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1. ASPHALT PAVEMENT FOR THE LIDL
SUPERMARKET IN KISVÁRDA
On commission from ELŐ-SZER Kft., Colas Út Zrt.
has recently built the new asphalt pavement for
the Kisvárda Lidl supermarket. The investment
entailed the laying of 473 cubic metres of
hotmix, in the following breakdown between the
installed courses: 725 tonnes of AC 22-type
binding course asphalt, and 403 tonnes of AC
11-type wearing course asphalt. Our mixing
plant located in Debrecen-Apafa provided the
entire quantity. The project has been completed
successfully.

1 A kisvárdai LIDL áruház aszfaltburkolatának építése
Az ELŐ-SZER Kft. megrendelésében és a
Colas Út Zrt. kivitelezésében épült meg
Kisvárdán a Lidl áruház új aszfaltburkolata.
A beruházás során 473 köbméter aszfaltot
építettünk be. A beépített aszfaltrétegek
mennyisége a következőképpen oszlott
meg: az AC 22 kötő aszfalttípusból 725
tonnát, az AC 11 kopó aszfalttípusból 403
tonnát építettünk be. A teljes aszfaltmen�nyiséget a Debrecen- Apafán található
keverőnk biztosította. A projekt sikeresen
zárult.

2 „Pályaszerkezetek” szakmai nap a Technológiai Igazgatóságon
Jean-Paul Michaut európai technológiai
igazgató vezetésével szeptemberben a
Colas Hungária Technológiai Igazgatóságán Pályaszerkezetek méretezése címmel
rendeztek egy újabb szakmai napot,
ezúttal a Colas közép-európai vezető szakemberei részére.
A különböző országokból jött hallgatók érdeklődve hallgatták a felújításra váró utakkal kapcsolatos műszaki lehetőségeket,
melyeket megerősítésük méretezésének

szabályozása rejt. Bemutatták a különböző
országokban használt aszfaltok mechanikai tulajdonságait, a pályaszerkezetek
szilárdsági követelményeit, de terítékre
kerültek az eddigi méretezési gyakorlatok
tapasztalatai.

3 Pályaszerkezet-építés az M86-os gyorsforgalmi úton Szeleste és Hegyfalu között
Az M86-os gyorsforgalmi út Szeleste–
Hegyfalu (98+300–105+800 km sz.)
közötti szakaszán 2014 novemberében
kezdődött meg a pályaszerkezet építése.
A teljes – 36 000 köbméter beton és
77 000 tonna aszfalt – mennyiségből
az idei évben 3750 köbméter C12/15
betont és 6900 tonna AC22 (mNM)
aszfaltot fogunk beépíteni a főpálya
102+800–104+850 kilométerszakasz
közötti részének bal pályáján. A szükséges
betont a Rábapaty II. bányába telepített
saját betonkeverőnk biztosítja. Az aszfaltot a Colas Út jánosházai aszfaltkeverő
telepéről szállítjuk a helyszínre.

szeptember 22-én kezdődtek Nyírmadán
a Sugár utca építésének kivitelezési
munkái. A beruházás során elkészül 461
köbméter homokos kavics fagyvédő réteg,
581 köbméter Ckt útalap és egy réteg
AC-11 kopó aszfaltburkolat 260 tonna
mennyiségben. A rézsűburkolatok esetén
el fogunk készíteni 10 centiméter vastag
homokos kavics ágyazatra gyephézagos
lap árokburkolatot 460 négyzetméter
felületen. Az aszfaltozás novemberben
befejeződött, a projekten jelenleg a befejező munkálatok folynak.

5 Újabb munkák Budapesten
Októberben megkezdtük Újpesten a Tél
utca felújítását. A teljes szerkezetében
átépülő út- és járdaépítés jövő májusig
tart. A főváros legtöbb útfelújításához
hasonlóan itt is a kerékpáros forgalomnak
kedvez majd az új forgalomtechnikai rend.
A beruházás költsége 309 millió Ft. Idén a
Rózsa utcai csomópont épül át.

4 A nyírmadai Sugár út kivitelezési munkái

6 Szennyvíztisztító telep és szennyvízgyűjtő
csatorna épül Siófokon

Az NYF-BAU Kft. megrendelésében és
a Colas Út Zrt. kivitelezésében 2014.

2014. október 8-án kötött szerződést a SIÓ
2014 Konzorcium Siófok szennyvíztisztító

telepének tervezésére, kivitelezésére és a
szennyvízgyűjtő csatorna megvalósítására.
A konzorcium vezetője az EuroAszfalt Kft.,
konzorciumi tag a Colas Alterra Zrt.
A Colas Alterra az új zöldmezős szennyvíztisztító telep megépítésében vesz részt, ez
a telep fogja majd a Siófokon és a környező településeken keletkező szennyvizek
tisztítását végezni. A szerződés időtartama
annak megkötésétől számított 26 hónap.

7 Székhelyváltozások
A Colas Hungária Zrt. és a Colas Út Zrt.,
emellett az Alterra Kft., Debmut Zrt., Colas
Építő Zrt., Egút Zrt., és C.S.K.K. 2009 Kft.
székhelye, valamint levelezési és számlázási címe 2014. december 1-jétől megváltozott. Az ezután kiállított számlákat már
csak az új címmel ellátva tudjuk elfogadni!
Új székhelyünk, illetve számlázási és postacímünk: 1113 Budapest, Bocskai út 73.
A Colas Alterra Zrt. is ugyanerre a címre
tette át a székhelyét, viszont a cég levelezési címe változatlanul a 2040 Budaörs,
Piktortégla u. 2–4.

2. “PAVEMENT STRUCTURES” TECH DAY AT THE
TECHNOLOGY DIRECTORATE
The latest tech day, entitled “the dimensioning
of pavement structures” and led by European
technology director Jean-Paul Michaut, was
organised in September by Colas Hungária’s
Technology Directorate for the leading Central
European professionals of Colas.
The audience – consisting of specialists from
various countries – listened closely to lectures
on the technical options of road reconstructions
allowed by the regulations of reinforcement
dimensioning. In addition, the mechanical
properties of asphalt mixes used in different
countries were also discussed, as well as the
strength criteria for pavement structures, and
the experience concerning dimensioning
practices were also on the agenda.
3. PAVEMENT CONSTRUCTION ON THE M86
BETWEEN SZELESTE AND HEGYFALU
In November 2014, pavement-structure
construction works commenced on the
Szeleste-Hegyfalu (98+300-105+800 km)
section of the M86 high-speed main road. From
the total quantities – 36,000 cubic metres of
concrete and 77,000 tonnes of asphalt – the
installation of 3,750 cubic metres of C12/15
concrete and 6,900 tonnes of AC22 (mNM)
type asphalt is scheduled for this year between
chainages 102+800 and 104+850 on the left
carriageway. The required amount of concrete
is ensured by our own mixing plant set up in the
Rábapaty II quarry, while asphalt is brought in
from Colas Út’s Jánosháza mixing site.
4. CONSTRUCTION WORKS OF SUGÁR ROAD IN
NYÍRMADA
On commission from NYF-BAU Kft., Colas Út Zrt.
launched the construction works of Sugár Road
in the town of Nyírmada on 22 September 2014.
The specifications of the investment prescribe a
15-cm-thick sandy-gravel frost-protection layer

(from 461 cubic metres of material),
20 cm of Ckt road base (581 cubic metres),
and 107 cubic metres of AC-11 asphalt wearing
course. For public utilities and slopes, we are
to build ditch pavements from turf blocks on
an aggregate area of 46,000 square metres
subsequent to preparing 10 centimetres of sandy
gravel bedding. In addition, we are to install
culverts from NA40 bell-end concrete pipes on a
total length of 110 m. Our bill of quantities also
includes the preparation of wooden formworks on
a surface of 106 square metres. At the moment,
the temporary traffic-engineering system has
been put into place, and the laying of the sandy
gravel bedding is already in progress together
with the installation of ditch pavements.
5. FURTHER WORKS IN BUDAPEST
In October, we set out to reconstruct Tél Street
in Újpest (Budapest’s District IV). The project,
involving the complete structural renewal of
the roadbed and the sidewalks, is scheduled to
come to an end in May 2015. Similarly to most
of the Hungarian capital’s road-reconstruction
schemes, the new traffic arrangements will
favour bicycle traffic. The cost of the investment
amounts to 309 million forints. This year, we will
reconstruct the Rózsa street interchange.
6. SEWAGE-TREATMENT PLANT UNDER
CONSTRUCTION IN SIÓFOK
On 8 October 2014, the SIÓ 2014 Consortium
signed the contract for the design and
construction of the Siófok sewage-treatment plant
and installation of the related sanitary sewer. The
partnership unites consortium leader EuroAszfalt
Kft. and consortium member Colas Alterra Zrt.
Alterra is to participate in building the new
sewage-treatment plant under a greenfield
investment. The facility will solve the disposal of
wastewater generated in the city of Siófok and
the surrounding agglomeration.
A time frame of 26 months is available for the
works from contracting.
7. CHANGES IN OUR REGISTERED SEATS
In addition to Colas Hungária Zrt. and Colas
Út Zrt., the mailing and invoicing addresses of
Alterra Kft., Debmut Zrt., Colas Építő Zrt., Egút
Zrt., and C.S.K.K. 2009 Kft. changed on
1 December 2014. Invoices issued after that
date are only accepted with the new address!
Our new official seat and address for invoicing
and mailing is: H-1113 Budapest, Bocskai út 73.
Colas Alterra Zrt. also relocated to the same
official seat – however, the company's mailing
address remains unchanged: H-2040 Budaörs,
Piktortégla u. 2-4.
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Kiemelkedő évet
tudhatunk magunk mögött
ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI ÉVÉRTÉKELŐ: A COLAS MAGYAR
ORSZÁGI CÉGCSOPORTJA EGY SIKERES ÉVET KÖVETŐEN
BIZAKODVA TEKINTHET A JÖVŐ ÉVRE.
2014-es év fő feladata az
volt, hogy a tavaly sikeresen
elnyert munkákat idén elkezdjük és
időarányosan teljesítsük. Hatalmas
munkamennyiséggel kezdtük az évet,
és egy tucat nagy projektünk folyik
egyszerre, ami ritkán adódik még egy
olyan nagy társaság életében is, mint a
Colas. Jól sikerült megszervezni a munkákat a cégcsoporton belül, mindegyik
leányvállalatnál bőven van feladat,

A

és úgy gondolom, hogy a 2007–2013
közötti uniós pénzügyi ciklus hajrájában elindított tendereken való sikeres
szereplésünket követően a projektek
időarányos teljesítésével eredményes
évet zártunk. Természetesen voltak
olyan munkák, ahol kisajátítási vagy
régészeti akadályokat is le kellett küzdenünk, de elmondhatjuk, hogy minden
nagyprojektünk rendben elindult.
Visszatekintve az elmúlt évekre, 2011

volt az az év, amikor drákói intézkedéseket kellett meghoznunk az ekkor
kicsúcsosodó gazdasági válság miatt.
A halasztást nem tűrő, válságkezelő intézkedések után 2011 második felében
kezdtük el a változásmenedzsmentet,
ami bizonyos értelemben a mai napig
tart, hiszen folyamatosan szükség van
nagy ívű és rendszerszerű megújulásra
és szervezeti alkalmazkodásra. 2012-re
csökkent a termelésünk, viszont az

eredményünk meredeken nőni kezdett,
2013-ban pedig, amellett hogy sikerült
pozitív eredménnyel zárnunk az évet
és úrrá lennünk a múltbéli problémák
többségén, sikeresen pályáztunk számos
projekten, aminek köszönhetően 2014-ben
már rekordszámokról és stabil pénzállományról beszélhetünk.
A kollégák áldozatos munkáján túl
ez a javuló piaci körülményeknek is
köszönhető, de 2015-re vonatkozóan
sem kell borúlátónak lennünk, hiszen
már most olyan lekötött szerződésállománnyal rendelkezünk, amely a
2013-as év egészéhez hasonlítható.
Azt tapasztaljuk ugyan, hogy a tenderek
megfogyatkoztak, de ne feledjük, hogy
idén kormányátalakítás volt, aminek természetszerű velejárója a megrendelői
szervezet átalakulása is. Másrészt idén
új EU-finanszírozási ciklus indult, aminek a pályázatait most szervezik meg,
2015-től viszont várhatóan már lehet
indulni rajtuk. A 2013-ban véget ért EUtámogatási ciklus pénzügyeit azonban
2015. december 31-éig le kell zárni, ami
azt jelenti, hogy jövő év szeptemberéig
a követelések jogosságától vagy a piaci
szereplők szándékától függetlenül,
felkészülten és szervezetten le kell zárni
a folyó projekteket, mert ezt követően
nincs lehetőség utólagos tárgyalásokra.
Tartanunk nincs mitől, a Colas továbbra
is erős szereplő. Dobogós helyezéseket érünk el azokban a mélyépítési
szegmensekben, ahol aktív résztvevők
vagyunk, országos gépészeti és nyersanyag-erőforrásaink magas színvonalúak, dolgozóink és menedzsmentünk

pedig elkötelezett és jól kvalifikált, de
ami még jobb, hogy ezt nem mi, hanem
a piaci szereplők mondják rólunk. Senkiben nem kell kételynek lennie, hogy
a jövőre induló új pályázatokért nagyon
jó alapokról indulunk, de egy esetleges
piaci szűkülés sem okozhat gondot.
Idén úgy sikerült mind forgalom, mind
eredmény tekintetében túlszárnyalnunk
az üzleti tervünket, hogy nem emelkedett arányosan sem a menedzsmenti,
sem a dolgozói létszám, ami azt jelzi,
hogy hatékonyabban dolgozunk.
A tulajdonos elvárásaival összhangban
sikerült szétválasztani termelőegységeink napi tevékenységét a nagy
projektek szervezésétől. Minden nagy
munka élére projektvezetőt neveztünk
ki, illetve részben belső erőforrásokból,
átképzések segítségével, részben pedig külső konzulensek segítségével elindítottunk egy új pozíciót is a contract
managerek személyében. 2014-ben

nőtt az egy főre jutó feladat, de több
alvállalkozót is foglalkoztatunk, mint az
előző években. Idén a saját munkarész
és az alvállalkozói munkarész aránya
körülbelül 40–60% volt. Ha a forgalmunk valamelyest csökken a következő
években, akkor csökkenteni fogjuk az
alvállalkozói tevékenységünket úgy,
hogy növeljük a saját termelésünk
arányát annak érdekében, hogy a
jövő évet is a jelenlegi 1000 fő körüli
létszámmal teljesíthessük.
Közben nem szabad megfeledkeznünk
a privát megrendelői körről sem, mert
ez a piac szerencsére egyértelműen éledezik. Nyilvánvaló, hogy itt a nagy állami
megrendelésekhez képest többségében
apró munkákról beszélünk, ami egy picit
más hozzáállást igényel tőlünk mind
vállalkozási, mind termelési értelemben, de jelenleg minden szempontból
képesek vagyunk lekövetni ezeket a
változásokat, hiszen ez egyben mind
hangsúlyosabb tulajdonosi elvárás is.
Nemzetközi anyavállalatunk várhatóan
szintén stabil évet fog zárni. A Colas
öt kontinensen jelen lévő hálózata és
diverzifikált szervezete továbbra is
biztosítja, hogy ez a jövőben se legyen
másként. A Csehországot, Szlovákiát,
Lengyelországot, Ausztriát, Szlovéniát,
Horvátországot, Romániát és Magyarországot tömörítő közép-európai
Colas-régióban Magyarország nem csak
megtartotta, de erősítette pozícióját,
hiszen a teljes régió forgalmának több
mint 40%-át, illetve az eredmény döntő
hányadát mi adjuk. Ennek megfelelően
a tulajdonos elégedett az eredménye-

FÓKUSZBAN
FÓKUSZBAN

10

inkkel, illetve elismerését és dicséretét
fejezi ki a magyar cégcsoport összes
dolgozója számára.
A külföldi munkavállalással kapcsolatban várhatóan szorosabbá
fog válni az együttműködés a Colas
közép-európai országai között, vagyis
ha például Csehországban adódik egy
beton autópálya-építési feladat, akkor
elképzelhető, hogy közre fogunk tudni
működni. Szerencsére itthon rengeteg
feladatunk van, de ez nem jelenti azt,
hogy ha adódna valamelyik szomszédos
országban – ahol esetleg nincs jelen a
Colas – egy eredményesen elvégezhető
és megfelelő garanciákkal rendelkező

projekt, akkor ne pályáznánk a tulajdonos jóváhagyását követően.
A külföldi kitekintés után végezetül térjünk megint haza. Az irodaházváltással
olyan helyzet állt elő a magyar cégcsoport életében, amilyenre 23 éves fennállásunk óta még nem volt példa. Az új
Bocskai úti irodaház Colas-székházként
fog működni, hiszen nem kell megosztanunk az ingatlant más bérlőkkel, és bár
a Colas Hungária és a Colas Út eddig is
egy épületben működött, idén decembertől már a Colas Alterra is csatlakozik
hozzánk. A Colas Északkő központja
természetesen marad Tarcalon, hiszen
tevékenysége odaköti, de – akár a

régi irodaházban – az új székházban
is lesz Colas Északkő-iroda, illetve
telephelyként is bejegyezzük a Bocskai
úti ingatlant.
Az összeköltözés olyan integráció,
amelynek segítségével még egységesebben tudunk meg jelenni a piacon
attól függetlenül, hogy a cégstruktúrán és a cég jogi formán hosszabb
távon sem tervezünk változtatni, ezt
nem is indokolja semmi. A szinergiákat ugyanakkor az összeköltözéssel
jobban ki tudjuk használni a leányvállalatok egymás közötti viszonyában,
illetve a holdingmenedzsment és a
leányvállalatok vonatkozásában, ez
a jelen piaci körülményekre is egy
logikus válasz. Ezt az integrációs törekvést egyébként ugyanúgy lehet érzékelni a Colas kelet-európai országai
és a CED-vezetés között, illetve ezek a
folyamatok zajlanak az anyavállalatnál
is, tehát ez a lépés a Colas nagy képletébe is beleillik.
Egy költözésnek a fizikai mellett fontos
mentális hatása is van az emberre.
Mindenkit arra biztatok, hogy kezdjünk
tiszta lappal, és engedjük, hogy az új
környezet inspiráló és lendületet adó
hatással legyen ránk, hogy 2015-nek
újult erővel tudjunk nekiugrani. Mindenkinek köszönöm az áldozatos munkáját,
melyet olykor erőnk felett voltunk
kénytelenek teljesíteni, és köszönöm a
kollégák családjának is, hogy vállalták
az áldozatot, hiszen nekik is fontos szerep jutott ebben a kivételes sikerben.

WE HAVE BEEN THROUGH AN OUTSTANDING YEAR

Following a successful year, the Hungarian Colas Group is looking confidently into the
future.
Our primary objective for 2014 was to kick
off all works we won in the previous year, and
to perform the time-proportionate share of
the schedule. We entered the year with an
immense amount of jobs, and a dozen of our
major projects are running simultaneously,
which is a rare instance even in the life of large
companies like Colas. By managing to organise
the works adequately within the Group, all
of the subsidiaries were assigned plenty of
duties. Following our efficient participation in
tenders within the final leg of the 2007-2013 EU
financial cycle, and the subsequent completion
of our projects’ time-proportionate parts, we
have closed what we consider to be a successful
year. As anticipated, we had some jobs where
we were forced to overcome obstacles posed
by expropriation or archaeology issues, but we
can say with 100% certainty that all of our major
projects have commenced in order.
Looking back to the recent years, 2011 was the
time we had to take desperate measures as a result of the peaking financial crisis. Subsequent
to some urgently needed steps of crisis containment, we initiated change management in the
second half of 2011 – in a certain sense, this
process has been ongoing ever since, because
comprehensive, systematic renewal and organisational adaptation is a constant necessity.
Our production dropped in 2012, but our profit
started a steep climb. In addition to concluding
the year with a positive balance and efficiently
addressing the majority of previous problems,
2013 saw us competing successfully for several
projects – consequently, we can speak of record
figures and a solid monetary stock in 2014.
In addition to the devoted work of our colleagues, this is also attributable to improving
market conditions. Anyhow, we should not be
pessimistic as far as 2015 is concerned, since
we already have a stock of contracts comparable to the beginning of 2013. We see a decreasing number of tenders, but let’s not overlook the
recent transformation of the government, which
automatically brings about alterations with state
clients. On the other hand, a new EU financing
cycle has just started, and the related tenders
are currently being drawn up. Consequently,
those tenders will be – in all likelihood – up for
grabs from 2015. However, financial affairs
concerning the previous funding period must
be closed by 31 December 2015, which means
that all currently running projects will have to
be concluded by next September – regardless
of the validity of claims and the intentions of
participants – as no further negotiations will be
possible after that date.

We should not be concerned – Colas is still a
strong factor on the market. We have clinched
podium spots in all civil-engineering segments
where we are active contenders, there is a
countrywide network of high-standard equipment and raw-material sources at our disposal,
while our employees and management are
committed and highly-qualified – and even
better, these compliments are coming from
our competitors, not merely ourselves. There
should be no doubt: we are competing for new
tenders expected in 2015 with a firm background, and a potentially tightening market
would not pose a problem either.
This year, we managed to exceed our business
plans in terms of both turnover and profit, while
the number of employees and executives did not
grow parallel with that – this clearly indicates
that we are working more efficiently. In line
with the expectations of the proprietor, we
succeeded in separating the daily operations
of our production units from the organisation of
major projects, and project managers have been
appointed to oversee each large-scale job. We
introduced the new contract-manager position
partially from our own resources through
trainings, and partially with the assistance of
outside consultants. The amount of per-capita
duties increased in 2014, but we also employed
more subcontractors than previously. This year,
the breakdown of works between our subcontractors and us was approximately 40-60%.
Should our turnover figures turn slightly worse
in the upcoming years, we are to decrease our
subcontractor activity and increase our share of
the production – this way we will be able to complete the next year with our steady headcount of
approximately 1,000 employees.
Meanwhile, we shall not forget about potential
private clients, since this market is fortunately
showing clear signs of revival. Obviously, we
are talking of small-scale works here, at least
compared to vast public projects – this requires a somewhat different approach from us
regarding both contracting and performance.
Nevertheless, we are definitely capable of
coping with these changes in every sense,
which is of utmost importance, as this is an
increasingly significant requirement from the
proprietor’s side as well.
According to forecasts, our international parent
company will also close a stable year. Colas has
a highly diversified organisation and a network
present on five continents, which is key to
maintaining this trend in the future. Providing
over 40% of the region’s turnover, as well as the
predominant share of the profit, our country not
only retained its position, but strengthened it in
the Central European region encompassing the
Czech Republic, Slovakia, Poland, Austria, Slovenia, Croatia, Romania, and Hungary. Therefore,

it comes as no surprise that the proprietor is satisfied with our achievements, and expressed his
appreciation and compliments to all employees
of the Hungarian Colas Group.
With regard to undertaking foreign jobs, cooperation is likely to grow closer between Colas companies of the Central European countries – for
instance, if a concrete-motorway construction
job arises in the Czech Republic, we will perhaps
contribute to the project. Fortunately, we have
plenty of assignments in Hungary; however,
this would not prevent us from tendering, if a
potential job – offering profitability and suitable
guarantees – should emerge in one of the neighbouring countries, even if no Colas company
is present there. Naturally, the proprietor’s
approval is required for such ventures.
Following this survey of international matters,
let us return home: by relocating to a different
office building, a new situation occurred in
the life of the Hungarian Colas Group that has
been unprecedented during our 23 years in
existence. The new premises on Bocskai Road
will serve as the Colas Building, as we will not
share it with other tenants, and although Colas
Hungária and Colas Út has already been based
at the same location, Colas Alterra will also join
us from December of this year. Naturally, the
centre of Colas Északkő will remain in Tarcal, as
their operations tie them there, but Északkő will
maintain an office in the new headquarters, and
the Bocskai Road location will also be registered
as one of their official premises.
Moving in together is a means of integration that
will facilitate our uniform appearance on the market.
Regardless of that, we are planning to leave the
company form and company structure unaltered
in the long run, as there are simply no reasons that
would call for changes. At the same time, we will be
able to make better use of synergies between the
subsidiaries, and between the holding company
and each subsidiary, which is a highly logical answer
to the current market conditions. Similar efforts of
integration are also traceable between Eastern European Colas countries and the management of the
CED, while the same procedures are also present at
the parent company, hence our step fits perfectly
into the big picture of Colas.
In addition to physical results, such relocations
tend to have a mental effect on people. I
encourage all of my colleagues to let the new
environment have an inspiring and motivating
effect on us, helping us roar into 2015 with
fresh power. Knowing that we were occasionally
forced to perform over our limits, I would like
to express my gratitude for everyone’s devoted
work. Furthermore, I would like to thank my
colleagues’ families for making this sacrifice,
as they certainly had an important role in this
exceptional success.
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emberek, így nem elég saját dolgozóinkat
formálni, kötelességünk az alvállalkozóinkat is. Fontosnak tartom, hogy dolgozóink
megértsék, hogy az intézkedések, szabályok értük vannak és nem ellenük!
M: Mi azért jól teljesítünk e téren?
KK: Mi sem vagyunk makulátlanok, de sok
pozitívum, sok jó gyakorlat látható, tapasztalható. Fontos a helyszíni irányítók (építésvezetők, művezetők) szerepe, hozzáállása,
kommunikációja, de valójában fontos
látni, érezni a dolgozónak, hogy törődünk
velük, és nem csak a munka kiadása,
ellenőrzése, számonkérése történik meg
rendszeresen, hanem ezzel párhuzamosan

Interjú

Kolonics Krisztián

munkabiztonsági és egészségvédelmi vezetővel
gazi reneszánsz ember a Colas-csoport új munkabiztonsági és egészségvédelmi vezetője, Kolonics Krisztián.
A négy diplomával (gépészmérnök, minőségügyi szakmérnök, mérnök-informatikus
és munkavédelmi szakmérnök) rendelkező
39 éves szakember az építőipar szinte
minden területén megfordult már, a családi kisvállalkozótól, a középvállalati ágazati
vezetőn át, a tanácsadói, illetve auditori
szakemberig egyaránt. Munkája mellett
2011 óta a BÁCSVÍZ Kecskeméti Vízmű
Sport Club úszó szakosztályának vezetője.
Nős, négy gyermek (két lány és két fiú)
édesapja. A Colasnál 2014. augusztus
vége óta tölti be a pozíciót.
M: Hogy értékeled a cégnél eddig
kialakult munkavédelmi gyakorlatot,
mik az eddigi a tapasztalataid?
KK: Igen vegyesek a tapasztalatok, mert
bár jó szakembergárdával és megfelelő

I

gépparkkal rendelkezik a Colas, illetve
a munkabiztonság területén is vannak
nagyon jó gyakorlatok, de azért akad még
teendő, hiszen a projektek számát tekintve nem egyenszilárdságú a teljesítmény.
Sajnos olykor a szélsőségekből sincs
hiány. Jónak tartom, hogy elindult a cégcsoportnál egy rendszerszintű, egységes
szabályozás, de olykor a napi élet és a
szabályok jelentős kettősséget hordoznak
magukban, melyek eggyé éréséhez még
időre és sok-sok befektetett energiára
van szükség. Sok a teendőnk az adminisztráció területén, illetve az egységes
alvállalkozói szerződéses követelmények
bevezetése terén. Jövőre már egy új
eljárásrend szerint kell az alvállalkozói
szerződéseket létrehozni, illetve a munkavégzést szervezni, irányítani, ellenőrizni.
Sokszor előfordul, hogy a technológiai
utasítások és a biztonsági és egészségvé-

delmi terv munkavédelmi fejezetei között
is ellentmondások vannak, ezeket szintén
kezelni kell.
M: Mik az erősségeink, és mi az, ami
kihívást jelent a munkádban?
KK: Jónak tartom a csoportszintű gondolkodást a munkavédelem területén is, ezt
a szemléletmódot szeretném továbbvinni.
Jó a cég arculata, a géppark, a szakmai
színvonal és a szakembergárda, amire én
is tudok támaszkodni. Talán a legnagyobb
kihívást a munkahelyi fegyelem, illetve
ezzel párhuzamosan az eltérő munkabiztonsági tudatosság jelenti, hiszen egyazon
időben az ország két pontján jelentős eltérések mutatkozhatnak a munkabiztonsági
felkészültség terén. Kihívás ez különösen
azért, mert többnyire az alvállalkozóink
által elvégzett feladatok alapján ítélnek
meg bennünket kívülállók, olykor tévesen.
Sokszor velük azonosítanak minket az

„FONTOS LÁTNI A DOL
GOZÓKNAK, HOGY
TÖRŐDÜNK VELÜK ÉS
OLYAN FELTÉTELEKET,
KÖRÜLMÉNYEKET,
ESZKÖZÖKET BIZTOSÍ
TUNK, AMELYEKKEL
BIZTONSÁGOSAN,
A JÓ EGÉSZSÉGET
MEGŐRIZVE LEHET
DOLGOZNI. MEG KELL
ÉRTETNI MINDENKI
VEL, HOGY EGY HAJÓ
BAN EVEZÜNK.”
olyan feltételeket, körülményeket, eszközöket biztosítunk, amelyekkel biztonságosan,
a jó egészséget megőrizve lehet dolgozni.
Meg kell értetni mindenkivel, hogy egy hajóban evezünk. Sajnos idén már volt több
olyan baleset is, amelyekből tanulnunk
kell. Egy-egy baleset kapcsán kiemelten
fontos az alapos kivizsgálás, az okok felderítése, hogy tudjunk tanulni az esetekből.
Az építőipar a baleseti statisztikákat nézve
„húzóágazatnak” tekintendő, melyről
sokan nem akarnak tudomást venni, ezért
kell nekünk, építőipari és munkabiztonsági
szakembereknek a veszélyeket mielőbb
felismerni és kordában tartani.

M: Hol a határ a megértő
munkavédelmis kolléga és a szigorú
ellenőri lét között?
KK: Jó kérdés, azt gondolom, nincs egyértelmű határvonal. Nem ellenőr vagyok,
hanem a munkabiztonságot, az egészség
védelmét kiemelten fontosnak tartó munkatárs. Alapvetően az a feladatom, hogy
az előírt követelményeket betartassam, illetve meghatározzam azokat a lépéseket,
amelyek a biztonságos munkavégzéshez
szükségesek. Nyilvánvaló, hogy nem
mindig konfliktusmentes a munkabiztonság, de mindig meg kell találni az arany
középutat. Nem az a feladatom, hogy
lepacsizzak az dolgozókkal, hanem segítenem kell az előírások betartása mellett
az építési kivitelezés balesetmentes
megvalósítását. Mindez csak akkor lehetséges, ha megfelelő kontextust tudok
kialakítani az érintettekkel. Van, amikor
egy kötetlenebb, lazább beszélgetés, okfejtés is eredményre vezet, de olykor a keményebb, határozottabb eszközökhöz kell
nyúlni. Nincs két egyforma munkatárs,
szituáció, így mindenkivel fontos megtalálni a megfelelő kommunikációs módot,
persze ehhez fogadókészség is kell.
M: Ha már itt tartunk, milyen gyak
ran jutsz ki a munkaterületekre
ellenőrizni?
KK: A vártnál több időt visz el a cégcsoport koordinációja, a jelentési feladatok
elkészítése, a korábbi hiányosságok
pótlása, illetve a dokumentációs rendszer
szükségszerű átalakítása. Mindezek
ellenére törekszem, hogy jelen legyek a
munkaterületeken is, mert valójában a
munkabiztonságnak és az egészségvédelemnek ott kell megvalósulnia. Nehéz
rangsorolni, hiszen cégcsoportszinten
nagyon sok helyszín van, de igyekszem
előtérbe helyezni a kényesebb, nehezebb projekteket, ahol heti-kétheti
rendszerességgel jelen kell, hogy legyek.
Rengeteg projektünk fut egyszerre, és
feladatomnak tekintem, hogy átlássam,
megismerjem mindegyiket, szükség szerint koordináljam ezeket munkabiztonsági
szempontból. Jó gyakorlatnak tartom
például a kiemelt projektjeinknél a közös
bejárást, szemlét, és valahol az lenne a
jó, ha ebbe a körbe minél több projekt
bekerülhetne. Munkabiztonság szempontjából nincs kicsi projekt vagy nagy

projekt. Minden projekt fontos és minden
projekten vannak olyan kockázatok, amelyekkel kiemelten kell foglalkozni.
A dolgozóknak is fontos, hogy érezzék,
még ha egészen messzi helyen is vannak az ország szegletében, hogy ott is
figyelünk rájuk, biztosítjuk a megfelelő
munkakörnyezetet, feltételrendszert,
támogatást.
M: Lehet-e már tudni, hogy melyek
lesznek a jövő évi munkavédelmi
prioritások?
KK: Még nem dőlt el, hogy mi minden
kerül a fókuszba, de vannak már
irányvonalak és CED előírások. Az egyik
a munkakezdési (STARTER) munkabiztonsági eligazítások fejlesztése, kiterjesztett alkalmazásba állítása, melynek
előkészületeit már elkezdtük házon
belül, de a lényegi áttörés, terjesztés
a jövő év első negyedévében várható.
Ennek a témának fontos eleme lesz
az alvállalkozói kör is, akiktől szintén
elvárásunk lesz ezen elvek, gyakorlatok
megismerése és alkalmazása. Egy
másik irányvonal az útbiztonság kérdésköre lesz, az biztos, hiszen sokan sokat
autózunk, és a veszély, a kockázat
mindig jelen van. Az örök klasszikus
– egyéni védőeszközök használata,
megfelelő munkaruházat viselése –
sem maradhat ki a 2015-ös tervekből,
így biztos ez is visszaköszön majd az
akciótervekben, célellenőrzésekben.

MEET HEALTH AND SAFETY MANAGER
KRISZIÁN KOLONICS

The Colas Group’s new HS Manager,
Krisztián Kolonics, is a true renaissance
man: despite being only 39 years old, he
has already earned four degrees (in mechanical engineering, quality engineering, IT
engineering, and HS engineering), and has
gained experience in nearly all areas of the
construction industry – his career took him
from being a small-business owner through
employment as branch manager at a midsized company to becoming a consulting and
auditing specialist. Simultaneously with his
work, he has been in charge of the swimming
section of the BÁCSVÍZ Kecskeméti Vízmű
Sport Club since 2011. Krisztián is married,
and is a father of four (two girls and two boys).
He has been filling the HS Manager position
at Colas since late August 2014.
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BARREL-ROLLING CEREMONY IN RÁTÓT

Hordógurítás

Rátóton
A HAGYOMÁNYOKAT TISZTELETBEN TARTVA HORDÓGURÍTÁSI CEREMÓNIÁVAL ADTA ÁT A NAGY LÉTESÍTMÉNYEK
FŐIGAZGATÓSÁGA AZ ÁLTALA FELÚJÍTOTT HIDAT RÁTÓTON.
Szentgotthárd és Körmend
között az 1930-as években épült
vasút felett átívelő közúti hidat legutóbb
1993-ban újították fel, de a szegélyek
közötti 7 méteres szélesség jelentős útszűkületet és balesetveszélyt jelentett a
8-as főúton, és az eddigi teherbírás sem
felelt meg az útkategóriának. A Nagy Létesítmények Főigazgatósága a meglévő
pályalemezre 16 centiméter vastagságú
új pályalemezt épített, így a hídpálya
két méterrel szélesebb lett, a főtartókat
pedig szénszálas lamellákkal erősítettük
meg. A felújítás során a hídhoz csatlakozó útszakaszokra új aszfaltburkolat

A

került, melyet alvállalkozóként a Colas
Út Zrt. készített, így az eredeti 9 méteres
koronaszélesség 10 méterre nőtt.
Régi hagyomány, hogy egy híd elkészültét hordógurítással ünneplik, mert
a babona szerint balszerencse éri azt,
aki először kel át az új hídon, ezért egy
hordót szokás a hídon annak szerkezetkész állapotában átgurítani, hogy
az „felfogja” az átkot. Ezt a hagyományt
értelmeztük kicsit újra 2014. november
18-án, hiszen egyrészt nem új hídról
van szó – vagyis egy 1930-ban átgurult
hordót ért balszerencse azzal, hogy
kiitták a tartalmát –, másrészt a hidat

nem csupán szerkezetkész, hanem forgalomra alkalmas állapotban avattuk fel
meghívott vendégeink segítségével.
Az ünnepségen beszédet mondott Rátót
polgármestere, Málics Ferenc, a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. hídmérnöke, Czap
Attila és Sebestény Péter, a Colas Hungá-

A HÍDPÁLYA KÉT MÉ
TERREL SZÉLESEBB
LETT, A FŐTARTÓKAT
PEDIG SZÉNSZÁLAS
LAMELLÁKKAL ERŐSÍ
TETTÜK MEG.
ria főigazgatója. A hordót a szokásokhoz
híven néhány méteren át persze sokan
gurították, köztük Reiner Gábor a
Pont-Terv Zrt. tervezője, illetve Hesz
Gábor és Horváth László, a Magyar Közút NZrt. híd osztályvezetője és igazgatója.
Mellettük gurított még Böröcz Miklós és
Horváth Gábor, a Nemzeti Közlekedési
Hatóság igazgatója és osztályvezetője,

Ikker Tibor, a GYSEV pályavasúti üzletág
vezetője, és még sokan mások.
A munka végeztével egy újabb híddal bővült referencialistánk, és egy újabb szép
feladat tapasztalataival gazdagodtunk
Rátóton. Köszönjük a projektben résztvevők közreműködését és segítségét, és
köszönjük a rátótiak, de különösen a híd
melletti terelés közelében lakók türelmét.

The most recent reconstruction of
the bridge over the Szentgotthárd-Körmend
railway line – built in the 1930s – was carried
out in 1993. However, a width of only seven
metres between the curbs created a dangerous bottleneck on main road 8, and the
load-bearing capacity of the overpass was
also insufficient for a one-digit route. The
Major Projects Division built a new 16-cmthick deck slab onto the existing structure,
making the carriageway two metres wider on
the bridge, while the main girders were reinforced with carbon-fibre lamellas. As part of
the renovation project, subcontractor Colas
Út Zrt. installed a new asphalt pavement
on the sections adjacent to the structure,
adding one metre to the old crown width of
nine metres.
Celebrating the completion of a bridge by
rolling a barrel across it is a longstanding
tradition. According to old superstition, being the first to cross a new bridge brings bad
luck – therefore, a barrel is rolled across it as
soon as the structural works are completed,
in order to “divert” the curse onto the barrel.
We reinterpreted the tradition somewhat, as
the bridge in question is not completely new
– the barrel rolled across it in 1930 already
used up its luck by being emptied – and
we also waited with the ceremony until the
bridge was ready for traffic.
The event featured speeches from the Mayor
of Rátót, Ferenc Málics; the bridge engineer
of Magyar Közút Nonprofit Zrt., Attila Czap;
and the Director General of Colas Hungária,
Péter Sebestény. As is customary, all guests
had the chance to roll the barrel for a few
metres, including designer Gábor Reiner
from Pont-Terv Zrt., Director László Horváth,
Bridge Department Manager Gábor Hesz
from Magyar Közút NZrt., Director Miklós
Böröcz, department manager Gábor Horváth
from the National Traffic Authority, and Tibor
Ikker from GYSEV railways.
By completing the job, we added another
bridge to our list of references, while gaining
experience from a delicate assignment in
Rátót. We would like to thank all parties involved for their cooperation and assistance,
and express our gratitude to the people of
Rátót, especially for the patience of residents living near the temporary detour.
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Viharsarki

ROAD RENOVATIONS IN BÉKÉS COUNTY

útfelújítások

BÉKÉS MEGYÉBEN VÉGEZ ÚTFELÚJÍTÁST ÉS ÉPÍT KERÉKPÁRUTAT
A COLAS ÚT.
pül a 47-es számú főút Békés
megyei szakaszának (132+921–
167+332) 115 kN tengelyterhelésre
történő burkolatmegerősítése és a vele
párhuzamos kerékpárút építése a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megrendelésében, a Colas Út Zrt. és Duna Aszfalt Út- és
Mélyépítő Kft. alkotta konzorcium kivitele-

É

zésében. A nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű projekt átfutási ideje
18 hónap, így a műszaki átadás tervezett
ideje 2015. szeptember 14-e.
A Békéscsaba és Orosháza között felújított 34,4 kilométeres szakaszból cégünk
20 kilométeren végzi a főpálya burkolatának megerősítését, emellett még

12 kilométer új kerékpárút-építés és
2,6 kilométer meglévő kerékpárút-felújítás is a teendőink között szerepel.
Munkáink részét képzi még az Orosházát
elkerülő út felújítása 6,8 kilométer
hosszban (IV. szakasz), ahol a Colas
Hungária Zrt. közreműködésével felújítjuk
a Szarvas–Mezőhegyes vasútvonal fölötti

felüljárót is. Az elkerülő út teljes felületén
felújítjuk az aszfaltfelületet, a padkákat
és a forgalomtechnikai jelzésrendszert is.
Idén ezen a szakaszon – a hídfelújítás kivételével – a munkák jelentős része elkészül.
A 47-es főút 153–160 kilométerszelvény
között 7 kilométer külterületi szakasz
burkolatszélességét 7 méterről 7,5
méterre növeljük a szelvényezés szerinti
bal oldalon. A szélesítésben az altalaj
megfelelő teherbírásához a teljes hos�szon meszes stabilizáció alkalmazása
szükséges. A meglévő burkolatot a szélesítés megépítése után aszfalt kötő- és
kopóréteg-beépítéssel erősítjük meg.
A padka szélesítésével a koronaszélesség 12 méterre növekszik. A szakaszon
lévő útcsatlakozások, buszmegállók
és azok peronjai is a mai szabványnak
megfelelően épülnek át. A védőréteg,
Ckt-réteg, és az aszfalt alapréteg megépítése után jelenleg a padkafeltöltés
és a téli üzemeltetés feltételeinek megteremtését végezzük.
Csorvás város átkelési szakaszán 2600
méter hosszan a főút mindkét oldalán a
meglévő kiemelt szegélyt átépítjük és felújítjuk. Ezek a munkálatok jelzőlámpás,
félpályás forgalomkorlátozás mellett,
szakaszosan történnek a folyamatos
forgalom fenntartása érdekében.
A bontott aszfalt- és betontermékeket újrahasznosítás után ismételten beépítjük
a munkák során.
A projektet érintő régészeti munkálatok
idén elkészültek, az ásatásokkal érintett
területeket visszakaptuk a régészettől,
így 2015-ben itt is folytathatjuk majd a
munkálatokat.
A közműkiváltások tervezése és engedélyezése folyamatosan zajlik. A teljes
szakasz érintett hírközlési vezetékekkel, jelentős területeket érintenek a
szénhidrogén és villamos vezetékek.

Az engedélyek megszerzése után, a
jelenlegi ütemterv alapján kivitelezésük a téli időszakban történik, ezután
indulhat meg a kerékpárút építése.
Idén az előzetes ütemtervünknek megfelelően haladtunk, elkészült a burkolat
szélesítése 7 kilométeren, és az elkerülő
szakasz jelentős részén megépült a
végleges kopóréteg. Terveink szerint
2015 elejére elkészül a közművezetékek
kiváltása, mely előfeltétele, hogy el
tudjuk kezdeni a kerékpárút kivitelezését

A PADKA SZÉLESÍTÉ
SÉVEL A KORONASZÉ
LESSÉG 12 MÉTERRE
NÖVEKSZIK.
és a további munkafolyamatokat. Ezek,
azaz a főpálya jobb oldali szélesítése, a
vízépítési munkarészek, a teljes felületű
aszfaltburkolat-építés, a forgalomtechnikai munkarészek és az egyéb befejező
munkák 2015. augusztus végére kell,
hogy elkészüljenek.

The Békés County section (132+921
- 167+332 km) of main road 47 is currently
undergoing pavement reinforcement to endure
axle loads of 115 kN. The parallel bicycle
path is also part of the project ordered by the
Hungarian Infrastructure Development Agency,
and performed by the consortium uniting Colas
Út Zrt. and Duna Aszfalt Út- és Mélyépítő Kft.
The investment is of great significance for the
national economy, and is to be completed in
18 months, setting the planned date of the
technical handover to 14 September 2015.
From the 34.4-km-long leg between the cities
of Békéscsaba and Orosháza, we are carrying
out pavement reinforcement on 20 kilometres
of the main carriageway, while our duties
also include the building and reconstruction
of bicycle paths on 12 and 2.6 kilometres,
respectively.
In addition, our assignment involves the
reconstruction of the Orosháza bypass section
in a total length of 6.8 km (section IV), where
we are cooperating with Colas Hungária
Zrt. to refurbish the overpass above the
Szarvas-Mezőhegyes railway line. The job entails a comprehensive renovation of all asphalt
surfaces, shoulders, and traffic-engineering
signs. With the exception of the overpass, most
of the works are set to be completed on the
section by the end of this year.
In 2014, our progress was in line with the time
schedule, and we are planning to complete
public-utility relocations by the beginning of
2015, which is a precondition to launching bicycle-path construction and further work phases.
Those tasks and additional finishing works are
to be completed by the end of August 2015.
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Megújuló főút

Hatvannál

A 32-ES SZÁMÚ FŐÚT HATVAN–JÁSZFÉNYSZARU KÖZÖTTI SZAKÁSZÁNAK FELÚJÍTÁSÁT A COLAS ÚT VÉGZI.
főút és a vele párhuzamos Szolnok–Hatvan vasútvonal jelentős
teher- és személyforgalmat bonyolít
le, összeköttetést biztosít az M3-as
autópálya és az ország középpontjában
lévő megyeszékhely, Szolnok közt.
A projekt célja, hogy az autópálya
hatvani lehajtójától Szolnokig tartó,
észak–dél irányú főútvonal tengelyterhelését megerősítsék, nyomvonalát
korszerűsítsék. Emellett az útpályával
párhuzamosan önálló nyomvonalon
kerékpárutat is kialakítanak, és a
9+332-es kilométerszelvényben új
vasúti különszintű átvezetést építenek. A szakaszokra tagolt projekt első,
induló ütemét a 0+491–10+478-as
kilom ét ers zelvénye k között írta ki a
beruházó Nemzeti Infrastruktúra Zrt.
A szak as zra kiírt közb es zerzési pályázatot az ajánlattevők közül a Colas
Út Zrt. nyerte. Cégünk a munkavég-

A

A MEGÉPÜLŐ FELÜL
JÁRÓ 8,65 MÉTER
MAGASSÁGBAN
KERESZTEZI A SZOL
NOK–HATVAN VASÚT
VONALAT.
zést 2014. augusztus 4-én el is tudta
kezdeni, a munkák várható befejezése
2015. május 28-a lesz.
A munkálatok során 6,7 kilométeren
végzünk burkolatszélesítést és tengelyterhelés-megerősítést. A munkákkal
2014-ben az aszfalt alapréteg szintjéig
tudunk eljutni, melyet jövőre az első
negyedév végén kötő- és kopórétegekkel látunk el, ennek kivitelezésére
egy időben három gépláncot állítunk
munkába. A munkálatok itt a terv

szerint haladnak, csak a szeptemberi
heves esőzések hátráltattak minket
ütemtervünk tartásában.
A vasúti különszint kialakításánál a
Colas Hungária Zrt. vállalta a hídépítési feladatot. A megépülő felüljáró
pályaszerkezete 8,65 méter magasságban keresztezi a Szolnok–Hatvan
vasútvonalat, a hídtöltés megépítéséhez 35 000 köbméter anyagot építünk
be. A vasúti különszinthez kapcsolódó
ívkorrekció kialakításával – melynek
két kilométer hosszú új töltésen épül
meg a pályaszerkezete – az év végére
földműszintig kell, hogy elkészüljünk,
számítva a téli hónapok során lezajló
konszolidációra. A területen régészeti
szakfelügyeleti munkálatokon avar
kori sírhelyekre bukkantak, feltárásukat a Nemzeti Múzeum kollégái
jelenleg is végzik.
A kerékpárút építésével érintett területek kisajátítása még nem zajlott
le, itt építési munkákat nem tudtunk
még végezni. A megrendelő tájékoztatása szerint 2015 februárjában várható a teljes munkaterület átadása.
A beavatkozás során 3,3 méter koro
nas zélességű földmű építését végezzük majd el 6,7 kilométeren, melyen
2,3 méter szélességű pályán folyik
majd a kerékpárforgalom.
A befejező munkálatok – melyek
része a növénytelepítés és a végleges
forgalomtechnika-építés is – 2015 első
negyedévében kezdődnek.

FŐBB MENNYISÉGEK
Fakivágás:

5 500 db

Humuszolás:

88 000 m3

Töltésépítés:

130 000 m3

Ckt-bedolgozás:

18 000 m3

Aszfaltozás:

43 000 t

MAIN ROAD BEING RESTORED NEAR HATVAN

Main road 32 and the parallel SzolnokHatvan railway line carry heavy passenger and
cargo traffic because they offer a connection
between motorway M3 and Szolnok, a county
capital located in Central Hungary.
The goal of the project is to modernise the
north-south traffic corridor from the Hatvan
off-ramp of the motorway to Szolnok, and to
reinforce the pavement to withstand greater
loads. Meanwhile, a new bicycle path will be
established alongside the road, and a multilevel railway crossing is also to be built at
chainage 9+332. The project was divided into
a number of smaller tenders – the first of those
was announced by the National Infrastructure
Development Agency for the section
between chainages 0+491 and 10+478. The
corresponding public-procurement procedure
was won by Colas Út Zrt. We managed to kick
off operations on 4 August, and the works are
expected to come to a close by 28 May 2015.
The job involves pavement widening and
reinforcement on a total of 6.7 kilometres. We
completed the works up to base-layer level in
2014, to be followed by binding and wearing
courses in the first quarter of the upcoming
year. In order to accomplish those objectives,
we decided to mobilise three paving teams
simultaneously.
Furthermore, Colas Hungária Zrt. undertook
bridge-construction works for the multi-level
crossing. The new overpass will span the
Szolnok-Hatvan railway line in a height of 8.65
metres. By the end of the year, the alignment
correction of the railway line – built onto 2 km
of new embankments – required for the new
crossing should be completed up to earthwork
level. During preliminary archaeological
explorations, Avar tombs were uncovered, and
experts of the National Museum are currently
performing the excavations.
The expropriation of plots necessary for the
bicycle-path construction has not been
completed yet, thus rendering us unable to
carry out any works. According to the latest
information from the client, the expected sitehandover date is February 2015.
Finishing works – including planting and
installation of the permanent trafficengineering system – are set to begin in the
first quarter of 2015.
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dén folytatódtak Borsod megyében az útfelújítási munkák. Az útfelújítások során összesen mintegy 52
kilométer aszfaltburkolatot újítottunk fel
egy vagy két réteg új aszfaltszőnyeggel.
A munkálatok a 37-es főút felújításával
folytatódtak március elején. A régi,
kátyús, töredezett burkolatot lemartuk,
helyette egy réteg, 6 centiméter vastagságú AC-11 (F) jelű aszfaltréteget építettünk be, a padkák rendezésével.
A „BAZ 2” eljárás keretében további
hat szakaszon 2 és 4 számjegyű utak
burkolatfelújítása volt a feladatunk, a
régi burkolat profilba marásával és
helyette új AC-11 jelű kopó aszfalt beépítésével. A szakaszokon a padkarendezéseken kívül a nyílt földárkok profilozását
is elvégeztük.
A munkák befejezése után újabb 5 szakasz burkolatcseréjét nyertük és végeztük el. Itt többek között Harsány, Csincse
és Tard települések átkelési szakaszait
és bekötő útjait újítottuk fel.
A nyár végén újabb 8 szakasz felújítását

I

Számos útszakasz újul meg

BORSODBAN
KÖZEL 52 KILOMÉTER UTAT ÚJÍTOTT FEL IDÉN
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN A COLAS ÚT.

KÖZEL 45 000
TONNA ASZFAL
TOT ÉPÍTETTÜNK
BE IDÉN A
BORSOD-ABAÚJZEMPLÉN ME
GYEI ÚTFELÚJÍ
TÁSOK SORÁN.
kezdtük el. Itt Bükkzsérc, Szomolya,
Mezőkövesd és Bogács települések
rossz minőségű útjainak felújítása volt
soron egy réteg aszfalttal.
A fenti munkáknál összesen 13 200
köbméter mart aszfalt keletkezett.
A felsőzsolcai aszfaltkeverő telep az
útfelújítási munkákhoz megközelítőleg
18 500 köbméter (mintegy 45 000 tonna) AC-11 és AC-11(F) kopó aszfaltot
gyártott. A burkolat melletti padkák

profilozásánál összesen 7000 köbméter zúzottkövet építettünk be.
Az idei évre még nem fejeződtek be az
útfelújítások a megyében, hiszen október végén újabb öt autópálya-szakasz
felújítását nyertük meg az M3-as és
M30-as autópályán. Ezeknél a munkáknál a haladó- és előzősávokat újítjuk
fel, ahol a marás után 3123 köbméter
AC-11 (mF) jelű aszfaltot építünk majd
be az útba.

SEVERAL ROADS TO UNDERGO
RECONSTRUCTION IN BORSOD

2014 saw Colas Út renovate
nearly 52 kilometres of various roads in Borsod-Abaúj-Zemplén County.
As part of the road-reconstruction projects
that resumed this year in Borsod County, we
restored some 52 km of pavement by installing either one or two asphalt layers. The works
commenced with the remodelling of main road
37 in March. Old, deteriorated, pothole-riddled pavements were milled up, giving way to
a 6-cm-thick AC-11 (F) type asphalt course,
while we also fixed the shoulders.
Under the “BAZ 2” investment, we were
entrusted with the restoration of pavements
on six sections of two- and four-digit roads,
which entailed milling up the old pavements
and installing new AC-11 type wearing asphalt
courses. In addition to works on the shoulders,
we also profiled earth ditches.
After completing the job, we were assigned with
the re-paving of five additional stretches, which
included the crossing sections and access roads
in the settlements of Harsány, Csincse, and Tard.
In the late summer, we commenced the
reconstruction of eight further segments.
This time, the worn-out roads of Bükkzsérc,
Szomolya, Mezőkövesd, and Bogács were
renovated with new layers of asphalt.
During the works listed above, 13,200 m3 of
milled-up asphalt was generated. Our mixing
plant in Felsőzsolca produced almost 18,500
m3 (45,000 tonnes) of AC-11 and AC-11
(F) type wearing course asphalt mixes. In
addition, we also used up 7,000 cubic metres
of crushed aggregates for adjusting the shoulders along the new pavements.
However, road-reconstruction projects have
not come to an end in Borsod County, as we
were awarded the renovation of five motorway
legs on motorway M3 and the M30 in late
October. These works will require the remodelling of the driving and passing lanes, where
3,123 m3 of AC-11 (mF) type asphalt is to be
installed following the milling work phases.
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Finisben a Karcag
környéki munkáink

Útépítési munkák a
peremartoni

Chemark Kft. -nél
BEFEJEZÉSHEZ KÖZELEDNEK A KISÚJSZÁLLÁS–PÜSPÖKLADÁNY VASÚTI VONALSZAKASZHOZ KAPCSOLÓDÓ ÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁK.
Kisújszállás–Püspökladány
vasúti vonalszakaszon a Közgép
Zrt. megrendelésében összesen
huszonkét létesítményen kell útépítési

A

2,2 KILOMÉTER ÚJ
ÚT ÉPÜLT KI TALAJ
STABILIZÁCIÓVAL,
TÖLTÉSÉPÍTÉSSEL,
KOMPLETT CSAPA
DÉKVÍZ-ELVEZETŐ
RENDSZERREL.
munkákat végeznünk. Ebből 2013-ban
két létesítményt zártunk le, szerződésünk szerint a befejezési határidőnk
2015. július 30-a.
Idén jóval több, 18 létesítmény készül el,
ezek egy részét már át is adtuk, egy részénél pedig jelenleg is folyik a műszaki
átadás-átvételi eljárás.

Kiemelkedő munkánk volt idén a
Kisújszállás területén lévő „Északi
Iparterületi utak” megépítése is, ahol
2,2 kilométer új út épült ki talajstabilizációval, töltésépítéssel, komplett
csapadékvíz-elvezető rendszerrel. Az út
vélhetően nagyban csökkenti majd a
településre nehezedő tehergépjárműforgalmat, mely hozzájárul a városlakók életminőségének javulásához.
Püspökladányban több beruházás is
lezajlott, közülük az egyik legfontosabb a Balaton utca kiépítése volt.
Az 540 méter hosszú utca új összekötő útként szolgál a településen. Itt
csak jelentős talajcserével lehetett
az utat kiépíteni, amely egy mocsaras
területen vezet keresztül.
Jövőre egy fontos munka vár ránk itt, ami
nem más, mint a püspökladányi Baross
utcai aluljáró, melyhez kapcsolódóan
több szervizutat, illetve buszmegállókat
is ki kell majd építenünk.

WORKS NEARING THE FINISH
LINE IN THE KARCAG AREA

Road-reconstruction works related to
the Kisújszállás-Püspökladány railway-line
section are soon to be completed.
On assignment from Közgép Zrt., we are performing road-construction works on a total of 22 locations related to the Kisújszállás-Püspökladány
railway-line section. Out of those, we already
finished two in 2013, and our contract specifies
a final deadline of 30 July 2015.
Throughout the current year, 18 further facilities are to be completed – some of those
have already been handed over, while the
technical handover procedure is in progress
on a number of locations.
Construction of the “Northern Industrial Area
roads” in the city of Kisújszállás was one of
our most crucial tasks for 2014. At this site,
2.2 kilometres of new road was built with soil
stabilisation, embankments, and a complete
rainwater-drainage network. The roads
are likely to reduce the town’s lorry traffic
significantly, thus contributing to improving
the local residents’ quality of life.
A number of investments were also completed in the town of Püspökladány – most importantly, the construction of Balaton Street.
The 540-m-long route serves as a new link
road within the settlement. At this site, the
work required extensive soil exchange, as the
road runs through pieces of marshland.
In 2015, another important job is awaiting us
in the same town – none other than the Baross
Street underpass, which also covers the construction of multiple service roads and bus stops.

HATÁRIDŐRE SIKERÜLT BEFEJEZNIE A MUNKÁKAT A COLAS ÚTNAK
PEREMARTONBAN.
Colas Út Zrt. veszprémi építésvezetősége a közszféra megrendelései
mellett a magánbefektetők útépítési
piacán is dolgozik. Egy nemrég befejezett munkánk is ilyen típusú volt, ahol
a peremartoni székhelyű Chemark Kft.nek dolgoztunk közel 150 millió forint
értékben.

A

EGY ÚJONNAN LÉTESÍ
TETT ÜZEMCSARNOK
ÉS KÉT ÚJ RAKTÁR
TERÜLET KÖZMŰKI
VÁLTÁSAIT KELLETT
ELVÉGEZNÜNK.
A vállalat tevékenysége a növényvédő
szerekhez kapcsolódik, külföldi és hazai
vegyipari vállalatoknak és kereskedőknek nyújtanak szolgáltatást elsősorban
csomagolás és raktározás terén.
A 2014 júniusában elkezdett munkánk
is ehhez kapcsolódott, hisz egy újonnan
létesített üzemcsarnok és két új raktár-

terület közműkiváltásait (víz, telefon,
villany), új közműveit (csapadékcsatorna,
ivóvíz), egy körforgalmi csomópontot, ös�szekötő utakat és rakodótereket kellett
építenünk.
A munkára meghívásos pályázat útján
kaptunk megbízást ez év májusában,
októberi befejezéssel.
Munkánk során:
• kb. 2000 m2 növényzetet irtottunk ki,
• kb. 1 km hosszan közművet építettünk,
• 3500 m3 talajcserét végeztünk,
• 4500 t ágyazatot,
• 1300 m3 Ckt-t,
• 1600 t aszfaltot,
• 1600 fm szegélyt építettünk.
A munkavégzést nagyban nehezítette,
hogy az egész építési idő alatt a szomszédos üzemek helyi közlekedését is
folyamatosan biztosítani kellett.
A többször módosított műszaki tartalmat
határidőre sikerült befejeznünk, a megrendelő legnagyobb megelégedésére.
Bízunk abban, hogy a jövőben is dolgozni
fogunk a Chemark Kft. 2015-re tervezett
raktár- és üzemcsarnokainál.

ROAD-CONSTRUCTION WORKS
FOR CHEMARK KFT.

Along with orders from the public
sector, the Veszprém Engineering Unit of
Colas Út Zrt. is also present on the market
of private investments. One of our recently
completed jobs – in the value of 150 million
forints – was ordered by a private client:
Chemark Kft. in Peremarton.
The main activities of the company are
related to pesticides, offering their services
to domestic and foreign firms primarily in the
field of storage and packaging.
The project, launched in June 2014, was also
related to those activities, as we were tasked
with performing public-utility relocation
(water, power, telephone) and construction
(rainwater drainage, potable water) works
for a new storage hall and storage areas, as
well as building one roundabout interchange,
loading bays, and link roads.
We were assigned the job through an invitational tender in May 2014, with a completion
deadline in October.
As part of the works, we:
• cleared approximately 2,000 m2 of vegetation
• built utility lines on a length of about 1 km
• performed 3,500 m3 of soil exchange
• installed 4,500 t of bedding
• installed 1,300 m3 of Ckt road base
• installed 1,600 t of asphalt
• installed 1,600 m of curbs
As a major difficulty, the local traffic of nearby plants had to remain unobstructed during
the entire construction period.
Although the technical scope was amended
on multiple occasions, we managed to
conclude the job within the deadline to the
satisfaction of the client. We trust that we
will return to work for Chemark Kft. on their
storage and industrial halls planned for 2015.
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Duna alatti

alagútépítés

620 MÉTER HOSSZAN FÚR ALAGUTAT A DUNA ALATT
A COLAS ALTERRA BUDAFOK ÉS CSEPEL KÖZÖTT
EGY SZENNYVÍZVEZETÉK ÉPÍTÉSÉNÉL.
Budapest Komplex Integrált
Szennyvízelvezetése (BKISZ)
III/1 projektben egy nyomóvezetékpárt
építünk a Duna alatt, mely a XXII. kerület
és később majd Budaörs szennyvizét
juttatja el a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepre. A Duna medre alatt
6 méter mélységben haladó vezeték a
12 méter belső átmérőjű és 22 méter
fenékmélységű résfallal határolt budai
oldali indítóaknából közel 620 méter
hosszú átsajtolt szakasz után érkezik
meg a szintén réseléses technológiával
kialakított 6,5 méter belső átmérőjű
csepeli oldalon lévő fogadó műtárgyba.
A meder keresztezését egy DN/ID 1400
milliméter átmérőjű, sajtolható vasbeton
védőcsatornával oldjuk meg. Az indítóaknába daruval lejuttatott Rocla védőcsövek naponta 14 métert haladnak előre,
ezalatt a fúrópajzson elhelyezett vágóél
által fejtett talajt egy iszapvezeték
juttatja el a felszínen lévő ülepítő konténerbe és szeparátorba. A vezetékek
előrehaladását nagyban befolyásolja a
talajmechanikai állapot. Az építés kezdetét is nagyon megnehezítette a területen

A

lévő nagy szilárdságú kőzet és a Duna
közelsége révén a magas talajvízszint.
A védőcsövek átsajtolása a Duna alatt a
tervek szerint két hónapig tart majd.
A csepeli oldalra megérkező fúrópajzsot
a műtárgyban addigra a 21 méter mély-

A VÉDŐCSÖVEK
ÁTSAJTOLÁSA
A DUNA ALATT
A TERVEK SZERINT
KÉT HÓNAPOT FOG
IGÉNYBE VENNI.
ségben megépülő fogadófelület várja,
innen emelik majd ki a fúrófejet. Az átsajtolt vasbeton védőcsatornában két
darab DN/OD 560 KPE nyomóvezeték és
a távlati kábelvezetések biztosítására
4 darab DN/OD 110 KPE védőcsövet helyezünk el. A vasbeton csatorna és KPE
csövek közötti részt kiinjektáljuk.

Az így elkészült vezetékszakasz egy
szintén új építésű, 650 méter hosszú új
csepeli oldali nyomóvezeték után csatlakozik a már korábbi projektünkben épült
csepeli felvezetés DN 600 milliméter
átmérőjű nyomóvezetékpárjához.

TUNNELLING UNDER THE DANUBE

As part of the Budapest Complex Integrated Sewage Disposal (BCISD) III/1 project,
we are currently building a pair of pressurised
pipes underneath the Danube, which will
transfer wastewater from the Hungarian
capital’s District XXII – and later from the city
of Budaörs – to the Budapest Central Sewage
Treatment Plant. After being launched from
the 12-m-wide and 22-m-deep pit lined with
sheet-pile walls on the left bank, and passing
6 metres below the riverbed, the pipes will
arrive into the receiving structure set up on
Csepel Island with the same technology.
The river crossing is solved with one DN/
ID 1,400-mm-diameter jacked reinforced
concrete sleeve. Rocla pipes are lowered into
the launching pit by crane, and are pushed at
a speed of 14 metres per day. Meanwhile, the
soil excavated by the tunnelling shield’s cutter
head is pumped through the slurry line, into the
settling container and separator set up on the
surface. Soil mechanical properties greatly influence the progress of the pipe – consequently,
the solid rock material present on the area and
high groundwater levels (attributable to the
proximity of the Danube) caused significant difficulties during the initial phase of construction.
According to plans, jacking the pipes over to the
other bank will take two months.
The shield arriving to the Csepel side will be
secured on the receiving platform established
in the pit 21 metres below ground level, and
the boring machine is to be lifted out afterwards. Once the jacking process is complete,
two DN/OD 560 KPE pressurised lines and
– for future cabling purposes – four DN/OD 110
KPE sleeve pipes will be installed into the
reinforced concrete sleeve. The empty space
between the concrete shell and the KPE pipes
will be filled up by injection.
Through another new 650-m-long pressurised
line segment, the created pipe section will
be connected to the ND 600-mm-diameter
pressurised line pair of the Csepel link-up built
during one of our previous projects.
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négysávosra bővítendő RN7-es
autópálya közép-franciaországi,
Saint-Prix és Saint-Martin-d'Estréaux
közötti szakaszán az Aximum felelt az
útburkolati jelekért és a forgalomtechnika kiépítéséért.

A

MÓRICZ SÁNDOR

SZŐKE SÁNDOR

MŰVEZETŐ
® COLAS HUNGÁRIA NLFI
2008 márciusa óta dolgozik a Colas
Hungáriánál. Első feladata az M6os autópálya négy hídja volt, ezt
követték az M85-ös Enese-elkerülő
szakaszának hídjai, majd az M3-as és
az M86-os hídjai. Jelenleg az M85-ös
Enese–Csorna közötti szakaszának
műtárgyain dolgozik. Szabadidejében
a saját maga építette háza körül barkácsol Bábolna mellett.

TECHNOLÓGUS EGYSÉGVEZETŐ
® COLAS HUNGÁRIA TI
Sándor 2005 márciusában került az
EGÚT Egri Útépítő Zrt.-hez az M3-as
autópályára. 2011 óta dolgozik a
Colas Hungária vizsgálólaboratóriumában mint egységvezető és
technológus. A mobil laboregységgel
elsősorban az NLFI projektjein dolgoznak, és egy 320 t/h teljesítményű
aszfaltkeverő technológiai felügyelete
tartozik hozzájuk.

VARGA JÓZSEF

BÉCSI BALÁZS

TERMELÉSIRÁNYÍTÓ
® COLAS ÉSZAKKŐ
József 1969-ben kezdett a tarcali
bányában tanulóként, majd az
iskola elvégzése után is az üzem
javítóműhelyében helyezkedett el
lakatosként. A ranglétra számos
fokát bejárta, jelenleg termelésirányító. Nős, két felnőtt fia van:
Zsolt és Norbert. Szabadidejében
kertészkedik.

MUNKAHELYI MÉRNÖK
® COLAS ÚT
Balázs 2009 áprilisában érkezett
a Colashoz mint munkahelyi
mérnök. Jelenleg az M85-ös Győr–
Enese közötti szakaszának aszfaltozási munkáin dolgozik. Nős,
a 2,5 éves Regina és a féléves
Bence édesapja. Hobbija az útépítés, éjjel-nappal azon dolgozik.
Már kisgyermekként sem tudták
lebeszélni arról, hogy kizárólag
utakat építsen a homokozóban.

OUR COLLEAGUES

PULMANN HAJNALKA

SÁNDOR MÓRICZ ® MAJOR
PROJECTS DIVISION
Sándor was hired by Colas Hungária in
March 2008, where his first job was related
to four bridges of motorway M6, followed by
bridges on the Enese bypass section of the
M85, the M3, and the M86. He is currently
working as foreman on structures of the
M85 between Enese and Csorna. In his free
time, Sándor works around the house he
built for himself outside Bábolna.

ADÓZÁSI MUNKATÁRS
® COLAS HUNGÁRIA
Két és fél éve dolgozik a cégnél
Hajni, akihez a teljes cégcsoport
adóügyei tartoznak. Szereti a
feladataival járó változatos kihívásokat, és a komoly felelősség
sem hozza zavarba. Büszke Bence
fiára, aki idén nyert felvételt a
Szent István Egyetem Állatorvostudományi Karára.

SÁNDOR SZŐKE ® TECHNOLOGY
DIRECTORATE
Sándor joined EGÚT Egri Útépítő Zrt.
for the motorway M3 project in March
2005. He has been working at the testing
laboratory of Colas Hungária since 2011
as a unit manager and technologist. The
team is mainly involved in projects of the
MPD with the mobile lab unit, and they
are also responsible for the technological
supervision of a 320-t/h-capacity
asphalt-mixing plant.
JÓZSEF VARGA ® COLAS ÉSZAKKŐ
József started in the Tarcal quarry as a
student in 1969, and went on to earn
a metalworker position in the plant’s
repair workshop after finishing school.
Since then, he has worked his way up the
ranks to become a production manager.
József is married, and has two sons:
Zsolt and Norbert. His favourite pastime
activity is gardening.
BALÁZS BÉCSI ® COLAS ÚT
Balázs arrived to Colas as a site engineer
in April 2009, and is currently engaged
in asphalt-paving operations on the
Győr-Enese section of motorway M85.
He is married, and is the proud father of
2.5-year-old Regina and six-month-old
Bence. All day and all night, his thoughts
revolve around his true hobby: road
construction. As a child, no one could talk
him out of building roads in the sandpit.

KNORR ÁKOS
VÁLLALKOZÁSI FŐMÉRNÖK
® COLAS ALTERRA
Ákos közel 25 éve tevékenykedik
az Alterra kötelékében. Fejlesztő
mérnökként került a céghez,
1997-től pedig kifejezetten a
szennyvíztisztító telepek építésével foglalkozott. Részt vett az
összes nagy budapesti szennyvíztisztító telepi rekonstrukcióban
és a győri telep bővítésében is.
Két felnőtt gyermek apja, szabadidejében a kert nyújt kikapcsolódást számára.

HAJNALKA PULMANN ® COLAS HUNGÁRIA
Hajni has been with the company for two
and a half years, handling tax-related
matters of the complete Group. She enjoys
the various challenges thrown at her by
the job of tax administrator, and she is
not frightened by serious responsibilities
either. She is proud of her son, Bence, who
has just been admitted to the Szent István
University Faculty of Veterinary Science.
ÁKOS KNORR ® COLAS ALTERRA
Ákos has been a part of Alterra’s team
for nearly 25 years. He started out
as a development engineer, and has
been working specifically on sewagetreatment plants as a contracting
chief engineer since 1997. He has
participated in all the company’s major
treatment-plant reconstruction jobs in
Budapest, as well as the expansion of
the Győr plant. He is the father of two
grown-ups, and the garden is his place
of choice to relax.

Szabó Zoltán és a
16 hónapos Szabó Emese

Ézsiás László és az
5 hónapos Ézsiás Kende

Poszpisek Anikó és a
21 hónapos Duchony Emília Mária

Wágnerné Gattyán Éva és a
6 hónapos Vágner Dorina

Colas-csemeték

Filip Gábor és a
2 hónapos Filip Levente

Molnár Máté és a
2 hónapos Molnár Márk Zoltán

KITEKINTŐ
KITEKINTŐ

36
szöveg: Kiss Andrea (forrás: www.eger.hu)
fotó: Vozáry Róbert

ger az ország művészeti és történelmi értékekben egyik leggazdagabb városa, utcái, terei nyitott könyv
lapjaiként tárulnak fel a járókelők előtt.
Barokk jellegű történelmi belvárosát a
XVIII. században élt nagy műveltségű katolikus egri püspökök alakították ki, akik
igényes elképzeléseit a kiváló osztrák,
német, olasz származású tervezők és
építőmesterek a nagyszerű egri mesteremberekkel együtt valósították meg.
Eger történelmi múltjával – adottságainak
köszönhetően – a borkultúra is szervesen
összenőtt. A Bükk délnyugati lejtőjén, a
Mátra és Bükk hegység között, valamint
az Alföld és az Északi-középhegység
találkozásánál több évszázaddal ezelőtt
egy olyan bortermelő táj alakult ki, amely
mára már világhírnevet szerzett magának.
Szőlőművelőink joggal büszkék fáradságos munkájuk végeredményére: az Egri

E

Találkozási pont:

Eger,

Európa barokk gyöngyszeme

HAZÁNK MÁSODIK LEGNAGYOBB TEMPLOMA AZ
EGRI KLASSZICISTA ÉRSEKI SZÉKESEGYHÁZ. EZT ÉS
MÉG SOK MÁS ÉRDEKESSÉGET MEGTUDHATUNK A
HEVESI MEGYESZÉKHELYRŐL, EGERRŐL.

A DOBÓ TÉR FELÚJÍTÁ
SÁBAN A COLAS ÚT IS
AKTÍVAN RÉSZT VETT.
Bikavérre, az Egri Leánykára és egyéb
kiváló minőségű boraikra.
Eger mindezen kívül évszázadok óta
az észak-magyarországi régió egyházi,
oktatási és kulturális centruma. Így a történelmi múlt és kulturális értékek iránt
érdeklődők is bőséges kínálatra találnak
a városban.
A hazai fürdőkultúrának is fontos szereplője Eger. Medencéit hazai és külföldi
turisták ezrei látogatják szívesen.
A termálfürdő közvetlen szomszédságában található az autentikus, meghitt
hangulatú török fürdő, mely hat medencével és magas minőségű wellness
szolgáltatásokkal várja a pihenni és

gyógyulni vágyó vendégeket. A gyógyforrások környezetében található az ország
egyik legszebb fedett uszodája, a Bitskey
Aladárról elnevezett, Makovecz Imre által
tervezett uszoda.
Látnivalói közül az első a török idők
győztes végvára, a középkori egri vár.
A török megszállás korából fennmaradt
építészet egri látványossága a 40 méter
magas, 93 lépcsős minaret, Európa
legészakibb török kori építménye. A történelmi belváros szívében a Dobó téren
található Közép-Európa egyik legszebb
barokk temploma, a minorita Páduai
Szent Antal-templom. Az Eszterházy tér
ékessége a klasszicista érseki székesegyház, mely hazánk második legnagyobb temploma. A székesegyházban
látható orgona az ország legnagyobb
orgonája! A templommal szemben áll
a késő barokk kori líceum. Emeletén
az ország egyik legszebb könyvtára
található. Eger főterének, a Dobó térnek
a felújításában 2014-ben a Colas Út is
aktívan részt vett.
A Kossuth Lajos utca csodálatos épületei, kovácsoltvas erkélyekkel díszített
barokk, copf stílusú és rokokó palotái a
turisták „kötelező" látnivalói közé tartozik. Kiemelkedő építészeti értékekkel bír
a Kispréposti lak, a Nagypréposti lak, a
barokk ferences kolostor és templom,
és a város egyik legrégebbik épülete,
a Buttler-ház. Utóbbi arról is nevezetes,
hogy falai között játszódtak Mikszáth

Kálmán Különös házasság című regényének jelenetei.
A megyeháza kapualjában csodálhatják
meg Fazola Henrik kovácsmester
egyedülállóan szép kovácsoltvas kapuit.
A megyeháza udvarán a XVIII. századi
megyei börtön épületében ismerkedhetnek meg Eger kiváló sportértékeivel a
Sportmúzeum falai között.
Sajátos hangulata van a Széchenyi utcának, a város sétálóutcájának. Ínycsiklandó
illatokat árasztó éttermek, teraszos cukrászdák és sörözők várják az arra járókat.
Az idegenforgalom és a kultúra egymást
erősítő kölcsönhatásából a megyeszékhelyen évente visszatérő hagyományos turisztikai rendezvények és fesztiválok várják a
várost felkereső vendégeket.

MEETING POINT: EGER, THE
BAROQUE GEM OF EUROPE

With its streets opening up to visitors
like pages from a history book, Eger is one
of Hungary’s richest cities in terms of artistic
and historical landmarks. Knowledgeable
18th-century Catholic bishops shaped the
historic Baroque-style city centre, hiring
Austrian, German, and Italian designers and
master builders to join the highly skilled local
craftsmen in realising their grandiose ideas.
As a result of the region’s highly favourable
characteristics, wine culture became an organic part of Eger’s historic heritage. On the
south-western slopes of the Bükk Mountains,
between peaks of the Bükk and the Mátra,
a special wine region developed centuries
ago, and has since become world-famous.
The region’s wine growers have every right
to be proud of their tireless work and their
achievements: the Egri Bikavér, the Egri
Leányka, and the region’s other wines of the
finest quality.
Eger’s principal historical landmark is the
medieval fort, a site of legendary victories
against the invading Ottoman army. A prime
example of architecture from the time of the
Turkish occupation, the city’s 40-m-high
minaret is Europe’s northernmost Ottoman
monument. One of the continent’s most
stunning Baroque temples, the Minorite
Church dedicated to Saint Anthony of
Padua, is located in the heart of the city, on
Dobó Square. The Classicist archbishop
cathedral on Eszterházy Square is Hungary’s
second-largest church, while its organ is the
largest in the country. Facing the cathedral,
the late Baroque-style Lyceum is home to
one of the most exquisite libraries in Hungary.
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Szivattyútelepek a

Sárközben
A COLAS ALTERRA TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLTEK KIÁLLÍTÁSOK A SZEKSZÁRDI
MEGYEI MÚZEUM MUNKATÁRSAINAK SEGÍTSÉGÉVEL A BÁTAI ÉS A LANKÓCI
SZIVATTYÚTELEPEK MÚLTJÁRÓL.
Duna-projektben építészetileg és
gépészetileg igényesen felújított
ipari műemléknek számítanak a bátai és
lankóci szivattyútelepek, ezeknél a kivitelező Colas Alterra anyagi támogatása tette lehetővé, hogy a szekszárdi Wosinsky
Mór Megyei Múzeum munkatársai a
vízügyes kollégák segítségével látványos,
színes kiállításokat készítsenek. A látogatók a kiállításokon megismerkedhetnek a történelmi múlttal, a létesítmények
bel- és árvízvédelmi szerepével.
A 19. században a Duna és a Sárvíz szabályozásánál az érdekelt földbirtokosok
költségén építették meg 1872-ben azt a
töltést, ami megvédte a Sárközt a Duna
kiöntéseitől, így a mocsaras, vizenyős
területekből kiváló szántók lettek. A töltések és műtárgyak a Szekszárd–Bátai
Ármentesítő Társulat tulajdonába kerültek, melynek mérnökeit, igazgatósági
tagjait az érdekeltek választották meg.
A működés, beruházások finanszírozása
a földtulajdonosok hozzájárulásából, ál-
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lami adó-visszatérítésből és a töltéseken
termett fű értékesítéséből származott.
A dombokról lezúduló csapadék levezetését szolgáló, homokos altalajra épített
bátai zsilipet az első közepes víz elsül�lyesztette 1873-ban. Az új háromnyílású
és már gránitalapon nyugvó zsilipet
1879-ben építették fel Bátán, a Sárvíz
torkolatánál, mely a Sárköz belvizeit
vezette a Dunába. 1881-ben készült el a

A NAGY SZAKÉRTEL
MET ÉS NYOLC EM
BER ÖSSZEHANGOLT
MUNKÁJÁT IGÉNYLŐ
RÉGI BERENDEZÉSEK
UTOLJÁRA 2000-BEN
MŰKÖDTEK HÓNAPO
KON KERESZTÜL.
decsi zsilip, hogy a terület felső vizeit a
decsi Kis-Dunán keresztül juttassa el az
ártérre, de állandó műszaki problémákkal küszködtek a homokos altalaj miatt.
Az 1894–95-ös súlyos belvíz bebizonyította, hogy a zsilipek nem képesek az
összegyűlő csapadékvizet és a belvizet
levezetni, szivattyúk beállítására is szükség van. A terület legmélyebb pontján, a
bátai zsilip mellé építették fel 1896-ban
a gőzgépekkel hajtott szivattyútelepet,
ahol a három szivattyú egyenként 1,5
köbméter víz átemelésére volt képes
másodpercenként. A decsi zsilipet kiik-

tatták, körtöltéssel lezárták, az összes
belvizet a Bátára irányították. A régi,
holt medreket felhasználva kiépítették
a belvízcsatorna-hálózatot, ez azonban
folyamatos karbantartásra, fejlesztésre
szorult.
Néhány aszályos év után – amikor
mindenki a csatornákat kárhoztatta a
vízhiány miatt – nagyon csapadékos
évek következtek, ezért elhatározták,
hogy a belvizet megosztják és a lebontásra ítélt decsi zsilip helyére egy másik
szivattyútelepet építenek.
Az építkezést az első világháború
alatt kezdték el. A munkák nagyon
nehéznek és sokszor kalandosnak
bizonyultak, és csak 1922-ben tudták
üzembe helyezni a lankóci, gázolajjal
működő, 4 m3/s összteljesítményű
szivattyútelepet. Az 1926-os egymást
követő árhullámok meggyengítették az
altalajt, veszélybe került az üzem, amit
komoly megerősítési munkálatokkal
sikerült megmenteni.

A telephez vezető belvízcsatornák
viszont csak a gazdasági világválság
alatti olcsó munkaerővel készültek el.
A sárközi gazdák száraz időszakokban
sokallták a csatornák fenntartására
fordított pénzeket, csapadékos években
pedig a belvizek levezetésének ütemével
voltak elégedetlenek. Többször felmerült az ötlet, hogy a csapadékmentes
években villanytermelésre használják
a bátai szivattyútelepet, és a lankóci
szivattyútelep helyére malmot vagy más
ipari üzemet építsenek.
A bátai szivattyútelep gőzgépei az
évtizedek alatt elavultak, így az üzemet
1942–1944 között korszerűsítették, és
a faszéngáz-generátoros robbanómotormeghajtásra tértek át. 1940-ben hatalmas ár- és belvíz, 1941-ben óriási belvíz
pusztított, a szivattyúk nem győzték a

munkát, a lankóci telepre pedig nem
jutott folyamatosan víz. Ezért 1948-ban
Sárpilisnél a főcsatornán vízkormányozó
műtárgyat, tűs gátat építettek.
A földosztással alapvetően megváltozott tulajdonviszonyok a vízügyeket
alapjaiban érintették, majd 1948-ban
a vízügyeket teljesen államosították.
1989-ben épült fel a Báta II. szivat�tyútelep elektromos meghajtással, és
korszerűsítették az 1879-ben készült
zsilipet is. A nagy szakértelmet és nyolc
ember összehangolt munkáját igénylő
régi berendezések utoljára 2000-ben
működtek hónapokon keresztül, mert az
elektromos üzem meghibásodott.
A lankóci telep gazdaságtalan üzemeltetését 1984-ben leállították,
mobilszivattyúkat használtak néhány
évig, de az 1990-es száraz évek, a rend-

szerváltás utáni földtulajdon-változások
nem tették lehetővé a mobil szivattyúk
működtetését. Az ezt követő csapadékos
időszakban ismét bebizonyosodott,
hogy kizárólag a bátai szivattyútelep
nem elegendő a belvizek biztonságos
elvezetésére.
Lankócon 2002–2005 között készült
el az új, elektromos, állandó telepítésű
szivattyúállás, a vízrávezetést biztosító
Kis-Duna-csatorna és a Dárfoki-csatorna
részleges felújítása.
A bátai fűtőházban és a lankóci szivat�tyúházban elhelyezett tablókon régi térképek, rajzok, fotók és grafikák, érdekes
szöveges leírások mutatják be az árvízés belvízvédekezés múltját, a telepek
jelentőségét, a gépek, berendezések
működési elvét, az utóbbi évek felújítási
és korszerűsítési munkálatait.

PUMP STATIONS IN THE SÁRKÖZ REGION

The industrial pump stations located
in Báta and Lankócz have undergone comprehensive reconstruction under the Duna Project.
Financial support from the contractor (Colas
Alterra) made it possible for the staff of the
Szekszárd-based Wosinsky Mór County Museum and colleagues from the water authority to
organise spectacular, colourful exhibitions in
the facilities. Visitors of the exhibit are provided
with insight into the historical background of
the installations, and their role in controlling
flooding and stagnant water.

KITEKINTŐ
KITEKINTŐ

40
szöveg: Szakács-Fehérváry Gábor
fotó: Spektrum Televízió

Brutális forgatás
a szobi bányában
A VÍZ EREJÉT DEMONSTRÁLTÁK A MŰSORKÉSZÍTŐK A COLAS
ÉSZAKKŐ SZOBI BÁNYADÖMPERÉNEK SEGÍTSÉGÉVEL.
któber 18-án került adásba a
Spektrum TV Brutális fizika című
sorozatának újabb része, amelyben
a tűz és a víz megdöbbentő erejét
demonstrálta a két házigazda: Härtlein
Károly, a BME Fizika Intézetének tanszéki mérnöke és a Totalcar újságírója,
Vályi István.
A Brutális fizika második évada idén
október 4-én indult a Spektrum TV-n a
csatorna saját gyártású műsoraként,
amelyben szórakoztató és kézzelfogható módon mutatják be a fizika
mindennap velünk lévő jelenségeit. Mi a
teendő, ha a serpenyőben lángra kap az

O

olaj? Mekkora az ereje a jégnek térfogat-növekedéskor? Milyen anyagú ruházatban lehet kibírni 900 Celsius-fokot?
Ezeket a kérdéseket is megválaszolták
a készítők az októberi adásban.
Az idén nyáron forgatott harmadik
epizód vízzel kapcsolatos részének
helyszíne a Colas Északkő szobi bányája volt. A 15 tagú forgatócsoport
az üzem 30 méter magas bányafalának
és a Terex TR70-es dömper közel 30
köbméteres kapacitásának segítségével demonstrálta, mire képes egy
olyan mindennapi anyag, mint a víz.
A dömperből egy 10 emeletes pa-

nelház magasságából alázúduló víz
áldozatául esett a stáb által külön erre
a célra megtartott öreg Skoda, de még
a sokat látott bányászok és gépkezelők
is meglepődtek, milyen pusztításra
képes a víz ekkora mennyiségben és
ilyen körülmények között.
A forgatáson a Terex dömper sem
kerülte el Vályi István autós újságíró
figyelmét. Az autós műsorokban már
többször szerepelt tállyai CAT dömper
mellett, reméljük, hamarosan viszontlátjuk a szobi Terexet a Totalcar hasábjain
vagy a most induló Totalcar tv-műsorban a Sportklubon.

A DÖMPERBŐL EGY
10 EMELETES PA
NELHÁZ MAGASSÁ
GÁBÓL ALÁZÚDULÓ
VÍZ ÁLDOZATÁUL
ESETT A STÁB ÁL
TAL KÜLÖN ERRE
A CÉLRA MEGTAR
TOTT ÖREG SKODA.

“BRUTAL PHYSICS” IN THE SZOB QUARRY

A TV crew used Colas Északkő’s dumper truck to demonstrate the power of water.
Spektrum TV’s 18 October episode of
“Brutális fizika” (“Brutal Physics”) featured the
shocking power of fire and water demonstrated by the two hosts: Károly Härtlein from the
Institute of Physics at the Budapest University
of Technology and Economics, and Totalcar
journalist István Vályi.
The second season of “Brutal Physics”
premiered on 4 October on Spektrum TV – the
channel’s programme presents everyday
physics phenomena in an entertaining and
down-to-earth way. How to extinguish an oil fire
in a frying pan? How much power does ice exert
as its volume expands? Can 900°C be endured
in special clothing? The presenters sought
answers to all of these questions in October.
Colas Északkő’s quarry near Szob provided
the venue for the third episode’s section
focusing on water, shot this summer. The
15-strong film crew demonstrated the power
of a common material like water with the help
of the plant’s 30-metre-high quarry wall, and
the nearly 30m3 capacity of the Terex TR70
dumper truck. An old Skoda, brought along
by the producers, fell victim to water cascading down from the height of a ten-storey
apartment building. Even veteran miners
and machine operators were stunned by
the devastation caused by the liquid in such
quantities and amidst such circumstances.
The Terex off-highway truck didn’t fail to
impress automotive journalist István Vályi.
In addition to the CAT dumper truck having
starred in motoring shows on multiple occasions, we hope see the Terex soon on the
pages of the Totalcar online magazine, or in
the new season of their TV show that recently
premiered on SportKlub.
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COLAS-keverőtelepek, 5. rész:

Apafa
ebrecen melletti telephelyünkre,
Apafára 2005-ben telepítettük a
svájci Ammann Uniglob 240 típusú aszfaltkeverő berendezésünket. A gép azelőtt
Balástyán az M5-ös autópályához gyártotta az aszfaltot. A telep vezetője 2011 óta
Sáli Gábor, aki korábban a mezőberényi
keverőtelepünket irányította.
A keverőgép névleges teljesítménye
240 tonna óránként. Egy keverési ciklusban 3 tonna aszfalt előállítására képes.
Egy ciklus keverési ideje átlagosan
45 másodperc.
A keverőtelephez tartozik két 50 tonnás
bitumentartály, egy 75 tonnás mészkő-

D

liszt siló, 50 tonnás pakura- és egy 24
tonnás emulziótartály. Emellett van még
két 45 tonnás és négy 50 tonnás készanyag-tároló, 6+1 előadagoló, szárítódob
és porelválasztó. A keverőtelep recycling
rendszerrel felszerelt, a hídmérleg pedig
a keverőgép alatt kapott helyet.
Környezetvédelmi beruházásként
porzagyosító berendezést építettünk
ki, így a gyártás közbeni kiporzás
jelentősen csökkent. Tervezzük, hogy
növeljük az előadagolók számát, amivel
a receptúraváltások komfortosabbá
válnának, és korszerűsítjük a telepen
lévő műhelyépületet.

Külön érdekesség, hogy a berendezés
működését kiszolgáló csavarkompres�szort 30 ezer üzemórát meghaladó működés után cseréljük le, ilyet műszakilag
csak ritkán lehet tapasztalni. (Ez az idő
a tervezett élettartam négyszerese!)
A Szolnokon épülő keverő mellett Apafa
a másik olyan Colas-keverőtelep Magyarországon, ahová a kőanyag-beszállítás
vasúton is történhet.
A telephelyen található a Kelet-magyarországi Területi Igazgatóság apafai irodaépülete és egy különálló épületben a
Colas Hungária Technológiai Igazgatóság
debreceni egysége.

A BERENDEZÉS
MŰKÖDÉSÉT
KISZOLGÁLÓ
CSAVARKOMP
RESSZORT
30 EZER ÜZEM
ÓRÁT MEGHALADÓ
MŰKÖDÉS UTÁN
CSERÉLJÜK LE.

COLAS MIXING SITES, PART 5: APAFA

Our Swiss-made Ammann Uniglob 240
asphalt mixing plant was installed at our Apafa
site – just outside Debrecen – in 2005. Before
that, the machine was operating in Balástya,
producing hotmix for motorway M5. Since
2011, the Apafa mixing site has been managed by Gábor Sáli, who had previously been
in charge of our similar facility in Mezőberény.
Capable of producing three tonnes of asphalt
in each mixing cycle, the specific output of the
machine is 240 tonnes per hour. The mixing
time for one cycle is 45 seconds on average.
Supporting equipment includes two 50-t
bitumen tanks, a 75-t filler silo, a 50-t fuel-oil
tank and a 24-t emulsion tank. Other installations comprise two 45-t and four 50-t product
bins, 6+1 hoppers, a drying drum and a dust
separator. The site has an operational recycling
system, and the weighbridge was set up under
the mixing plant.
As an environmental investment, we fitted
the machine with a wet dust collector system,
significantly reducing dust emission levels
during production. We are also planning to
install additional hoppers – which would
facilitate switching between formulas – and to
modernise the workshop buildings on the area.
As an interesting fact, the rotary screw
compressor supporting the machine was
replaced with over 30,000 hours on its clock
– a rare example of endurance, as this is the
quadruple of the equipment’s designed life
span. Besides the one under construction at
Szolnok, the Apafa facility is one of only two
Colas mixing plants in Hungary, where the
delivery of aggregates is feasible by railway.
The mixing site is also home to the office
building of the Eastern Hungarian Regional
Directorate, and the Debrecen unit of Colas
Hungária’s Technology Directorate.
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JÖVŐRE A COLAS ÚT IS INDUL A MAGYAR KÖZÚT KÁTYÚZÓ KEVERÉKKEL KAPCSOLATOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁN.
Magyar Közút Nonprofit Zrt. már
több éve minden év elején közbeszerzést ír ki hidegen bedolgozható
kátyúzó keverékekre.
A kiírásban mind bitumenemulziós, mind
tárolható (hígított bitumenes vagy speciális kötőanyagú) depóniában tárolható
és zsákos kiszerelésű keverékek szerepelnek 8 mm és 11 mm-es maximális
szemnagysággal.
2014-ben a Colas Út Zrt. elhatározta,
hogy a 2015. évi közbeszerzési pályázaton elindul, ezért felkérte a Colas Hungária Zrt. Központi Laboratóriumát, hogy a
kátyúzó keverékekkel kapcsolatos előkészítő vizsgálatokat és típusvizsgálatokat
végezze el.
A kátyúzó keverékekre vonatkozó
követelmények az e-UT08.02.22 és
e-UT05.02.16 számú előírásokban
szerepelnek.
A Colas Út Zrt. képviselőivel folytatott
konzultáció során kialakítottuk a kátyúzó
keverékekre vonatkozó elképzeléseket,
amelyek a következők:
• 8 mm és 11 mm maximális szemnagyságú keverékek készüljenek,
• az ásványi anyagok egy dunántúli és
egy kelet-magyarországi bányából
származzanak,
• a kötőanyag kationaktív bitumenemulzió és hígított bitumen is legyen,
• a kátyúzó keverékek mind depóniában
tárolhatók, mind zsákos kiszerelésűek
is legyenek,
• a típusvizsgálatok elvégzése során az
ÚT-előírás követelményein túlmenően
mechanikai vizsgálatok és tárolási
vizsgálatok is készüljenek.
A vizsgálatok során uzsai, gyöngyös
solymosi és recski ásványi anyagot
is kipróbáltunk. A bitumenemulzió
minden esetben lassantörő emulzió
volt. Az eredmények alapján a tiszta
uzsai és a tiszta recski ásványi anyagot
választottuk. Mechanikai jellemzőként
a szobahőmérsékleten 7–10 napos
korban meghatározott Marshall-stabilitást vettük figyelembe. Ezeken kívül tárolhatósági vizsgálatokat is végeztünk
úgy, hogy letakarva kupacban tároltuk

A

Kátyúzó keverékek laboratóriumi

alkalmassági vizsgálata

a keverékeket szobahőmérsékleten,
emellett légmentesen is bezacskóztuk
a keverékeket, és így tároltuk szintén
szobahőmérsékleten. A mechanikai
vizsgálatok eredményei azt mutatták,
hogy a Marshall-stabilitási eredmények
elérték vagy meghaladták az emulziós
pályaszerkezeti kötőrétegre vonatkozó
követelményeket. A tárolás során a
kupacban tárolt keverékek megszilárdultak, de a légmentesen bezacskózott
keverékek a gyártástól számított 2–2,5

A MARSHALL-STABI
LITÁSI EREDMÉNYEK
ELÉRTÉK VAGY MEG
HALADTÁK AZ EMUL
ZIÓS PÁLYASZERKE
ZETI KÖTŐRÉTEGRE
VONATKOZÓ KÖVE
TELMÉNYEKET.
hónap múlva még mindig bedolgozhatók voltak (lásd a fotókon).
A hígított bitumenes keverékek esetén
először a hígított bitument kellett
elkészíteni – a MOL ugyanis már nem
gyárt hígított bitument. A kísérletek
során megállapítottuk, hogy eruptív
zúzottkövek esetén a bitument elegendő a hígítószerrel összekeverni, külön
még tapadásjavító szer adagolása nem
szükséges.
A kátyúzó keverékeknél a laboratóriumi
vizsgálatok elkészültek, a receptúrák
rendelkezésre állnak. Ezután már az
üzemi próbák következnek.
Az emulziós keverékek gyártása a KMA
150 mobil keverőgéppel oldható meg.
A berendezés jelenleg Horvátországban
dolgozik, a próbagyártást csak a visszaérkezése után lehet majd elkezdeni.
A hígított bitumen esetén először a
hígított bitumen gyártását kell megoldani. Terveink szerint erre a gyöngyösi
bitumenemulziós telep lehet alkalmas.

A hígított bitumenes keveréket 100°C
körüli hőmérsékleten kell gyártani.
Erre a célra KMA 150 berendezés nem
alkalmas (mivel csak hidegen tud keverni), ezt melegaszfalt-keverő telepen
kell megoldani.

POTHOLE REPAIR MIXES

As a common practice, Magyar Közút
Nonprofit Zrt. launches a public-procurement
procedure each year for cold pothole-repair
mixes. The tender description specifies both
bitumen emulsion mixes and storable (made
with thinned bitumen or special binders),
bagged materials having maximum grain
sizes of 8 and 11 mm.
In 2014, Colas Út Zrt. decided to enter the
2015 procedure, therefore the Technology
Directorate was requested to perform the
preliminary testing and type tests of the
pothole-repair materials.
Laboratory testing has been completed,
formulas are available, and only trial installations are pending. The production of emulsion
mixes is feasible with the KMA 150 mobile
mixing plant – however, the machine is currently working in Croatia, and trial production
will only be possible following its relocation
to Hungary.
Regarding the other technology, the first step
is to solve the production of thinned bitumen.
According to our plans, the bitumen emulsion
plant at Gyöngyös will be up for the task. As
the thinned bitumen mix must be produced at
temperatures around 100°C, and the application of the KMA 150 device is restricted to
cold mixing, production is to take place in one
of the company’s hotmix plants.
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Az anyavállalat 2012-ben indította
útjára a cLeanergie névre keresztelt energiahatékonysági kampányt,
amely a Colas életének teljes spektrumát átszövi, az alapanyaggyártástól
kezdve a bedolgozáson át az irodai
munkával bezárólag.
A cLeanergie márkanév a „Colas Lean
Energy” összeolvadásából született,
vagyis szabad fordításban annyit jelent:
Colas Hatékony Energia.
A magyarországi cégcsoportnál 2013-ban
indítottuk el a programot, amelynek első
célkitűzéseként főként arra törekedtünk,
hogy minél megbízhatóbb monitoring
rendszert alakítsunk ki, amelynek eredményeire támaszkodva valós képet kaphatunk a cégcsoport energiafogyasztási
adatairól, trendjeiről és költségeiről.

A

cLeanergie:

Globális energiahatékonysági
kampány a Colasnál
Energiamegtakarítás: javuló hatékonyág.

Creation :

A SZIGETELÉSEK
FELÚJÍTÁSÁVAL ÉS
A DEPÓTEREK LEFE
DÉSÉVEL IS TOVÁBBI
ENERGIÁT TUDUNK
MEGTAKARÍTANI.
A magyar leányvállalatoknál persze korábban is működtek energetikai programok,
amelyek azt célozták, hogy a lehető legkevesebb energiát használjuk fel, megóvva
ezzel mind környezetünket, mind pénztárcánkat, de a cLeanergie mindezeket a
kezdeményezéseket globális szintre emeli
és egységes keretet határoz meg ezen
adatok nyomon követésére.
Annak érdekében, hogy kollégáinkat a
minél hatékonyabb energiafelhasználásra ösztönözzük és egységesen tudjuk
mérni a hatékonyságot, meghatároztunk
aszfaltkeverőinken bizonyos Key Performance Indicatorokat (fő teljesítménymutatókat). Ezek közé az indikátorok közé
tartoznak például a fajlagos energiafelhasználás (kWh/T), az aszfaltgyártási
átlaghőmérséklet, a szárításra használt
energiamennyiség, illetve a homlokrakodó üresjárati idő. Ezeket az adatokat
hetente frissítjük és összevetjük az előző

időszak, illetve a többi keverő mutatóival.
Az összegyűjtött adatok segítségével
idén komoly beruházásokat hajtottunk/
hajtunk végre annak érdekében, hogy
javítsunk mutatóinkon. Ezeknek egyik
legfőbb eleme az újabb bitumenhabosító egységek felszerelése, amelyek
segítségével alacsonyabb hőmérsékleten tudunk aszfaltot előállítani,
ezáltal jelentős energiát takarítunk
meg, kevésbé terheljük a környezetet
és pénzt tudunk megspórolni. Ezenkívül
a habosított bitumennek jobb a hőtartó
képessége, ezért messzebb lehet szállítani az aszfaltot a keverőtelepről, illetve
hidegebb időben nagyobb biztonsággal
dolgozható be az aszfalt.
Az első habosító berendezést 2012-ben
szereltük fel a Dunaharasztiban található aszfaltkeverőnkre, a Felsőzsolca
melletti keverőnkre pedig tavaly került
fel a berendezés. Az M3-as építéséről
az M4-esre költöző keverőnket, illetve a
táplánypusztai üzemet szintén elláttuk
habosító berendezéssel, de ezek már
nem gyári kiegészítések, hanem a Colas
saját fejlesztései, amelynek bekerülési
költsége töredéke a gyári rendszereknek.
A Jánosházán lévő keverőnkre még idén
tervezünk felszerelni egy további berendezést, jövőre pedig további két keverőt
tervezünk ellátni bitumenhabosítóval.
A bitumenhabosításon túl a szigetelések
felújításával és a depóterek lefedésével
is további energiát tudunk megtakarítani,
de az autók és a gépek alapjárati idejét
szintén igyekszünk csökkenteni, hogy ne
járjanak a motorok feleslegesen. Ennek
a bányászat esetén a törőgépek és szállítószalagok üresjáratát tekintve különös
jelentősége van.
A gépbeszerzéseknél szintén figyelembe
vesszük az energiafogyasztási értékeket.
A nemrég vásárolt két új finiserünk (melyekről bővebben a Mozaik 2014. októberi számában olvashatunk) nagyon korszerű motorral rendelkeznek, így lényegesen
alacsonyabb energiát használnak fel.
A 2015-ös magyar cLeanergie akciótervet jövő január–februárban véglegesítjük, miután levontuk az idei év
tanulságait, amelyekben remélhetőleg
javuló tendenciával találkozunk. A jövő
évi akciótervről a hírlevélben fogunk
tájékoztatni mindenkit!

Energiamegtakarítás:
a mi választásunk
a Colasnál.

CLEANERGIE: GLOBAL ENERGYEFFICIENCY CAMPAIGN AT COLAS
Energiamegtakarítás: javuló hatékonyág.
Our parent company
launched the cLeanergie campaign in 2012 to promote the efficient
use of energy throughout the complete range of
Colas activities – from base-material production
through construction operations to office work.
The programme was introduced at the Hungarian
subsidiaries in 2013. Our primary objective was to
set up a reliable monitoring system in order to obtain a realistic picture of the Group’s energy-consumption figures, trends, and expenses. Naturally,
a number of energetics programmes were already
in place at the Hungarian Colas companies with
the purpose of minimising energy consumption for
the sake of both the environment and our budget.
However, cLeanergie places these objectives into
a global context, and defines a standard framework for the follow-up of the related data.
In 2014, we are carrying out significant investments aimed at improving our indicators. As
a key element of these developments, we are
installing further bitumen-foaming units, which
help us to reduce the production temperature of
asphalt mixes, hence saving significant amounts
of energy, resulting in lower stress on the
environment and more favourable production
costs. Furthermore, foamed bitumen has better
heat-retaining characteristics, facilitating the
transport of asphalt to greater distances from
the mixing plant, as well as the application of the
mix amidst colder weather conditions.
In addition to bitumen foaming, we are able
to save energy by upgrading insulations and
covering deposit areas, and we are also committed to reduce the idling time of vehicles and
machinery to avoid leaving engines running unnecessarily. This goal is of special importance
when it comes to the idling time of crushers and
conveyor belts used for mining operations.
We are also taking energy-consumption values
into consideration when purchasing new pieces
of equipment. Our two recently acquired pavers
(introduced in greater detail in the previous issue
of Mozaik Magazine) are equipped with state-ofthe-art engines using significantly less energy.

Creation :

Energiamegtakarítás:
a mi választásunk
a Colasnál.

szöveg: Bednárik Attila
fotó: colas-cleanergie.com
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A Nemzeti Innovációs Hivatal
főszervezésében, a Design Terminál és a HIPAVILON Magyar Szellemi
Tulajdon Ügynökség kiemelt szakmai támogatásával, és számos hazai szervezet
összefogásával, idén is megrendezték a
legjelentősebb hazai, de nemzetközi kitekintésű kutatás-fejlesztési és innovációs konferenciát, egyben startupkiállítást
2014. október 16–17-én Budapesten, az
Akvárium Klubban.
A rendezvényen a nemzetközi és hazai
KFI élet meghatározó képviselői, szakmai

A

OLYAN TÉMÁKKAL
TALÁLKOZHATTAK
A RÉSZTVEVŐK,
MINT A BIONIKA,
NANOTECHNOLÓGIA,
AGYKUTATÁS,
AZ EU HORIZONT
2020 PROGRAMJA.
döntéshozói vettek részt, többek között
Clara de la Torre, az Európai Bizottság
Kutatás és Fejlesztési igazgatóságának
kutatási és innovációs igazgatója, Pierre
Roy, a Francia Nemzeti Tudományos
Kutatóközpont igazgatóhelyettese, és
Juha Ruohonen, a finn Startup Sauna
nemzetközi startupakcelerátor egyik alapítója. Az esemény fővédnöke dr. Pálinkás
József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési

A Colas is megjelent
az Innotrends kiállításon

KÉT NAP A KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ JEGYÉBEN –
EZEK VOLTAK A HÍVÓSZAVAI AZ INNOTRENDS HUNGARY 2014 KFI
KONFERENCIA ÉS STARTUPKIÁLLÍTÁSNAK.

és Innovációs Hivatal létrehozásáért
felelős kormánybiztos, védnöke pedig
dr. Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár.
A kétnapos konferencia 16 szekció
jának közel 100 előadása során
bemutatták a különféle területeken
uralkodó legfontosabb trendeket és
folyamatokat, így olyan témákkal
találkozhattak a résztvevők, mint a
bionika, nanotechnológia, agykutatás,
az EU Horizont 2020 programja vagy
a klímapolitika. Emellett szó esett
még a pénzügyi területet, a regionális
fejlesztést és együttműködést érintő
kérdésekről, vagy éppen az állam innovációban betöltött szerepéről is.
A Colas Technológiai Igazgatósága a
Francia Intézet segítségével épített fel
egy standot, melyen a cég útépítéssel
kapcsolatos vezető innovációit, köztük
az alacsony hőmérsékletű aszfaltokat, a
zajcsökkentő aszfaltokat és az újrahasznosított aszfaltokat mutatta be.
A konferenciát a 35 startup kiállító
tette teljessé, melyek közt a kreatív ipar
szereplői, női startupperek, a különböző
hazai régiók kimagasló vállalkozásai,
határon túli és turisztikai startupok is
helyet kaptak. A további kiállítói helyekre
létező és bemutatható prototípussal
rendelkező startupok jelentkezhettek a
BE VISIBLE pályázaton keresztül. A szakmai zsűri által sikeresnek ítélt pályázók
vehettek részt az októberi rendezvényen.
Mind a konferencia, mind a kiállítás
ingyenesen volt látogatható a nagyközönség számára.

COLAS MAKES AN APPEARANCE AT
THE INNOTRENDS EXHIBITION

Organised by the National Innovation
Office with the cooperation of numerous
Hungarian organisations and professional
backing from Design Terminal and HIPAVILON
Hungarian Intellectual Property Agency, the
country’s major international research-development-innovation conference and start-up
exhibition was held in Budapest’s Akvárium
Klub during 16-17 October 2014.
The event was attended by the most prominent
figures and professional decision-makers of
the Hungarian and international RDI scene,
including Clara de la Torre, the director for
Key Enabling Technologies at the European
Commission; Pierre Roy, the Deputy Director
of the French National Centre for Scientific Research; and Juha Ruohonen, a founding member of the international start-up accelerator
Startup Sauna. The event was hosted by chief
patron Dr. József Pálinkás, the Government
Commissioner for the Development and Innovation Office, and patron Dr. László Palkovics,
the Minister of State for Higher Education.
The nearly 100 presentations – organised into
16 sections of the two-day conference – were
focusing on the major trends and processes
governing various fields of RDI, introducing
attendees to such topics as bionics, nanotechnology, brain research, the EU’s Horizont 2020
programme, or climate politics. Furthermore,
subjects covered the financial field, regional
development and cooperation, and the role of
governments in innovation.
With assistance from the Budapest French Institute, the Colas Technology Directorate set up
a stand presenting the company’s leading innovations regarding road construction, including
low-temperature asphalts, noise-reducing
pavements, and recycled-asphalt mixes.
The conference was made complete by 35
start-up exhibitors, with participants of the
Hungarian creative sector, women launching
start-up companies, top enterprises of various
domestic regions, and Hungarian expatriates’
touristic start-ups among their ranks. Through
the BE VISIBLE competition, additional exhibition areas were available to start-ups having
actual, presentable prototypes.
A professional jury evaluated the applications,
and the top competitors were granted a place
at the exhibition.
Both the conference and the exhibition were
open to guests free of charge.
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Szakmai tanulmányút

Franciaországban
TÖBB ITTHON IS ALKALMAZHATÓ MÓDSZERT IS ELLESTEK
FRANCIAORSZÁGI TANULMÁNYÚTJUK SORÁN
A COLAS ÉSZAKKŐ MUNKATÁRSAI.

Colas Északkő Kft. két munkatársa vett részt azon a kéthetes
franciaországi szakmai tanulmányúton,
ahol a francia Colas leányvállalatokat
látogatták meg. A szakmai út utolsó
két programjához a Colas Északkő Kft.
ügyvezetője is csatlakozott.

A

TÖBB OLYAN „FO
GÁST” ELLESTÜNK,
AMI ALKALMAZHATÓ
LESZ A HAZAI GYA
KORLATBAN IS.
A meglátogatott telephelyek közül kettő kőbányász, három recycling vállalkozás volt, emellett két helyen kutató- és
gyártást támogató labort látogattunk
meg. A recyclinggal foglalkozó vállalkozások többsége kavicsbányászattal is
foglalkozik.
A látogatás célja többrétű volt. Többek
között vizsgáltuk az értékesítési stratégiákat és alkalmazott szoftvereket, a
gyártási és engedélyezési folyamatokat,
a telephelyi kiszolgálási rendet, a biztonságtechnikai követelményeket, a vevői
reklamációk kezelésének rendszerét, a
mérlegelés-bizonylatolás folyamatát,
illetve az alkalmazott- és kutatólaborok
tevékenységeit.
Több olyan részfolyamatot és jó
gyakorlatot láthattunk, amely könnyen
átültethető a hazai gyakorlatba, ennek
ellenére a franciaországi gyakorlat a fő
folyamatokat tekintve semmiben nem
különbözik az „északköves” gyakorlattól.
Eredményességben pedig számos
tekintetben fölvesszük a versenyt a kinti
vállalkozásokkal.

Franciaország a hazainál jóval nagyobb
privát piaccal rendelkezik, és a cégek
sokkal több értékesítőt alkalmaznak,
illetve nagy hangsúlyt fektetnek a logisztikai tevékenységre is. A legtöbb helyen
alkalmazzák az Articque szoftvereit
(Hermes, Business Locator, Cartes &
Données) a napi értékesítési gyakorlatban, de meglepetésünkre olyan helyen is
jártunk, ahol nem hallottak ezekről.
A gyártástechnológia mindenhol jól
szervezett és rendkívül jól gépesített. Volt
olyan telephely, ahol a törés-osztályozáskiszolgálás folyamatai teljesen automata
módon működnek. A szerviztevékenység
általában regionális szinten szervezett,
kivéve ha a telep sajátosságai saját
szakembert kívánnak. Általános, hogy a
hatósági engedélyezés jóval egyszerűbb,
mint Magyarországon. A legtöbb helyen
egyetlen engedélyezési dokumentációval
a teljes tevékenység jóváhagyást kaphat.
A fő engedélyező és ellenőrző hatóság az
önkormányzat, még a bányák esetében is.
Az egyik telephelyen külön területet alakítottak ki a lakossági kiszolgálásra, hogy
az úgymond laikus vevők ne menjenek
a technológiai sor közelébe. Egy másik
telephelyen a tehergépkocsikat silókból,
automata kiszolgáló rendszerrel szolgálják ki, amit a sofőr a mérlegházban
befelé kapott mágneskártyával indít el.
Egy helyen pedig a sofőrök befelé A4-es
méretű, fóliázott táblát kapnak a termék
megjelölésével, amit a rakodógépesnek
mutatnak fel. Ennek a hátoldalára a
betartandó biztonsági szabályokat és
kötelező egyéni védőeszközöket írták fel.
A legtöbb helyen a mérlegház kiemelt, a
kezelő közvetlenül belelát a puttonyba.
A telephelyek egy részén a külsős sofőröknek tilos kiszállniuk a teherautóból,
míg máshol kobakot biztosítanak részükre az ott-tartózkodás idejére.

A mérlegjegy mellé más dokumentumot
nem adnak, teljesítménynyilatkozatot
pedig kizárólag kérésre állítanak ki.
Valamennyi telephely bekamerázott volt,
ugyanakkor biztonsági őröket a legtöbb
helyen nem alkalmaztak. Sok helyen kerítéssel teljesen körbevett az üzem, de a
nagyobb bányák esetében csak ott, ahol
balesetvédelmi szempontok azt igénylik.
Az egyéni védőeszközöket mindegyik
munkaterületen a Colas-szabályoknak
megfelelően viselik a kollégák. A parkolás kivétel nélkül, minden meglátogatott
telephelyen, bányában, laborban a Colas
szabályainak megfelelően történik.
A francia laboratóriumok eltérő értékelési rendszerrel dolgoznak, mint a
hazaiak, nem tulajdonítanak ugyanis
különösebb jelentőséget az egyedi
nemmegfelelőségeknek, így alapvetően
csökken a minőségi reklamációkkal
összefüggésbe hozható kockázat.
A labortevékenységgel összefüggő feladatokban főleg az alkalmazási szabályok
terén voltak különbségek, itt többnél
érdemes lenne megfontolni, hogy átültethetők-e a hazai gyakorlatba. A teljesség
igénye nélkül ide sorolható a saját porok
aszfaltipari alkalmazása, a védő/alaprétegként alkalmazott alapanyagok teljesítményalapú kiválasztása, a technológiába
épített optikai szemmegoszlásmérő alkalmazása, a mestergörbék rendszerének
megteremtése.
Sok pozitív tapasztalattal lettünk gazdagabbak utunk során, vendéglátóink rendkívül segítőkészek voltak, és több olyan
„fogást” ellestünk, ami alkalmazható lesz
a hazai gyakorlatban is.

STUDY TOUR IN FRANCE

Two colleagues from Colas Északkő Kft.
took part in a two-week-long study tour, visiting
Colas subsidiaries in France. The company’s
managing director also joined them for the final
two programmes of the tour.
The participants had the chance to observe a
number of methods and good practices, which
could easily be adapted to Hungarian operations.
Nevertheless, as far as the main procedures are
concerned, the French practices are identical to
those applied by Északkő. Meanwhile, in terms of
profitability, the Hungarian operations are up to
foreign standards in many respects.
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Geotechnika Konferencia

Ráckevén

ÚJ SZEMLÉLETMÓDDAL KÖZELÍTETTEK A
SZAKTERÜLETÜKHÖZ A GEOTECHNIKA KONFERENCIA ELŐADÓI, MELYRŐL A COLAS ALTERRA ÉS A TECHNOLÓGIAI IGAZGATÓSÁG
SZAKEMBEREI SEM MARADTAK TÁVOL.
dén is megrendezték Ráckevén a
Geotechnika Konferenciát, melyen
a Colas Alterrán kívül a Technológiai
Igazgatóság szakemberei is képviseltették magunkat.
A rendezvény színvonalához és sikeréhez
számos cég anyagi támogatással járult
hozzá. A résztvevők idén is színvonalas
előadásokat hallhattak. Újdonság az előző
évekhez képest, hogy a már háromnaposra nőtt konferencia alatt a helyszínen
tartották a Magyar Mérnöki Kamara
Geotechnikai Tagozata által az idei évre kötelezően előírt továbbképzési programját is.

I

AZ ELŐADÁSOK
VÉGÉN LEHETŐSÉG
VOLT A VÉLEMÉNYEZÉSRE, ÍGY
TÖBBSZÖR IS
PEZSGŐ SZAKMAI
VITA ALAKULT KI.
A továbbképzés két részből állt, ezek
az in-situ vizsgálatok és az alapozási
lehetőségek témakörei voltak. Az in-situ
vizsgálatok kérdéskörében Hudacsek
Péter a győri Széchenyi István Egyetemről tartott továbbképzést. Őt követték
a konferencia előadásai, melyek nagy
részét elméleti témák tették ki, de az érdeklődők hallhattak esettanulmányokról
és különböző technológiákról is.

Az esettanulmányok közül terítéken
voltak többek közt a felszínmozgások
miatt szükségessé vált kulcsi partfal
stabilizációs munkái és a szintén a Duna
témájához tartozó vízszintváltozás, melynek az építményekre gyakorolt hatását
elemezték a szakemberek.
Az elméleti témákban előtérbe kerültek
a szakma új generációjának képviselői,
akik egyetemi tanulmányaik során egyegy alaposan áttanulmányozott témakört
mutattak be. Ezek közt szerepelt a 4-es
metró építése során végzett vizsgálatok
és monitoring rendszerek témája vagy a
túlkonszolidált talajok esete, ahol a földnyomások határértékeinek alakulásáról,
vagy éppen két- és háromdimenziós
állékonyságvizsgálatokról tudhatott meg
érdekes információkat a szakmai közönség. Az előadások végén lehetőség volt
a véleménynyilvánításra, így többször is
pezsgő szakmai vita alakult ki.
A továbbképzési program folytatásaként
szerda délután tartották a Geotechnikai
és Tartószerkezeti Tagozat által is
elfogadott Alapozás tervezése az
MSZ EN 1997-1:2006 és kapcsolódó
geotechnikai szabványok szerint című
továbbképzést. Az előadást a szintén a
győri egyetemről jött Wolf Ákos tartotta.
A konferencia előadásaira egyre jobban
jellemző, hogy előadóik már azzal a
korszerű modelleken és számítási
módszerek fejlődésén alapuló újszerű
szemléletmóddal rendelkeznek, mellyel
már behatóan lehet vizsgálni a talaj és
szerkezet kölcsönhatását.

Energiamegtakarítás:
a mi választásunk
a Colasnál.

CONFERENCE ON GEOTECHNICS IN RÁCKEVE

The annual Geotechnics Conference
was held in Ráckeve with the specialists of both
Colas Alterra and the Technology Directorate
among the participants.
Several companies provided financial contributions to support the event’s high standards
– therefore, guests were in for a treat with numerous excellent presentations. As a new feature in
contrast with previous years, the recent event
spanned three days, and was combined with
the mandatory training sessions prescribed for
2014 by the Geotechnics Department of the
Hungarian Engineering Chamber.
The training covered two separate topics: in-situ testing and options regarding foundations.
Péter Hudacsek from the István Széchenyi
University led the session concerning in-situ
tests, followed by the presentations of the
conference. Most of the agenda was centred on
theoretical topics, but the participants also had
the chance to familiarise themselves with some
case studies and various technologies.
Case studies included the stabilisation of the
embankment wall at Kulcs rendered necessary
by surface movements, and the change of water
levels on the Danube, including the analysis of the
resulting effects on buildings and structures.
When it came to the theoretical topics, representatives of the discipline’s new generation
took the stage, elaborating on topics studied
thoroughly during their university years. These
included the testing and monitoring systems
applied during Budapest’s Metro 4 project, and
the cases of over-consolidated soils, where the
audience was introduced to critical limits of
ground pressure, as well as two- and three-dimensional stability tests. Remarks were
welcome at the end of each presentation, giving
way to some passionate professional debates.
To continue the training session, a lecture
approved by both the Geotechnics and the
Support Structure Department – entitled “The
design of foundations in accordance with MSZ
EN 1997-1:2006 and related geotechnics
standards” – was held Wednesday afternoon by
Ákos Wolf, also from the Széchenyi University.
It is clear that presenters are becoming increasingly aware of the up-to-date approach based on
the development of modern models and calculation methodology, suitable for a thorough study
of the interaction between soils and structures.

Energiamegtakarítás: javuló hatékonyág.
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