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Út

Csufor Ádám: Épül az új tó

Találkozási pont

Szentendre,
a dunai ékszerdoboz

ÚJ MUNKÁK AZ ALTERRÁNÁL

Egy szennyvíztisztító telep építése mellett
újabb villamospálya-felújítással is megbízták
a Colas Alterrát.

ELKÉSZÜLT AZ 1-ES VILLAMOS
MEGHOSSZABBÍTÁSA
Nem szűkölködött kihívásokban az új
vágányok megépítése a budai oldalon.

ÚJ GÉPEK A COLAS ÉSZAKKŐNÉL

Új rakodógép, kamion, mobil törőgép és két
új kotrógép is érkezett a céghez

Energiamegtakarítás:
a mi választásunk a Colasnál.

Création :

COLAS KÖZÉP-EURÓPAI
ÚSZÓ KUPA
2015. június 5-7. Kecskemét
Várjuk jelentkezéseteket a Colas magyar csapatába a Colas Közép-Európai Úszó Kupán!
50 és 800 méter közötti távokon, minden úszásnemben és váltóban is összemérhetitek
úszótudásotokat a Colas közép-európai leányvállalatainak versenyzőivel Kecskeméten
2015. június 5 és 7 között.

Jelentkezési határidő: 2015. május 1.
További részletek: www.szeniorob.hu, krisztian.kolonics@colas.hu

Energiamegtakarítás: javuló hatékonyság.
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1 Acélvirág díjat kapott Békéscsaba
A Colas Út és a SADE Magyarország
kivitelezésében készült békéscsabai
városrehabilitáció elismerésben részesült. A Virágos Magyarországért verseny
tavaly decemberi díjkiosztó ünnepségén
Acélvirág díjat kapott a város a mai kor
követelményeinek megfelelő és a régmúlt
építészeti emlékeivel harmonizáló fejlesztés elismeréseként. A Magyar Tájépítészek
Szövetsége által szervezett, illetve
különböző minisztériumok és a Magyar
Turizmus Zrt. támogatásával működő
versenyre évről évre 350–400 település
pályázik.

2 Szent Borbála-napi mise St. Martinnal
Már hagyomány, hogy Szent Borbála
emlékére adventkor az első gyertyagyújtással együtt imádkozunk az elhunyt
bányászokért és minden bányászért.
A 2014. november 30-án a tállyai üzem
bányaudvarán tartott eseményre meghívást kapott St. Martin szaxofon- és
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pánsípművész, aki a mise előtt tartotta
meg koncertjét a különleges helyszínen.
A szertartás végén felcsendült a Bányászhimnusz, amelynek éneklésében a helyi
Kővirág Kórus is közreműködött. A hideg
ellenére 150–200 érdeklődő és hívő érezte úgy, hogy az értékek megőrzése és a
neves nap méltó arra, hogy kilátogasson.

3 Felavattuk a Bocskai úti székházat
2015. március 5-én a Colas nemzetközi
igazgatói, Thierry Le Roch és Jacques
Leost urak részvételével felavattuk a
Colas új Bocskai úti székházát. A költözésre már tavaly november végén sor került,
az azóta tartó kisebb-nagyobb átalakítások azonban csak most fejeződtek be, így
a március eleji időpont mégsem vesztette
aktualitását.

4 Római út Tállyán
A Via Romana rómaiút-próbaszakaszt
épített Tállyán, ahol az önkormányzat
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kőfaragó műhelyének emberei válogatták
össze a záróköveket. A rétegrend tállyai
M80-as és M22-es, rétegenként hengerelt
terméskőből áll, de a próbaszakasz
három különbözőféle technológiával épült.
Az első 10 méteren a záróköveket cement
hozzáadása nélkül M22-es ágyazatba
helyeztük, a fugákat cementhabarccsal,
illetve cementes homokbesöpréssel
töltöttük ki. A második szakaszon római
előírás szerint Ckt-be helyeztük és cementhabarccsal fugáztuk. A harmadik szakaszon C20-as betont használtunk, szintén
cementhabarcs fugával. A megépült próbaszakaszt komoly teszt alá vetjük, hiszen
az üzem nehézgépjármű-forgalma ezen
a szakaszon fog keresztülmenni.

5 Épülnek a műtárgyak az M86-oson
Az M86-os gyorsforgalmi út Szeleste és
Hegyfalu, illetve a 98+300–105+800 kmszelvények közötti szakaszán 8 felüljáró
és 4 aluljáró épül, melyek közül kettő vasúti felüljáró, kettő ROCLA, egy vadátjáró,
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NEWS
1. BÉKÉSCSABA RECEIVES “STEEL
FLOWER” PRIZE
The Békéscsaba city rehabilitation – carried
out in cooperation by Colas Út and SADE
Magyarország – was recently honoured
with a unique award. The city received
the “Steel Flower” prize in recognition of the
development simultaneously compatible with
modern requirements and harmonising with
architectural motifs of bygone eras. The award
was presented at the Virágos Magyarországért
(“For a flower-clad Hungary”) ceremony, an
annual event organised by the Hungarian
Association of Landscape Architects, with
support from Magyar Turizmus Zrt. and several
ministries. Every year, the competition attracts
350-400 settlements.

három műtárgy pedig a Kőris-patakon
vezet át. 2014 novemberében kapacitásnövelés történt a hídépítés terén, az
egyes hidakon folyamatosak a gerendabeemelések, pillér- és háttöltésépítések.
A ViaCon acélszerkezetű hullámlemez
elkészült, a visszatöltés és tömörítés
folyamatban van.

6 Két NIF által kiírt tenderen is sikeresen
szerepelt a Colas NLFI
Az M0-s körgyűrű M1-es és M6-os autópályák közötti szakaszán lévő T1-es támfal
tervezési és helyreállítási munkáira kiírt
pályázaton, illetve az M0–M7 törökbálinti
csomópontjának átépítésére kiírt pályázaton szerepelt sikeresen a Nagy Létesítmények Főigazgatósága.

2. SAINT BARBARA DAY MASS WITH ST.
MARTIN
As a part of our traditions, we commemorate
Saint Barbara and pray for all miners when
lighting the first Advent candle. Last year’s event
was held at the mine yard of our Tállya plant
on 30 November 2014 with the contribution
of a special guest – we invited saxophone and
pan-flute virtuoso St. Martin, who performed a
concert before the mass at the unique location.
At the end of the ceremony, the local Kővirág
Kórus (Stone Flower Choir) sang the Miners’
Anthem. Despite the freezing cold, 150-200
people attended the mass.

3. RIBBON-CUTTING CEREMONY AT BOCSKAI
ROAD
In the presence of the company’s international
directors, Thierry Le Roch and Jacques Leost,
we officially opened the new Colas Bocskai
Road headquarters on 5 March 2015. The
bulk of moving had already been completed
last November, but various adjustments were
recently finished – therefore, the recent ribboncutting ceremony coincided with us taking full
possession of the premises.

4. ROMAN ROAD IN TÁLLYA
Via Romana constructed a Roman road trial
section in Tállya, where the crew from the local
government’s stonemason workshop selected
the block stones. The layers were made of

separately compacted M80 and M22 natural
stone from Tállya, but the trial section was built
with three distinct technologies. On the first ten
metres, the block stones were placed into an
M22 bedding without adding cement, while joints
were sealed with cement grout and cemented
sand. On the second section – in accordance with
Roman specifications – we used a cement-bound
bedding and cement grout for sealing joints.
However, on the third stretch C20 concrete was
applied with the regular cement grout sealant.
The trial section will be put to a tough test, as
heavy vehicles will pass through this road
segment when entering or leaving the plant.

5. STRUCTURES UNDER CONSTRUCTION ON
THE M86
A total of eight overpasses and four underpasses
are being built on the Szeleste-Hegyfalu
(98+300-105+800 km) section of the M86 highspeed main road – two railway overpasses, two
ROCLA structures, one wildlife pass, and three
structures over the Kőris Creek. In November
2014, we increased capacities for bridgeworks,
making girder installation, pier- and backfillbuilding operations continuous. The ViaCon
corrugated steel structure has already been
completed; the related soil re-fill and compaction
are currently in progress.

6. NATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
AGENCY AWARDS TWO TENDERS TO COLAS
MPD
The Major Projects Division won tenders for the
design and restoration works of the T1 retaining
wall on the M0 motorway ring, and the conversion
of the Törökbálint interchange of the M0 and M7
motorways.
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Első contract manager
találkozó a Colas SA-nál

„Olykor vannak olyan körülmények,
amelyeket nem lehet előre látni.
Nem tudsz mindent 100 százalékosan
biztosítani.
Mindig fennáll egy bizonyos mértékű
kockázat.”
(Adrian Sutil)

FÓKUSZBAN

ELŐSZÖR RENDEZTÉK MEG A FRANCIAORSZÁGI BOULOGNE-BAN A COLAS
LEÁNYVÁLLALATAINÁL DOLGOZÓ
CONTRACT MANAGEREK TALÁLKOZÓJÁT
2014. NOVEMBER 27–28-ÁN.

z esemény elsődleges célja – egymás megismerése mellett – az
volt, hogy a szakmai előadások segítségével hívja fel a figyelmet a projektmunka során történő kockázatelemzés
fontosságára.
Az előadók néhány konkrét projektet és
az azoknál elkövetett – komoly anyagi

A

A MEGFELELŐ
KOCKÁZATELEMZÉS
LEHETŐVÉ TESZI,
HOGY A VÉGRE
HAJTÁS MINÉL TERV
SZERŰBBEN MENJEN,
AMIVEL IDŐT, PÉNZT
ÉS ERŐFORRÁST
TAKARÍTUNK MEG.
vonzattal járó – hibákat mutatták be
azért, hogy a hibák elemzése segítsen
elkerülni azok megismétlését. A tanulságok levonása és felhasználása ugyanis
komoly eredményekre vezethet. A program során a cél egy közös tudásbázis
létrehozása volt.
Minden projekt tartalmaz kockázatokat,
melyeket nem lehet figyelmen kívül
hagyni, és minden projekt egyedi kockázatokkal bír. Ezek felismerésével és kezelésével viszont az adott projekt eredményes lehet. A kockázatelemzés célja,
hogy a projekt pénzügyi forrásaiból, a
megkötésre váró szerződésekből, a pro-

jekt környezetéből és végrehajtásából
eredő veszélyeket a minimálisra, vagyis
egy tudatosan vállalt szintre csökkentse.
Ha ez megvalósul, a megfelelő kockázatelemzés és a szerződéses kötelezettségek menedzselése lehetővé teszi,
hogy a végrehajtás minél tervszerűbben
menjen, amivel időt, pénzt és erőforrást
takarítunk meg. A kockázatelemzés
egy projektben a contract management
tevékenységéhez tartozik. A munka
eredményeképpen a projektvezetés
időben képes felismerni a változásokat,
amelyekre fel tud készülni, megfelelően
tud reagálni, és így elkerülhetők a válsághelyzetek és a veszteségek.
Hazánkban ez a terület még nincs
érdemben lefedve, de az EU-s finanszírozású projektek és a több millió eurós beruházások, emellett a megrendelők által
újraértelmezett, minden felelősséget a
vállalkozókra hárító szerződéses formák
nálunk is megkövetelik a fokozott ellenőrzést és odafigyelést.
A nemzetközi találkozón szóba került az
is, hogy ha a projektvezetés napi szinten
és csapattagként vonja be a contract
managereket a projektek végrehajtásába, nagy segítség lehet számukra,
hogy a felmerülő esetleges problémákat
megtalálják. A contract managerek
megkönnyítik a projektvezetés feladatát,
mert a munkájukkal lehetővé válik, hogy
a vezetés időben kiértékelje a szerződésekben rejlő kockázatokat, és megtegye
a helyes lépéseket.
És hogy mi a végső célunk? Egy képletes példával élve, hogy a kockázatok
kordában tartásával a munkánk során
a fejünk felett lógó Damoklesz kardját
lószőr helyett drótkötélre függesszük.

FIRST MEETING OF CONTRACT MANAGERS
AT COLAS SA HEAD OFFICE
“Sometimes, not all circumstances can be
foreseen.
You cannot make everything 100% safe.
A certain level of risk is always present.”
(Adrian Sutil)

On 27-28 November 2014, the first convention
of contract managers working at Colas subsidiaries was held in Boulogne, France.
In addition to getting to know each other, the
event’s primary topic was drawing attention to
the importance of risk analysis in the course of
project works.
Speakers presented a number of actual
projects and the related mistakes – having a
significant financial impact – with the purpose
of avoiding the recurrence of similar errors by
performing their follow-up analyses. Drawing
the necessary conclusions and making use of
those at later stages may make a significant
difference. The goal is to establish a common
base of knowledge with respect to that.
All projects involve risks, which should not
be neglected – however, different risks are
associated with each project. Recognising and
managing those is a key factor to concluding
the given project successfully.
Necessarily, the objective of risk analysis
is to minimise the risks – or bring them to a
reasonable level – arising from the project’s
financial sources, the contracts to be signed,
the site of the project, and the execution of the
works. If such precautions are in place, a suitable risk analysis and a proper management
of contractual obligation enables the project
management to ensure that execution goes according to plans, while saving time, money and
resources. As a result of effective risk analysis
associated to contract management within
the performance of the projects, the project
management becomes capable of recognising
changes in due time – therefore, preparing for
those becomes possible, the suitable reactions
can be made, and consequently, crisis situations and losses can be avoided.
In Hungary, this field has not yet been covered
effectively, but EU-financed projects, multimillion-Euro investments, and contractual
frameworks re-interpreted by clients to transfer
all risks to contractors do require increased
attention and control.
The involvement of contract managers in
projects on a daily basis and as the perfect
teammate of the project manager will help the
management in uncovering potential problems,
and – simultaneously – simplify the job of
the project management, as it provides the
opportunity to appreciate the contractual risks
in advance – or at least in due time – and make
the proper decisions.
To summarise the goal: The goal is to bring risks
under control, and thus hang Damocles’ sword
on wire cable instead of a hair of a horse’s tail.
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Neves szakmai
díjat kapott
a Technológiai Igazgatóság dolgozója
DR. VINCZÉNÉ GÖRGÉNYI ÁGNES FŐMÉRNÖK,
A COLAS HUNGÁRIA TECHNOLÓGIAI IGAZGATÓSÁGÁNAK FŐMÉRNÖKE IS A DÍJAZOTTAK
KÖZÖTT VOLT IDÉN A MAGYAR ÚTÜGYI TÁRSASÁG ARANY MÉRFÖLDKŐ DÍJÁNÁL.
díjat a hazai közúthálózat, a közúti
közlekedés hazai színvonalának
fejlesztéséért és az európai gyakorlathoz
igazításáért tevékenykedő szakemberek
munkájának elismeréséért adja a Magyar
Útügyi Társaság (MAÚT). A társaság
kuratóriumának döntése értelmében
2015-ben három szakember is méltó volt
a díjra. A MILLIARIUM AUREUM – ARANY
MÉRFÖLDKŐ díj 2015. évi kitüntetettjei
Keresztes László (az UNITEF ’83 Zrt.
munkatársa), dr. Vinczéné Görgényi Ágnes
(a Colas Hungária Zrt. Technológiai Igazgatóságának főmérnöke) és dr. Monigl
János (a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
munkatársa).
A társaság a magyar útügy az európai
egységes rendszerbe illeszkedő részfeladatainak kidolgozását, harmonizálását
alapvető feladatának tekinti. Ezért a hazai
szakemberek a társaság céljait szolgáló
munkájának elismerésére a MAÚT
Milliarium Aureum – Arany Mérföldkő
elnevezésű plakettet alapított, mellyel az
ókori Római Birodalom útépítő hagyományait is tisztelve kíván emléket állítani a
hazai kiemelkedő útügyi szakmai tevékenységeknek.
A díjat minden évben hat kategóriában
ítélik oda: irányítói, szervezői, képviseleti, intézményi munka; tudomány, okta-
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tás, kutatás; koncepcionális, regionális
és hálózati tervezés; építéstervezés,
beruházás-előkészítés; műszaki, építési, kivitelezési tevékenység; fenntartási,
üzemeltetési, ellenőrzési munka kategóriákban.

A DÍJ NEVÉT EGY ÓKORI
EMLÉKMŰRŐL KAPTA.
A Milliarium Aureumot, az Arany Mérföldkövet a Római Birodalom fénykorában, Róma
főterén Augustus császár állíttatta i. e.
20-ban. Az oszlopállítás annak a kifejezése
volt, amit a birodalom életében, fejlődésében, hatalmában a közutak jelentettek.
Nincs ez máshogy kétezer évvel később
nálunk sem, még ha most kicsit mások is
a célok, mint az ókori Rómában voltak.
Az Arany Mérföldkő a kiindulást és a
megérkezést szimbolizálja, a mérföldkő
pedig az útközbeniség ideáját. A létrehozott szakmai díj így mindkét szimbolikával
üzen a díjazottak felé. Ahogy az eredeti
Arany Mérföldkő és az utak menti mérföldkövek az utakat építtető császárok
nevét örökítették meg, a MAÚT reménye
szerint az általa évente kiosztott díj a magyar közút ügyének a hazai tradíciók és az

európai gyakorlat szerinti alakításáért kiválóan tevékenykedők nevét örökíti meg.
Gratulálunk dr. Vinczéné Görgényi Ágnes
munkatársunknak a neves szakmai
elismeréshez, amivel nemcsak a saját, de
a Colas magyarországi cégcsoportjának
hírnevét is öregbíti.
TECHNOLOGY DIRECTORATE EMPLOYEE
RECEIVES PRESTIGIOUS AWARD

Our colleague at Colas Hungária’s Technology Directorate, chief engineer Dr. Ágnes
Vinczéné Görgényi, was among the 2015 winners of the Hungarian Road Society’s GOLDEN
MILESTONE prize. As the founders put it, the
honour “is an acknowledgement of supreme
intellectual, management, and technical performance in the field of developing Hungary’s
public road network and road transport, the
propagation of European practices, and thus
the integration of Hungarian road-related
affairs into the European and universal mainstream and social scene.”
This year, the advisory board of the Hungarian Road Society (MAÚT) found three
professionals worthy of the award. The 2015
winners of the MILLIARIUM AUREUM – GOLDEN MILESTONE prize are László Keresztes
(from UNITEF ’83 Zrt.), Dr. Ágnes Vinczéné
Görgényi (from the Technology Directorate
of Colas Hungária Zrt.), and Dr. János Monigl
(from FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.).
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Idén is folytatódik a Colasnál

a Professional Review
ELSŐ ALKALOMMAL A FIZIKAI
DOLGOZÓK EGY-EGY CÉLCSOPORTJÁT
IS BEVONJA CÉGÜNK A SZAKMAI
ÉRTÉKELÉSBE A SZELLEMI MUNKÁT
VÉGZŐ MUNKAVÁLLALÓK MELLETT.
PROFESSIONAL REVIEWS
CONTINUE AT COLAS IN 2015

menedzsment tagjai mellett az
összes szellemi munkát végző
munkavállaló és a leányvállalatok egy-egy
fizikai dolgozókból álló célcsoportja is
részt vesz idén a Professional Review
szakmai értékelésében.
A menedzsmenttagok esetében az értékelést 2015. február 28-ig kellett elkészíteni, a többi szellemi munkavállalónál
2015. március 31-e a határidő, a fizikai
munkavállalók egy-egy célcsoportjának
értékelésére pedig 2015. június 30-áig
kerül majd sor. Utóbbihoz egy további
segédlet is elérhető lesz, hiszen a szakmai értékelés a fizikai dolgozóknál egy
speciális kérdéssor kitöltésével jár.
A szakmai értékelés több szempontból is
értékes vállalatunk számára. Az értékelés
egy jó lehetőség arra, hogy áttekintsük,
mi történt velünk az elmúlt időszakban,
kitűzzünk jövőbeli célokat, értékeljük a
készségeket, meghatározzuk az elvárásokat, kifejezzük a törekvéseinket és
fejlesztési tervet dolgozzunk ki.
Sokan kérdezhetik, miért van erre szükség. Egy vállalat a dolgozói munkájával
képes elérni a kitűzött céljait. A cég
eredményessége a munkatársak tevékenységétől, szakmai felkészültségétől,
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rátermettségétől függ. Így érthető, miért
van igen nagy jelentősége annak, hogy
rendszeresen beszélgessünk a munkatársainkkal az elvárásokról, értékeljük
tevékenységüket, és meghatározzuk az
egyes munkaterületek fejlődési irányait.

A SZAKMAI ÉRTÉKELÉS
TÖBB SZEMPONTBÓL IS
ÉRTÉKES VÁLLALATUNK
SZÁMÁRA.
A tapasztalatok és a munkatársak
visszajelzései azt mutatják, hogy az ilyen
beszélgetésekre ritkán van alkalom. Nagy
tapasztalattal rendelkező, szakmailag felkészült munkatársaink vannak, a folyamatos visszajelzéssel pedig munkájukat még
jobban, még hatékonyabban végezhetik,
így növelve a vállalat eredményességét.
A Colas ennek érdekében a nemzetközi
cégcsoporthoz tartozó összes leányvállalatnál minden évben elkészíti az értékelést, ami idén először reményeink szerint
sokkal átfogóbb képet fog adni dolgozóinkról. Előre is köszönjük a közreműködéseteket és a határidők betartását!

Besides members of the management,
all office workers and target groups of physical employees from each subsidiary took
part in this year’s professional reviews.
In case of managers, the reviews were to
be submitted until 28 February, while the
deadline is 31 March for other white-collar
employees. Reviews of the involved physical
workers – prepared with the help of special
questionnaires – will be concluded by 30 June.
Professional reviews are a valuable tool for
the company due to a number of reasons.
They provide an excellent opportunity to look
back on recent events, to define goals for the
future, to evaluate our skills, to determine
various requirements, to express our ambitions, and to draw up plans for development.
Some might question the necessity of this
method. However, a company is enabled
to reach its objectives through the work of
its employees. Its productiveness depends
vastly on the activity of co-workers, their
professional preparedness and aptitude.
Therefore, sitting down with colleagues on a
regular basis to talk about expectations, assess their activities and define development
trajectories for different fields is of great
importance. Experience and colleagues’
responses show that opportunities for such
dialogues are rare. We have a team of highly
experienced, well-qualified employees, and
continuous feedback helps them to do their
jobs even better and more efficiently, thus
boosting the company’s profitability.
For the sake of those goals, Colas performs
the review each year at all subsidiaries of the
international Group. This year, we are hoping to
get a much more comprehensive picture about
our employees. Thank you in advance for your
cooperation and for keeping the deadlines!
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Új munkakörnyezet-szervező
módszert vezet be a Colas Út
A SVÁJCI COLAS MINTÁJÁRA A COLAS ÚT A DUNAHARASZTI MŰHELYÉBEN EGY ÚJ, ÖTLÉPÉSES MUNKAKÖRNYEZET-SZERVEZŐ MÓDSZERT VEZETETT BE IDÉN.

FÓKUSZBAN

Colas svájci leányvállalatánál is alkalmazott és a Lean management
egyik legfontosabb eszközeként ismert
5S módszert idén január–februárban
vezettük be – egyelőre kísérleti jelleggel
– a Colas Út dunaharaszti műhelyében.
A Lean egy menedzsmentfilozófia, alapja
a Toyota Termelési Rendszere. A Lean
legfontosabb célja a veszteségeket a
lehető legnagyobb mértékben kiküszö
bölő és az értékteremtő folyamatokat
előtérbe helyező munkafolyamatok
kialakítása. Az 5S a Lean filozófián belül
egy speciális munkakörnyezet-szervező
módszer, amely a veszteségek kiküszö
bölését célozza elsősorban a standardizált és vizualizált munkakörnyezetek
kialakításával. Az 5S öt lépcsőben teremti meg a folyamatok stabilitását: Sort
– Szelektálás; Set in Order – Elrendezés;
Shine – Takarítás, Tisztítás; Standardize
– Standardizálás; Sustain – Fenntartás.
A program bevezetésében egy külső
tanácsadó cég volt segítségünkre, de
a munka gyakorlati részét a Colas Út
gépészeti munkatársai végezték Kovács
László főgépész vezetésével. A programot egy félnapos oktatással kezdtük,
ennek során kollégáink részletesen
megismerkedhettek a Lean filozófiával,
és az 5S módszerrel. Ezután kezdődött
a program gyakorlati része. Ennek első
lépése a szelektálás volt, amelynek
során a kollégák kiválogatták a felesleges és használhatatlan alkatrészeket,
géptartozékokat, anyagokat, így jelentős
hely szabadult fel a raktárban, az irodában és a szerelőcsarnokban. Következő
lépesként az elrendezés következett,
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ahol hatékony tárolási módszereket
alkalmaztak annak érdekében, hogy
a dokumentumokat, szerszámokat és
az alkatrészeket könnyű legyen elérni.
Újrafestették a közlekedési útvonalakat
és a tárolófelületeket, bevezettek egy
egységes jelölési rendszert, vagyis új
elrendezési standardokat alakítottak ki.
A takarítás, tisztítás során kitakarították
az irodát, a műhelyt és annak környezetét. A standardizálásnál színkódokkal
látták el a különböző területeket, amelyek külön felelősöket kaptak. Az új rend
fenntartását hetente ellenőrizzük, Kovács László műhelyvezető pedig minden
reggel napi 10 perces eligazításokat tart.
A program bevezetésének eredményeként minden alkatrész, karbantartási
anyag, szerszám és dokumentáció a
helyére került. A kollégák minden szükségtelen anyagot és eszközt kidobtak,
és magukénak érzik a feladatot, hogy a
saját területükön fenntartsák a rendet és
tisztaságot, hiszen ezt munkabiztonsági
szempontok is indokolják. A nemzetközi
Colas felsővezetőinek megelégedésével
zajló programnak köszönhetően jelentősen csökkent az előkészületi és vára-

AZ 5S ÖT LÉPCSŐBEN
TEREMTI MEG A FOLYA
MATOK STABILITÁSÁT:
SORT; SET IN ORDER;
SHINE; STANDARDISE;
SUSTAIN.

kozási idő, így a munkatársak több időt
tölthetnek értékteremtő tevékenységgel.
A bevezetés sikere miatt folytatni szeretnénk a programot a további gépészeti
telephelyeken, hogy ezzel is növeljük a
gépészeti szervezetek hatékonyságát.
COLAS ÚT INTRODUCES NEW WORKPLACE
ORGANISATION METHOD

The 5S method is in use at – among
other companies – the Colas Swiss subsidiary, and is widely known as one of the
major tools within Lean management. We
introduced the system – as a pilot project – in
January-February at Colas Út’s Dunaharaszti
workshop. Lean represents a management
philosophy rooted in the Toyota Production
System. Its main objective is the forming of
work processes that facilitate the avoidance
of waste, and highlight the propagation of
values. Within the Lean philosophy, 5S is
a special workplace organisation method,
which targets the elimination of waste chiefly
by creating standardised and visualised work
environments. 5S achieves the stability of
procedures in five steps: Sort, Set in order,
Shine, Standardise, Sustain.
The programme was launched with a halfday theoretical training course, followed
by practical stages. The first step was
Sorting – co-workers removed unnecessary
and unused parts, machine components,
materials, thus freeing significant space
in the storage facility, the office and the
workshop. In the next step (Setting in order),
they applied efficient storage methods,
enabling documents, tools and parts to be
found and picked up easily. Traffic corridors
and storage surfaces were re-painted, and
a unified marking system was put in place,
also meeting health and safety requirements.
In the Shine phase, colleagues went on to
clean the office, the workshop and its surroundings. As part of Standardisation, they
colour-coded different areas, and separate
people were put in charge of each of those
areas. The Sustainment of the new system
is checked on a weekly basis, and workshop
manager László Kovács holds ten-minute
briefings each morning.
As a key advantage of the method, acknowledged by the international managers of
Colas, preparation and waiting times were
reduced considerably, permitting employees
to spend more time with actual value-creating activities. Due to the initial success, we
intend to carry on with the new programme
at other equipment sites in order to enhance
the efficiency of our equipment support units.

FÓKUSZBAN
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Hidak és Hídépítők

Napja 2015
IDÉN HARMADSZORRA RENDEZIK MEG A HIDAK ÉS HÍDÉPÍTŐK
NAPJÁT BUDAPESTEN. A SZAKMAI PROGRAMOKAT LÁTVÁNYOS
DUNAI SÁRKÁNYHAJÓ-FELVONULÁS IS KÍSÉRI MAJD.

FÓKUSZBAN
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ára már hagyomány, hogy a Hídépítők Egyesülete az eseményre
szerveződő bizottsággal karöltve május
16-án, azaz Nepomuki Szent János
ünnepén rendezi meg a Hidak és Hídépítők Napját. Azért ezen a
napon, mert Nepomuki
Szent János a folyók, hidak, hajósok és halászok
védőszentje, de egyben
a hídépítőké, a vízen
utazóké, sőt általában az
úton lévőké is.
Az idei rendezvény
szélesre tárja kapuit,
a szakmai közönségen
túl bárki részt vehet a
programokban, sőt a
jelentkezők tevőlegesen
is részesei lehetnek az
eseményeknek. Az idei
Hidak és Hídépítők Napja egy igazi látványosságot is tartogat:
egy nagyjából 3-4 méteres Nepomuki
Szent János-szobrot tesznek a vízre a
Dunán, az Árpád hídnál, és hajókkal
elkísérik egészen a Lágymányosi hídig.

M

A HAJÓK FEL
VONULÁSA A
JÖVŐBEN AKÁR
IGAZI BUDAPES
TI TURISZTIKAI
LÁTVÁNYOSSÁG
IS LEHET.
A kísérő sárkányhajókat a Magyar
Kajak-Kenu Szövetség biztosítja, a
szervezők ügyelnek arra, hogy a hajókban utazók fele profi sárkányhajós, a
másik fele pedig a csatlakozó partnerek képviselője legyen.
Az impozáns vízi ünneppel a szervezők
hagyományt szeretnének teremteni,
így ezentúl minden évben a Hidak és
Hídépítők Napján megrendezik a sárkányhajós felvonulást, ezzel színesítve
egy napra a tavaszi, kora nyári fővárosi
dunai panorámát. A hajók felvonulása a

jövőben akár igazi budapesti turisztikai
látványosság is lehet. Az esemény
fővédnöke Tarlós István, Budapest
főpolgármestere lesz.
A III. Hidak és Hídépítők Napja programjai délelőtt 11
órakor kezdődnek az
Óbudai Szent Péter és
Pál- főplébániánál, ahol
ünnepélyesen átadják
Nepomuki Szent János
felújított szobrát. Ezt
követi a sárkányhajós
felvonulás, ami az
Árpád hídtól, az UTE
vízi telepétől indul és
a Lágymányosi-öbölig
tart. Az indulókat Bús
Balázs, Budapest III.
kerületének polgármestere köszönti.
A felvonulás zárásaként a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem előtti téren
dr. Szeneczey Balázs főpolgármesterhelyettes fogadja a vízen érkezőket, és
üdvözli a résztvevő partnereket.
Ezt követi a hídépítő verseny, ahol a
csapatoknak a megadott anyagokból
kell egy olyan hidat építeni, amelyen a
csapat minden tagjának át kell tudnia
kelni a túloldalra. Idén is erős verseny
várható, a tavalyi győztes csapatnak
például elég volt 19 perc, hogy felépítse
a 9 méter fesztávú hidat. A verseny
végén a Széchenyi Család Alapítvány
képviselője adja át a díjat a győzteseknek. Ezt egy újabb díjazás követi, a vízi
karneválon résztvevő sárkányhajósok
versenyének díjátadása. Ezután a csatlakozott cégek képviselői kapnak lehetőséget bemutatkozni a nagysátorban,
a gyerekeket és felnőtteket interaktív
játékok, bemutatók, előadások várják
majd. A Hidak és Hídépítők Napja
társprogramjaként a nagyközönségnek
lehetősége lesz a Petőfi híd azon
részeibe is betekinteni egy hangulatos
hídlátogatáson, ahová hétköznaponként
csak a hídmesternek van bejárása.
A szervezők mindenkit szeretettel várnak 2015. május 16-án, a III. Hidak és
Hídépítők Napján. További információk
a www.hidepitok-egyesulete.hu weboldalon találhatók.

BRIDGE BUILDERS’ DAY 2015

As a well-established tradition, the
Bridge Builders’ Society – in cooperation
with the organising committee – holds the
event each year on 16 May, the feast day of
Saint John of Nepomuk. The date is not a coincidence, since John of Nepomuk is not only
the patron saint of rivers, bridges, seamen
and fishermen, but also of bridge builders,
water travel, and travellers in general.
This year’s event is open for everyone, and
guests are also welcome to volunteer and
play an active role in the programmes.
The 2015 Bridge Builders’ Day has a real
spectacle in store: an approximately
3-4-metre-tall Saint John statue will be
put on the Danube at Budapest’s Árpád
Bridge, and floated down the river to the
Rákóczi Bridge, while escorted by several
boats. The dragon boats will be provided
by the Hungarian Kayak-Canoe Federation,
and the organisers will make sure that
each team of paddlers is made up of both
professional athletes and representatives
from partners of the event.
The organisers wish to launch another
colourful tradition with the spectacular
water festival: from now on, the dragon boat
parade is to be held on the Bridge Builders’
Day each year, adding another patch of colour to the already vibrant scenery of early
summer Budapest. The parade of boats may
also become a significant tourist attraction
in the future. The patron of the event is
István Tarlós, the Mayor of Budapest.
Programmes of the 3rd annual Bridge
Builders’ Day are scheduled to begin at
11 am outside Óbuda’s Saint Peter and
Paul Parish Church, where the renovated
Saint John of Nepomuk statue is set to be
revealed. The ceremony will be followed by
the dragon boat parade, the participants
of which will be welcomed on the square
in front of the Budapest University of
Technology and Economics.
Next up in the programme will be the
bridge-building contest, where competing
teams must use the provided materials to
create structures able to bear the weight of
the members without the danger of falling.
Subsequent to the award ceremony, partner companies will have the opportunity
to introduce themselves in the big tent,
while children and adults will be awaited
by several interactive games, displays and
presentations. As part of a special visit,
the public will have the chance to access
closed parts of the Petőfi Bridge, and have
a glance at sections otherwise open only
to the bridgekeeper.
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Elkészült

az 1-es villamos
meghosszabbítása

NEM SZŰKÖLKÖDÖTT KIHÍVÁSOKBAN
AZ ÚJ VÁGÁNYOK MEGÉPÍTÉSE A BUDAI
OLDALON, DE A COLAS ALTERRA MINDEN
FELADATÁT IDŐRE TELJESÍTETTE.
budapesti 1-es villamos vonalának
felújítására és meghosszabbítására a Kerepesi út és a Fehérvári út között
kiírt közbeszerzést az A-HÍD Zrt. és a
Colas Alterra Zrt. által alkotott S Villamos
Konzorcium nyerte el 2013 októberében.
A szerződéses nettó összeg meghaladta
a 13 milliárd forintot, melyből a Colas
Alterra Zrt. közel 4 milliárd forintos részt
vállalt. A cégünk által kivitelezett munkarészek vágányépítésből (az ide tartozó
peronokkal együtt), útépítésből (melyet
alvállalkozásban a Colas Út Zrt. végzett),
végleges forgalomtechnikából, a füves
pálya öntözéséből és az áramátalakítók
építéséből álltak. A projekt két fő részre,
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a második szakaszra (a Kerepesi út és
Közvágóhíd megálló közötti pesti oldal)
és a harmadik szakaszra (a Közvágóhídtól a Fehérvári út közötti budai oldal)
tagolódott. A tényleges munkavégzést
2014 júniusában kezdtük el a pesti és
budai oldalon egyszerre.
A pesti oldali második szakasz kevesebb
feladatot jelentett számunkra, mivel itt
útépítés, forgalomtechnika és három kis
áramátalakító elektromos és építészeti
felújítása volt a munkánk. Az útépítési
munkák nagyrészt az újonnan kiépült
peronok és csomópontok gyalogos átkelőinek és a gyalogosjárdák felújításából
és átépítéséből álltak. Ezen a szakaszon
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2014. október 30-án zárult le a sikeres
műszaki átadás-átvétel.
A budai oldali harmadik szakasz nagyobb kihívásokban bővelkedett, mivel
itt a meglévő villamosvonal meghosszabbítását kellett megtervezni és megépíteni. A végrehajtás tervezésénél szerencsénk volt, mivel elődeink már a Rákóczi
(Lágymányosi) híd építésekor számoltak
az 1-es vonal meghosszabbításával a
hídon és a budai oldalon egyaránt.
A budai oldalon is a fő munka a vágányépítés volt, melyet a konzorcium tagjai
szintén megosztottak egymást közt.
A nekünk jutott új szakasz a Szerémi–
Hengermalom úton vezetett egészen
a Fehérvári útig, ahol üzemi kapcsolat
létesült a Fehérvári-vonallal déli irányba.
A teljes szakasz 3200 pályaméteréből
és öt peronjából a Colas Alterra Zrt.
közel 1400 pályaméter és három peron
megépítését végezte. Többnyire 54E1
Vignol sínszálakat építettünk be, sínkörülöntéses vasbeton hosszgerenda felépítménnyel. A Szerémi és Hengermalom
úton füves vágány épült kiépített öntöző
rendszerrel és vízelvezető hálózattal.
Ez a felépítmény biztosítja a gerendák
között a megfelelő szélességű és mélységű helyet a füves pálya kialakítására.
Az útátjárókban, mint a Prielle Kornélia,
Hauszmann Alajos, Nándorfejérvári és

EXTENSION OF TRAMLINE 1 COMPLETED

Back in October 2013, the consortium
uniting A-HÍD Zrt. and Colas Alterra Zrt. won
the public-procurement procedure for the
reconstruction and extension of Budapest’s
tramline 1 between Kerepesi Road and
Fehérvári Road. The net value of the contract
exceeded 13 billion forints, with the share of
Colas Alterra amounting to nearly 4 billion.
Work phases performed by Alterra covered
the construction of tracks (including
platforms at tram stops), road building (subcontracted to Colas Út Zrt.), the placement
of traffic-engineering units, irrigation of
the grassed tracks, and the installation of
transformers. Along the entire duration of
the project, we managed to keep all interim
deadlines, and the technical handover
procedure was closed successfully on 26
January 2015.

Soproni utcáknál, aszfalt burkolatú átjárók készültek. A Szerémi–Hengermalom
ívben vasbeton pályalemezen sínkörülöntéssel két vezetősínes felépítmény
készült GEO leerősítéssel, kiváltva az
eredeti elgondolások szerinti előre gyártott betonpanelekkel épülő pályát. Mivel
az ív ún. kis sugarú ív, ezért a kerék és
a sínfej súrlódásából adódó zajhatás és
sínfej kopásának csökkentése érdekében mindkét irányban egy-egy automata
sínkenő berendezést is beépítettünk.
A Hengermalom úton hosszirányban a
vágányzóna alatt lévő nagy átmérőjű
gyűjtőcsatorna miatt a vágányzóna teljes
szélességében teherelosztó lemez épült
a hosszgerendával egybeépítve. Ez a
kialakítás a Sopron utcai kettős vágánykapcsolatig tart, innen Ph sínes RAFS
felépítményt építettünk a Fehérvári
végállomás peronhosszában.
A budai oldalon az új vágányok építése
miatt jelentősen fel kellett újítani és
átépíteni az útpályát, ami átalakította a
gyalogos és a kerékpáros közlekedést is.
A Budapesti Közlekedési Központ folyamatosan változó igényeinek eleget téve
kisebb sávzárásokkal és terelésekkel
igyekeztünk folyamatos munkát végezni
az útpálya építésénél. Az egységes burkolatfelület létrehozása miatt a Rákóczi
híd–Dombóvári út között a vágányzóna
melletti egy-egy sáv, a Dombóvári–Prielle
Kornélia szakaszon pedig a teljes pálya-

ELŐDEINK MÁR A
RÁKÓCZI HÍD ÉPÍTÉ
SEKOR SZÁMOLTAK
AZ 1-ES VONAL MEG
HOSSZABBÍTÁSÁVAL
A HÍDON ÉS A BUDAI
OLDALON EGYARÁNT.
szélesség marása és újraaszfaltozása
készült el közel 14 000 négyzetméteren.
A nagyjából 20 000 négyzetméternyi
további útszakasz teljes pályaszerkezetében szegélyekkel újjáépült a Fehérvári
út csatlakozó részeivel együtt. A munka
során megújult több mint 5000 m2 felületű gyalogosjárda és a járműveknek szánt
parkolók, melyek elemes lapburkolatot
kaptak. Átépült 900 m2 kerékpáros
útvonal, ami hengerelt aszfaltburkolatot
kapott, és 2 helyen 250 m2 felülettel
bazalt beton buszmegálló létesült.
A projekt során a részhatáridőket folya
matosan időre teljesítettük, a műszaki
átadás-átvétel 2015. január 26-án
sikeresen lezárult, jelenleg a villamospróbajáratok és, új szakaszról lévén
szó, a vezetők oktatásai zajlanak az
utasforgalom mihamarabbi megindítása
érdekében.
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Árvízvédelmi fejlesztések a

Beregben
A COLAS ALTERRA RÉSZVÉTELÉVEL ÉPÜL AZ 58 MILLIÓ
KÖBMÉTER VIZET IS BEFOGADNI KÉPES ÁRAPASZTÓ
TÁROZÓ JÁND ÉS GULÁCS TÉRSÉGÉBEN.

z ezredforduló rendkívüli tiszai árhullámai világossá tették, hogy az
árvízvédelmi képesség nem növelhető a
töltések vég nélküli emelésével. A vízügyi
szakemberek felülvizsgálták a Tisza-völgy
árvízvédelmi elveit, és elkészült a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (VTT).
A program három fő elemből áll: fejlesztik
a már üzemelő árvízvédelmi létesítményeket, javítják a nagyvízi meder – az
árvízvédelmi töltések közötti terület –

A

vízszállító képességét, és végül, mint
ebben az esetben, az árhullám levonulásakor a felesleges vízmennyiséget a
folyó mentén épített új tározórendszerbe
eresztik. A legszükségesebb hullámtéri
beavatkozásokkal és a tervezett, tíz-tizenkét tározóból álló rendszer segítségével
– amely másfél milliárd köbméter árvíztömeg visszatartására lesz alkalmas –
a Tisza hazai hossza mentén mintegy
egyméteres vízszintcsökkentés érhető el.

A Beregi tározó a Vásárhelyi-terv hatodik
ilyen építménye, amely az Európai Unió támogatásával a Kohéziós alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és
a Magyar Állam által nyújtott támogatás
összege 33 066 200 800 Ft. A projektben megépül az 58 millió m3-es beregi
árapasztó tározó Jánd és Gulács térségében, és egy 12 millió m3-es többfunkciós
Lónyai árapasztó fióktározó a hozzájuk
kapcsolódó ki- és beeresztő műtárgyak-
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zó déli töltésének megépítése és a hozzá
tartozó anyagnyerő helyek kialakítása.
A tározó tervezett új töltése egy füvesített földmű, tetején burkolt üzemi úttal.
A koronaszélesség általában 4 méter, de
egy rövidebb szakaszon eléri az 5 métert
is. Mindkét oldalon 10–10 méter széles
fenntartási sáv létesül. A déli töltésszakasz hossza 13 090 méter, a beépített
földmennyiség 513 000 köbméter.
A tározótöltést keresztező műtárgyak
kialakítása szintén fontos feladat. A bel-

szabad vízfelszínű vízbevezetéssel
végzi. A műtárgy 6 darab 8 méter széles
átfolyónyílással rendelkezik. Az elválasztó
pillérek szélessége: 2,8 méter. A műtárgy
vízátbocsátó képessége MÁSZ Tiszavízszintnél 600 m3/s, MÁSZ+1,0 m Tiszavízszintnél 1000 m3/s. Az átfolyónyílások
szabályozható elzárását az árvízvédelmi
követelményeknek megfelelően nyílásonként 2 db acélszerkezetű szegmenstábla
biztosítja. A tájgazdálkodási vízbevezetés
számára a műtárgy középső pillérében
2 db 2,0 m×2,0 m belméretű zárt ikercsatorna van beépítve, amelyen keresztül
maximálisan 6,0 m3/s vízhozam vezethető
be a Tisza felől a tározóba.
Főbb feladataink mellett az építkezéshez
kapcsolódnak még infrastrukturális beruházások és közműkiváltások, és
egyéb munkák is, például tervezés,
lőszermentesítés, régészet, monitoring
és informatikai rendszer kialakítása. A kivitelezési munkák 2014. június közepén
kezdődtek. A Colas Alterra munkarésze
jelenleg 40 százalékos készültségi szinten
áll. A befejezés várható időpontja 2015.
szeptember 30-a.
FLOOD-CONTROL INVESTMENTS
IN THE BEREG REGION

A TÁROZÓ TERVEZETT
ÚJ TÖLTÉSE EGY
FÜVESÍTETT FÖLDMŰ,
TETEJÉN BURKOLT
ÜZEMI ÚTTAL.
kal, töltésekkel, egyéb vízgazdálkodási és
vízkormányzási létesítményekkel. A beruházáshoz tartozik a tározók üzemeltetését
segítő árvízvédelmi eszközök beszerzése
és a monitoring rendszer fejlesztése is.
A projekt kivitelezője a „Ke-Víz” 21 Zrt.,
a KÖTIVIÉP’B Kft., a Colas Alterra Zrt. és
a „Hídépítő-Speciál” Kft. által létrehozott
konzorcium.
A projekt során a Colas Alterra feladatai
többrétűek. A projekt fontos része a táro-

vízcsatornák töltéskeresztezési helyein
ugyanis zsilipek épülnek, amelyek szükség esetén, az árapasztásos tározásnál
egyszerűen, de az árvédelmi fővédvonalaknál elvárt biztonsággal zárhatók. Ahol
a belvízcsatorna továbbfolyását zárja le
a töltésbe építendő zsilip, ott a zsilipek
mellé telepített megfelelő teljesítményű
mobil szivattyúkkal biztosítható a belvizek tározóba emelése. A tározótöltést
25 darab belvizes műtárgy keresztezi,
ezekből hét megépítése a mi feladatunk.
Szintén a mi reszortunk a vízbeeresztő
műtárgy felépítése. A műtárgy a folyó
jobb partján épül, a meglévő árvízvédelmi
töltés védelmében, azzal közel párhuzamosan, a mentett oldalon. Miután a
műtárgy elkészül, az árvízvédelmi töltést
helyszínrajzilag íves új töltésszakaszokkal
a műtárgyhoz kell csatlakoztatni. A víz
beeresztő műtárgy a tározó feltöltését

The Bereg reservoir is being constructed under the Vásárhelyi Plan, with
the European Union’s backing in the form
of partial funding from the Cohesion Fund.
Financial support provided by the EU and the
Hungarian State amount to over 33 billion
forints. The investment comprises the major
flood-control reservoir with a capacity of
58 million m3 between the villages of Jánd
and Gulács, as well as a multifunctional 12
million m3 additional reservoir near Lónya, including the related inlet and outlet structures,
embankments, and other water-management and flow-control facilities.
The consortium co-founded by “Ke-Víz” 21 Zrt.,
KÖTIVIÉP’B Kft., Colas Alterra Zrt. and “HídépítőSpeciál” Kft. was tasked with carrying out the
project. Colas Alterra’s share of the duties is
rather complex: we are to construct the southern
embankment of the reservoir, install a number
of structures crossing the embankments, and
build the water-inlet structure. In addition, the
company was also assigned the infrastructural
investments related to the project, public-utility
relocations, and other works.
Construction activities were kicked off in
June 2014, and 40% of Colas Alterra’s works
have been completed so far. The expected
completion date is 30 September 2015.
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Idén sem unatkoznak

a Colas Alterra
munkatársai
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HÁROM ÚJ MUNKA ELŐTT ÁLL A COLAS ALTERRA, MELYEK KIVITELEZÉSE RÉSZBEN MÁR EL IS KEZDŐDÖTT. AZ INDULÓ PROJEKTEK KÖZÖTT
SZEREPEL EGY SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP ÉPÍTÉSE SIÓFOKON, BUDAPESTEN PEDIG AZ 1-ES VILLAMOS UTÁN ÚJRA EGY VILLAMOSPÁLYAFELÚJÍTÁS ÉS EGY VILLAMOSALAGÚT ÁTÉPÍTÉSE IS.
inden elemében átépítjük és
korszerűsítjük a Budapest IV.
kerületi Görgey Artúr utcát az István út
és a Szilágyi út között teljes közterületi
szabályozási szélességben. A szabályozási szélesség adottsága miatt közös
villamosvasúti-közúti közlekedési sáv
épül 1600 fm hosszban. Felújítjuk,
átépítjük, de van, ahol éppen kiépítjük
az útpályát, a parkolókat, a járdát, az új
kerékpárutat, a közvilágítást, rendezzük
a zöldterületet, és ahol kell, a szükséges
mértékben kiváltjuk és átalakítjuk a
közműveket. A projektben kiépül a BKK
FUTÁR utastájékoztató rendszere, aminek
a létesítményeit szintén az Alterra telepíti.
A kivitelezés két szakaszból áll. Az első
ütem a Rózsa utca–Szilágyi utca között
várhatóan 2015. február 7-től 2015. június 16-ig tart; a második ütem a Rózsa
utca–István utca között pedig várhatóan
2015. június 15-től 2016. február 19-ig
tart majd. A kivitelezés teljes időtartama
13 hónap. Jelenleg a tükörkészítés, az
oszlopalapok kiemelése és az oszlopok
állítása folyik. A panelos vágánybontás
befejeződött az első ütemben. A Szilágyi
utcai csomópontnál az ívben sínfektetés,
a víznyelő rákötéseknél pedig a gerinccsatorna feltárása zajlik.
Eközben Siófokon is kezdetét vette a siófoki szennyvíztisztító telep tervezése és
kivitelezése. A kivitelezést az Euroaszfalt
Kft.-vel együtt konzorciumi vállalkozásban végezzük SIÓ 2014 Konzorcium
néven. A munkák két ütemben zajlanak:
az I. ütem műszaki átadás-átvétele előreláthatólag a második ütem kezdete, azaz
2015. október 31-e. A két ütemre – az
ütemenkénti próbaüzemet is beleértve –
összesen 26 hónap áll rendelkezésünkre.
A Balaton-parti városban a jelenleg üzemelő szennyvíztisztító telep nem teljesíti
a lakott területtől előírt védőtávolságot.

M

Emellett a meglévő telep a jelenlegi mű
tárgysorral és tisztítási technológiával
nem képes a népességnövekedéssel és
a hálózatbővítéssel együtt járó növekvő
szennyvízterhelést kezelni. Ezek indokolták, hogy Siófokon egy új, ún. „zöldmezős” szennyvíztisztító telep megépítése
mellett döntöttek.
A munkaterületen, melyet február elején
vettünk át, március elején kezdődött meg
az effektív munkavégzés. A szakemberek
ugyanis elvégezték a teljes terület lőszermentesítését. A munkaterület víztelenítésével kapcsolatos műszaki megoldások
kidolgozásán és belvízmentesítésén
jelenleg is dolgozunk, a munkaterületen
geotechnikai vizsgálatok folynak.
Ezek mellett egy különleges munkát is sikerült megnyernie a Colas Alterra Zrt.-nek
2015 februárjában. Ez a Lánchíd budai
hídfőjében található villamosalagút átépítése, melynek átfutási ideje 13 hónap.
A munka során a fonódó villamos
projekthez érkező új CAF villamos
szerelvények miatt át kell építeni a Clark
Ádám téren a hattyúnyak alakú meglévő
villamosalagút-rendszert. Az új villamosok
ugyanis nagyobbak, mint a jelenleg itt
közlekedő GANZ villamosok, így nem férnének be a mostani alagútba. Az átépítést
az is indokolja, hogy még a mai villamosok
is kénytelenek behajtani a tükreiket, hogy
elférjenek az alagútban, arról nem is
beszélve, hogy az alagutak amúgy is meglehetősen rossz állapotban vannak.
A kivitelezés során a körforgalom alatti
~45 méteres alagútszakasz belső megerősítést kap, az északi és déli oldali
~20–~20 méteres alagutak, és a ~38
méteres déli támfal pedig teljesen átépül.
A projekt kivitelezése több szakágból
tevődik össze. A műtárgy, a vágány, a
felsővezeték és BKV-földkábel szakágak
mellett a természetes kőburkolatok építé-

se, restaurálása, az ideiglenes forgalomszervezés, és a végleges útpályaépítés
is mérnöki kihívást jelenthet. A munkák
során a jelenlegi körforgalmas felszíni
közlekedési rendszert folyamatosan fenntartjuk, de hosszabb időre egy kisebb, az
alagúthoz közelebb helyezett körforgalmi
rendet alakítunk majd ki.
Nagy intenzitással folyik a munka előkészítése, a különböző műszaki megoldások mérlegelése. A munka megkezdése
előtt – ahogy minden egyéb projektnél –
állapotfelvétel készül a munkaterületről
és annak környezetéről.
COLLEAGUES AT COLAS ALTERRA
BEGIN A BUSY YEAR

Colas Alterra is looking ahead to three
new jobs, and some of the related construction works are already under way.
With its outdated installations and cleaning
technologies, the existing sewage-treatment
plant at Siófok is unable to handle the tasks
resulting from the city’s increasing population. Consequently, the establishment of a
new facility became necessary. We took over
the work site in early February, with actual
works expected to go ahead at the end of
February or the first weeks of March.
In Budapest’s District IV, we are to rebuild and
modernise a section of Görgey Artúr Street
from wall to wall. Due to the characteristics of
the road, a shared lane for trams and motor
vehicles will be built on a length of 1,600 metres. Our tasks include the reconstruction of
the roadbed, sidewalks, and parking spaces,
as well as the establishment of a brand-new
bicycle road and public lighting network. Finally, we will also landscape green areas.
As part of another project in the Hungarian
capital, we undertook to reconstruct the tunnel
system adjacent to the right bank abutment of
the Széchenyi Chain Bridge. The remodelling
was rendered necessary by the highly deteriorated state of the tunnels, and the additional
space required for new tramcars scheduled to
arrive to Budapest in the near future.
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Elkészült a Duna alatti

alagút

a fővárosi csatornaépítésnél
AZ EMBERT PRÓBÁLÓ NEHÉZSÉGEK ELLENÉRE IS
SIKERESEN ELVÉGEZTÉK A COLAS ALTERRA MUNKATÁRSAI A BUDAPESTI CSATORNÁZÁSI MUNKÁK
SORÁN A DUNA ALATTI CSŐÁTSAJTOLÁST.

BKISZ III/1-es részfeladatának
A-V szakaszán elkészült a DK
1-0-0 védőcső Duna alatti átvezetése
microtunelling technológiával. A DN1400
belső átmérőjű sajtolható vasbeton
csöveket 620 méter hosszban kellett
beépíteni a Budapest XXII. kerületi Ártér

A

utca és a XXI. kerületben lévő Rózsa
utca között. A Duna keresztezése során
számtalan geológiai formáció között forrásvízi mészkőn, finom homokon, kiscelli
agyagon és homokos kavicsrétegeken is
át kellett hatolnunk az alagútépítés során.
A fogadóakna mélyítése során az agyag-

ban vetőt találtunk, ami finom homokkal
volt telítve, és közvetlen kapcsolatban állt
a Dunával. Emiatt a tervezett mélységben
nem lehetett a fogadóaknát megépíteni,
így a már elkezdett sajtolás nyomvonalát
módosítani kellett és egy 2000 méteres
sugarú függőleges ívet kellett betervezni.
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A SAJTOLT VAS
BETON CSŐ VÉDŐ
CSŐKÉNT MŰKÖDIK
A BELE KERÜLŐ
IKERVEZETÉK
SZÁMÁRA.

Az így adódó magasságban ki lehetett
alakítani a fogadószintet, és sikeresen
lehetett érkeztetni a sajtolóberendezést
2015. február 13-án.
Ahogy az összes csősajtolási munkát,
ezt is komoly tervezés előzte meg. A tendertervek alapján a Duna két partján,

a csepeli Rózsa utcánál és a budafoki
Ártér utcánál kellett az átvezetés két
aknáját elhelyezni. A szerződéskötés után
határoztuk meg az aknák végleges helyét.
Az Ártér utcánál nem volt lehetőség a tender során megtervezett helyszíntől eltérni.
Ennek az volt az oka, hogy az akna a közterület határa és a Fővárosi Vízművek Zrt.
DN1600 SENTAB nyomóvezetéke közé
kellett hogy essen, mivel ott található egy
XXII. kerületi önkormányzati magánterület. A Rózsa utca esetében a Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt. mint megrendelő
igényei és a XXI. kerületi önkormányzat
előírásai miatt a Duna-parthoz közelebb
került az akna.
A sajtolt vasbeton cső védőcsőként működik a bele kerülő D560 KPE ikervezeték
számára. Az esésviszonyokat tekintve a
csősajtolásnak kedvező nyomvonalat alakíthattuk ki, vagyis a munkát a mélyponttól a magas pont felé tudtuk elkészíteni.
Ez technológiailag fontos volt, hiszen így
a keletkező technológiai vizek, esetleges
talajvíz-beszivárgások az indítóaknába juthatnak, ahonnan szivattyúk segítségével
el tudjuk vezetni azokat.
A kivitelezés során számos akadályba
ütköztünk. Nehézséget okozott, hogy a
tender során rendelkezésünkre bocsátott
talajmechanikai riporttól részben eltérő
felszín alatti viszonyokat találtunk. Eredetileg egy kb. 30 méter hosszú puha

mészkő réteg átfúrása után mintegy 150
méteren keresztül homokrétegen kellett
volna áthaladnunk, mely után egy szürke
agyagréteg következett volna egészen a
fogadóaknáig. Ehhez képest egy 75 méteres közepes mészkő réteggel kezdtünk,
melyet egy homokréteg követett mintegy
130 méteren, majd a fogadóaknáig az
agyag és homokos kavics réteghatárában
haladtunk. A tervezettől eltérő talajviszonyokat és más hasonló nehézségeket
a jól felkészített kivitelezői csapatunk a
munka végéig ellenőrzés alatt tudta tartani. Újból egy embert próbáló kivitelezést
sikerült kollégáimmal elvégezni, amit ezúton köszönök meg minden résztvevőnek.
COLAS COMPLETES TUNNEL
UNDERNEATH THE DANUBE

With the application of micro-tunnelling
technology, the DK 1-0-0 sleeve pipe has been
completed underneath the Danube’s river bed
on section A-V of the BCISD (Budapest Complex Integrated Sewage Disposal) III/ 1 subproject. DN 1,400 mm-diameter jacked reinforced
concrete sleeves were to be installed on a
620-m-long section linking Budapest’s District
XXII and District XXI. As part of the tunnel-building process, we had to penetrate through a
large variety of geological materials, including
fine sand, freshwater limestone, clay, and
sandy gravel layers. During the construction of
the receiving pit, we came across a sand-filled
fault in the clay material, which was in direct
connection with the Danube. Consequently, the
receiving pit could not be set up at the designed
depth, forcing us to modify the alignment of the
jacking – already in progress at the time – and
add a 2,000-m-radius vertical curve. Following
the required changes, the receiving platform
could be established, and the jacking device
arrived on 13 February 2015.
The jacked reinforced-concrete pipe functions
as a sleeve for the D560 KPE line pair to be
installed within. As far as slope characteristics
are concerned, the alignment was favourable for
the jacking operation, proceeding from a lower
point towards a higher one. This was crucial from
a technological point of view, as liquids from
potential groundwater ingresses could flow into
the launching pit, rendering us able to drain
those waters with the help of pumps.
In the course of the construction works, we
were hindered by several factors. As a major
complication, underground conditions were
somewhat different from the characteristics
described in the available soil report. However,
our highly trained construction team managed
to overcome such difficulties and kept all
potential hindrances under control. Once again,
we succeeded in concluding a job that posed
serious challenges – for which we would like to
thank all contributors.
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Indul a gépezet a fővárosban:

Megnyert munkák
a BKK-nál

IDÉN TÖBB ÚTFELÚJÍTÁSNÁL IS A COLAS ÚT LESZ
A KIVITELEZŐ SZERTE BUDAPESTEN. VAN, AHOL MÁR
JAVÁBAN ZAJLANAK A MUNKÁLATOK.
Colas Út Zrt. mindig is büszke volt
a fővárosi útfelújítási munkáknál
megszerzett tapasztalataira, és bár a
korábbi évekhez képest csökkent a BKK
által kiírt pályázatok száma (az útfelújítások egy részét a BKK saját hatáskörében
végzi), idén is több felújításnál bizonyíthatjuk rátermettségünket.
2015-ben is lesz olyan útfelújítás Budapesten, melyen a colasos gépek dolgozhatnak. Az első a békásmegyeri Madzsar
József utca, melynek tavaly az északi
szakaszát építettük, február végén pedig

A

a déli szakaszt is elkezdtük. A most
megújuló út tehát már egy korábban
megvalósított útfelújítási szakaszhoz
csatlakozik, melynél szintén a Colas Út
volt a kivitelező. A beruházásban 450
méter új csatornaszakasz épül a teljes
útpályaszerkezet cseréje mellett. A 800
méter hosszú, kétsávos út felújításához
2600 tonna aszfaltot fogunk felhasználni.
A munka befejezési határideje 2015.
május 31-e lesz.
Újpesten már javában dolgozunk, tavaly
kezdtük meg ugyanis a Tél utca átépíté-

sét, amely szintén 2015. május 31-re kell
hogy elkészüljön. A teljes pályaszerkezetben átépülő út helyszínrajzi vonalvezetésében is módosul, a jelenleg 2×2 sávos
út 2×1 sáv+kerékpársávra módosul.
Az új sávkiosztás eredményeként nő
majd a parkolóhelyek száma, a kevesebb
forgalmi sáv miatt a gyalogosok biztonságosabban tudnak átkelni az úton. A felújítással megújulnak a járdaszegélyek, a
buszmegállók új, ellenállóbb burkolatot
kapnak, a déli oldalon található Erzsébet
utca buszmegállót pedig áthelyezzük az
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ÚJPESTEN NŐ
A PARKOLÓHELYEK
SZÁMA, A GYALO
GOSOK PEDIG
BIZTONSÁGOSAB
BAN TUDNAK
ÁTKELNI AZ ÚTON.

Erzsébet utca és a Nap utca közé. A Tél
utca ezzel csatlakozik a 2011 évben
átépült Rózsa utcához, ami szintén a mi
kivitelezésünkben valósult meg.
Szintén a Colas Út Zrt. lesz a kivitelező
a Budapest XII. kerület, Stromfeld Aurél
út–Németvölgyi út csomópont körforgalommá való átépítésénél, ahol a hozzá
csatlakozó közműveket is kiváltjuk.
A jelenleg jelzőlámpás csomópontot egy
ötágú, egy forgalmi sávos csomóponttá
építjük át. A kivitelezés során az út- és
a járdafelületek is új burkolatot kapnak,
emellett közvilágítási rendszert és új
zöldfelületeket is kialakítunk. A kivitelezési munkák március közepén kezdődtek
el, és 2015. július 31-én zárulnak le.
Érdekesség, hogy a körforgalom három
ágába csatlakozó Stromfeld és Németvölgyi utcák felújítását is a Colas Út Zrt.
végezte még 2010-ben.
Budapesten a IV. kerületi Görgey
utcai villamospálya- és útfelújításban
a Colas Út is részt vesz. A Görgey utcai
villamospálya felújításához kapcsolódó
út- és járdafelületek felújítását ugyanis

a Colas Út Zrt. végzi, a Colas Alterra Zrt.
megbízásából. A felújításban közel másfél kilométeren az út-, szegély- és járdafelületek is teljesen átépülnek, az úttest
két oldalán pedig újabb parkolósávokat
alakítunk majd ki. A munkálatok 2015.
február elején kezdődtek, és várhatóan
az év végére fejeződnek be.
OFF TO A RUNNING START – COLAS
WINS WORKS IN BUDAPEST

Colas Út Zrt. has always been proud of
the experience gathered throughout reconstruction works in Hungary’s capital. Although
the BKK (Budapest Centre for Transport) announced fewer tenders than in previous years
(some of the projects will be carried out by their
own capacities), we were once again granted
the opportunity to prove our strengths in 2015.
The first of this year’s jobs took the machines of
Colas to District III, where we built the northern
section of Madzsar József Street in 2014. In late
February, we set out to finish the project by completing the southern part. Besides the full renovation of the pavement, the investment entails the
replacement of sewers on an aggregate length
of 450 metres. Reconstructing the 800-m-long,
two-lane street will require installing some 2,600
tonnes of asphalt. Our completion deadline for
the assignment is 31 May 2015.
Works are already roaring ahead in Újpest (District IV), where we started the remodelling of Tél
Street back in 2014. The finishing deadline here
is also 31 May 2015. In addition to rebuilding
the entire pavement structure, the layout of the
road bed will also undergo corrections, as the
current 2x2 lane configuration will be replaced
by 2x1 lanes + bicycle roads.
Similarly, Colas Út Zrt. was selected to convert
the Stromfeld Road-Németvölgyi Road junction
into a roundabout, including the relocation
of adjacent public utilities. Traffic is currently
controlled with traffic lights in the intersection
– the outdated solution will be replaced with a
five-leg, single-lane roundabout. The project
also comprises the reconstruction of pavements for roads and sidewalks, as well as the
establishment of a new public-lighting system
and new green surfaces. Construction works
are expected to commence until 16 March
2015, and will be concluded by 31 July.
The Görgey Street tramway and road reconstruction at Budapest’s District IV will also bear the
marks of Colas Út’s work: the refurbishment of
road and sidewalk surfaces are to be carried
out by the company as the subcontractor of
tender-winner Colas Alterra Zrt. The job consists
of road, sidewalk, and curb reconstruction on a
total length of nearly 1.5 kilometres, and we are
also to create further parking lanes on both sides
of the street. Works are already under way, and are
expected to come to a close by the end of 2015.
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Tiszafüreden
végzett útfelújítást a Colas Út

MAJDNEM KÉT KILOMÉTEREN
ÚJULT MEG HATÁRIDŐRE
AZ ÖRVÉNYI ÚT TISZAFÜREDEN
A COLAS ÚT KEZE ALATT.
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COLAS ÚT REBUILDS ROAD IN TISZAFÜRED

A BERUHÁZÁS
RÉSZE VOLT
A ZÖLDTERÜLET
REHABILITÁCIÓJA
IS.

iszafüred önkormányzata megrendelésében és a Colas Út Zrt.
kivitelezésében újult meg Tiszafüreden
az Örvényi út. A felújítással érintett út
összesített hossza, melyre régóta ráfért
a rekonstrukció, 1842 méter, a tervezési
sebesség 30 és 50 km/óra. A felújítással az útburkolat (a szegélyek nélkül)
átlagosan 6 méterre, a kerékpársávnál
8,1 méterre bővült. A szintén megújult
szegélyek nélkül az úton a járdaburkolat
szélessége 0,8–1,5 méter, a felújított út
koronaszélessége pedig 7–9 méter, ami
a kerékpársávnál eléri a 10,6 métert.
Az út mellett lévő csapadékvíz-befogadó
és -elvezető földes vagy burkolt árkok,
folyókák is megújultak a beruházásban
csakúgy, mint a járda, és a közúthoz
kapcsolódó parkolók és buszmegállók
is. A beruházás része volt a zöldterület
rehabilitációja is. A projekt tervezési

T

határai a Fő utca burkolattengelye
és a Tiszafüred–Karcag vasútvonal
földrészlethatára közé estek.
Az Örvényi út Tiszafüred városközpontjától vezet egészen a külterületen található
Füredi útig, mely már a szomszédos
Tiszaörvény bevezető útja. Ez az útvonal
biztosítja a tiszaörvényi városrészben
lakók egyéni és közösségi közlekedését
a Tiszafüreden található köz- és egészségügyi, kereskedelmi, idegenforgalmi
és egyéb intézményekhez, és a két
település közti utazás egyik lehetőségét.
A projekttel a Tiszafüred és Tiszaörvény
közötti iparterületet, és Tiszaörvény
kedvelt idegenforgalmi létesítményeit is
könnyebben lehet ezentúl megközelíteni.
A műszaki átadás-átvétel sikeresen
lezárult, a munkát határidőre elvégeztük.
Az ünnepélyes átadáson a lakók újra
birtokba vehették a megújult utat.

On order from the Tiszafüred local government, Colas Út reconstructed Örvényi Road
in the city. The length of sections involved
in the long-awaited remodelling adds up to
1,842 metres. As part of the project, average
pavement width was extended to 6 m (not including curbs), while the same value is 8.10 m
on segments with bicycle roads. Refurbished
curbs separate the roadbed from the newly
paved, 0.8-1.5-m-wide sidewalks, making the
total crown width of the rebuilt road 7.0-9.0 m
(and up to 10.6 m including bicycle roads).
The investment required the renewal of
storm-water recipients, drainage ditches
(both paved and unpaved), and gutters, as
well as other elements adjacent to the road
(parking spaces, bus stops). Meanwhile, nearby green areas also underwent rehabilitation.
Örvényi Road connects the city centre of
Tiszafüred with Füredi Road on the outskirts
of the settlement. This route ensures the
main traffic link between Tiszafüred and
the neighbouring village, Tiszaörvény, thus
providing access for villagers to public and
healthcare institutions, along with facilities
for commercial, touristic, and other purposes.
Following the completion of the project,
access to Tiszaörvény’s popular tourist
destinations and the industrial area located
between the two settlements also became
easier. The technical handover procedure
was closed successfully, and we managed to
complete the job by the prescribed deadline.
Following the official handover ceremony,
traffic resumed on the section to the delight of
local residents.
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013 nyarán a Colas Rhône-Alpes
Auvergne feladata volt a délkeletfranciaországi Isere
´ régióban található
Saint-Pierre-Cognet duzzasztó szigetelése. A gát 1100 méterre magasodik a
Drac-völgy fölé, ezért a munkát daruk
segítségével végezték el kollégáink.

2
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dén készül el Fort-de-France legforgalmasabb közlekedési tengelyének szélesítése Martinique szigetén.
A Maurice Bishop sugárút mellett hét
másik szakasz kap új buszsávokat a
Colas Martinique kivitelezésében.
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GEÖNCZEÖL GERGELY
TERÜLETI FŐMÉRNÖK
® COLAS ALTERRA
Gergő 1998 óta dolgozik az Alterránál.
Beosztott mérnökből építésvezető,
majd főépítésvezető lett, jelenleg
pedig területi főmérnök a közmű
igazgatóságon, ahol elmondása szerint nagyon jó csapat kovácsolódott
össze az elmúlt évek alatt. Munkái
közül legjobban a Csatornázási Művek
rekonstrukciós feladatait szereti, mert
nagy rutinra tett szert ezeken a munkákon, és jó kapcsolatot alakított ki a
megrendelő képviselőivel.

LITVÁNYI KÁROLY
VÁLLALKOZÁSI FŐMÉRNÖK
® COLAS ÚT
2004-ben csatlakozott az akkori
Debmut csapatához vállalkozási mérnökként. Első munkája a gyáli Tesco
raktárbázisának előkészítése volt,
de az M6-os autópálya árkalkulációs
feladataira a legbüszkébb. Szabad
idejében kertészkedik és barkácsol.

NEMES GÁBOR
ÉRTÉKESÍTŐ
® COLAS ÉSZAKKŐ
2012 óta tölti be az értékesítő
pozíciót Gábor, aki egy kereskedelmi lánctól érkezett a céghez.
Bár saját bevallása szerint még
van mit tanulnia az építőiparról,
büszke az Északkő általa hozott
új vevőire és a növekvő piaci
lefedettségre.

ÜLKEINÉ NÉMETH
MÓNIKA
BÉR- ÉS TB-CSOPORTVEZETŐ
® COLAS HUNGÁRIA
Mónika 2009 júniusában érkezett
a Colas Hungária HR osztályára
bérszámfejtőként. 2010-ben bérés tb-csoportvezetővé léptették
elő, rövidesen azonban hosszabb
időre nélkülöznie kell őt a cégcsoportnak, mivel anyai örömök
elé néz: júliusban születik meg
kislánya.

PAPP GERGELY
ÉPÍTÉSVEZETŐ
® NAGY LÉTESÍTMÉNYEK
FŐIGAZGATÓSÁGA
Gergő 2005 tavaszán kezdett
az EGÚT-nál mint munkahelyi
mérnök. Első feladata KőérberekTóváros úthálózatának építése
volt, majd a Régi Fóti út felújításán dolgozott. Kétéves kitérőt
követően a Nagy Létesítmények
Főigazgatóságához került, ahol
az M6-os autópálya célkitermelőinek lezárása volt a feladata,
jelenleg pedig az M85-ös Enese
és Csorna közötti szakaszán
építésvezető.

OUR COLLEAGUES

GERGELY GEÖNCZEÖL ® COLAS
ALTERRA
Gergő has been in employment at Alterra
since 1998. He made his way up the
ranks: from assistant engineer through
chief site engineer to his current position
as the Public Utility Directorate’s regional
chief engineer, where – as he puts it – a
great team has come together in the
recent couple of years. His favourite
assignments are the reconstruction jobs
ordered by Budapest Sewage Works Ltd.,
as he gained considerable experience
throughout these works, while also
forming an excellent partnership with the
client’s representatives.
KÁROLY LITVÁNYI ® COLAS ÚT
Károly started working for Debmut in
2004 as a contracting engineer. His
first assignment was the preparation
of Tesco’s warehouse depot in Gyál,
but he takes the greatest pride in the
price calculations he prepared for the
M6 motorway project. Károly likes to
spend his free time with gardening and
gadgetry.
GÁBOR NEMES ® COLAS ÉSZAKKŐ
Gábor arrived to the company from a
retail chain, and has been filling the
sales rep position since 2012. Although
Gábor claims he’s still got a couple of
things to learn about the construction
industry, he is proud of the new clients
he brought in, and the company’s
growing market coverage.
MÓNIKA ÜLKEINÉ NÉMETH ® COLAS
HUNGÁRIA
Mónika joined the HR department of
Colas Hungária in June 2009 as a payroll
administrator. In 2010, she was promoted
to payroll and social security management
team leader. However, the group will have
to make do without her for a longer period,
as Mónika is in the family way, expecting
the birth of her daughter in July.

VAJDA RÓBERT
LABORÁNS
® TECHNOLÓGIAI IGAZGATÓSÁG
Robi 2006 óta dolgozik a cégnél.
A Debmut laboránsaként kezdett
a Colasnál, majd 2008-ban ő is
csatlakozott az M6-os technoló
giai csapatához. Azóta végigjárta
a Colas Hungária összes autópálya-projektjét, beleértve az
M31-est, az M0-st és az M3-ast.
Jelenleg az M4-es autópálya építésén dolgozik.

GERGELY PAPP ® MAJOR PROJECTS DIVISION
In the spring of 2005, Gergő was hired by
EGÚT, where he started working as a site
engineer. His first job was the construction
of the road network in Kőérberek-Tóváros,
followed by the reconstruction of Fóti Road
in Budapest. He transferred to the Major
Projects Division in 2010, where he was
entrusted with closing the borrow pits of
the M6 project. He is currently working as a
site manager on the Enese-Csorna section
of the M85.
RÓBERT VAJDA ® TECHNOLOGY
DIRECTORATE
Robi has been working for the company
since 2006. He started at the Colas
Group as Debmut’s lab assistant, and
went on to join the M6 tech team in 2008.
Since then, he has turned up at all of
Colas Hungária’s motorway projects,
including the M31, the M0 and the M3. He
is currently engaged in building the M4.
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Találkozási pont:

Szentendre,
a dunai ékszerdoboz

KITEKINTŐ

MA IS TÖBB MINT KÉTSZÁZ MŰVÉSZ ÉL
A DUNA-PARTI VÁROSBAN. EZT ÉS MÉG SOK
MÁS ÉRDEKESSÉGET MEGTUDHATUNK A
DUNAI ÉKSZERDOBOZRÓL, SZENTENDRÉRŐL.
zentendre a Dunakanyar kapujában,
a Visegrádi-hegység és a Duna találkozásánál, a Szentendrei-szigettel szemben, gyönyörű természeti környezetben található. A város az 1870-es évekig kisváros
volt, alig érte el a négyezer fős lakosságot.
Az ekkori város területe ma mindössze két
városrészt foglal magába, a Belvárost és
a Szamárhegyet, bár ez utóbbi is csak a
20. század elején lett lakóterület.
Szentendre elsősorban egyedi művészi
és kulturális klímájával ragadja magával a
látogatót. A város emellett kedvelt kirándulóhely, évente több millió turista keresi
fel a világ minden tájáról. Szentendre sa
játosan mediterrán hangulata az elmúlt év
századok alatt alakult ki, amikor a törökök
kiűzése után a magyarok mellett szerb,
dalmát, szlovák, német és görög telepesek
érkeztek a településre. Ennek emlékeit
mindmáig őrzik a város délies hangulatú,
barokk stílusú polgárházai, templomai,
macskaköves utcácskái, szűk sikátorai.
A város története egészen a 12. századra nyúlik vissza, ekkor a veszprémi
püspökség oklevél-kiállító székhelyként
említi Szentendrét. A török korban a város
elnéptelenedett, egy 17. századi összeírás
alapján a városban egyetlen családfő
volt, vagyis legfeljebb egycsaládnyi ál
landó lakos, valamint a hozzájuk tartozó
kiszolgáló személyzet jelentette a teljes
lakólétszámot. A török kiűzése után a várost külhoni telepesek népesítették be és
gyorsan virágzásának indult. Az 1690-es
nagy szerb kivándorlásban számos szerb
lelt új hazát Szentendrén, emléküket a mai
városközpont szerb kereskedőházai őrzik.
A fővároshoz közeli nyugodt kisvárosi élet a
20. század eleje óta vonzza a művészeket.
A szentendrei művésztelep 1929-ben jött
létre; hozzá fűződik az ún. szentendrei
iskola. Ma is több mint kétszáz képző- és
iparművész, író, költő, zeneművész és
színész él a városban, akik szervesen
kötődnek Budapesthez.
Szentendre városa 1979-ig Magyarország egyik legkisebb városának számított 3–4000 fős állandó lakossággal.
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Ekkor azonban több külterület városhoz
csatolásával Szentendre területe jelentősen megnőtt, a város népessége azóta
folyamatosan gyarapszik, nemrég lépte
át a 25 ezer főt.
Szentendre történelmi városmagja ennek
ellenére megőrizte sajátos miliőjét. A Fő
tér a görög negyedtől nyugatra helyez
kedik el. A negyed központja a Görög
utca, ahol szép műemlék barokk épületek
találhatók. A szomszédos szerb ne
gyedben láthatók a szerb kereskedők
egykori otthonai. A tér közepén áll a
Szerb Kereskedő Társaság keresztje,

amit 1763-ban emeltek hálából, hogy a
pestisjárvány elkerülte a várost. A téren
található a Szentendrei Képtár, sarkán
a Blagovesztenszka-templom, mellette
a Ferenczy Múzeum. Felette magasodik a
Várdomb, melyre hangulatos sikátorokon
és lépcsőkön lehet feljutni. A domb te
tején fekszik a Templom tér, középpontjá
ban a római katolikus plébániatemplommal. Szép kilátás nyílik innen a városra.
Ha Szentendre egy ékszerdoboz, akkor a
főtér benne a koronaékszer. Ez a kicsiny,
alig háromszögnyi terület, ahol valójában
éppen csak kiszélesednek a szűk utcák,
a város múltjának letéteményese. A teret
körbeölelő színpompás házak egykor a város hétköznapjainak aktív részvevői voltak:
a templom, az iskola, az üzletek ma is hű
nagykövetei egy régi kor hangulatának.
Szentendre legismertebb kulturális
intézménye az 1967-ben alapított

Szabadtéri Néprajzi Múzeum. A múzeum
Magyarország legjellegzetesebb tájainak
népi építészetét, a falusi és mezővárosi
társadalom lakáskultúráját, életmódját
mutatja be az eredeti épületekkel és
tárgyakkal a 18. század végétől egészen
a 20. század közepéig.
Szentendre egész évben várja a látogatókat. A városban több fesztivál és
szabadtéri színházi előadások várják
a látogatókat. Ilyenek a Tavaszi Fesztivál,
az Ister Napok, a Szentendrei nyár és
a Teátrum. A városban emellett egyéb
különleges kiállítások is találhatók, ilyen
a Gyémántmúzeum, a Marcipánmúzeum
vagy a Bormúzeum. A belváros félszáz kisvendéglőjében a magyar konyha ételein
kívül különböző nemzeti konyhák remekei
is megkóstolhatók. A turisták cukrászdák,
kávézók hangulatos kerthelyiségeiben
pihenhetnek meg, vagy éppen a bormúzeum pincéjében kóstolhatják meg a
magyar borokat.

MEETING POINT: SZENTENDRE,
A GEM ON THE DANUBE

Szentendre is located just north of Budapest, in the picturesque natural landscape
where the rolling hills of the Visegrád Mountains meet the Danube. The town developed
its unique Mediterranean atmosphere along
the previous centuries, when Serbian, Dalmatian, Slovakian, German, and Greek settlers
joined the Hungarian inhabitants following
the country’s liberation from Ottoman rule.
Even today, this diversity is clearly reflected
by the churches, cobblestone streets, narrow
alleys, and houses bearing the traces of
Southern European style.
The calm small town was discovered by
Hungarian artists in the early 20th century,
and Szentendre has been a cultural beehive
ever since. The local art colony was founded
in 1929, paving the way for the so-called
Szentendre artistic style. Currently, the city is
home to over 200 graphic artists, craftsmen,
writers, poets, musicians, and actors.
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Malomkő

Tokajban
A COLAS ÉSZAKKŐ VITTE A MALOMKÖVET A TOKAJI
REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁBORÁBA, AHOL
A RÉSZTVEVŐ GYERMEKEK A BIBLIAI TÖRTÉNETEK
MELLETT A KENYÉR TRADICIONÁLIS ELKÉSZÍTÉSÉVEL IS
MEGISMERKEDHETTEK – AZ ARATÁSTÓL A SÜTÉSIG.
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z egyházközség fontosnak tartja,
hogy az iskolai szünetben értelmes, inspiráló és gazdag élményeket
kínáljon a diákjai számára. Az év nagy
részében korlátozza a gyerekeket, hogy
idejüket az óvoda vagy az iskola falai
közt kell hogy töltsék, utána pedig a házi
feladatok elkészítésével, vagy éppen a
dolgozatokra való felkészüléssel foglalkozzanak. Szünetben azonban felszabadulhatnak az energiák, szabad tér nyílik
előttük, így ez számunkra is lehetőség,
hogy mindazt, amit az iskolában nem
lehet, a szünetben játékosan megismerhetővé tegyük számukra.

A

A KÉZI MALOM
HASZNÁLATA
A TÁBORBAN NAGY
KIHÍVÁST JELENTETT,
ÉS EGYBEN ÓRIÁSI
ÉLMÉNYT SZERZETT
FELNŐTTNEK ÉS
GYEREKNEK
EGYARÁNT.
Kr. e. 1100 körül még kézzel arattak.
A kéz volt az emberi erőfeszítés legfontosabb eszköze, de a könnyített munkára
való törekvés mindig segítette a fejlődést

technikailag és gazdaságilag egyaránt.
Érdekes, erőt próbáló és türelemre nevelő feladat a mai fiatalok számára, hogy
az aratástól eljussanak a kenyérsütésig,
amire a tábor során egy hét állt rendelkezésükre.
A kenyér tradicionális elkészítéséhez
szükséges eszközök beszerzésében a
Colas Északkő Kft. is segített egy olyan
szerszámmal, ami a korabeli hétköznapokhoz szervesen hozzátartozott, csak
az iparosodás óta tűnt el. A kézi malom
használata a táborban nagy kihívást jelentett, és egyben óriási élményt szerzett
felnőttnek és gyereknek egyaránt, és
egyben megmutatta, mennyire hosszú
és fáradságos folyamat az, ahogy a
korábban elvetett majd learatott, kicsépelt és a pelyvától megtisztított, majd
kiszárított búzaszemekből lisztet őrlünk,
és a kenyér az asztalra kerül.
Nem kis kihívás volt az akkoriban asszonyi
munkának számító feladatot úgy végezni,
hogy az ember a tésztát a saját maga által
megőrölt lisztből dagasztja a teknőben.
A munka ráadásul meglehetősen lassan is
haladt, mert egy maréknyi búzát – amen�nyi egyszerre elfér a beöntőnyílásban –
legalább háromszor kellett átőrölni, hogy
megfelelő állagú legyen. A fiúk és lányok,
kicsik és nagyok a táborban együtt vettek
részt az embert próbáló munkában, és a
jól elvégzett munka eredményét, a frissen
sült kenyérlángost is együtt fogyaszthatták el a végén.

MILLSTONE IN TOKAJ

Offering meaningful, inspiring, and deep
experiences for our students during the school
holiday is among our top priorities. During
most parts of the year, children are confined to
schools while they have to do their homework
or prepare for tests in the afternoon. However,
during breaks they can visit open spaces. For
us, this is a great opportunity, but we have to
find fun ways to show them things not taught
in school.
Around 1100 BC, harvesting still involved
mostly manual labour. Bare hands were the
most important tools of human endeavour –
nevertheless, mankind’s will to make works
easier has always represented the driving force
behind technical and economic development.
For today’s youth, getting from harvest to
baking bread is an interesting task, as well as
a trial of patience – during the camp, they had
one week to master the art of making bread.
In the form of a tool used widely before the
industrial revolution, Colas Északkő Kft. helped
us obtain the equipment required for the
traditional way of making bread. An interesting
experience for kids and adults alike, operating
the camp’s gristmill put us to a real test of
strength and endurance.
Grinding our own wheat and kneading
the dough in a trough proved to be a truly
demanding process – and this used to be a
woman’s job! The whole procedure also went
quite slowly, because we had to take handfuls
of wheat, and grind each batch three times to
reach the proper consistency. Boys and girls,
children and grown-ups joined forces to tackle
the tiresome job, and enjoy the product of their
efforts: delicious, freshly baked bread scones.
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A Colas kollégái is részt vettek a kecskeméti

úszómatinén

ÖSSZESEN TÖBB MINT 30 KILOMÉTERT ÚSZOTT A COLAS CSAPATA
A KUNSÁGI MEGYESZÉKHELYEN RENDEZETT ÚSZÁSÜNNEPEN.

COLAS COMPETITORS AT THE
KECSKEMÉT SWIMMING GALA

azánk sportolói évtizedek óta
kiemelkedő eredményeket érnek
el a vízi sportok területén. Mára már számos nagyvárosban adottak a lehetőségek, hogy a vízi sportok szerelmesei akár
amatőr, akár profi szinten hódolhassanak szenvedélyüknek, Kecskemét városa
azonban úgy döntött, hogy egy önálló
rendezvénnyel tiszteleg a vízi sportok
előtt. Az Univer24 – Az úszás ünnepe elnevezésű esemény nem verseny, hanem
24 órás, hosszútávúszó-erőpróba, ahol
amatőr és profi úszók 100 méteres táv
megtételétől kezdve akár 24 órát is a
medencében tölthettek.
Az Univer24 2015. február 28-án 11
órától 24 órán keresztül – a tavasz első
napját átlépve – 2015. március 1-jén 11
óráig tartott. Az eseménynek a Kecskeméti fürdő nagymedencéje adott otthont,
ahol 24 órán keresztül profi és amatőr
sportolók együtt és felváltva úsztak.
„A Kecskeméti fürdő az ország egyik
legrangosabb versenyuszodáját is
magában foglalja, így nemzetközi vízilabda-mérkőzések mellett nagyszabású
úszóversenyek megrendezésére is alkalmas. Ez még nagyobb vonzerőt és példát
jelenthet a környékbeli fiatalok számára,
akik lehet, hogy először az Univer24-re
jönnek el hozzánk, de később kedvet
kapnak akár amatőr vagy profi szintű
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úszáshoz” – nyilatkozta Kolonics Krisztián, a Bácsvíz Kecskeméti Vízmű Sport
Club úszószakosztályának vezetője, aki
civilben a Colas-csoport munkabiztonsági és egészségvédelmi vezetője, és maga
is vízbe ugrott az eseményen.
A rendezvényen több program is
szerepelt, például éjszakai 12 órás csapatverseny, melyre 8 csapat is nevezett.
Ezek között volt a Colas magyarországi
leányvállalatainak 6 tagjából, valamint 3
hozzátartozóból álló colasos különítmény.
A csapattagok a Colas Alterrától Végh
Viktória, a Colas Északkőtől Kertész Viktória, Nagy Norbert, Nyitrai Balázs, a Colas
Hungáriától pedig Roszik Gábor, Amma
Balázs, Kolonics Krisztián voltak, és az
ő hozzátartozóik, Roszikné Laczi Ildikó,
Kolonics Márton és Kolonics Milán.
Az este 8-tól reggel 8-ig tartó verseny
jó hangulatban zajlott. Csapattagjaink
félórás váltásokban összesen 30,2
kilométert úsztak, amellyel a 6. helyezést
szerezték meg az összesített versenyben.
Az Univer24 rendezvényen az egyéni 24
órás versenyre 5 fő nevezett, akik közül
hárman végigúszták a teljes napot. A győztes Hajdú László 72,8 kilométert úszott.
Az úszás ünnepén összesen mintegy
1500 fő ugrott a vízbe, amelyből 1060 fő
az iskolai úszás résztvevője volt. Minden
kollégának gratulálunk a teljesítményéhez.

When it comes to water sports, Hungarian athletes continually deliver excellent results
for decades. Currently, most major cities offer
facilities that enable water-sports aficionados
to pursue their passion – regardless whether
they are professionals or amateurs. This time,
the city of Kecskemét decided to celebrate water sports with a special event. “Univer24 – the
festival of swimming” is not a contest, but rather
a 24-hour long-distance trial of strength, where
amateur and professional athletes swim various
distances – some only 100 metres, while some
hard-core fanatics spend as much as 24 hours
in the pool.
Univer24 lasted from 11 am on 28 February
2015 to – going from winter to spring – 11 am
on 1 March 2015. The festival took place in
the standard large pool of the Kecskemét
Spa, providing the opportunity for water-sport
enthusiasts to swim together, or take turns along
a period of 24 hours.
The festival comprised a number of programmes,
such as the 12-hour night relay with 8 competing teams – including the Hungarian Colas squad
with six employees and three of their family
members. Team members were Viktória Végh
from Colas Alterra; Viktória Kertész, Norbert
Nagy, and Balázs Nyitrai from Colas Északkő;
Gábor Roszik, Balázs Amma, and Krisztián Kolonics from Colas Hungária; and their relatives:
Ildikó Roszikné Laczi, Márton Kolonics, and
Milán Kolonics.
The cheerful contest spanned from 8 pm to
8 am, with team members taking half-hour
turns. On aggregate, the Colas team swam 30.2
kilometres, coming in 6th overall. Five people
entered the individual 24-hour race, and three of
them managed to finish the event, swimming for
one day straight – winner László Hajdú covered a
staggering distance of 72.8 kilometres.
The festival attracted no less than 1,500 athletes, with 1,060 of them having participated in
the school swimming contest. Congratulations
to everyone for the excellent performance!
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Közép-európai Colas focikupa
Horvátországban
MEGGYŐZŐ GÓLARÁNNYAL NYERTE MEG A MAGYAR
COLAS CSAPATA A HORVÁT KOLLÉGÁK ÁLTAL
VARASDON MEGRENDEZETT NEMZETKÖZI FOCIKUPÁT.

CENTRAL EUROPEAN COLAS FOOTBALL
TOURNAMENT IN CROATIA

agyományteremtő szándékkal rendezte meg 2015. február 28-án
a Colas horvát leányvállalata, a Colas
Hrvatska a Colas CED sportnapot, melyen a közép-európai régióhoz tartozó
nyolc ország közül Horvátország mellett
Szlovénia, Lengyelország és Magyarország vett részt.
A magyar Colas-csapatot Lechner István
(Colas Északkő), Orosz Gábor, Kiss László, Borsodi Zsolt (Colas Hungária), Szőcs
Péter, Szentgyörgyi Zsolt, Rubus Péter,
Tóth Tamás és Kelemen Gergő (Colas
Út) képviselték.
A nyitómeccsen a lengyelek elleni
4-0-s győzelem kellő magabiztosságot
adott a csapatnak, így a Szlovénia elleni meccsen sem kellett sokáig izgulni,
a gólarányt megtartva egy kapott gól
mellett csapatunk ötször talált be az
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ellenfél hálójába. Az utolsó meccs ígérkezett a legnehezebbnek a házigazda
horvát kollégák ellen, ahol csupán
egyetlen gól döntött a torna első és
második helyéről. A végső győzelmet
jelentő gólt Rubus Péter lőtte, így 1-0ra legyőztük a házigazdákat. Ezzel csapatunk 10-1-es gólaránnyal megnyerte
a focikupát, sőt a gólkirályi címet is mi
hoztuk el, hiszen Tóth Tamás lőtte a
tornán a legtöbb gólt.
A győzelem azt is jelenti, legközelebb a
magyar Colason a sor, hogy megrendezze a második CED focikupát. Reméljük,
sikerül majd legalább olyan jó hangulatú
rendezvényt szerveznünk, mint ez volt,
és amely méltó folytatása lesz a varasdi
tornának. Köszönjük a horvát kollégáknak a szervezést, csapatunknak pedig a
részvételt.

With the intention of starting a
tradition, the Colas Croatian subsidiary, Colas
Hrvatska, organised the first Colas CED
sporting day on 28 February 2015. In addition
to the host nation, Slovenia, Poland, and
Hungary participated from the eight countries
of the region.
Our 4-0 triumph against Poland on the
opening match gave us the confidence we
needed, and the clash with Slovenia didn’t
have heart-pounding excitements in store
either: keeping the goal difference of the
previous match, the team scored five goals
while conceding only one. The last encounter –
against our Croatian colleagues – was proving
to be the toughest. Ultimately, the smallest
of margins determined the first and second
places: Péter Rubus clinched the only goal,
securing final victory. By beating the host
nation 1-0, the Hungarian squad won the
football cup with a goal difference of 10-1.
Furthermore, we also brought the “golden
boot” trophy home, as Tamás Tóth became
the tournament’s top goal scorer.
The victory also means that the Hungarian
Colas Group is up next to organise the second
CED football tournament. We are hoping to
host an event with a similarly great atmosphere, worthy of carrying on the tradition after
the recent contest in Varaždin. Finally, we
would like to thank our Croatian colleagues
for the organisation, and our team for the
participation.
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COLAS keverőtelepek, 6. rész:

Kiskunfélegyháza

kiskunfélegyházi telephelyünkön
2000 óta működik a német gyártmányú TELTOMAT 120 típusú aszfaltkeverő gép. A telep vezetője 2012 óta
Takács Attila, aki egyúttal a jászberényi
keverőtelep irányítását is végzi.
A keverőgép névleges teljesítménye
óránként 120 tonna, egy keverési
ciklusban 1,3 tonna aszfalt előállítására
képes. Egy ciklus keverési ideje átlagosan 40 másodperc.

A

A keverőtelephez tartozik három 50 tonnás álló bitumentartály, egy 20 tonnás
elektromos fűtésű emulziótartály, egy
mészkőlisztsiló, de található itt három
készanyagtároló 30, 50 és 75 tonnás
kapacitással, hat darab előadagoló,
egy szárítódob és egy porelválasztó.
A keverőtelepen 4 éve építettük ki a
recycling rendszert, mely lehetővé teszi
a visszanyert aszfalt felhasználását a
gyártás során.

A telepen két hídmérleg működik, egy a
keverőgép alatt, egy pedig attól elkülönítve, a beérkező anyagok mérlegelésére.
A keverőgép két éve nagyfelújításon esett
át. 2015-ben nagyjából 25 ezer tonna
aszfalt előállítását tervezzük itt, melynek
legnagyobb részét az 55-ös számú főút
Mórahalom-elkerülő új szakaszán építjük
be. Az elkerülő út építéséhez az alapanyagok nagy részét a Colas Északkő recski
bányájából szerezzük majd be.
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A KEVERŐTELE
PEN 4 ÉVE
ÉPÍTETTÜK KI
A RECYCLING
RENDSZERT.

COLAS MIXING SITES, PART 6:
KISKUNFÉLEGYHÁZA

Our German-made TELTOMAT 120
asphalt-mixing plant has been operating on
the Kiskunfélegyháza site since 2000, and the
facility has been managed by Attila Takács –
simultaneously in charge of our Jászberény
mixing site – since 2012.
Capable of producing 1.3 tonnes of asphalt in
each mixing cycle, the specific output of the
machine is 120 tonnes per hour. The mixing
time for one cycle is 40 seconds on average.
Supporting equipment include three 50-tonne
vertical tanks for bitumen, an electronically
heated 20-tonne emulsion tank, a filler silo,
and three product bins with capacities of
30, 50, and 75 tonnes. Other installations
comprise six hoppers, a drying drum, and a
dust separator. The site was equipped with a
recycling system in 2011.
In addition, two weighbridges have been set
up in the facility: one directly under the mixing
plant, and one separately for the weighing of
incoming materials.
Two years ago, the mixing machine underwent
a complete overhaul. Our target for 2015 is the
production of some 25,000 tonnes of asphalt
at the site, and most of the quantity will be
installed on the Mórahalom bypass section of
main road 55. Our main source of base materials is Colas Északkő’s quarry at Recsk.
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Új úthengerek
a Colas Útnál
ÚTHENGERPÁRBAJT
IS RENDEZ A COLAS
ÚT A NEMRÉG
BESZERZETT ÚJ
MUNKAGÉPEI RÉSZVÉTELÉVEL. A CÉG
ELKEZDTE A MEG
LÉVŐ GÉPÁLLOMÁNYA LECSERÉLÉSÉT.

osszú évek után újra elkezdte a
Colas Út a meglévő gépállománya
frissítését, mivel a 10 tonnás kategóriába tartozó hengerek átlagéletkora
meghaladta a 10 évet. A közelmúltban
több gyártó termékét is kipróbáltuk.
A teszteredmények alapján első körben
a HAMM és a BOMAG legújabb konstrukciójára esett a választásunk. Tavaly
év végén érkezett meg hozzánk három

H

HAMM DW 85 és egy BOMAG BW 174
AP típusú úthenger.
Mindkét típus közel azonos műszaki
paraméterekkel rendelkezik. A palástkormányzás magasabb manőverezhetőséget biztosít a városi környezetben
lévő munkák esetében. Az osztott első
és hátsó palást miatt a kisebb ívekben
– például egy körforgalom építésénél –
elkerülhető az aszfalt hengerlés közbeni

felgyűrődése. Emellett a munkagépek
eltolt haladásra is képesek, így a
szegélyek, padkák melletti hengerezés
könnyebbé válhat.
A gépeket egy eddig általunk még nem
használt technikával is felszerelték.
Az úthengerek ugyanis GPS-rendszerrel
képesek figyelni a hengerjáratszámokat,
és erről folyamatosan tájékoztatják a
kezelőt a fülkében lévő képernyőn. A gép
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NEW ROLLERS AT COLAS ÚT

AZ ÚTHENGEREK
GPS-RENDSZERREL
KÉPESEK FIGYELNI
A HENGERJÁRAT
SZÁMOKAT, ÉS ER
RŐL FOLYAMATOSAN
TÁJÉKOZTATJÁK
A KEZELŐT.

érzékeli a hengerjáratok során a tömörség alakulását. Amikor a tömörség eléri a
megfelelő értéket az adott felületen, akkor újbóli áthaladás esetén a vibrációból
automatikusan oszcillációs működésre
vált, kiküszöbölve a túlhengerezés okozta
visszalazulást. A napi munkavégzés és a
felület tömörítettségi térképe a dokumentálás és az utóellenőrzés céljából naplózható. A rendszer szükség esetén több

géppel összeköthető, így a szakemberek
több úthenger kijelzőin is a közös munka,
illetve járatszám adatait láthatják.
Szezonkezdéskor a Technológiai Igazgatóság bevonásával megrendezzük az első
úthengerpárbajt. Azonos munkahelyen
azonos körülmények között párhuzamosan fog az új BOMAG és a HAMM hengerünk dolgozni. A teszteredményeket a
további gépcserékhez fogjuk felhasználni.

After a several-year-long break, Colas
Út continued to refresh its existing fleet of
machines, because the average age of compactors in the 10-tonne category exceeded
10 years. Recently, we had the chance to test
the products of numerous manufacturers.
Based on the results of those trials, we opted
for the latest HAMM and BOMAG models
in the first round. The company received a
BOMAG BW 174 AP and three HAMM DW 85
rollers at the end of 2014.
The technical parameters of the two models
are nearly identical. Double-pivot steering
makes the rollers particularly manoeuvrable,
which results in significant advantages when
working in urban environments. Due to the
split front and rear drums, the cracking of
asphalt surfaces can be avoided in tight
bends (when constructing roundabouts, for
instance). In addition, drum offset – the socalled “crabwalk” mode – is also available on
the machines, which facilitates compaction
along curbs or shoulders.
The new rollers are equipped with a solution
never before used at Colas Út: through a GPSbased system, they can keep track of roller
passes, and display the related information
on the screen installed in the cabin. Compaction values are automatically detected during
roller passes – when compaction reaches
the required level, the machine automatically
switches from vibration to oscillation mode,
thus preventing the loosening of the surface
caused by over-compaction. For the purposes
of documentation and follow-up, daily operations and the compaction map of the given
surface can be logged. If required, the system
can also be connected to multiple machines,
informing the operators on data related to the
joint work, such as the combined number of
roller passes.
With the involvement of the Technology Directorate, we are planning to kick off the upcoming construction season with a roller duel. Our
BOMAG and HAMM machines will work on the
same job site simultaneously, under identical
circumstances. The test results will come in
useful when obtaining further machines.
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Hengerész
Szakmai Napok
a Bécsi úton

A COLAS ÚT SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSÉN
KÜLSŐS ELŐADÓK VEZETTÉK BE A MUNKATÁRSAKAT A LEGÚJABB ASZFALTTÖMÖRÍTÉSI
TECHNIKÁK REJTELMEIBE.
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RÉSZLETESEN BEMUTATTÁK
A DINAMIKUS TÖMÖRÍTÉS
ÉS AZ ALKALMAZOTT
HENGEREK TÍPUSAIT.
Profi Bagger Kft. és a Wirtgen Budapest Kft. felajánlásával lehetőségünk volt arra, hogy egy egész napos
oktatáson jobban megismerkedhessünk az Asphalt Manager működésével
és a Hamm HCQ Navigatorával. A képzést a HR Igazgatóság szervezésében
két alkalommal tartottuk meg a Bécsi
úti Technológiai Igazgatóságon február
18-án és március 4-én.
A bemutatóval egybekötött oktatáson
részletesen ismertették a szakemberek az aszfaltok általános tömörítési
technológiáját, és hallhattunk a HCQ
(Hamm Compaction Quality) Asphalt
Navigator használatának előnyeiről,
de a beépítési minőség javításának
lehetőségeiről is.
A résztvevők összlétszáma mintegy 60
fő volt, hiszen több terület működését
és felelősségi körét is érinti az aszfaltok beépítése és megfelelő minőségű
tömörsége. A Colas Út és a Colas
Hungária NLFI és TI részéről területi

A

vezetők, építésvezetők, művezetők,
hengerészek, gépészek, technológusok, egységvezetők és laboránsok is
képviseltették magukat a hallgatók
soraiban.
A HAMM-oktatás specialitása a Navigator és a HCV tömörítési érték felvétele
volt, de részletesen is bemutatták a
dinamikus tömörítés és az alkalmazott
hengerek típusait. A Profi-Bagger bemutatójának középpontjában a BOMAG
Asphalt Managere állt, de tematikájában részletesen megalapozta a gyakorlati tapasztalatokat is: teherbírás,
tömörség, szabad hézagtartalom, a
stabil és instabil aszfaltok tulajdonságainak ismertetésével.
Reméljük, hogy ez a hasznos továbbképzés is hozzájárul majd a Colas
hazai felkészültségének, innovatív és
versenyképes kivitelezői kapacitásainak növeléséhez. Köszönjük munkatársainknak a résztvételt, partnereinknek
pedig a felajánlást.

COMPACTION DAYS AT BÉCSI ROAD

Following an offer from Profi Bagger Kft.
and Wirtgen Budapest Kft., we had the chance
to master the operation of Bomag’s intelligent
compaction system called Asphalt Manager and
Hamm’s HCQ Navigator satellite-based documentation application as part of single-day trainings.
The workshops were held at Bécsi Road on two
occasions – 18 February and 4 March.
During the combined training and demonstration
programme, the instructors outlined the general
compaction technologies for asphalt surfaces, going on to explain the advantages of using the HCQ
(Hamm Compaction Quality) Navigator, and ways
to improve the quality of asphalt installation.
The total number of participants amounted to
60, since the installation and proper compaction
of asphalt mixtures concerns the responsibility
of several fields within the construction process.
On behalf of Colas Út, Colas Hungária’s Major
Projects Division and Technology Directorate,
regional managers, site managers, foremen, roller
operators, equipment specialists, technologists,
unit managers, and lab assistants were among
the audience.
As a special feature, Hamm’s training focussed
on the Navigator application and recording of the
HCV compaction value. In addition, the types
of applied rollers and dynamic compaction
methods were also introduced, and we received
the “ten commandments” recommended for roller
operators. The demonstration of Profi-Bagger was
centred on Bomag’s Asphalt Manager system, but
topics also covered other practical aspects, such
as the details of load bearing, compaction, free
void volume, as well as the properties of stable
and unstable asphalts.
We trust that the recent training course will
contribute to further the proficiency of Hungarian
Colas companies, and to enhance our innovative
and competitive construction capacities. We wish
to thank our colleagues for their participation, and
our partners for their offer.
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Frissítette gépparkját

a Colas Északkő
TÖBB MINT 310 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKBEN VÁSÁROLT
ÉS ÁLLÍTOTT MUNKÁBA ÚJ MUNKAGÉPEKET A COLAS
ÉSZAKKŐ TAVALY ÉV VÉGÉN.

z elmúlt év őszén lehetőséget
kapott a Colas Északkő Kft., hogy
a 2015. évre tervezett beruházások egy
részét már a 2014. évben megvalósítsa.
Így sikeresen lezajlott egy rakodógép,
két kotrógép és egy mobil törőgép beszerzése, mivel több szállító is jelezte,
hogy az általunk megadott műszaki
paramétereknek megfelelő modelleket
a megadott határidőre le tudja szállítani. A gépszállítók kiválasztását a

A

Colas CED és Colas Hungária gépészeti
igazgatóinak segítségével végeztük.
A cégek ajánlataiban szereplő gépek
műszaki tartalma azonos volt, és mindenben kielégítették az általunk előírt
követelményeket. A többfordulós versenyeztetés során a Volvo gépek szállítója
adta a legjobb árajánlatot. A versenyeztetés hatékonyságát jelzi, hogy a szerződéskötés során a kiválasztott szállító a
gépeire 3 év teljes körű garanciát vállalt.

Mindegyik gépet központi zsírzóval és
klimatizált fülkével szerelték fel.
A gépek kiválasztásánál az egyik lényeges szempont az volt, hogy a bennük
alkalmazott motorok megfeleljenek a
jelenleg elérhető legjobb technikának
a teljesítmény, a fogyasztás és a
károsanyag-kibocsátás területein.
A kiválasztott berendezésekben két
különböző típusú motor üzemel (Volvo
EC480DL kotrógépben 12,8 literes

TECHNOLÓGIA ÉS GÉPÉSZET

A GÉPEK KIVÁLASZ
TÁSÁNÁL LÉNYEGES
SZEMPONT VOLT
AZ ALACSONY
FOGYASZTÁS ÉS
KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS.

soros, hathengeres [DH13]; Volvo EC300
EL kotrógépben, valamint a Volvo L
110H homlokrakodóban 7,8 literes
soros, hathengeres [D8J]).
A beszerzett gépek közül az első egy
Volvo L 110H típusú homlokrakodó,
ami 3,4 m3 -es felszedő kanállal együtt
a recski üzembe került. Az új homlokrakodó egy 24 ezer üzemórát teljesített
12 éves gépet vált le. A gép feladata a
kész termékek felrakása a vevők kami-

onjaira. A második egy Volvo EC 480 DL
típusú lánctalpas kotrógép, mely a szobi
üzemben állt munkába egy 10 éves
Komatsu PC 600 kotrógépet váltva.
Az új gép 3,2 m3 -es, heavy duty kanállal
szerelt, robbantott kőzet felrakását
végzi 40 és 65 tonnás dömperekre.
A harmadik pedig egy Volvo EC300 EL
típusú lánctalpas kotrógép, melyet a
gyöngyössolymosi andezitbányában üzemeltetünk. A gép 2,2 m3 -es, heavy duty
kanállal szerelt. Feladata a robbantott
kőzet felrakása 28 tonna teherbírású
Renault Kerax kamionokra. A bánya
17 éves, elavult CAT 325 kotrógépét
küldjük nyugdíjba az új géppel.
A 2015. évi beruházási tervben szereplő
mobil pofás törőgép szállítására két cég
adott ajánlatot. A Wirtgen által ajánlott
gép a Kleemann Mobicat MC 110R
(S) típusú mobil pofástörő volt. Ezt a
berendezést a kesztölci mészkőbányába
szállítottuk. A gép üzembeállításával
megoldódik az a probléma, hogy a sáros-

pataki üzem gépét időközönként jelentős költséggel szállíttassuk Kesztölcre,
és addig kénytelenek legyünk egy
külső vállalkozó bérgépét igénybe venni
Sárospatakon. Az új mobil pofás törőgép
robbantott kőzet törését végzi. A törő
szájnyílása 1100×700 mm, teljesítménye ideális esetben 250 t/h.
Egy új Renault Kerax 430 típusú, 8×4
kerékmeghajtású kamiont is az év
végi hajrában üzemeltünk be. A tarcali
üzemben a robbantott kőzet szállítását
az előtörő bunkerbe egy 13 éves,
műszakilag teljesen elhasználódott
Renault Kerax kamion végezte. A 2014.
évi beruházások során terveztük egy új
kamion beszerzését ennek a járműnek
a lecserélésére. Öt ajánlattevő közül egy
új, 430 LE-s Renault Kerax szállítására
kaptuk a legjobb ajánlatot. A kamion
felépítményét (közös tervezésű, hidraulikusan nyitható hátsó ajtós kivitelben) a
Schwarzmüller cég szállította.
A most bemutatott új eszközök teljes beruházási értéke meghaladta a 310 millió
forintot. A gépek átadásakor a gépkezelők és a felügyeletet ellátó személyek
oktatására is kiemelten figyeltünk. Az új
munkagépek kezelésével és karbantartásával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket a szállítók szakemberei
ismertették a kollégáknak.
COLAS ÉSZAKKŐ UPGRADES
ITS FLEET OF MACHINERY

In the autumn of 2014, Colas Északkő
Kft. found the opportunity to realise some of its
2015 investments in advance. Our suppliers
indicated that the delivery of models fitting the
desired technical parameters was possible
until the deadline specified by Északkő, thus
we purchased a new wheeled loader, two new
excavators, and a new mobile crusher.
From the newly obtained equipment, a
Volvo L 110H loader with a 3.4 m3 bucket
was assigned to Recsk, a Volvo EC 480
DL crawler excavator is going to work in
the Szob plant, while a Volvo EC300 EL
crawler excavator commenced operations
in the Gyöngyössolymos andesite quarry.
Furthermore, we acquired a Kleemann
Mobicat MC 110R (S) mobile crusher
for the Kesztölc limestone mine, and a
430-horsepower Renault Kerax truck for
the Tarcal quarry. All of the new machines
replaced older pieces of equipment.
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Az uhukat kutatja
a Colas Északkő

ÁTFOGÓ KUTATÁST INDÍTOTT A COLAS ÉSZAKKŐ, HOGY
KIDERÍTSE, A BÁNYÁIBAN ZAJLÓ ROBBANTÁSOK ÁRTANAK-E
AZ OTT MEGTELEPEDETT VÉDETT MADARAKNAK, AZ UHUKNAK.
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AZ UHUK ONLINE
MEGFIGYELÉSE
SORÁN KÉSZÍTETT
KÉPANYAGOT
AKÁR ISMERET
TERJESZTÉSI
CÉLOKRA IS
FEL TUDJUK
HASZNÁLNI.

avaly év végén a Colas Északkő Kft.
kutatási programot indított annak
a rendhagyó kérdésnek a megválaszolására, hogy összeegyeztethető-e
a fokozottan védett madárfajok életkörülményeinek biztosítása az aktív
bányaművelési tevékenységgel. A kérdés
megválaszolásában reményeink szerint
a fokozottan védett és több, a vállalatunkhoz tartozó bányában már évek óta
fészkelő bagolyfajunk, az uhu (Bubo
bubo) lesz segítségünkre.
A kutatás több okból is kiemelt jelentőséggel bír. Elemi érdekünk annak
objektív, természettudományos kutatási
eszközökkel történő megállapítása, hogy
a bányászati tevékenységek – főként
a robbantások – hatnak-e az uhu napi

T

és éves viselkedésére. Ha igen, ennek
milyen időbeli keretei vannak? Előfordult
már olyan eset is, hogy bizonyos, az
emberi tájhasználat következtében
kialakult élőhelyekről, ahol megjelentek
védett fajok, az emberi tevékenységet
természetmegőrzési érdekből kitiltották.
Jelenleg a Colas Északkő Kft. több
bányaüzemében is korlátozzák a robbantási tevékenységet az uhu jelenléte
miatt. A korlátozások jelentősen befolyásolják bányáink termelési kapacitását,
hatással vannak a termék-előállítás
folytonosságára, emellett újra és újra felvetik a természetvédelem és bányászat
összeférhetőségének kérdését.
A program célja annak vizsgálata, hogy a
költési és fiókanevelési időszakban folyó
aktív bányászati tevékenység hatással
van-e a területen fészkelő uhuk szaporodására, viselkedésükre, és hosszú távon
befolyásolják-e, hogy a bányatelkeken kikelt fiatal egyedek a későbbiekben aktív
bányaterületet választanak-e fészkelés
és szaporodás céljára.
Az első kérdésünkre a válaszokat az
idős uhuk viselkedésének vizsgálatával
adhatjuk meg. Egy ivarérett, egész évben
a bányaudvar és a fészek közelében
tartózkodó, a költési szezonban fészkelő
madár viselkedése mutatja meg legjobban, hogy a bányászati tevékenységnek
milyen közvetlen hatása van az uhukra.
Jeladós nyomkövetéssel vizsgálhatjuk a
madarak jellegzetes területhasználatát,
és az emberi tevékenység miatti esetleges eltéréseket. Online fészekkamerázással a bányatelken fészkelő uhupárok
viselkedését is nyomon követhetjük az
aktív bányaművelés időszakában. A képanyag feldolgozásával és a bányászati
tevékenység (robbantások, jövesztések
stb.) ismeretével megtudhatjuk, hogy
az aktív bányaművelés jelent-e zavaró
hatást az uhuk viselkedésére.
A második kérdésünk megválaszolásában
a bányatelken kikelt fiatal példányok
lehetnek segítségünkre. A bányatelken
kikelt fiókákat jeladóval szereljük fel,
mozgásuk követése információt ad arról,
hogy az aktív bányákban kikelt fiatal
példányok az ivarérést követően választanak-e szaporodóhelyként szintén aktív
bányaudvarokat, vagy kifejezetten elkerülik azokat. Az uhuk átlagosan 3 éves

COLAS ÉSZAKKŐ STUDIES EAGLE OWLS

In late 2014, Colas Északkő Kft.
launched a research programme to investigate whether ensuring the living conditions for
specially protected bird species is compatible
with mining operations. Having been nesting
in several of the company’s quarries for years,
a specimen of the highly protected Eurasian
eagle owl (Bubo bubo) will help us find an answer to that interesting question. The project
is to cover the observation of both full grown
birds’ and nestlings’ behaviour – the latter will
be monitored for periods up to three years,
until they seek a nesting place of their own.
We expect the research to deliver objective
proof supporting the opinion of Hungarian
owl experts, who claim that mining activities
– including blasts – do not have long-term or
permanent adverse effects on the behaviour
and reproduction of eagle owls.

korukra válnak ivaréretté, ekkor keresnek
fészkelőhelyeket, így a megfigyelésükhöz
minimum 3 éves program szükséges.
A kutatás lehetőséget biztosíthat arra is,
hogy az uhuk online megfigyelése során
készített képanyagot akár ismeretterjesztési célokra is fel tudjuk használni.
A programba az uhuk megfigyelésében
jelentős tapasztalattal bíró Revír Nonprofit
Közhasznú Kft.-t vontuk be. A megfigyelés
az OKTF engedélyét követően indulhat
meg a kiválasztott bányákban.
A kutatástól azt várjuk, hogy objektív
bizonyítékokat nyújtson a bányászati
tevékenység és az uhuk napi, rendszeres
viselkedésének kapcsolatára vonatkozóan. Az eredmények reményeink szerint
megerősítik a hazai uhuszakértők azon
véleményét is, miszerint a bányászati
tevékenységek nincsenek hosszú távon
és maradandóan kedvezőtlen hatással
az uhu viselkedésére és szaporodására.
A kutatási eredményeket természetesen
a hatósági engedélyeztetésekhez és a
kommunikációhoz is felhasználjuk. A
program végén a Colas Északkő Kft. és
vele a Colas magyarországi cégcsoportja
rendelkezni fog egy olyan objektív tanulmánnyal és értékeléssel, amely bizonyíthatja, hogy a bányászati tevékenység és
a természeti értékek védelme lokálisan
összeegyeztethető.
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Tervezői szakmai nap
a Technológiai Igazgatóságon
TÖBB ELŐADÁST IS MEGHALLGATHATTAK A TECHNOLÓGIAI
SZAKMAI NAP RÉSZTVEVŐI A TECHNOLÓGIAI IGAZGATÓSÁG
SZAKMAI RENDEZVÉNYÉN.

BESZÁMOLÓ

A TERVEZŐK
A SZAKMAI
PROGRAM VÉGÉN
MEGISMERKEDHET
TEK A KÖZPONTI
LABORATÓRIUM
MÉRÉSI-ELLENŐR
ZÉSI ESZKÖZEIVEL,
VIZSGÁLATI
MÓDSZEREIVEL.

015. február 10-én a Technológiai
Igazgatóság speciális szakmai napot tartott kifejezetten az utastervezők
részére. Az előzetes meghívások és
bejelentkezések nagy száma alapján
legalább két külön képzési napot kell tartanunk mintegy 70-80 fő részvételével.
A technológiai szakmai napon a tervező
kollégákat először Puchard Zoltán
technológiai igazgató köszöntötte, aki
ismertette a Fenntartható Utak projekt
programjának eredményeit és lehetőségeit. Az utasszerkezetek méretezéséről
Karoliny Márton, a technológiai tervezés
hazai módszereiről pedig Nyiri Szabolcs,

2

az ÉMI Szakértői Iroda vezetője tartott
előadást.
A Colas Hungária főmérnökei közül
Balogh Mária a kivitelezők gyakorlati
szempontjait mutatta be autópályanagyprojektek tapasztalatain keresztül,
dr. Vinczéné Görgényi Ágnes pedig a
hazai fejlesztésű új típusú aszfaltok
alkalmazhatóságat ismertette. Szilágyi
Zsuzsa betonos főtechnológusunk a betonok műszaki követelményeiről és megfelelőségéről tartott előadást, Roszik
Gábor aszfaltos főtechnológusunk
pedig a környezetvédelmi alternatívákat
ismertette a remix technológiák lehetőségeinek bemutatásával. A tervezők
a szakmai program végén megismerkedhettek a Központi Laboratórium
mérési-ellenőrzési eszközeivel, vizsgálati
módszereivel.
Reméljük, a szakmai napok is hozzájárulnak a szakmai párbeszéd elindulásához,

és a konzultáció hasznos lesz a Colas
felkészültségének és a minőségi tervezést, valamint kivitelezést támogató
partnerségének bemutatására.
TECH DAY FOR DESIGNERS AT THE
TECHNOLOGY DIRECTORATE

On 10 February 2015, the Technology
Directorate held another of its popular tech
days – this time specifically for road designers.
Due to the large number of confirmed invitations, we will have to devote at least another
day to the programme, with a total number of
70-80 guests.
First of all, designer colleagues were greeted
by director Zoltán Puchard, who went on to
summarise the results and possibilities of the
“Sustainable Roads” project. Subsequently,
Márton Karoliny held presentations on the
sizing of road-related structures, and by the
manager of the ÉMI Consultant Office, Szabolcs
Nyiri on the Hungarian methodology of tecnological design.
From Colas Hungária’s chief engineers, Mária
Balogh illustrated the practical considerations
of contractors with experiences from major
motorway projects, while Dr. Ágnes Vinczéné
Görgényi informed us about the potential
applications of new asphalt types developed in
Hungary. Our chief concrete technologist, Zsuzsa Szilágyi, held a presentation on the technical
requirements and conformity of concrete mixtures, followed by her chief asphalt technologist
counterpart, Gábor Roszik, with his lecture on
environmental alternatives through remix technologies. As a closing programme, the designers had a chance to familiarise themselves with
the measurement-controlling tools and testing
procedures in use at the Central Laboratory.
We hope the tech days will help to initiate a dialogue within the domain, and the consultation
will serve to demonstrate the preparedness
of Colas and our partnership for sophisticated
design and construction processes.
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HAPA
nagykonferencia
a Balaton partján

BALATONALMÁDIBAN TARTOTTA A MAGYAR ASZFALTIPARI
EGYESÜLÉS (HAPA) XVI. ÉVI NEMZETKÖZI NAGYKONFERENCIÁJÁT
2015. FEBRUÁR 24–25-ÉN, AHOL TÖBB NEVES KÜLFÖLDI ÉS
HAZAI ELŐADÓ IS MEGJELENT.
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konferenciát 150 éves a Magyar
Aszfaltútépítés – Az Európai szabványosítás helyzete és irányai – Környezet- és energiakímélő technológiák
címmel rendezték meg, ezért kiemelt
figyelmet kaptak a hazai útépítések
teljes rendszerére vonatkozó fenntarthatósági szempontok.

A

KIEMELT FIGYELMET
KAPTAK A HAZAI
ÚTÉPÍTÉSEK TELJES
RENDSZERÉRE
VONATKOZÓ FENN
TARTHATÓSÁGI
SZEMPONTOK.

A széles körben megjelent útépítő
szakmát Veress Tibor, a HAPA elnöke
köszöntötte. A nyitó előadást dr. Törőcsik Frigyes tartotta a magyar aszfaltútépítés mintegy 150 éves történetéről,
majd a Magyar Közút nevében Szőke
József műszaki vezérigazgató tartott
bevezető előadást a 2015-ös évre várható építési-fenntartási munkák helyzetéről. A Colas SA részéről meghívott
előadóként Jean Paul Michaut igazgató
mutatta be a Warm Mix aszfaltok helyzetét Franciaországban, Európában és
a világban, beszélt a sikeres növekedés
feltételeiről, az újrafelhasználás növekvő szerepéről és az európai szabványosítás jelenlegi trendjeiről.
Több más külföldi (német, osztrák,
kanadai) előadó mellett megismerkedhettünk a BKK Közút fővárosi
felújítási munkáinak tapasztalataival,
de ismertették a HAPA-munkacsoportok
(alapanyagok, környezet és technológiai) éves munkáinak összefoglalóit is.
A Colas Hungária Zrt. képviseletében
Puchard Zoltán, a Colas technológiai
igazgatója mutatta be a visszanyert
aszfaltok felhasználásának lehetőségeit az aszfaltkeverékekben. A terítéken
szerepelt még a Mol által fejlesztett
gumibitumen, emellett szó esett az IRI
paraméter felvételéről és szerepéről,
a hidegaszfalt-keverékekről, a forgalombiztonságról, többféle innovatív és
alternatív útépítési, valamint burkolatállapot-felvételi módszerről.
A konferencia jó alkalom volt a gyártókivitelező vállalatok és a megrendelői
szervezetek szakmai kapcsolatainak és
a tapasztalatainak megosztására is.

MAJOR HAPA CONFERENCE
NEAR LAKE BALATON

The Hungarian Asphalt Pavement Association (HAPA) held its 16th annual international conference in Balatonalmádi on 24-25 February 2015 with the participation of renowned
foreign and Hungarian speakers. The event
was entitled “150 years of Hungarian asphalt
pavement construction – the state and ways of
European standardisation – Eco-friendly and
energy-efficient technologies”. Consequently,
special attention was devoted to aspects of
sustainability concerning the comprehensive
system of Hungarian road constructions.
The chair of HAPA, Tibor Veress, greeted the
large number of invited guests representing
the road-construction sector, and Dr. Frigyes
Törőcsik delivered the opening presentation
on the 150-year history of Hungarian asphalt-pavement construction. Subsequently,
the technical CEO of Magyar Közút, József
Szőke, took the stage and introduced the
audience to the status of construction-maintenance works scheduled for 2015. On behalf
of Colas SA, guest speaker Jean Paul Michaut
explained the position of warm-mix asphalts in
France, Europe, and the world. He also touched
upon the conditions for successful growth, the
increasing role of recycling, and the current
trends of European standardisation.
In addition to lectures by Canadian, Austrian,
and German speakers, we were familiarised
with experiences from reconstructions performed by the BKK (Budapest Centre for Transport), and the audience was also informed
on the activities of HAPA workgroups (base
materials, environmental and technological).
Representing Colas Hungária Zrt., technology
director Zoltán Puchard expounded on the
application possibilities of reclaimed-asphalt
pavements in hotmix production. The agenda
also included the rubber bitumen under
development at Hungarian oil company MOL,
the recording and role of IRI parameters, cold
asphalt mixtures, and road safety, as well
as a number of innovative and alternative
solutions in the field of road building and
pavement-condition assessment.
The conference also offered a fine opportunity
to strengthen professional ties and to share
results between various production-construction companies and clients.
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Évindító

technológiai képzés
VILLÁNYKÖVESDEN RENDEZTE MEG A TECHNOLÓGIAI IGAZGATÓSÁG A MUNKATÁRSAI ÉVES OKTATÁS-KÉPZÉSI TALÁLKOZÓJÁT 2015.
FEBRUÁR 11–13-ÁN.
INTERNAL TECHNOLOGICAL
TRAINING – VILLÁNYKÖVESD

színvonalas előadásokat felvonultató belső továbbképzés
programjain a Technológiai Igazgatóság
munkatársain kívül 55 meghívott vendég
vett részt. A képzés első napján főleg az
általános követelmények prezentációi, a
másodikon pedig a meghívott előadók
egy-egy szakmai területet bemutató
előadásai voltak a hangsúlyosak.
Puchard Zoltán technológiai igazgató
a bevezetőjében szólt az előttünk álló
legfontosabb feladatokról, teljesítményekről és célkitűzésekről. Jelenlétével és
prezentációjával Sokorai István elnök-vezérigazgató, Herneczki Katalin és a stratégiai
igazgatóság teljes csapata, Cseh Zoltán,
a Colas Északkő Kft. ügyvezetője és Pap
Kornél, az NLFI területi igazgatója is megtiszteltek bennünket. Meghívott előadónk
volt Jean-Paul Michaut, a Colas SA európai
technológiai igazgatója, Nyiri Szabolcs, az
ÉMI Szakértői Iroda vezetője és dr. Balázs L.
György professzor is a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetemről.

A

A színvonalas előadások között hallhattunk például az integrált irányítási
rendszer minden eleméről (minőség,
környezet, biztonság-egészség), a laborprogramról és az eszközkalibrálásokról,
de olyan témák is kiemelt figyelmet kaptak, mint a gazdasági ügyek, égetéses
bitumentartalom, fagyálló betonok vagy
a WMA (alacsony hőmérsékletű) aszfaltok, emellett a kötelező éves munkavédelmi és tűzvédelmi oktatáson is részt
vehettek a kollégák. Természetesen nem
maradhatott el a játékos-vetélkedős
csapatépítés sem.
A továbbképzés elérte célját, hiszen az
ismeretek átadása, megosztása mellett
a találkozó remek alkalom volt a kikapcsolódásra és egymás megismerésére
is, ami a jövőben segíteni fogja közös feladataink megoldását, és a csoportszintű
technológiai-laboratóriumi feladatok ellátásához szükséges közös munkavégzést.
Köszönjük minden résztvevőnek (előadónak és hallgatónak) a megjelenést.

Employees of the Technology Directorate
and 55 invited guests took part in programmes
of the recent internal training. Presentations
of the first day were mainly centred around
general requirements, while the second day
was dedicated to the lectures of guest speakers
focussing on various professional subfields.
In his welcome speech, technology director
Zoltán Puchard outlined the most important
tasks, performances, and goals ahead of us.
Chairman-CEO István Sokorai, Katalin Herneczki, and the entire team of the Directorate
for Strategic Affairs, managing director Zoltán
Cseh of Colas Északkő, and the Major Projects
Division’s regional director, Kornél Pap, all
graced us with their presence and presentations. A number of illustrious guest speakers
also attended the event, including Colas SA’s
European technology director, Jean-Paul
Michaut, the manager of the ÉMI Consultant
Office, Szabolcs Nyiri, and professor Dr. György
L. Balázs from the Budapest University of
Technology and Economics.
The topics of thought-provoking presentations
covered all elements of the integrated
management system (quality, environment,
health and safety), the lab programme, and
equipment calibration, while some of the other
speeches concentrated on issues such as
financial matters, bitumen-content testing with
the ignition method, frost-resistant concretes,
and warm-mix asphalts (WMA). Moreover, the
participants passed the mandatory annual fire
prevention and health-and-safety training, and
competed in a series of playful contests for the
sake of team building.
The training accomplished its objective: besides
sharing and passing on knowledge, it provided
an excellent opportunity for some rest and
relaxation and making new acquaintances. In
the future, these relationships will help us reach
our common goals and enhance the cooperation
required for performing group-level technological-laboratory duties. We would like to thank all
participants (speakers and audience members
alike) for accepting our invitations.

Energiamegtakarítás:
a mi választásunk a Colasnál.

Création :

COLAS KÖZÉP-EURÓPAI
ÚSZÓ KUPA
2015. június 5-7. Kecskemét
Várjuk jelentkezéseteket a Colas magyar csapatába a Colas Közép-Európai Úszó Kupán!
50 és 800 méter közötti távokon, minden úszásnemben és váltóban is összemérhetitek
úszótudásotokat a Colas közép-európai leányvállalatainak versenyzőivel Kecskeméten
2015. június 5 és 7 között.

Jelentkezési határidő: 2015. május 1.
További részletek: www.szeniorob.hu, krisztian.kolonics@colas.hu

Energiamegtakarítás: javuló hatékonyság.
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MOZAIK
A COLAS CSOPORT MAGAZINJA

Alterra

– A COL AS CSOPORT MAGA ZINJA

COLAS GYERMEKRAJZPÁLYÁZAT 2014

Út

Csufor Ádám: Épül az új tó

Találkozási pont

Szentendre,
a dunai ékszerdoboz

ÚJ MUNKÁK AZ ALTERRÁNÁL

Egy szennyvíztisztító telep építése mellett
újabb villamospálya-felújítással is megbízták
a Colas Alterrát.

ELKÉSZÜLT AZ 1-ES VILLAMOS
MEGHOSSZABBÍTÁSA
Nem szűkölködött kihívásokban az új
vágányok megépítése a budai oldalon.

ÚJ GÉPEK A COLAS ÉSZAKKŐNÉL

Új rakodógép, kamion, mobil törőgép és két
új kotrógép is érkezett a céghez

