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1 Pályaszerkezet-bontás és -építés
a 21-es úton
A 21-es számú főút négynyomúsításának
Nógrád II. szakaszán – amelyet a Colas Út
Zrt. konzorciumvezetőként kivitelez – az új
bal oldali félpálya tavalyi felépítése után
a meglévő főút régi nyomvonalán az idei
év január közepétől útpályaszerkezet-bontás és -építés zajlik. 2017. április elejétől
négy kilométeren, két sáv szélességben
széles pados bedolgozással kezdtük meg
az újrahasznosított hidraulikus kötőanyagból készült Ckt-4, valamint az AC22 alap
és AC22 kötő aszfaltrétegek építését.

2 Idén is dolgozunk a Gyermelyinek
Folytatódnak a Gyermelyi Zrt. telephelyén 2016-ban megkezdett magasraktár
körüli útépítési munkák. A Gyermelyi
cégcsoport az év eleje óta három
újabb munkát is megrendelt cégünktől, közel 30 millió forint értékben.
A parkolóbővítésen, járdaépítésen,
valamint a telephelyre vezető bekötő
út folyamatban lévő felújításán kívül
a 2017-es évben további – több mint
10 millió forint értékű – megrendelések
várhatók, amivel szerződéseink összér
téke eléri a közel 70 millió forintot.

közének gerendázása alig több mint
10 óra alatt zajlott le szakaszos rendőri
lezárás mellett május 12-én éjszaka.

ezelőtt például már javában épült az
M5-ös Kecskemétet elkerülő szakasza.

4 Sikeres pályázatok az Alterránál

Június 8-án a debreceni Csapókerti
Általános Iskola 2/A és 4/A osztálya
látogatott ki hozzánk az M35 autópálya
munkaterületére. A nyári szünet előtt a
fiúk-lányok besegítettek a Ckt-terítésbe is.

6 Iskolások jártak az M35-ösnél
A Colas Alterra az elmúlt időszakban
több pályázaton is sikerrel szerepelt:
 Székesfehérváron a Távírda utcában
ivóvízvezeték, szennyvízvezeték, csapadékcsatorna átépítése, valamint
útfelújítási munkák; Felsőváros vízrendezése; Sóstó Természetvédelmi
Terület Fejlesztését érintő mederkotrási, vízpótlási és tájépítészeti
munkálatok kivitelezése.
 Martonvásár, Gyúró, Ráckeresztúr,
Tordas, Pincehely, Bátaszék, Báta,
valamint Tapolca településeken
megvalósítandó szennyvíztisztító
telep és csatornahálózat fejlesztési
feladatainak kivitelezése.
 A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja elnevezésű
projekt tervezési és kivitelezési
munkái.
 A Budapest XI. kerületében épülő
Elite Park I. ütemének szerkezetépítési munkái.

5 Húszéves a Colas Hungária
3 Gerendaemelés az M35-ösön
32 darab, 30,8 méter hosszú FCI-120
gerenda került a helyére az M35-ös
autópálya 4-es főút feletti hídján.
A 439 jelű felüljáró B és C támasz
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Június 12-én ünnepelte a Colas Hungária
a 20. születésnapját. Büszkék vagyunk
arra, hogy az elmúlt években rengeteg
projektet valósíthattunk meg szerte
az országban, pontosan két évtizeddel

7 Keverőtelep-fejlesztések a Colas Útnál
A Colas Út jászberényi keverőtelepének
korszerűsítésével egy időben folyik
a kiskunfélegyházi keverőtelepen a PBgázrendszer és egy új AMMAN gázégővezérlés telepítése. Ezenkívül új kéthelyi
telepünkön emulziótartály telepítését is
végezzük.

8 Felsővezetők látogatása Debrecenben
Június 28-án a Colas SA és a Bouygues
felsővezetői Magyarországra látogattak.
A Bouygues vezérigazgató-helyettese,
Olivier Roussat, a Colas SA elnök-
vezérigazgatója, Hervé Le Bouc,
valamint a cégcsoport nemzetközi
igazgatója, Thierry Genestar és középeurópai igazgatója, Thierry Le Roch’ urak
Debrecenben töltöttek két napot, ahol
megtekintették az M35-ös munkaterületet is. A Colas Hungária tulajdonosának
felsővezetői elégedettek voltak a cég
csoport működésével és a projekt előrehaladásával, illetve sok sikert kívántak
a jövőbeni projektekhez.
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NEWS
1. DEMOLITION AND CONSTRUCTION
OF PAVEMENTS ON ROAD 21
The Nógrád II section of main road 21 is currently undergoing a four-lane extension project performed by a consortium under the leadership of
Colas Út Zrt. Following the construction of the
left half of the carriageway last year, pavement
demolition and re-building began on the old
part of the roadbed. In the first week of 2017,
we kicked off the installation of the new twolane-wide pavement structure on a length of
four kilometres, using wide paver screeds. The
layer of Ckt-4 road base (made with reclaimed
hydraulic binder) is to be followed by laying
AC22 grade asphalt base and binding courses.
2. WORKS CONTINUE FOR GYERMELYI
Road-construction works, which commenced
around the new tall warehouse at the plant of
Gyermelyi Zrt. in 2016, have resumed in 2017.
The Gyermelyi Group has recently ordered three
jobs from us in a combined value of nearly
30 million forints. Concerning the extension
of the parking lot, sidewalk construction, and
the renovation of the plant’s access road,
further assignments are expected at a price of
over 10 million forints, boosting the total value
of our contracts to approximately 70 million.
3. GIRDER INSTALLATION ON THE M35
32 units of 30.8-metre-long FCI-120 girders
were lifted into place at the bridge of motorway
M35 above main road 4. The girder installation

of spans ‘B’ and ‘C’ at overpass 439 took just
over ten hours on the night of 12 May under
a sequence of lane closures managed by
the local police.
4. SUCCESSFUL TENDERS AT ALTERRA
Colas Alterra has recently triumphed
in a number of different tenders:
 Reconstruction and renovation works on
various potable water, sewage, and storm-water
lines in Székesfehérvár’s Távírda Street; urban
drainage works in the Felsőváros district;
dredging, water management, and landscaping
works regarding the development of the Sóstó
nature-reserve area.
 Works for the establishment of sewage-treatment plants and the development of sewer networks at the settlements of Martonvásár, Gyúró,
Ráckeresztúr, Tordas, Pincehely, Bátaszék, Báta,
and Tapolca.
 Design and construction works under the
project entitled “the complex sustainable rehabilitation of the Lake Velence embankment wall”.
 Structural construction works of the Elite Park
I. building complex in District XI of Budapest.
5. 20 YEARS OF COLAS HUNGÁRIA
Colas Hungária celebrated the 20th anniversary
of its establishment on 12 June. We take pride
in the vast number of projects carried out all
over Hungary – for instance, the construction of
the Kecskemét bypass section on the M5 was
already under way two decades ago.

6. SCHOOLCHILDREN VISIT THE M35
On 8 June, the work site of motorway M35
was visited by classes 2/A and 4/A from
the Debrecen Csapókert Elementary School.
Before going on summer holiday, the kids
helped us out with the installation of the Ckt
road base.
7. MIXING-PLANT UPGRADES AT COLAS ÚT
Simultaneously with the modernisation
of the company’s Jászberény mixing site,
the installation of an LPG-system and a new
AMMAN gas-burner control unit is ongoing at
our Kiskunfélegyháza plant. Meanwhile, we are
also building an emulsion tank at our recently
opened Kéthely site.
8. COLAS AND BOUYGUES LEADERS VISIT
HUNGARY
Top executives of Colas and Bouygues
visited Hungary on 28 June. The Deputy CEO
of Bouygues, Mr. Olivier Roussat, the Chairman-CEO of Colas SA, Mr. Hervé Le Bouc,
accompanied by the Group’s International
Director, Mr. Thierry Genestar, and Central
European Director Mr. Thierry Le Roch’ spent
two days in Debrecen, where they also took
a tour of the M35 job site. The high-ranking
managers representing the proprietor of Colas
Hungária were satisfied with both the Group’s
operations in general and the progress on
the project, and they wished their Hungarian
colleagues good luck for future endeavours.
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interjú: Szakács-Fehérváry Gábor
fotó: Nagy Balázs

A COLAS KÖZÉP-EURÓPAI
HR-IGAZGATÓJÁVAL NAPJAINK KIHÍVÁSAIRÓL, A CÉG
HR-TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS
AKTUALITÁSOKRÓL BESZÉLGETTÜNK.

„LEGFŐBB CÉLUNK
A KÉSZSÉGEK ÉS
A TUDÁS GONDOZÁSA
A DIGITÁLIS KORBAN.
A JÖVŐT A FIATAL
TEHETSÉGEKRE
KELL ALAPOZNUNK.”

M: Miért fontosak a hasonló események a HR-terület szempontjából?
PP: Az ilyen események azért fontosak,
mert lehetőséget teremtenek a munkatársak találkozására, együttműködésére
és egységbe kovácsolódására a cégcsoport szintjén.

INTERJÚ

PATRICK PUJALTE-TAL
Patrick Pujalte lassan öt éve tölti be
a Colas közép-európai HR-igazgatói
posztját. Hisz abban, hogy a Colas
vonzó, sok előnyt nyújtó munkahely
Magyarországon is, ám ahhoz, hogy
ez a potenciális munkavállalókhoz
el is jusson, egyénenként és cég
csoportszinten is sokat kell tenni.

MOZAIK: Melyek a legfőbb folyamatok
és célkitűzések a Colas HR-részlegénél napjainkban?
PATRICK PUJALTE: Legfőbb célunk
a tehetségek felkutatásának felgyorsí
tása, a készségek és a tudás gondozása
a digitális korban, alkalmazottaink fej
lesztése, a mobilitás lehetővé tétele

és ösztönzése, a belső kommunikáció,
a munkahelyi környezet és egészség.
A jövőt a fiatal tehetségekre kell
alapoznunk.
M: Tervezi a Colas a tavalyi sikeres
szereplések megismétlését a középeurópai maratonokon?

PP: A 2016-os Budapest Maraton
hatalmas siker volt, köszönhetően
Thierry Le Roch’-nak, illetve a régiós
országokat képviselő Colas-vezetők
közreműködésének. A Jean Etienne
Gay és Vitális Melinda irányította
szervezés egyszerűen tökéletes volt,
melyet jól jelez, hogy a Közép-európai
Igazgatóság minden országa képviseltette magát, összesen 18 csapattal és
72 résztvevővel. A győztes csapatok
– a Colas Északkő a férfiak között és
a Horvátországból érkezett „Colas
Secrets” a nőknél – meghívást kaptak
a 2017 áprilisában megrendezett bécsi
maratonra is. 2017 októberében meg
szeretnénk ismételni részvételünket
a Budapest Maratonon.

M: Milyen lépéseket tesz a Colas
a magyarországi munkaerőhiány
kihívásaira válaszul?
PP: Ez nehéz kérdés! A Colas nem tudja
megoldani a magyarországi munkaerő
hiányt, viszont tehetünk a Colasnál
jelentkező munkaerőhiány okozta kihívások kezeléséért: az új munkatársak
magunkhoz csábításához először is
referenciává kell válnunk a saját területünkön. Ám ez önmagában nem elegendő.
A közösségi médiában, az iskolákban,
egyetemeken és állásbörzéken kifelé is
kommunikálnunk kell az állásajánlatokat,
karrierlehetőségeket, a Colas által
nyújtott előnyöket. Ezenkívül a Colasnál
dolgozók önállóan is tehetnek az új munkatársak érdeklődésének felkeltéséért
a közösségi oldalakon keresztül. Meggyőződésem, hogy a magyarországi Colas
csoport vonzó lehet, mivel az egyik legjobb névnek számít a saját szakterületén.
M: Összefoglalná a Colas Team Cup
lényegét?
PP: A Colas Team Cupot Hervé Le Bouc
úr, a Colas csoport elnöke hívta életre,
célja pedig az olyan értékek felkarolása,
mint saját korlátaink legyőzése, a csapatszellem, a szolidaritás: egyszerűbben
szólva a Colas csoport értékei!

INTERVIEW WITH PATRICK PUJALTE,
HR DIRECTOR OF COLAS CED
Mozaik: What are the main directions
and targets in Colas HR nowadays?
Patrick Pujalte: Accelerating the recruitment
of talents, skills, and know-how management
for the digital age, development of employees
inside our organisations, and organising and
encouraging mobility, internal communication,
and health and well-being at work. (We have
to build the future with young talents.)
M: Will Colas repeat last year’s successful
marathon competition throughout Central
Europe?
PP: Last year, the 2016 Budapest Marathon
was a great success thanks to Thierry
Le Roch’ and the involvement of CED Country
Managers. The organisation led by Jean
Etienne Gay and Melinda Vitális was simply
perfect, 18 teams (72 participants) from
all countries of CED attended the event.
The winning teams (Colas Északkő Hungary
for men and Colas Secrets from Croatia for
women) were offered a chance to participate
in the Vienna Marathon in April 2017. We will
repeat the Budapest Marathon competition
in October 2017.
M: Why are such events important from
an HR point of view?
PP: These events are important because they
give the opportunity to rally, federate, and
mobilise the workforce throughout a group.
M: How does Colas want to face the challenge
of lack of manpower in Hungary?
PP: Very hard question! Colas won’t solve
the lack of manpower in Hungary, but we can
act to face the challenge of lack of manpower
at Colas: to attract new employees, we must
first be a reference in our business … but
that’s not all! We must communicate externally about job opportunities, career paths,
and benefits inside Colas on social networks,
in schools and universities, at job fairs.
Everybody at Colas can also act individually
to attract new employees through their social
network. I am convinced that Colas Hungary
can be attractive, because Colas Hungary is
a top brand in its business.
M: Can you describe the idea behind the
Colas Team Cup?
PP: The Colas Team Cup was launched by
Mr. Hervé Le Bouc, Chairman of the Colas
Group, to foster the cornerstone values of
overcoming one’s own limitations, and building team spirit, conviviality, and solidarity …
Simply Colas Group values!
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interjú: Kertész Viktória
fotó: Nagy Balázs

INTERJÚ
SIPOS ISTVÁNNAL
A COLAS ÉSZAKKŐ VOLT MŰSZAKI IGAZGATÓJA,
JELENLEG GÉPÉSZETI FŐMÉRNÖKE IMMÁRON
36 ÉVE DOLGOZIK NÁLUNK.

Sipos István 1979-ben végzett gépészmérnökként Miskolcon, és nem sokkal
később már a mai Északkőnél kezdett
dolgozni. Korábban mérnökként, gépé
szeti vezetőként, osztályvezetőként,
műszaki igazgatóként, jelenleg pedig
gépészeti főmérnökként erősíti csa
patunkat.
MOZAIK: Hogyan kerültél
az Északkőhöz?
SIPOS ISTVÁN: Első munkahelyem
a 31. számú Állami Építőipari Vállalat
volt, innen vonultam be sorkatonai szolgálatra. Ez a miskolci munkahely megszűnt, így 1981-ben a katonaság után,
az akkoriban Gabcikovo–Nagymaros
vízlépcsőnek nevezett munka várt volna
rám, de helyette az Észak-magyarországi
Kőbánya Vállalatot választottam. Két
évig a tarcali központban dolgoztam
beosztott mérnökként. Ez után következett Tállya, ahol gépészeti vezető beosztásban 5 évet töltöttem. Itt tanultam
meg a kőbányászat és a kőfeldolgozás
technológiájának alapjait, aminek köszönhetően újabb feladatokat bízott rám
a vezetőség. A bodrogkeresztúri üzemben 3 évig voltam üzemvezető, egyben a
robbantási munkák vezetését is elláttam.
1990-ben Tarcalra kerültem gépészeti
osztályvezető beosztásba.

„A SIKEREKHEZ
TERMÉSZETESEN
KELLETT EGY JÓ
KÖZÖSSÉG IS,
AMIRŐL A COLAS
ÉSZAKKŐ MINDIG
NEVEZETES VOLT.”

INTERVIEW WITH ISTVÁN SIPOS

The former technical director and current chief equipment engineer of Colas Északkő
has been with the company for 36 years.
Mozaik: How did you end up at Északkő?
István Sipos: I was hired by Észak-magyar
országi Kőbánya Vállalat (Northern Hungarian
Quarrying Company) after my discharge from
the armed forces in 1981. For two years,
I worked in the Tarcal headquarters as an assistant engineer, followed by five years in Tállya
in an equipment-manager position. For three
years, I also headed the Bodrogkeresztúr plant,
while I oversaw blasting operations. 1990 saw
me back in Tarcal, where I became the head of
the equipment department.
M: How do you remember those days?
What was your exact role?
IS: I found myself right in the middle of
turbulent changes, and I had the pleasure of
leading the works council during the conversion into a business association. Colas SA acquired the company on 29 May 1991, and we
awaited the debut of the new owner with great
expectations. In the late ’80s, the economic
circumstances did not allow any technological upgrades, and the appearance of Colas
turned everything around. They offered me
the technical director position in 1992, which
I accepted, and filled for 23 years.

M: As the firm’s technical director, which
parts of the modernisation did you consider
the most crucial?
IS: The ongoing transformations coincided
with the development concept envisaged by
technical director Patrick Logerais and
Alain Benquet, who was the director of
Colas CED at the time. Although demand
for crushed stone bottomed out, everyone
expected motorway developments and
railway constructions to come soon, and
these kinds of works always require high-
quality aggregates. However, we had
to start by modernising our facilities first.
In the year of the privatisation, Colas raised
the company’s capital, solely with an investment purpose. Tállya and Recsk were the first,
followed by important improvements in
the other plants.
M: You have only a couple of months until
your well-deserved retirement. What are
your plans for the future?
IS: After my retirement, I would like to spend
most of my time with my family. I also love all
sorts of gardening, from flowers to fruit trees.
I’m not planning on opening new doors, but if
I got a request from the company to help out
in solving some kind of problem, I’d be glad
to offer my services.

M: Hogyan emlékszel vissza erre
az időszakra? Mi volt a te feladatod?
SI: Éppen az átalakulás időszakába
cseppentem bele, a Vállalati Tanács
vezetője voltam a gazdasági társasággá
válás folyamatában. 1991. május 29-én
megtörtént a Colas SA privatizációja
is. Nagy reményekkel vártuk az új
tulajdonos belépését a társaság életébe. A 80-as évek végén a gazdasági
körülmények nem tették lehetővé a
technológia korszerűsítését, a Colas
belépésével azonban teljesen megváltozott minden. Hozzá kell tenni, hogy Cseh
Zoltán igazgatóval az élen már a korábbi
években elkezdtük átalakítani a vállalat
működését, igazodva a csökkenő piaci
igényekhez. Jómagam 1992-ben kerültem műszaki igazgatói beosztásba, amit
23 éven keresztül töltöttem be.
M: Műszaki igazgatóként hogyan láttad,
mik voltak a legfontosabb fejlesztések?
SI: A megkezdett átalakítások találkoztak

a Colas CED akkori igazgatóinak, Alain
Benquet és Patrick Logerais műszaki
igazgató urak elképzeléseivel. Igaz, hogy
a zúzott kő iránti kereslet a mélyponton
volt, de mindenki számított arra, hogy
hamarosan indulnak az autópályaépítések, vasútvonal-korszerűsítések,
s ezekhez jó minőségű zúzott kőre
lesz szükség. Ehhez szükség volt az
üzemek korszerűsítésére. A privatizáció
első évében jelentős alaptőke-emelést
hajtott végre a Colas, teljes mértékben
beruházási céllal. Tállya, Recsk, majd a
többi üzem korszerűsítése is megtörtént.
A beruházásokhoz szükséges pénzt
a továbbiakban a cég saját forrásaiból
finanszírozta.
M: Pár hónap és elkezdődnek a megérdemelt nyugdíjas éveid. Mik a tervek
a jövőre nézve?
SI: Mielőtt nyugdíjba vonulok, szeretnék
összeállítani egy kis emlékeztetőt az
elmúlt évekről. Voltak kudarcaim és

sikereim – szerencsére az utóbbiból
volt a több. Természetesen ezekhez
kellett egy jó közösség is, amiről a Colas
Északkő mindig nevezetes volt. Nekik
ezúton is köszönöm a segítségüket.
Visszavonulásom után legtöbbet a
családommal szeretnék lenni. Várom,
hogy feleségem is – aki szintén a Colas
Északkő dolgozója – elérje a nyugdíjkorhatárt és boldogságban töltsük
hátralévő időnket. Egy unokánk van, aki
hamarosan megkezdi az iskolát, és mivel
három felnőtt gyermekünk van, megvan
az esély a további unokákra. Szeretek
kertészkedni is, legyen szó virágokról
vagy gyümölcsfákról.
Nem tervezek új tevékenységbe kez
deni, de ha a cégtől megkeresnek,
hogy valamilyen feladat megoldásában
vegyek részt, akkor szívesen állok majd
rendelkezésre. A cég munkavállalóinak,
akik aktívak maradnak, kívánok sok
sikert a munkájuk és az életük során,
és jó egészséget mindenkinek.
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MEGNYITOTTUK

AZ APAFA LOGISZTIKAI PARKOT
A TARCALTÓL 90 KILOMÉTERRE FEKVŐ DEBRECENNEK ÉS
VONZÁSKÖRZETÉNEK IMMÁR SOKKAL EGYSZERŰBB A ZÚZOTT
KŐTERMÉKEK BESZERZÉSE.

Április 18-án megnyitotta kapuit az
Apafa Logisztikai Park, az aszfaltke
verő melletti iparvágányon túli 11 ezer
négyzetméteres területen, melyet a
Colas Úttal kötött szerződés értelmében
bérlünk. Tállyai üzemünkből vasúton
érkeznek a különböző felhasználási célú
zúzott kövek, amelyeket elkülönítve
depózunk a logisztikai parkban.
Eddigi tapasztalataink és a piaci visszajelzések alapján a mechanikai stabilizációs termékek elérhetőségére fektettünk
nagyobb hangsúlyt. A kiszállítások és a
szerelvények érkeztetése függvényében
változó, de jellemzően ezer tonna feletti
készlettel rendelkezünk az M22-es,
M56-os és M80-as termékekből. Ezek
mellett kisebb mennyiségben elérhetők
az aszfaltgyártáshoz szükséges frakciók,
vasúti ágyazati zúzott kő, valamint víz
építési terméskő is.
A telephely megnyitásával lehetővé vált,
hogy a kisebb volumenű építési mun-

kálatoktól a közepes kivitelezésekig el
tudjuk látni a vállalkozásokat a szükséges alapanyagokkal. Szívesen látjuk
a kertjüket építő magánszemélyeket,
az autópálya- és vasútépítő cégeket, valamint minden zúzottkő-felhasználót is.
A régióban található valamennyi partnerünkkel felvettük a kapcsolatot, és
jeleztük, hogy felkészültünk a beérkező
igények, megrendelések teljesítésére
Debrecenben is. A közeljövőben az
a célunk, hogy az élénkülő építőipar
szükségleteit a nagy projektek esetében is ki tudjuk elégíteni, ezért növelni
tervezzük a beszállítások intenzitását
és készleteink méretét.
Az Apafa Logisztikai Park egyik nagy
előnye, hogy a reggel hat órai nyitást
követően azonnal van lehetőség a
rakodásra, illetve a várakozási idő is
rövid. Szigorodott a Magyar Közút szabályozása az előző évek gyakorlatához
képest, ami miatt a tokaji átkelési szakaszon reggel nyolc óra előtt nem lehet
áthajtani. Emiatt a hajnali időszakban
korlátozottan érhetők csak el zempléni
üzemeink, Apafa pedig remek alternatívát kínál ebben a helyzetben.
A növekvő igények és a közeledő gazdasági konjunktúra tovább növeli üzemeink
leterheltségét ebben a régióban is, így
az új telephely megnyitása lehetőséget
nyújt a tehermentesítésre is. Amellett,
hogy a régióban található kőbányáink
életét szeretnénk könnyebbé tenni, a
környezettudatosság is motivált minket
a megnyitáskor. A közúti forgalom jelentős hányada származik a Tállyáról és
Tarcalról közlekedő tehergépkocsiktól,
amely komoly környezetterhelést jelent.
A vasúti szállítással költséghatékonyan
tudunk mozgatni nagy mennyiségű

AZ APAFA LOGISZTIKAI
PARK MEGNYITÁSÁVAL
NAGYOBB ÜZEMEINKET
TEHERMENTESÍTJÜK ÉS
A KÖRNYEZETTERHELÉST IS CSÖKKENTJÜK.

zúzott követ, ezáltal pedig csökkentjük
a károsanyag-kibocsátást és mérsékeljük a közúti forgalmat is. Utóbbi a
közlekedésbiztonságra is pozitív hatással van, hiszen csökken a 40 tonnás
teherfogalom az érintett útszakaszokon.

APAFA LOGISTICS PARK OPENS ITS GATES

From now on, purchasing crushedstone products will be much easier in
Debrecen and its agglomeration: on 18
April, we opened the Apafa Logistics Park
on the 11,000-square-metre area adjacent
to the local asphalt-mixing plant’s railway
siding. The site is being rented under an
agreement signed with Colas Út. Various
types of crushed-stone products are hauled
in by rail from our Tállya mining plant, and
are deposited in separate stockpiles in
the logistics park.
Based on past experiences and feedback
from the market, we placed greater emphasis on the availability of products for mechanical-stabilisation purposes. Usually, we hold
stocks of over 1,000 tonnes from M22, M56,
and M80 product categories. Fractions for
asphalt production, railway ballast materials,
and natural stone for water-engineering
applications are also in store, although
in smaller quantities.
Opening the facility enables us to supply
businesses with raw materials for smaller
road constructions and medium-sized
building projects. Private individuals
building a rose garden at home as well as
motorway and railway construction firms
are all welcome, including all crushed-stone
customers between these two extremes.
Our goal for the near future is to prepare for
fulfilling the demands of major projects in
the recovering construction sector. Therefore,
we intend to raise the intensity of deliveries
and the size of our stocks.
Growing demands and the favourable turn
of events in the construction industry put
further pressure on our plants in the region,
thus the new site also serves to relieve some
of this pressure. While we are devoted to
make life easier for our quarries in north-east
Hungary, we were also motivated by eco-consciousness. A significant portion of road
traffic is the result of trucks picking up materials in Tállya and Tarcal, which is a source of
considerable stress to the environment.
By means of rail transport, we are able to
haul vast quantities of crushed stone in a
cost-efficient manner, while we are cutting
emissions and easing congestion. The latter
will also have a favourable effect on traffic
safety by reducing the number of 40-tonne
commercial vehicles on the road.
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„ÍVEK ALKOTJÁK
AZ EGÉSZ VILÁGEGYETEMET,
EINSTEIN ÍVELT
UNIVERZUMÁT.”

Oscar Niemeyer Múzeum, Curitiba, Brazília

AZ ÉPÍTÉSZ,
AKI FELÉPÍTETTE ÁLMAI VÁROSÁT
IDÉN LENNE 110 ÉVES OSCAR NIEMEYER, AKINEK NEVE MINDÖRÖKRE ÖSSZEFORRT BRAZÍLIÁVAL ÉS ANNAK FŐVÁROSÁVAL.

Oscar Niemeyer több mint hatszáz
épületet tervezett világszerte, de ha
munkásságának esszenciáját keressük,
Brazíliavárosban kell körülnéznünk. Egyetlen építésznek sem volt akkora hatása egy
országra, mint Niemeyernek Brazíliára.
Építészeti tanulmányait 1934-ben, azaz
huszonhét évesen fejezte be. Karrierjének

komoly lendületet adott, hogy együtt
dolgozott a nála csupán öt évvel idősebb
Lúcio Costával, aki sorra kapta a komoly
megrendeléseket és mellette Niemeyer
is rengeteget tanulhatott.
1939-ben már mindketten részt vettek a
New York-i világkiállítás brazil pavilonjának megtervezésében, rá egy évre pedig

Belo Horizonte városának új negyedében
volt szerencséjük épületeket tervezni.
Niemeyer stílusa egyébként is megosztó
volt, de a Belo Horizontéban tervezett
templom például annyira elfogadhatatlan
volt az egyház szemében, hogy csak sokkal később, 1959-ben voltak hajlandók
felszentelni.

Ez azonban egyáltalán nem állította meg
Niemeyert. 1947-ben ő maga is részt
vett az Egyesült Nemzetek Szervezete
New York-i székházának tervezésében,
sőt még egy harvardi tanári állást is felajánlottak neki. Vízumkérelmét azonban
harcos kommunista világlátása miatt
elutasították.
Niemeyer 1956-ban megkapta élete
feladatát. Egy olyan megbízást, amiről
minden építész álmodik, de neki meg
is volt a lehetősége megvalósítani egy
álmot. A frissen megválasztott elnök,
Juscelino Kubitschek de Oliveira megbízta
őt és Lúcio Costát, hogy tervezzék meg
a semmi közepén felépítendő Brazília
várost. A munkát úgy osztották fel,
hogy a várost Lúcio Costa, a fontosabb
épületeket Niemeyer tervezte. Így például
a Nemzeti Múzeumot, a parlamentet,
a székesegyházat, az Igazságügyi Palotát
és az elnöki palotát. A várost négy év
alatt húzták fel, és ez az egyetlen modern
város, amely fent van az UNESCO világörökségi listáján.
Niemeyer páratlan épületeket álmodott
meg, egyedülálló ívekkel és formákkal.
Brazíliaváros mind a mai napig lenyűgözi,
de szorongással is tölti el a látogatókat.
A nagy terek, széles utak, a repülőt
formázó kormányépületek, az UFO-szerű
vagy éppen elegánsan égbe törő formák
már-már szürreálisak. Nem véletlen, hogy
Jurij Gagarin is úgy fogalmazott: mikor a
brazil fővárosba utazott, azt hitte, hogy
egy másik bolygón, és nem a Földön van.
1964-ben aztán nagyot változott a világ
Niemeyer számára. A jobboldali puccsal
hatalomra került katonák azt vallották:
„A kommunista építészet helye Moszkvában van.” Niemeyer irodáját felforgatták,

megrendeléseit lemondták, ő pedig
önkéntes száműzetésbe vonult: irodáját
Párizsban rendezte be. Csak 1985-ben,
a demokratikus választás után tért vissza
hazájába. Külföldről és hazatérte után is
aktívan dolgozott.
Munkái többségének fő jellemzője, hogy
rendkívül nagyvonalú a felületekkel és
a térrel, amit rendszerint nagyszabású,
vasbeton épületekkel töltött ki. Ez a
koncepció nemcsak a modern brazil építészet alapjává vált, de erősen hatott az
európai építészetre is. Elegáns, könnyed
vonalú megoldásai példaértékűek.
„Ha meg kell hódítani egy nagyobb teret,
az ívek adják magukat” – magyarázta
Niemeyer. „Nem vonzanak a merev
szögletek és az ember alkotta kemény,
rugalmatlan egyenes vonalak. A szabad
folyású, érzéki ívek vonzanak. Azok az
ívek, amelyeket megtalálok a hegyekben,
a folyókban, az óceán hullámaiban és a
szeretett nő testén” – írja memoárjában.
Oscar Niemeyer Brazília mellett Olaszországnak, Spanyolországnak, Franciaországnak, Izraelnek és más országoknak
is tervezett épületeket. 2012 decemberében, pár nappal 105. születésnapja előtt
halt meg.
Kormányépület, Belo Horizonte, Brazília

Niterói Kortárs Művészeti Múzeum, Rio de Janeiro, Brazília

OSCAR NIEMEYER: THE MAN WHO
BUILT THE CITY OF HIS DREAMS

Oscar Niemeyer designed over 600
buildings worldwide, but if we seek to find
the essence of his work, we have to start looking in Brasília. It is safe to say that no architect
has ever had such an impact on a country as
he had on Brazil.
Niemeyer graduated with a BA in architecture
in 1934, at the age of 27. As an early boost to
his career, he started working with his slightly
older colleague, Lúcio Costa, who managed
to seal numerous deals at the time. Their collaboration proved to be extremely important
to Niemeyer’s professional development.
In 1939, they participated in the design works
of the Brazilian pavilion for the New York World
Fair, and a year later, they had the fortune
of designing buildings in a new quarter of
Belo Horizonte. In 1947, Niemeyer returned
to New York City to become a member of
the international team working on the design
for the United Nations headquarters, and
he was offered a teaching position at Harvard
University a few years later. Unfortunately,
his visa application was rejected on account
of his affiliations with communist militants.
In 1956, Niemeyer received the opportunity
of his life. The freshly elected president of
Brazil, Juscelino Kubitschek de Oliveira,
assigned him and Lúcio Costa with designing
the new capital city, Brasília, from scratch.
They agreed to split up the works between
themselves: Lucio would plan the layout of
the city, and Niemeyer would design the major
buildings, such as the National Museum,
the residence of the president, the National
Congress, the Cathedral of Brasília, and
the Ministry of Justice. The city sprung out
from the ground in just four years, and went
on to become the only modern urban area
on the UNESCO World Heritage list.
The world turned upside down for Niemeyer in
1964. After a military coup, the rightist regime
claimed that “the place for a communist
architect is Moscow.” Niemeyer’s offices were
raided, his orders were cancelled, and he
was forced into exile. He set up his new office
in Paris, and did not return to his homeland
until the democratic elections of 1985.
Most of his works are characterised by his
generosity with surfaces and space, which
he usually filled with grandiose reinforcedconcrete structures. Beyond becoming
the cornerstone of modern Brazilian architecture, this concept also had a strong effect
on Niemeyer’s European contemporaries.
His elegant details and graceful lines are truly
exemplary.
Besides Brazil, Oscar Niemeyer also designed
buildings for several other countries, including
Italy, Spain, France, and Israel. He passed
away in December 2012, a few days short of
his 105th birthday.
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VESZPRÉMBEN

COLAS ÚT WORKS ON
VESZPRÉM LOGISTICS CENTRE
The current project is not the first of its
kind to involve Colas Út, as we have recently
been trusted with an increasing number of
factory-expansion, service-road construction,
industrial park, and logistics-centre development jobs. Needless to say, these types of assignments are always complex, because they
tend to include landscaping works, as well as
road- and utility building.
Construction operations for the warehouses
of Penny Market’s Veszprém Logistics Centre
began in November 2016, and a large variety
of roadworks must be performed in connection
with the 27,000-m2 facility. We are to establish the service-road network surrounding
the main hall, a parking lot for 80 cars, not to
mention the necessary sidewalk pavements.
The project also entails the renovation of
the industrial zone’s access road and the
adjacent roundabout. As a notable hindrance,
the works are being performed simultaneously
with the activities of several other specialised
contractors, forcing us to put a lot of effort into
coordination and organisation.
The 8-billion-forint investment will result in
a sustainable, state-of-the-art complex on
the outskirts of Veszprém, near Sepsiszent
györgy Street. By opening the third-such
logistics centre in Hungary, Penny Market will
create 135 jobs in the city.

DOLGOZIK A COLAS ÚT
A VÁROSBAN ÉPÜLŐ ÚJ LOGISZTIKAI KÖZPONT
MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN SZÁMOS
ÚTÉPÍTÉSI FELADATOT VÉGZÜNK.

FŐBB MENNYISÉGEK:
ASZFALT: 3100 t
TÉRKŐ BURKOLAT: 2000 m2
SZEGÉLYKŐ: 1900 fm
A Colas Út nem először dolgozik ilyen
típusú projekten, hiszen feladataink
között egyre többször szerepel gyárépületek bővítése, kapcsolódó szervizutak
kiépítése, ipari parkok, logisztikai
központok, kivitelezése is. Ezek a munkák természetesen mindig összetettek
– gyakran járnak együtt közmű- és
útépítéssel, tereprendezéssel.
A Veszprémben épülő Penny Market
Logisztikai Központ új raktár- és
hűtőc sarnokának építési munkái

2016 novemberében kezdődtek meg.
A közel 27 000 m2-es épülethez tartozó
útépítési feladatok igen sokszínűek:
megépítjük a csarnokot körülvevő
kiszolgáló utat, egy 80 állásos személygépkocsi-parkolót, valamint a szükséges járdaburkolatokat. A projekt részét
képezi az iparterületet feltáró út és a
hozzá tartozó körforgalom felújítása
is. A kivitelezést némiképp nehezíti,
hogy számos szakági kivitelezővel
párhuzamosan történik a munkavégzés, így a koordinálásra, megfelelő
munkaszervezésre kiemelt figyelmet
kell fordítanunk.
A 8 milliárd forintos beruházás
eredményeképp modern és fenntartható centrum fogja megnyitni kapuit
Veszprém peremén, a Sepsiszentgyörgy
úton. A megépülő logisztikai központ
a harmadik lesz az országban, a Penny
Market pedig ezzel 135 munkahelyet
teremt a városban.
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NYITRA VÁROSÁBAN
SEGÍT BE AZ ALTERRA

A COLAS CSOPORTHOZ TARTOZÓ CESTY NITRA A.S.
2016 VÉGÉN KEZDTE A JAGUAR LAND ROVER GYÁRHOZ TARTOZÓ INFRASTRUKTÚRA-ÉPÍTÉSI MUNKÁKAT.
A CSAPADÉKVÍZGYŰJTŐ HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSÉBEN
AZ ALTERRA IS RÉSZT VESZ.

A nyitrai Jaguar Land Rover gyár építé
se 2016 szeptemberében kezdődött.
Az 1,1 milliárd fontos beruházásból
megépülő, 300 ezer négyzetméter
alapterületű gyár a brit autómárka
első kontinentális üzeme lesz.
A gyárépület kivitelezéséhez tartozó infrastruktúra-építési munkákat a szlovák
Cesty Nitra a.s. nyerte el. A cég több mint
60 éve tölt be meghatározó szerepet
Szlovákia építőipari piacán – útépítési és
vízrendezési munkákkal, infrastruktúra-

építéssel és -fenntartással –, 2000 óta
a Colas csoport tagjaként.
A Cesty Nitra 2016 végén kezdte el a
munkálatokat az ideiglenes közlekedő
utak kiépítésével, majd ezt követően a
csapadékvízgyűjtő hálózat kivitelezési
munkái indultak meg a csapadékvíztározók földmunkájával, valamint a
hálózat kiépítésével. Ebben a munkarészben vállalt részt a Colas Alterra Zrt.
A szerződés értelmében 2800 folyóméternyi csapadékcsatornát építünk

A BERUHÁZÁS FŐBB MEGÉPÍTENDŐ MENNYISÉGEI:
SZENNYVÍZVEZETÉK: 9041 fm
CSAPADÉKVÍZGYŰJTŐ
HÁLÓZAT: 23 380 fm
ELEKTROMOS
KÁBEL: 60 180 fm
IVÓVÍZVEZETÉK: 5960 fm
TÁVHŐVEZETÉK: 9270 fm
TŰZI VÍZVEZETÉK: 9420 fm
ASZFALT: 55 000 t
KAVICS: 200 000 t
ÚTI VÍZELVEZETŐ
HÁLÓZAT: 11,9 km
CSAPADÉKVÍZ-TÁROZÓ: 14 db
FÖLDMUNKA: 125 000 m3

bordás és sima falú PP csőből, valamint
elvégezzük a tározókra való rákötésüket
a kitorkolló fejek betonozásával.
A kivitelezési munkák jelenleg is aktívan
folynak a 2 négyzetkilométeres munkaterületen, a csapadékvízgyűjtő hálózaton kívül a távfűtővezetékek kivitelezési
munkái is zajlanak.
A nyitrai üzemben a tervek szerint már
az első gyártási évben 150 ezer gépkocsi készül majd, s a gyár – amelyet
úgy terveztek, hogy a későbbiekben

megduplázhassa kezdeti kapacitását –
2800 embert foglalkoztat majd.
A Jaguar nyitrai üzeme a negyedik
Szlovákiában működő autógyár lesz,
az elsőként létrehozott pozsonyi
Volkswagen, majd az azt követően
épült nagyszombati PSA és a zsolnai
Kia után. A Jaguar Land Rover az egyik
legújabb modelljét kezdi majd gyártani
az új üzemben, az első autók 2018
második felében gördülhetnek ki a
gyártósorról.

ALTERRA HELPS OUT IN THE CITY OF NITRA
A member of the Colas Group, Cesty
Nitra a.s., started infrastructure-construction
works related to the Jaguar Land Rover factory
in late 2016. Alterra is currently participating
in the establishment of the stormwater-drainage network.
The construction of the British carmaker’s new
factory was kicked off in September 2016.
Once the 1.1-billion-pound investment is completed, the 300,000-square-metre facility will
become the first plant making the Jaguar Land
Rover in continental Europe.
The associated infrastructural tasks have been
awarded to Slovakian Colas subsidiary Cesty
Nitra a.s. Through several road-building projects, water-engineering tasks, infrastructural
works, and maintenance jobs, the firm – which
joined the Colas family in 2000 – has been a
key player on the Slovakian construction market
for 60 years.
Cesty Nitra commenced the works in the last
quarter of 2016 by setting up temporary traffic
routes, which was followed by the earthworks
for the stormwater reservoirs, and the construction of the drainage network itself. Colas Alterra
Zrt. undertook a share of the latter work phase.
The corresponding contract requires us to build
2,800 metres of stormwater drains from regular
and corrugated PP pipes, and to link them up
to the reservoirs by casting the outlets into
concrete headwalls.
The construction works are currently running
at full speed on the two-square-kilometre job
site. Besides the stormwater-drainage network,
pipes for the district-heating system are also
being installed.
According to the plans, some 150,000 vehicles
will be assembled in the Nitra plant in the
first year of production alone, and the factory
– designed in a way to enable production to be
doubled later on – will provide employment for
2,800 people.
The Nitra facility of Jaguar will become the fourth
in the line of car factories operating in Slovakia,
following the plants of Volkswagen in Bratislava,
PSA in Trnava, and Kia in Žilina. Jaguar Land
Rover has decided to produce one of its latest
models in the Central European country, and
the first examples are scheduled to roll off
the production line in the second half of 2018.
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KORSZERŰ

STATE-OF-THE-ART SEWAGE-DISPOSAL
SOLUTIONS IN BUDAÖRS

SZENNYVÍZELVEZETÉS
BUDAÖRSÖN

A KOMPLEX PROJEKT KERETÉBEN EZÚTTAL BUDAÖRS CSATORNA
HÁLÓZATÁT FEJLESZTI A COLAS ALTERRA. A BERUHÁZÁS ÖTÖDIK
SZAKASZA EGÉSZEN 2018 VÉGÉIG TART.

A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt célja az
évtizedes szennyvízprobléma megoldása Budapest korábban csatornázatlan
területein, valamint Budaörsön. Az átfogó beruházás eredményeként az eddig
ellátatlan területeken is kiépül a szennyvízhálózat, az összegyűjtött szennyvíz
pedig a fővárosi szennyvíztisztító
telepekre kerül, ahol a legkorszerűbb
eljárásokkal tisztítják meg.
Az idei évben a Colas Alterra egyik
legfőbb feladata a BKISZ projekt
V. részének megvalósítása. Cél, hogy
a Budaörsön keletkező szennyvizek
összegyűjtve a dél-budai főgyűjtőn
keresztül eljussanak a Budapesti
Központi Szennyvíztisztító telepre.
A projektet Budaörs város megbízásából a 12-es számú Főépítés-vezetőség
végzi, a szerződéskötés 2016 végén
történt meg, a befejezési határidő pedig
2018 vége. A kivitelezési feladatok
2017 márciusában kezdődtek meg a
hosszú tervezési és engedélyeztetési
szakaszt követően. A tervezés során
különös gondot kellett fordítani a beépítendő anyagok és berendezések költséghatékony kiválasztására. A projekt

során megépítünk több mint 2600
folyóméter 500-as és 600-as ÜPE
csatornát gravitációs kivitelben,
valamint 1500 folyóméter 300-as és
400-as nyomóvezetéket szintén ÜPE
csőanyagból.
Miután a rendszer elkészül, a jelenleg
a tisztítótelepre érkező szennyvizeket
át kell terelni az új csatornahálózatba,
és a megfelelő próbaüzemről is gondoskodnunk kell. A sikeres próbákat
követően a szennyvíztisztító telep és a
hozzá tartozó két kisebb átemelő telep
leáll. Ezt követően a továbbiakban nem
üzemelő átemelőket el kell bontanunk,
ami után a szennyvíz már a Központi
Szennyvíztisztítóba jut, ahonnan tisztítás után a Dunába kerül.
A munkálatok jó ütemben haladnak.
Főként hagyományos nyílt árkos dúcolást alkalmazunk, de a nyomóvezeték
építése során szükséges volt a Hosszúréti patak keresztezésekor sajtolásos
technológiát is alkalmazni. A projekt
egyik fő előnye, hogy a munkaterület
budaörsi telephelyünkhöz igen közel
fekszik, így bármilyen váratlan helyzetre
gyorsan tudunk reagálni, legyen szó
technológiaváltásról vagy más eszköz,

A PROJEKT KERETÉN
BELÜL SZÁMOS
MŰTÁRGYAT ÉS EGY
SZENNYVÍZÁTEMELŐ
TELEPET IS ÉPÍTÜNK.

gép használatáról. Nehézség azonban,
hogy egyes csatornaszakaszok olyan
helyeken haladnak, ahol az ott élők
vagy dolgozók nehezebben tudják megközelíteni az ingatlanjukat, így ennek
kommunikációjára és az ütemezésekre
kiemelten nagy figyelmet kell fordítanunk. A feladat során igen sokféle
munkanemmel találkozunk, legyen az
gépészeti szerelés, átemelőműtárgysüllyesztés vagy elektromos munka.
Ezek során lehetőségünk van meglévő
tudásunkat kamatoztatni, illetve új
ismereteket szerezni.

The objective of the Budapest Complex
Integrated Sewage Disposal project is to solve
issues dating back a decade in areas of Budapest and Budaörs that had no access to proper
sewage-disposal services in the past. As a
result of the comprehensive investment, a new
sewage system will be established in formerly
unconnected zones, and the collected sewage
will be delivered to one of the city’s treatment
plants, where it undergoes treatment with the
latest technologies.
In 2017, the execution of phase V of the BCISD
project is one of Colas Alterra’s priorities.
The goal is to enable the collection of waste
water in Budaörs, and its transfer to the Budapest Central Sewage Treatment Plant through
the South Buda main collector.
On order from the city of Budaörs, the works
are being performed by the company’s Chief
Engineering Unit 12 – the contract was signed
in late 2016, and the final completion deadline
is the end of 2018. Following a lengthy permitting procedure, actual works commenced in
March 2017. During the planning phase, we had
to devote special attention to selecting the
most cost-efficient equipment and materials
to be installed. The project requires us to build
over 2,600 linear metres of gravity pipeline
from 500- and 600-millimetre glass-reinforced
polyester pipes, as well as 1,500 linear metres
of pressurised sections from 300- and 400-
millimetre pipes of the same material. As part
of the scheme, we are also to build a transfer-pump station and several other structures.
After the completion of the system, the wastewater currently arriving to the local treatment
plant will have to be diverted to the new sewer
network, and we will also have to oversee
the operational trials. Once the tests are
successfully closed, the old plant and the two
connected smaller transfer stations will be
shut down, allowing sewage to be delivered to
the central plant for treatment and subsequent
release into the Danube. The demolition of
the decommissioned transfer stations also
belongs to our scope of works.
So far, the construction is proceeding well.
At most locations, we are relying on conventional open-ditch methods with shoring,
but we also needed to engage pipe-jacking
technologies at the spot where the pressurised
line crosses the Hosszúrét Creek. As a great
advantage, the job site is in close proximity to
Alterra’s Budaörs headquarters, enabling us to
react quickly in case of unforeseen situations
by changing the applied techniques or deploying pieces of equipment. However, the job is
not without the usual complications: at certain
locations, the pipeline construction restricts
local residents’ access to their properties, forcing us to make our best efforts when it comes
to communication and the sequencing of tasks.
The assignment entails an immense variety of
works from mechanical assembly to electric
installations, which provides us a chance to
make use of our existing expertise and gain
new experience at the same time.
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A SZENTGOTTHÁRDHOZ TARTOZÓ TELEPÜLÉSEN
A MEGLÉVŐ HÁLÓZAT FELÚJÍTÁSÁVAL ALAKÍTUNK
KI EGY ÚJ, MINDEN SZEMPONTBÓL KORSZERŰ
RENDSZERT.

SZENNYVÍZHÁLÓZATOT
ÉPÍTÜNK MÁRIAÚJFALUN

Máriaújfalu 1934-ben, Talapatka
és Rábakisfalud egyesítésével jött
létre, 1983 óta Szentgotthárd része.
A magyar–osztrák–szlovén hármas
határ közelében elhelyezkedve három
nemzet kultúráját, hagyományait őrzi.
Az ország legnyugatibb városát az Őrség
kapujának is nevezik, délről az Őrségi
Nemzeti Park határolja. Bár évtizedeken át a vasfüggöny elzárta a látogatók
elől, ez az elzártság segített érintetlenül
megőrizni természeti szépségeit.
A Colas Alterra Zrt. nemzeti nyílt köz
beszerzési eljárás keretében nyerte
el a Máriaújfalu szennyvízelvezetését
és a meglévő hálózat rekonstrukcióját
megvalósító projektet. A beruházás
célja egy korszerű hálózat kiépítse,
amely a környezetet is a lehető leg
kisebb mértékben terheli.
Az adottságokat figyelembe véve
gravitációs kialakítású, elválasztott
rendszerű szennyvízcsatorna-hálózatot
terveztünk a településre, a keletkező
kommunális szennyvizet összefüggő
elvezető rendszerben vezetjük el, kapcsolódva Szentgotthárd város szennyvízelvezető hálózatához, melynek befogadója a szomszédos ausztriai település
heiligenkreuzi szennyvíztisztító telepe.
A projekt magába foglalja a tervezési és
kivitelezési munkákat is. A megvalósítás összköltsége nettó 380 millió forint,
a támogatás mértéke 85 százalék.
A megrendelővel 2017. január 27-én
kötöttünk szerződés, február 2-án pedig
átvettük a munkaterületet is. Teljesítési
határidőnk az üzempróbák befejezésével együtt 2018. március 28-a.
Ezenkívül két ízben vízfolyás-keresz
tezésre lesz szükség a Hársas pataknál, a hálózati fogadóakna kapacitásbővítését és korszerűsítését is el kell
végeznünk, illetve két átemelő akna
gépészeti felújítása is a mi feladatunk lesz.

A MEGÉPÜLŐ RENDSZER
FŐBB MŰSZAKI
PARAMÉTEREI:
GERINCVEZETÉK
HOSSZA: 2985 fm
NYOMÓVEZETÉK
HOSSZA: 1268 fm
INGATLANBEKÖTÉSEK: 167 db
KÖZTERÜLETI SZENNYVÍZ
ÁTEMELŐ: 3 db
VÍZTELENÍTÉSSEL ÉRINTETT
SZAKASZ HOSSZA: 1488 fm
MEGLÉVŐ VEZETÉKHÁLÓZAT
REKONSTRUKCIÓJA: 240 fm

Jelenleg a szükséges hatósági engedélyek, szakági közmű-hozzájárulások
beszerzése és egyéb egyeztetések
zajlanak. Feladatunk a kiviteli terv
dokumentáció elkészítése és a rendel
kezésre álló – de időközben lejárt –
vízjogi létesítési engedély meghosz
szabbítása is.
A hálózatépítés befejezését, az átemelők építését, gépészeti és villamos
szerelését követi majd az útburkolatok
ideiglenes helyreállítása, a konszolidációs időszak után pedig elkészülne
a végleges helyreállítás is. Reméljük,
hogy a csatornahálózat megépítésével
és a meglévő hálózat felújításával
hozzájárulunk a település minőségi
fejlődéséhez, és munkánkkal kivívjuk
az ott élők elégedettségét.

COLAS ALTERRA TO BUILD SEWER
NETWORK IN MÁRIAÚJFALU

Máriaújfalu – a part of Szentgotthárd
since 1983 – was established in 1934,
following the merger of two smaller villages,
Talapatka and Rábakisfalud. Located in
the Hungarian-Austrian-Slovenian tri-border area, the settlement safeguards the
culture and customs of three separate
nations. The westernmost city of Hungary
is often nicknamed the “gate of the Őrség”,
as it is bordered by the Őrség National Park
from the south. For decades, the district
was isolated by the Iron Curtain, which
helped to conserve its natural values in
an untouched form.
The open public procurement, which targeted the establishment of a new sewer system
in Máriaújfalu and the renovation of the existing network, was won by Colas Alterra Zrt.
The project was launched with the objective
of creating a state-of-the-art network, which
limits the stress to the environment to
the minimum.
With consideration to the local conditions,
we designed a gravity sewer system for
the settlement, and the separate collection
of municipal wastewater and stormwater.
Municipal wastewater will be channelled
into the sewer system of Szentgotthárd,
which delivers sewage to a treatment plant
near the neighbouring Austrian town of
Heiligenkreuz.
The project comprised both design and
construction duties, and its overall cost
amounts to net 380 million forints (85% of
which is provided from subsidies). We signed
the contract with the client on 27 January
2017, and took over the job site a few days
later, on 2 February. Alterra is expected to
conclude the project – including successful
operational trials – by 28 March 2018.
At the moment, we are conducting negotiations, and working on obtaining all the necessary permits from the authorities, as well as
the required approvals from utility operators.
Our assignment covers the preparation of
the construction-design documentation, and
we must achieve the extension of the expired
establishment permit by the water-management authority.
The creation of the sewer network, construction of transfer-pump stations, and
mechanical and electric installation works
will be followed by the temporary restoration
of roadbeds. The permanent reinstatement
of the pavements is scheduled to be performed after a consolidation period. We trust
that building the new sewer network and
renovating the existing parts will make a
significant contribution to the settlement’s
development, and that we will succeed in
earning the appreciation of the locals.
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ÁRVÍZVÉDELMI MUNKÁK

AZ ALSÓ-TISZÁN
TÖLTÉSFEJLESZTÉSEN ÉS ÁRVÍZKAPUK ÉPÍTÉSÉN DOLGOZIK
A COLAS ALTERRA A TISZA ALSÓ SZAKASZÁN A BIZTONSÁG
NÖVELÉSE ÉS AZ ÁRVÍZI KOCKÁZAT CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN.

A projekt négy főbb feladatot foglal
magába: árvízkaput építünk a dong-éri
és a sámson-apátfalvi főcsatornákon,
ezenkívül pedig töltésfejlesztést végzünk
a Tisza, illetve a Hármas-Körös bal partján. Megrendelőnk az Országos Vízügyi
Főigazgatóság és az Alsó-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság alkotta konzorcium,
akikkel a szerződéskötés 2017. február
9-én megtörtént, a befejezés határideje
2019 novembere.
A dong-éri főcsatornán az árvízkapu
mellett a kivitelezéshez kapcsolódó
üzemi utat építünk összesen közel
2,5 kilométer hosszan, ezenkívül
100 méteren töltésfejlesztést is végzünk, illetve mobilszivattyút telepítünk.

A KIVITELEZÉSRE
33 HÓNAP ÁLL
RENDELKEZÉSÜNKRE,
ÁM A FELADAT
ÖSSZETETTSÉGE ÉS
SOKRÉTŰSÉGE MIATT
SZÜKSÉG IS LESZ
ENNYI IDŐRE.

A Sámson-Apátfalvi főcsatornán ugyanezek a feladatok várnak ránk, sőt itt egy
kilométer hosszan 70 cm mély kotrásra
is szükség lesz.
A Tisza bal partján közel 5,5 kilométeren
végzünk árvízvédelmi töltést, ugyanilyen
hosszan pedig útburkolatot is építünk a
töltéskoronán. Ezen a szakaszon műtárgybontás és szivattyútelep-rekonstrukció
is a feladatunk lesz, ezenkívül átépítjük
a Kurcatoroki zsilipet és rekonstruáljuk
a gátőrtelepet. A hírközlési oszlopok és
légvezetékek kiváltását ugyancsak közel
5,5 kilométeren kell elvégeznünk.
A Hármas-Körös bal partján több
mint 4,3 kilométer hosszan végzünk
árvízvédelmi töltést a hozzá tartozó
útburkolat-építéssel a töltéskoronán,
illetve a hírközlési oszlopok és légvezetékek kiváltásával. Ezen a szakaszon
két műtárgyépítés (a felsőkurcai zsilip
és szivornya) is a feladatunk lesz, illetve
rekonstruáljuk a zalotai gátőrtelepet.

FLOOD-CONTROL WORKS
ON THE LOWER TISZA

In order to enhance safety and reduce
the risk of flooding, Colas Alterra is currently developing embankments and building floodgates
on the lower section of the River Tisza.
The project is made up of four major elements:
we are constructing floodgates on the Dongér
and Sámson-Apátfa channels, and improving
embankments on the left banks of the Tisza
and Hármas-Körös rivers. After receiving
the commission from the client – a consortium
uniting the General Directorate of Water
Management and the Lower Tisza Region
Directorate of Water Management – we signed
the contract on 9 February 2017, and our deadline for the job is November 2019. 33 months
might seem like a lot, but we will certainly need
the time due to the complexity and extent of
the task ahead of us.
In addition to the floodgates, we also need
to build a service road at the Dongér Channel
in a length of nearly 2.5 kilometres, not to mention the upgrading of embankments along a
100-metre-long bank section, and the installation of mobile pumps. The same types of works
await us at the Sámson-Apátfa Channel, plus
the 70-centimetre-deep dredging of the bed
on a distance of 1 kilometre.
On the left bank on the Tisza, we were assigned
with enhancing flood-control embankments on
5.5 kilometres, and constructing a paved road
on the embankment crown on the same length.
At this location, the demolition of various
structures and the reconstruction of a pump
station also form parts of the job. Furthermore,
we are to remodel the river lock at Kurcatorok,
together with the nearby weir-keeper station.
The relocation of telecommunication poles
and overhead cables is also an indispensable
part of the job.
On the Hármas-Körös, we are developing
flood-control embankments on a 4.3-kilometre-long section of the river’s left bank,
complete with road-building works on
the embankment crown, and the relocation
of telecommunication accessories. On this
site, our tasks are even more diverse, as we
will have to erect two structures (a river lock
and a siphon), and renovate the weir-keeper
station near Zalota.
Besides the physical part of the works
described above, we are also to prepare
the necessary studies and designs, and obtain
the permits from the water-management
authorities. At the moment, preparations and
design works are in progress, and we are scheduled to break ground on the site in July 2017.

A fentiek mellett a tervezés, a vízjogi
engedélyeztetés, a kiviteli és egyéb
tervek, tanulmányok elkészítése is
a mi feladatunk. Jelenleg az előkészítő,
valamint az engedélyezési-tervezési
munkák zajlanak, a helyszíni munkavégzés várhatóan 2017 nyarán elkezdődik.
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A HÍD ÉS A CSATLAKOZÓ
ÚTPÁLYÁK SZÉLESSÉGÉT
50 CENTIMÉTERREL
NÖVELTÜK, HOGY
ALKALMAS LEGYEN
IRÁNYONKÉNT EGY-EGY
KERÉKPÁROS SÁV
ÁTVEZETÉSÉRE IS.

FELÚJÍTJUK

A NAGYSÁNDOR JÓZSEF
UTCAI FELÜLJÁRÓT
A REKONSTRUKCIÓBAN A COLAS HUNGÁRIA NAGY LÉTESÍTMÉNYEK
FŐIGAZGATÓSÁGA ÉS A COLAS ÚT KÖZÖSEN VESZNEK RÉSZT.
Az M5-ös autópálya fővárosi bevezető
szakasza a 80-as évek első felében
épült ki a ma is látható gyorsforgalmi
útként. Az itt létesült műtárgyakon
mély nyomokat hagyott az eltelt három

évtized, így a főváros az elmúlt években
megkezdte azok teljes körű felújítását.
A Határ úti és Illatos úti hidak után a
Nagysándor József utcai felüljáró felújítására kiírt pályázatot is a Colasnak

sikerült elnyernie 2016 őszén.
A híd fontos közúti összeköttetés
Kispest és Pesterzsébet között, ezért
a beruházó előírásai szerint a felújítás időtartamára nem zárhattuk le.

Az ütemterv szerint a felújításokat a
forgalom legkisebb zavarásával – mind
a hídon, mind a híd alatti M5-ös bevezető szakaszán – kilenc hónap alatt
kell elvégeznünk, mely időtartam a
szerződés megkötésével vette kezdetét
2016 októberében. A munkakezdéshez
szükséges engedélyek és hozzájá-

rulások azonban a szerződéskötés
időpontjáig a jogerős építési engedély
kivételével mind érvényüket vesztették.
Az engedélyek megújítása szintén a mi
feladatunk volt, ezek pedig több hónapos munkát jelentettek. Időközben a tél
is beköszöntött, az elhúzódó eljárások
miatt pedig a munkakezdési engedély
kiadása március 16-ra tolódott. A tényleges kivitelezésre fordítható idő így
négy hónapra csökkent.
Nem volt kérdés, hogy az eredeti
elképzeléseket átszabva egy rövidebb
átfutású ütemtervvel kell előállnunk.
Ennek elfogadtatása után a téli időszak
szorgos munkával telt, hogy minden
előkészületet megtegyünk a tavaszi
kezdéshez. A felújítási munkák oroszlánrészén már túl vagyunk és a kivitelezés
különösebb fennakadás nélkül, a forgalom zavartalan biztosítása mellett halad.
A projekt keretében az 50 méter hosszú,
háromtámaszú híddal együtt összesen
300 méter útpályát újítunk fel. A hídon
jelentős pályalemez-korrekciót hajtunk
végre, új szigetelést, vasbeton szegélyeket és aszfalt pályaszerkezeteket
építünk. A hídfők mellett új acélszerkezetű, akadálymentesített feljárólépcső
épül a régi vasbeton szerkezetűek
helyett. Felújítjuk az érintett útszakasz
csapadékvíz-elvezető rendszerét, földrézsűit, összesen 3000 négyzetméter
pályaszerkezetet, s ezekkel párhuzamosan kicseréljük a forgalomtechnikai
elemeket, szalagkorlátokat és a teljes
közvilágítási hálózatot a hídon és az
úttöltésben egyaránt.

COLAS CHOSEN TO RENOVATE
NAGYSÁNDOR JÓZSEF STREET OVERPASS

The section of motorway M5 within
the city limits of Budapest was designed to fit
the requirements of the early 1980s. Three
decades of use took a toll on the related
structures, which prompted the city to launch
a comprehensive reconstruction programme.
Following the Határ Road and Illatos Road
bridges, Colas came out on top in the tender
for the renovation of the Nagysándor József
Street overpass in the autumn of 2016.
The related duties were split between
the Major Projects Division and Colas Út.
The bridge constitutes an important link
between two densely populated districts
(Kispest and Pesterzsébet) of the Hungarian
capital, which led the investor to prohibit us
from closing it for the duration of the renovation. According to the initial time schedule,
we were to wrap up the works in nine months,
with only limited disruptions to traffic on
the bridge and on the urban section of
the M5 underneath. The time for completion
started ticking as soon as we signed the
contract in October 2016. However, apart
from the building permit, all authorisations
and approvals had expired by the time the
contract was signed. We had to take care of
renewing the permits, which took months to
accomplish. Meanwhile, winter set in, and
the prolonged administrative hassle pushed
the notice of commencement to 16 March.
Consequently, the time for actual works on
the site was reduced to just four months.
Our only option was to reconsider the original
plans, and come up with a much tighter
time schedule. After having new programme
of works approved, the last weeks of the
winter season were spent with making all
of the preparations for kicking off the job
in the spring. By now, we have carried out
the lion’s share of the reconstruction, and
the works are proceeding as intended.
Including the 50-metre-long, two-span
bridge, we are to rebuild 300 metres of
pavement. We had to widen the roadbed on
the structure and the adjacent carriageway
sections by 50 centimetres to make room
for bicycle lanes in both directions alongside
the existing traffic lanes. As a result, the
complete width of the pavement grew to
9.5 metres.
As for the bridge structure, the deck slab is
undergoing significant upgrades, to be followed by the installation of new waterproofing,
reinforced concrete edges, and an asphalt
pavement structure. The old concrete stairs
near the abutments will be replaced with
modern, handicapped-accessible stairways
made of steel. We will also renovate the
stormwater-drainage system of the affected
road section, the surrounding slopes, and
3,000 square metres of pavement. Our
assignment also includes the replacement
of traffic-engineering elements, guardrails,
and the complete public-lighting network on
the bridge and the adjacent embankments.
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ÚJRA EGERBEN

COLAS SUBSIDIARIES MAKE
THEIR RETURN TO EGER

ÉS KÖRNYÉKÉN DOLGOZUNK

MEGKEZDTÜK AZ ANDORNAKTÁLYÁT ELKERÜLŐ 2502-ES ÚT ÉPÍTÉSÉT
ÉS A 252-ES SZÁMÚ ÚT BEKÖTÉSÉT AZ M25-ÖS AUTÓÚTHOZ.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
közbeszerzési eljárásán nyertes, Colas
Út Zrt., Colas Hungária Zrt. és a Colas
Közlekedésépítő Kft. alkotta konzorcium kivitelezésében valósul meg az
Andornaktályát elkerülő 2502-es számú
út új nyomvonala, valamint az M25-ös
autóút Eger határában lévő bekötése
a 252-es számú útnál. A két, már el
nyert szakasz között fog megépülni az
M25-ös autóút északi üteme kétszer
két sávon, közel 4 kilométer hosszú-

ságban, melyre a Colas Út Zrt., a HE-DO
Kft. és a KM Építő Kft. konzorciuma is
eredményesen pályázott. A Colas Út Zrt.
mindhárom esetben konzorciumvezető.
A 2502-es számú út közel 3,8 kilométer
hosszon kap új nyomvonalat 2×1 forgalmi
sávon, amely az Eger-patakot, a Füzesabony–Eger vasútvonalat, valamint az
M25-ös autóutat is keresztezi majd.
Mindhárom esetben új hidat is építünk.
A munkálatok befejezésével csökken
az átmenő forgalom Andornaktálya

településén, és új bekötés jön létre a
közeljövőben kiépülő M25-ös autóúthoz.
A projekt keretein belül új körforgalmat
is építünk a 2502-es és a 2501-es utak
kereszteződésében, valamint Andornaktálya belterületén több csomópontot is
átépítünk, biztonságosabbá téve ezzel
a közlekedést.
A munkaterület átadása 2017. április
24-én történt meg, az előkészítő munkák befejezése után feszített tempóban
kell dolgoznunk, hogy ősz végére a ma-

A 2502-ES PROJEKT
SZÁMOKBAN:

A 252-ES PROJEKT
SZÁMOKBAN:

HUMUSZLESZEDÉS: 43 710 m3
BEVÁGÁS: 101 625 m3
TÖLTÉSÉPÍTÉS: 264 473 m3
FAGYVÉDŐ RÉTEG: 12 400 m3
CKT: 7889 m3
ASZFALT: 9941 t
SZEGÉLYÉPÍTÉS: 2850 m
HÍDÉPÍTÉS: 3 db

HUMUSZLESZEDÉS: 7514 m3
TÖLTÉSÉPÍTÉS: 41 842 m3
FAGYVÉDŐ RÉTEG: 3415 m3
CKT: 2046 m3
ASZFALT: 5671 t
SZEGÉLYÉPÍTÉS: 4065 m
BURKOLATBONTÁS: 5375 m3

gas töltések elkészüljenek. A kivitelezési
munkálatokra a szerződéskötést követő
15 hónap áll rendelkezésre, a munka
nettó értéke 4,5 milliárd forint.
A 252-es számú út átépítése (Eger K2-es
út) egy nettó 870 millió forint értékű beruházás keretein belül valósul meg. A projekt
magában foglalja az M25-ös autóút bekötésének új körforgalmú csomópontját,
valamint a K2-es út rekonstrukcióját is.
Körforgalmú csomóponttá épül át a 25-ös
számú főút és a K2-es út csomópontja.

A munkaterület átadása a 2502-es
projekthez hasonlóan 2017. április 24-én
történt meg, a munka tagoltsága és a
közúti forgalom folyamatos fenntartása
miatt kiemelten fontos a szervezés és
ütemezés. Az átépülő csomópont esetében a kivitelezési munkák határideje
rövid, az ideiglenes forgalomterelés kiépítésének jóváhagyását követően csupán 7 hónap áll rendelkezésre. Az egyéb
létesítményeik kivitelezésére a szerződéskötést követően 15 hónapunk van.

The consortium of Colas Út Zrt.,
Colas Hungária Zrt., and Colas Közlekedésépítő Kft. has edged out the competition in the public-procurement tender
managed by the National Infrastructure
Development Agency, resulting in an order
for a new bypass section of road 2502,
and a link to the M25 on the outskirts
of Eger, near road 252. At a later stage,
the 4-kilometre-long northern section of
the 2×2-lane M25 will be built between
the two aforementioned stretches, also
with the involvement of the Group, since
the job has been awarded to the consortium
formed by Colas Út Zrt., HE-DO Kft., and KM
Építő Kft. Colas Út Zrt. is the consortium
leader in all three cases.
Road 2502 will be extended with a 3.8-kilometre-long leg on a completely new
alignment, which will cross the M25, Eger
Creek, and the Füzesabony-Eger railway line,
requiring us to build bridges on all three of
those locations.
Once the works are completed, the new
stretch is expected to ease congestion within the village of Andornaktálya, and a new
connection will be created to the future
M25. As part of the investment, we have
been tasked with establishing a new roundabout at the intersection of roads 2502 and
2501, and we are also to rebuild a number
of junctions within Andornaktálya with the
goal of making traffic conditions safer.
After having taken possession of the site
on 24 April 2017, we have no time to spare,
since the high embankments are scheduled
to be completed by the end of this autumn.
From the moment of signing the 4.5-billion-
forint contract, we have 15 months to bring
the works to a close.
The upgrade of road 252 (also known as
the “Eger K2” road) is part of an 870-million-
forint scheme, which covers a new roundabout interchange serving the connection
to the M25, as well as the reconstruction of
the K2 road itself. In addition, the crossing
of main road 25 and the K2 will also be
transformed into a roundabout.
Similarly to the other investment, the job
site was handed over to us on 24 April
2017. Organisation and scheduling is of
the essence due to the peculiar phasing of
the tasks and our obligation to maintain
traffic at all times. In case of the interchange
reconstruction, the deadline is especially
tight, meaning that only seven months are
available for the assignment from the approval of the temporary traffic diversion.
As for the other work phases, the contract
limits the time of completion to 15 months.
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ÚTFELÚJÍTÁS
A II. KERÜLETBEN

A COLAS ÚT ÚJÍTOTTA MEG BUDAPEST II. KERÜLETÉBEN A BIMBÓ ÚT
ÉS A KELETI KÁROLY UTCA FORGALMAS SZAKASZAIT.

A megrendelő BKK Zrt. a 2016. évi
útfelújítási program keretében bízott
meg minket a rekonstrukciós munkák
elvégzésével, mely magában foglalta
az útpálya felújítása mellett a parkolók,
járdák és zöldfelületek átépítését is,
továbbá egy új körforgalmú csomópont
elkészítését is.
A Bimbó út Alsó Törökvész út és
Buday László utca közötti szakaszának, illetve a Keleti Károly utca Margit
körút és Buday László utca közötti
szakaszának felújítását 2016. október
elején kezdtük, a műszaki átadásátvételi eljárás pedig 2017. április
végén indult meg.
A felújítás alatt az új pályaszerkezetek megépítéséhez többek között
3760 köbméter Ckt-t és 6750 tonna
aszfaltot használtunk fel, továbbá
3650 méter szegélyt építettünk.
Az útépítés mellett a projekt része
volt az új csapadékcsatorna és közvilágítási hálózat kiépítése, valamint
gázvezetékek kiváltása.

A JELENTŐS GYALOGOS
ÉS KÖZÚTI FORGALMAT
BONYOLÍTÓ ÚTSZAKASZOK FELÚJÍTÁSÁVAL
A COLAS ÚT ÚJABB
SIKERES PROJEKTET
VALÓSÍTOTT MEG
BUDAPESTEN.
ROAD RECONSTRUCTION
IN DISTRICT II OF BUDAPEST

Colas Út has recently refurbished
some busy sections of Bimbó Street and
Keleti Károly Street in Budapest’s District II.
The works were ordered by BKK Zrt. (Centre
for Budapest Transport) under the 2016
road-renovation programme. Along with
the reconstruction of the roadbed, the job
entailed the rehabilitation of parking
spaces, sidewalks, and green surfaces,
as well as the construction of a new round
about junction.
During the renovation works, we installed
3,760 cubic metres of Ckt road base,
6,750 tonnes of asphalt, and 3,650 metres
of kerbs. To make the job more complex,
we were also instructed to set up the new
stormwater-drainage network and public
lighting grid, and we also had to relocate
some gas lines.
We took over the site in the first half of
October 2017, and launched the technical
handover procedure in the end of April 2017.
By renovating road sections used by scores
of motorists and pedestrians each day,
Colas aced another urban-rehabilitation
project in Budapest.
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BURKOLATÉPÍTÉSI MUNKÁK

PAVEMENT CONSTRUCTION
AT THE LAJTA REST AREA

The pavement of the Lajta rest
area at chainage 158 of motorway M1 is
currently undergoing renovation – some
of the works are being performed by
Colas Út Zrt. A pair of weigh stations is
being built at the Lajta rest area, which
requires new strips of pavement to be
installed on both sides of the motorway.
Upon inspecting commercial vehicles,
variable-message signs are used to divert
traffic from the main carriageway following
the pre-screening of the trucks. Vehicles
suspected of exceeding the maximum permitted axle weight will be instructed to pull
over for inspection at the weigh station.
As the subcontractor of Lavinamix
Építő Kft., we signed the contract for
the job in early May, and the works have
since commenced in accordance with
the previously negotiated time schedule.
We have successfully completed the trial
construction for the C12/15 concrete road
base, which enables us to carry on with
concrete-laying works. Our colleagues are
required to ensure undisturbed traffic on
the motorway along the entire duration of
the job.
The public procurement project – managed
by the National Infrastructure Development Agency – is valued at approximately
3.4 billion forints, 490 million of which is
allocated to the pavement-structure construction to be carried out by Colas Út Zrt.
The completion deadline of the project is
30 July 2017.

A LAJTA PIHENŐNÉL
AZ M1-ES AUTÓPÁLYA 158. KILOMÉTERSZELVÉNYÉNÉL TALÁLHATÓ PIHENŐBEN A LAVINAMIX ALVÁLLALKOZÓJAKÉNT DOLGOZIK
A COLAS ÚT.

A MUNKÁLATOK
AZ ELŐZETES TERVEKNEK MEGFELELŐEN
JÓ ÜTEMBEN HALADNAK.

A Lajta pihenőhelyen tengelysúlymérő
ikerállomás épül, amihez mindkét
oldalon egy teljes átmenő pályát meg
kell építeni. A nehézforgalom ellenőrzése során a teljes teherforgalmat VJT
táblákkal választják le a főpályáról:
jobb oldalon a távlati gyűjtő-elosztó
pályán, a másik oldalon pedig a bal
oldali tengelysúlymérő hely átmenő úton
történik meg a tehergépjárművek előválogatása. A szelekció során kiválasztott
túlsúlygyanús járműveket kivezetik és
ellenőrzik a tengelysúlymérő helyen.
A Lavinamix Építő Kft. alvállalkozójaként
a szerződéskötésre május elején már sor

került, a kivitelezés pedig az előzetesen
egyeztetett ütemezésnek megfelelően
elindult. Sikeresen túl vagyunk a C12/15
beton burkolatalap próbabeépítésén is,
így most már folyamatosan tud haladni
a betonozás. Az autópálya zavartalan
forgalmát a munkálatok ideje alatt is
fenntartjuk.
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
megrendelésében megvalósuló közbe
szerzési projekt értéke nagyjából 3,4
milliárd forint, amelyből a Colas Út Zrt.
közel 490 millió forint értékű pályaszerkezet-építést fog elvégezni. A projekt
befejezési határideje július 30-a.

30

MUNKÁINK

MUNKÁINK

31

szöveg: Kulyassa Laura
fotó: Kulyassa Laura, Thinkstock

AZ ALDI ÁRUHÁZLÁNC HAZAI TERJESZKEDÉSÉNEK
ÚJABB ÁLLOMÁSA VOLT A MÓRI ÜZLET MEGNYITÁSA,
EZZEL PEDIG A RÉGÓTA ÜRESEN ÁLLÓ ÉPÜLET ÉS
A HOZZÁ TARTOZÓ PARKOLÓ FELÚJÍTÁSA.

A Colas Út Zrt. még a tavalyi év végén
nyerte el a móri Aldi-parkoló felújítási
munkáit, a kivitelezésnek 2017 februárjában álltunk neki. A régi térkő burkolatos parkoló nagyon rossz állapotban
volt. A beruházó a tervezés során a
költséghatékonyságot tartotta szem
előtt, így a térkő burkolatot aszfaltra
kívánta cserélni, a szükséges helyeken
a teljes pályaszerkezet cseréjével.
A térkő burkolat elbontása után azonban
kiderült, hogy a lokális pályaszerkezetcsere nem lesz elegendő. Az ágyazat
felszedését követően hamar fény derült
a rossz teherbírási eredmények okára.
Az agyagos altalaj, valamint a magas talajvízszint a parkoló közel háromnegyedén
a talaj stabilizálását tette szükségessé.
A probléma megoldására két módszert
javasoltunk, melyek közül a megrendelő a
geotextília-georács és M56-os murva beépítését választotta a meszes-cementes
talajstabilizálással szemben.

PARKOLÓFELÚJÍTÁS MÓRON

Az így kialakított alépítményre – aminek
már megfelelő volt a teherbírása –
20 cm Ckt, 8 cm AC 22 (F) aszfalt
kötőréteg, majd 4 cm AC 11 kopóréteg
került. Az aszfaltozási munkák szervezésénél arra is figyeltünk, hogy az
árubeszállítás zavartalan legyen.
A parkoló csapadékvíz-elvezetését
biztosító csatornarendszert is átalakítottuk: a szükséges helyeken murvás
padkát és szikkasztóárkot építettünk,
az aknafedlapokat szintbe emeltük.
Bár a beruházás felújításnak indult,
az új műszaki megoldásokat igénylő,
menet közben felmerülő problémák
megoldásával tulajdonképpen teljesen
új parkolót építettünk a megrendelő
megelégedésével. A móri Aldi áruház
2017. május 19-től várja vásárlóit,
a határidő tarthatóságában pedig
a Colas Út Zrt. precíz és pontos
munkája is meghatározó szerepet
játszott.

PARKING-LOT RENOVATION IN MÓR

Opening a store in Mór was the latest
piece in the expansion plans of supermarket
chain Aldi, which required the refurbishment
of an abandoned building and the adjacent
parking lot. Colas Út Zrt. was entrusted with
renovating the parking area of Aldi’s Mór
supermarket, and we set out to perform
the construction works in February 2017.
The old, block-paved surface was in an
appalling condition. Cost-efficiency was
one of the investor’s main concerns upon
planning the project, thus they chose to have
the deteriorated pavement replaced with
asphalt. Initially, the job was set to involve
the reconstruction of the pavement structure
only at certain spots.
However, as it turned out after removing
the block pavement, localised pavement-structure repairs would have been
insufficient. Once we stripped the bedding,
the causes behind the poor load-bearing
results were instantly revealed: the high clay
content of the soil and unfavourable groundwater levels necessitated the stabilisation of
the soil on nearly three quarters of the area.
We drew up two different proposals for overcoming the issue. Ultimately, the client opted
for the installation of geotextile, geogrid, and
M56 gravel instead of stabilisation with lime
and cement.
Following the stabilisation, the subsoil
finally had the load-bearing capacity to hold
20 cm of Ckt road base, 8 cm of AC 22 (F)
asphalt-binding course, and 4 cm of AC 11
asphalt-wearing course. When defining
the organisation of the asphalt-installation
work phase, we had to take care not to obstruct shipments to the supermarket. Colas
Út also upgraded the stormwater-drainage
network of the parking lot: where necessary,
we built gravel-covered shoulders and
infiltration trenches, while adjusting the level
of manhole covers.
Although the investment started out as
a renovation job, the new technical solutions
put in place to tackle the unforeseen issues
basically meant that we built a completely
new parking lot, to the complete satisfaction
of the client. Aldi’s Mór supermarket opened
its gates to customers on 19 May 2017, and
the precise, thorough work of Colas Út Zrt.
had a decisive role in keeping the deadlines
achievable.
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COLAS AUSZTRÁLIA A CSENDES-ÓCEÁNI AUTÓPÁLYÁN
A Colas Ausztrália két leányvállalata is részt vesz a csendes-óceáni autópálya Port Macquarie és Coffs Harbour közötti szakaszán folyó építkezésben.
A hat részre tagolt út szélesítésén az SRS Roads felületi bevonatot készít,
a Tropic Asphalts pedig kopóréteget épít.

TAKÁCS BÁLINT
® TERMELÉSI FŐMÉRNÖK,
COLAS ÚT
Bálint 2006 júniusa óta dolgozik
a cégcsoportnál. Pályafutását
munkahelyi mérnökként kezdte,
majd építésvezető, július elseje
óta pedig termelési főmérnöki
pozíciót tölt be a Colas Útnál.
Munkája mellett a család számára
a legfontosabb, kislánya 22 hónapos. Ha teheti, szabadidejében
szeret utazni, kerékpározni és
színházba járni.

BÁNFY ZOLTÁN
® VÁLLALKOZÁSI IGAZGATÓ,
COLAS KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ
Zoltán vállalkozási igazgatóként
a Colas Közlekedésépítő csapatát
erősíti. A legfontosabb számára
a családja. Szereti a jó húsételeket
és szabadidejében szívesen készíti
is azokat.

LÖVEI HAJNALKA
® JOGÁSZ, COLAS HUNGÁRIA
Hajnalka jogászként dolgozik
a Colas Hungáriánál, elsősorban
a szerződésekkel és egyéb jogi
ügyekkel foglalkozik. Idén szeretné
teljesíteni az utolsó szakvizsgáját is.
Szabadidejében rengeteget olvas,
és nagyon szeret jógázni.

HELI TAMÁS
® TECHNOLÓGUS,
COLAS HUNGÁRIA TI
Tamás 2014 elején érkezett
a céghez pályakezdőként,
azóta a kelet-magyarországi
híd- és műtárgyépítési feladatok
technológusi feladatkörét látja el.
Szabadidejében főképp gyalog- és
kerékpártúrákra jár, fotóz, olvas
és rockzenekarában gitározik.

KISS GABRIELLA
® BESZERZŐ, COLAS ALTERRA
Gabriella 2014 óta dolgozik az
Alterra központi igazgatóságán,
a cég anyagbeszerzéseiért
felelős. Szabadidejében szívesen
sportol, a fennmaradó idejét
pedig családjával tölti.
Lánya 20 éves egyetemista,
fia 18 éves.

OUR COLLEAGUES
BÁLINT TAKÁCS
® COLAS ÚT
Bálint has been with the Group since 2006.
He kicked off his career as a site engineer
to become a site manager later on.
Since 1 July this year, he has been filling
the production chief engineer position at
Colas Út. Bálint is a devoted family man:
his daughter is 22 months old. If he can
find the time, he loves travelling, cycling
and attending theatre performances.
ZOLTÁN BÁNFY
® COLAS KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ
As the director for contracting, Zoltán
is a key member in the team of Colas
Közlekedésépítő. Family always comes
first on his list of priorities. He is fond of
fine meat dishes, which he often prepares
in his free time.
HAJNALKA LÖVEI
® COLAS HUNGÁRIA
Hajnalka is working at Colas Hungária,
and is mainly engaged in the management
of contracts and other legal affairs.
She intends to pass her last qualifying
exam in 2017. She reads a lot, and is also
a yoga aficionado.
TAMÁS HELI
® COLAS HUNGÁRIA TD
Tamás was hired by the company fresh
out of school in early 2014. Since then,
he has been working on the construction
of bridges and other structures in Eastern
Hungary as a technologist. In his time off,
he enjoys participating in hiking and biking
trips, as well as reading, photography, and
he also plays the guitar in a rock band.

GRIBOVSZKY SÁNDOR
® MINŐSÉGELLENŐR, COLAS ÉSZAKKŐ
Sándor 1979-ben kezdett el dolgozni az
Északkő tállyai üzemében mint lakatos,
később műszakvezető, majd 2005-től
a tállyai labor minőségellenőre lett, mely
pozícióban jelenleg is dolgozik. Két diplo
más fia van, és két – hamarosan három –
unokával is büszkélkedhet. Szabadidejét
velük tölti, és szeret kertészkedni is.

SÁNDOR GRIBOVSZKY
® COLAS ÉSZAKKŐ
Sándor arrived to Északkő in 1979, and
started out as a metalworker in the Tállya
plant. Later, he was promoted to foreman,
and ultimately became the quality
controller of the Tállya laboratory in 2005.
Both his sons have already graduated from
university, and Sándor takes pride in his
two – soon three – beautiful grandchildren.
He spends most of his free time with them,
and he also enjoys gardening.
GABRIELLA KIS
® COLAS ALTERRA
Gabriella has been working at Alterra’s
head office since 2014, where she is
responsible for the procurement of
materials. She loves various sporting
activities, and spends the rest of her
free time with her family: her daughter is
a 20-year-old university student, and her
son is 18.
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CEGLÉD,
AZ ALFÖLD KAPUJA

dr. Kerényi József munkájáért 1992-ben
az Amerikai Építészek Kongresszusának
Arany-díját nyerte el, majd 1996-ban
Kossuth-díjat kapott. A kápolna napjainkra igazi zarándokhely lett: Japánból,
az Egyesült Államokból, Németországból,
Belgiumból, Szlovákiából, Erdélyből érkeznek zarándokok.
A város üde színfoltja a Gubody-kert, mely
virágágyaival, sétálóútjaival, pihenőpadjai
val felüdülést nyújt a nyári melegben is.
A Ceglédi-rét Pest megye egyik természetvédelmi területe, védetté nyilvánításának
oka egy ritka orchideafaj, a pókbangó
jelenléte. A terület az európai uniós csatlakozás óta a NATURA 2000 hálózatnak is
része. A Gerje-patak mentén, a város és
Csemő község határában egy másik védett
terület is található. A patak város előtti része réti csíkban, törpeharcsában és főként
csukában gazdag, és tiszta vize is érték.
Cegléden a nagyszerű termálfürdő mellett
az Aqua Centrum csúszdapark 2005-ben
nyitotta meg kapuit 17 óriáscsúszdájával.
A rengeteg gyermekcsúszda mellett a
felnőtteket is várják, sőt a magasabb

KOSSUTH LAJOS VÁROSÁNAK IS NEVEZIK EZT A KEDVES,
RENDEZETT TELEPÜLÉST, AMELY ALBERTIRSA ÉS SZOLNOK
KÖZÖTT FEKSZIK ALIG EGYÓRÁNYIRA BUDAPESTTŐL.

Cegléd Pest megye negyedik legnagyobb
városa, hosszú és igen mozgalmas
történelemre tekint vissza. A környező
tanyavilág központja, az 1952-ben önállósodott Csemő község is részben ceglédi
tanyákból alakult meg. Mezőváros lévén
már a kezdetektől sok kiváltságot kapott,
természeti értékei mindig is fontosak voltak. Cegléd emellett sokáig kimondottan
katonaváros is volt, ám 2001-ben végleg
bezárt a laktanya, ezzel ez a szerepe
megszűnt. A hetvenes években a város
fejlődésnek indult, de a rendszerváltás
után ipara gyakorlatilag megszűnt. Ezzel
együtt mezőgazdasága is visszafejlődött,
bár az idegenforgalom jelentősége folyamatosan nő.

Cegléd nagy becsben tartja és gondozza
történelmi emlékeit. A városnak két
főtere van: a Kossuth tér és a Szabadság
tér. Előbbin emelkedik a Szent Kereszt
Felmagasztalása tiszteletére szentelt
klasszicista templom, az előtte álló Szentháromság-szobor a mai formájában 1902
óta látható. A tér kiemelkedő látnivalója a
Kossuth-szobor, amely a város Kossuthkultuszának egyik legszebb megnyilvánulása. 1902. szeptember 18-án, Kossuth
születésének 100. évfordulója előestéjén
leplezték le, érdekessége, hogy pontos
mása 1928 óta New Yorkban áll.
A Szabadság téren magasodik a város
egyik jelképe, a Református Nagytemplom. A Hild József által tervezett, később

átépített templom Közép-Európa legnagyobb református temploma, 1835 és
1870 között épült klasszicista stílusban.
A templomkertben áll 1989. október 23.
óta az 1956-os forradalom emlékére
emelt Szabadság fája szoborkompozíció,
ami leginkább azért különleges, mert az
országban először Cegléden állítottak
szobrot a forradalom tiszteletére. A tér
másik uralkodó jellegzetessége a karcsú
tornyú, neogótikus stílusú evangélikus
templom, amely Sztehlo Ottó tervei szerint készült.
Sokan ismerik Cegléd városát a Magyarok
Nagyasszonya tiszteletére szentelt
kápolnáról, amelynek építési munkái
1984 és 1988 között zajlottak. Tervezője,

adrenalinszintre vágyók igazi extrém
különlegességet is találnak.
A város határában, a Dinnyéshalom dűlő
elején gyönyörű levendulaliget található,
ahol nyári táborok, tanösvény és mezítlábas park várja a kíváncsi felnőtteket és
gyerekeket. A kialakított sétaútvonalon
20-féle járófelülettel dolgoztathatjuk meg
a talpizmokat: homok, föld, bazaltkő,
apró szikla, osztályozott kavicsfélék,
kúlékavics, gyep, tőzeg, folyami homok,
hőálló tégla, agyaglapok, kisméretű tégla,
murva, bazaltzúzalék, rönkjárda, agyag és
beton alkotják a különleges sétányt.
MEETING POINT: CEGLÉD,
THE GATE OF THE ALFÖLD
This charming little town, located halfway
between Albertirsa and Szolnok, just a half-hour
drive from Budapest, is often referred to as the
city of Lajos Kossuth – the leader of Hungary’s
1848 Revolution. Cegléd is the fourth-largest settlement in Pest County, and serves as the centre
for the surrounding loose network of small farms
and homesteads so typical to the Alföld region.
The city has not one, but two main squares:
Kossuth Square and Szabadság Square.
The former is home to the classicist Church of
the Blessing of the Holy Cross, which overlooks
a Holy Trinity statue erected in 1902. The sculpture of Lajos Kossuth, which was unveiled on
18 September 1902, the day before the 100th
anniversary of the great politician’s birth, is the
central attraction of the square. As an interesting
detail, an exact replica of the Kossuth statue can
be found in New York City since 1928.
The Calvinist Great Church towers above
Szabadság Square as the primary symbol of
Cegléd. Designed by famous Hungarian architect
József Hild, and constructed between 1835 and
1870 in classicist style, it is the largest Calvinist
church in Central Europe. Designs for the other
dominant building of the square, the narrow-towered neo-Gothic Lutheran church, were drawn up
by Ottó Sztehlo.
Cegléd is also widely known for the Chapel of
Our Lady, which was built between 1984 and
1988. Its architect, Dr. József Kerényi, was
honoured with the golden award of the American
Institute of Architects in 1992, and with the
Kossuth Prize in 1996.
One of the town’s most colourful spots, Gubody
Park, has a refreshing effect on visitors with its
flowerbeds, romantic walkways, and benches,
even in the scorching summer heat. Cegléd Field
is one of the few nature reserves in Pest County:
its protection is based on the presence of a rare
species of flower, the Early Spider-orchid. On the
outskirts of the city, a beautiful lavender grove
awaits children and adults alike with summer
camps, study paths, and a “barefoot park”, which
relaxes toe muscles with 20 types of special
walking surfaces. Near the splendid thermal spa
of Cegléd, the Aqua Centrum slide park opened
its gates with 17 gigantic water slides in 2005.
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COLAS RUNNERS CONQUER LAKE
BALATON ONCE AGAIN

With 1,000 teams and 200 individual runners, this year’s Ultrabalaton
running competition saw a record-high
attendance, with almost 10,000 athletes
entering the event.
Finishing the 218.2-kilometre-long lap
around the lake posed a hard challenge as
always, forcing the runners to battle heat,
wind, and rain. In 2017, we conquered
Lake Balaton with three teams: the Colas+
squad came in 16th in its category, clocking a time of 18:25:59. Congratulations to
everyone for the great results!

IDÉN IS MEGHÓDÍTOTTUK

A BALATONT

1000 csapattal és 200 egyéni indulóval
idén rekordszámú, közel 10 ezer futó
vett részt az Ultrabalaton futóversenyen.
A 218,2 kilométeres kört teljesíteni
ezúttal is kihívás volt: forróság, szél,
eső akadályozta a futókat. 2017-ben
három csapatunkkal hódítottuk meg
a Balatont, közülük a Colas+ csapata
18:25:59-es idővel kategóriájának 16.
helyén végzett. Mindenkinek gratulálunk az eredményhez!
COLAS+
18:25:59-es idővel
Kategóriahelyezés: 16
Balogh Annamária  
Bán Évi  
Holló László  
Kelemen Gergő  
Kengyel Ádám  
Király Lajos  
Kiss László  
Kiss Róbert  
Pilisy Péter  

Sámson Zoltán  
Stummer Ernő  
Uttó György  
COLAS ÉSZAKKŐ BÁNYÁSZOK
19:48:20-as idővel
Kategóriahelyezés: 60
Béres Dezső
Bőhm Balázs
Fehérvári Zsolt
Holló József
Kertész Viktória
Kristóf Zsolt
Magyar Szabolcs
Nyíri Gergő
Nyitrai Balázs
Tompa Richárd
Vinger László
210 FELETT
21:13:52-es idővel
Kategóriahelyezés: 14
Erdős Tamás
Pappert Attila

Colas+ 18:25:59
Annamária Balogh
Évi Bán
László Holló
Gergő Kelemen
Ádám Kengyel
Lajos Király
László Kiss
Róbert Kiss
Péter Pilisy
Zoltán Sámson
Ernő Stummer
György Uttó
Colas Északkő Bányászok
(Colas Északkő Miners) 19:48:20
Dezső Béres
Balázs Bőhm
Zsolt Fehérvári
József Holló
Viktória Kertész
Zsolt Kristóf
Szabolcs Magyar
Gergő Nyíri
Balázs Nyitrai
Richárd Tompa
László Vinger
210 felett (Over 210) 21:13:52
Tamás Erdős
Attila Pappert
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KORSZERŰSÍTÉSEK

JÁSZBERÉNY MIXING SITE
UNDERGOES MODERNISATION

A JÁSZBERÉNYI TELEPEN
A KEVERŐTELEPEN A RÉGI BITUMENTARTÁLYOK, A BITUMENMÉRLEG, VALAMINT A SZÁRÍTÓDOB CSERÉJE IS IDŐSZERŰVÉ VÁLT.

A SZÁRÍTÓDOB CSERÉJÉVEL EGY IDŐBEN
A GÁZÉGŐT IS ELKÜLDTÜK
TELJES FELÚJÍTÁSRA,
HOGY A HATÁSFOKÁT
EZZEL IS JAVÍTSUK.

A jászberényi keverőtelepen az eredeti
bitumentartályok szigetelése a mai viszonylatban elavult volt, a tartályok rossz
hatásfokkal működtek. Fűtése gázkazán
és hőközlő olaj segítségével működött,
az üzemeltetéshez rengeteg energiát
használtunk. Gyártás közben a tartályok
közötti váltás egy manuális csap nyitásával és zárásával történt.
A régi tartályok kiemelését követően
az eredeti alapot felszedtük és az új
bitumentartályoknak új alapot építettünk,
amihez az Ammann által meghatározott
acélszerkezetet és tartókat elhelyeztük
a betonban. Első fázisban a tartályokat
emeltük be a helyükre és a talpakat
a korábban elhelyezett acéllapokhoz
hegesztettük. A beemelést és rögzítést
követően helyre került a lefejtő és feladó
szivattyú, kiépítettük a csőrendszert,
a közvetlen lefejtő csatlakozókat, ezenkívül a csőrendszer is új szigetelést kapott.
A munkákat egy horvát cég végezte el
részünkre az Ammann megbízásából.
Mivel a bitumenmérleg is korszerűtlen,
szigeteletlen volt, így az eredeti Marini
mérleget kiszereltük a helyéről és az új
Ammann bitumenmérleget beemeltük
a helyére. A mérleg és a keverő között új
bitumencsövet építettünk ki, a keverőbe
pedig új bitumenbefecskendezőt is szereltünk. A munka befejezését követően
a bitumenmérleget, illetve az új csőrendszert is szigeteltük, a befecskendezőt
elektromos fűtéssel láttuk el, hogy a
bitumen ne ragadjon be.
A telepítés befejezése után a helyszínre
érkezett az Ammann beüzemelő mérnöke,
ő kötötte össze az elektromos részeket.
Az új vezérlőszekrényt a kármentő külső

The replacement of the facility’s old
bitumen tanks, bitumen scale, and drying drum
has been under consideration for quite some
time, as the insulation of the original bitumen
tanks was not up to today’s standards, causing
the tanks to operate inefficiently. The heating
system used a gas boiler and heat-transfer oil,
which guzzled a lot of energy, and switching
between the tanks required the operators to
open and close the valves manually.
After lifting out the old tanks from their place,
we proceeded to demolish the old foundations
and built new ones for the replacement tanks,
installing steel frames and supports specified
by Ammann. Subsequently, we lifted the new
tanks into place, and welded their legs to
the previously mounted steel plates. Once
everything was fastened, we installed the
filling and discharge pumps, the pipeline
system, and the direct-discharge connectors,
while the pipes also received new insulation.
The works were performed by a Croatian company on the assignment of Ammann.
Because the bitumen scale was similarly
outdated, and lacked proper insulation, we dismantled the original Marini scale, and replaced
it with a brand-new one, also manufactured by
Ammann. We linked the scale and the mixing
plant with new bitumen pipes, and we fitted
the mixing machine with a new bitumen injector. After completing the installation, we insulated the scale and the pipeline, and equipped
the injector with electric heating in order to
prevent bitumen from clogging up.
Once the mechanical parts of the job were finished, an engineer from Ammann travelled to
the site to connect the electric fittings. The new
control panel enables the temperature of the
pumps and the tanks to be adjusted manually.
The wall of the mixing site’s old drying drum
became so thin that it could have led to damage to the entire machine. The replacement of
the drum was awarded to the Hungarian dealer
of Marini products, STA – they coordinated
the removal of the old parts and the installation of the new equipment. The drum received
new rollers, and the bearings have also been
replaced. The final adjustment was carried out
by Marini’s Italian specialist.

részére telepítettük, ahonnan lehetőség
van a szivattyúk, illetve a tartályhőmérsékletek manuális vezérlésére is.
A keverőtelepen található régi szárítódob
falvastagsága elvékonyodott, már annak
is fennállt a veszélye, hogy az egész gép
megsérül. A dob cseréjét a Marini magyar
képviselete, az STA nyerte el, a régi kiemelését és az új beemelését ők felügyelték
és irányították. A dob új vezetőgörgőket
kapott, illetve a csapágyakat is cseréltek,
a szabályozást a Marini Olaszországból
érkezett szakembere végezte el.
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FEJLŐDIK

AZ ÉSZAKKŐ
KÖZPONTI
LABORATÓRIUMA
A LABORATÓRIUM FEJLESZTÉSEIT ELSŐSORBAN AZ ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS BÁNYAMŰVELÉSI TEVÉKENYSÉGEK KIEMELT
TÁMOGATÁSI SZÁNDÉKA MOTIVÁLJA.

A Colas Északkő Kft. Központi Laboratóriuma a létrehozás óta tállyai székhellyel
működik. Eredetileg a tállyai kőbánya
termelésének teljes körű minőség-ellenőrzési feladatait látta el, ma már a teljes
Északkő üzemei és szervezeti egységei
számára végez vizsgálatokat.
A 2014-ben megkezdett fejlesztések
célja az volt, hogy a laboratóriumi munka
hatékonyabban tudja támogatni a szervezet egyéb, kapcsolódó tevékenységeit.
Többek között valós és rendszerezett
információkat gyűjt a termékminőségi
kockázatok elemzéséhez, kutatásaival,
elemzéseivel támogatja az ásványvagyon
optimalizált felhasználását és az értéke

sítői tevékenységet, a termékek jobb
megismerésén keresztül segít a jelenleg
kevéssé piacképes termékeknek alternatív piacot találni.
A Központi Laboratórium a tevékenységét
2015 augusztusa óta a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által felállított szabályoknak
megfelelően, akkreditált vizsgálólaboratóriumként végzi. A laboratórium tevékenységére épülő Üzemi Gyártásellenőrzési
Rendszerünk jelenleg is fejlesztés alatt
áll, de a közelmúltban már kidolgoztunk
termékeinkre alkalmazási útmutatókat,
illetve az Északkő kapu programja az
elmúlt években folyamatos, főként értékesítést támogató fejlesztéseken ment

keresztül. Erre, valamint a Colas Hungária Zrt. Technológiai Igazgatóságának
COLAB laborszoftverére épülve kezdtünk
egy szoftver-továbbfejlesztésbe, amely
teljes körűen elvégzi a gyártásellenőrzés
adminisztratív feladatait. Dokumentumokat generál, mintavételeket szervez,
riportokat készít és küld el az érintett
döntéshozóknak, melyek közül számos
funkció megadott algoritmusok szerint
automatikusan működik majd. A fejlesztés célja a laboratóriumi munka még
hatékonyabbá tétele, melynek teljes bevezetése az idei feladatok között szerepel.
Részt veszünk az Útügyi Műszaki Előírások kidolgozásában, pontosításában,

valamint az EN szabványok hazai bevezetésében egyaránt. Az UTLAB szövetség
keretei között rendszeresen szervezett
szakmai képzésekben képző cégként is
részt veszünk, támogatva ezzel a partnereinkkel folytatott szakmai egyeztetéseket, szempontjaink jobb érthetőségét.
A leírt eljárásrend szerinti működés több
területen is hozott gyakorlati, bevételekben is megjelenő sikereket. A vasútépítés
területén a védőréteghez alkalmazható
termék speciális szemmegoszlású,
melynek bányaüzemi előállítása több
frakció keverésével, vulkanikus kőanyag
esetén meglehetősen költségesen, azaz
kevéssé piacképesen állítható csak elő.
Végrehajtottunk egy átfogó kutatási
programot, amely az előírt keverékek
helyett alkalmazható, üzemeinkben nagy
tömegben rendelkezésre álló alapanyagok
alkalmazásának lehetőségeit vizsgálta.
Az eredmények nagyban elősegítették,
hogy felújításoknál több projekt esetén is
alkalmazták már az M22-es termékünket
az előírt SZK1 termék helyett az elmúlt
években, melynek volumene a 100 000
tonnás nagyságrendet is elérte. Emellett
komoly eredmény, hogy módosultak a
MÁV vonatkozó előírása is, piaci lehetőséget teremtve több termékünknek, melynek
vasútépítési felhasználása a korábbiakban meglehetősen korlátozott volt.
A Technológiai Igazgatóság közreműkö
désével megkezdtünk egy kutatási
programot, melynek célja, hogy az
aszfaltgyártás területén alap- és kötő
rétegekben jellemzően alkalmazott üledékes kőanyagokkal szemben vulkanikus

eredetű, versenyképes terméket tudjunk
partnereinknek ajánlani. Sikerült Tállyán
előállítani egy 0/22-es terméket, amelynek szemszerkezeti jellemzői rendkívül
kedvezők aszfaltösszetételi szempontból,
ráadásul az ára is kedvezőnek ígérkezik.
A laboratóriumi kísérletek eredményei
rendkívül ígéretesek, jelenleg a recski
beruházásunk lehetőséget teremt a
termék felhasználásával próbaszakasz
építésére is. Ezzel rendelkezésre fognak
állni a gyártási és beépítési tapasztalatok
is, amely kedvező esetben újabb, jelentős
piaci lehetőséget nyithat társaságunk
számára.
Bízunk benne, hogy az elvégzett és
jelenleg is folyamatban lévő fejlesztése
ink hatására a labor támogató funkciója
tovább erősödik, mellyel folyamatosan
hozzá tud járulni az előttünk álló kihívások
megoldásához.

AZ EREDMÉNYEK NAGYBAN ELŐSEGÍTETTÉK,
HOGY A FELÚJÍTÁSOKNÁL
TÖBB PROJEKT ESETÉN
IS ALKALMAZTÁK MÁR
AZ M22-ES TERMÉKÜNKET
AZ ELŐÍRT SZK1 TERMÉK
HELYETT.

COMPLEX UPGRADES
IN THE CENTRAL LABORATORY
The Central Laboratory of Colas Északkő
Kft. has been operating in Tállya ever since its
establishment. Initially, it was intended to provide
comprehensive quality-control services for the
local quarry, but its scope of activities has since
been expanded, and the lab is currently performing tests for all of Északkő’s units on a regular basis.
Enabling the facility to offer more effective support
for the organisation’s other activities was the
primary concept behind launching an ambitious
development programme in 2014. For instance,
the lab unit collects realistic and systemised
information for the analysis of quality-related risks,
and – through its research work – supports sales
efforts and the optimal use of mineral resources.
By gaining more information on the company’s
products, the lab also has a key role in seeking
alternative markets for less-sought-after products.
Since august 2015, the Central Laboratory
has been operating as an accredited testing
laboratory, in line with the regulations set out by
the National Accreditation Authority. Our internal
production-control system, which is based on
the expertise of the lab, is still under development,
but we have already compiled application manuals for our products, and the “kapu” (“gateway”)
programme of Északkő has been subject to continuous upgrades, mainly for the sake of advanced
sales opportunities. Building on these results, as
well as the COLAB software of Colas Hungária’s
Technology Directorate, we set a software-development scheme in motion, which will cover all
administrative aspects of the production-control
process. The ultimate goal of the upgrade is to
keep enhancing the effectiveness of laboratory
work, and its full-scale launch is one of our major
tasks for 2017.
Operations that follow strictly defined procedures
have delivered practical results in several fields,
which is measurable in our achieved profit.
Products for protective layers used in railway
construction have a very specific particle-size
distribution, which requires multiple fractions
to be mixed. In case of igneous rock materials,
this makes manufacturing rather costly, and the
products are hard to market. We carried out an
exhaustive research programme, which focused
on application possibilities of materials available
in bulk at our quarries to replace the conventional
mixtures. The results largely contributed to the
growing popularity of our M22 product, which has
recently been used for some major reconstruction
projects (meaning quantities in excess of 100,000
tonnes) instead of the conventional SZK1 product.
In collaboration with the Technology Directorate,
we have initiated a research programme to
examine the possibility of replacing sedimentary
rock materials – typically used as aggregates for
asphalt base and binding courses – with igneous
rocks, thus providing our clients with more cost-effective solutions. In Tállya, we managed to come
up with a 0/22 product with granulometric properties highly suitable for the manufacturing of hotmix,
while its final price is likely to be competitive.
We trust that the past and ongoing developments
will keep strengthening the Central Laboratory’s
support role.
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SZOFTVERES SEGÍTSÉG

ugyancsak év végével tervezik a magyar
nyelvű változat megjelentetését is, ami
szintén része a LIFE+ Sustain Euroroad
projektnek.
A résztvevők egyöntetűen úgy vélték,
hogy a tréning megszervezése nagyon jó
ötlet volt, mert sok hasznos elméleti és
gyakorlati tapasztalattal gazdagodtak, melyeket a jövőben alkalmazni tudnak mind a
Technológiai Igazgatóságon folyó kutatási
programokban, mind a Gépészeti Igazgatóság és a Stratégiai Igazgatóság által
vezetett Energiamenedzsment projektben.

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS
OPTIMALIZÁLÁSÁHOZ

A TECHNOLÓGIAI IGAZGATÓSÁG ÁLTAL SZERVEZETT
TRÉNINGEN A GYAKORLATBAN IS KIPRÓBÁLHATTUK
A SEVE KARBONKALKULÁTOR SZOFTVER MŰKÖDÉSÉT.

A LIFE+ Sustain Euroroad projekt
részeként – amelyben a francia USIRF
vezetésével a Colas Hungária Zrt. Technológiai Igazgatósága is részt vesz – 2017.
április 26–27-én másfél napos tréningre
került sor Budapesten, ahol alaposan
megismerhettük a SEVE karbonkalkulátor
szoftver működését és használatát.
A tréningen a szervezőkön kívül részt
vettek a Stratégiai Igazgatóság és a Gépészeti Igazgatóság képviselői is, a csapat
trénere a USIRF képviseletében Maël
Buannic volt. Az első napon megismerkedtünk a szoftver működési elvével, lehetőségeivel, majd kialakítottuk a jogosultsági
szinteket, és megtanultuk, hogyan lehet
az útépítések energiafelhasználását és
szén-dioxid-kibocsátását modellezni.
A SEVE szoftver két fő részből áll:
az egyik az üzemek és az azokhoz
tartozó keverékek, míg a másik az egyes
kivitelezések munkanemeinek energiafelhasználását és szén-dioxid-kibocsátását
számolja ki az ezekhez szükséges szállítási teljesítményekkel együtt.
Az első rész kipróbálásánál létrehoztunk
egy fiktív keverőtelepet, ahol több különféle aszfaltkeverék gyártását modelleztük. Ehhez meg kellett adni a keverődob
fűtéséhez alkalmazott energiaforrást,
a keverési hőmérsékletet, az aszfaltkeverék alapanyagait százalékos arányban,
a kőanyagok átlagos víztartalmát, az
egyes összetevők szállítási távolságát,
a szoftver pedig ezek alapján kiszámolta
a fajlagos energiafelhasználást és az egy
tonnára vetített szén-dioxid-kibocsátást.
A számítások alapján mi magunk is
láttuk, melyik keveréknek kedvezőbbek
az értékei, illetve mi történik akkor, ha változtatunk valamin. Hasonló modellezést

A SZOFTVER SEGÍTSÉGÉVEL KÖNNYEBB A KISEBB
KÖRNYEZETTERHELÉSSEL
JÁRÓ MEGOLDÁST
VÁLASZTANI.
készítettünk egy Ckt-keverőtelepre és
egy Ckt-keverékre is.
A második, kivitelezési résznél a 31-es
számú főút felújításának egy szakaszát
modelleztük, ahol beállítottuk a kivitelezett szakasz paramétereit, a beépítéshez
szükséges gépeket, azok teljesítményét,
darabszámát, ami alapján a szoftver
kiszámolta a fenti értékeket. Következő
lépésként azonos műszaki tartalommal,
de a beépítendő keverékek cseréjével
készítettünk egy másik változatot, amit
szintén kiszámoltattunk a szoftverrel.
A két változat alapján tudtuk értékelni,
hogy szén-dioxid-kibocsátás szempontjából melyik a kedvezőbb változat.
A második nap délelőttjén Buannic úr
bemutatta a szoftver alapjául szolgáló
módszert is. Megtudtuk, hogy melyek
azok a peremfeltételek, amelyeket az
egyes anyagoknál, gépeknél, technológiáknál figyelembe vesznek, és ezeket hogyan alkalmazzák a számításoknál. Ezzel
tulajdonképpen bepillantást nyerhettünk
a „szoftver titkaiba”. Buannic úr azt is
elmondta, hogy ez az „útmutató” hamarosan megjelenik angol nyelven is, év végén
pedig nyilvánosságra is hozzák a tervek
szerint. A szoftver legújabb verziójának
angol nyelvű fordítása folyamatban van és

SOFTWARE-BASED SUPPORT FOR
THE OPTIMISATION OF ENERGY USE
As part of the LIFE+ Sustain Euroroad
project – which runs under the leadership of
French organisation USIRF, and with the participation of the Technology Directorate of Colas
Hungária Zrt. – a 1.5-day-long training was held
in Budapest on 26-27 April 2017. The event
familiarised participants with the principles and
use of the SEVE carbon-calculator software.
Our instructor was Maël Buannic from the USIRF
(Union of French Construction Enterprises).
On the first day, we were introduced to the working principle of the software and its benefits.
Subsequently, we set up the authorisation levels,
and learned the ways of modelling the energy
consumption and carbon-dioxide emission of
road-construction projects.
The SEVE software integrates two main
modules: one of these calculates energy
use and carbon-dioxide emission related to
plants and the associated mixtures, while
the other one calculates these values for construction-work phases, including the required
transport operations.
When testing the first part, we created a fictional
mixing plant, and modelled the production of
various types of hotmix. As for the second part,
we took a section of the road 31 renovation project as an example. By altering the parameters,
we were able to ascertain which technologies
and products entailed lower energy consumption and carbon-dioxide emission.
On the morning of the second day, Mr. Buannic
outlined the methodology on which the operation of the software is based. We learned about
the thresholds assigned to various materials,
pieces of equipment and technologies, and
how these are applied in calculations, which
basically gave us a glimpse into the secrets
of the software. As Mr. Buannic pointed out,
the English version of this “manual” is scheduled to be published by the end of the year.
In addition, the translation of the software’s
latest version into English is in progress, and
the Hungarian version will be available later
in 2017, which also forms a part of the LIFE+
Sustain Euroroad project.
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A TARTÓSABB ÉS KÖLTSÉGHATÉKONYABB ÚTÉPÍTÉS NÉPSZERŰSÍTÉSE
ÉRDEKÉBEN TARTOTT KONFERENCIÁN A COLAS ÚT IS RÉSZT VETT.

Május 31-én Székesfehérváron tartották
meg a II. Bitumenemulziós napot, amelyet idén a Bitunova csoport, a Stravia
Emulziógyártó és Útfenntartó Kft.,
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a HAPA
Magyar Aszfaltipari Egyesülés szervezett
meg. A szervezők úgy vélik, az útépítési
szakmában tevékenykedők és az úthasználók között konszenzus alakult ki arról,
hogy az utak kivitelezése és karbantartása a megfelelő technológiával és
minőségben kell hogy történjen. Ehhez
pedig elengedhetetlen a bitumenemul
zióból készülő kötőrétegek használata.
Szilvai József Attila, a Magyar Közút
műszaki vezérigazgató-helyettese nyitóbeszédében elmondta, hogy az útfelújításnak volt rossz korszaka is Magyarországon, de szerencsére most egy
150 milliárd forintos útfelújítási program

II. BITUMENEMULZIÓS NAP

SZÉKESFEHÉRVÁRON

kezdetén járunk, amely nemcsak uniós,
hanem hazai forrásokból is történik.
Világviszonylatban is átfogó képet
adott a bitumenemulzió alkalmazásáról
Étienne Le Bouteiller, az International
Bitumen Emulsion Federation (IBEF)
ügyvezető igazgatója. Le Bouteiller
elmondta, tavaly 8 millió tonna emulziót
gyártottak összesen, a legtöbbet ebből
az Egyesült Államok termelte, a második helyen pedig Franciaország áll.
A világ átlagát tekintve a bitumen
emulzió alkalmazásának aránya
a bitumenéhez képest mindössze
körülbelül 10 százalék, Magyarországon pedig csak 7,5 százalék.
Az IBEF álláspontja szerint a kötőréteg alkalmazása minden réteg
aszfalt után óriási jelentőségű, beleértve az alapréteget is. Felméréseik

A TALÁLKOZÓN
A LEÁNYVÁLLALATOK
VEZETŐI IS
JELEN VOLTAK.
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Ez a hivatásom.
Felveszem
a felszerelésem.

2ND BITUMEN EMULSION DAY
IN SZÉKESFEHÉRVÁR

Az üzletfejlesztési vezető szerint a kulcs
az élettartam-felújítás, azaz a jó technológia alkalmazása a megfelelő időben.
Az utakhoz általában 5-7 év után kell
először hozzányúlni, és minden szakaszra megvan a megfelelő módszer.
A konferencia zárásaként Orbán Balázs
a HAPA nevében elmondta, hogy az
EAPA nevű szervezetnek (European
Asphalt Pavement Association) már
25 éve tajgai, s ezalatt az idő alatt rengeteg jó gyakorlatot sikerült tőlük átvenni.
Ugyanezt reméli az IBEF-tagságtól is,
ami azonban még csak egy éve tart.
Jelezte, a jövő évben mindenképp megszervezik a III. Bitumenemulziós Napot
is, hiszen nagy szükség van a témában
az iparági összefogásra.
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alapján egy út élettartama több mint
kétszer olyan hosszú lehet bitumenemulzió alkalmazása mellett, mint
anélkül. A bitumenemulzió alkalmazása első körben nem olcsó, hosszú
távon azonban költséghatékony és
környezetbarát. Nem csak útépítéskor
alkalmazandó, nagyon fontos az utak
folyamatos karbantartása is, mivel
ez szintén sokkal takarékosabb megoldás, mint az út élettartamának lejárta
után helyreállítani. Kiemelten igaz ez a
nagy forgalmat lebonyolító utak esetén.
Az IBEF hosszú távú célja, hogy minden
autó-, kerékpár- és gyalogos úton a jövő
mobilitását szolgáló karbantartás és
modernizálás menjen végbe.
Lancsák Ildikó, a Colas Út Zrt. üzletfejlesztési vezetője bemutatta a cég
emulzió-üzletágát, mely az 1980-as
évek elején indult. A Colas Gyöngyösön
kezdte az üzemépítést, az itteni keverő
telep három bitumentartállyal és egy
25 tonna/órás kolloidmalommal rendelkezik. A cég még hat aszfaltkeverőt
üzemeltet, mindegyiken megtalálható
egy-egy bitumenemulzió-tartály.
Ezekben a tartályokban csak a c60-as
emulzió, Gyöng yösön viszont a c40-es
típus is elérhető. Lancsák Ildikó felhívta
a figyelmet arra, hogy a jelenlegi útügyi
szabályozás mindkét bitumenemulziótípust engedélyezi a ragasztásra, de a
hamarosan megújuló szabályrendszer
ki fogja zárni a c40-est. A Colas szerencsére évek óta csak a c60-asat használja ragasztásra, és az ezzel készült
utakat folyamatosan karbantartják.

The 2nd Bitumen Emulsion Day was
organised in Székesfehérvár on 31 May by
the Bitunova Group, Stravia Emulziógyártó
és Útfenntartó Kft., Magyar Közút Non
profit Zrt., and the Hungarian Asphalt Pavement Association (HAPA). Colas Út also took
part in the conference, which was held with
the goal of promoting durable and cost-effective road-construction technologies.
As Attila Szilvai József, the deputy CEO
of Magyar Közút, set forth in his opening
speech, Hungarian road renovations went
through some rough patches in the past,
but we are fortunately ahead of a 150-billion-
forint road-reconstruction programme
funded from both European Union and
domestic sources.
To place the subject into a global context,
Étienne Le Bouteiller, the executive director
of the International Bitumen Emulsion
Federation (IBEF), drew a comprehensive
picture about the uses of bitumen emulsion.
According to the position of the IBEF,
the application of a binding layer after each
asphalt course – including the base course –
is of great importance. Ildikó Lancsák,
the business-development manager of
Colas Út Zrt., presented the company’s
emulsion branch, which was launched
in the early 1980s. Colas set up its first
plant in Gyöngyös with three bitumen
tanks and a 25-tonne/hour colloid mill.
In addition to this facility, the firm operates
six asphalt-mixing plants, with a bitumen-
emulsion tank at each of them. While most
of the plants keep only c60 emulsion,
the Gyöngyös site also stores the c40 type.
As Ildikó Lancsák reminded the audience,
the current road-technical specifications
permit the use of both bitumen-emulsion
variations as a binder, but the regulations
are set to be revised in the near future, and
will exclude c40. Fortunately, Colas has only
been using c60 for quite a few years.
To close the convention, Balázs Orbán from
HAPA said that they had been members of
the European Asphalt Pavement Association
(EAPA) for 25 years, and managed to acquire
a lot of good practice during that time. They
also have similarly high hopes in connection
with the IBEF partnership, which has been
going on for a year. He also mentioned that
they intend to organise the 3rd Bitumen
Emulsion Day in 2018, because the field
could only benefit from the cooperation of
the different parties.

A biztonság a Colas legfontosabb értéke!

COLAS GYERMEKRAJZOK

Lóránt Borka (10): Utazik a család

