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Út

Alterra

Találkozási pont

Tihany,

a Balaton leghangulatosabb szeglete

Galla Gábor: Utazik a család a természetbe

FOLYTATÓDIK A 31-ES ÚT FELÚJÍTÁSA VÉGRE MEGSZÉPÜL A NYUGATI TÉR LIFE SUSTAINEUROROAD
A Colas Út továbbhalad a 31-es út felújításával a Heves megyei szakaszon, ahol 8 km külés 7,5 km belterületi útszakasz újul meg.

A főváros egyik legforgalmasabb belvárosi
tere évek óta megújításért kiált. A Colas Út
és a Colas Alterra várhatóan ez év szeptemberére újjávarázsolja a Nyugati teret.

A Technológiai Igazgatóság is részt vesz az
Európai Unió által finanszírozott projektben,
melynek célja az útépítés és -felújítás környezeti
hatásainak drasztikus csökkentése Európában.
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Ezúttal a Balaton-partra
látogattunk, annak is
egyik legszebb fekvésű
településére, Tihanyra.
A tihanyi apátság és
a visszhang története
mellett számos egyéb
érdekességet meg
tudhatnak cikkünkből
olvasóink.
Címlapfotó
A Tihanyi-félsziget
látképe
(Fotó: Nagy Balázs)
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NEWS

1. REINFORCEMENT WORKS COME TO
A CLOSE ON ROAD 32
11.5-tonne pavement reinforcement, bicycle-road construction, a grade-separated railway crossing, and curve-correction works are
nearing the finish line on main road 32. Despite
the nearly three-month-long hindrance attributable to issues with the subsidy contract, we will
manage to complete structural works and the
related correction of the adjacent road section
before the deadline. On stretches not affected
by archaeological explorations, the reinforcement and bike-road construction phases will
also be finished on time. The excavation of the
Sarmatian settlement and cemetery previously
discovered by the National Museum’s archaeologists was closed early June. Subsequent to the
handover of sites affected by the archaeological
findings, the pending work phases are expected
to conclude by the end of July.

1 Elkészültek a 32-es út megerősítő munkái
A 32-es számú főút 11,5 tonnás tengelyterhelés-megerősítése, kerékpárút építése,
külön szintű vasúti átvezetés és ívkorrekció-építési munkái a végéhez közelednek.
A műtárgyépítést és az ahhoz kapcsolódó
útszakasz korrekcióját az eredeti határidővel tudjuk teljesíteni, dacára a támogatási
szerződés elhúzódása miatti közel három
hónapos akadályoztatásnak. A megerősítés és a kerékpárút-építési munkarészek a
régészeti akadályoztatás által nem érintett
szakaszokon szintén az eredeti határidőre
készülnek el. A Nemzeti Múzeum által
vezetett feltárások során felszínre került
szarmata település és temető feltárása
június elején fejeződött be. A régészeti
feltárásban érintett munkaterületek visszaadását követően a projekt teljes lezárása
július hónap végével történik meg.

2 Újabb munka a LEGO-nál
Folynak a LEGO játékelemgyár déli oldalán
található energiaépület melletti homokszűrő
házhoz kapcsolódó közműépítési munkák.
A gyár üzemelése során a hűtőtornyok és
egyéb hűtőberendezések üzemi vizeinek
tisztítására homokszűrőket alkalmaznak,
melyek regenerálásánál, tisztításánál
keletkező mosóvizek elvezetésére csa-

padékvíz-elvezető rendszert építünk ki.
A lefolyó vizek elvezetése zárt gravitációs
csapadékvíz-elvezető rendszerben valósul
meg, amelyet a tervezett, részben nyílt,
részben zárt, csapadékvízgyűjtő és -tározó
rendszerbe kötünk be. Kiépítjük még az
épület tűzivíz-, távhő- és ivóvízellátását is,
így összesen 21 m ivóvízvezeték, 38,2 m
távhővezeték, 34 m tűzivíz-vezeték és
128 m zárt csapadékcsatorna kivitelezése
a feladatunk. A jóváhagyott kiviteli tervek
hiánya miatt a munkálatokat a tervezetthez
képest egy hónap késéssel tudtuk megkezdeni, de a befejezési határidőt figyelembe
véve a kivitelezés a módosí-tott ütemterv
szerint halad.

3 Áldó Krisztus-szobrot avattak Tarcalon
Gyöngyszemmel gazdagodott Tarcal települése, a bánya szomszédságába, a bányató
feletti dombra került ugyanis a 8,5 méter
magas, gránitból készült Áldó Krisztusszobor. A monumentális, 50 tonnás szobrot
festői környezetbe állították, egyrészt a
dombról elénk táruló látvány, másrészt a
mellette fekvő elhagyott bánya különleges
atmoszférája miatt. A szobrot a NyírMárvány Kft. tulajdonosa adományozta a
településnek. Az önkormányzat nyár végére
tervezi a szoborhoz vezető utak kialakítá-

sát, a parkosítás befejezését. A Krisztusszobor óvó pillantással néz a település felé,
s az önkormányzat bízik abban, hogy felállítása újabb lendületet ad a tarcali turizmusnak. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Colas
Északkő Kft. is adományozóként járulhatott
hozzá ehhez a nagyszerű munkához.

4 „Ne csak a bajban segíts!”
Ezzel a jelmondattal látogatta meg a
HUNOR Hivatásos Katasztrófavédelmi
Mentőszervezet a Lentiben lévő Móricz
Zsigmond Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény tanulóit és tanárait május 19-én. Az eseményen a Katasztrófavédelemmel történő együttműködés terén végzett kiemelkedő munkájáért tavaly
kitüntetett építésvezetőnk, Makrai Roland
az intézmény kérésére egy háromkerekű
Schwinn Csepel biciklit ajándékozott az
intézmény tanulóinak. Reméljük, a diákok
sokáig örömüket lelik az új járgányban!

5 Látogatás a Központi Laborban
2015. május 13-án a Colas Szlovákia
három munkatársa Magyarországra
látogatott a Colas Hungária TI budapesti
laborjába. Zora Abaffyova és Jean Paul
Dupuy a szlovák útügyi kutatóintézet (Vuis

Cesty), Jean Paul Michaut pedig a Colas
CST képviseletében érkezett hazánkba.
A megbeszélés témája az aszfalt modulusés fáradásvizsgálatok, aszfalt pályaszerkezet-méretezés és a bitumenhabosítás
voltak. A Colas Hungária és a Vuis Cesty
kölcsönösen tájékoztatták egymást a
modulus- és fáradásvizsgálati eredményeikről, Jean Paul Michaut pedig a készülő
új aszfaltszabványokról, ezen belül a
modulus- és fáradásmérési módszerekről
tartott ismertetőt. A szlovák kollégák
megtekintették a laboratóriumi habosító
berendezést és megbízást is adtak habosított bitumenes próbatestek készítésére.

6 Bagdi Géza 1954.11.15 – 2015.07.10
2015. július 10-én elhunyt Bagdi Géza,
a Debmut Zrt. volt elnök-vezérigazgatója.
1985-ben kezdte pályáját a Debreceni
Közúti Építő Vállalatnál, ahol később főmérnök lett. 1991-től a Debmut Rt. 1. sz.
Területi Főmérnökségének főmérnöke,
majd 1996-tól, a Colas csoportba lépéstől a Debmut Rt. megbízott vezetője, majd
vezérigazgatója lett. 2008-ban ment
nyugdíjba a Debmut Zrt. elnök-vezérigazgatói székéből.

2. NEW WORKS FOR LEGO
Utility works for the sand-filter house are
currently under way on the southern side of
the LEGO toy factory. As part of the facility’s
operation, sand filters are applied to purify the
industrial waters of the cooling towers and other
cooling devices. We are currently building a
drainage system for the rinsing water generated
during the cleaning and regeneration of the filters.
The discharge of water is solved through a closed
gravity-drainage network, which is connected
to the partially closed storm-water collection
and storage system. In addition, we are also to
install the emergency-water, district-heating,
and potable-water supply of the building, adding
up to 21 m of potable water, 38.2 m of district
heating, 34 m of emergency-water lines, and
128 m of closed-drainage network. Due to the
lack of approved construction designs, the job
could be commenced with a one-month delay –
nevertheless, the works are proceeding well, in
accordance with the amended time schedule.
3. JESUS CHRIST STATUE UNVEILED IN TARCAL
The village of Tarcal was enriched with a new gem,
as the 8.5-m-tall granite Blessing Christ statue
was set up not far from the Colas facility, on the
hill overlooking the quarry pond. The monumental
50-tonne statue was erected in a picturesque
environment – the scenery from the hill and the
nearby abandoned quarry give the location a special atmosphere. The sculpture was a donation

from the proprietor of Nyír-Márvány Kft., and the
local government plans to build the roads and
carry out greenery works on the site by the end of
the summer. The Christ statue looks down to the
village, and local officials hope that the monument will give a new boost to tourism in Tarcal. It
gives us great pleasure that Colas Északkő Kft.
had the chance to make a contribution, and back
this noble effort.
4. “HELP – NOT ONLY IN THE TIME OF DANGER”
Under this motto, members of the HUNOR
(Hungarian National Organisation for Rescue
Services) search-and-rescue team visited the
Móricz Zsigmond Institute for Children with
Special Needs in Lenti in Western Hungary on
19 May. As part of the event, our site manager,
Roland Makrai – commended last year for
his cooperation with the Hungarian Disaster
Management Agency – gave a Schwinn Csepel
tricycle to the students of the institute. We
hope the kids will find a lot of joy in the new
three-wheeler.
5. VISITORS IN THE CENTRAL LABORATORY
On 13 May 2015, three colleagues from Colas
Slovakia visited the Technology Directorate’s
laboratory in Budapest. Zora Abaffyova and Jean
Paul Dupuy arrived to Hungary representing the
Slovakian Road Construction Research Institute
(Vuis Cesty), while Jean Paul Michaut participated on behalf of Colas CST. Topics of the discussions included asphalt modulus- and fatigue
testing, asphalt pavement structure design, and
bitumen foaming. Colas Hungária and Vuis Cesty
mutually informed each other on their results
with regard to modulus- and fatigue testing, and
Mr. Michaut held a lecture on the new asphalt
standards currently in the works. The colleagues
from Slovakia examined the lab’s foaming device,
and went on to submit an order for test specimen
prepared with foamed bitumen.
6. GÉZA BAGDI 15.11.1954 – 10.07.2015
Géza Bagdi, former chairman and chief executive
officer of Debmut Zrt. passed away on 10th July
2015. He began his career in 1985 at the Debrecen Public Road Construction Company, where
he later became chief engineer. From 1991 he
was the chief engineer of Debmut Rt., then, from
1996, after joining the Colas Group, he was the
acting manager and later chief executive officer
of Debmut Rt. He retired as chairman and chief
executive officer of Debmut Zrt. in 2008.
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szöveg: Sebestyén Balázs
fotó: Jaszenák Zsuzsanna

Elkészült az

M85-ös

Győr és Kóny közötti szakasza
ÜNNEPÉLYES KERETEK KÖZÖTT ÁTADTUK MAGYARORSZÁG
LEGÚJABB GYORSFORGALMI ÚTSZAKASZÁT. A CEREMÓNIÁN
SESZTÁK MIKLÓS NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER IS
BESZÉDET MONDOTT.

májusi műszaki átadást követően
június 16-án ünnepélyes keretek
között forgalomba helyezték az M85-ös
autóút Győr és Kóny közötti szakaszát.
Az M85-ös autóút Győr és Enese közötti
szakaszának kivitelezési munkái már
április végére befejeződtek. A 11,5 milliárd forintba kerülő kivitelezési munkák
során 6,8 kilométer hosszú, 2×2 sávos
autóút épült, melyhez 4 db híd és az
M1 csomópont csatlakozásánál 2 db
körforgalom is készült, valamint átépült
a meglévő 85-ös út 3 db korrekciója.
A 23 hónap átfutási idő alatt beépítésre
került 900 000 m3 töltés, 30 000 m3
beton, 74 000 tonna aszfalt, és megépült 32 km szalagkorlát. A befejezési
határidő tarthatóságát nehezítették a
környező anyagnyerőhelyek szűk kapacitása, a 2014. évi csapadékos időjárás,
valamint a 100 napot is meghaladó régészeti akadályoztatás, de a nehézségek
ellenére a projekt az eredeti szerződött
véghatáridőre, 2015. május 29-ére
sikeresen befejeződött.

A

M85 COMPLETED BETWEEN GYŐR AND KÓNY

We have recently had the pleasure of
handing over Hungary’s latest high-speed
road, with a ceremony featuring speeches
from illustrious guests, among them Miklós
Seszták, the Minister of National Development. Following the technical handover
procedure back in May, the M85’s section
between Győr and Kóny was ceremonially
opened to traffic on 16 June. The construction works for the Győr-Enese leg of the same
road had already been completed in April.
As part of the 11.5-billion-forint investment,
6.8 kilometres of 2x2 lane road were built,
including four bridges and two roundabouts
at the interchange with motorway M1. In
addition, three corrections were re-built on
the existing carriageway of road 85. During
the 23-month-long construction period, we
installed 900,000 m3 of embankment material, 30,000 m3 of concrete, 74,000 tonnes
of asphalt and 32 km of guardrails. Despite
the feasibility of the final deadline having
been jeopardised by the insufficient capacity
of nearby borrow pits, the high amounts of
precipitation throughout 2014, and archaeological hindrances that exceeded 100 days,
we managed to complete the project by the
original target date of 29 May 2015.
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Küzdelem
a korrupció ellen:

MONITOROZÁS
A TI valamilyen módszertan alapján, előre meghatározott területeken és időben
nyomon követi a jogszabályok és más
normák alkalmazását, betartását és
betartatását.
KUTATÁS, ELEMZÉS
A gyakorlati tapasztalatokból akkor válhatnak megoldási javaslatok, ha azokat
elemzésnek vetik alá. A TI elemzéseihez
az adott szakterület kutatásai, bevált
külföldi gyakorlatok, nemzetközi standardok nyújtanak segítséget.

TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
MAGYARORSZÁG
z idei első kihelyezett menedzsA mentértekezlet során vezetőink
egy átfogó prezentáció keretében ismer
kedtek meg a korrupció ellen fellépő
Transparency International (TI) Magyarország tevékenységével. A prezentációt követően rövid esettanulmányok keretében,
gyakorlati példákon keresztül vitathatták
meg, hol húzódik egy vállalat érdeke és a
korrupció közötti határ.
Magyarországon a politikai és gazdasági átalakulást széles körben elterjedt
korrupció kísérte. Az erőforrások
szűkössége, illetve rossz elosztása,
a túlbürokratizált jogi és közigazgatási
rendszer, valamint a kölcsönös szívességek hálózata a korrupció strukturális
előidézői. A tervgazdaságról a liberalizált piacgazdaságra való áttérés
néhány szektorban megváltoztatta a
korrupt magatartás alapjául szolgáló
struktúrát, így a rendszerváltozást követően a korrupció számos szektorban
felütötte a fejét.
A Magyarországon folytatott korrupció
elleni küzdelem fontos állomása volt
1996-ban a Transparency International
magyarországi tagozatának megalapítása. Az egyesületi formában működő civil
szervezet célja az volt, hogy a korrupció
természetét, okait, különböző megnyilvánulási formáit kutató tényfeltáró
munkával javaslatokat fogalmazzon meg
a korrupció számára kedvezőtlen közgazdasági és jogi környezet kialakítására.
2007 végén készült el a Nemzeti Integritás Tanulmány, amely megmutatta,
hogy mely területeken a legsürgetőbb
a korrupció elleni fellépés. A szakmai

programok előkészítése és végrehajtása
során a mai napig e kutatás eredményeit
veszik alapul.
Az alapítvány munkáját kuratórium
vezeti, amely egyszerre lát el stratégiai tervezési és operatív funkciókat.
Az alapítvány tevékenységét háromfős
felügyelőbizottság ellenőrzi, és széles
körű szakmai tapasztalattal bíró tanácsadó testület segíti. A TI magyarországi
tagozata anyagilag független a berlini
központtól, azaz tevékenységének finanszírozási feltételeit önmaga teremti meg.
Az alapítvány tevékenységét többek
között nemzetközi alapokból, európai
uniós forrásból, vállalati és egyéni
támogatásokból fedezik. Lássuk, milyen
feladatai vannak a TI magyarországi
tagozatának:
KÖZÉRDEKŰ ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS
A döntéshozók nem mindig veszik fi
gyelembe a döntés által érintett összes
érdeket, érdekcsoportot. Gyakran bizonyos megoldási lehetőségek elkerülik a
figyelmüket, így a TI közhatalmi döntéshozatalok véleményezésével, megoldási
javaslatokkal próbálja az alapszabályában rögzített célokat és értékeket
megvalósítani, érvényesíteni.
TÁRSADALMI SZEMLÉLETFORMÁLÁS
A TI a szélesebb és a szakmai nyilvánosság előtt korrupciós jelenségekre mutat
rá, elemzi azokat, és érveket vonultat fel
amellett, hogy miért érdemes változtatni
a korrupciós gyakorlatokon; milyen haszna származik a változásból az egyénnek
és az egyes közösségeknek.

OKTATÁS
A TI oktatási tevékenysége a jövő szakembereire és a jövő nyilvánosságára irányul.
A TI munkatársai egyetemi, főiskolai és
egyéb rendezvényeken adnak elő diákoknak, jogklinikaprogramban vesznek részt
és a szervezet mindennapi munkájába
önkénteseket, gyakornokokat vonnak be.

IN BATTLE AGAINST CORRUPTION

As part of the year’s first external
management meeting, Colas executives had
the chance to acquaint themselves with the
activities of anti-corruption organisation Transparency International Hungary in the form of a
comprehensive presentation. Subsequently,
members of the company’s management were
introduced to practical examples through a
brief case study, while they were asked to
express their opinions whether a given case
involved corruption or not.
Widespread corruption accompanied the
political and economic transition in Hungary.
Shortages or bad allocation of resources, an
over-bureaucratised legal system and public
administration, and networks based on mutual
favours have remained structural causes of
corruption.
The founding of the Hungarian chapter of Transparency International in 1996 was a milestone
in the history of the country’s fight against
corruption. At the end of 2007, the National
Integrity System study was prepared, which
showed which were the fields where it was
the most urgent to step up against corruption.
Transparency International Hungary still relies
on the findings of this research when preparing
and carrying out professional programmes.
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z egészségvédelmi program 2013ban igen nagy sikert aratott munkatársaink körében, ezért úgy döntöttünk,
hogy idén újra biztosítjuk ezt a lehetőséget
számukra. A program keretében a munkavállalók egészségi állapotának átfogó
felmérésére kerül sor, melyben 34-féle
vizsgálat zajlik, többek között:
• kardiológia, hipertónia (szív- és érrendszeri
vizsgálat, vérnyomásmérés, artériamerevségvizsgálat)
• szív- és érrendszeri kockázat (koleszterin- és
vércukorszintmérés)
• tüdőgyógyászat (légzésfunkciók, szén-monoxidmérés, véroxigén-vizsgálat)
• szemészet (szemnyomásvizsgálat, computeres
látásvizsgálat, szemszárazságteszt)

A

a táplálék útját az emberi testben. 2015ben új sport-egészség-életmód sátor is a
program része lett.
Az idei első állomás Tarcal volt március
31-én, ahol 54 munkatársunk vett részt
a szűrővizsgálatokon. A programiroda
rendelkezésünkre bocsátott 50 darab VIP
kártyát, amely ingyenes és soron kívüli

A 2013-AS SZŰRÉS
HEZ KÉPEST IDÉN
TÖBB ÚJDONSÁGGAL IS SZOLGÁL AZ
EGÉSZSÉGKAMION.

Egészségvédelmi
szűrőprogram 2015
CÉGCSOPORTUNK KIEMELT FIGYELMET FORDÍT MUNKAVÁLLALÓI
EGÉSZSÉGVÉDELMÉRE, EZÉRT A SZOKÁSOS MUNKAKÖRI ALKALMAS
SÁGI VIZSGÁLATOK, FOLYAMATOS MUNKAVÉDELMI, BALESET-MEG
ELŐZÉSI KAMPÁNYOK MELLETT CSATLAKOZTUNK MAGYARORSZÁG
ÁTFOGÓ EGÉSZSÉGVÉDELMI SZŰRŐPROGRAMJÁHOZ.
• teljes testanalízis (testzsírtömegmérés, váz
izomtömeg-mérés, hasi zsírfelület vizsgálata,
testtömegindex)
• testműködés-vizsgálat (ödéma vizsgálata, hallás
vizsgálat, csontok ásványianyag-tartalmának
vizsgálata, bőr hidratáltságának vizsgálata)
A program több anatómiai elemmel bővült
2013-hoz képest annak érdekében, hogy
az emberi testet minél jobban megismerjük. Új virtuális anatómiai mozisátor
várja a kollégákat, egyedi 3D-látvánnyal
és hangelemekkel, melynek segítségével
bepillantást nyerhetünk virtuálisan az
emberi test belsejébe. Megnézhetjük
például a szív vagy a tüdő működését,
vagy végigkísérhetjük a vér, a hang és

belépést enged a szűrőprogram bármelyik
állomásán. A szűrőkamion 2015-ös útvonala a www.egeszsegprogram.eu oldalon
a Helyszínek, időpontok menüpont alatt található. Aki a tarcali helyszínen nem tudott
és a későbbi helyszíneken sem tud részt
venni a programon, de szeretne, igényelje
a korlátozott számban rendelkezésre álló
VIP kártyát Rába Judit HR-generalistánál.
További helyszínek, ahol a munkavállalók
számára elérhető lesz a szűrés:
• 2015. október 16. – Tata
• 2015. október 26. – Debrecen
A fenti helyszíneken 800 munkavállaló
szűrését tervezzük elvégezni. Annak érdekében, hogy elkerüljük a sorban állást és

várakozást, a kollégákat félórás ciklusokba fogjuk beosztani úgy, hogy a reggeli/
délelőtti órákban a fizikai munkavállalók,
majd ezt követően a szellemi munkavállalók kerülnek sorra.
Ahogyan azt már megszokhattuk, a helyszíneken a HR-igazgatóság munkatársával is lehet találkozni, így ha munkaviszonnyal, bérszámfejtéssel, képzésekkel
stb. kapcsolatos kérdés vagy probléma
merülne fel, ott személyesen is segítséget, választ, tanácsot adunk.

MEDICAL EXAMINATION PROGRAMME 2015

The Colas Group devotes special attention to safeguarding the health of its employees.
Consequently, we have joined Hungary’s
comprehensive health-protection programme
to complement regular occupational health
checkups, work-safety and accident-prevention campaigns, and events. The programme
– offering a full-scale assessment of the
participants’ health status – proved to be highly
popular with our co-workers in 2013, prompting
us to provide them the opportunity to take
part again in 2015. The extensive assessment
package covers no less than 34 different tests,
including cardiologic, lung, and eye inspections,
a complete body analysis, and an all-round
body-function exam.
In comparison with the 2013 examination, the
mobile medical lab brings a number of new
features this year. The presentation section
was expanded with some anatomic elements
to provide participants with a more exhaustive
picture of the human body. A new virtual anatomy-cinema tent with unique 3D visualisation
and audio features awaits colleagues, offering
a glimpse into the way our body works. For
instance, we can discover the operation of the
heart or the lung, or follow how blood, sound,
or nutrients travel through the human body.
Moreover, a new sport-health-lifestyle tent
was added to the repertoire of the programme
in 2015.
This year, the first venue was set up in Tarcal,
where 54 of our colleagues showed up on 31
March to take part in the examinations. With
regard to the low number of participants, the
programme office gave us 50 VIP cards allowing free and priority entry into parts of the
lab not provided by the Group. The cards can
be used at any venue of the programme, also
providing access to the lifestyle consulting
and the spectacular anatomy presentation.
The health programme is running nationwide,
and was joined by several employers, as well
as other partners, such as local governments
and non-governmental organisations.
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Újdonságok
az idei képzési
rendszerben

tásként kezeli és ennek megfelelően támogatja munkatársaink nyelvi képzését.
Ez leginkább angol nyelvi képzést jelent,
hiszen a Colas csoport kommunikációs
nyelve az angol, de emellett az orosz
nyelv elsajátítása is támogatott. A képzésre nyelvi szintfelmérést követően, 2-3
fős csoportokban, a munkavégzési vagy
ahhoz nagyon közeli helyen kerül sor.
A képzést Magyarország egyik legismertebb nyelviskolája, a Katedra nyelviskola
segítségével valósítjuk meg.
WORD-, EXCEL-, JDE-KÉPZÉS
Bár szinte valamennyi szellemi munkakört
betöltő munkatársunk a mindennapjaiban
is használja ezeket a programokat, mégis
egyre többen érzik úgy, hogy tudásuk bővítésével, hasznos tanácsokkal növelhető
lenne munkájuk hatékonysága. Ezt mi
magunk is tapasztaltuk: ha munkatársaink bizonyos feladatokat Excelben végeznek el, azzal akár felére is csökkenthetik
a feladat elvégzéséhez szükséges időt.
Ez egy olyan feladatnál, ami havi két
teljes munkanapot vesz igénybe, máris
12 nap megtakarítást jelent évente. Idén
több csoportban fogunk testreszabott,
gyakorlatorientált képzéseket szervezni,
ahol a különböző tudásszinttel rendelkező
munkatársak különböző csoportokba
kerülnek. A képzést a Sämling Üzleti Oktatási Központ segítségével valósítjuk meg.

A KÖZBESZERZÉSI REFERENS ÉS AZ ADÓ
TANÁCSADÓI KÉPZÉS IS SIKERREL ZÁRULT
A KÖZELMÚLTBAN.

képzések sikere nemcsak az
ideális körülményeken múlt,
hanem azon is, hogy a képzésen való
részvétel önkéntes volt, így az tanulhatott, aki szeretett volna. Sokszor
előfordul, hogy az olyan tanfolyamon,
ahol kötelező ott lenni (tulajdonosi
elvárás vagy pályázati feltétel miatt),

A

a résztvevők teherként élik meg azt,
így a fejlesztés nem éri el a célját.
A Colasnál ez másként van.
Bővíteni szeretnénk a fejlesztési lehetőségekbe bevont munkatársak körét,
ezért szeretnénk tájékoztatást nyújtani
idei képzéseinkről, elérhetőségükről és
a fejlesztési célokról.

ANGOL NYELVI KÉPZÉS
Az egyre gyakoribbá váló tulajdonosi látogatások, a külföldi pályázati lehetőségek, illetve az esetleges munkavégzési
lehetőségek mindenkitől megkövetelik
egy vagy több idegen nyelv ismeretét.
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a cégcsoport kiemelt priori-

PÉNZÜGYI KÉPZÉS
NEM PÉNZÜGYESEKNEK
Idén első alkalommal szerveztük meg a
nálunk újdonságnak számító képzést a
TÁMOP projekt keretén belül. A képzés
célja, hogy átfogó vállalati pénzügyi és
számviteli ismereteket adjunk át a résztvevőknek, a számviteli alapoktól kezdve
a pénzügyi kimutatások rendszerén
keresztül a vállalati pénzügyi folyamatok
vizsgálatáig. A képzés főbb témakörei:
pénzügyek, számvitel, vezetői számvitel,
adózás, IFRS, üzleti tervezés. A képzés
azoknak szól, akik bár nem pénzügyi területen dolgoznak, mégis a munkájuk során
pénzügyi fogalmakat kell használniuk vagy
gazdasági összefüggéseket kell átlátniuk.

A mindössze két munkanapos elfoglaltságot jelentő képzésben Magyarország
egyik legnagyobb könyvvizsgáló cége, a
PwC, azaz a PricewaterhouseCoopers Kft.
a partnerünk.
KÉSZSÉGFEJLESZTÉS
Úgy tapasztaltuk, hogy az idei szakmai
értékelések lefolytatásakor többeknek
segítséget jelentett volna, ha tudják, hogyan érdemes visszajelzést adni, mivel
és hogyan lehet motiválni, illetve hogyan
azonosíthatják beszélgetőpartnerük
személyiségjellemzőit. Akár már egy
rövidebb tanfolyam után is könnyebben

A TANFOLYAMOK
NEM JELENTENEK
TÖBBLETKIADÁST
A LEÁNYVÁLLALATOKNAK, VISZONT
MUNKATÁRSAINK
KAMATOZTATNI
TUDJÁK A MEGSZERZETT ISMERETEKET MUNKÁJUK
SORÁN.
képesek lettek volna megfelelően felkészülni és lefolytatni a beszélgetéseket,
akár értékelőként, akár értékeltként.
Az ilyen és ehhez hasonló helyzetek
kezeléséhez szeretnénk segítséget
nyújtani a korábban már megszervezett
Insights alapú készségfejlesztő programunk folytatásával, amely a következőket tartalmazza:
Egynapos Insights tréning, melynek
során a résztvevők megismerik a különböző személyiségtípusok jellemzőit.
Az interaktív tréning során a résztvevők

Aki a fentiek alapján szeretne valamelyik tanfolyamon részt venni vagy kérdése merül fel a képzésekkel kapcsolatban,
a hr@colas.hu e-mail címen jelezheti felénk.

helyzetgyakorlatokon és csoportos
feladatokon keresztül tanulják meg az
egyes személyiségtípusok felismerését,
a hozzájuk való alkalmazkodást, illetve
a leghatékonyabb kommunikációs és
együttműködési formákat.
Az ezt követő háromnapos oktatás többször visszatér az Insights-alapokra, ezért
ez a rész az első alkalom után kis kihagyással kerül megtartásra. A három nap
általában egybefüggő annak érdekében,
hogy minél hatékonyabb legyen a képzés. A három nap alatt a résztvevők
a következőkkel ismerkedhetnek meg:
vezetői szerepek, vezetői kommunikáció,
motiváció és a különböző vezetési stílusok, a vezetői visszajelzések fontossága, szabályai, valamint a visszajelzések
motivációra és teljesítményre gyakorolt
hatása. A képzést a Develor Tanácsadó Zrt. segítségével valósítjuk meg.

NEW ELEMENTS IN THE 2015 TRAINING PLAN

We at the Hungarian Colas subsidiaries have always laid a special emphasis on
developing and expanding the knowledge
base of our colleagues. In this spirit, two
major programmes have recently been
successfully concluded: trainings for public
procurement specialists and tax consultants.
In case of both courses, employees were
offered the chance to participate within
working hours, on external locations, while
the company covered all expenses.
The success of the trainings was attributable
not only to the ideal circumstances, but also
to the voluntary nature of participation. As
it often turns out, people tend to consider
compulsory attendance (rendered necessary
by the proprietors’ expectations or tendering
requirements) as a pointless burden, which
can easily compromise the efficiency of
development.
In 2015 – based on professional experience
and review results – we will continue to
focus on English-language courses, as well
as IT-training schemes targeting improved
proficiency in Word, Excel, and the JDE.
Furthermore, colleagues working in non-financial fields will have the opportunity to
study financial topics, and comprehensive
skill-enhancing trainings will also be available. The courses will not imply extra costs for
subsidiaries, and the employees will be able
to utilise the acquired knowledge on the job.
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bővített körben lefolytatott szakmai értékeléseket mindannyian
érdeklődve vártuk. Vajon milyen eredménnyel zárul a felmérés? És természetesen arra is kíváncsiak voltunk, munkatársainkban milyen érzések maradnak
a felmérési folyamattal kapcsolatban.
A folyamat során azt tapasztaltuk, hogy
az értékelők és értékeltek többsége várta
és üdvözölte a lehetőséget, hogy visszajelzést kaphat kollégájától/vezetőjétől.
A beszélgetések lefolytatásáról írásos tájékoztatót kapott mindenki. A színvonalas
értékelések mellett a tapasztalataink és
a beérkező kérdések azt mutatták, hogy
egy felkészítő – akár néhány órás – tréning vagy workshop még eredményesebbé és pozitívabbá tudta volna tenni ezeket
a beszélgetéseket.
A beérkezett értékeléseket elemeztük
és folyamatosan nyomon követjük.
Az elemzések eredménye természetesen meghaladná nemcsak a cikk,
de valószínűleg a Mozaik terjedelmét
is, így az alábbiakban csupán röviden
foglaljuk össze a főbb pontokat.
A közös célok között kimagasló arányban jelentek meg az alábbiak:
– A 2015. évi üzleti terv megvalósítása
– A projektekért felelős munkatársak körében
a projektek határidőre történő befejezése
az előirányzott eredmények elérésével
– Munkabiztonság fokozása, balesetek megelőzése
és a munkavédelmi képzések növelése
– A garanciális munkák költségeinek, valamint jogi
következményeinek csökkentése, megelőzése
– Az éves szabadságterv teljesítése és a szabadságok folyamatos felhasználása
– A személyi állomány stabilizálása
– Sikeres pályázatok elkészítése, a pályázati
kockázatok minimalizálása és a pályázati nyilvántartások fejlesztése
– Korszerű, gazdaságos technológiák bevezetése,
az energia- és költséghatékonyság növelése
– Gazdasági vonalon a cégcsoport devizaügyletei
nek, kintlévőségeinek kezelése, kompenzálási
lehetőségek és engedményezések gördülékeny
kezelése

A

Szakmai
értékelések
bővített körben

IDÉN A MENEDZSMENT MELLETT VALAMENNYI SZELLEMI
MUNKAVÁLLALÓT, ILLETVE LEÁNYVÁLLALATONKÉNT EGY-EGY
FIZIKAI DOLGOZÓKBÓL ÁLLÓ CSOPORTOT IS BEVONTUNK
A SZAKMAI ÉRTÉKELÉSEK FOLYAMATÁBA.

Személyes célként több esetben is megjelent az igény egy-egy projekt önálló
irányítására, önálló munkavégzésre.
Munkatársaink fontosnak tartották a
cégcsoporton belül azonos területen
dolgozó kollégákkal való kapcsolattar-

tás megerősítését, a tapasztalatcserét.
Erre jó megoldás lenne, ha a jövőben
nem csak saját vállalaton belül, hanem
az egész cégcsoporton belül több munkaterületre lehetne ellátogatni. Szintén
a személyes célok között jelent meg a
technológiai újdonságok megismerése,
valamint azok bevezetése, a saját szakterületen történő szakmai fejlődés, illetve a cégcsoporton belüli előmenetel.
Természetesen a HR-igazgatóság
számára az értékelések legfontosabb
része a képzési igények felmérése volt.

A BESZÉLGETÉSEK
SORÁN A BESZÉL
GETŐKNEK LEHE
TŐSÉGÜK VOLT
AZ ELMÚLT IDŐ
SZAKOT ÉRTÉKELNI,
MEGFOGALMAZNI
AZ ELKÖVETKEZŐ
IDŐSZAK KÖZÖS
ÉS EGYÉNI CÉLJAIT,
IGÉNYEIT.
Nagy örömmel láttuk, hogy mind az
értékelők, mind az értékeltek részéről
komoly igény fogalmazódott meg a képzések iránt, sőt azt vettük észre, hogy
leginkább azokra a képzésekre lenne érdeklődés, amelyeket folyamatosan szervezünk és biztosítunk munkatársaink
számára. Legnagyobb arányban az angol
nyelvi, az informatikai (főleg Word, Excel,
illetve a cégcsoportnál működtetett
informatikai rendszerekkel kapcsolatos)
ismeretek bővítését célzó, a számviteli
és adózási ismereteket bővítő, valamint
a készségfejlesztő (kommunikáció, vezetői készségek) tréningek, képzések iránti
igények jelentek meg.
Minden szakterület megjelölte a különböző szakmai konferenciákon, továbbképzéseken való részvételi igényüket is.
Mind a személyes célkitűzések, mind
a képzésekkel kapcsolatos igények azt

mutatják, hogy a cégcsoport fejlesztő
HR-stratégiája jó úton jár. Mindemellett
kiemelt célunk a fejlesztési lehetőségekbe bevont munkatársak körének
további bővítése, amelynek első lépéseként mindenki szíves figyelmébe ajánljuk a 2015. évi képzési lehetőségekről
szóló cikkünket (lásd: 10. oldal).

A WIDER RANGE OF PROFESSIONAL REVIEWS

Besides members of management, all
office workers and target groups of physical
employees from each subsidiary took part in
this year’s professional reviews. Through the
discussions, supervisors had the chance to
evaluate the period behind us, and – together
with the employees – draw up objectives for
the upcoming months. In return, personnel
were offered an opportunity to express their
individual goals and training preferences.
Our experiences are largely positive, as most
of the reviewers and the reviewed employees
looked forward to receiving feedback from
their colleagues/supervisors.
Among common objectives, the realisation
of the 2015 business plan, the completion
of projects on time and with the targeted results, the improvement of health and safety
indicators, and the continuous utilisation
of paid leaves were the most frequently
mentioned topics. In addition, the stabilisation of the workforce, the propagation of
energy efficiency and cost efficiency, and
the introduction of state-of-the-art efficient
technologies also came up as motives.
On multiple occasions, the wish to work individually and to manage projects surfaced as
personal goals. Many co-workers also found
it crucial to reinforce ties with colleagues
working in the same field within the Group,
and to share experiences. Familiarisation
with the latest technological innovations,
the professional improvement in one’s
area of expertise, and career advancement
within the Group were also among the most
frequently mentioned personal ambitions.
The assessment of training preferences also
formed a significant element within the dialogues. As it turned out, courses to enhance
skills in the English language, IT, accounting,
tax administration, and general purposes
were the most popular with the company’s
employees. Each department also signalled
their intent to participate in various professional conferences and vocational trainings.
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Út- és villamospálya-felújítás

Újpesten

A COLAS ALTERRA KIVITELEZÉSÉBEN TELJES SZÉLESSÉGBEN MEGÚJUL BUDAPEST IV. KERÜLETÉBEN A GÖRGEY
ARTÚR UTCA ISTVÁN ÚT ÉS SZILÁGYI ÚT KÖZÖTTI SZAKASZA.
AZ ÉRINTETT TERÜLETEN HALAD A 12-ES ÉS 14-ES VILLAMOSOK NYOMVONALA IS.

A KERÉKPÁROSOK
NAGY ÖRÖMÉRE
AZ ÚT KÉT OLDALÁN KERÉKPÁRSÁVOK IS HELYET
KAPNAK.

munkálatok 2015 februárjában
kezdődtek és 2016 februárjában
fejeződnek be, így a projektre 13 hónap
áll rendelkezésre. A beruházó Budapest
Főváros Önkormányzata, a megrendelő
a BKK Zrt., a szerződés nettó összege
1,898 milliárd forint.
A projekt keretében felújításra kerül
az István utcai csomópont is, és ezzel
együtt a Deák Ferenc utcai torkolat is
átépül. Akadálymentes, szélső peronok
épülnek a Kiss Ernő utcánál, a Rózsa
utcánál, valamint a Mikszáth Kálmán utcánál. Átépül a Rózsa utcai csomópont is
az út menti járdákkal együtt, illetve megújulnak a zöldfelületek. A projekt része
még a parkolók, illetve az út mentén zöld
szigetekkel osztott járda kialakítása is.
A közúti forgalom a villamossal közös 
pályát fog használni, emiatt a vágánytengely-távolságot 3,6 méterre kellett
növelni a jelenlegi 3,2 méterről. Itt
a vágányzóna monolit bazaltbeton
burkolatot kap. A pályaszakasz több
részén közúti terhet elviselő, vasbeton
pályalemezre fektetett, gumiágyazású,
vályús sínes, burkolt felépítmény épül.
A közúti, egyben villamos vasúti forgalmi

A

sáv és a parkolósávok között létesülnek
a kerékpársávok, a megállóhelyeknél a
peronok mögött elvezetve.
A felújítás keretein belül a teljes villamos-pályaszerkezet felújításra kerül,
a meglévő kopott sínek helyére Phoenix
59R2 rendszerű vályús sín kerül. A szakasz három megállópárja a Kiss Ernő
utcai megállóhely kivételével a jelenlegi
helyük közelében épül át. Mindhárom
megálló szélsőperonos, hasznos hos�szuk 54 méter.
A tervezett út- és villamospálya-átépítés
kapcsán a felszíni csapadékvíz-elvezetés
is megváltozik, ennek megfelelően a
tervezett víznyelőaknák a meglévőkhöz
képest eltérő helyre kerülnek. A tervezett
közvilágítási és villamospálya-felsővezetéktartó oszlopsor miatt a páratlan
számozású oldalon lévő DN 300 PVCcsatorna egy szakaszát ki kell váltani.
A közcsatornába való bevezetés előtt DN
500 műanyag olajkiszűrő akna fogja az
esetlegesen olajjal szennyezett csapadékvizet tisztítani.
A felújítás teljességére jellemző, hogy még
az ingatlanok energiaellátását végző szabadvezetékes hálózat is átépítésre kerül.

TRAMLINE AND ROAD
RECONSTRUCTIONS IN ÚJPEST

In Budapest’s District IV, Colas Alterra
Zrt. is giving Görgey Artúr Street a complete
makeover between István Road and Szilágyi
Road. Tramlines 12 and 14 also pass through
the affected section.
The works were launched in February 2015, and
are expected to come to a close by February
2016, allowing 13 months for the entire job.
The investor is the Local Government of Buda
pest, the client is the Centre for Budapest
Transport, and the net value of the contract
amounts to 1.898 billion forints.
The project also involves the conversion of
the István Street junction. Accessible lateral
platforms will be built at three locations, while
the upgrade of the Rózsa Street junction will
cover the renovation of sidewalks and green
surfaces. Furthermore, the establishment of
parking spaces and sidewalks with curbside
gardens also form a part of the scheme.
Trams and motor vehicles will share the new
lanes – consequently, the distance between the
track centres had to be increased to 3.6 metres
from the previous 3.2 metres. Here the road will
receive a monolith basalt concrete pavement.
Bicycle lanes will be set up between the shared
lanes and the parking lanes, and lead through
behind the platforms at tram stops.
The reconstruction project comprises the
replacement of the complete tram-track
structure: old, worn-out tracks will be substituted with Phoenix 59R2-type girder rails.
The planned road and tramway remodelling
will completely transform the surface-drainage
system, requiring the relocation of storm-drain
inlets. The comprehensive nature of the
investment is illustrated well by the fact that
even the power network supplying the adjacent
properties will be rebuilt.
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Megújul
a villamosalagút

problémát is felvetett volna, így ezért
vízzáró beton alkalmazása mellett dön
töttünk. A bordák helyett vastagabb
falszerkezetet építünk, ami a vésés egyszerűsítése, illetve az amúgy is gyenge
falszerkezet stabilitása szempontjából
volt fontos.
Jelenleg az új alaplemez kialakításához
szükséges bontási munkák zajlanak, és
– annak ellenére is, hogy a munkavégzés
a vártnál lassabban haladt – most már
jól látható, hogy az eredeti szerkezeti
koncepció átalakítása mennyire fontos
lépés volt.

a Lánchíd budai hídfőjénél
A COLAS ALTERRA
ÉPÍTI ÁT A MEGLÉVŐ ALAGUTAT, ÉS
A FELADAT RÉSZEKÉNT MEGÚJUL
A KAPCSOLÓDÓ
VILLAMOSVÁGÁNY,
A MEGTÁPLÁLÓ
EGYENÁRAMÚ
HÁLÓZAT ÉS A KAPCSOLÓDÓ EGYÉB
INFRASTRUKTÚRA
IS.

munkaterület-átadás 2015.
február 12-én megtörtént, a
villamospálya forgalomnak történő
átadása és a kivitelezési munkák befejezésének határideje 2016. március
12. A projekt célja az újonnan vásárolt
CAF villamosok űrszelvényének már
megfelelő, növelt belső méret kialakítása, illetve a vágányívek sugarának
megnövelése.

A

TRAM TUNNEL REBUILT NEAR
BUDAPEST’S CHAIN BRIDGE

A MUNKA MEG
KEZDÉSE ELŐTT
AZ EDDIGIEKNÉL
IS FONTOSABB
SZEREPET KAPOTT
A GONDOS ELŐ
KÉSZÍTÉS ÉS
TERVEZÉS.
Első ütemként jelenleg a Clark Ádám
téri körforgalom alatti alagútszakasz
felújítása zajlik, azaz az 1908-ban
épült alagút falának visszavésése és
a régi – teherviselő szereppel már nem
bíró – poroszsüveg födém eltávolítása,
a jelenlegi körforgalmi rend fenntartása
mellett. Mivel 1988-ban egy jó minőségű és megfelelő teherbírású födém
készült a meglévő fölé, a kivitelezés

során ezt a födémet meg kell tartani,
így az alagút átalakítása kvázi „milánói”
módszerrel történik.
A munka megkezdése előtt a szokásos
nál is fontosabb szerepet kapott az
előkészítés, amely részben jelenleg
is zajlik. Ennek során már a tényleges
munkavégzés előtt felülvizsgáltuk az
alagút tartószerkezetét, amely egy
vis zonylag vastag, de igen gyenge

vasalatlan betonszerkezet. A Colas
Alterra mérnöki csoportjának bevonásával számba vettük a lehetséges
megoldásokat, amelyek a legrosszabb
statikai állapotban is biztosítják az
alagút megmaradó szerkezeteinek állékonyságát. Végül a földnyomás csökkentésével kialakított nyitott munkagödör,
valamint a megmaradó födém időszakos alátámasztása mellett döntöttünk.

Másrészről az alagútszerkezet bontási
ütemeinek szervezésével tervezzük
elérni a legoptimálisabb teherátadást a
meggyengített, meglévő falszerkezetre.
Az előkészítés másik fontos eleme a
kiviteli tervekben szereplő, bordákkal
merevített vasbeton keretszerkezet
módosítása. Az eredeti tervek szerint
a visszavésett betonszerkezetre kellett
volna vízszigetelést készíteni, ami több

Colas Alterra Zrt. is currently remodelling
the tramway tunnel located at the right bank
bridgehead of Budapest’s Chain Bridge. Essentially, the job covers the partial conversion
of the existing tunnel, while other segments of
the structure are dismantled and rebuilt. The
assignment also includes the upgrade of the
tram tracks, the direct current network, and
other related infrastructures.
The job site was handed over to Alterra on 12
February 2015, and the completion deadline
for the works – as well as for opening the
tramway to traffic – is 12 March 2016. The goal
of the project is to increase tramway curve radiuses and expand the interior dimensions of the
tunnel, as the current clearance is insufficient
for the CAF trams recently purchased by the city.
In the first phase, the reconstruction of the tunnel section underneath the Clark Ádám Square
roundabout is in progress, while we maintain
the original traffic order. The old walls of the tunnel – built in 1908 – are carved back, and the
so-called Prussian vault elements are removed,
because they no longer have a role in the
support system. In 1988, a new, high-quality
cover slab was built above the original – as the
load bearing of the new structure is sufficient,
it is to be kept. This means that, in essence,
the conversion of the tunnel is performed with
the Milan method.
Prior to starting the works, the emphasis on
preparations was even greater than usual: with
the involvement of Colas Alterra’s engineering
team, we considered all possible solutions.
Ultimately, we opted for an open-ditch method
with the reduction of soil pressure, and the
temporary shoring of the remaining cover slab.
By optimising the organisation of demolition
phases, we wish to reach the best possible
load transfer onto the weakened existing wall
structure. At the moment, the demolition works
required for creating the new base slab are
under way.
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Végre megszépül

a Nyugati tér

A FŐVÁROS EGYIK LEGFORGALMASABB BELVÁROSI
TERE ÉVEK ÓTA MEGÚJÍTÁSÉRT KIÁLT. A COLAS ÚT ÉS
A COLAS ALTERRA VÁRHATÓAN EZ ÉV SZEPTEMBERÉRE
ÚJJÁVARÁZSOLJA A NYUGATI TERET.
nagy volumenű rekonstrukció keretében átépül a Skála Metró előtti
gyalogos felület, amely több mint harminc
éve épült, s a közelmúltban olyan mértékben leromlott az állapota, ami méltatlan
egy ilyen frekventált belvárosi térhez.
A tervek szerint az időközben feleslegessé

A

vált objektumok elbontásával és a térhasználat optimalizálásával egy élhetőbb,
funkcióját jobban ellátó tér épül, amely az
átmenő gyalogos forgalom mellett a térfunkcióknak (kiülő térhasználat, találkozási
pont, agórajelleg) is helyet ad. Az aluljáróba levezető lépcsőkarok összetolásával

a felszíni terület nagyobb lesz, ezáltal is
növelve a térben rejlő lehetőségeket.
A munka jóval több a megszokott felszínrendezési feladatoknál, mivel a tér nagy
része aluljáró felett, különböző szerkezeti
elemekre épült, és az átalakítás során is
több szerkezetátalakítás történik majd.

NYUGATI SQUARE RECEIVES A
MAKEOVER – AT LAST

A MEGÚJULÓ TÉR
GRÁNITSÁVOKKAL
MEGSZAKÍTOTT
MÉSZKŐ BURKOLATÚ LESZ,
NÖVÉNYKAZETTÁKKAL, PADOKKAL ÉS MÁS
TÉRELEMEKKEL,
VALAMINT ÚJ KÖZVILÁGÍTÁSSAL.

Födémszakaszok visszavésése, faltartók
és új födémek építése, gépészeti terek
átalakítása, szigetelési feladatok teszik a
munkát komplexé. A főváros belső kerületeiben megszokott forgalmi nehézségek
mellett a kis területet érintő egyéb beruházások is nehezítik a vállalt százhúsz
napos határidőre történő kivitelezést.
A munkálatokat május közepén kezdtük
meg a szükséges bontásokkal. Az átépítés
alatt a teret elzárjuk a gyalogosforgalom
elől, ez a lezárás az aluljáró egy részét is
érinti. A megújuló tér gránitsávokkal megszakított mészkő burkolatú lesz, növénykazettákkal, padokkal és más térelemekkel,
valamint új közvilágítással. A munka
várhatóan szeptemberben készül el.

For years, one of the busiest squares in
Budapest’s city centre has been in desperate
need of renewal. Colas Út Zrt. and Colas Alterra
Zrt. are expected to complete the makeover of
Nyugati Square by September 2015.
Under the large-scale reconstruction scheme,
the pedestrian area in front of the Skála Metro
department store will be refurbished – this
surface was built over 30 years ago, and it has
been in a highly deteriorated state for some
time, which is unacceptable for such a lively
square in the heart of the city.
By removing the objects that have become
unnecessary, and optimising the use of spaces,
the new design aims to create a liveable public
space that conforms better to its intended function (a central hub, meeting point, and venue
for various outdoor events). After pushing
together the arm-shaped staircases leading to
the adjacent underpass, the size of the surface
area will become bigger, thus broadening the
possibilities offered by the square.
The job is much more complex than usual
surface-reconstruction works, because most
of the square was built on a variety of structural
components over a system of pedestrian
underpasses, and this requires a series of
significant structural transformations. Carving
back cover slabs, building new slabs and support structures, establishing utility segments,
and installing waterproofing all form parts of
the assignment. In addition to traffic-related
difficulties typical to projects in Budapest’s
city centre, other investments running simultaneously on the site also make it challenging to
keep the 120-day deadline.
We kicked off the works in mid-May with the
demolition phases. During the reconstruction,
the square will be closed for pedestrian traffic,
which will also affect certain sections of the
underpass. The new surface will be composed
of limestone paving blocks decorated with
granite strips, planter boxes, and benches, and
a completely new public-lighting network will
also be installed. The works are expected to
come to a close by September.

Nyugati tér a 80-as években
Bár ma már csak a 4-es és 6-os villamosok járnak a Nyugati téren, nem volt ez
mindig így. 1981 előtt ugyanis több villamosvonal is itt haladt át, sőt a Nyugati téren
volt többek között a 47-es és a 49-es járatok végállomása is. Ezeket aztán több
áthelyezés után 1980-ban rövidítették vissza a Deák térig, nagyrészt a tér átépítése,
a metrómegálló és a felüljáró kialakítása miatt. Akkoriban újdonságnak számító
megoldás volt, hogy a tér alatt húzódó aluljárót egybenyitották a valamivel később
megnyílt Skála Áruház alagsori szupermarketjével és homlokzati erkélyrendszerével.
Ugyancsak érdekes újítás volt, hogy az aluljáró és a metró egyik feljárója bevezetett
a Nyugati pályaudvar hátsó részéhez, az ingavonatokhoz. Az természetesen vélemény
kérdése, hogy a meglehetősen nagy aluljárórendszer hasznos-e vagy káros, hiszen
a kilencvenes évekre megnőtt az utcai árusok, zenészek, hittérítők, hajléktalanok és
bűnelkövetők száma. A tér Jókai utcához közelebb eső része ugyanakkor a régvolt
napokat idézi: a „forgó óra”, amely a pontos időt és a hőmérsékletet is jelzi, kedvelt
találkozóhellyé, és így alapvető városi intézménnyé vált.
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Megújuló főút
Jász-Nagykun-Szolnok megyében

A KÜL- ÉS BEL
TERÜLETEKEN
KÜLÖNBÖZŐ
FELADATOKAT
ELVÉGEZVE,
SIKERESEN ÁTADTUK A FŐUTAT.

buszmegálló és buszöböl kialakítása és
áthelyezése szórványos talajcserével és
hidegremixszel volt a feladat. A beruházás keretében két híd is felújításra került,
illetve kiváltottuk a hírközlő vezetékeket,
és madárvédő fal is épült.
A belterületi szakaszon megközelítőleg
1 km hosszan csapadékvíz-csatornaépítés és pályaszerkezet-csere, kis feszültségű és közvilágítási hálózat átépítése,
burkolatmegerősítés és padkarendezés
mellett még belterületi utak építése is a
kivitelezés részét képezte. A felsoroltak
mellett a belterületi szakaszon a beruházás során egy híd is felújításra került,
számottevő mennyiségű hírközlő kábel
kiváltása és két forgalomcsillapító sziget
is kivitelezésre került.
Jelenleg a munka adminisztratív lezárása
is a végéhez közeledik, így büszkén je
lentjük ki, hogy mind műszakilag, mind
szerződéses kötelezettségeinket tekintve
eredményesen és sikeresen lezártuk a
Colas Út egy nagyobb lélegzetű munkáját.

A 31-ES FŐÚT 30 KILOMÉTERES, JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
MEGYEI SZAKASZÁNAK 11,5 TONNÁS MEGERŐSÍTÉSÉT
A COLAS ÚT VÉGEZTE.
013. október 21-én a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel mint megrendelővel aláírásra kerültek a szerződé
sek, amelyek a Colas Út Zrt. és a Duna
Aszfalt Kft. konzorciumát mint a közbeszerzési eljárás során nyertes kivitelezőket
– társaságunk vezetésével – felkérték az
összesen mintegy 30 km-es feladat meg
valósítására. Az ezzel együtt járó összes
felelősséget és lehetőséget a frissen felálló Nagy Projektek Igazgatósága kapta.

2

A projekt két külön szerződésbe foglalt
részből, külterületi és belterületi sza
kaszokból állt. A mindösszesen hat
szakaszból – 55%-os konzorciumi ré
szesedésünknek megfelelően – 14 km
külterületi és 3 km belterületi szakasz
kivitelezése volt a feladat 5,18 milliárd
forint átalányáron. Akkor még csak hit
tünk benne, dolgoztunk érte, de mára
tény: mind a kül-, mind a belterületi
szakaszokon a műszaki átadás-átvételt

2015. március 31-én sikeresen, határidőre lezártuk.
A megvalósítható műszaki tartalom
szerint a feladat különböző volt a külés belterületeken. A külterületi sza
kaszokon (Pest megye határától a
jászberényi elkerülőig, az elkerülőtől
Jászjákóhalmáig, illetve Jászjákóhalma
és Jászapáti között) burkolaterősítés,
jellemzően kétoldali, 0,75-1 méteres
szélesítés, padkarendezés, ívkorrekciók,

FŐBB MŰSZAKI PARAMÉTEREK
Kiépítés jellege
Külterületi szakaszok:

2×1 forgalmi sáv, kétoldali szélesítés,
padkarendezés, esetleges talajcsere
és minimális hidegremix

Belterületi szakasz:

2×1 forgalmi sáv, csapadékcsatorna,
kis feszültségű és közvilágítási hálózat átépítése

Hossza:

14 km+3 km belterület

Hídépítés:

3 db híd felújítása

Főbb útépítési mennyiségek mindösszesen
Töltés:

17 800 m3

Védőréteg:

35 500 m3

Padka:

30 200 m3

Ckt- és C12-építés:

10 800 m3

Aszfalt:

93 300 t

A műszaki megvalósításért és irányításért elismerés illeti Kaiber Krisztián és
Hrutka Péter művezetőket, Sebők László
aszfaltos művezetőt, Vibihál K. Balázs
munkahelyi mérnököt és Szentgyörgyi
Zsolt építésvezetőt.
MAIN ROAD UNDERGOES RECONSTRUCTION
IN JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK COUNTY

Colas Út has recently concluded the
11.5-tonne pavement reinforcement on the
30-km-long Jász-Nagykun-Szolnok County
section of main road 31. The contracts for the
job were signed on 21 October 2013 between
the National Infrastructure Development
Agency (NIF Zrt.) and the consortium uniting
Colas Út Zrt. (as consortium leader) and Duna
Aszfalt Kft.
In accordance with our 55% consortium share,
Colas Út was required to complete segments
adding up to 17 km, at a lump-sum price of
5.18 billion forints – 14 km outside, and 3 km
within built-up areas. We worked hard for it,
we believed in it, and we can now say this for a
fact: the technical handover was successfully
completed on 31 March 2015, within the set
deadline.
In terms of the technical scope, the job can
be divided into two main categories. Outside
built-up areas, our tasks included pavement
reinforcement, 0.75-1 m pavement widening,
the reconstruction of shoulders, the correction of curves, and the establishment of bus
stops, involving – at some locations – soil
replacement and cold remix.
Within cities and villages, we were required to
build storm-drain systems on a total length of
nearly 1 km, replace the pavement structure,
upgrade the low-voltage and public lighting
power networks, renovate the shoulders, and
build some of the adjacent roads.
Regarding the execution and supervision of
works, we have to tip our hats to foremen
Krisztián Kaiber, Péter Hrutka, and László
Sebők, site engineer Balázs K. Vibihál, and
site manager Zsolt Szentgyörgyi, who completed his first job after returning to Colas.
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Folytatódik a főút felújítása

Hevesben is
A COLAS ÚT FOLYTATJA A 31-ES FŐÚT FELÚJÍTÁSÁT JÁSZNAGYKUN-SZOLNOK MEGYE UTÁN A HEVES MEGYEI SZAKASZON IS
Colas Út Zrt. vezetésével létrejött
konzorcium nyerte el a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-től a 31-es
főút Heves megyei szakasza 11,5 tonnás
megerősítésének kivitelezési munkáit,
amely összesen mintegy 23 kilométeres
felújítást, átépítést jelent.
A projekt szakaszhatára az elmúlt időszakban lezárt 31-es főút Jász-NagykunSzolnok megyei felújításának szakaszhatárához csatlakozik. Ez a projekt is
külterületi és belterületi szakaszokból áll,
de azok nincsenek külön szerződésekbe
foglalva, ami megkönnyíti a háttérben
folyó adminisztrációt. Az összesen

A

három külterületi és három belterületi
szakaszból álló kivitelezésből 64%-os a
részesedésünk, így mintegy 3,95 milliárd
forintért 8 km külterületi és közel 7,5 km
belterületi szakasz kivitelezését kell elvégeznünk, de jelentősen eltérő műszaki
tartalommal, mint Jász-Nagykun-Szolnok
megyében.
A külterületi szakaszokon (Jász-Nagykun-
Szolnok megyehatárától Heves belterü
letéig illetve Heves és Tenk belterületek
között) burkolaterősítés, jellemzően
egyoldali, 1,5-1,75 méteres szélesítés,
padkarendezés, ívkorrekciók, buszmegálló és buszöböl kialakítása a feladat.

FŐBB MŰSZAKI PARAMÉTEREK
Kiépítés jellege
Külterületi szakaszok:

2×1 forgalmi sáv, egyoldali szélesítés, padkarendezés, talajstabilizáció és hidegremix.

Belterületi szakaszok:

2×1 forgalmi sáv, csapadékcsatorna,
kis- és középfeszültségű és közvilágítási
hálózat építése-átépítése, egyéb vízi,
energia- és hírközművek építése, kiváltása
vagy védelembe helyezése, esetleges
talajcsere, illetve vasútépítés, körforgalmú
csomópont építése, talajstabilizáció

Hossza:

8 km + 7,5 km belterület

Vasútépítés:

szintbeli vasúti keresztezés építése

Főbb útépítési mennyiségek mindösszesen
Töltés:
Átereszek építése (0,4–1,2 m):

59 120 m3
2 938 m

Talajstabilizáció:

26 600 m

Védőréteg:

21 900 m3

Hidegremix:

14 300 m3

Ckt-építés:

16 500 m3

Aszfalt:

46 000 t

3

RENOVATION OF MAIN ROAD
CONTINUES IN HEVES COUNTY

Az építendő pályaszerkezet a teljes
felületen tartalmaz hidegremixet hozzá
adott kőanyaggal, illetve Ckt-t és két
aszfaltréteget. A szélesítéseknél ez
meszes talajstabilizációval és homokos
kavics védőréteggel egészül ki. A fentiek
mellett a feladat része több kilométer
hosszan hírközmű kábelek kiváltása és
védelembe helyezése.
A belterületi szakaszokon, Hevesen
5 kilométer hosszan, illetve Tenk
településen 1,5 kilométeren, szintén
változatos feladatok várnak a Colasra.
Megközelítőleg 1,4 km hosszan
csap adékvíz-csatornaépítés, illetve
elszórtan, összesen mintegy 1,9 km
hosszan pályaszerkezet-csere meszes
talajstabilizációval lesz a feladat. Ezen
kívül kisfeszültségű és közvilágítási
hálózat kiváltása és védelembe helyezése, 1,4 kilométernyi közvilágítási
hálózat építése (amely még tervezés

alatt áll), ivóvíz- és gázvezeték-háló
zat védelembe helyezése is része
a kivitelezésnek. 2,5 kilométeren
hagyományos, 3,5 kilométeren pedig
optikai hírközmű földkábel bontása és
építése, valamint burkolatmegerősítés
és padkarendezés mellett még belterületi utak és buszöblök építése is a
feladatunk. A felsoroltak mellett a belterületi szakaszon a beruházás során
egy körforgalmú csomópont és egy
szintbeli vasúti keresztezés kialakítása
is kivitelezésre kerül.
Mind a kül-, mind a belterületi szakaszokon a munkaterület-átadás 2015.
április 3-án megtörtént. Az azóta eltelt
időszakban a fakivágások, lőszermentesítés és folyamatos előkészítő munka
mellett 11 darab lámpás terelésben
és egy teljes útzárban dolgozunk
folyamatosan. Május első hetében a
kész Ckt-rétegen több terelésben már

A KÜLTERÜLETI
SZAKASZON
A BURKOLAT
ERŐSÍTÉS MELLETT
1,50–1,75 MÉTERREL SZÉLESÍTJÜK
IS A FŐUTAT.
aszfaltozási munkák folytak. A 2016.
január 8-i átadáshoz feszített ütemű
munkavégzés szükséges. Az összesen
280 napos átfutási időben egy téli
időszak, illetve a 30 napos műszaki
átadás-átvétel és adminisztratív lezárás
is ezt követeli meg.

Under the leadership of the Colas
subsidiary, the consortium of Colas Út Zrt. and
HE-DO Kft. won the National Infrastructure Development Agency’s tender for the 11.5-tonne
reinforcement of main road 31 in Heves
County. The job entails various developments
and reconstructions on a 23-km-long stretch
of the traffic corridor.
The project is adjacent to the Jász-Nagykun-Szolnok County leg of the same road, where we have
recently finished a similar reconstruction job.
Colas Út has a 64% share from the six sections
in Heves in a value of 3.95 billion forints, which
means we will have to complete works on 8 km
outside, and nearly 7.5 km within built-up areas.
On sections between settlements, the
technical scope prescribes pavement reinforcement, single-side pavement widening,
the refurbishment of shoulders, the correction
of curves, and the establishment of bus stops.
In addition, we will also have to perform the
relocation of telecommunication cables on a
length of several kilometres.
Within the affected towns and villages, Colas
is awaited by a similarly large variety of duties:
besides the construction of storm-water
drains and the reconstruction of the pavement
structure, the assignment comprises the
relocation and protection of low-voltage and
public lighting power lines, and we are also
to build some of the adjacent minor roads
together with a number of bus pull-outs.
On 3 April 2015, we took over the work sites
on all sections. In the weeks since, we have
been working continuously with the help of 11
traffic-light-controlled lane closures and one
full road closure, while tree cutting and other
preparatory works have also been roaring
ahead. The first week of May already saw
asphalting works at some locations.
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Aszfaltozási munkák

Berettyóújfaluban

A BERETTYÓ FOLYÓ PARTJÁN ELTERÜLŐ
KISVÁROSBAN ZAJLÓ MUNKÁLATOKHOZ A COLAS ÚT DEBRECEN-APAFAI
ASZFALTKEVERŐJE BIZTOSÍTOTTA
A SZÜKSÉGES ASZFALTMENNYISÉGET.

EPACK-TELEPHELY
ASZFALTOZÁSI MUNKÁI
A Társ-95 Kft. által megrendelt projekt
keretében valósultak meg Berettyóújfaluban az EPACK-telephely bővítésének
aszfaltozási munkái. A beépített aszfalt
mennyiségének eloszlása a következőképpen alakult: 64,65 köbméter AC-11
(F) kopóréteget átlag 3,5 centiméteres,
129,30 köbméter AC-22 (F) kötőréteget pedig átlag 6 cm vastagságban

AZ EPACK
TELEPHELYÉN
193,95 M3
ASZFALTOT
ÉPÍTETTÜNK BE.

építettünk be. A projekthez szükséges
aszfaltmennyiséget a Debrecen-Apafán
található aszfaltkeverőnk biztosította.
A projekttel kapcsolatban a műszaki
átadás-átvétel sikeresen lezárult, a
munkát határidőre elvégeztük.
A TÓHÁT UTCA ASZFALTOZÁSA
Szintén Berettyóújfalun valósult meg
a Tóhát utca aszfaltozása, amelyet a
Berettyó-Útép Kft. rendelt meg. A pro
jekt keretein belül a meglévő útalapra
kiékelésként 200 köbméter M22-es
zúzottkövet építettünk be 3-5 cm vastagságban, ezt követően 260 köbméter
AC-11-es kopóréteg került beépítésre
5 centiméter vastagságban, melyet
szintén a Debrecen-Apafán található
aszfaltkeverőnk biztosított. A projekttel
kapcsolatban a műszaki átadás-átvétel
itt is sikeresen lezárult, a munkát határidőre elvégeztük.

ASPHALT-LAYING WORKS
IN BERETTYÓÚJFALU

Colas Út has recently been performing
asphalting jobs at multiple locations in
Berettyóújfalu. Located at a distance of only
45 km away, our Debrecen-Apafa mixing
plant provided hotmix for the works in the
small town spread out on the banks of the
Berettyó River.
Asphalt-installation works related to the
expansion of the EPACK industrial depot were
ordered from Colas Út Zrt. by Társ-95 Kft.
As the most important part of the project,
we were required to lay 193.95 m3 of hotmix:
64.65 m3 of AC-11 (F) wearing course in an
average thickness of 3.5 cm, and 129.30 m3
of AC-22 (F) binding course in an average
thickness of 6 cm. The Colas mixing facility set
up at Debrecen-Apafa supplied the asphalt
quantities necessary for the construction.
The technical handover for the project has
been closed successfully, thus we completed
the works before the deadline.
The pavement construction in Tóhát Street
– on assignment from Berettyó-Útép Kft. –
also took us to Berettyóújfalu. To improve the
existing road base, we kicked off the project
by spreading 200 m3 of M22 crushed stone in
a thickness of 3-5 cm, followed by the installation of 260 m3 of AC-11 wearing course in a
5-cm-thick layer. Similarly to the EPACK depot
investment, the technical handover procedure
was concluded without any problems, and
we managed to keep the specified deadline.
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újabb sípszó után kezdődött a kör elölről
– mindez két hónapig tartott.
A bontással párhuzamosan februárban
elindult az alépítmény felhúzása is, ami
az északi oldal után már rutinfeladat
volt. A déli felszerkezet tolása június
elején vette kezdetét, majd a sikeres
elhelyezést követően megkezdődött az
északi és déli acélszerkezet összeillesztése. Terveink szerint a nyár végére a
híd és a csatlakozó pályák is a helyükre
kerülnek és az októberi szerződéslezárás
előtt egy hónappal a forgalom számára
át tudjuk adni az új „Százlábú hidat”.

Befejezéshez közeledik

a „Százlábú híd”
felújítása
ELTELT EGY BŐ ESZTENDŐ A MUNKAKEZDÉS ÓTA, A KEREPESI ÚT
ARÉNA PLAZA ÉS DÓZSA GYÖRGY ÚT KÖZÖTTI SZAKASZÁRA RÁ
SEM LEHET ISMERNI. AZ ÉSZAKI ÚTSZAKASZT A KÖZLEKEDŐK
KARÁCSONY ELŐTT VEHETTÉK BIRTOKBA, ÉS GŐZERŐVEL FOLYNAK A DÉLI OLDAL MUNKÁLATAI IS.
z ütemtervnek megfelelően készült
el a a kivitelezést végző KC-2013
Konzorcium az új északi hídszerkezettel,
a közműkiváltásokkal és az útpályaépítéssel is. Jól vizsgázott a CFA-cölöpös
hídfő, amely a szögtámfalas alaptest
helyett került kialakításra. Az előzetes
várakozásoknak megfelelően jelentős
időbeli megtakarítás mutatkozott a hát
rahorgonyzott szádlemezvédelemmel
kialakított munkagödör elhagyásával.
Beigazolódtak azon félelmeink is, amelyek a régi hídfőt alkotó súlytámfalak ter-

A

veinek hiányából fakadtak. Több helyen
is a feltételezettől eltérő geometria körvonalazódott, voltak támfalak, amelyek
2 méter helyett 4,5 méter szélességben
épültek, és voltak falszakaszok, amelyek
a töltéstestben voltak eltakarva, és semmilyen feljegyzésen nem szerepeltek, sőt
olyan is volt, aminek az alapozása 3 méterrel a terepszint felett félbeszakadt.
Ezeket az eltéréseket – természetesen
a tervezők bevonásával – a cölöpök
módosított elhelyezésével rugalmasan
tudtuk ellensúlyozni nem veszélyeztetve

A PROJEKTBEN
RÉSZTVEVŐK MELLETT A MÉDIA ÉS
A MÁV IS KIEMELT
FIGYELMET FORDÍT
A PROJEKTRE,
HISZEN JELENLEG
EZ A FŐVÁROS
LEGNAGYOBB
MŰTÁRGYÉPÍTÉSI
FELADATA.
az építési állékonyságot és az elkészült
szerkezet műszaki megfelelőségét.
Az alépítményekkel párhuzamosan folyt
a felszerkezet helyszíni összeillesztése
és korrózióvédelme, majd öt hónappal (!)
a munkaterület átvétele után megindult
a híd tolása. Az esemény nagy érdeklő
dés és körültekintés mellett zajlott, hiszen jelenleg ez a főváros legnagyobb
műtárgyépítési beruházása.
Szerencsére minden a tervek szerint
zajlott, így a sarukra helyezett hídon és
a csatlakozó útpályán megindulhattak
a közműcsatlakozás-kiépítések és a
befejező munkák. Az átadás előtti zsúfolt
felvonulási területen a Colas Út kollégái
is oroszlánrészt vállaltak a munkából,
és rugalmasságuk nagyban hozzájárult
a híd forgalomba helyezési eljárásának
határidő előtti megindításához. Így az
évzáró rendezvények előtt a nyakkendőkötés mellett maradt idő még egy kis

aszfaltmarásra is a december 12-étől
átvett új munkaterületen.
Elteltek az ünnepek és a déli híd szerkezetének bontásával január 5-én elindult
a 2015-ös év. Az északi felszerkezet
kialakítása szerencsésebb volt a bontás
szempontjából, mert ott minden vágány
közben pillérek támasztották alá a gerendákat, ezzel szemben délen csak a
támasz felében állt egy pillérsor. A vágányonkénti bontás így nehézállvány-provizóriumokkal és olykor több tíztonnás
elemek kivételével volt csak megoldható,
amibe esetenként a 400 tonnás Liebherr
„foga” is beletört. A csikorgó hideg és
a helyenként 40-es köracélokkal tele
tűzdelt betonok ellenére a bontás is
menetrend szerint haladhatott.
Egy kivitelezés során borítékolható, hogy
olykor nem várt külső tényezők zavarnak
bele az egyes munkafolyamatokba – nem
volt ez másképp ebben az esetben sem.
A bontás idejére a MÁV forgalmász szak
emberei igyekezték redukálni a Keleti
pályaudvar forgalmát a vágányzárak miatt,
s egyes szerelvényeket más-más pályaudvarra irányítottak. A sors fintora, hogy
nem sokkal a bontás megkezdése után a
Déli pályaudvarra vezető Kis-Gellérthegyi
alagút főtéje beomlott, így a vonatforgalom
ottani kiszervezésével a Keletibe az általános menetrendhez képest is több vonat
közlekedett. A régi szerkezet rosszul viselte
a törőfej okozta vibrációt, aminek következtében az egyik oldal vésésekor a másik
oldalon kavicsok és kis betondarabok
hullottak alá. A napi munkavégzésnek így
sajátos ritmusa alakult ki az átrobogó szerelvények védelmében: pár perc vésést egy
éles sípszó szakított meg, majd elrobogott
alattunk egy Flirt, IC vagy Fecske, majd

COLAS REBUILDS “CENTIPEDE” BRIDGE

The road section between the Aréna
Pláza shopping mall and the Dózsa György Road
junction was opened to motorists before last
Christmas, and works on the southern side are
currently roaring ahead. We completed the new
northern bridge structure, the utility relocations,
and the road-construction works on schedule.
The in-situ assembly and anti-corrosion coating
of the superstructure ran simultaneously with
works on the substructures. Just five months
after taking over the work site, we managed to
commence the launching of the bridge structure.
Fortunately, everything went according to plans,
opening the way for public-utility installation
and finishing works on the bridge lowered
onto the bearings and the adjacent roadbed.
After the holidays, we greeted the new year by
starting the demolition of the southern bridge
structure on 5 January 2015.
As a peculiar twist of fate, the roof of the Kis-
Gellérthegyi tunnel – providing entry to Budapest’s Déli (southern) railway station – caved
in just days after the commencement of the
bridge demolition. Trains were diverted to the
Keleti (eastern) station, resulting in exceedingly
busy rail traffic below the “Centipede” bridge.
The old structure did not take the drill’s vibration well, causing gravel and concrete chunks
to rain down onto the tracks. This gave the daily
works a rather extraordinary pace: a couple
of minutes of work interrupted by the sharp
sound of a whistle; then a train would speed by
underneath; then another blow of the whistle to
start the whole cycle over again – and this went
on for two entire months.
Simultaneously with the demolition, we started
erecting the substructure in February. Launching of the southern superstructure started in
June, and according to our calculations, we will
manage to open the “Centipede” to traffic one
month before the contractual deadline would
expire in October.
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„És mégis mozog a Föld!”
Az Anna-hegy geotechnikai tanulságai
A COLAS HUNGÁRIA MEGKEZDTE A KORÁBBI
FÖLDCSUSZAMLÁSOK MIATT MEGMOZDULT
RÉZSŰ STABILIZÁLÁSÁT AZ M0-S AUTÓPÁLYÁN.

994 őszén az M0-s autópálya első
szakasza bevágásának készítésekor az 5+400 szelvény környezetében,
az Anna-hegyen jelentős földcsuszamlás
alakult ki, nem kevés fejtörést okozva
akkor a kivitelezőknek.
Ekkor a pálya még 2×2 sávosra épült,
hiszen senki nem láthatta előre a rövid
idő alatt megsokszorozódó forgalmat,
amely 2010-re tarthatatlan állapotokhoz

1

vezetett a gyorsforgalmi út e szakaszán.
2010-ben került sor az autópálya szélesítésére s ezzel együtt egy masszív támfal
építésére, amely a korábban megmozdult
talajtömeget volt hivatott stabilizálni.
2013-ban azonban rendkívül szeszélyes
tavasz követte a telet, amely minden
idők legnagyobb csapadékhozamával
a valaha regisztrált legnagyobb árvizet
okozta a Dunán. Sajnos ez a hatalmas

mennyiségű csapadék újabb mozgásokat generált Anna-hegyen, és ugyan az
elkészített támfal jól vizsgázott, de a fölé
metsző csúszólap közel 20 000 m3 föld
lesuvadását okozta. A támfal eközben
az esztétikai sérülésen kívül semmilyen
statikai károsodást nem szenvedett.
Hosszas vita és igazságügyi szakértő
bevonása után végül bizonyítást
nyert, hogy a kivitelező nem hibázott,

AZ ELŐÍRT
FELTÁRÁSOK
SOKSZOROSÁT
VÉGEZTÜK EL,
DE AZ ALAPOS
MUNKA MEGHOZTA GYÜMÖLCSÉT.

ezért a helyreállítási feladat egy újabb
közbeszerzés keretében kiírásra került.
2015. március 18-án a Colas Hungáriával kötött szerződést a NIF Zrt., a feladat a megmozdult rézsű stabilizálásának megtervezése és kivitelezése, amit
2015. november 18-áig kell befejezni.
Így alig egy hónap jut a tervezésre
és két hónap a kivitelezésre, tehát a
határidő – figyelembe véve a hosszas

engedélyezési és egyéb adminisztratív
teendők átfutási idejét is – rendkívül
szűkös.
A kivitelezés megkezdése előtt rendkívül
alapos geotechnikai feltárást végeztünk.
12 darab CPT szonda, 8 darab 15-30
méter mélységű geotechnikai fúrás és
számos Din szonda, valamint kutatóárok
volt szükséges a megcsúszott terület
alapos letapogatására, elkerülendő
egy újabb havária kialakulását. Mindez
sokszorosa az előírások szerinti feltárásoknak, de az alapos munka – mint
kiderült – meghozta gyümölcsét.
A feltárások alapján a korábbi
csúszólap egyértelműen meghatározásra került, és bebizonyosodott, hogy
egy olyan, nagyjából 2-5 cm vastagságú réteg okozta a korábbi csúszásokat,
amely az eredeti feltárások alapján
nem volt meghatározható. Ráadásul
ebben a rétegben kialakult egy növényzettel átszőtt, rendkívüli módon vízvezető réteg, amely a mélyebben fekvő
agyagfelszínt mintegy „megkenve”
lerontotta annak nyírószilárdsági paramétereit, és egy olyan csúszó felületet
alakított ki, amely közel 20 000 m3
földtömeg lezúdulását okozta.
Ez a tanult és klasszikus számítási modellekkel le nem követhető rézsűcsúszás
örök tanulságként szolgál a bevágások
készítésére s azok geotechnikai előkészítésére vonatkozóan.
Ezek után a biztonsági szempontok
maximális figyelembevételével láttunk
neki a tervezésnek. A jelentős mértékű
rézsűlaposítás és gabion támfal építése
mellett – a mélyebb rétegek konzerválására – mind a felszínről bejutó vizek,
mind a hátsó rétegvizek kizárásra kerülnek. Ezt a felszínen egy bentonitpaplan,
míg a hátsó oldalon egy vízzáró résfallal
együtt dolgozó szivárgó rendszer biztosítja, fenntartva az alapvetően száraz
rétegek konzisztenciáját. Természetesen
a kivitelezés része lesz a területrendezés
is, annak vízépítésével és a korábban
megrongálódott máglyafal helyreállításával. Az elvégzendő feladatok olyan mértékű beavatkozást jelentenek, melyek
engedélyezési eljárást vontak maguk
után, jelentősen késleltetve a kivitelezés
kezdési időpontját, de mostanra sikeresen megindulhattak a munkálatok.

“AND YET IT MOVES!” – GEOTECHNICAL
LESSONS FROM ANNA HILL

In the autumn of 1994, a massive
landslide occurred in the vicinity of chainage
5+400 on motorway M0, causing considerable
headaches for the contractor preparing the
cut for the motorway’s first section. Anna Hill
started moving. Some 16 years later, the government decided to widen the M0, and as part
of the job, a vast retaining wall was erected to
stabilize the previously dislocated mass of soil.
However, the extreme amounts of precipitation
throughout the spring of 2013 triggered new
soil movements in Anna Hill. Although the
completed retaining wall was up to the test, the
displacement of a soil slab on the slope section
above the wall resulted in a 20,000-m3 slide,
requiring significant efforts to manage the
emergency situation.
Ultimately, following a new tender, Colas signed
a contract with the Hungarian Infrastructure Development Agency on 18 March 2015. The new
assignment involves the design and construction works for stabilising the dislocated slope.
As our final deadline for the job is 18 November
2015, the schedule of works is rather tight.
After the finishing touches on the design, much
more exhaustive geotechnical inspections
followed that the relevant specifications would
normally require. As it turned out, this thoroughness bore fruit, as we were able to identify the
sliding slab that caused the previous problems.
Unfortunately, a new permit was required due
to the extent of the intervention, which hindered
the commencement of the job on the site, but
we were able to commence construction.
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öbb mint másfél kilométerrel
hosszabbította meg a Colas
Rhône-Alpes
Auvergne a grenoble-i
´
villamos B-vonalát. A két és fél évig
tartó projekt befejeztével 3500 lakó és
15 000 ingázó számára vált könnyebbé
a napi utazás.

T

IVONIG CORFMAT
® COLAS HUNGÁRIA NLFI
Ivo 2008-ban kezdett dolgozni a Colas
SA-nál, Mayotte szigetén a longoni
kikötő munkaterületén. Ezt 2009-ben
közép-európai projektek követték:
a magyarországi M6-os autópálya,
a romániai Suceava elkerülő és
a szlovákiai Mochovce atomerőmű
építése. 2013-ban MBA diplomát
szerzett a Central European Universityn,
ezt követően csatlakozott a Colas
Hungáriához 2014-ben, ahol
jelenleg az M0–M7-es
csomóponton dolgozik.
Egy 22 hónapos
kislány édesapja.

KOVÁCS ISTVÁN
® COLAS ÉSZAKKŐ
István 1997-ben érkezett a
CÉK-hez mint termelésirányító.
Jelenleg Gyöngyössolymos, Recsk
és Egerbakta, azaz a mátrai üzemek üzemvezetője. Szabadidejét
gyermekeivel, a 10 éves Marcival
és a 7 éves Pankával tölti.

STAMPF ZOLTÁN

SEBŐK LÁSZLÓ

® COLAS HUNGÁRIA TI
1999 óta dolgozik a cégnél Zoltán,
aki először az EGÚT, később Colas
Út Zrt. nyugati laboregységénél
tevékenykedik. Jelenleg az M86-os
projekt feladatait végzi. Lánya idén
végzett a Nyugat-magyarországi
Egyetemen mint logisztikus-közgazdász, fia ősszel megy középiskolába.

® COLAS ÚT
2004 áprilisában az EGÚT-nál
kezdett dolgozni László, aki
jelenleg aszfaltos művezető.
Csapatával nemrég fejezték
be a kopóréteg-építést a
32-es főúton, mostanában
pedig a Budapest környéki
munkákon vetik be őket.
A 15 éves Norbert, a 9 éves
Nikoletta és az 5 éves Nóra
édesapja.

OUR COLLEAGUES

IVONIG CORFMAT ® COLAS
HUNGÁRIA MPD
Ivo started at Colas SA in 2008, where he
worked on the Longoni port on the island
of Mayotte. His subsequent assignments
took him to Central European projects
in 2009: motorway M6 in Hungary, the
Suceava bypass road in Romania, and
the construction of the Mochovce nuclear
power plant in Slovakia. In 2013, he
earned his MBA degree at the Central
European University, and went on
to join Colas Hungária the next year,
where he is currently working on the
M0-M7 interchange. Ivo is the father of
a 22-month-old girl.
ISTVÁN KOVÁCS ® COLAS ÉSZAKKŐ
István started working for CÉK in 1997 as
a production manager. At the moment,
he is the plant manager for the company’s
facilities located in the Mátra Mountains:
Gyöngyössolymos, Recsk, and Egerbakta.
He spends most of his free time with his
children, 10-year-old Marci and 7-year-old
Panka.
ZOLTÁN STAMPF ® COLAS HUNGÁRIA TD
Zoltán has been with the company since
1999. He started at EGÚT, and ended up
at the western lab unit of Colas Út Zrt.,
where he is currently involved in tasks
related to the M86 project. His daughter
has just graduated from the University of
West Hungary as a logistician-economist,
while his son is set to start secondary
school in the autumn.
LÁSZLÓ SEBŐK ® COLAS ÚT
László joined EGÚT back in April 2004, and
is currently employed as an asphalt-paving
foreman. He and his team have recently
completed pavement construction works
on main road 32, and they are currently
assigned with similar jobs around Buda
pest. László is the father of 15-year-old
Norbert, 9-year old Nikoletta, and 5-yearold Nóra.

FREY MÁRTON
® COLAS ALTERRA
Marci 2002-ben érkezett a
céghez, ahol első munkája Budapesten, Káposztásmegyeren egy
útépítés és a hozzá kapcsolódó
közművezés volt. Az ő nevéhez
fűződnek a cég villamosvágányépítési munkái, elsőként a Hungária kocsiszín, majd többek között
az 1-es villamos, jelenleg pedig a
Görgey Artúr utca, amellyel párhuzamosan a Nyugati téri felújítási
munkákért is felel.

CSIKY TAMÁS
® COLAS HUNGÁRIA
Tamás egy könyvelő irodából
érkezett a céghez 2012-ben.
A cégcsoporthoz tartozó 12 leányvállalatból hat vállalat – amelyek
között a Colas Hungária, a Colas
Északkő és a Colas Alterra is
szerepel – adóügyeiért felel.
Szabadidejében legszívesebben
kirándulni szokott.

MÁRTON FREY ® COLAS ALTERRA
Marci arrived to the company in 2002,
and his first job was a road-construction
project and the related utility works in
Káposztásmegyer, Budapest. He has
been responsible for our tram track
constructions: first the Hungária tram
depot, and later – among other jobs –
tramline 1. At present, he is managing
works in Görgey Artúr Street, while he is
also in charge of the reconstruction of
Nyugati Square.
TAMÁS CSIKY ® COLAS HUNGÁRIA
Tamás transferred to the company
from an accounting firm in 2012. He is
responsible for tax affairs regarding half
of the Group’s 12 subsidiaries – including
Colas Hungária, Colas Északkő, and
Colas Alterra. His favourite pastime
activity is hiking.
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szöveg: Kiss Andrea (forrás: tihanyinfo.com, tihany.hu)
fotó: Cultiris

Találkozási pont:

Tihany,

a Balaton leghangulatosabb szeglete

jellegű ház eredeti állapotában, beren
dezve látogatható.
Tihanyban a hajózás is fontos szerepet
töltött be, nem csak a halászat, hanem
a személyszállítás miatt is. Itt működik
a Balaton máig egyetlen kompátkelője
Tihany és Szántód között. Ma már a séta
hajózás legalább olyan fontos, mint az
átkelés a két part között.
Sokakat vonz a virágzó levendulaföldek
gyönyörű látványa és az évről évre megrendezésre kerülő Levendulafesztivál is.
A TIHANYI APÁTSÁG
A falu életét, fejlődését mind a mai napig meghatározza, hogy I. András király
1055-ben, a kor szokása szerint Tihanyt
választotta temetkezési helyéül és
bencés apátságot alapított. Az apátság
alapítóleve a magyar nyelv legrégebbi
nyelvemléke.
A 16–17. századi török háborúk idején
várrá alakított monostor ugyan elpusztult,
de a 18. században barokk stílusban újjáépült. Azóta az apátság a félsziget keleti
ormán, a Balaton felett, Tihany jelképévé
vált. A monostor és az apátsági birtokok
1716-ban kerültek a Pannonhalmi Fő
apátsághoz, a mai monostoregyüttes
építése 1754-re fejeződött be. Ahogy
évszázadokon át, az apátság temploma
ma is a falu kulturális életének központja.
IV. KÁROLY KÁLVÁRIA
1926-ban közadakozásból épült meg az
ország legszebb XX. századi kálváriája.
A Krisztus kínszenvedését és keresztútját jelképező stációkat, sztéléket a
történelmi Magyarország vármegyéinek

A HÍRES VISSZHANG A LEGENDA SZERINT EGY GŐGÖS KIRÁLYLÁNY
HANGJA, AKIT SZIKLÁBA ZÁRT A HULLÁMKIRÁLY, S KEVÉLYSÉGE
MIATT ARRA ÍTÉLTETETT, HOGY NE BESZÉLHESSEN SENKIVEL, CSAK
HŰEN VISSZHANGOZZA MÁSOK SZAVAIT.
ihany Magyarország egyik legszebb
fekvésű, páratlan hangulatú te
lepülése. A Balatonba nyúló vulkanikus
eredetű Tihanyi-félsziget hosszú-hosszú
ideje határozza meg magyar tengerünk
összetéveszthetetlen körvonalait.
A gejzírek formálta felszín és más geo

T

lógiai különlegességek mellett a sajátos
klímának köszönhetően a félsziget
számos növény- és állatritkaságnak
is otthont ad. A területet 1952-ben,
Magyarországon elsőként nyilvánították
természetvédelmi területté. Nemcsak
a táj szépsége, de a falu varázslatos

légköre és történelmi emlékei is vonzóvá
teszik Tihanyt a turisták számára.
A híres tihanyi apátság templomát övező,
hangulatos nádfedeles házak a XIX.
századot idézik. A skanzen a csaknem
ezeréves falu halászó, földművelő népé
nek életét mutatja be, számos műemlék

és szabad királyi városainak nevében
állították fel. A kálvária építményeit 1960ban lebontották, de az 1990-es évektől
kezdve rengetegen fáradoztak azon, hogy
a kálvária ismét régi pompájában álljon.
VISSZHANG
A legenda szerint a tihanyi visszhang nem
más, mint egy gőgös királylány hangja,
akit sziklába zárt a hullámkirály, s kevélysége miatt arra ítéltetett, hogy ne beszélhessen senkivel, csak hűen visszhangozza
mások szavait. Valójában az apátság fala
veri vissza a 300 méterre lévő Visszhangdombról elkiáltott szavakat.
MEETING POINT: TIHANY – A PLACE
OF UNIQUE ATMOSPHERES

REMETETELEP (BARÁTLAKÁSOK)
Az ÓvárWith
keleti
oldalában,character,
a sziklafalban
its unmatched
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most picturesque
settlea XI–XIV.
század között
ortodox görög
ments. The volcanic
hillsvájták
of the Tihany
Peninszertartású
remeték
ki celláikat,
sula rolling into Lake Balaton make this part of
kápolnájukat
és ebédlőtermüket.
A Kárthe shoreline probably
the most recognisable
pát-medencében,
sőt Europe’s
Közép-Európában
location around Central
largest lake.
ezBesides
az egyetlen
severalaránylag
interestingépségben
geological landmarks –remetetelep.
such as the surface
formed by the
maradt
A barátlakásoktól
power
of
geysers
–
the
peninsula
is alsomessze
home
– ahogy a helyiek nevezik – nem
to numerous rare plant and animal species
található
egyetlen
amit
due to its Tihany
exceptional
climaticforrása,
conditions.
korábban
No wonderOrosz-kútnak,
the area was the ma
first Ciprián-forin Hungary
rásnak
hívnak.
to receive
nature-reserve status in 1952.
In addition to the beautiful landscape, the
historical landmarks and charming atmosphere of the old village also attract scores of
holidaymakers to Tihany.
Beautifully preserved thatched-roof houses
surrounding the famous Tihany abbey
church are reminiscent of the 19th century.
The open-air folk museum provides guests
with a glimpse into the fishing and farming
lifestyle of ancient residents, and many of the
traditional village houses await visitors with
original furniture items.
Shipping has always played a key role in
the life of Tihany – initially, the focus was
on fishing, which slowly shifted towards
passenger transport during the past centuries.
The Balaton’s only car-ferry service operates
between Tihany and Szántód, but sightseeing
ships are at least as important nowadays as
transport vessels.
In recent years, the amazing sight of blooming
lavender fields and the annual Lavender
Festival have also proved to be popular tourist
attractions.
In A.D. 1055, King Andrew I of Hungary chose
Tihany as his burial place, and founded a
Benedictine abbey – the effects of this single
act define the life and development of the
village to this day. The founding charter of the
abbey remains the first extant record of the
Hungarian language.
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fotó: Molnár Ferenc, Makrai Roland

Az idei
Ultrabalaton
képekben
TÁV: 220,9 KM
INDULÓ CSAPATOK: 682

EREDMÉNYEK:
COLAS+
19:22:49 (95. HELY)
Balogh Annamária
Bán Évi
Dan Kitti
Vajkovics Viktória
Kiss Laci
Lukács András
Orosz Gábor
Roszik Gabi
Stummer Ernő
Vajkovics Karcsi
COLAS 10
19:52:19 (130. HELY)
Tóth Sándor
Bartha Árpád
Gál László
Keresztúri Katalin
Pénzes Róbert
Pilisy Péter
Rubus Péter
Tóth Tamás
Zsíros Róbert
COLAS ÉSZAKKŐ BÁNYÁSZOK
20:22:37 (189. HELY)
Béres Dezső
Csík Zoltán
Tompa Richárd

Holló József
Nyitrai Balázs
Lechner István
COLAS ÚT 10
20:46:33 (239. HELY)
Zsiga György
Földesi Csaba
Pázmándi Dávid
Horváth Zoltán Mihály
Marsi Roland
Sivák Dalma
Szabó Zoltán
Takács Máté
Tamás Ádám
Kelemen Gergő
COLAS ÚT KET 10
20:47:33 (242. HELY)
Csufor Sándor
Bartók Szabolcs
Keczán Tamás
Vrabély Róbert
Kazár Anett
Képíró János
Láda Péter
Kovács Imre
Gulyás Gábor
Király Lajos
Szeles Gergő
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szöveg: Kolonics Krisztián
fotó: Duna Kupa

A NEVEZŐK 41
VERSENYSZÁMBAN
ÉS MIND A NÉGY
ÚSZÁSNEMBEN
MÉRHETTÉK ÖSSZE
TUDÁSUKAT.
COLAS SWIMMING CUP

Colas Úszó Kupa
A MAGYAR CÉGCSOPORT MELLETT A CSEH COLAS
KOLLÉGÁI IS RÉSZT VETTEK A „DUNA KUPA” NEMZETKÖZI SZENIOR ÚSZÓ KUPÁN.

Kecskeméti Fürdőben rendezték
meg 2015. június 5–7. között a
„Duna Kupa” Közép- és Kelet-Európai
Szenior Úszó Egyesületek Kupáját,
amelyen „külsős” vendégként a Colas
csapatai is részt vettek. A nevezők
összesen 41 versenyszámban, 50, 100,
200, 400 és 800 méteres távokon, mind
a négy úszásnemben (pillangó, hát, mell,
gyors) és természetesen váltóban is
összemérhették tudásukat. A férfi és női
váltók mellett vegyes csapatok is rajtkőre állhattak a váltószámokban, ahol két
férfi és két hölgy alkotott egy csapatot.
A versenyzők korcsoporttól függetlenül
ugrottak a vízbe minden versenyszámban, de a pontozás korcsoportoknak
megfelelően, a FINA (Fédération Internationale De Natation – Nemzetközi
Úszó Szövetség) szabályai szerint
történt.
A háromnapos versenyen összesen 48
úszóegyesület több mint 300 úszója
vett részt, köztük a Colas csapatai.
A cseh Colast Petr Kubíček, Kateřina
Kachyňová, Martin Fryauf, Martin Stengl,
Ondřej Komrska, Pavlína Jílková, Dana
Hamáčková és Pavel Keller képviselték,
és kereken 80 pontot gyűjtve a 48 induló
csapatból a 23. helyen végeztek.
A Colas magyar csapata az előző hétvégi
Ultrabalaton futóverseny miatt csak kis
létszámban tudott rajthoz állni. Külön
köszönet Végh Viktóriának, Takács
Máténak és Kolonics Krisztiánnak, hogy

A

a szerény részvétel ellenére is vállalták a
versenyt és végül a 36. helyig küzdötték
fel magukat. Külön gratulálunk Végh
Viktóriának, aki 50 méteres gyorsúszásban, 100 méteres mellúszásban és 50
méteres hátúszásban második helyezést
ért el egyéniben!
Gratulálunk a szép eredményekhez, a
cseh kollégáknak pedig külön köszönjük,
hogy részt vettek a versenyen! Reméljük,
a legközelebbi közép-európai Colas
megmérettetésen még több ország csapatával találkozhatunk majd.

Besides Hungarian Colas companies,
colleagues from the Czech Colas group also
took part in the Danube Cup International
Senior Swimming Championship.
The Championship of Central and Eastern
European Swimming Associations, named the
“Danube Cup”, was held in the Kecskemét Spa
during 5-7 June 2015, with the Colas teams
among the participants as “external” guests.
Athletes had the chance to test their swimming
skills in a total of 41 events, on distances of
50, 100, 200, 400, and 800 metres, in all
four swimming styles (butterfly, backstroke,
breaststroke, freestyle), and – of course – relay
races. In addition to men’s and women’s
squads, mixed teams also competed in relay
events, where each team was made up by two
ladies and two gentlemen.
Swimmers clashed in the various events without being divided into age groups, but points
were calculated on the basis of age categories,
and in line with FINA (Fédération Internationale
De Natation – International Swimming Federation) regulations.
The three-day-long tournament saw over 300
swimmers – including the Colas teams – from
48 swimming associations jump into the pool.
Colas Czech Republic was represented by Petr
Kubíček, Kateřina Kachyňová, Martin Fryauf,
Martin Stengl, Ondřej Komrska, Pavlína Jílková,
Dana Hamáčková, and Pavel Keller, who scored
a total of 80 points, finishing in 23rd place from
the 48 teams.
Due to the Ultrabalaton running contest held
the previous weekend, only a modest number
of athletes entered the Danube Cup on behalf
of the Hungarian Colas team. Special thanks
go out to Viktória Végh, Máté Takács, and
Krisztián Kolonics, who undertook to represent
the Group amidst such less-than-ideal circumstances, and managed to bring in the team
at 36th place. We would like to congratulate
Viktória Végh on taking 2nd place in the 50 m
freestyle, 100 m breaststroke, and 50 m
backstroke individual events.
Congrats for all the fine results, and a special
thanks to our Czech colleagues for joining us!
We hope to see more countries on the starting
blocks at the next Central European Colas
swimming event.
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szöveg: Szakács-Fehérváry Gábor
fotó: Hídépítők Egyesülete

Sárkányhajók
a Dunán

MÁSODIK LETT A COLAS SÁRKÁNYHAJÓJA A HIDAK
ÉS HÍDÉPÍTŐK NAPJA ALKALMÁBÓL RENDEZETT
VERSENYEN.
epomuki Szent János, a folyók,
hidak és hajósok védőszentjének
ünnepén, május 16-án rendezte meg
a Hídépítők Egyesülete a Colas Alterra
támogatásával a harmadik Hidak és
Hídépítők Napját.
A program délelőtt, az Óbudai Szent
Péter és Pál-főplébániánál kezdődött,

N

ahol ünnepélyesen felavatták Nepomuki
Szent János felújított szobrát. Ezt kö
vetően az UTE Árpád hídnál lévő vízi
telepétől indult el az a kajak-kenusokból,
evezősökből és sárkányhajókból álló
„flotta”, amelyet a honvédség egyik
hadihajója kísért, fedélzetén a rendezvény VIP meghívottaival. A 10 és 20 fős

sárkányhajók legénységeinek fele profi
sárkányhajós volt, a maradék evezőt
pedig a csatlakozó partnerek, közöttük
a Colas munkatársai húzták.
A felvonulás végén a Lágymányosi-öbölben került sor a sárkányhajók versenyére,
ahol a Colas csapatának – Benes Lillának, Szabó Enikőnek, Gasparik Lillának,

Bartha Árpádnak és Szakács-Fehérváry
Gábornak – a második helyen sikerült
célba érni. Az érdem persze főleg a
LapáTolók SE sárkányhajócsapat tagjaié:
Berekalli Éváé, Egedy Nórié, Dudás
Mártáé, Láng Ádámé, Gál Istváné és a
„kapitányé”, Kiss Tamásé. Köszönjük a
segítséget!
A verseny után a Műegyetem előtti téren
dr. Szeneczey Balázs főpolgármesterhelyettes köszöntötte a rendezvényre
látogatókat, akiket számos további program várt. Az Óbudai Egyetem jóvoltából
LEGO-robotbemutatót és tésztahídépítést
láthattak az érdeklődők, akik a Petőfi híd
olyan részeit is meglátogathatták, ahová
csak a hídmesternek van bejárása.
Míg a látogatók PET palackból, fából vagy
papírból építhettek hidat, a műszaki ellenőrökből, megrendelőkből, kivitelezőkből
és csatlakozó partnerekből álló vegyes
csapatoknak raklapokból kellett 9 méteres hidat emelniük, amelyen a csapat
összes tagjának át kellett tudnia kelni.
Reméljük, jövőre is részt vehetünk a
Budapest dunai panorámáját színesítő
vízi felvonuláson és az egyre többeket
vonzó családi programokon.

DRAGON BOATS ON THE DANUBE

THE COLAS DRAGON BOAT COMES
IN SECOND AT BRIDGE BUILDERS’ DAY RACE
With the support of Colas Alterra, the Bridge
Builders’ Society held the third annual Bridge
Builders’ Day on 16 May, the feast day of
Saint John of Nepomuk, patron saint of rivers,
bridges, and mariners.
Programmes began in the morning outside of
Óbuda’s Saint Peter and Paul Parish Church,
where the renovated Saint John of Nepomuk
statue was revealed.
Subsequently, the “armada” of kayaks,
canoes, rowboats, and dragon boats set off
from the UTE sport club’s facility near the
Árpád Bridge, escorted by a vessel of the
Hungarian Armed Forces with the event’s VIP
guests on board. Each 10- or 20-strong team
of paddlers was made up of both professional dragon boaters and representatives from
partners of the event, including Colas.
Once the parade ended, a dragon boat
race took place in Lágymányos Bay, where
the Colas team – Lilla Benes, Enikő Szabó,
Lilla Gasparik, Árpád Bartha, and Gábor
Szakács-Fehérváry – managed to clinch the
runner-up spot. Naturally, the excellent result
is mostly owed to members of the LapáTolók
SE dragon boat team: Éva Berekalli, Nóri
Eged, Márta Dudás, Ádám Láng, István Gál,
and the “skipper”, Tamás Kiss. Thanks for
the help!
Following the race, Budapest deputy mayor
Dr. Balázs Szeneczey greeted the guests,
who were awaited by a series of colourful
programmes: a LEGO-robot demonstration
and pasta-bridge building event by students
of the Óbuda University, and a guided tour of
closed parts of the Petőfi Bridge, otherwise
open only to the bridge keeper.
While visitors constructed bridges from
plastic bottles, wood, or paper, mixed
teams uniting technical supervisors, clients,
contractors, and partner companies had to
build 9-metre bridges from shipping pallets
suitable for all team members to cross.
As for 2016, we hope we will have another
chance to be a part of the spectacular water
festival and the increasingly popular family
programmes.
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A PROGRAM ÖSSZE TUDJA HASONLÍTANI
A KÜLÖNBÖZŐ ÚTÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ÉS
ANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS ALKALMAZÁSA
SORÁN KELETKEZŐ CO2 ÜVEGHÁZHATÁSÚ
GÁZ MENNYISÉGÉT, ÍGY EGY ÚTÉPÍTÉSI
PROJEKT KÜLÖNBÖZŐ TECHNOLÓGIAI
VARIÁNSAI KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONT
BÓL IS ÖSSZEHASONLÍTHATÓVÁ VÁLNAK.
Colas Hungária Zrt. Technológiai Igazgatósága – a Colas
SA közvetítésével – bekerült a Life
SustainEuroRoad elnevezésű, Európai
Unió által finanszírozott projektbe,
melynek szerződését a projektet vezető
USIRF (Francia Építőipari Vállalkozások
Szövetsége) és az Európai Bizottság
2014. július 3-án írták alá.
A projekt résztvevői:
• USIRF – Franciaország
• ASEFMA – Spanyolország
• Colas Hungária Zrt. – Magyarország
• EUROVIA – Németország
• ERF – Európai Útügyi Szövetség

A

Life
SustainEuroRoad
A TECHNOLÓGIAI IGAZGATÓSÁG IS RÉSZT VESZ AZ EURÓPAI
UNIÓ ÁLTAL FINANSZÍROZOTT PROJEKTBEN, MELYNEK CÉLJA
AZ ÚTÉPÍTÉS ÉS -KARBANTARTÁS KÖRNYEZETI HATÁSAINAK
DRASZTIKUS CSÖKKENTÉSE EURÓPÁBAN.

A projekt célja egy olyan innovatív
szoftver kifejlesztése és validálása,
amellyel drasztikusan csökkenthetők az
útépítés és -felújítás környezeti hatásai
Európában. Ennek érdekében csökkenteni kell az energiafogyasztást, köztük
a fosszilis tüzelőanyagok és természeti
erőforrások felhasználását, valamint
az útépítési és -felújítás tevékenységek
során keletkező üvegházhatású gázok
kibocsátását.
A program megvalósításához a
Franciaországban már működő SEVE
Eco-comparateur nevű szoftvert vették
alapul, amelyet korábban már Magyarországon is bemutattak.
A LIFE SustainEuroRoad projekt megvalósításának különböző lépésein belül túl
vagyunk a képzéseken, a szoftver lefordításán, valamint a környezeti modell
tökéletesítéséhez szükséges adatgyűjtésen. A következő lépésben a szoftver
validálása lesz a feladatunk, amelyhez
a 31-es főút 106+103–129+159 km-
szelvények közötti szakaszát választottuk. Ezt követően kerül sor az adatok
kiértékelésére, valamint a vizsgálati
eredmények publikálására.

LIFE SUSTAINEUROROAD

As we have previously reported, the
Technology Directorate of Colas Hungária Zrt.
(with the assistance of Colas SA) joined the
EU-financed LIFE SustainEuroRoad project
targeting the drastic reduction of road construction and maintenance activities’ effect
on the environment in Europe. In our current
article, we wish to introduce the goals and
organisation of the venture in more detail.
The project agreement was signed by project
leader USIRF (Union of French Construction
Enterprises) and the European Union’s Committee on 3 July 2014. The scheme involves
USIRF (France), ASEFMA (Spain), COLAS
Hungária Zrt. (Hungary), EUROVIA (Germany),
and the ERF (European Road Federation).
The general objective is to develop and validate a highly innovative software, facilitating
a major reduction in the effects exerted on
the environment by road construction and
refurbishment works in Europe. The main
focuses are to cut back energy consumption
– including the use of fossil fuels and natural
resources – and to reduce greenhouse gas
emissions attributable to road construction
and maintenance operations.
The development of the software was based
on the SEVE Eco-comparateur, a programme
already in use by the French and previously introduced in Hungary. By being able to compare
CO2 greenhouse-gas quantities generated by
various road-construction technologies and
during the production of different materials,
the numerous alternatives of a road-building
project become comparable from an environmental point of view.
The LIFE SustainEuroRoad project is executed
in a number of subsequent steps: the training
of participants; translation of the software to
languages of the involved countries; collection
of data for fine-tuning the environmental
model; software development; validation of
the software at one construction project of
each participant; evaluation; and distribution
in journals and at conferences.
So far, we have completed the trainings,
the translation, and the collection of data.
The next step – involving us, the employees of
CH TD – will be the validation of the software,
for which we have chosen the section of main
road 31 between chainages 106+103 and
129+159.
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Komplex beruházás

Táplánypusztán
NAGYMÉRTÉKŰ JAVÍTÁSI ÉS MŰSZAKI SZÍNVONALAT NÖVELŐ FEJLESZTÉST HAJTOTTUNK VÉGRE
A TÁPLÁNYPUSZTAI ASZFALTKEVERŐ TELEPÜNKÖN.

z elavult csőhálózat és elzáró
szerelvények cseréjével, a bitumentároló és -kezelő berendezések, valamint
az indirekt kazán javításával egy időben
felmerült az igény, hogy az alternatív
tüzelőanyagként használt propán-butánt
váltsuk ki olcsóbb tüzelőanyaggal. Ez azt
is jelentette, hogy a meglévő – egyébként
kis kapacitású – szárítóégőt kicseréljük
az új alternatívának megfelelően.
A fejlesztés igényét ezeken túl alátámasztották a nemrég bevezetett HAMP riportból származó fajlagos energiafogyasztásra vonatkozó adatok is. Az összehasonlító
adatok azt mutatták, hogy az indirekt
fűtésű bitumen manipulációs rendszerek
fűtési és hőn tartási fajlagos energiafo-

A

A HAMP RIPORT
ENERGIAFOGYASZ
TÁSI ADATAI IS
INDOKOLTÁK
A FEJLESZTÉSEKET.
gyasztása többszöröse az elektromos
fűtő rendszerekének. Táplánypuszta
esetében ez 7-8 kWh/t volt, míg ugyanez
az érték Felsőzsolcán az elektromos
fűtéssel 2-3 kWh/t.
A hőközlő olajos fűtőrendszert megszüntettük, a bitumentartályok és azok
csőhálózatának fűtését átalakítottuk
elektromos rendszerre. A tartályokat
300 mm-es szigeteléssel láttuk el.
A Colas Hrvatskától megvásárolt 16,6 MW-
os égővel és a Nógrádkövesdről áttelepített, új állapotban lévő, nagyobb teljesítményű porleválasztóval a berendezés
termelési kapacitását növelni tudtuk.
Alternatív fűtőanyagként az FA 120/60
nehézolajat választottuk, amelynek hőn
tartása szintén elektromos fűtéssel
történik.
Az említett fejlesztésekkel már a termelés első hónapjában pozitív eredményeket értünk el. A bitumenmanipuláció
fajlagos energiafogyasztása 7,1 kWh/t-ról
1,1 kWh/t-ra csökkent (a fejlesztés előtt
és után azonos termelési teljesítmények
esetén), az eddigi maximális 140 t/h
termelési kapacitáshoz képest pedig
175 t/h-t is sikerült elérni.

COMPLEX DEVELOPMENT AND OVERHAUL
INVESTMENT IN TÁPLÁNYPUSZTA

During the preparation of the 2014
repair and maintenance schedule for our asphalt-mixing plant located in Táplánypuszta,
and the preceding technical assessment, we
recognised the necessity for major repairs
and developments to boost the facility’s
technical standards.
The replacement of the outdated pipeline
network and shut-off fittings, not to mention
the repair of the bitumen storage and
management devices and the indirect boiler,
would not have been a cost-efficient solution.
Meanwhile, the substitution of alternative
fuel propane with a cheaper technology was
brought up. This also implied that the existing – rather small-capacity – drying burner
would have to be replaced to comply with the
new alternative. After considering all aspects,
we chose to carry out a complex investment
programme targeting the comprehensive
development and reconstruction of the plant.
The demand for improvement was also supported by the specific energy-consumption
data from the recently issued HAMP report.
Comparisons showed that the specific energy requirement of indirectly heated bitumen
handling systems exceeded the consumption
of the devices using electric heating. In case
of the Táplánypuszta facility, the value
reached 7-8 kWh/t, while energy use at the
Felsőzsolca plant could be kept at 2-3 kWh/t
with electric heating.
Due to the conversion to the new heating
solution, the installation of additional
insulation and the introduction of the alternative heating material, the first month of
production already delivered results: energy
consumption was reduced drastically, while
the plant’s production capacity improved.
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Dániában jártak
a 2013-as év dolgozói

„UTAZÁSUNK
SORÁN ÉPÍTŐ
MÉRNÖKI SZEMPONTBÓL AZ EGYIK
LEGÉRDEKESEBB
„SZAKMAI” PROGRAM A BILLUNDI
LEGOLAND MEG
LÁTOGATÁSA VOLT”.

AZ ÉV DOLGOZÓINAK UTAZÁSÁRA ÁLTALÁBAN A DÍJ KIOSZTÁSÁT
KÖVETŐ ÉVBEN KERÜL SOR, TAVALY AZONBAN NAGYON NAGY
INTENZITÁSSAL INDULTAK EL VAGY FOLYTATÓDTAK A KIVITELE
ZÉSEK, EZÉRT IDÉN TAVASZRA HALASZTOTTUK AZ UTAZÁST.

díjazottak: Dóka Roland, Egri
Sándor, Gánóczi Péter, Roszik
Gábor és Zombory László április 13-án
indultak útnak Koppenhágába. Az út során Vitális Melinda nyújtott segítséget
az idegenvezetési, szervezési, tolmácsolási feladatokban.

A

Az utazás során a munkatársak ellá
togattak a dániai Colas-székházba,
útépítési munkaterületekre, laboratóriumba, illetve kavicsbányába is.
Természetesen, mint mindig, most is
volt idő a kulturális kikapcsolódásra,
így a kollégák meglátogatták például
a helsingöri kastélyt is. Emellett a múzeumlátogatások sem maradtak el, sőt
mindenki nagy örömére Legolandba is
eljutottak. Az utazás során a kis csapat
rengeteg helyre ellátogatott, hol vonattal, hol repülővel, hol pedig minibusszal,
az élményekről viszont meséljenek a
díjazottak:

GÁNÓCZI PÉTER: COLAS ÉSZAKKŐ
„Szakmai szempontból nagyon hasznosnak tartom, hogy a külföldön eltöltött
idő alatt betekintést nyerhettem a
Koppenhágához közeli központ mellett
lévő aszfaltkeverő telep működésébe,
illetve láthattam a telephely melletti
javítóműhelyt. Szintén érdekes volt látni,
hogy miként zajlik ott egy aszfaltozási
munka, illetve hogy milyen korszerű laboratóriumot tartanak fenn a már elkészült
vagy épp folyamatban lévő munkákkal
kapcsolatos minőségügyi elemzésekre,
illetve az új termékek fejlesztésére. Számomra az utazás fénypontja a Svebolle
település mellett elhelyezkedő kavicsbányában tett kitérő volt. Említést érdemel
még az utazás nagyszerű szervezettsége,
melynek köszönhetően a szakmai programokon kívül lehetőségünk nyílt Dánia
kulturális és gasztronómiai világába is
bepillantani.”
ZOMBORY LÁSZLÓ: COLAS ÚT
„Felejthetetlen öt napot töltöttünk
Dániában, ami alatt megismerhettük
egy kicsit az ország életét, kultúráját,
gasztronómiáját. Ezen kívül természetesen megismerkedtünk az ottani
kollégákkal és munkájukkal is. Nagyon
kedves fogadtatásban volt részünk mindenhol, az utolsó napon pedig egy kicsit
újra gyerekek lehettünk a legolandi
látogatás során.”

BESZÁMOLÓ

54

Kerti Mártira
elemekkel”. Ezúton is köszönjük Vitális
Melindának és a Colas Hungáriának,
hogy részesei lehettünk ennek a nem
mindennapi élménynek.
Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak, akik munkájukkal segítették
az utazás létrejöttét: Patrick Pujalte és
Thierry Mertens regionális HR-igazgatóknak, illetve Britt H. Jörgensennek.
Külön köszönöm Vitális Melindának, aki
nem csak az utazás megszervezésében
és lebonyolításában nyújtott kiemelkedő segítséget, de gondoskodása
feledhetetlen élménnyé tette minden
résztvevő számára ezt a pár napot.

egymást a programok, ezért nagyon
gyorsan eltelt az idő. Érdekes volt látni
egy ottani aszfaltkeverő telepet és az
aszfaltbedolgozást is. A szabadidős
programok is rengeteg élményt nyújtottak, főleg Legoland. Ezúton köszönöm
az elismerést és a lehetőséget az
utazásra.”

ROSZIK GÁBOR: COLAS HUNGÁRIA,
TECHNOLÓGIAI IGAZGATÓSÁG
„Nagyon tetszett a programok megszervezése, Melinda profizmusa, mint
idegenvezető és „pótmama”, maga az
ország, és természetesen Legoland.
De ami ennél is jobb volt, az a társaság – Melinda, Sándor, Roland, Laci
és Péter –, akikkel mindezt átélhettem.
Emellett a dán kollégáknál tett látogatásainkat és a velük együtt elköltött
ebédet és vacsorát emelném ki, ahol
egy kicsit bepillanthattunk az életükbe,
munkastílusukba, abba a közegbe, ami
körülveszi őket.”
DÓKA ROLAND:
COLAS HUNGÁRIA, NLFI
„Nagyon tetszett az utazás szakmai és
kulturális része is. Felváltva követték

EGRI SÁNDOR: COLAS ALTERRA
„Bár csak néhány nap volt az út, úgy
éreztem, hogy mind kulturális, mind
gasztronómiai, mind pedig szakmai
szempontból sokszínű programban volt
részünk. Az utazásunk során sikerült
megtekintenünk Dánia legfőbb, világviszonylatban is ismert nevezetességeit,
szerencsénk volt megismerkedni a helyi
gasztronómiával, de természetesen
szakmai jellegű programokban is volt
részünk. Megtekintettük többek között
a Colas Denmark legnagyobb aszfaltkeverő telepét, ami egyébként egyben
Dánia legnagyobb aszfaltkeverő telepe
is. Itt egy úgynevezett zárt rendszerű
keverési technológiát alkalmaznak,
ami Magyarországon még nem terjedt
el. Utunk során látogatást tettünk
a Colas Denmark egyik legnagyobb
kavicsbányájában is, ahol megismerkedhettünk a bánya működésével és a
berendezésekkel egyaránt. Azt hiszem,
hogy utazásunk során építőmérnöki
szempontból az egyik legérdekesebb
„szakmai” program mégis a billundi
Legoland meglátogatása volt, ahol
megismerkedhettünk az igazi „építő

EMPLOYEES OF THE YEAR 2013
VISIT DENMARK

Usually, employees of the year are
given the prize of a group trip in the year
following their recognition – however,
2014 was rather intense with several
construction jobs starting or continuing
simultaneously. By the time our colleagues
could have departed for Denmark, it was
already late autumn – by that time, project
works had already been concluded in the
Northern European country. Therefore,
we chose to postpone the trip to the spring
of 2015. Prize winners Roland Dóka, Sándor
Egri, Péter Gánóczi, Gábor Roszik, and
László Zombory set off for Copenhagen on
13 April.
On the first day of the excursion, the
awardees took a pleasant evening walk to
become acquainted with the astonishing
city. During their stay, our co-workers visited the headquarters of the Colas Danish
subsidiary, as well as job sites, laboratories,
and a gravel quarry. As always, they also
found the time for cultural programmes,
including visits to the Helsingør castle and
a number of interesting museums. To the
team’s great delight, they also spent some
time in the Legoland theme park.
We would like to express our gratitude
to everyone who helped to make the trip
happen: regional HR directors Patrick
Pujalte and Thierry Mertens, as well as Britt
H. Jörgensen. Special thanks go to Melinda
Vitális, who not only helped to organise
and manage the trip, but whose care and
attention made these couple of days unforgettable for each of the travellers.

emlékezünk
2015. május 14-én elveszítettük nagy
szerű kollégánkat, Kertészné Kerti Mártát,
aki a Colas Alterra Zrt. minőség- és
környezetirányítási vezetője és a Mozaik
szerkesztőbizottságának tagja volt.
Márti az építőmérnöki oklevél megszerzése után 1988 szeptemberétől
jogelődünknél, a Közmű és Mélyépítő
Vállalatnál kezdett dolgozni beosztott
mérnökként. A cégátalakulások során
később az ALTERRA Kft.-nél, majd a
Colas Alterra Zrt.-nél mint fejlesztőmérnök, minőségügyi vezetőhelyettes, laboratóriumvezető-helyettes, majd minőségés környezetirányítási vezető dolgozott
tovább. Az itt eltöltött 27 év alatt nagyon
sok kihívással és problémával kellett
megküzdenie sokrétű feladatai során,
de mindvégig mindenben a legjobb
megoldást kereste. Szerteágazó munkája mellett szakított időt a tanulásra is:
mérnöki diplomája mellett elvégezte a
Pénzügyi és Számviteli Főiskolát, majd
a Debreceni Egyetemen megszerezte
a minőségügyi szakmérnöki diplomát
is. Sikeresen bonyolította le az éves
auditokat, nagyszerű céges rendezvényeket szervezett, a szerkesztőbizottság
tagjaként pedig aktívan részt vett a
cégcsoport újságjának szerkesztésében.
Magánemberként is a legjobbat pró
bálta nyújtani családjának, barátainak,
kollégáinak. Szívesen fordultunk hozzá

bármilyen problémával, mindig számíthattunk a segítségére. Tele volt tervekkel
és ötletekkel, és bátran belevágott
olyan dolgokba, amelyekkel másoknak
is örömet tudott szerezni. Elsajátította a

pálinkafőzés fortélyait, kitanulta a csokoládé- és bonbonkészítés rejtelmeit, sőt
még egy cukrásztanfolyamot is elvégzett.
Nemcsak a családjának, barátainak
sütött ízletes süteményeket, hanem egyegy különleges alkalommal a kollégákat
is meglepte finom és szépen díszített
tortákkal, gyönyörűen csomagolt, házilag
készített bonbonokkal.
Hatalmas lelkierővel és kitartással
küzdött régóta húzódó betegsége ellen,
mely végül legyőzte őt. Márti olyan
ember, kolléga és barát volt, akit soha
nem felejtünk el. Embersége, tudása,
az élethez, a munkához és a különböző
feladatokhoz való hozzáállása, segítőkészsége mindenkit magával ragadott,
mindenki szerette és tisztelte őt.
Derűs mosolya mindig velünk marad.

IN REMEMBRANCE OF MÁRTI KERTI
On 14 May 2015, we lost one of our beloved colleagues, the quality and environmental manager of
Colas Alterra Zrt. and a member of Mozaik’s editorial board, Márta Kertészné Kerti.
During a large variety of assignments, Márti had to tackle a massive amount of challenges and
problems, but she never stopped looking for better solutions. Simultaneously to her duties at the
workplace, she found the time to expand her horizons: in addition to her engineering diploma, she
earned a degree in finances and accounting, and went on to graduate from the Debrecen University as
a quality-management engineer. She succeeded in completing annual audits, while also organising
splendid company events, and she also played an active role in the publication of the Group’s magazine.
Whenever we turned to her with our troubles, she was never reluctant to help out. Márti was full of plans
and ideas, and she was always eager to bring joy to the lives of her family, friends and colleagues.
She had been fighting bravely and persistently against the disease that ultimately triumphed over her.
We will never forget her friendly smile.
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MOZAIK
A COLAS CSOPORT MAGAZINJA

– A COL AS CSOPORT MAGA ZINJA

COLAS GYERMEKRAJZPÁLYÁZAT 2014

Út

Alterra

Találkozási pont

Tihany,

a Balaton leghangulatosabb szeglete

Galla Gábor: Utazik a család a természetbe

FOLYTATÓDIK A 31-ES ÚT FELÚJÍTÁSA VÉGRE MEGSZÉPÜL A NYUGATI TÉR LIFE SUSTAINEUROROAD
A Colas Út továbbhalad a 31-es út felújításával a Heves megyei szakaszon, ahol 8 km külés 7,5 km belterületi útszakasz újul meg.

A főváros egyik legforgalmasabb belvárosi
tere évek óta megújításért kiált. A Colas Út
és a Colas Alterra várhatóan ez év szeptemberére újjávarázsolja a Nyugati teret.

A Technológiai Igazgatóság is részt vesz az
Európai Unió által finanszírozott projektben,
melynek célja az útépítés és -felújítás környezeti
hatásainak drasztikus csökkentése Európában.

