ Road site
The companies operating at the Határ Road
Industrial Park in Debrecen have used nearly all
the land area for development projects, therefore the current level of utilization of the plot is
nearly 100%. There was a need to develop the
additional parcel of 16 hectare area. We were
awarded contracts as early as in the planning /
design phase, in locating the utility services and
selection of the surface pavement. After the successful bidding we started the preparatory
earthworks and removal / conservation of the
topsoil at the beginning of March, and then we
followed with high intensity the utility and road
construction works. The completion deadline is
3rd July, 2008.
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Egyszer Mátyás király addig kergette a vadat a
budai hegyekben, hogy utoljára ô maga tévedt
el köztük. Mentôl jobban igyekezett ki az erdôkbôl, annál jobban közéjük keverôdzött.
Pedig már a napocska is lefelé csúszkált az
égrôl, s a vacsoracsillag is ott nevetgélt a János-hegy tetejében. Aludt ô máskor is harmatos derékaljon, takaródzott ô máskor is a csillagos éggel. Hanem annál jobban bántotta az
éhség. …
Bezzeg neki is örült Mátyás, mikor nagy
sokára rátalált az országútra... Az országút
meg egyenesen Kalázra vitt, ott is éppen a bíró
házának. Kalázról ma se lehet azt mondani,
hogy ott van a világ közepe: akkor meg éppen
csak akkorácska falu volt, hogy ha az innensô
végén elmiákolta magát a macska, a másik
végén is hideg rázta az egereket. A kalázi bíró
háza se volt valami kacsalábon forgó kastély,
hanem volt igenis olyan alacsony kis gunyhó,
hogy lehajolva is belevágta a király a fejét a
szemöldökfába. Csupa szerencse, hogy a koronáját otthon hagyta…
– Ejnye, ejnye, jó ember, de kár, hogy tegnap ilyenkor nem jöttél! Akkor ettük meg
annak a kenyérkének a haját, amelyiknek a
béle tegnapelôtt fogyott el vacsorára…
– Azt nézem, találnék-e valahol egy darab
követ – mondja a király…
– Fôznék belôle kôlevest. Azzal is beéri a
magamforma szegény vándorlólegény…
– Egyéb se hibádzik már, asszonynéném,
csak… (Megfejtés)
A kalázi bíróné elôszedte a ládafiából a legfehérebb abroszát, leakasztotta a szögrôl a legrózsásabb tányérját – abból kanalazta le
Mátyás király fakanállal a kôlevest…
***
Once King Matthias chased the game in the
Buda Hills for so long that at the end he was
the one to lose his way. The more he tried to
get out of the forest, the more he became
entangled amongst it. By now even the sun
has started to slip from the sky and the supper
star was giggling at the top of the János Hill.
He has slept on a dewy mattress before and he
has wrapped himself with a star-lit sky. But
this time hunger hurt him all the more. …
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How much Matthias was pleased when at
last he found the road... the road went
straight on to Kaláz, and there right to the
house of the village mayor. It cannot be said
about Kaláz even today that it is the centre of
the world: but at that time it was a village just
about big enough for when a cat to miawed
on one end, mice still trembled with fear at
the other. The house of the Mayor was not a

wonderous Castle either, but was indeed such
a low small shack, that even by bending, the
King still hit his head in the lintel. Mere luck
that he left his crown at home…
– Dear, dear, good man, a pity that you didn’t come at this time yesterday! That’s when we
ate the crust of the bread, the inside of which
was finished the day before for supper…
– I am looking, if I might find a rock somewhere – said the King…
– I would cook a good stone soup from it.
A poor wanderer like me would be well satisfied with that…
– It is only shy of a little flour and one or
two eggs and a handbreath of bacon, dear
women. That gives the flavour to the stone
soup…
The Mayor’s wife from Kaláz brought
out the whitest of their table-cloth from the

drawer,
and
from the hook
took down the
plate with the most
roses upon it – and
King
Matthias
scooped up the stone
soup with a wooden
spoon …

Kedves Olvasók!
Rejtvényünk elkészítéséhez egy irodalmi mûvet vettünk segítségül, amelynek az angol nyelvû mûfordítása is rendelkezésünkre állt. Egy-egy hosszabb részlet kulcsmondatát (magyarul) tettük a rejtvénybe,
amelyet az angol nyelvû idézet tartalmaz. Ezzel szeretnénk elérni, hogy az irodalomkedvelôk, valamint
az angol nyelvet tudók vagy tanulók is találjanak szórakozatót ezen az oldalon, még ha nem is kedvelik a rejtvényfejtést.
A megfejtéseket a szerkesztôség címére lehet beküldeni:
ALTERRA Kft. – A COLAS Csoport szerkesztôsége
1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30.
Beküldési határidô: 2008. június 6.
A megfejtéseket csak a COLAS Hungária Kft. Cégcsoport tagvállalatainak dolgozóitól tudjuk elfogadni.
Az elôzô számunk rejtvényének megfejtései:

I. Így a katona nem tudhatja, II. vajon ment-e arra valaki III. ôelôtte a fénytelen
IV. ablakú házsorok mellett.
A helyes megfejtôk közül jutalomban részesülnek:

Babák Beáta, Babka András, Marosvölgyi Csilla, Merk Gabriella, Misovits Zsuzsanna,
Molnár Ferenc, Nagy László, Rácz Renáta, Szaniszló Lajosné, Szappan László

Pest megyei Európai nép
település
Hangszínét
Római szám: vesztett
magánhangzó
99

A tetejére

Esôn állna

Korsó része!

Légikikötô

Lábikra

A láb része

Kuruc brigadéros, jobbágy
(… Tamás)
Kettôs betû
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Évnyitó értekezlet a COLAS-Eger Zrt.-nél
Március közepén került megrendezésre a
COLAS-Eger Zrt. évnyitó értekezlete, melyet
joggal tekinthetünk a korábbi – az EGUT Zrt.
nevével fémjelzett – szakmai hagyományok
folytatásának. A helyszín idén az egri Hotel
Villa Völgy konferenciaterme volt.
A rendezvényt Károly Ferenc vezérigazgató
úr nyitotta meg, aki elôször természetesen a
COLAS magyarországi szervezetén belüli,
közelmúltban lezajlott jelentôs változásokról,
illetve azok hétköznapi életünkre gyakorolt
hatásairól szólt. Feladatainkról szólva kiemelte: a mögöttünk hagyott 2007. évhez hasonlóan az idei sem ígérkezik túl könnyûnek. Bár
vannak biztató jelek a piacon, ahhoz, hogy
társaságunk teljesítse a tulajdonosi elvárásokat, mindenkinek tudása legjavát kell nyújtania. A cél természetesen piaci pozícióink megtartása, illetve a lehetôségek szerinti javítása.
Halász János gazdasági igazgató elôadásában – az új adójogszabályok elemzése mellett
– szintén érintette belsô szervezeti változásainkat.
Meghívott elôadóként vett részt rendezvényünkön – jelenlegi minôségében elôször –

Kolozsvári Gyula, a COLAS Hungária Kft. ügyvezetô igazgatója, aki prezentációjában fôként
a COLAS magyarországi cégei közötti szinergiában, illetve a cégek önállóságában rejlô
lehetôségeket elemezte.
További „vendég” elôadóink egyrészt a szûkebb értelemben vett útépítési szakma, másrészt a fô tevékenységhez szorosan kapcsolódó
egyéb területek idôszerû és közérdeklôdésre
számot tartó kérdéseit elemezték. Közülük
Boros Péter, a NIF Zrt. beruházási igazgatója a
közút-, a vasút- és az autópálya-fejlesztés
közeljövôbeli – összességében biztató – kilátásairól, dr. Holló József, a megújult Magyar
Közút Kht. mûszaki vezérigazgató-helyettese a
ROP várható közútfejlesztési projektjeirôl
szólt a hallgatósághoz. Nyiri Szabolcs, a COLAS
Hungária technológusa elôadásában a pályaszerkezet-méretezés gyakorlati alkalmazhatóságának kérdéseire tért ki.
Állandó programpontként az idén is beiktattuk a munkavédelem témakörét. Az elôírások megszegésének ezen a területen nemcsak
súlyos anyagi vonzata lehet, hanem emberéletek is veszélybe kerülhetnek. Az OMMF terü-

Károly Ferenc vezérigazgató

Kolozsvári Nándor technológiai fômérnök
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leti igazgatója és a COLAS Hungária biztonságtechnikai vezetôje is építôipari balesetek
tanulságait elemezte.
Kövesdy Tamás tanulságos elôadásában az
emberi dimenzió oldaláról közelítette meg az
üzleti élet folyamatait, tovább finomítva a
kérdésrôl eddig bennünk rejlô gondolatokat.
Saját elôadóink sorában Kolozsvári Nándor
fômérnöktôl a technológia területén érvényes
új szabályokról, az EU-szabványok „begyûrûzése” miatt érvénybe lépô új aszfaltszabványokról, egyszóval a jelentôsen megnövekedett

New year’s opening conference at
COLAS-Eger Inc.
The new year’s first conference of COLAS-Eger
Inc. was organized and held in the middle of
March. This conference can rightfully be considered the continuation of the earlier trade traditions marked by the name of EGUT Inc.
The meeting was inaugurated by general
manager Mr. Ferenc Károly, who started his
speech describing the important changes that
had recently occured within the Hungarian
organization of COLAS, as well as about the
impact these changes had on our everyday life.
Speaking of our tasks he pointed it out: similarly to year 2007 behind us, this year will probably be a difficult one as well. Although there are
some promising signs on the market in order to
make sure our company fulfills the expectations, everyone will have to act to the very best
of their knowledge.
COLAS Hungary Ltd. managing director Mr.
Gyula Kolozsvári attended the meeting – the first
occasion in his present post – as an invited lecturer. Mr. Kolozsvári in his presentation analyzed the possibilities held by the synergy of the
Hungarian companies of COLAS and the independence of companies.
The rest of our ”guest” lecturers spoke about
the current and important questions related to
the road construction profession meant as in its
strict sense, as well as to other areas connected
to the main activity. They spoke of near future
prospectives of public road, railway and motorway development as well as of ROP expected
public road development projects, and the practical applicability of pavement structure measuring. The prospectives on the whole were considered promising.
As in previous years, we placed the issue of
work protection on schedule this year again. The
regional director of OMMF and the safety technology manager of COLAS Hungary analyzed
the lessons drawn from construction industry
accidents.
Our own lecturers gave presentations about
internal organizational changes, on the appearance of new asphalt standards, the process of
introducing production controlling in plants,
on new taxation rules and several other important issues as well.
After the well-organized, colorful, professional event – which met its goals in every
aspect – we spent the evening all together visiting wine cellars and tasting really great wines.
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feladatokról hallhattunk. Szorosan kapcsolódva ehhez a témához Szôke Sándor laboregységvezetô az egyes keverôtelepeink mûködését
minôsítô üzemi gyártásellenôrzés bevezetésének folyamatáról adott tájékoztatást.
Fontos terület cégünk életében a vállalkozási tevékenység, melynek sikeressége biztosít
lehetôséget szakmai tudásunk kibontakoztatására; a tárgyban Mikuska Péter tartott elôadást.
Újjászervezôdött Gépészeti Fômérnökségünk – mely immár egyetlen gazdálkodó szervezet – mûködési tapasztalatairól Gali Tibor
fômérnök szólt.
A jól szervezett, színes szakmai program –
mely minden szempontból elérte célját – után
esti közös pincelátogatás, borkóstolás szolgálta a baráti összetartást.
Hanyecz Péter

Konferencia a közmûvezeték-építés,
-felújítás szolgálatában
A Magyar Társaság a Feltárásnélküli Közmûtechnológiákért (Hungarian Society for
Trenchless Technology, HSTT) egyesület tizedik alkalommal rendezte meg a Közmûépítési,
-felújítási konferenciát és szakmai találkozót
2008. március 18-án.
A rendezvény házigazdája, az egyesület
elnöke, dr. Bartos Sándor Budapesten, a Stefánia Palotába várta az érdeklôdôket.
Az eseményen felkészült elôadók számoltak be többek között a Víziközmû törvényvíziközmû nemzeti programról, a közmûvesítési terület pályázati lehetôségeirôl, szót ejtettek a közbeszerzés gyakorlatáról, a települési
közmûvek geotechnikájáról, egy a közmûvek
egységes jelölését, nyilvántartását megvalósító
számítógépes programról.
A cégek képviselôi beszéltek saját technológiáikról, illetve ismertették a feltárás nélküli

The Hungarian Society for Trenchless Technology
(HSTT) organized the Conference on Public Utility
Pipe Construction and Renovation and Trade
Reunion for the 10th time on 18th March, 2008.
The host to the event, chairman of the society,
dr. Sándor Bartos welcomed those interested in
Budapest in the Palace Stefania.
The representatives of companies spoke of
their own technologies and gave information on
their most important projects realized without
carrying out excavation on the work site. Chief

building manager Mr. Gergely Geönczeöl from
ALTERRA Ltd. introduced the construction of the
channel pipe underneath the river Danube.
Foreman Mr. István Vagács, also from ALTERRA
Ltd., made the public familiar with the technology of channel lining that consolidates when
exposed to light.
A number of our company’s employees
attended the conference, thus expanding their
specific knowledge in the field of public utility
construction realized with no excavation done.

megvalósuló jelentôsebb munkáikat. Az
ALTERRA Kft.-tôl Geönczeöl Gergely fôépítésvezetô a Duna alatti csatornavezeték építését
mutatta be, Vagács István építésvezetô pedig a
fényre szilárduló csatornabélelés technoló-

giájába avatta be a hallgatóságot. Cégünktôl
több dolgozó is részt vett a konferencián, ezzel
bôvítve szakmai ismereteit a feltárás nélküli
közmûépítés területén.
Marosin Éva

Dr. Bartos Sándor, a rendezvény házigazdája

Vagács István a csatornabélelést ismertette

Conference in the service
of public utility pipe construction and renovation

Geönczeöl Gergely a Duna alatti átvezetésrôl beszélt
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Riport Sebestény Tamással,
a Stollmayer-díj idei nyertesével
■ Az épülô központi szennyvíztisztító telep
biológiai blokkjának lefedésérôl írt dolgozatoddal megnyerted az idei Stollmayerdíjat. Gratulálok! Gondolom, örültél neki.
Nagyon örültem a díjnak. Ismertem Stollmayer Ákost. Mikor a céghez kerültem, dolgoztam is vele. Sokat segített nekem és másoknak is a munkánkban. Nem igazán volt korábban olyan téma, amiben úgy éreztem
volna, hogy indulnom kellene. Végre Csepel
kapcsán egy olyan feladat adódott, amibe elég

■ Fôleg szervezési feladatokat látsz el, az a
célod, hogy lerövidítsd a határidôt?
Egyrészt. Nyilván az idô az pénz. Másrészt,
hogy olyan mérnöki szerkezetek készüljenek,
amiben van valami kis plusz, valamit hozzá
lehet tenni, ami a mi ötletünk, a mi mérnöki
kreativitásunkból jön. Ez a feladat pedig ilyen
volt. Összecsengett a két dolog: valami új dolgot is csinálni, lerövidíteni a határidôt, s ezen
felül még kis megtakarítást is eredményezni–
nemcsak idôben.

Ifj. Stollmayer Ákos és a díjazott Sebestény Tamás

sok idôt, energiát és utánajárást fektettem be.
Azt gondoltam, hogy ez remek alapul szolgálhat a pályázat számára.
■ Régebben fôépítésvezetôként dolgoztál az
ALTERRÁ-nál, most létesítményi fômérnökként tevékenykedsz. Melyik áll hozzád
közelebb?
Ez a fôvállalkozói tevékenység, mikor a tervezés szintjén is bele lehet nyúlni a dolgok kimenetelébe, közelebb áll hozzám. A fôvállalkozói
tevékenységek egyre gyakoribbak az utóbbi
idôben, komplexebb feladatokat kell megvalósítanunk. Az optimális mûszaki megoldások
kiválasztása hasonló tevékenységeknél a fiatal
kollégák számára kitûnô alkalmat teremt
szakmai fejlôdésükhöz. A dolgozat is bizonyítja, hogy az ilyen jellegû innovatív mérnöki
tevékenység az egyéni siker elérésén túl, a társaságnak és a megrendelônek egyaránt az elônyére válik. Nem a szerzôdéses összeg határozza meg, hogy érdemes-e a kérdéssel foglalkozni, hanem az élethelyzet, a szituáció dönti
el. Mindig célszerû átgondolni, hogy van-e
még jobb megoldás.
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■ Most a biológiai blokk lefedése folyik.
Mikor lesz kész?
A jelentôs rész elkészül ebben a hónapban.
Várhatóan az egész blokk lefedése június végére fejezôdik be.

■ Nagyrészt itt tartózkodsz a konténervárosban, vagy kooperációkra jársz, lótsz-futsz
egész nap?
Sokat jövök-megyek, de a bázis itt van, ebben
az irodában. Minden nap bejövök, a kooperációk többségét ide szervezzük. Viszonylag
keveset jutok ki a területre, nem annyit, mint
amennyit szeretnék. Ott egy kicsit jobban
érzem magam, de a munka léptékébôl adódóan nem tudok mindenütt ott lenni.
■ Most milyen feladatok elôtt álltok?
Jelenleg a rothasztótornyok víztartási próbái
folynak, és lesz egy pasztörizálóépület, amit
teljesen átterveztünk, átszerveztünk. Ennek
építési tervei kidolgozás alatt állnak.
■ A sikeres munka titka egy jó csapat.
Véleményed szerint hogy mûködik egy csapat hatékonyan?
Sokféle ember létezik, és mindenkinek megvan
a maga erôssége, elônyös, pozitív tulajdonsága. Valaki kinn a kivitelezésben jobb, gyakorlatiasabb, valakinek az elméleti tudása nagyobb,
valakinek a tapasztalata. Fel kell ismernem,
hogy ki miben jó, és abban használjuk, ne azt
erôltessük, ami nem annyira megy neki.
■ Keresed a kihívásokat, a nagy feladatokat?
Persze, ez nem változott az eltelt évek alatt.
Szeretek mérnök lenni. Új dolgokat kitalálni.
Az én munkám amolyan határterület, mert se
nem kivitelezés, se nem tervezés, a kettô határán valahol, de mégis ezen múlik a kivitelezés
gördülékenysége, a munka eredményessége.
■ Hogy állsz a szabadidôvel?
Szabadidô az nincs. Illetve most angolt tanulok a COLAS szervezésében. A konzorciumon
belül ugyanis az angol a hivatalos nyelv.
■ Köszönöm az interjút! További sok sikert
a munkádban!
Marosin Éva

Interview with Tamás Sebestyén, the winner of the Stollmayer award
of this year
The study on covering the biological block of the
central wastewater treatment plant under construction made the young facility manager win
the Stollmayer award of this year. – A problem
has arisen in connection with the Csepel project
that required a lot of time, energy and efforts.
I’ve thought that it could be an excellent basis for
the study.
General contracting has become increasingly
popular recently, and we face more and more
complex tasks. In the field of similar activities the
search for optimal technical solutions provides
excellent opportunities for young colleagues to
improve their professional skills. The study
proves that such innovative engineering activities
are beneficial both to the company and the
client, in addition to the individual success of the

author. It is not the amount of the contract that
determines whether a problem is worth of investigating, but rather the actual situation. It is
always worth considering an even better solution.
People are different and each has his/her own
strength, and advantageous or positive qualities.
Some of them are skilled in execution, are more
practical, while others have more theoretical
knowledge or more experience. I have to identify
the strengths of each colleague and use those
qualities instead of forcing him/her to do something they cannot manage well. I like to be an
engineer, to invent new things. My work is a kind
of borderland, as it is neither execution nor
design work, but still: smooth execution and successful performance depends on it.

Csuti Attilát, a Nyugat-magyarországi Területi
Igazgatóság újdonsült területi fômérnökét
köszönthettem Székesfehérváron, régi székében, megszokott helyén. A COLAS újságban
még nem olvashattunk róla, gratuláltam neki
az elért címért, és áttekintést kértem tôle szakmai életútjától, mindennapjairól.
■ Gratulálok az elismeréshez, és örülök,
hogy az olvasók megismerhetnek téged.
Köszönöm szépen az elismerést és a bemutatkozási lehetôséget is.
■ Szeretném, ha áttekintenéd pályafutásodat a tanulmányi idôszaktól mostanáig.
1991-ben végeztem a Budapesti Mûszaki
Egyetem vízépítô mérnöki szakán. 1991 szeptemberében kezdtem az ALTERRA Kft.-nél dolgozni, tehát ez a cég az elsô munkahelyem.
Budaörsön kezdtem Mong Miklós mellett,
beosztott mérnökként. 2 hónap elteltével a
Franki cölöpözôkhöz Nádasdladányba kerültem, ahol egy új vasúti töltés alapozása volt a
feladatunk. 1992 márciusában kerültem a székesfehérvári építésvezetôségre, ahol többek
között a szennyvíztelepi iszapkomposztáló tér
építésében, valamint több mélyépítési feladatban vettem részt. Ezt követte 1997-ben az
M5-ös autópálya kecskeméti elkerülô szakaszán a csapadékvízelvezetés- és drénhálózat
építése, ott mint létesítményvezetô irányítottam a munkát. Másfél év után tértem vissza
ismét Székesfehérvárra, ahol is építésvezetôi
feladatok vártak rám. 2000-tôl, amikor is a
Pécsi Fôépítésvezetôség megalakult, az egység
irányításával bíztak meg, így ott lettem fôépítésvezetô. 2002 ismét a visszatérés éve, ekkor
Fehérvárra kerültem újfent, mint fôépítésve-

zetô. 2008. április 1-jétôl várnak rám más jellegû feladatok, ettôl kezdve látom el a területi
fômérnöki teendôket.
■ Körülbelül 3 hete vagy új posztodon, de
talán némi tapasztalatot már szereztél.
Sokkal nagyobb területet kell majd bejárnom,
sokkal több munkát átlátnom. Ez a feladatkör
tulajdonképpen a fôépítésvezetôségek munkájának koordinálása, felügyelete, segítése.
Ugyanakkor kapcsolatteremtés, és a meglévô
kapcsolatok ápolása is feladatom. Közvetlen
fônököm a területi igazgató, akinek irányító
munkáját vagyok hivatott segíteni, hatékonyabbá tenni. Jelenleg soproni, szombathelyi
és pécsi helyszíneken folynak a területi igazgatóságon belül munkák, ezek a pécsi kivételével
kifutó feladatok.
■ Kérlek, mondj pár szót a nyugat-magyarországi munkákról!
Pécsett a munkát 2007 tavaszán kezdtük el. Itt
a székesfehérvári fôépítésvezetôség a generálkivitelezô, a pécsi, debreceni, illetve szegedi fôépítésvezetôség mint belsô alvállalkozó dolgozik. Frissen kapcsolódott be a munkavégzésbe
a gyöngyösi és a tiszaújvárosi egységünk,
ennek oka, hogy elég alacsony áron nyertük
meg a munkát, így nehéz alvállalkozót találni
a feladatokra. Emellet a soproni szennyvíztelepen a próbaüzem a végéhez közeledik, Szombathelyen március 31-ével indult el a hat
hónapos próbaüzem. Nehéz év elôtt állunk,
munkáink kifutottak az elmúlt év végén. Pályázatokat készítünk a kollégákkal, így reményeim szerint az év közepén már több folyamatban lévô munkával büszkélkedhetünk.
Munkatársaimmal sok nehéz és szép idôszakot éltünk már meg, itt köszönöm meg
Németh István volt közvetlen helyettesem
munkáját, illetve a két építésvezetô kollégának, Somogyi Bélának és Szegfû Zoltánnak is
köszönettel tartozom. Zoli vette át a fôépítésvezetôség irányítását, neki is új feladatokkal
kell megbirkóznia. Czinke Gyula és Csordás
Kornél mûvezetôként küszködik a nem mindennapi problémákkal Pécsett, ôket két új kollégával (Molnár János és Nyári József) erôsítettük meg a közelmúltban. Az elmúlt 5–5 és fél
év alatt kapott segítségért, kitartásért, munkájukért mindenkinek köszönettel tartozom.
■ A család sokáig nem okozott kötöttséget.
Igen ez így van, 2001-ben nôsültem meg, elôtte könnyen, szívesen mentem a már említett
kecskeméti munkára is akár. A budaörsi, pécsi
feladatokat Székesfehérvárról láttam el. 2002ben született meg a lányom, aki most óvodás,
2005-ben a fiam, aki bölcsôdés, ôket hét közben alig látom, ezt hétvégén próbálom meg
bepótolni.
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2008. február

A hónap termelésirányítója:
Csuti Attila területi fômérnök
■ Milyen évszakban, hogyan próbáljátok
együtt tölteni az idôt?
A kicsik miatt az utóbbi években nyaranta a
Balatonon töltünk együtt egy hetet, illetve a
hétvégéket a szülôi nyaralóban. Téli kikapcsolódásként valamelyik wellness-központban
próbálunk meg pár napot együtt tölteni. Ami
az igazi hobbim, az a horgászat, van egy csónakom a Velencei-tó mellett, amihez zömmel
csak azért járok ki, hogy a vizet kimerjem
belôle. Nincs idôm sajnos már erre. A kispályás focicsapatunk a fehérvári városi bajnokságban minden évben indul, egy éve nem
jutok el oda sem. A szabadidôt – bármilyen
kevés is – a családdal igyekszem eltölteni, ezt
sokkal jobban össze tudom kötni egy másik
hobbimmal, a hétvégi kertészkedéssel.
■ Kívánok mielôbbi kilábalást ebbôl a nehéz
munkaellátottsági helyzetbôl, új munkakörödben pedig sikereket, kitartást! Köszönöm a riportot!
Patócs Zsolt

Production manager of the
month: regional chief engineer
Attila Csuti (February, 2008)
I had a meeting with Attila Csuti, the new
regional chief engineer at the West-Hungarian
Regional Directorate in Székesfehérvár, in his
old chair, in his old office.
“I started to work at ALTERRA Ltd. in
September, 1991, this company is my first
employment. I have been doing a different set
of tasks since 1st April, 2008, this is when I took
the position of regional chief engineering.
The size of the area I now have to visit regularly is way larger, there is a lot more work and
more things to cope with. This scope of tasks is
actually the coordinating, supervising and helping the work of the chief engineering posts. I am
also responsible for communication and maintaining existing relations. My direct chief is the
regional director, whose controlling work I am
supposed to facilitate and make more efficient.
At present there are on-going building operations on sites at Sopron, Szombathely and Pécs
within the regional directorate, which are in
their finishing phases, with the exception of the
project in Pécs.
We are facing a difficult year, right now we
are in the process of tender preparation with
the colleagues, so I am hopeful that we will be
proud to have several on-going projects by the
middle of the year.
My workmates and I have gone through a
number of nice but challenging times. This is
where I would like to say thanks to István
Németh, my former direct deputy for his work. I
also owe a debt of gratitude to the two building
manager colleagues of mine, Béla Somogyi and
Zoltán Szegfû.”
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2008. március

A hónap termelésirányítója:
Gulyás Ferenc mûvezetô

Gulyás Ferenc mûvezetôvel munkahelyén, az
ALTERRA Kft. 16. Fôépítésvezetôségének egri
telephelyén találkoztunk.

■ Gratulálok az elismerô címhez és arra kérlek, mutatkozzál be az olvasóknak: hol
végeztél, hogyan kerültél Társaságunkhoz!
Köszönöm az elismerést. Négy éve dolgozom a
16. Fôépítésvezetôségen mûvezetôként.
Középiskolába Egerben jártam, itt lettem
magasépítô technikus. Debrecenben, az egyetem Mûszaki Fôiskolai Kar Mélyépítô szakán
végeztem, és már a fôiskolai évek során megismerkedtem jelenlegi munkahelyemmel, mert
a nyári termelési gyakorlatot itt töltöttem.
■ Ismertess meg eddigi munkáiddal!
Elsô munkám Budapesten, a III. kerületben
volt, ahol a csillaghegyi fôgyûjtô csatorna építésén dolgoztunk, a hagyományos közmûépítési feladatokat mi végeztük el. Ez mintegy háromnegyed évig tartott. Utána Nyíregyházára
kerültem, a keleti elkerülô út építésénél vol-

tunk a 12. Fôépítésvezetôség alvállalkozói, és a
vízépítési mûtárgyak kivitelezése volt a feladatunk.
■ Mindennap utaztatok, vagy helyben volt a
szállásotok?
Nem, nem aludtunk ott. Reggel négy óra harminckor indultunk, hogy idôben a munkahelyen legyünk. Nyíregyháza után itt helyben,
Egerben kaptam feladatot: a strand IV. számú
medencéjének felújításán dolgoztunk. A medencét a fenékig visszabontottuk, és egy teljesen új élménymedence került a helyébe. A következô munkám ismét Egerben volt. Ezután
ismét a városon kívül, de nem olyan messze
kaptam feladatot. Mátraverebélyen szennyvízelvezetô csatornahálózatot építettük ki. Jelenleg pedig helyben, Felnémeten dolgozunk,
ahol a városrész rekonstrukciójának mélyépítési részét mi valósítjuk meg húsz fô saját
munkaerôvel és több alvállalkozó bevonásával. A termelésirányítási feladatokat Orosz
Gergô kollégámmal látjuk el. Ez 14 utcában
jelent különféle közmûépítési feladatot, melyek között volt felújítás, új csatornaépítés,
útépítés igen nehéz körülmények között, komoly altalaj-teherbírási problémák mellett.
■ Ezek között volt-e olyan feladat, amely igazán próbára tett?
Nem találtam különös nehézséget egyik munkában sem. Valószínûleg ez annak is köszönhetô, hogy az embereim mind régi motorosok, a szakma minden csínját-bínját ismerik.
■ Minek köszönheted a hónap termelésirányítója címet, eddigi jó teljesítésednek,
vagy kifejezetten a jelenlegi munkádnak?
Szerintem ez a cím soha sem egy személynek

Production manager of the
month: foreman Ferenc Gulyás
(March, 2008)
We met foreman Ferenc Gulyás at his work
place, the Eger work site of the Chief Building
Management Post No. 16 of ALTERRA Ltd.
“I have been working as foreman at the Chief
Building Management Post No. 16 for four
years.
We are presently working in Felnémet,
where we are realizing the deep construction
part of the reconstruction project with our own
work force of twenty people and with the participation of several sub-contractors. My colleague Gergô Orosz and I are responsible for
production management. This involves various
pubic utility constructing jobs in 14 streets,
including renovation, building new drain pipes,
road construction under very difficult circumstances and with severe sub-soil load bearing
problems.
I think a title like this never goes only to one
person but to the entire community of the
building management post. I accept this title by
knowing and repeating that it is an honor for
everyone here from unskilled workers to chief
building managers, despite the fact that this
time I happen to be its recipient.”

szól, hanem az építésvezetôségnek. A kitüntetést úgy fogom fel, hogy – noha most éppen
én vagyok a címzett – a segédmunkástól a
fôépítésvezetôig mindenki dicsôsége.
■ Köszönöm a beszélgetést, fogadd ismételt
elismerésem, biztos vagyok benne, hogy
nemsokára ismét olvashatunk rólad ezeken a lapokon!
Kertész Lajos

Balról jobbra: Orosz Gergely művezető, Gulyás Ferenc művezető, Kovács Gusztáv kubikos, Lakatos Gyula kubikos, Cseh Ferenc gépkezelő, Gál József kőműves,
Csató József villanyszerelő, Simon Tibor kubikos, Juhász Tibor gépkezelő
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Király Lajos életében az idei év kezdete nagy
váltás idôpontja is volt egyben; január 1-jétôl
ô a Gyöngyösi Fômérnökség kinevezett vállalkozási csoportvezetôje. Ez a bizalom és
megtiszteltetés fiatalon érte, ráadásul „tôsgyökeres” egriként, így az új munkakörrel,
nagyobb felelôsséggel együtt egy kicsit az új
munkatársakat és munkakörnyezetet is minden bizonnyal szoknia kell majd. Még akkor
is, ha „új” kollégái természetesen azért ismerôsek számára, hiszen a „vállalkozási család”
berkein belül eddig is munkatársak voltak,
igaz, más-más szervezeti egység tagjaiként. Az
alábbiakban ô vall eddigi pályafutásáról,
magánéletérôl.

Pillars of COLAS-Eger – enterprise
team leader Mr. Lajos Király
In the life of Mr. Lajos Király the beginning of this
year was also the time of a great change: since
January 1st, 2008 he has been the enterprise
team leader at the Gyöngyös Chief Engineering
Post.
”I inherited the aptitude for technology on
my father’s side, so as early as in elementary
school it was more or less clear what studies I
would choose to take up later. Originally I
wanted to become an architecture engineer, but
I finally ended up at the building engineering
department of Miklós Ybl College of
Technology. Looking back at it now I have not
regretted my decision. I applied for a job at
EGUT Inc. in year 2000, and I started to work as
foreman. I was then posted over to Eger in 2001,
to work in the enterprise department where I
was responsible for technical preparation.
In the meantime I applied for the Budapest
University of Technology in 2000 for in-course
correspondant building engineer education,
which I successfully finished in 2004.
In the summer of 2004 – right after getting
my diploma – regional director Mr. István Bíró
laid confidence in me and promoted me enterprise manager. The new position meant more
work and way more responsibility.”

■ Elôször is gratulálok neked az elnyert
„COLAS-Eger pillére” címhez, és az év eleji
kinevezésedhez is, mely e címhez vezetô út
fontos állomása volt. A két dologban az
mindenképpen közös, hogy feletteseid
szakmai elismerését jelenti, és úgy érzem,
feltétlenül megérdemelt is. Kérlek, hogy
mesélj eddigi pályafutásodról, visszanyúlva egy picit a kezdeti idôkig is!
1978-ban születtem Egerben. Míg én az apai
ágon örököltem a mûszaki hajlamot, addig
öcsém az anyai ágon hozta magával a kereskedelmi lelket. Így már szinte az általános iskolában egyértelmû volt, hogy milyen irányban
fogok továbbtanulni. Iskoláimat Egerben végeztem. A Gárdonyi Géza Gimnázium után
több fôiskolára és egyetemre is jelentkeztem.
Eredetileg építészmérnök szerettem volna
lenni, de végül az Ybl Miklós Mûszaki Fôiskolán kötöttem ki, mint építômérnök. Így
utólag nézve nem bántam meg a döntésemet.
Az iskola nehéz volt, mert semmilyen szakmai
tapasztalattal nem rendelkeztem, így a hiányosságomat megpróbáltam szorgalommal
ellensúlyozni.
■ Hogy kerültél a cégünkhöz, milyen volt itt
az indulásod? Kik voltak azok, akik segítették a beilleszkedésedet?
A fôiskola után 2000-ben jelentkeztem az
EGUT Rt.-hez, többek között. Szeptember 4-én
fel is vettek, mint mûvezetôt. Elôször Visontán
dolgoztam Tuza József felügyelete alatt, majd
Dajkó Imre mellé kerültem. Ezúton is szeretném megköszönni a segítségüket és türelmüket, mert nagyon sokat tanultam tôlük.
■ Mikor kerültél kapcsolatba a vállalkozási
tevékenységgel?
2001-ben helyeztek át Egerbe, a vállalkozásba,
mûszaki elôkészítôként. Nagy segítségemre
volt Hajagos László vállalkozási csoportvezetô
és ifj. Bíró István vállalkozásvezetô. Megpróbáltam megállni a helyem, és tapasztalatom
hiányát a korábban már említett szorgalmam-

mal és munkabírásommal ellensúlyoztam.
Különösen nehézzé vált a helyzet, mikor beindultak az autópálya-építések. Hajagos Lászlóval
és a késôbb hozzánk kerülô Rácz Renátával
nagyon jól mûködô kis csapatot alkottunk.
■ Emellett tanulmányaidat is folytattad,
igaz?
Így van. A munkával párhuzamosan 2000-ben
jelentkeztem a BME-re egy továbbképzô levelezô építômérnöki szakra, melyet 2004-ben
sikeresen befejeztem. A diplomát csak a nyelvvizsga hiánya miatt nem kaptam meg, de ezt
2006-ban pótoltam, ugyanis sikeresen letettem a német közép „C” nyelvvizsgát. Magánéletemben 2005-ben történt egy szomorú családi eset, mely rányomta bélyegét arra az évre.
Meg kell említenem, hogy a kollégák végig
segítettek ebben az idôszakban. 2004 nyarán –
diplomázásom után közvetlenül – Bíró István
területi igazgató úr bizalmat szavazott nekem,
és elôléptetett vállalkozásvezetôvé. A munka
több, a felelôsség nagyobb lett.
■ A következô szakmai lépcsôfokról, a vállalkozási csoportvezetôi pozícióról pedig már
tettünk említést. Végezetül légy szíves
mesélj arról, hogyan élsz mostanában,
mivel töltöd el szívesen szabadidôdet.
2006-ban költöztem be elsô saját lakásomba.
A munka mellett kevés a szabadidôm, de azt
megpróbálom tartalmasan kitölteni. Az életemben mindig nagy szerepet töltött be a
mozgás. Iskolai éveim alatt kosárlabdáztam,
most mást is kipróbálok. Ha jó az idô, akkor
kerékpározok Eger környékén, viszont rossz
idô esetén fallabdázok. Mellette a lakásomat
újítgatom fel. Ha marad még esténként idô,
elôveszem régi angol tankönyveimet és próbálok autodidakta módon beszélgetési szinten
megtanulni angolul.
■ Búcsúzóul további sikereket kívánok neked
mind a szakmai, mind a magánéletedben;
köszönöm szépen a beszélgetést!
Hanyecz Péter

BÜSZKESÉGEINK

Eger

A COLAS-Eger pillére – Király Lajos
vállalkozási csoportvezetô

BÜSZKESÉGEINK

Eger

A COLAS-Eger pillére
– Sebestyén Balázs építésvezetô

Sebestyén Balázs számára az idei esztendô, bízvást mondhatjuk, hogy jól kezdôdik. Amellett,
hogy kinevezték építésvezetônek, mostantól a
„COLAS-Eger pillére” címmel is büszkélkedhet. A szimpatikus, mosolygós fiatalemberrel
a Budapesti Fômérnökségen találkoztam:
■ Örülök, hogy látlak Balázs, de hogy
kerülsz ide?

Focinyelven szólva átigazoltam a Tatai Fômérnökségrôl.
■ Amikor elôször láttalak az év végi focikupán, igen nagy szolgálatot tettél a tatai
csapatnak. Látszott, hogy képzett focista
vagy.
Az még 2002-ben volt, akkor el is vittük a
kupát, elôtte 1-2 hónappal kezdtem el dolgozni a cégnél, mûvezetôként. Korábban úgy
másfél évig hivatásos futballista voltam az
akkori NB II. komáromi csapatában. Még
most is focizom a megyei I. osztályban.
■ Az átigazolás azt jelenti, hogy ide is költöztél?
Nem költöztem el Komáromból, csak a IV.
metró beruházásának felszíni munkáinál kaptam megbízást az építésvezetôi feladatok ellátására, ami több évig fog tartani. Szeretem az
ilyen nagyobb projekteket, kihívást jelent számomra a megvalósításuk, és ha jól sikerül a
mû, persze a sikerélmény sem elhanyagolható.
■ Bár Komárom nincs túl messze Budapesttôl, de Tata közelebb volt. A családod hogy
fogadta a változást?
Még nincs saját családom, az édesanyámtól
viszont már lassan 5 éve külön élek, van
Komáromban egy lakásom. A jelenlegi barátnômet csak néhány hónapja ismerem, de
bízom benne, hogy tartós kapcsolat lesz.
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■ A mindennapos utazás, a barátnô és a foci
mellett jut még idôd valamire?
Jó, hogy említed az utazást, az a hobbim. Nem
az ingázásra gondolok, hanem országok, tájak,
emberek, kultúrák megismerésére. Míg
mások egy motorban vagy autóban élik ki
vágyaikat, addig én szinte minden szabad
forintomat utazásra költöm. Az angoltudá-

som elég ahhoz, hogy a világ szinte bármely
részén eligazodjak, de a nyelvtudás terén még
lenne mit javítani.
■ Úgy látom ég benned a vágy, hogy minél
szélesebb körû ismeret birtokában lehess.
Valóban, az építôiparhoz is egy nagyobb kité-

Pillars of COLAS-Eger – foreman
Mr. Balázs Sebestyén
For Balázs Sebestyén this year starts in an
undoubtedly positive way. In addition to having
been appointed foreman, he now has the honorable title applicability “Pillar of COLAS-Eger”
from this time on.
“I started to work in construction industry
after a larger detour. First I got the qualification
as an accountant, then as a programmer. I finished the college in Gyôr only after these two
schools, and became a qualified construction
engineer.
My hobby is traveling. I do not mean traveling between home and work, but visiting countries and regions, meeting people and learning
about cultures. My English is good enough to
get around almost anywhere in the world,
although there would still be quite a bit of
learning to make it perfect.”

rô megtételével kerültem. Elôbb könyvelô,
majd középfokú programozó képesítést szereztem. Csak ez után végeztem el Gyôrben a
fôiskolát, és lettem okleveles építômérnök.
Már befejeztem tanulmányaimat a Veszprémi
Egyetem Manager Szakmérnök szakán is,
jelenleg a diploma elkészítése elôtt állok.
■ Nos, akkor amolyan elköszönésképpen
sikeres diplomázást kívánok, és legyen
részed sok érdekes utazásban! Végül, de
nem utolsósorban gratulálok a „COLASEGER pillére” címhez!
Köszönöm! Neked is minden jót! És látogass
majd meg a kinti munkahelyemen is!
Gömöri Tibor

A Szabadság-híd pesti hídfôjénél
dolgozik a csapat

HUMÁNPOLITIKA

Két kis lépés a jó hírnévért
A tavalyi és az idei üzleti évben nem éppen a
bôvülô piac, az elnyert munkák nagyságrendje okozta cégcsoportunk számára a legnagyobb kihívást. Érthetô, hogy ilyen üzleti helyzetben nem hirdettük meg több tucat mérnök
felvételét, szakmai gyakorlatos státuszokat.
Amellett, hogy néhány jól felkészült és elhivatott szakmai gyakorlatost találjunk erre az
évre, a cégcsoport és cégeink „márkaépítésének” hosszú távú célja is van. Fontos számunkra, hogy a jövô építôipari szakemberei
tudjanak rólunk akkor, amikor néhány év
múlva elhelyezkednek, vagy akár csak jó
hírünket keltsék ismeretségi körükben.
Április 9–10-én a Budapesti Mûszaki Egyetem, április 22–23-án a Debreceni Egyetem
állásbörzéin vettünk részt. Sokan jelentkeztek
szakmai gyakorlatra, munkahelylátogatásra.
Ebben az évben nagyobb figyelmet fordítunk
arra, hogy megtaláljuk a jelentkezôk közül a legjobban felkészült fiatalokat, és a területi igazgatók számára biztosítsuk a szakmai gyakorlatos
jelentkezôk közötti választás lehetôségét. A debreceni építômérnök-hallgatók számára eddig
nem volt érdekes az állásbörze, mert korábban
egyetlen építôipari cég sem jelent meg. Néhányan most örömmel látták céghirdetésünket az
állásbörze kiadványában, és hátizsákjukat megpakolva újságunkkal és kiadványainkkal, lelkesen vitték hírünket tankörtársaiknak.
Kövesdy Tamás

Two small steps to make a name
It wasn’t the growing market or the volume of
contracts that represented the greatest challenge
to our group of companies in the last year or in
the current business year. It is understandable
that under such business conditions we didn’t
invite a lot of applications with the purpose to
employ engineers or train young experts.
In addition to find some skilled and committed trainees for this year, the „brand development” campaign of the group and our companies have also a long-term purpose. We consider
it important to ensure that future building
experts be informed about us, when they enter
service in a couple of years from now, or only
speak favourably about us within their circle of
acquaintances.
We participated in the job market of the
Budapest Technical University on 9th-10th April,
and that of the Debrecen University on 22nd23rd April. In this year we pay extra attention to
select the most skilled young experts from among
the applicants, and to allow our regional directors to choose from among the trainees.
The undergraduate and graduate building
engineers of Debrecen has not been interested
in the job market so far, as earlier none of the
companies of the building sector participated in
this event. Some of them were happy to see our
company information in the job market
brochure, packed their backpacks with our news
and leaflets and spread the information within
the study group.
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COLAS-síverseny - 2008
Idén ötödik alkalommal rendezték meg
a COLAS-síversenyt a hegyekkel ölelt
franciaországi Val d’lsėre-ben, március
21–23. között.
A több mint 200 induló versenyzô
között ott volt az ALTERRA Kft. két lelkes versenyzôje is. Erdôs Tamás, a
Budapesti Területi Igazgatóság területi
fômérnöke csapatával a 16., egyéniben
pedig a 27. helyezést érte el. Geönczeöl
Gergely, a 85. Fôépítésvezetôség fôépí-

tésvezetôje pedig csapatban a 6., egyéni indulóként pedig a 78. helyet szerezte meg.
A két hazai versenyzôt elkísérte
a menedzserük, Kovács Gábor, az
ALTERRA Kft. gazdasági igazgatója.
Hóban nem volt hiány, így a 44 csapatot alkotó nemzetközi mezôny minden
tagja felhôtlenül hódolhatott téli szenvedélyének, a síelésnek.
Geönczeöl Gergely

Kovács Gábor, a magyar versenyzôk menedzsere

Geönczeöl Gergely csapatban hatodik lett
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This year it was the fifth time that the
COLAS ski competition was organized in
Val d’lsėre of France, encircled by hills,
between 21st and 23rd March 2008. Two
enthusiastic skiers of ALTERRA Ltd. were
among the more than 200 competitors.
Tamás Erdôs, regional chief engineer of the
Budapest Agency was placed 16th as team
competitor and 27th as individual competitor, while Gergely Geönczeöl, superintendent of Superintendency No. 85 was
placed 6th as team competitor and 78th as
individual competitor. Couch Gábor
Kovács, financial director of ALTERRA Ltd.
accompanied the two competitors. There
was plenty of snow, so that all members of
the 44 international teams could indulge
in their winter passion, skiing.
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COLAS ski competition - 2008

Erdôs Tamás egyéniben megszerezte
a tizenhatodik helyet

A COLAS-osok itt is csapatot alkotnak
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Ôseink nyomában – Szabolcs vezér vára
Szabolcs vára és a falu Szabolcs megye névadó
települése. Szent István király alakította ki a
máig meglévô magyarországi vármegyerendszert. A honfoglalást követôen az egyik legnagyobb kiterjedésû megye Borsoddal és Biharral határos. A tatárjárásig a várispánság központja volt. Jelentôségét az adja, hogy Szent
László király elnökletével 1092. május 20-án
ezen a helyen országgyûlés volt.
„Hirdesd míg a világ, hirdesd míg napja tart,
hogy helyén találja harcz s munka a magyart”
Ennek emlékét szép szobor és az emléktemplom ôrzi. Kevés olyan emlékünk van, mely az
1100 évvel ezelôtti helyszíneket hûen tükrözi.
Szabolcs földvára kivétel, egyben KözépEurópa legszebben megmaradt földvár-építménye. Tervezôje és kivitelezôje Szabolcs
vezér, törzsfô. A háromszög alakú sáncrendAz erôdítmény belsô udvara és falai

A román kori református templom
madártávlatból
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The castle of Szabolcs and the village next to it
gave the name ”Szabolcs” to the county itself.
King Stephen established the castle county system, which still exists today in Hungary. After
the Hungarian conquest one of the largest
counties had borders with Borsod and Bihar.
A nice statue and a memorial church preserves the memory of this fact. We have few
memories that reflect scenes from over 1100
years ago so truthfully. The earth castle of
Szabolcs is an exception, and it is also the earth
castle building that remained in the best condition in Europe.
The military and commercial significance of
the castle was in the fact that it ensured and
controlled the passage over the river Tisza. By
the 14th century the castle’s range of tasks was
taken over by the newly built castle of Tokaj.
People visiting Tokaj should definitely
spend a few hours inspecting the uniquely
valuable historic memorial. It is not more than
a 15 minutes’ ride from Tokaj.

A falu román kori templomát Szûz Mária
tiszteletére Szent István király alapította. Az
1978. évi mûemlék felújítás a román és gót
stílus emlékeit szépen konzerválta.
Az egykori Mudrány-kúria iparmûvészeti
kiállítás otthona. Érdekessége, hogy valamennyi szoba mennyezeti sarkait a hun,
magyar fejedelmek és királyok festett mellképei díszítik.
A földvár magasabb pontjairól gyönyörû a
kilátás a Tiszára, Tokajra és a Kopasz keleti
oldalára.
A Tokajba kirándulóknak érdemes egy-két
órát rászánni az egyedülálló értékes történelmi emlékhelyre. Tokajtól mindössze 15 perc.
Tóth József
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Wandering about the
countryside
In the footsteps of our ancestors
The castle of Chieftain Szabolcs

Szabolcs vezér szobra
a vár nyugati kapujában

Az 1896. évi emlékoszlop a vár csúcsán

szer tizenöt méter magas, három bejárattal, a
sáncok hosszúsága 227-303-349 méter Az
egyik kapu közvetlen a Tiszára nyílt. A sáncot
tíz méter széles, 3-4 méter mély vizesárok
vette körül, ami mára feltöltôdött. A vár katonai és kereskedelmi jelentôségét az adta, hogy
biztosította és ellenôrizte a tiszai átkelést. A
XIV. századra a vár feladatait az akkor megépülô tokaji vár veszi át.
Szent László király szobra
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COLAS HUNGÁRIA

Élni tudni kell / Live your properly!
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Az üllô árnyékában / In the shade of the anvil
A COLAS CSOPORT XII/2

Na, beletalálsz? / Can you hit it?

