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1 Superbrands díjas a Colas
2016-ban a Business Superbrands Bizottság döntése alapján a Colas márka nyerte
el a Business Superbrands kitüntetést.
A bizottság minden évben egy több szempont alapján válogatott és szűrt listából, az
iparági szövetségek, szakmai szervezetek
által tett ajánlások figyelembevételével választja ki az év legkiválóbb üzleti márkáit.

2 Elismerés Cseh Zoltánnak
Magyar Ezüst Érdemkeresztet kapott
Cseh Zoltán. A Colas Északkő Bányászati
Kft. ügyvezetője a hazai út- és autópályaépítési, illetve vasútpálya-korszerűsítési
programok megvalósítását segítő munkája elismeréseként kapta a kitüntetést
Magyarország köztársasági elnökétől.

3 Útépítési munkák a Thyssenkruppnál
2016. július 1-én szerződést kötöttünk
a Grabarics Kft.-vel a Thyssenkrupp
jászfényszarui gyártóbázis útépítési
munkáinak kivitelezésére. A munka át
futási ideje nagyon rövid, jövő év elejére
végeznünk kell. A projekt során 3600
köbméter Ckt-t építünk be, több mint
20 ezer négyzetméter térkövet fektetünk
és 4700 négyzetméternyi szegélyt építünk.

4 Parkolót épít a Colas Út az MTD-nek
Az MTD Hungária Kft. Veszprémtől 5 kilo
méterre található nemesvámosi telephelyén a 2014-ben lezárult fejlesztések
után egy újabb fejlesztési projektjébe is
bevonja cégünket. A telephelyen jelenleg
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egy 98 személygépkocsi befogadására
alkalmas parkoló kialakítását végezzük.
A projekt során 2800 négyzetméter térkő
burkolatot és 800 méter szegélyt építünk,
ezenkívül 450 méteren csapadékvíz-el
vezető csatornát építünk, továbbá 500
méteren közműkiváltást is végzünk.

5 Karbantartási munkák az M6-oson
A Nagy Létesítmények Főigazgatósága
augusztusban összesen 7500 négyzetméteren végzett kopórétegcserét az
M6-os autópályán. A közel 1200 tonna
aszfaltot összesen 10 rövidebb szakaszon építették be kollégáink.

6 Bányásznapi kitüntetések
Szeptember elsején tartották a központi
bányásznapi ünnepséget, ahol a Colas
Északkő kollégái közül Takács István
Kiváló Bányász kitüntetést, Sipos István
és Bőhm Balázs miniszteri elismerő
oklevelet kapott Aradszki András energiaügyért felelős államtitkártól.

7 Airport City beruházás
Újabb magánberuházás valósult meg a
Colas Út kivitelezésében, hiszen átadtuk
a vecsési Airport City Logistic Park és
a Széchenyi utca közötti szakaszon
megépített feltáró utat. A teljes pályaszerkezetű útépítés mellett a projekt
tartalmazott csapadékcsatorna- és közvilágítás-építést, hírközlési és távközlési
hálózati kiváltást, valamint kerozinvezeték védelembe helyezését is.
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8 Sporteseményt támogatott a Colas
Szeptember második hetében öt napra
a kosárlabdáé volt a főszerep Debrecen
főterén. A Nagytemplom előtt szeptember 7-én és 8-án 3×3-as World Tour
Masters fordulót, majd ezt követően
3×3-as U18-as Európa-bajnokságot
rendeztek a Colas támogatásával.
A World Tour Masters sorozat döntőjét
Abu-Dzabiban rendezik, a debreceni
forduló a hét selejtező egyike volt.
A cívis város mellett olyan világhírű
városok adnak otthont a kvalifikációs
tornáknak, mint Mexikóváros, Peking,
Prága vagy Rio de Janeiro. Az esemény
zsákolóversenyének névadó szponzora
szintén a Colas volt.

9 Benkő Éva 40 éve az Alterránál
Éva 1976-ban végzett mélyépítő üzemmérnökként az Ybl Miklós Építőipari Főiskolán, majd az akkori Közmű és Mélyépítő Vállalatnál kezdett dolgozni. Azóta
a közműalagúttól a villamosperonokig
mindenféle mélyépítési létesítmény
megvalósulásában részt vett. Miközben
a vállalat többször átalakult, ő a helyén
maradt, és lelkiismeretesen végezte a
munkáját mint építésvezető. A szorgalmasan töltött évek alatt gyorsan elrepült az
idő. Az elmúlt 40 évre Éva úgy emlékszik
vissza, hogy mindig kedves, a szakmájuk
után érdeklődő, szorgalmas munkatársakkal dolgozott, s büszke a sok érdekes
feladatra, megvalósult projektre. Gratulálunk a 40 éves munkaviszonyhoz!
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NEWS
1. COLAS RECEIVES
SUPERBRANDS AWARD
Following the decision of the Business
Superbrands Committee, the Colas brand
received the Business Superbrands title
in 2016. Each year, the Committee selects
the most prominent business brands from
a pre-filtered database with consideration
to the recommendations of industry associations and trade organisations.
2. ZOLTÁN CSEH HONOURED
Zoltán Cseh was recently decorated with
the Silver Cross of Merit of Hungary.
The CEO of Colas Északkő Bányászati Kft.
received the honour from the President
of Hungary for his work in support of the
country’s road construction, motorway
construction, and railway reconstruction
programmes.
3. ROAD CONSTRUCTIONS AT
THYSSENKRUPP
On 1 July 2016, we signed a contract with
Grabarics Kft. for carrying out road-construction works at the production plant of
Thyssenkrupp in Jászfényszaru. The time
frame available for the job was very limited,
with a deadline of early 2017. The project requires us to install some 3,600 cubic metres
of Ckt road base, build over 20,000 square
metres of decorative paving, and construct
4,700 metres of curbs.
4. COLAS ÚT BUILDS PARKING LOT FOR MTD
Following the development scheme at
their Nemesvámos facility, which had been
concluded in 2014, MTD Hungária Kft.

chose to involve us in another one of their
projects. We are currently working on creating a parking lot sufficient for 98 cars. The job
entails the installation of decorative pavement on 2,800 square metres, 800 metres of
curbs, and the construction of storm-water
drains on 450 metres. We were also tasked
with relocating 500 metres of public utilities.
5. MAINTENANCE WORKS ON THE M6
In August, the Major Projects Division
replaced the wearing course on a total
of 7,500 square metres of motorway M6.
Our colleagues installed nearly 1,200
tonnes of asphalt on ten shorter sections.
6. MINERS’ DAY AWARDS
The central event of the 2016 Miners’ Day
was organised on 1 September. Among our
colleagues at Colas Északkő, the work of
István Takács was recognised with the Distinguished Miner award, while István Sipos
and Bőhm Balázs received the Minister’s
Certificate of Excellence from the Minister of
State for Energy Affairs, András Aradszki.
7. AIRPORT CITY INVESTMENT
Colas Út has contributed to the realisation
of yet another private investment, as we have
recently handed over the service road built
between the Airport City Logistic Park and
Széchenyi Street in the town of Vecsés.
In addition to the complete roadbed,
the project also involved the construction
of storm-water drains, public lighting,
the relocation of telecommunication lines,
and the installation of protective equipment
for a jet-fuel line.

8. COLAS SPONSORS SPORTING EVENT
For five days in the second week of September, basketball players took over the main
square of Debrecen. With the backing of
Colas, the courts set up in front of the
Great Church hosted a 3x3 World Tour
Masters round on 7-8 September, followed
by the 3x3 U18 European Championship.
The final of the World Tour Masters series
will be held in Abu Dhabi, and the Debrecen
event was one of the qualifiers. Besides
the northeastern Hungarian town, qualification tournaments are organised in
famous cities such as Mexico City, Beijing,
Prague, or Rio de Janeiro. Colas also acted
as the naming sponsor of the event’s dunk
contest.
9. ÉVA BENKŐ – 40 YEARS AT ALTERRA
Éva earned her degree in civil engineering
at the Ybl Miklós College of Architecture
and Civil Engineering in 1976. Her first
job took her to the Közmű és Mélyépítő
Vállalat (Public Utility and Civil Engineering
Company). Since then, she has participated
in the realisation of an immense variety
of civil-engineering projects, from utility
ducts to tramway platforms. While the company underwent a series of transformations,
Éva remained in place, and worked with
consistent diligence as a site manager.
She remembers the past 40 years as being
spent among kind and passionate co-workers, and she takes pride in myriad interesting
jobs and accomplished projects. We congratulate Éva for her 40-year anniversary at the
company!
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Megjelent

a Colas Északkő könyve

Tokaj-hegyvidék kőbányászatáról

Az idén 25 éves Colas Északkő augusztusban mutatta be a Tokaj-hegyvidék kőbá
nyászata – Kulturális örökségünk nyomában című kiadványát.

Bár Tokaj-Hegyalja borvidékként lett
világörökségi kultúrtáj 2002-ben,
az ásványkincsekben gazdag térség
sokkal több, mint egy szőlészetre és
borászatra épülő monokultúra. A hegyvidék évszázadok óta látja el munkával
az itt élő iparosokat, mezőgazdászokat,
halászokat és természetesen a bányá
szokat. Bányászata szinte egyidős
az emberiséggel, és olyan fontos társadalmi szükségleteket elégít ki, amelyek
nélkül egészen biztosan másképp
festene az életünk.
A Colas Északkő e modern, olvasmányos kiadvány segítségével mutatja
be, hogy a kőbányászat hagyományai
épp olyan elválaszthatatlanok a tokaji
régiótól, mint a borászat. A könyv nem
titkolt célja annak igazolása, hogy
a térség kőbányászata önálló hagyományokkal, gazdag, értékes múlttal
rendelkező tevékenység, amely meg
ismerésre és felfedezésre vár.
„Könyvünk egyfajta vázlatos összefoglalást kíván adni a borvidéki bányászat

történetéről. Könnyen érthető, csak
a feltétlen szükséges szakmai nyelvezetet használva, sok fotóval illusztrálva
segít megismerni a térség bányászati
értékeit, ezen természeti erőforrások
jellemző hasznosításának motiváció
it és időben változó módjait” – ad
összefoglalást a könyv megálmodója
és társszerzője, Cseh Zoltán, a Colas
Északkő ügyvezetője.
Jóllehet szinte minden hegyaljai családban találunk legalább egy felmenőt,
akinek életében hosszabb-rövidebb
ideig meghatározó szerepe volt a kő
bányászatnak, ennek ellenére mára
már a helybeliek körében is csak nyomokban jelenik meg a szőlőművelés és
borkészítés hagyományaihoz mérhető
örökséggel rendelkező iparágunk iránti
lelkesedés.
Cseh Zoltán szerint a könyv elolvasása
után sokan másként tekintenek majd
a gyakran csak „tájsebeknek” minősített bányaudvarokra és a hozzájuk
kapcsolódó ipari létesítményekre.

A Colas Északkő
augusztusban meg
jelent könyve
egyfajta vázlatos
összefoglalást
kíván adni a Tokajhegyvidék bányásza
tának történetéről.
Reméljük, hogy sikerül felébreszteni az
olvasókban a kőbányászszakma iránti
kíváncsiságot, akár csak annyira, hogy
felkeressék valamelyik működő bányát
és elbeszélgessenek a bányászokkal.
A könyv beszerezhető a Colas Északkő
Kft. titkárságán, Matolcsi Anitánál:
3915 Tarcal, Malom utca 10.
További információ: eszakko@colas.hu.

COLAS ÉSZAKKŐ PUBLISHES BOOK ABOUT QUARRYING IN THE TOKAJ HIGHLANDS
Although the Tokaj-Hegyalja region
became a World Heritage cultural landscape as
a wine region in 2002, the area is much more
than a monoculture based on grape-growing:
in addition to winemakers, for centuries miners,
craftsmen, fishermen, farmers, and lumberjacks
have also been living and working here. In a broader sense of the word, local mining is as old as
humanity, and fulfils important social demands
that have a profound impact on our lives.
In August, 25-year-old Colas Északkő published
a book entitled Tokaj-hegyvidék kőbányászatáról
– Kulturális örökségünk nyomában (Quarrying
in the Tokaj Highlands – Exploring our Cultural
Heritage), serving to emphasise that the traditions
of quarrying are just as inseparable from the Tokaj
region as winemaking is. The publication’s explicit
aim is to prove that local quarrying is an activity
with its own traditions and rich history, which are
certainly worth knowing and exploring.
“The goal of this book is to offer a schematic summary regarding the history of mining in this historical wine region. Through illustrations in the form of
several photographs, and by limiting jargon to the
absolute minimum, it aims to familiarise readers
with the area’s mining traditions, the motivations

behind the typical uses of natural resources, and
how the methods of extraction kept changing
over time,” explains the book’s originator and
co-author, Colas Északkő CEO Zoltán Cseh.
In Tokaj-Hegyalja, we can hardly find a family
without an ancestor whose life hadn’t been
defined by quarrying at some point in time.
However, local residents’ passion for our industry
currently exists only in traces, although the related
traditions are comparable to those of viticulture
and winemaking.
Mining yards and related industrial facilities are
often branded as scars on the landscape – but
Zoltán Cseh is confident that the new book will
succeed in changing this image in readers’ minds.
We sincerely hope that we will manage to awaken
curiosity towards the cultural history of the trade
– perhaps some of the readers will even seek the
opportunity to visit one of Északkő’s quarries, and
have a few words with the miners.
If we have managed to raise your interest regarding the book – which will be available in an English-
language version soon – please get in touch with
Anita Matolcsi at the offices of Colas Északkő Kft.
at H-3915 Tarcal, Malom utca 10. For further
information, please contact eszakko@colas.hu.
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„Ha létrehozunk
egy jól működő
rendszert, akkor
azzal töredékére
csökkenthetnénk
a mostani energeti
kai adminisztrációs
feladatokat.”

Tomjanovich Gergő
egy éve erősíti a Colas
csapatát, legfőbb célkitűzése a hatékonyság
növelése és az energiafelhasználás
csökkentése.

Új energetikus
csapatunkban
Tomjanovich Gergő 1986. augusztus
18-án született, diplomáját a Budapesti
Műszaki Egyetemen szerezte energetikai
mérnök, illetve regionális és környezeti
gazdaságtan szakokon. Gergőt fiatalkora
óta foglalkoztatja a környezetvédelem,
a fenntarthatóság kérdése, és mindig is
valami ehhez kapcsolódó munkát szeretett volna végezni. A Colas csapatához
energetikusként csatlakozott.

Mozaik: Hol, milyen területen
dolgoztál a Colas előtt?
Tomjanovich Gergő: Egy évig
dolgoztam gyakornokként a GE veresegyházi gyárában, majd hosszabb ideig
a FŐGÁZ Létesítményi Osztályán, először
junior energetikai munkatársként, később létesítményfejlesztési csoportvezetőként. Itt elsősorban energiahatékonyság-növelő projektek előkészítésével,

lebonyolításával és kiértékelésével
foglalkoztam.
M.: Milyen kép alakult ki benned eddig
a Colasról?
T. G.: Elsőként a nagy munkabírás tűnt
fel. Úgy látom, hogy a körülöttem dolgozó
kollégák nagyon sokat tesznek a cégért és
egymásért, ez pedig nagyon inspiráló. Amit
még kiemelnék, az az elhivatottság és elkö-

telezettség, ami nekem szintén újszerű, de
nagyon pozitív tapasztalat. Ezzel valamen�nyire talán összefügg, hogy sokszor úgy
érzem, itt a szokásosnál nagyobb egyéni
felelősség hárul a dolgozókra. Ez könnyen
vezethet feszültségekhez, de úgy látom,
hogy a csapat ezeket jól tudja kezelni.
M.: Milyen feladataid vannak jelenleg?
T. G.: Jelenleg elsősorban a Colas
Hungária és a Colas Út energetikai
ügyeivel foglalkozom. Ez főként számlák
ellenőrzését, az energiafelhasználás
monitorozását, illetve különféle jelentések készítését takarja. Szintén hozzám
tartoznak még a központi irodaépülettel
kapcsolatos kisebb-nagyobb kérések,
hibák kezelése és hasonló feladatok.
Egy-két kiemelt esetben pályáztatással
kapcsolatos feladataim is vannak. Eddig
az egyik legkomolyabb feladatom volt,
hogy nyáron a központi beszerzéssel
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interjú: Szakács-Fehérváry Gábor
fotó: Nagy Balázs

közösen készítettük elő és folyattuk le
az energiaszolgáltatók pályáztatását. Idén
először kiterjesztettük a gázbeszerzést
a teljes cégcsoportra. Szintén idén először
került sor a cégcsoport összes vállalatára
törvényileg előírt energiahatékonysági
audit lebonyolítására, illetve az ezzel kapcsolatos regisztrációkra a MEKH-nél.
M.: Tervezel változtatni az eddig
kialakult energetikai rendszeren?
T. G.: Bár még nem minden részletet
ismerek teljesen, úgy látom, hogy az
energetika területén eddig inkább egyedileg próbáltuk kezelni a fel-felmerülő
ügyeket és feladatokat, és a munkák
rendszerbe szervezésére nem maradt
már érdemi kapacitás. Véleményem
szerint nagyon sok az energetikai jelentések élőmunkaigénye: sok táblázatot
készítünk kézzel, bizonyos adatokat
kétszer jelentünk le különböző helyekre.
Ez sajnos fontosabb, és nem utolsósorban hasznosabb dolgoktól veszi el az
időt, például hogy arra koncentráljunk,
mivel lehetne növelni a hatékonyságot,
csökkenteni a felhasználást. Nekem
az a véleményem, hogy ha létrehozunk
egy jól működő rendszert, akkor azzal
töredékére csökkenthetnénk a mostani
energetikai adminisztrációs feladatokat,
és sokkal többet foglalkozhatnánk a
fejlesztésekkel és a hatékonyság növelésével. Természetesen ez messze nem
csak rajtam múlik, de én kész vagyok
belevetni magam ebbe a munkába.
M.: Milyen az együttműködésed
a többi leányvállalattal?
T. G.: Az együttműködés eddigi tapasztalataim szerint a cégcsoport legtöbb
vállalatával kiváló, a közös ügyeket mindig
hatékonyan és gördülékenyen sikerült
eddig elintézni. Az én kicsit felemás helyzetem – hogy félig a Colas Út, félig a Colas
Hungária energetikusa vagyok – sok
esetben kihívást jelent számomra, de úgy
gondolom, hogy eddig egész elfogadhatóan sikerült kezelni ezeket a helyzeteket is.
M.: Mivel szeretsz foglalkozni
a szabadidődben?
T. G.: A magánéletemet mostanában
leginkább a változások jellemzik. Nyáron
volt az esküvőnk, és már úton is van az
első gyermekünk. A családunk egyébként

szerencsére nagy és szerteágazó, ahogy
a baráti körünk is, így a szabadidőnk
nagy részét velük töltjük. Számomra az
ősz azért is kiemelt időszak, mert ilyenkor zajlik az NFL, azaz az USA amerikaifoci-ligájának bajnoksága, amit ha időm
engedi, igyekszem nyomon követni.
A NEW ENERGETICS SPECIALIST
ON THE COLAS TEAM
Gergő Tomjanovich was born in 1986,
and earned his degree at the Budapest University of Technology and Economics, majoring
in energetics engineering and environmental
economics. He has been interested in matters
related to environmental protection and sustainability from a young age. Gergő joined our team
as an energetics specialist.
Mozaik: What are your impressions about
Colas so far?
Gergő Tomjanovich: The first thing that
occurred to me was the immense work capacity.
As I see it, the colleagues I’m surrounded with
make a lot of efforts for the company, and for
each other, which I find highly inspiring. I could
also highlight devotion and commitment
from their part, which was also a very positive
experience. On a perhaps related note, I often
get a feeling that the individual responsibility on
employees is higher here than usual. This could
easily lead to tensions, but the team has learned
to handle this very well.
M: Could you tell us about your current duties?
G. T.: At the moment, I’m mostly engaged in energetics-related matters of Colas Hungária and
Colas Út. Generally, this covers the verification
of invoices, the monitoring of energy use, and
the preparation of various reports. Handling
requests, minor defects, and similar issues in
connection with the company headquarters also
belongs to me. In a few special cases, I also have
some responsibilities regarding the organisation
of tenders. As one of my most substantial tasks
up to this point, we – together with the central
procurement division – prepared and managed
the tendering of energy suppliers in the summer.
For the first time, we extended gas procurement
to the entire company group.
M: Are you planning to implement any changes
to the existing energetics system?
G. T.: So far, we attempted to tackle upcoming
energetics-related matters and duties
separately, case-by-case, and there wasn’t
enough capacity left for organising works into
a system. The preparation of energetics reports
requires a lot of man-hours: a good many tables
are compiled manually, and certain pieces of
information are reported twice to various places.
Unfortunately, this drains a lot of time from more
important and, not to mention, more useful
things. In my personal opinion, creating an efficient system would allow us to seriously cut back
administrative tasks, leaving us more time to
deal with developments and the enhancement
of effectiveness.
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interjú: Szakács-Fehérváry Gábor
fotó: Nagy Balázs

Interjú

INTERVIEW WITH ADÉL DOMJÁN, THE NEW
OHSMS MANAGER OF COLAS HUNGÁRIA

Mozaik: What is your current role at
the company?
Adél Domján: At the moment I’m responsible
for coordinating the ongoing projects of Colas
Hungária, monitoring our laboratories, and
all of the duties related to health and safety.
I’m also keeping touch with the OHS managers
of Colas Út, Colas Alterra, and Colas Északkő.
For me, this is still the phase of orientation.
I’m keen on building contacts and obtaining
every piece of information, while I’m already
carrying out the tasks associated with my
position.

Domján Adéllal,
a Colas Hungária új MEBIR-vezetőjével

M: What is the hardest part of health and
safety?
A. D.: According to my experience, people are
a bit reserved and nervous when it comes to
health and safety. They see a burden and a
nuisance in the health-and-safety supervisor,
rather than a partner. In my opinion, earning
the trust of people, making them believe that
I’m here to help, is crucial. My job here is to
keep them out of harm’s way: health and
safety is for them, not against them. Naturally,
this also requires a different approach and
a certain attitude from their part.

Adél mosolygós, életvidám és szereti a kihívásokat.
Új munkavédelmi vezetőnk szerint minden könnyebb,
ha jókedvűen állunk hozzá és nem halogatjuk a dolgokat.

Adél egy Bicske környéki kis faluból,
Csabdiról származik, és bár az elmúlt
években szinte az egész országot bejárta, mégis nagyon büszke a gyökereire.
Nem véletlen hát, hogy amint tehette,
hazaköltözött szülőfalujába, immár
boldog kétgyermekes anyukaként.
Az általános iskola után Adél Esztergomban kezdte a gimnáziumot, majd
az ország másik felében, Miskolcon
szerezte meg a diplomáját, először előkészítés-technikai szakon, amit a bányaés geotechnika követett.
Mozaik: Hol kezdted a pályafutásodat, hol dolgoztál először?
Domján adél: Az első komolyabb
munkám a Kesztölci Kőbánya Kft.-nél
volt. Itt koordinátorként, összekötőként
dolgoztam, hiszen több bányája is volt
a cégnek. Ezután kaptam a lehetőséget a KŐKA Kő- és Kavicsbányászati
Kft.-nél, először Szombathelyen, majd
Győrben dolgoztam. 2009-ben kerültem
Budapestre a központba mint KIR MIR
MEBIR-megbízott. Itt kezdtem el a munkavédelemmel komolyan foglalkozni.

A munka mellett ismét tanulni kezdtem:
a Budapesti Műszaki Egyetemen elvégeztem a munkavédelmi szakmérnöki
szakot. 2014-ben a Holcimnél (CRH
Magyarország Kft.) helyezkedtem el,
onnan kerültem a Colashoz pár hónappal ezelőtt.
M.: Mi a feladatod jelenleg a cégnél?
D. A.: Jelen pillanatban a Colas Hungária
már futó projektjeinek koordinálása,
a laborok ellenőrzése és minden
munkavédelemmel kapcsolatos teendő
az én feladatom. A Colas Út és a Colas
Alterra, valamint a Colas Északkő MEBvezetőivel is folyamatos az egyeztetés.
Jelen pillanatban még az ismerkedés
szakaszában vagyok. Igyekszem
minden kapcsolatot kiépíteni, minden
információt beszerezni úgy, hogy közben
a szükséges feladatokat már ellátom.
M.: Mi a legnehezebb a munkavédelem
területén?
D. A.: Azt tapasztalom, hogy az emberek
a munkavédelem irányába kissé zárkózottak, félnek tőle. Kialakult egy olyan

„Ne kapkodj
és gondold át.
Ha kell, akkor
kétszer.”
érzés bennük, hogy inkább terhet, nehézséget és nem partnert látnak a munkavédelmi vezetőben. Úgy gondolom,
hogy a legfontosabb feladat az emberek
bizalmának elnyerése, hogy lássák,
segítőkész vagyok. Azért vagyok itt, hogy
nekik ne essen bajuk, a munkavédelem
értük és nem ellenük van. Ehhez persze
szükség van a részükről is egyfajta
szemléletváltásra és hozzáállásra.
M.: Milyen szemléletváltásra
gondolsz pontosan?
D. A.: Sokaknak még mindig az az
első reakciójuk, hogy ha meglátják
a munkavédelmis kollégát, gyorsan fel
kell venni a sisakot. Pedig nem ez
a lényeg, a munkavédelem nem itt

kezdődik, az egyéni védelem – talán
furcsa, hogy ezt mondom – fontos,
de mindig a legutolsó megoldás!
Minden munka megkezdését mindig
megelőzi a kockázatok felmérése, azok
minimumra csökkentése, pl. egy veszélyes anyag használatának mellőzése,
kiváltása.
A munkaterületen persze fontos a
bakancs, a mellény meg a sisak, de
ezeknél sokkal fontosabb lenne, hogy a
munkavégzés előtt szánjunk pár percet
arra, hogy végiggondoljuk a feladatot.
Minden munkafolyamatnak vannak
kockázatai, ezeket kellene ilyenkor mérlegelni. A rutinból elvégzett munka rejti
magában a legtöbb kockázatot. Ez mindössze két perc: mit kell csinálnom, mi

lehet a bökkenő, amivel magamnak vagy
másnak árthatok, és hogyan lehet ezt
kiküszöbölni. „Ne kapkodj és gondold
át. Ha kell, akkor kétszer” – ez az én
jelszavam. Ha pedig kell, akkor kérjünk
segítséget.
M.: Biztosan minden alkalommal
megkérdezik, de nőként nehezebb
a dolgod ebben a pozícióban?
D. A.: Valóban gyakran gondolják,
hogy az emberek nem hallgatnak egy
nő szavára, nincs olyan nagy súlya a
mondandójának. Van ezeknek alapja,
de mégis sok eszköz van a nők kezében
is. Például én hiszem, hogy mindenkihez
másképp kell szólni, más hangnemben,
más stílusban, ezt pedig a nők sokkal

M: What do you mean by different approach?
A. D.: When noticing a colleague from the H&S
department, the first reaction from many
people is to put on the safety helmet as quickly as possible. This is not the point; health and
safety doesn’t start here. Personal protection
is important, but – it may be surprising to hear
this from me – it’s only the last line of defence.
Each job is always preceded by the assessment and minimisation of risks – for instance,
avoiding the use of a hazardous material, and
replacing it with another substance.
Of course, boots, visibility vests, and hard
hats are important on the work site, but
devoting a few minutes to thinking the task
through before starting it would be much
more important. Each and every work process
poses some risks, which should be taken into
account beforehand. Routinely performed
jobs have the most hazards hidden in them.
This would only take two minutes: how should
I carry out the task, what could cause trouble
that could harm me and the others, and how
can I avoid that. “Make no haste, think first.
Think twice, if you have to!” – this is my creed.
And if necessary, ask for some help.

jobban és ösztönösen megérzik és kezelik. A munkavállalók általában tudják,
hogy mi az, amit nem úgy csinálnak,
ahogyan kellene, van úgy, hogy csak
rájuk köszönök, megállok mellettük,
és már minden rendeződik is.
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interjú: Kertész Botond
fotó: Cseh Zoltán

25 éves
a Colas Északkő
A Colas Északkő 2016-ban ünnepelte fennállásának 25. évét,
így ennek alkalmából idén azokkal beszélgettünk, akik fontos
szerepet töltöttek be a vállalat életében.

Interjú

cseh zoltán
nyugalmazott
igazgatóval

Mozaik: Hol születtél, hogy telt
a fiatalkorod?
Cseh zoltán: 1943-ban születtem
Rakamazon, ott is nevelkedtem.
Nyíregyházára jártam középiskolába,
egy nagyon jó fiúgimnáziumba, és
annyira megtetszett a légkör, hogy
eredetileg pedagóguspályára készültem.
A tanítóképzőbe végül a sikeres felvételi
ellenére sem vettek fel, helyhiányra
hivatkoztak. Később kiderült, hogy
mindez azért történt, mert édesapám
kőműves volt, ezenkívül volt egy kis földje is, így volt olyan idő, amikor kuláknak
minősítették. Végül a Borsod megyei

Állami Építőipari Vállalathoz mentem
dolgozni Miskolcra, ahol 1961-ben bérelszámolóként kezdtem. Két évvel később,
1963-ban bevonultam katonának.
M.: Hogyan kerültél innen
az Északkőhöz?
cs. z.: A feleségem ekkor már az
Északkő elődjénél dolgozott Tokajban,
rajta keresztül kerültem oda 1965-ben.
A korábbi normatechnológus nyugdíjba
ment, én kerültem a helyére, egészen
1969-ig, majd a szervezési osztály
vezetője lettem. Időközben levelezőn
elvégeztem a Pénzügyi és Számviteli

Főiskolát, 1975-ben pedig egy egyéves
vezetőképző tanfolyamon vettem részt.
M.: Hogy nézett ki az Északkő a 60-as,
70-es években?
cs. z.: A 60-as években még zömében
kézi termelésű üzemek voltak: Sáros
patakon, Sátoraljaújhelyen, Erdőbényén,
Bodrogkeresztúron és Göncön is csillével tolták a követ. A tállyai üzem volt
a legnagyobb, ott kötélpálya volt még.
1977-től aztán összevonták a Pestvidéki,
a Mátravidéki és az Észak-magyarországi Kőbánya Vállalatot. Üzemigazgatóságok maradtak mindhárom helyen,

Tarcalon vezérigazgatóság jött létre
Kozák Ernő vezetésével. Én ekkor Tállyára kerültem, ahol nagyon intenzíven folyt
a termelés. Sokakra emlékszem még
ebből az időből, akik sajnos már nem élnek. Nagyidai Pista bácsi és Szendi Frici
üzemvezetők voltak akkoriban, vagy
ott volt Vojnár Miska bácsi, munkaügyi
vezető, aki az én főnököm volt.
Időközben sor került különböző technikai fejlesztésekre is. Mikor idejöttem,
még LY-kotrókkal termeltünk Tállyán,
meg Vörös Csillag-dömperekkel. Később
jöttek a Tátra-dömperek, meg a Belazok,
és a törők cseréjére is sor került. Tállyán
nagy fejlesztés volt a kötélpályák kiváltása, ami megkönnyítette és biztonságosabbá tette a munkavégzést.
M.: Milyen változásokat hoztak
a 80-as évek, és később a rendszer
váltás, privatizálás?
cs. z.: A 70-es években még tervutasításos gazdálkodás volt az országban,
így kiszámíthatóbb volt a piac. A 80-as
években merült fel, hogy szétváljanak
a cégek. A Pestvidéki Kőbánya Vállalat
maga is menni akart, általában ros�szabb számokkal működtek, mint mi.
A Tokajban működő igazgatóság 1980ban szűnt meg, én a központba kerültem közgazdasági osztályvezetőként.
82-ben egy olyan vállalatnak lettem az
igazgatója, amelyet akkor az Északkő és
a Mátravidéki Kőbánya Vállalat alkotott.
1984-ben a minisztérium szanálási
eljárást indítványozott. Az eljárás hónapokig tartott, és felmerült a Tarcali üzem
bezárása is. Igazgatóként azt kértem,
hogy adjanak Tarcalnak két évet, és ha
ennyi idő alatt nem tud eredményesen
működni, akkor én magam fogom kezdeményezni a bezárást. Megkaptuk ezt a
két évet, és Tarcal végül megmenekült.
A francia tulajdon előtti tíz évben nem
volt lehetőségünk az elhasználódott
gépeket pótolni, nemhogy cserélni,
felújítani. Ezért is láttunk kilábalási lehetőséget a privatizációban. A Hamberger,
a Bauholding és a Colas érdeklődött az
Északkő iránt, és bár azt hittük, sőt úgy
tudtuk, hogy a Bauholding lesz a befutó,
végül mégis a Colas nyert a pályázaton
– ez mindenkit meglepetésként ért.
A Colas megállapodást kötött a vagyonügynökséggel, hogy öt éven keresztül

INTERVIEW WITH RETIRED
DIRECTOR ZOLTÁN CSEH
Colas Északkő turned 25 in 2016,
an occasion that inspired us to sit down and
talk with the people who had an important
role in the company’s life.

Az 1984-es szanálási
eljárás során felme
rült, hogy a tarcali
üzemet bezárják.
Két évet kértem
a minisztériumtól,
és Tarcal végül meg
menekült.
nem vesz ki osztalékot a cégből. Ezzel
együtt a technológiai fejlődés is elindult,
a mutatóink szépek voltak, olyannyira,
hogy Dupont úr kétszer is Colas-plakettel ismerte el a teljesítményünket.
M.: Milyen érzésekkel mentél
nyugdíjba?
cs. z.: Készültem arra, hogy ez az
idő eljön. Ez az élet rendje, és 45 év
munka után igazából már akartam is
menni. Nagyon felemelő érzés volt, hogy
Dupont úr, a Colas elnöke is eljött a búcsúztatásomra a tarcali kastélyszállóba.
Dupont úr mindig korrekt, tárgyilagos és
inspiráló vezetője volt a cégnek, és volt
humora is. 1992-ben eljött a műszaki
helyettesével Tállyára, ahol mindent
végigjártak, a törőket, osztályozókat is.
Említettem nekik, hogy elkezdtünk angolul tanulni, majd megkérdeztem, hogy
jó-e ez, angolul tanuljunk vagy inkább
franciául. Mire azt mondta: Ide figyeljen,
ha a cég jól megy, akkor nem kell tanulni semmilyen nyelven. De ha a cég ros�szul megy, akkor ha hét nyelven beszél,
akkor is baj lesz.

Mozaik: How did you end up at Északkő?
Zoltán Cseh: My wife had already been
working at the legal predecessor of Északkő
in Tokaj, and I was employed through her in
1965. The previous norm technician had just
retired, and I was hired as his replacement.
I held the position until 1969, when I was promoted to head the organisation department.
Meanwhile, I graduated from the College of
Finance and Accountancy in a correspondence programme, and I also participated in
a one-year-long management course in 1975.
M: What was Északkő like in the ’60s and ’70s?
Z. Cs.: Back in the ’60s, production still relied
on manual labour at most of the firm’s plants:
at Sárospatak, Sátoraljaújhely, Erdőbénye,
Bodrogkeresztúr, and Gönc, stone was trans
ported in mine carts pushed by the workers.
The Tállya plant was the largest, and we
had a cableway there. Then, from 1977,
the quarrying companies of the Pest, Mátra,
and Northern Hungarian regions merged.
Meanwhile, some technical developments
also started to take shape: when I arrived to
the company, we worked with LY excavators
and Red Star dumper trucks. Later, we
received Tatra and Belaz heavy vehicles, and
the crushers were also replaced. As a major
upgrade, the cableway was substituted with
other technologies, which made our jobs a lot
safer and easier.
M: What kinds of changes were brought
about by the ’80s, and later by the fall of
socialism and privatisation?
Z. Cs.: In the ten years before being acquired
by the new French owner, we had absolutely
no chance of replacing or even overhauling
our worn-out pieces of equipment. This is
why we perceived privatisation as a way out.
Hamberger, Bauholding, and Colas were all
interested in Északkő. Although we were led
to believe that Bauholding would come out on
top, Colas won the tender, which took everyone by surprise. Colas made a commitment
not to take out dividends from the company in
the first five years. A new dawn of technological development arrived, and our figures were
impressive, which led Mr. Dupont to recognise
our performance with Colas Plaques on two
occasions.
M: Was retirement very emotional for you?
Z. Cs.: I was preparing for retirement, as I knew
it would come eventually. That’s just the way
of things, and to be honest, I wanted to have
some rest after 45 years on the job. It was
very uplifting to see that even the chairman
of Colas, Mr. Dupont, attended my retirement
party held in the Tarcal Castle Hotel. Seeing
a lot of people there despite the nasty March
snowfall was truly heart-warming.
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szöveg: Veres Patrik
fotó: Thinkstock

Új modellezési
technológiát
tesztel a Colas

Az épületinformációs modellezés alkalmazása
hatékonyabbá teszi az építkezési, kivitelezési és
tervezési folyamatokat.

A BIM (Building Information Modeling,
magyarul épületinformációs model
lezés) világszerte egyre gyakoribb
munkamódszerré válik a tervezési,
építkezési folyamatok során.
A technológia 3D-s modellek létre
hozásával segíti különböző iparágakban a hatékonyabb működést,
a jobb minőséget, a tehetség felszínre hozását és új munkák elnyerését. Egyre több kormányzati és
gazdasági szervezet szerint jött el
az idő a BIM bevezetésére.
A rohamos fejlődést jól mutatja, hogy
Japánban, Kínában, Finnországban,
Franciaországban, Németországban,
Hollandiában, Norvégiában, Spanyolországban, Angliában, Új-Zélandon,
Szingapúrban és Amerikában már
kötelezővé vagy erősen ajánlottá tették a BIM használatát.
Az épületinformációs modellezés
használatával a tervek és a meglévő állapotok kézzelfoghatóbbá válnak. A BIM
segítségével minden fél ugyanazokhoz
az információkhoz fér hozzá, sőt szerkesztheti is a modelleket, így az épület
teljes digitális modellje egy időben

elérhető, és összevethető a meglévő
adottságokkal annak érdekében, hogy
kiderüljön, nincs-e valamilyen akadálya
a megvalósításnak.
Számszerűsítve a BIM a következőket
kínálja egy amerikai egyetem kutatása
alapján:
 a tervek utólagos változtatásai
40%-kal csökkennek,
 a költségbecslés létrehozásához
szükséges idő akár 80%-kal
csökken,
 maximum 3%-os eltérés a költségbecslésnél,
 a szerződéses érték akár 10%-ának
megtakarítása az ellentmondások
megszüntetése révén,
 a projekt időtartamának 7%-os
csökkenése.
Az új munkamódszer használatával
könnyebbé válik a létesítmények átadása is. A megbízhatóság, hatékonyság
és következetesség lehetővé teszi a
gyors információcserét, így a műszaki
adatok változása nem jelent problémát
az építési folyamat során, és az ezekből
eredő módosítások minden érintett fél
által elvégezhetők.

A BIM használatával
a tervek utólagos
változtatásai
40 százalékkal
csökkennek.
COLAS TESTS NEW MODELLING TECHNOLOGY

All over the globe, BIM (Building
Information Modelling) is rapidly gaining
popularity in connection with design and construction procedures. The technology involves
the generation of 3D models with the aim of
facilitating increasingly effective operations,
achieving higher quality, nurturing talents,
and securing new jobs. Simultaneously,
a growing number of governmental agencies
and economic organisations find the time
right for introducing BIM.
The revolutionary nature of this development
is evidenced by the fact that the use of BIM
has been made mandatory or strongly re
commended in Japan, China, Finland, France,
Germany, the Netherlands, Norway, Spain,
the United Kingdom, New Zealand, Singapore,
and the United States.
By relying on building information modelling,
designs and existing conditions become
palpable and easy to process. Through BIM,
all involved parties are granted access to
the same pieces of information, and get a
chance to edit the models. Consequently,
the given building’s complete digital model
becomes available and comparable with
the existing conditions in order to detect any
factors that would hinder realisation.
Looking at the numbers, research conducted
by an American university suggests the
following advantages offered by BIM:
	The number of posterior variations
to designs decreases by 40%
	The time required for compiling the cost
estimate drops by as much as 80%
	A maximum deviation of 3% regarding
the cost estimate
	Saving as much as 10% of the contractual
value through eliminating discrepancies
 Cutting the duration of the project by 7%
The use of the new method also simplifies
the handover of various facilities. Reliability,
efficiency, and consistency lead to a swift
exchange of information – therefore, changes
in technical parameters do not pose an issue
during the construction process, and the
resulting modifications can be implemented
by all of the involved parties.
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Drónos felmérés

DRONE SURVEY AT ROAD 47

a 47-es úton

A svájci Colas segítségével készített térképészeti
légi felvételek alapján kezdi meg a Hódmezővásár
helyt elkerülő új út építését a Colas Út.

Roland Liechti és Laurent Gourong, a svájci
Colas földmérői június 20–23. között
végezték a 47-es út Hódmezővásárhelyt
elkerülő szakaszán a drónos földmérést,
melynek célja az volt, hogy ellenőrizzék
a projekt tenderdokumentumaiban lévő
földmunka mennyiségét. A felmérés két fő
lépésből állt: elsőként a drón segítségével
méréseket készítettek a meglévő terepviszonyokról, majd a mérések adatait
összevetették a projekt terveivel.
A kivitelezés kezdeti fázisában lévő 47-es
út Hódmezővásárhelyt elkerülő, 12 kilométer hosszú szakaszának teljes felméréséhez nyolc alkalommal kellett felküldeni
a drónt a levegőbe, egyenként 25 percre.
Minden egyes repülés alkalmával a gép
1500 méter hosszan és 500 méter
szélességben térképezte fel a terepet,
miközben közel 200 fotót készített.
A csapat repülésenként három pontot
jelölt ki a földön, melyek segítségével
meghatározták a pontos koordinátákat.
Az eBee nevet viselő drón egy professzio
nális térképészeti drón, amelyet a svájci
senseFly nevű cég gyártott. A súlya a
rászerelt kamerával együtt 700 gramm,
szárnyfesztávolsága 96 centiméter.
Sebessége a felmérés során óránként
50 kilométer volt, a 150 méteres repülési
magasságnak köszönhetően pedig a
légi felderítést nem zavarták sem a fák,
a házak vagy az elektromos vezetékek.
A felszállás és a leszállás a biztonság kedvéért egy 50×20 méteres akadálytalan
füves területen történt. A drón repülési
pályáját egy rádió-összeköttetésben lévő
laptopra telepített eMotion nevű szoftver
segítségével adták meg. A drón az előre
beállított repülési tervet automatikusan
követte, a laptop pedig fogadta a drón

Egy ilyen nagyszabású
munka minimum két
hetet vesz igénybe
hagyományos eszkö
zökkel, így azonban
két nap alatt sikerült
elvégezni a feladatot.
által adott jeleket. Bár a drón jobban teljesít szél- és csapadékmentes időjárási körülmények között, de mérsékelt (maximum
másodpercenként 12 méteres) szélben és
gyenge esőben is megállja a helyét.
A repülést követő napon megkezdődhetett az irodai munka. A senseFly által
készített Post Flight Terra 3D nevű natív
szoftver felhasználja az összes kijelölt földi pont adatait és több millió koordinátát
alkot számunkra. A felmérés pontossága
+/–5 centiméter, ami teljesen elfogadható
ilyen nagyszabású feladatoknál. A kapott
pontokat és koordinátákat a program
segítségével összevetik az előre megtervezett adatokkal, így derülnek ki a valós
mennyiségek. Egy ilyen nagyszabású
munka hagyományos földmérési eszközökkel minimum két hetet vesz igénybe,
de a svájci kollégáknak két nap alatt
sikerült elvégezniük a felmérést.
Habár a feladat ezúttal egy konkrét
projekt felmérése volt, rengeteg másra is
fel lehet használni az eszközt, például a
havi földmunkamennyiségek felmérése,
kőbányakészletek nyomon követése vagy
fotók készítése az építkezési területeken
marketingcélokra.

With the goal of verifying the quantity
of earthworks indicated in the project’s tender
documents, Roland Liechti and Laurent
Gourong – the land surveyors of the Colas
Swiss subsidiary – performed drone-based
surveying on the Hódmezővásárhely bypass
section of main road 47 between 20 and 23
June. The surveying operations were divided
into two main phases: firstly, a drone was
used to perform measurements in connection
with the existing terrain conditions, and subsequently, the gathered data was examined to
compare with the designs for the project.
The complete survey of the 12-kilometre-long
bypass section required eight take-offs, with
a flight time of 25 minutes on each occasion.
During each mission, the unmanned aircraft
mapped the terrain in a length of 1,500 metres and a width of 500 metres, while taking
nearly 200 photographs. For every take-off,
the team of operators marked three spots on
the ground in order to determine the exact
coordinates.
The craft – named eBee – is a professional
mapping drone manufactured by the Swiss
company senseFly. Its total weight amounts
to 700 grams with the mounted camera, and
has a wingspan of 96 centimetres. During
the survey operations, it maintained a speed
of 50 kilometres per hour, and due to a cruise
altitude of 150 metres, the aerial mapping
was not affected by trees, buildings, or power
cables. For the sake of safety, a 50x20-metre
unobstructed field was designated for takeoffs and landings. The flight path was specified through the eMotion software running
on a laptop in radio contact with the drone.
The eBee followed the pre-set flight plan
automatically, while the laptop recorded
the signals emitted by the drone. Although
wind- and precipitation-free conditions
ensure a better performance, the drone is
capable of operating in moderate (maximum
12 metres per second) wind and light rain.
One day of flying was followed by one day of
office work. The software developed by senseFly uses the information assigned to the spots
marked on the ground, and generates millions
of coordinates. The accuracy of the survey
is +/- 5 centimetres, which is more than acceptable in case of such large-scale projects.
With the help of the computer programme,
the generated points and coordinates are
compared with the previously provided
data, thus identifying actual quantities.
With conventional land surveying techniques,
the performance of a similarly extensive job
would have required at least two weeks, but
our Swiss colleagues managed to complete
the mapping in just two days.
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Elkészült a siófoki
szennyvíztisztító telep
A 2014 végén indult beruházás idén júniusban érkezett el
a hat hónapos próbaüzem időszakához. A projekt sok kihívás
elé állította kollégáinkat.

2014 októberében írtuk alá a siófoki
szennyvíztisztító telep építéséről szóló
szerződést, a Colas Alterra konzorciumi
partnere az Euroaszfalt volt. A műtárgyak,
az épületek és a mélyebben fekvő közművek 2015-ben, a technológiai berendezések beszerelése, a hozzájuk kapcsolódó
udvartéri vezetékek építése, a villamos
és irányítástechnikai munkák, valamint
az utak, a térburkolás és a kertészeti

feladatok 2016-ban készültek el. A beru
házás 2016. június 8-án érkezett el a hat
hónapos próbaüzemhez. Maga az építés,
az üzempróbák lefolytatása, valamint
minden technológiai részegység határidőre
történő üzembe helyezése komoly kihívást
jelentett. A rendkívül összetett projekt során több mint ötven létesítmény készült el.
Az első ütemben a mechanikai és
a biológiai tisztítás műtárgyai kezdték

meg a működést. A szennyvíztisztítóhoz
tartozó agglomeráció szinte teljes mértékben üdülőövezet, emiatt különbséget
tettünk a szezonális és a szezonon kívüli
szennyvízmennyiség között. A négy darab ciklikus biológiai reaktor jó tisztítási
hatásfokkal követte le a vízhozamot,
amely több alkalommal meghaladta
a napi 40 000 köbmétert is. A tisztított
vízből mért paraméterek kivétel nélkül

megfeleltek a befogadó által meghatározott környezetvédelmi előírásoknak.
A szennyvízvonali létesítmények üzembe
helyezését szorosan követte az iszap
és gázvonali technológia beindítása is.
A tisztítás során keletkezett szennyvíziszap hasznosításában kapott szerepet
az iszaptechnológiai gépház, ahol a
berendezések az évente keletkező több
mint 110 000 köbméter kevertiszapot
sűrítik, majd a rothasztókba továbbítják.
A szennyvíziszap magas szervesanyagtartalma teszi lehetővé a biogázkezelési
technológia alkalmazását. A kinyert
biogáz biztosítja a tisztító teljes fűtési
energiáját és gázmotorok működésével
a felhasznált villamos energia 25%-át is.
A biogáz kinyerése utáni víztelenítést követően a szennyvíziszap a szolár technológiával működő szárítócsarnokba kerül.
A folyamat célja, hogy a kitermelt iszap
szárazanyag-tartalma nagyjából 60%-os
legyen. Nagy energiákat fordítottunk a
megfelelő szárítási eljárás kiválasztására,
míg végül a Termo System által forgalmazott SolarFlow szárító mellett döntöttünk.

A rendkívül
összetett szennyvíz
tisztító telep építése
során több mint
ötven létesítmény
készült el.

A műtárgy a következő négy funkcionális
szakaszból áll.
1. A 22%-os szárazanyag-tartalommal
rendelkező iszapot a víztelenítő berendezésből egy iszapszivattyú a föld
alatti csővezetékrendszeren keresztül
a csarnokba szállítja.
2. Az iszapcsarnokon belüli mozgatását
automata, innovatív kialakítású
forgatóberendezés végzi, mely a beprogramozott algoritmus szerint szétteríti a szárítási területen. Az iszap
haladási sebességét és a forgatás
gyakoriságát általában az időjárási
viszonyokhoz kell igazítani. Az ezt követő szárítási fázisban az iszapréteg
vastagsága szükség szerint fokozatosan növelhető.
3. A szárított iszap közbenső tárolása
szintén a csarnokon belül történik.
A kiürítés gyakoriságától függően a
tárolási terület nagysága változtatható. A projektben megépített szárítót
évi két kitárolásra méreteztük.
4. A technológia hatékony működését
meglehetősen nagy légáram jellemzi.

A csarnokon belül a levegő mozgatását nagy teljesítményű keverő és
elszívó ventilátorok végzik. A kilépő levegő kezelésére épült a ThermoClean
biofilter, mely két fontos részből áll:
az első részben a vízpermet vagy
gázmosó, a második részben a vastag
növényi töltet biztosítja a szaghatások megszüntetését.
A siófoki szennyvíztisztító telepről elmondható, hogy a lehetőségek maximális kihasználásával sikerült egy modern
és korszerű, hosszú távon is megbízhatóan működő és nem utolsósorban jó
megjelenésű tisztítótelepet építeni.
SIÓFOK SEWAGE-TREATMENT PLANT
CONSTRUCTION NEARS THE FINISH LINE
Colas Alterra and its consortium partner,
Euroaszfalt, signed the contract for the construction of Siófok’s new sewage-treatment
plant in October 2014. Following the start of
works in late 2014, the investment reached
a new milestone on 8 June 2016, when operational trials finally commenced. The exceedingly complex project involved the construction of
over 50 different structures.
In the first stage, facilities ensuring mechanical and biological treatment were put into
operation. The agglomeration belonging
to the treatment plant is a popular holiday
destination, requiring us to make a distinction
between sewage quantities within and outside
of the peak tourism season. The four cyclic
biological reactors cleaned the inflow – that
exceeded 40,000 cubic metres per day on
multiple occasions – with a high level of
efficiency.
The commissioning of the treatment devices
was followed shortly by the switch-on of
the sludge- and gas-related technologies.
The sludge-processing unit has a key role
in the further use of sludge generated
as a by-product of sewage treatment:
at this location, the mixed sludge – of which
110,000 cubic metres are produced each
year – is being condensed, and transmitted
to the digestion chambers.
The high organic-matter-content of sewage
sludge enables the application of biogas
technologies. The extracted biogas provides
enough energy for the heating of the entire
plant, as well as 25% of the power supply
through the use of gas engines. Following
the extraction of biogas and dewatering, sewage sludge is forwarded to the solar-powered
drying hall. The goal of the procedure is to set
the biosolid-content of sludge to around 60%.
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Közép-Európa legnagyobb

ALTERRA WORKS ON CENTRAL EUROPE’S
LARGEST PASSIVE HOUSE

passzív házán
dolgozik az Alterra

Az építési területen
nagyjából hetvenen
dolgozunk,
egy szint hozzáve
tőlegesen két hét
alatt készül.

A Colas Alterra nyerte el
a Zuglóban épülő 255 lakásos,
nyolcemeletes társasház
szerkezetépítését.

A Hermina Center Ingatlanforgalmazó Kft.
a megnövekedett ingatlanpiaci igények
kielégítése miatt indította el „Hermina
Happy Land 5-6.” projektjét. A beruházás
Közép-Európa legnagyobb passzív
házaként valósul meg a XIV. kerületben.
A nyolcemeletes, összesen 255 lakásos
társasház egy három részből álló
„hézagosan zártsorú” épületegyüttes
– pince, földszint, emeletek –, melynek
teljes alapterülete 170×35 méter.

Az épület pillérvázas szerkezetű, a terheket épületenként 19 darab pillér viseli
és adja át a 60 centiméter vastag
lemezalapnak, amely épületenként
dilatálva van. A pincerész a nyugalmi
és mértékadó talajvíz alatt helyezkedik
el, ezért az alaplemez és a külső falak
vízzáró betonnal készülnek.
Az első, mélyépítési ütem szerződése
magában foglalja az épület földmunkáit,
a víztelenítést és a vasbeton vázas

szerkezetépítést a földszint feletti födémig. A munkaterületet június 8-án vettük
át, a kivitelezést pedig aznap meg is
kezdtük. A mélyépítési munkarész során
komoly műszaki kihívás volt, hogy a
maximális területkihasználás érdekében
a teljes terület alápincézett, a pincefalak
telekhatártól telekhatárig tartanak.
Az öt méterre lévő szomszédos épület
kocsibehajtójánál a munkaterületet
szegezett, injektált torkrétbeton megtámasztással határoltuk, így biztosítottuk
a zavartalan autós forgalmat. A munkagödör homoktalajában az 1,8 méteres
talajvízszint-süllyesztést 4 darab 9 méter
mély pontkút telepítésével és folyamatos
üzemeltetésével tudtuk biztosítani.
A munkavégzést – helyhiány miatt –
az épület íves adottságait kihasználva
három, az alaplemezre épített, földszinti
födémet áttörő toronydaru szolgálja ki.
A mélyépítési munkarész a földszint feletti
födém elkészültével október végén zárult.
A magasépítési szerkezetépítés munkaterületét szeptember 30-án vettük
át, és az első emeleti falak és födémek
építése rögtön meg is kezdődött.

As a response to growing demands
on the real estate market, Hermina Center
Ingatlanforgalmazó Kft. has launched
its “Hermina Happy Land 5-6” project with
the goal of erecting Central Europe’s largest
passive house in Budapest’s District XIV.
The nine-storey building complex will house
255 apartments on a total base area of
170x35 metres. Colas Alterra has been
trusted with structural construction works
to be executed in two phases.
The buildings have a pier-frame load-bearing
structure: in case of each unit, loads are
borne by 19 piers, and transferred to
the 60-centimetre-thick slab foundation,
which has been constructed with expansion
joints. Since the basement level is located
below the prevailing groundwater level,
the foundation slab and the outer walls
have been built from waterproof concrete.
The contract for the first phase – civil engineering – includes the earthworks, drainage,
and the construction of the reinforced
concrete frame up to the joist covering
the ground floor. We took over the job site
on 8 June, and the construction works were
kicked off the same day. For the sake of
the best use of spaces, basements cover
the entire area from wall to wall, which posed
a true challenge in the civil-engineering work
phase. Near the driveway of the adjacent
building – just five metres from our structure
– we installed injected torcrete shoring, thus
ensuring undisturbed traffic. In the sandy soil
of the work pit, the reduction of the ground
water level by 1.8 metres required the installation and continuous operation of four
nine-metre-deep well points. Due to a lack of
space and to make use of the curved shape
of the structures, the performance of works
was aided by three tower cranes set up onto
the foundation slab and protruding through
the basement joist. The civil-engineering
phase was successfully completed in late
October.
We took over the site for the building-structure construction phase on 30 September,
and we immediately set out to install the walls
and joists of the first floor. The expected pace
of construction is one storey every two weeks.
Due to the tight schedule, approximately 70
of our employees keep working on the site.
As the final deadline is the end of March
2017, our goal is to reach the fifth floor before
the end of the current year.

A kivitelezési sebesség várhatóan két
hét lesz szintenként. A feszített tempó
miatt a munkaterületen nagyjából 70
munkatársunk dolgozik. Mivel a befejezési határidő 2017. március vége, így az a
célunk, hogy még az idei évben eljusson
a kivitelezés az ötödik emeletig.
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Erdészeti út
Zala megyében

A Zalaerdő Zrt. megbízásából 4860 méteren újítottunk fel egy
leromlott állapotú erdészeti utat Pusztamagyaród és Szentpéterfölde között a meglévő pályaszerkezet újrahasznosításával.

A Nagykanizsa környéki munka elnyerésében természetesen kiemelt szerepe
volt az általunk adott kedvező árnak,
ugyanakkor jó referenciaként szolgáltak
a korábbi szombathelyi erdészeti munkáink is.
A két kis település közötti erdészeti út
felújítása során először a meglévő pályaszerkezetet tártuk fel, ezután pedig
meghatároztuk a szükséges kavicspótlás vastagságát és a kiszórandó cement
mennyiségét. Ez utóbbi négyzetméterenként 36 kilogramm lett. A meglévő
burkolatalap összetétele miatt saját
remix gépláncunkat ki kellett egészíteni

egy traktorra szerelt törővel, ami tovább
aprította a felmart szerkezetet. A gépet
Ausztriából béreltük a munkához.
Az elkészült alapra 6 centiméter vastagságban AC-16/F aszfaltréteget építettünk be, a megrendelő igényének megfelelően pedig az útpálya felújítása mellett
a kétoldali padkát is stabilizáltuk.
A kivitelezés során a Zalaerdő Zrt.
szervezett egy bemutatót a környező
erdészeteknek, ahol megtekinthették
a munkavégzés folyamatát. Reméljük,
hogy a kedvező benyomás és a sikeres
kivitelezés további megrendeléseket
eredményez majd.

Főbb mennyiségek:
Homokos kavics
beépítés: 5300 m3
Remix: 9800 m3
AC-16/F: 1200 m3

COLAS BUILDS FOREST ROAD IN ZALA COUNTY

On assignment from Zalaerdő Zrt.,
we have renovated a 4,860-metre-long
stretch of deteriorated forest road between
Pusztamagyaród and Szentpéterfölde
with the recycled materials of the existing
pavement structure.
Naturally, offering a favourable price had
a fundamental part in winning the job near
Nagykanizsa, but previous forestry works
performed in the area of Szombathely
proved to be an excellent reference to
support our bid.
We started rebuilding the forest road
between the two villages by first examining
the existing pavement, which was necessary to determine the thickness of the replacement gravel layer and the amount
of cement to be scattered. Calculations
suggested 36 kilograms per square metre
for the cement amount. Due to the composition of the old roadbed, the company’s
own remix machinery had to be reinforced
by a tractor-mounted crusher, which ground
the milled-up material to smaller pieces.
The machine was rented from Austria specifically for this job.
Finally, we installed six centimetres of
AC-16/F asphalt onto the completed base
layer, and we also stabilised the shoulder
on both sides of the road, in line with
the client’s request.
During the preparation of the job, Zalaerdő
Zrt. organised a demonstration for the region’s forest services, giving them a glance
into the work processes. We hope that
the positive impression and the successful
construction works will lead to further
assignments.
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A kivitelezés során
1 600 000 m3 földet
mozgatunk meg,
két felüljárót és
három aluljárót is
építünk az új
útszakaszon.

Az M35-ös autópályán
dolgozik a Colas

Egy több mint
5 kilométeres
autópálya-szakasz
építését kezdte
meg júliusban
a Colas Hungária
NLFI.

Az M35-ös autópálya 43+620 és
49+050 kilométerszelvények közötti
szakaszának kivitelezéséről szóló
szerződést 2016. június 3-án írta alá
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.,
valamint a Colas Hungária Zrt. és a
Colas Út Zrt.

Az ünnepélyes alapkőletétel 2016.
július 6-án volt, a projekt befejezési
határideje pedig 2018. január 26-a,
így a két téli időszakot leszámítva
összesen 14 hónapon keresztül tudunk
dolgozni. A projekt során összesen
5,43 kilométernyi autópályát építünk és

két külön szintű csomópont is készül.
A kapcsolódó létesítmények megépítésével együtt egymillió köbmétert
meghaladó földmunkát kell elvégezni,
így kilenc földmunkás alvállalkozót
is bevontunk a feladatba. A területelőkészítés befejeződött, a régészeti

feltárások elkészültek, a szükséges
szállítóutakat kiépítettük, így szinte
minden területen elkezdődhetett a
töltésépítés. Nehezítető körülmény volt,
hogy egy földutat át kellett terveznünk,
de végül szerencsére ez a módosítás
is jóváhagyást kapott.
Az M4-es autópálya szerkezetéhez
hasonlóan a konszolidáció gyorsítására minden magas töltés alatt
szalagdrénes töltésalapozást végzünk,
amihez közel 25 ezer szalagot helyeztünk a földbe. A korábbi évek C12/15
alaprétegétől eltérően a tervezők az
útalap kialakít ásánál visszatértek a
feszültségmentesített Ckt-4 cementes
stabilizációhoz, amelyhez saját keverőtelepet tervezünk felállítani a nyomvonaltól két kilométerre lévő telephelyünkön. Innen reményeink szerint 2017
tavaszától megkezdhetjük a szükséges
70 ezer tonnányi Ckt kiszolgálását.
Az ütemterv szerint jövő májusban kezdjük az aszfaltozást, a 30 kilométerre
lévő debrecen-apafai keverőtelepről

80 ezer tonnát is meghaladó mennyiség
kiszállítása várható. Városi elkerülő
autópálya-szakaszhoz képest viszonylag kevés közműkeresztezéssel érintett
szakaszunk van, ezek többségét még
idén sikerül kiváltani.
A szakaszra két felüljárót és három
aluljárót építünk: a két felüljáró 82,09,
illetve 67,17 méter hosszú, az aluljárók
pedig 63,64, 46,8, illetve 50,6 méter
hosszúak. Ezek mindegyike hasonló
felszerkezetű: monolit vasbeton
pályalemezek előre gyártott, feszített
vasbeton gerendákon. A próbacölöpözés október elejére mindenhol elkészült,
ám a csapadékos ősz miatt kicsi az
esély arra, hogy a hídfők alatti töltések
elérik a cölöpözés indulósíkját még
idén. A középtámaszok cölöpjeinek és
cölöpösszefogó gerendáinak elkészítése
reális cél 2016-ra.
A projekt egészét tekintve egyharmados
készültséget tűztünk ki célul erre az
évre. Mivel a szerződéses időtartam
ugyanekkora hányada esik téli hónapokra, a töltésépítés terén komoly
erőfeszítéseket kell tennünk, hogy tartani tudjuk az ütemtervet. Az építkezés
szokatlan módon a Nagy Létesítmények
Főigazgatóságának több tagját is
személyesen érinti: a kivitelezőcsapat
közel fele kelet-magyarországi, azon
belül nagyrészt Hajdú-Bihar megyei
kötődésű. Természetesen mindannyian
szívesen dolgozunk otthonainkhoz
ilyen szokatlanul közel, ugyanakkor
a környékbeli lakossággal együtt azt is
várjuk, hogy az új autópálya-szakasz,
valamint a csatlakozó Repülőtéri bekötő
út nyugatról elkerülhetővé tegye Debrecent, a kálvinista Rómát.

COLAS LAUNCHES WORKS
ON MOTORWAY M35

The 17.2-billion-forint contract for
the construction of the motorway M35 section
between chainages 43+620 and 49+050
was signed on 3 June 2016 by the Hungarian
Infrastructure Development Agency and
the consortium uniting Colas Hungária Zrt.
and Colas Út Zrt.
The official foundation-stone-laying ceremony
took place on 6 July 2016, and we have to
wrap up the project until 26 January 2018.
Not including the winter periods, we have a total of 14 months to complete the works, which
entail the construction of 5.43 kilometres of
motorway and two multi-level interchanges.
Together with all the related facilities, we will
have to move one million cubic metres of soil,
which prompted us to invite nine subcontractors to participate in the earthworks.
Similarly to the structure of motorway M4,
we are preparing foundations with Wick
drains underneath all the higher embankments in order to accelerate consolidation.
To this end, we have installed some 25,000
drains. Returning to a previous practice,
the designers drew up the roadbed with Ckt-4
cement-based stabilisation. To produce
the necessary material, we are planning to
set up a mixing plant at the company’s site
situated two kilometres from the carriageway.
In the spring of 2017, we wish to begin
delivering the 70,000 tonnes of Ckt material
required for building the road base. According
to the time schedule, we are to kick off asphalt paving in May 2017. The supply of quantities in excess of 80,000 tonnes is expected
from our Debrecen-Apafa asphalt-mixing
plant located 30 kilometres from the M35.
We will build two overpasses and three
underpasses on the section, all with a similar
design: monolith reinforced-concrete deck
slabs on pre-cast, pre-stressed reinforced
concrete girders. Considering the entirety of
the project, our goal for the current year is to
reach a 33% progress level.
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Az NLFI nyerte el a BKK által az M5-ös autópálya
fővárosi bevezető szakaszán található két híd
felújítására kiírt tendert. Augusztus közepén
megkötött szerződésünk az év végéig szól.

A pályázat elnyerésével az NLFI fel
adata lett a Gyáli út–Illatos úti és Határ
úti hidak felújítása, amely a rendkívül
sűrű forgalom miatt különös körültekintést igényel. A forgalom folyamatos
fenntartása mellett a hidakon két
ütemben, félpályás lezárással, a hidak
alatt pedig forgalmi sávonként haladva
lehet csak munkát végezni, sok esetben a kezelők előírásai miatt így is csak
az éjszakai órákban. A munkaterületet

Hídfelújítások
az M5-ös bevezetőn

Az egyébként is
forgalmas munka
területet átszeli
a nemrég felújított
3-as villamos
vágánypárja is.

átszeli a nemrég felújított 3-as villamos
vágánypárja is, amelynek űrszelvényében csupán éjszakánként 2 órán
keresztül vagy teljes vágányzár mellett
tudunk munkát végezni.
Az 500, illetve 2100 négyzetméter
felületű hidakon először el kell bontani
a pályaszerkezeti rétegeket, a vasbeton
hídszegélyeket és a szigetelést. Ezután
mindkét oldalon egy-egy kezelőjárdával
kiszélesítve acél-, míg az elválasztó
sávban vasbeton szegélyt kell beépíteni az RMA szigetelés után és az aszfaltburkolatok előtt. Az alépítmény teljes
látszó felületét és a csatlakozó támfalakat is felújítjuk. A hidakon számtalan
átázás is található: esőzések idején
a hídfőgerenda résein a Szalajkát
megszégyenítő vízfolyások jelennek
meg, a betonfelület pedig több helyen
erősen karbonátosodott, így a visszavésések után közel 1000 négyzetméter
lőttbetonépítésre is készülnünk kell.
A felújított és letisztított felületekre

kb. 7000 négyzetméter sóvédelmi és
antigraffiti bevonat kerül, hogy a zord
megjelenésű felüljárók megszépülve
álljanak ellen az idő vasfogának.
BRIDGE RECONSTRUCTIONS
ON MOTORWAY M5
The Major Projects Division won the tender launched by BKK (Centre for Budapest Transport) regarding the reconstruction of the bridges
located on the urban section of motorway M5.
Our contract, signed in mid-August, is valid until
the end of the year. By being awarded the works,
the MDP was tasked with renovating the bridges
over Gyáli Road and Illatos Road, and over Határ
Road, which requires special care and attention
due to heavy traffic. Since the complete closure
of the affected road sections is not an option,
works on the overpasses were split into two
phases involving the closure of half of the carriageway, while works proceed lane-by-lane
under the bridges. Nevertheless, the road operator’s strict requirements often force us to perform
works in night shifts. The tracks of the recently
reconstructed tramline 3 also cross the job site,
leaving us only a two-hour window each night to
perform the works affecting the tracks – the only
alternative would be to shut down tram traffic
completely.
The first step is to dismantle the pavement layers,
the reinforced-concrete edges, and the water
proofing on the bridges (having a surface of
500 and 2,100 square metres, respectively).
Subsequently, steel edges are to be installed with
additional service walkways on both sides, and
a reinforced-concrete edge in the median strip
– after the RMA waterproofing, but still before
the asphalt courses. We are refurbishing all visible surfaces on the substructure, as well as the
adjacent retaining walls. The bridges have been
damaged by water ingress on numerous spots:
during rainfalls, water streams on the abutment
beam’s gaps put smaller waterfalls to shame, and
the concrete surfaces are heavily carbonated
at several points, requiring us to prepare for installing shotcrete on nearly 1,000 square metres.
The renovated and cleaned surfaces will be covered with approximately 7,000 square metres of
anti-corrosion and anti-graffiti coatings, making
the robust overpasses able to stand the test of
time in a condition also pleasing to the eye.
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Elkészültek az M4-es

M4 PUMP STATIONS COMPLETED

szivattyútelepei
Mindkét
szivattyútelep
a belvízelvezető
rendszer részeként
fog üzemelni.

Az árvíz- és belvízvédelem biztosítása
miatt a Zagyva szolnoki szivattyútelepei
kiemelt jelentőségűekké váltak.

A Szolnokot elkerülő M4-es autópálya-beruházás leállításakor két
szivattyútelep és egy kisebb összekötő csatornazsilip műtárgy meg
valósítása félbeszakadt. A beruházó
az év elején az árvíz- és belvízvédelem
biztosítása miatt kiemelt jelentőségűnek minősítette a műtárgyakat

és felkérte a CHSM Konzorciumot
a befejezésre.
Az év eleji árvízveszélyes időszak
miatt csak a tavasz elmúltával kaptuk
meg a továbbépítéshez szükséges
engedélyeket, így júniustól folytathattuk
a kivitelezést.
A Zagyva két partján egymástól
1,5 kilométerre helyezkednek el
a telepek. Mindkét szivattyútelep a
belvízelvezető rendszer részeként fog
üzemelni és a jövőben létesítendő
gyorsforgalmi útról érkező koncentrált
csapadékvizet is a befogadóba emeli.
Az Eresztőhalmi-főcsatornára épült telep
3 darab 700 milliméteres nyomócsővel
és másodpercenként 2500 liter mértékadó vízszállítási kapacitással már közel
szerkezetkész állapotban várta a tovább
építést. A nyomócsövek, öntvények,
elzárók, uszadékfogó mozgógerebek
elhelyezése, és az elektromos és gépészeti berendezések telepítése már el
is készült.
A Gulyás-éri szivattyútelep 2 darab
600 milliméter nyomócsövével másodpercenként 1000 liter átemelésére
lesz képes. Ez a kivitelezés teljesen
az alapoktól indult és a másik telephez
hasonlóan három földbe süllyesztett
akna megépítése után hozta be

When the motorway M4 project was
suspended, the construction of two pump
stations and a smaller lock-gate structure on
a connecting channel were also put on hold.
For the sake of ensuring flood- and stagnant-water control capabilities, the investor
declared the completion of the structures a
priority, and requested the CHSM Consortium
to execute the works.
The stations are located 1.5 kilometres apart
on the opposing banks of the Zagyva River.
Both facilities will serve as key elements in
the area’s stagnant-water drainage network,
and have a role of transferring concentrated
storm water from the future high-speed road
to the recipient. With three 700-millimetre
pressurised pipes and a water-transfer capacity of 2,500 litres per second, the station
built on the Eresztőhalmi Main Channel
awaited the resumption of construction
works in an almost structurally complete
state. The placement of pipes, metal fittings,
debris screens, and the installation of electric and mechanical equipment have already
been finished.
The Gulyás Stream pump station will be
capable of transferring 1,000 litres of water
per second through two 600-millimetre
pressurised pipes. At this location, the works
had been abandoned in a less advanced
state, and the construction was continued
from the foundations. The delay behind
the facility’s larger counterpart was eliminated after we built the three underground
shafts. Colas was forced to observe a rather
tight schedule, but thanks to thorough preparations and favourable weather conditions,
we are currently putting the last touches
on the Gulyás Stream pump station. On 15
September, we announced the completion of
the structures, and we are awaiting autumn
rainfalls to perform the operational trials
at the facilities, which have been equipped
with state-of-the-art remote monitoring and
control systems.

lemaradását a „nagyobb testvére”
mögött. Szűkös időkerettel kellett
gazdálkodnunk, de a megfelelő előkészületeknek és a kegyes időjárásnak
köszönhetően a Gulyás-éri telepen
is az utolsó simításokat végezzük.
Szeptember 15-ével készre jelentettük
a műtárgyakat és várjuk az őszi esőket,
hogy a legkorszerűbb távfelügyeleti és
vezérléstechnikai rendszerrel ellátott
telepeken megtarthassuk az átadáshoz
szükséges üzempróbákat.
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A sajtolásos
szakaszokkal
párhuzamosan
épülnek a nyílt
árkos csatornaszakaszok is.

Csatornaépítés
a Halomi úton

Várhatóan december közepén fejezzük be az erősen
leromlott állapotú csatorna teljes újjáépítését.

Terveink szerint még idén befejezzük
a csatornaépítést a Halomi úton,
amelyet a Fővárosi Csatornázási
Művek Zrt. megbízásából a 12. sz.
Főépítésvezetőség végez. Az átépítés
az 1980-as években épült főgyűjtő
csatorna rossz állapota miatt vált
szükségessé, amely a korábbi években
többször meghibásodott vagy beszakadt. Az állagromlás oka lehet, hogy
a Vecsés felől érkező szennyvizek a
szokásosnál károsabbak, így az évek
során jobban megrongálták, meggyengítették a meglévő csatorna anyagát.
A szakasz jelenleg kritikus állapotban
van, bármikor üzemeltetésre alkalmatlan állapotba kerülhet.
A meghibásodások után az FCSM Zrt.
saját hatáskörben többször is eredménytelenül próbálta kijavítani a
főgyűjtőt, így végül a teljes átépítés
mellett döntött, melynek kivitelezését
sikeresen elnyertük. A tervezési munkák
során több építéstechnológiai megoldás

is felmerült, de a megrendelő végül
a korszerű, új nyomvonalon vezetett,
sajtolásos technológiával megépülő
vasbeton csatorna megépítése mellett
döntött. Ezt indokolta az utcában
található iskola, óvoda és bölcsőde elhelyezkedése, illetve az utca reggeli és
délutáni nagy forgalma is. A sajtolásos
technológia lehetővé teszi, hogy a bontott felületek mértékét minimális szinten tartsuk, ezáltal kevésbé zavarjuk
a környező lakó- és utazóközösséget.
Az építés megkezdése előtt a meglévő
microtunnelling berendezésünket
a helyszín adottságaihoz igazítottuk,
figyelembe véve a talaj kedvezőtlen
adottságait. A terület a szeparációnál
többletberendezések beépítését
követelte meg, amelyet körültekintően
egyeztettünk a németországi gyártó
szakembereivel. Ezeknek a kiegészítő
berendezéseknek és a rendelkezésre
álló technológiánknak köszönhetően
felállt egy olyan komoly technika, amely
képes egy ütemben kisajtolni egy
220 folyóméter hosszú, 120 centiméter
átmérőjű vasbeton csövet. A sajtolási
munka az indulást követően folyamatosan zajlik egy-egy szakasz elkészültéig.
A sajtolásos szakaszokkal párhuzamosan épülnek a nyílt árkos csatornaszakaszok is, amelyeknél a nagy, hatméteres mélység és a nyomvonal vezetése,
valamint a meglévő közművek helyzete
is nehezítő körülmény. Ennek ellenére
a meglévő dúcolatrendszerünket és
gépi berendezéseinket felhasználva
megfelelően kialakított és biztonságos
munkaárokban tudunk építkezni. A sajtolásokat követően a meglévő csatorna
nagy vízhozamát át kell terelni az újonnan megépülő főgyűjtőbe, amely igen
komoly feladat elé állítja az ott dolgozó
kollégákat. A tervek szerint több nagy
teljesítményű szivattyú fogja segíteni
a műveletet, amikor is a folyamatosan
nagy vízhozammal üzemelő régi csatorna érkező szennyvizeit áttereljük,
és az újonnan kialakított műtárgyakat
és csatornát üzembe helyezzük.
A kivitelezés során összesen 422 folyó
méter, 120 centiméter átmérőjű sajtolt
vasbeton csatorna, 20 folyóméter nyílt
árkos, 100-120 centiméter átmérőjű vasbeton csatorna, 40 folyóméter 30 centi
méter átmérőjű KG-PVC csatorna,

SEWER CONSTRUCTION UNDER HALOMI ROAD

The reconstruction was rendered necessary by the deteriorated state of the main
collector, which was built back in the 1980s
and has broken down on several occasions
in the past years. Following the recurrent
malfunctions, FCSM Zrt. attempted to repair
the main collector, to no avail. Ultimately,
the company opted to launch a tender for
the complete remodelling, which was won
by Colas. In the planning phase, a number
of technological solutions were considered
– finally, the client picked the construction of
a modern reinforced-concrete sewer built
with jacking. The decision was justified by
the school and nursery located in the street,
and the congestion in the morning and afternoon rush hours. The jacking construction
technology enables us to keep the size of
broken-up surfaces to a minimum, limiting
disturbance to motorists and local residents.
Prior to starting the works, we adjusted our
microtunnelling device to local circumstances,
taking into account the unfavourable soil
conditions. At the separation, the site
requires the installation of additional equipment, which we thoroughly coordinated with
the experts of the German manufacturer.
Simultaneously with the jacked sections,
we also built some open-ditch segments,
where the depth of six metres, the alignment
of the sewer, and the location of other
public-utility lines represented the greatest
difficulties. However, by deploying our
well-proven shoring system and machinery,
we managed to establish a suitable and safe
working environment. Following the completion of jacking operations, the flow of the old
channel has to be diverted into the new main
collector, which requires every bit of expertise from our colleagues working on the site.
According to the plans, a set of heavy-duty
pumps will be set up to assist the transfer
and put the new structure into operation.
The works commenced in the end of summer,
and are expected to come to a close by
mid-December. Once completed, the client
will receive a channel that is set to operate
reliably for decades.

valamint 4 darab műtárgy épül. A munka
nyár végén kezdődött, és várhatóan
december közepéig fog tartani, befejezését követően pedig a megrendelő egy
hosszú évtizedeken keresztül megbízhatóan üzemelő csatornát fog kapni.
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Négysávossá bővítjük
a 21-es főutat
A Colas Út vezeti azt a konzorciumot, amely közel
5 kilométeren végzi el a főút változatos felújítási
munkáit egészen 2018 elejéig.

2016. május 26-án a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. aláírta a szerződést, melyben megbízza a közbeszer
zési eljárás során nyertes kivitelezőket
– a Colas Út Zrt., a Colas Hungária Zrt.
és az EuroAszfalt Kft. konzorciumát –
az összesen 4,5 kilométeres feladat
megvalósításával.
A projekt igen szerteágazó, hiszen
egyrészről hátravan még sok tervezési
és engedélyezési feladat, másrészről
pedig tartalmaz a Colas Hungária Zrt.
és az EuroAszfalt Kft. által közösen megvalósított műtárgyakat: három hidat,
egy hullámosított acéllemez átereszt
és egy vadátjárót. Ezenfelül mintegy
3600 méteren különböző keresztező

Ehhez három különböző utat kell átépí
teni összesen 2470 méter hosszan, illetve
ki kell alakítani a hollókői csomópontot,
ahol a keresztező négy számjegyű út
bekötésére és átvezetésére egy mindkét
oldalon körforgalmú csomópontba csatlakozó felüljáró szolgál majd. A domborzati
viszonyok ezen a szakaszon különösen
látványosak, hiszen a főút hollókői
oldalán több tízezer köbméteres töltések
építése volt szükséges, a majdani felül
járó másik oldalán pedig hasonló tömegű
bevágást kell elkészíteni.
A májustól októberig terjedő időszakban befejeztük az előkészítő munkákat,
és jelentős előrehaladást sikerült elérni a
forgalom folyamatos fenntartása mellett
munkába vett főpálya szelvény szerinti
bal oldalán – itt a földmunkákkal és a pályaszerkezet építésével haladtunk előre.

Október közepén a szelvény szerinti bal
oldal 70 százalékán már két réteg aszfalt
alatt van, 600 méteren pedig a földmű
valamelyik felső rétegét építjük.
Célunk, hogy az idei évben aszfalt
kötőrétegen áttereljük a forgalmat az új
pályára, s ha az időjárás kedvező lesz,
akkor ez a tervünk teljesíthetőnek is
látszik. Ezek után is sok munka marad

még a jövő évre: 2017-ben 11 földutat
kell ellátnunk mechanikai stabilizációval
és egy réteg aszfalttal 2200 méteren.
Ezenkívül feladatunk lesz a pályaszerkezet elbontása és felépítése kopórétegig
a jobb oldalon, a bal oldalon pedig a
kopóréteg terítése és különböző befejező
munkák elvégzése. A projekt befejezési
határideje 2018. május 26.

COLAS WIDENS ROAD 21 TO FOUR LANES

közműveken is dolgozunk, melyek között
szerepel 132 kV-os, illetve 20 kV-os
légvezetékek, különböző vízvezetékek,
hírközművek és nagy-középnyomású,
illetve középnyomású gázvezetékek
kiváltása is. A felújítási munkák két jól
elkülöníthető részre bonthatók:
A 21. számú főút 23+800 és 27+820
kilométerszelvények közötti szakaszán
a jelenlegi útpálya bontása, szerkezetének cseréje mellett a szelvény szerinti
bal oldalon teljesen új pályatestet építünk, így a főút 2×2 forgalmi sávos lesz,
elválasztó sávval, a hozzá kapcsolódó
két külön szintű csomóponttal.
Ezenkívül a feladat része a főpályát
keresztező főutak átépítése is.

Bevágás: 119 700 m3
Töltés: 185 100 m3
Védőréteg: 31 200 m3
Padka: 3300 m3
Ckt és telepi újra
hasznosítás: 24 400 m3
Aszfalt: 40 700 t

Colas Út is leading the consortium that
has been assigned with carrying out a large
variety of reconstruction works on a 4.5-kilometre-long segment of road 21 by the beginning of 2018. On 26 May 2016, the Hungarian
Infrastructure Development Agency signed
the contract for entrusting the contractors that
won the corresponding public-procurement
procedure – the consortium of Colas Út Zrt.,
Colas Hungária Zrt., and EuroAszfalt Kft. – with
performing the job. The restoration works can
be divided into two distinct parts.
On a section of main road 21 between chainages 23+800 and 27+820, we are to demolish
the existing roadbed, replace the pavement,
and build a brand-new carriageway on the
left-hand side, thus expanding the road to
2x2 driving lanes with a median strip and
the related two multi-level interchanges.
Moreover, the reconstruction of the major
roads crossing the main carriageway also
forms a part of the job. This requires the rebuilding of three different stretches of road in
a combined length of 2,470 metres, as well
as the establishment of an interchange near
Hollókő. At this location, terrain conditions
are especially spectacular: on the main road’s
side towards Hollókő, several thousand cubic
metres of soil had to be used for building vast
embankments, while cuts of comparable
size had to be formed on the other side of
the future overpass.
In the period spanning from May to October,
we completed the preparatory works, and
– despite our obligation to maintain traffic at
all times – we managed to gain significant
progress on the left side of the main carriageway, where we advanced with earthworks and
pavement construction.
We intend to divert traffic onto the new
carriageway’s asphalt-binding course before
the end of 2016, and if the weather chooses
to play along, this objective does not seem
far-fetched. Still, plenty of works will await us
in 2017: we will have to implement mechanical
stabilisation and build a single-layer asphalt
pavement on 11 dirt roads in a total length
of 2,200 metres. In addition, we are also to
demolish the existing roadbed on the right
side, and install the new pavement up to
the wearing course. Meanwhile, we are to lay
the wearing course and perform various finishing works on the left carriageway. The final
deadline for the project is 26 May 2018.
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Az augusztus eleje óta tartó rekonstrukciós munkákat
a Colas Út végzi a XI. kerületi Bocskai úton, amely a főváros
egyik legforgalmasabb útszakasza.

Folytatódik

az útfelújítás
a XI. kerületben

A „2016. évi útfelújítási program kivitelezési munkái, III. ütem” elnevezésű
projekt keretében a BKK Zrt. bízott
meg minket a Bocskai út Karolina út és
Fehérvári út közötti szakaszának felújításával, melynek átfutási ideje 180 nap.
A munkálatok 2016. augusztus elsejével
kezdődtek meg, és zajlanak azóta is a
megrendelő szoros ütemezése szerint.
A munkavégzést kezdetben nehezítette,
hogy több szakaszon is ivóvízvezetéket
kellett kiváltani. Emiatt viszont az
érintett szakaszokon a kötelezően fenntartandó 2-2 forgalmi sáv miatt érdemi
munkát sajnos nem tudtunk végezni.
A fentiek egészen szeptember végéig
hátráltatták a munkát az 1100 méteres
szakasz csaknem 800 méterén.
A tervezés során a koncepció nem
változott, megmaradt az eredeti pályarendszer, így mindkét irányban két-két
forgalmi sáv, valamint egy-egy buszsáv
újul meg. Megmaradnak a nagy felületű,
„kiemelt” zöldövezetek is, a középszigetben parkolók épülnek, valamint
az útpálya mindkét oldalán parkolásra
alkalmas felállókat alakítunk ki zöld
sziget-megszakításokkal.
A felújítás alatt mintegy 5000 méter
kiemelt hasítottkő-szegélyt építünk be,
1000 méter nagykockakövet használunk fel döntött szegélyként, futósorként
vagy zöldfelület-elhatárolásra. Nagyjából az összfelület 60 százalékán
építünk teljesen új pályaszerkezetet,
melyhez többek között 4000 köbméter
Ckt-t vagy C12 betont és 10 000 tonna
aszfaltot használunk fel. Ezenkívül
építünk két kanyarodósávot új gyalog

átkelőhellyel, továbbá átépítünk öt
buszmegállót is.
A feladat összetettségét jól mutatja,
hogy az útépítés mellett a Bartók
Béla út–Bocskai út csomópontjában
a villamospályát, több meglévő jelzőlámpás csomópontot, csapadékcsatornát
és közvilágítást építünk át vagy hozunk
létre, továbbá elektromos és távközlési
hálózatokat, FUTÁR hálózatot váltunk ki.
Az útfelújítási projekttel összhangban
megújul a XI. kerületi polgármesteri
hivatal előtti járdafelület is. A különleges
térkő burkolat vonalkódszerű kialakítással készül, sötét és világos térkő
váltakozásával, amelyet erre alkalmas
készülékkel leolvasva az önkormányzat
weboldalára lehet majd navigálni. A munkát az önkormányzat megbízásából
szintén a Colas Út végzi el.
A munkavégzés során plusz megrendelést is kaptunk a megbízótól: új közúti
jelzőberendezéseket kell építenünk
a teljes szakaszon, ami növeli a szerződés nettó értékét. Mivel az átfutási idő
nem változik, így a műszaki átadást,
időjárási körülményektől függően,
az eredeti ütemtervnek megfelelően
még idén meg fogjuk kezdeni, és remélhetőleg sikeresen le is zárjuk, műszakilag és pénzügyileg egyaránt.
A régóta tervezett és a környéken
lakók által is nagyon várt projekt
megvalósításával a Bocskai úton végre
biztonságosabb és kényelmesebb lesz a
közlekedés mindenki számára, a Colas
Út Zrt. pedig egy sikeres projektet tud
hat maga mögött Buda egyik kiemelt
útszakaszán.

ROAD RECONSTRUCTIONS GO ON IN DISTRICT XI
Under the project entitled “Construction
works of the 2016 road renovation programme,
phase III”, BKK (Centre for Budapest Transport)
requested that we reconstruct a section of
Bocskai Road between Karolina Road and
Fehérvári Road. The net value of the original contract was 394 million forints, with a time frame
of 180 days available for the works.
During the design phase, the layout of the street
remained unaltered – consequently, the remodelling affects two driving lanes and one bus lane
in each direction. Extensive green surfaces are
to remain in place, while parking areas will be
established in the median islands, and parking
lanes will also be formed on the shoulder, interrupted with planters.
The complexity of the job is evident: besides
road-construction works, we are to rebuild
tram tracks in the junction of Bartók Béla
Road and Bocskai Road, a number of existing
traffic-light-controlled intersections, storm
water drains, public-lighting accessories, and
we will also have to relocate cables for the power
grid, the local telecommunication network, and
the FUTÁR passenger-information system.
In consonance with the road-renovation project,
the sidewalk in front of the District Mayor’s Office
will also undergo remodelling. The decorative
pavement will be installed in a special, barcode-
like pattern formed of dark and light paving
blocks. If scanned with a suitable device, the local
government’s website will pop up on the screen.
On assignment from the local government, this
part of the job is also being realised by Colas Út
at a net price of 11 million forints.
Meanwhile, the client also ordered some additional works (notably, the installation of new traffic
lights on the entire section), which boosted the
net value of our contract to 434 million forints. As
the deadline has not been extended, we will initiate the technical handover procedure – regardless
of the weather conditions – in line with the original
time schedule before the end of the year, and we
hope to close the procedure successfully in both
a technical and financial sense of the word.

Pálinkás Katalin
® asszisztens,
Technológiai Igazgatóság
2013 szeptembere óta dolgozik
a Technológiai Igazgatóságon
Puchard Zoltán technológiai
igazgató asszisztenseként.
Egy 14 éves kamasz fiú boldog
édesanyja, szabadidejét családja
és barátai körében tölti. Az aktív
pihenés tölti fel: zumbázik, kreatív
tárgyakat készít, énekel.

Lőrincz Tímea
® jogi asszisztens,
Colas Hungária
Tímea 2011 végén csatlakozott
a Colas jogi csapatához.
Ő kezeli a cég biztosításait
és segíti Baricz Ágnes jogi
igazgatót munkájában. Szereti
kipróbálni magát különböző
sportokban, de a jóga és a tánc
folyamatosan jelen van életében. Gyerekei Waldorf-iskolába
járnak, ahol a közösség aktív
tagja. Szabadidejét családjával
és kutyáival tölti.

Jaszenák Zsuzsanna
® pénzügyi kontroller,
Colas Út
Zsuzsi 2012-ben került a Colas
Úthoz. A központban pénzügyi
kontrolleri munkakörben dolgozik.
Feladataihoz a keverőtelepek
ellenőrzése, valamint a kint
lévőségek, engedményezések
tartoznak. Szabadidejét fotózással,
kirándulással tölti. Munkáinkról
készült fényképeit már sokan
láthatták a Mozaikban vagy
valamelyik Colas-iroda
folyosóján.

Szegfű Zoltán
® területi főmérnök,
Colas Alterra
1998-ban érkezett a vállalathoz.
Művezetőként kezdett, jelenleg
területi főmérnökként vezeti
a Közmű Igazgatóság székesfehérvári főépítés-vezetőségét.
Több nagyobb szennyvízprojekt
irányításában vett részt, többek
között Velencén, Érden, Ádándon,
Keszthelyen. Jelenlegi legnagyobb
munkája a siófoki szennyvíztisztító
telep. Szabadidejében régiségeket
gyűjt, koncertekre, könyvtárba jár.

OUR COLLEAGUES

Dózsa Imre
® vállalkozásvezető, Nagy
Létesítmények Főigazgatósága
Imre 2009 májusában érkezett
a Colas Hungária Zrt. Autópálya
Igazgatóságához az M0-s déli szek
torának kivitelezésére felállított
csapatba. Azóta több autópálya kivi
telezésében is részt vett, egyebek
mellett az M3-as autópálya több
szakaszán, az M4-es autópályán,
illetve az M0–M7-es csomópont
fejlesztésén. Ezzel párhuzamosan
vállalkozásvezetőként az NLFI közbeszerzési ajánlatainak elkészítésében
is közreműködik. Szabadidejét leg
főként kisfiával tölti, de időt szakít
sportolásra, futásra is.

TÍMEA LŐRINCZ
® COLAS HUNGÁRIA
Tímea joined forces with the legal team of
Colas in late 2011. As a legal assistant,
she is in charge of managing the company’s
insurance policies, and assists legal
director Ágnes Baricz in her work. She is
keen on trying herself in various sports,
but yoga and dancing have always had
a special place in her life. Her children go to
a Waldorf school, where Tímea is an active
member of the community. She spends her
time off with her family and dogs.
KATALIN PÁLINKÁS
® TECHNOLOGY DIRECTORATE
She has been working at the Technology
Directorate as the assistant to director
Zoltán Puchard since September 2013.
Katalin is the proud mother of a 14-yearold boy. When not working, she is with
her family and friends. She prefers active
recreation, such as zumba, creative
handicrafts, and singing.
ZOLTÁN SZEGFŰ
® COLAS ALTERRA
Zoltán joined the company in 1998 as
a foreman. At the moment, he is in charge
of the Székesfehérvár unit of the Public
Utility Directorate as a regional chief
engineer. He took his share of managing
a number of major wastewater projects –
including the ones in Velence, Érd, Adánd,
and Keszthely. Currently, his largest job
is the Siófok sewage-treatment plant.
As a hobby, he collects antiques, but he
also likes attending concerts and spending
time in libraries.
ZSUZSANNA JASZENÁK
® COLAS ÚT
Zsuzsi was hired by Colas Út in 2012, and
she currently works as a financial controller
at the company headquarters. Her duties
include the controlling of mixing sites and
receivables. She enjoys spending her free
time with photography and hiking. We have
published several of Zsuzsi’s photos in
Mozaik Magazine, while other pictures
she took at job sites were used to decorate
hallways in Colas offices.
IMRE DÓZSA
® MAJOR PROJECTS DIVISION
Imre came to the Motorway Directorate
in May 2009 to be a part of the team
building the southern sector of the M0.
Since then, the contracting manager has
had the chance to participate in a number
of motorway projects, including multiple
sections of the M3, the M4, and the
development of the M0-M7 interchange.
Simultaneously, he also contributes to
preparing the public procurement bids of
the MPD. He spends most of his time with
his son, but he also finds some time for
running and other sports.
ZOLTÁN CSIK
® COLAS ÉSZAKKŐ
He has been with the company since
2011: initially, he worked as a technical
supervisor at the sand pits of Nagykálló and
Ófehértó. Between 2012 and the autumn of
2015, he fulfilled the duties of production
manager and deputy technical manager
in Tállya. Subsequently, he was appointed
to be plant manager of the Nógrádkövesd
mining plant. Zoltán is the father of two
kids, Lilla and Abigél. His favourite pastime
activities include hunting, running,
mountain biking, skiing, and hiking.

Csik Zoltán
® üzemvezető, Colas Északkő
2011 óta van a cégnél, akkoriban
Nagykállón és Ófehértón a homok
célkitermelő helyeken volt műszaki
felügyeleti személy, majd 2012-től
Tállyán termelésirányítói, illetve
felelős műszaki vezetőhelyettesi
feladatokat látott el 2015 őszéig.
Ekkor bízták meg a nógrádkövesdi
bányaüzem vezetésével.
Két gyermek, Lilla és Abigél édesapja, szabadidejében vadászik, fut,
hegyi kerékpározik, síel és járja
a természetet.
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esztergom:

az élő történelem városa
Bár az eredeti város a török hódoltság alatt majdnem
teljesen megsemmisült, Esztergom ma is virágzó kulturális
és egyházi központja az országnak.

a város egyetlen olyan pontja, amelyet
a tatárok nem tudtak bevenni.
Esztergom a 15. században vallási és kulturális központtá nőtte ki magát. Gyakran
fordultak meg itt királyi vendégek, Európa-
szerte ismert tudósok és művészek.
A várost 1543-ban elfoglalták a törökök,
és az Oszmán Birodalom végvárává,
az esztergomi szandzsák központjává
tették. Ekkor, a törökök által elfoglalt más
városokhoz hasonlóan, Esztergomban is
több minaret, dzsámi és török fürdő épült,
melyeket ma a vízivárosi városrész őriz.
A város véglegesen 1638-ban szabadult
fel a török uralom alól.

A török fővárosban,
Ankarában felépítet
ték az esztergomi vár
pontos mását.
a híres bazilika pedig
a Zwack Unicum titkos
receptjét őrzi.

Európa egyik legnagyobb bazilikájának
megépítéséhez, melynek felszentelésére
1856-ban került sor. Erre az alkalomra
írta Liszt Ferenc az Esztergomi misét,
amelyet maga vezényelt az ünnepségen.
A templom méretei lenyűgözők: magassága a kriptától a keresztig 100 méter,
hossza 118 méter, a kupola átmérője
33,5 méter. A déli oldalbejáraton belépve
a szentélyben Grigoletti Mária mennybemenetelét ábrázoló képe fogadja a látogatót, ami a világ legnagyobb, egyetlen
vászonra festett oltárképe a maga közel
85 négyzetméterével.
A déli oldalon húzódik meg a középkori
székesegyház egyetlen megmaradt
építménye, a híres Bakócz-kápolna,
Bakócz Tamás érsek sírkápolnája.
Az 1506–1507-ben, helyi vörös márványból olasz mesterekkel építtetett kápolna
a magyarországi reneszánsz építészet
egyik legkiemelkedőbb alkotása. Eredetileg más helyen állt, a bazilika építésekor
1600 darabra szétszedték, és itt eredeti
formájában visszaépítették.

Királyi pompa és gazdagság
A bazilika emeleti helyiségeiben a világhírű Főszékesegyházi Kincstár remekeiben
gyönyörködhet a látogató. Itt tekinthető
meg az Árpád-kori eredetű koronázási
kereszt, melyre annak idején az esküt
tették koronázáskor a magyar királyok,
és Mátyás király híres, drágakövekkel és
igazgyöngyökkel díszített, színarany kálváriája is. A gyűjtemény világviszonylatban
is kiemelkedő. Az Esztergomi Keresztény
Múzeum az ország leggazdagabb egyházi
múzeuma és a világ harmadik leggazdagabb egyházmegyei múzeuma.

Néhány érdekesség Esztergomról

Esztergom Magyarország egyik legnagyobb történelmi múlttal rendelkező
városa, egyben hazánk katolikus egyházának fővárosa. Mindezek mellett turisztikai jelentősége sem elhanyagolható,

hiszen 2005-ben már közel egymillió
látogató élvezte a történelmi hangulatot,
a páratlan látnivalókat és emlékeket.
A várost Géza fejedelem alapította 972
táján, történészek pedig úgy vélik, hogy

itt született Vajk, a későbbi István király,
akit 1000-ben itt is koronáztak királlyá.
Ő tette a várost érseki székhellyé egészen a tatárjárásig, 1241-ig. Uralkodása
alatt és után épült ki igazán a fellegvár,

Egyedülálló építmény a Várhegy
közepén
A török hódításkor elmenekült érsekség
csak a 19. század elején tért vissza, ekkor azonban szinte rögtön neki is fogtak

 2005 májusában adták át a török
főváros, Ankara északi kerületében
az esztergomi vár hasonmását,
az Estergon Kalesit. A kulturális
központként funkcionáló épület
elkészítése hat évig tartott és több
milliárd forintba került.
 A Vízivárosban található forrásra a 15.
században vízemelő gépet helyeztek,
majd rézcsöveken vitték fel a vizet a
várba, 156 méter magasra. Ez a vízgép a középkori Európában egészen
egyedülálló volt, ráadásul még a 17.
században is működőképes volt.

MEETING POINT: ESZTERGOM
Among Hungarian cities, Esztergom has
one of the richest historical backgrounds, while
also serving as the seat of the Catholic Church
in the country. Its significance in tourism is
also worth noting, as nearly one million visitors
turned up in Esztergom since 2005 to enjoy
the historic atmosphere and the unparalleled
sights.
The town was founded by Grand Prince Géza
around 972, and historians presume that
Esztergom was the birthplace of Vajk, who was
crowned the first king of Hungary here under
the name Stephen in 1000. Saint Stephen
made the city the centre of religious life, and
this status lasted until the Mongol raids of 1241.
Esztergom was frequented by royal guests,
scientists, and artists famous throughout
the entire continent. In 1543, the city was captured by the Turks, becoming the centre of an
Ottoman authority controlling several counties,
and also a significant castle on the northwest
border of the Ottoman Empire. Ultimately,
Esztergom was liberated from Ottoman rule in
1638. Construction works for the basilica were
commenced in 1822, and the consecration
of the grand building took place in 1856.
A gem of Hungarian Renaissance architecture,
the famous Bakócz Chapel (named after
Tamás Bakócz, an archbishop of Esztergom)
is adjoined to the basilica from the south.
As an interesting piece of trivia, a copy of
the Esztergom Castle (Estergon Kalesi) was
handed over in the northern part of the Turkish
capital, Ankara, in 2005. The construction of
the building – functioning as a cultural centre –
consumed six years, and cost billions of forints.
The 15th-century water-lifting device – installed to transfer water to the 156-metre-high
castle from a local spring – was another unique
feature of Esztergom. As a lesser-known fact,
the secret recipe of Zwack Unicum (a special
Hungarian herbal liqueur) is guarded in
the archives of the basilica.

 A városba három császár tett látogatást: Barbarossa Frigyes 1189-ben,
Ferenc József 1886-ban és Akihito
japán császár 2002-ben.
 A bazilikában, a levéltárban őrzik
a Zwack Unicum titkos receptjét.
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fotó: Szakács-Fehérváry Gábor

Megvédtük bajnoki
címünket a II. NIF Kupán
A Colas válogatottja idén nyolc csapat
közül bizonyult a legjobbnak.

Idén harmadszor vettünk részt
a PromoSport által hagyományosan
szeptember végén szervezett Infra
struktúra Kupán, amelyen a támogató
vállalatok számára létrehozott NIF
Kupáért idén már két csoportban
küzdöttek a csapatok.
Az E csoportban a Colas mellett
az A-Híd, a Terra 21 és a DM-KER,
az F csoportban pedig a Ke-Víz,

a HE-DO, a Ganz Transelektro és
a Swietelsky Vasúttechnika csapata
lépett a festői környezetben lévő,
II. kerületi Pokorny József Sport- és
Szabadidőközpont műfüves kispályáira.
Akárcsak a tavalyi nyitómérkőzésünkön,
idén sem kegyelmeztünk első ellen
felünknek. A DM-KER elleni meccsünk
8:0-ra végződött. A következő mérkőzés
a Terra 21 csapata ellen zajlott, ellenük

3:0-s győzelmet arattunk. Utolsó csoportmeccsünkön az A-Híd csapatával
léptünk pályára, akik ellen két évvel
ezelőtt sima vereséget szenvedtünk.
Rendkívül magabiztos játékukkal ez
úttal is győzedelmeskedtek ellenünk,
de a 6 pont így is továbbjutást jelentett,
ráadásul csoportelsőként. Ellenfelünk
az elődöntőben a másik csoport második helyezettje, a Ke-Víz csapata lett.

A két csapat a rendes játékidőben
nem tudta eldönteni a döntőbe jutást,
így 7 méteres büntetők következtek.
Kapusunk, Kiss László kétszer is védte
az ellenfél lövését, így továbbjutottunk a
döntőbe, ahol a másik ágon a Swietelsky
Vasúttechnika felett győzedelmeskedő
A-Híd lett újbóli ellenfelünk. A csapat másodszor már nem hibázott és magabiztos
3:0-s győzelemmel zárta a tornát.
Gratulálunk a csapat minden tagjának!
Szép volt, fiúk: Lechner István,
Veres Péter, Kertész Botond (Colas
Északkő), Tasi Zoltán, Szentgyörgyi
Zsolt, Rubus Péter, Tamás Ádám,
Gulyás Gábor, Tóth Tamás (Colas Út),
Kiss László (Colas NLFI).
Reméljük, jövőre ismét felölthetjük
a sárga mezt a III. NIF Kupán!
Hajrá, Colas!

TEAM COLAS DEFENDS TITLE
AT THE SECOND NIF CUP
In 2016, we participated for the third
time in the Infrastructure Cup, a sporting
event organised by PromoSport, traditionally in late September. This year, supporting
organisations’ teams competed for the NIF
Cup in two groups.
Besides Colas, the squads of A-Híd, Terra
21, and DM-KER took to the pitch in group
E, while group F brought the rivalry of Ke-Víz,
HE-DO, Ganz Transelektro, and Swietelsky
Vasúttechnika. The matches took place on
the artificial-turf-covered grounds within
the scenic environment of the Pokorny József
Sports and Recreational Centre in Budapest’s
District II.
Just like at last year’s tournament, we started
showing our strengths right from the start,
winning our first match 8:0 against DM-KER.
Subsequently, we went on to claim another
reassuring victory, this time with a score of
3:0 against the team of Terra 21. For our last
match in the group stage, we were paired
up with A-Híd, which beat us two years ago.
Once again, they were at the top of their game,
and defeated us with splendid team play.
Nevertheless, we collected 6 points, which
was enough to advance to the semi-final as
group winners. In the semi, our opponent
was the runner-up from the other group,
the squad of Ke-Víz. The two teams could not
determine the winner in normal time, and left
the decision to a 7-metre penalty shootout.
Our goalkeeper László Kiss saved not one,
but two of our opponents’ penalties, which
got us through to the final. Meanwhile, A-Híd
clinched a victory over Swietelsky Vasúttechnika in the other semi-final, becoming our
adversaries for the final. This time, our team
made no mistake, and concluded the tournament with a confident 3:0 triumph.
We hereby congratulate the members of
Team Colas! Nice work, guys: István Lechner,
Péter Veres, Botond Kertész (Colas Északkő),
Zoltán Tasi, Zsolt Szentgyörgyi, Péter Rubus,
Ádám Tamás, Gábor Gulyás, Tamás Tóth
(Colas Út), and László Kiss (Colas MPD).
We hope that we will have the chance to put
on the yellow jersey next year at the third NIF
Cup. Go Colas!

46

kitekintő

kitekintő

47

szöveg: Szakács-Fehérváry Gábor
fotó: Puchard Zoltán

Így futottunk

a 31. Budapest Maratonon
A Hősök teréről induló futóversenyen minden eddiginél
több munkatársunk vett részt egész Közép-Európából.

HOW WE RAN THE 31ST BUDAPEST MARATHON

2016. október 9-én 31. alkalommal
dördült el a startpisztoly a Budapest
Maraton futóversenyen, ahol 28 ezer
fő vágott neki a meghirdetett távok
egyikének.
A Colas magyarországi dolgozóinak
részvétele a kiemelt futóversenyeken
már megszokottnak mondható,
ezúttal azonban Jean-Etienne Gay
kezdeményezésére, illetve Thierry
Le Roch’ úr, közép-európai igazgató
támogatásával a régiós országok
– közöttük Ausztria, Csehország,
Horvátország, Lengyelország,
Románia, Szlovákia és Szlovénia –
is rajthoz álltak.
A résztvevők a napsütéses Andrássy
úton futottak végig a Lánchídig, majd
egészen Óbudáig. Innen dél felé
indulva, a Kopaszi-gát magasságában
a Szabadság hídon át tértek vissza
Pestre, majd a Lehel tér érintésével
értek célba a Városligetben.
Az összesen 72 főt számláló 18
Colas-csapat – amelyből 6 magyar –
összesen 773,5 kilométert tett meg
a város legszebb részein, így vált
a Colas a Magyarországon szervezett maratonok történetében
a legmagasabb létszámot regisztráló vállalattá.
Köszönjük, hogy eljöttetek, reméljük,
jövőre is találkozunk! Gratulálunk
mindenkinek, különösen a két legjobb
Colas-csapatnak, akiket a Colas
Közép-európai Igazgatósága tisztelettel
meghív a 2017-es bécsi maratonra.

Legjobb férficsapat:
Colas Északkő – „A Fiúk a Bányában”
3:36:36-es idővel
Lechner István
Nyitrai Balázs
Bogár Tamás
Fehérvári Zsolt
Legjobb női csapat:
Colas Hrvatska – „Colas Secrets”
4:04:41-es idővel
Petričevič Romana
Baniček Lana
Kovač Josipa
Ugarkovič Marija

On 9 October 2016, the starting
pistol was fired for the 31st time in the history of Budapest marathons – this year,
no less than 28,000 people entered to
complete one of the distances. 2016 also
saw a record number of Colas employees
– coming from all over Central Europe –
take to the start line at Heroes’ Square.
The participation of our Hungarian colleagues has become a tradition in the past
years. On the initiative of Jean-Etienne
Gay, and with the backing of Central
European Director, Mr. Thierry Le Roch’,
Colas runners from the region’s countries
– including Austria, Croatia, the Czech
Republic, Poland, Romania, Slovakia,
and Slovenia – also joined their Hungarian
co-workers in 2016.
Counting 72 people, the 18 Colas teams
– six of them from Hungary – ran a total of
773.5 kilometres in the most beautiful
parts of the city, making Colas the company registering the highest attendance in
the history of Hungarian marathons.
Thank you all for coming, and we hope
to meet you next year! We would like to
congratulate everyone, especially the
two top-ranking Colas teams, who were
invited by the Colas Central European
Directorate to take part in the 2017
Vienna City Marathon.
Members of the highest-placing men’s
team: István Lechner, Balázs Nyitrai,
Tamás Bogár, and Zsolt Fehérvári (Colas
Északkő).
Members of the highest-placing women’s
team: Romana Petričević, Lana Baniček,
Josipa Kovač, and Marija Ugarkovič (Colas
Hrvatska).
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Katasztrófavédelmi
gyakorlatok
a Colas Északkő üzemeiben
A helyi szakértő testületek bevonásával több gyakorlatban
modelleztük a különböző vészhelyzeteket, és tanultuk meg
azok megfelelő elhárítását.

A Colas Északkő Kft. nagy hangsúlyt
fektet bányaüzemeiben a munka- és
környezetvédelmi ismeretek és gyakorlati képességek folyamatos fejlesztésére.
Az elmúlt években a helyi testületek
bevonásával olyan gyakorlatok szervezésébe kezdtünk, amelyek során a lehetséges veszélyekre, de még inkább azok
megoldására oktatjuk dolgozóinkat.
Bányaüzemeinkben 2014 óta szervezünk elméleti és gyakorlati tűzvédelmi
oktatásokat a helyi tűzoltó-parancsnokságok bevonásával. Ezt a már meglévő
együttműködést szerettük volna az idei
évtől kibővíteni a területileg illetékes
katasztrófavédelmi igazgatóságok segítségével. Kezdeményezésünk pozitív
fogadtatásra talált, így 2016 márciusában három egymást követő alkalommal
Nógrádkövesden, 2016 szeptemberében pedig Gyöngyössolymoson szerveztünk komplex katasztrófavédelmi
gyakorlatot.

A Nógrádkövesdi Bányaüzemben
a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó
Parancsnokság és szervezeti egységei
vettek részt az ellenőrző gyakorlatban,
kiegészülve az Ipoly-völgyi Különleges
Mentő és Karancs Speciális Mentő csapatokkal. A mentőgyakorlat feltételezett
szituációja szerint egy robbantásos
kőzetjövesztés során munkagépünk
az egyik, mélyebben fekvő bányaszintre
zuhan és kigyullad. A bányai utak a
lerobbantott kőhalmazok miatt megközelíthetetlenek, így az eszméletlen
kollégák kimentése nehezen megoldható. A fülkében rekedt sérültek életét a
munkagépben kialakult tűz közvetlenül
veszélyeztette, ezt a helyszínre érkező
hivatásos tűzoltók oltották el. A sérültek
kimentését a bányafalon leereszkedve,
alpintechnikai módszerek alkalmazásával hajtották végre a különleges mentőcsoport szakemberei.
A szeptemberben megtartott gyöngyös
solymosi gyakorlaton egy komplexebb
káreseményt feltételeztünk, melynek
során egyszerre végeztünk el többtípusú
mentési feladatot. A gyakorlaton több
hivatásos és civil szervezet szakemberei
vettek részt: a Heves Megyei Katasztrófavédelmi kirendeltség, a Gyöngyösi
és Hatvani Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság, a Mátra Mentőcsoport Kékes
Kutató Mentő Alapítvány és az Ipoly-völgyi Különleges Mentők. A nógrádkövesdi
gyakorlathoz hasonlóan itt is robbantási
munkálatok végrehajtásakor kialakult
vészhelyzetet modelleztünk, a kőomlás
során kollégák rekedtek a bányaudvarban lévő gépjárműben. Az elképzelt
vészhelyzetet még tetézte, hogy az üzem
területén levő régi irányítóban tűz ütött
ki, egy személy bent rekedt. Egy másik
gyakorlat során modellezett helyzetben
a közeli túraútvonalról a bányaüzem területére tévedt turistát kellett speciálisan
kiképzett keresőkutyával felkutatni.
Az üzemeinkben megtartott gyakorlatok a speciális terepviszonyok miatt
különleges feladat elé állították a szervezett mentőalakulatokat is. Az eseményeken minden alkalommal részt vettek
a Kormányhivatal Bányafelügyeleti
osztályainak munkatársai is, akik
pozitívan értékelték a vészhelyzetek
kezelését, a résztvevő bányász
kollégák munkáját.

A komplex gyakorlatok során a Colas
Északkő Kft. bányaüzemeiben dolgozó
munkatársak átfogó képet kaptak a
tűzoltó-parancsnokságok és speciális
mentőalakulatok munkájáról. A közös
munka igen eredményes volt, a külsős
szakemberek gyakorlatának és természetesen saját dolgozóink hozzáértésének, szakmai tudásának köszönhetően.
DISASTER MANAGEMENT DRILLS
AT THE FACILITIES OF COLAS ÉSZAKKŐ
Since 2014, we have been organising
theoretical and practical fire-fighting trainings
at our mining sites on a regular basis with
the involvement of the local fire departments.
From this year, we wished to take this cooperation to a new level with the assistance
of the competent disaster-management
directorates. Fortunately, our initiative was
received positively, paving the way for a series
of three drills in Nógrádkövesd in March 2016,
and a similar training in Gyöngyössolymos in
September 2016.
According to the imaginary scenario of
the Nógrádkövesd rescue exercise, one
of our machines fell to a lower quarry level
and caught fire during a blast. The roads of
the mine became inaccessible due to the fragmented piles of rocks, making the rescue of our
unconscious colleagues difficult. The fire that
erupted from the machine threatened the lives
of the workers trapped inside the cab, requiring the responding fire fighters to extinguish
the flames. The injured employees were evacuated by the members of the special-rescue
squad, who used rope-access techniques to
descend the side of the quarry wall.
The September drill in Gyöngyössolymos
entailed the modelling of a more complex
emergency situation with the simultaneous
application of multiple types of rescue operations. Similarly to the Nógrádkövesd exercise,
the imitated accident started with blasting
works: as a result of the rockslide, some of our
colleagues were stuck in a vehicle. To make
things worse, fire broke out in the plant’s old
control tower, trapping an employee. In a situation modelled during a further exercise,
a hiker walked onto the area of the quarry from
the nearby tourist trail, and had to be located
with a specially trained search dog.
Each of the events was monitored on-site by
the employees of the Government Office’s
Mining Department, who spoke highly of
the emergency-management procedures and
the work of our miners. The joint efforts were
highly successful, owing to the experience
of the participating external personnel and
the expertise of the Colas employees.
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Küszöbön

az égetéses
bitumentartalommeghatározás

Kezdeti vizsgálati
eredményeink
igazolták, hogy az
eljárás hazánkban
is alkalmas a kötő
anyag-tartalom,
valamint a szem
eloszlás meghatá
rozására.

A korábbi, egészség- és környezetkárosító eljárások
helyett alternatív módszert tesztel a Colas Hungária
központi laboratóriuma és a telephelyi laborok is.

Az aszfaltkeverékek előállítása során
a gyártónak garantálnia kell, hogy a
keverék megfelel az előírt minőségi
követelményeknek, így a termékek
összetételének meghatározása és
ellenőrzése a mindennapi keverőtelepi gyártásellenőrzés szerves része.
Az összetétel meghatározásának leg
elterjedtebb módszere az oldószeres

extrahálás, amely során az automata
analizátor egy agresszív vegyszer
(általában klórozott szénhidrogén-
vegyületek) segítségével leoldja a
bitument az ásványi vázról, ami után
a tömegveszteségből kiszámolható
a kötőanyag-tartalom. Az eljárás és
a berendezés üzemeltetési költsége
igen magas, a vegyszerek beszerzését

és használatát rákkeltő hatásuk miatt
nemzetközi szinten is korlátozzák. Mindenképp szükség van tehát egy alternatív módszerre, amely kellőképpen precíz,
de egyúttal gazdaságos és a vizsgálathoz szükséges idő is elfogadható.
Az égetéses eljárás egy lehetséges
alternatív megoldás, melynek tesztelése jelenleg folyamatban van a Colas

Hungária központi laboratóriumában
és keverőtelepi laborjaiban is. Az eljárást több évtizede fejlesztették ki
az Egyesült Államokban, és bár azóta
európai szabvány is készült rá, ráadásul
sok nemzetközi kutatás foglalkozik vele,
kontinensünkön mégsem terjedt el
általánosan.
A módszer lényege, hogy az aszfaltkeveréket egy erre a célra kialakított égetőkemencében 480-500 Celsius-fok közötti
hőmérsékleten tartjuk megközelítőleg
tömegállandóságig. A bitumen ezen a
hőfokon elég, így a visszamaradt ásványi
váz tömegéből kiszámolhatjuk a kötőanyag-tartalmat, és meghatározhatjuk
a szemeloszlást. Az eljárás nehézsége,
hogy a magas hőmérséklet miatt az
ásványi váz is veszíthet tömegéből.
E többlet-tömegveszteség miatt szükség

van kalibrációs érték meghatározására is,
amellyel a mért tömegveszteséget korrigálva megkapjuk a bitumentartalmat.
Kezdeti vizsgálati eredményeink igazolták, hogy az eljárás hazánkban is alkalmas a kötőanyag-tartalom, valamint
a szemeloszlás meghatározására. Ezt
már az UTLAB Szövetség által szervezett
több körvizsgálat is alátámasztja, melyben részt vesz a Magyar Közút, a Budapesti Műszaki Egyetem, a Hódút, a TPA
és a Colas Hungária is. Az eredményeket már több konferencián és szakmai
lapban bemutattuk, hangsúlyozva az
eljárás bevezetésének lehetőségét és
fontosságát. A vizsgálatok célja, hogy
igazoljuk, a módszer alkalmas a mindennapi gyártásellenőrzésre, kiváltva ezzel
a környezetre és az emberi szervezetre
káros vegyi anyagokat.

IGNITION-METHOD ASPHALT
TESTING AROUND THE CORNER?
With regard to the production of asphalt
mixtures, the manufacturer is obliged to guarantee the mixture’s compliance with the specified
quality criteria, making the determination and
verification of the product’s composition an
integral part of everyday production-control
procedures at mixing sites.
The most widely-used way of checking
the composition is the solvent-extraction
method: with the help of an aggressive chemical,
the automatic analyser separates bitumen
from the mineral frame, and the binder content
can subsequently be calculated by the loss of
weight. The procedure is very costly, and several
international restrictions apply to the obtainment of the necessary chemicals due to their
carcinogenic nature, meaning there is a high
demand for an alternative technique.
A possible solution, the so-called ignition
method, is currently under testing in both the
Central Laboratory and the mixing-plant lab
units of Colas Hungária. In a specially designed
furnace, the asphalt mixture is heated to a temperature between 480 and 500 degrees Celsius.
At this temperature, bitumen burns off, allowing
us to determine particle-size distribution and
to calculate binder content from the mass of
the aggregate remaining from the initial mass of
the test sample. As a drawback of the process,
the high temperatures also cause the aggregate
frame to lose some of its weight. Due to this
excess weight loss, it is crucial to define a
calibration value, which is required for correcting
the measured values and receiving the actual
bitumen content.
Our initial test results have confirmed that
the method is suitable for determining binder
content and particle-size distribution in Hungary.
This has also been verified by a number of
round-robin tests organised by the UTLAB Association with the participation of Magyar Közút,
the Budapest University of Technology, Hódút,
TPA, and Colas Hungária.
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A fenntartható út

A Colas Hungária nem csak a gyors és hatékony
munkát helyezi előtérbe, a környezetet és a folyamatos fejlődést is kiemelten kezeli.

A Colas Hungária Zrt. egy nemzetközi
együttműködés által 19 000 eurót nyert
a LIFE alapból egy innovatív környezetvédelmi szoftver továbbfejlesztésére.
A projektvezetők (Puchard Zoltán
technológiai igazgató és Roszik Gábor
főtechnológus) szerint a legfőbb célkitűzés a természetvédelmi versenyhelyzet
elősegítése az útépítési piacon.
Több mint 152 éve, hogy az első magyar
kocsiutat felavatták a budapesti Kristóf
téren. Akkoriban csak Svájc és Franciaország előzött meg bennünket, de így
is előkelő helyre írtuk be a nevünket az
európai aszfalttörténelemben. A következő évtizedekben a magyar útépítés
vezető szerepet töltött be Európában,
ezt remekül mutatja az is, hogy az első
világháború idejére háromszor annyi
burkolt szakasz volt Budapesten, mint
a Monarchia fővárosában.
Később a vezetőszerepből visszacsúsztunk, de a Colas Hungária ma is hisz
abban, hogy a magyar aszfaltútépítés
újra méltó helyére kerülhet. Szívügyünk,
hogy az általunk kifejlesztett aszfaltelőállítási technológiákat jó minőségben, a környezettudatosság jegyében
alkalmazzuk, csökkentve az ökológiai
lábnyomot, amit magunk után hagyunk.
Innen már csak egy karnyújtásnyira volt
a LIFE SustainEuroRoad projekt, amibe
francia anyacégünk közvetítésével kapcsolódtunk be, három országgal együtt.
Az ötvenszázalékos támogatottságú
projekt célja, hogy a Franciaországban
korábban kifejlesztett környezetvédelmi
szoftvert (SEVE Eco-comparateur)
továbbfejlesszük és validáljuk.
A program kimutatja számunkra, hogy
az egyes aszfaltozási technológiák
mennyi szén-dioxidot bocsátanak
a levegőbe, illetve képes kiszámolni
az útépítés és karbantartás környezeti
hatásait. A szoftver a felhasznált információk alapján egyértelművé teszi
számunkra, mely építési módokkal
csökkenthető az energiafelhasználás,

Az aszfaltútépítés
jövőjét az emberi
igények teljesíté
sében, a környezet
megóvásában kell
keresni.
ami által kevesebb üvegházhatású gáz
kerül a légkörbe.
A LIFE SustainEuroRoad projektben
cégünk vállalta, hogy a programot egy
adott útszakaszon teszteli, pontosítja
annak alapadatait, és a magyarországi
éghajlati és építési viszonyokra szabva
alakítja tovább. Roszik Gábor főtechnológus rámutat arra is, hogy nem
csak az eszköz fejlesztésére helyezik
a hangsúlyt, hanem a kommunikációra
is. A Colas Hungária a döntéshozók felé
is szeretné bizonyítani, hogy egy ilyen
szoftverrel valódi környezetvédelmi
versenyhelyzetet lehet teremteni az
útépítési piacon.
A projekt 2017 végéig tart, de szeretnénk szélesebb körben is megismertetni az alkalmazását az elkövetkezendő
években. Puchard Zoltán technológiai
igazgató szerint az aszfaltútépítés fejlődését nem magában a tevékenységben,
a gépekben és a járulékos költségekben
kell keresni, hanem azokban a folyamatokban, amelyek az építkezés mögött
meghúzódnak, úgymint az emberi igények teljesítése, a környezet megóvása,
a fenntarthatóság bevezetése a köztudatba. Épp ezért hisszük, hogy ha
a LIFE SustainEuroRoad projekt céljai
teljesülnek és a környezettudatos aszfaltútépítés paradigmája szépen lassan
meghódítja az útépítési szektort, nagy
teher kerülhet majd le a Föld válláról.

SUSTAINABLE ROADS
Colas Hungária has always firmly
believed that the asphalt-production technologies developed by the company are suitable
for achieving excellent quality while thinking in
terms of eco-friendliness, and thus reducing
the ecological footprint we leave behind.
Together with three other countries, we joined
the LIFE SustainEuroRoad project, following
the recommendation of our French parent
company. The goal of the scheme is to update
and validate the SEVE Eco-comparateur environmental software developed in France.
The software provides us with figures about
the carbon-dioxide emissions associated with
various asphalt-paving technologies, and is
also capable of calculating the environmental
impact of road construction and maintenance.
Based on the specified data, the programme
clearly identifies the construction methods
suitable for reducing energy consumption,
and thus cutting the amount of greenhouse
gases released into the atmosphere.
Under the LIFE SustainEuroRoad project,
the company undertook to put the software to
the test on a given road section, while updating
the base data and adapting it to Hungarian
climate conditions and construction practices.
As CTO Gábor Roszik pointed out, the emphasis
is not solely on improving the tool, but on communication as well. Colas Hungária wishes to
convince decision makers that such software is
suitable for creating real environment-centred
competition on the market.
The project is scheduled to close at the end
of 2017, but we intend to familiarise wider
audiences with its application in the upcoming
years. As technology director Zoltán Puchard
explained, the development of asphalt-paved
road construction should not be sought in
the activity itself, the machines, and the associated costs, but in the procedures hidden
behind the operations – such as the fulfilment
of social demands, the protection of the environment, and the introduction of sustainability
to our collective consciousness. Therefore,
we trust that the accomplishment of the goals
set out by the LIFE SustainEuroRoad project
and the prevalence of the eco-conscious road
construction paradigm in the sector will take
a huge load off the Earth’s chest.
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Technológia
szöveg: Szakács-Fehérváry Gábor
fotó: Latexfalt

Ez a hivatásom.
Felveszem
a felszerelésem.

Latexfalt:

Új technológia a Colas portfóliójában
Az 50 éves múltra visszatekintő Latexfalt burkolat gazdaságos
és tartós megoldás az ipari padlók felújítására.

És te?

A Colas és a Latexfalt megállapodott
a Latexfalt technológia alkalmazásáról,
amelyet Franciaországban már több
mint 1 millió négyzetméteren használtak sikeresen.
A Latexfalt az ipari padlók, raktárak,
logisztikai épületek, műhelyek, mélygarázsok és kiállítóterek felújításának
legjobb módja. Széles körű alkalmazhatóságának köszönhetően sokféle aljzat
(beton, makadám, burkolólapok, térkő
stb.) esetén használható.
A 15-25 mm vastagságú bitumenes
padozat tulajdonképpen kőzúzalék,
homok, cement, ásványi adalékszerek,
valamint kötőanyagként szolgáló
bitumenemulzió hideg keveréke, mely
kizárólag beltéri alkalmazásra szolgál.
Az így készült padozat különlegessége
a dilatációk nélkül létrejövő sima felület.
A kiporzás- és csúszásmentes Latexfalt
tartós és egyszerűen karbantartható
felületet eredményez, ebből kifolyólag
használata kényelmes és biztonságos.

Hang- és rázkódáselnyelő tulajdonsága
igen előnyös villástargoncák és egyéb
rajta közlekedő gépek használata esetén, hiszen a rázkódásmentes felület
ergonomikus munkakörnyezetet biztosít,
és kedvező hatással van a gépek élettartamára is.
Mivel minimális előkészítést igényel,
a Latexfalt kivételesen praktikus
és gazdaságos termék. A felület a
terítéstől számított 2 nap után gyalogosan, 5 nap után pedig nehézgépek
által is használható, így csökken
a termeléskiesés okozta veszteség.
Az anyag helyszíni gyártása füstés szagmentes, terítésének egyetlen
feltétele az 5 Celsius-fok fölötti
hőmérséklet.
A referenciák között megtalálható
a Peugeot, a madridi és bilbaói expó,
az antwerpeni kórház, a logisztikai
cégek között a DHL, a kereskedelmi
hálózatok között pedig a Spar, az Aldi,
a METRO és az IKEA is.

Colas and Latexfalt have recently
reached an agreement regarding the application of the Latexfalt technology that has been
used for installing over one million square
metres of flooring in France up to now.
Latexfalt is the best way to renovate industrial
floors, warehouses, logistics buildings, workshops, underground car parks, and exhibition
halls. Due to its excellent adaptability, it can be
used on a large variety of subgrades (concrete,
macadam, tiles, paving blocks, etc.).
The 15-25-mm-thick industrial bituminous
screed is basically a cold mix of stone chips,
sand, cement, and mineral additives bonded
by bitumen emulsion, which is exclusively
meant for indoor use. The resulting floor is
special insofar as it provides a smooth surface
without any construction joints.
Anti-dust and anti-skid Latexfalt is a durable
and easy-to-maintain coating, which means
more comfort and safety. One of its special features is that it is sound- and shock-absorbent,
which is highly favourable when used by forklift
trucks and similar machines, as the surface
ensures an ergonomic working environment,
and extends the lifespan of the equipment.
Requiring little preparation, Latexfalt is an
exceptionally competitive and economical
product. The surface can be walked on two
days after installation, and used by heavy
traffic after five days, thus reducing operating
losses. The material is mixed cold in-situ and
is smoke-free and odourless. A temperature
above 5°C is the sole condition of installation.
The long list of references includes French
carmaker Peugeot, the exhibition centres of
Madrid and Bilbao, and logistics firms such as
DHL, as well as numerous retail-store chains,
including Spar, Aldi, METRO, and IKEA.
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LATEXFALT: A NEW TECHNOLOGY
IN THE COLAS PORTFOLIO

A biztonság a Colas legfontosabb értéke!
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MOZAIK
A Colas Csoport MAGAZINJA

– A Col as Csoport MAGA ZINJA

Colas gyermekrajzok

Út

Alterra

Találkozási pont

esztergom
Az élő történelem városa

Miasnikov Máté (7): Tarcali kőbánya

255 lakásos társasház
Zuglóban

Készülőben az M35-ös
autópálya

Négysávossá bővül
a 21-es főút

Közép-Európa legnagyobb passzív házán
dolgozik a Colas Alterra.

Több mint öt kilométeres szakaszt
épít a Colas Hungária NFLI.

A Colas Út vezette konzorcium közel
öt kilométeres szakaszt újít fel.

