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Út Alterra

BALESET-MEGELőZÉSI AKCIóK 
A COLASNÁL
A cégcsoport nagy hangsúlyt fektet a 
biztonságtechnikai előírások betartására.

BEDNÁRIK ATTILA
A Colas Hungária új gépészeti és eszközgazdálkodási 
igazgatójával beszélgettünk.

ELKÉSZÜLT A DEBRECENI ELKERÜLő ÚT
A 4-es számú főút új 12 kilométeres szakasza a 
cívisvárost tehermentesíti.

találkozási pont 

Hollókő
Palócok földjén
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Légy kész, mielőtt útnak indulsz!

A biztonságos hozzááLLás
annyit jelent, hogy légy kész és jól felkészült,  

mielőtt a kormányhoz ülsz!



	42–43
Idei első számunkban 
a Cserhát lankáin 
fekvő Hollókőre 
látogattunk. Palócföld 
éke és egyben az egyik 
legszebb magyar falu 
húsvétkor kel igazán 
életre, amelynek lakói 
hagyományos viseletben 
és színes programokkal 
várják az érdeklődőket. 

Címlapfotó	
Hollókői katolikus 
templom

(Fotó: Tourinform Hollókő)

14	 IIR,	TSZR	éS	máS	haSonló		 	
	 bűvSZavak…	
  Egységesíti a Colas a cégcsoport működésének szabályozását. 

Az új, átláthatóbb rendszerrel időt is spórolhatunk, hiszen a jövőben 

leányvállalatonként csak egy auditra lesz szükség.

22	 	Újabb	SIkeReS	RekonSTRukcIó	
SZegeden	

  A Vásárhelyi Pál utca fél kilométeres szakaszát négysávosította a Colas Út, 

amivel jelentősen javul a csongrádi megyeszékhely közlekedése. 

24	 	egY	álom	valóRa	válIk
  Célegyenesbe fordult a Baross tér felújítása Budapesten
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1 Az útépítések is megkezdődtek a Baross téren

A Colas Út Zrt. is felvonult a Baross tér felszín-

rendezési projekt keretében a munkaterületre.

A munkákat a rottenbiller utca–rákóczi út–

Fiumei út csomópont átépítésével, valamint 

a Thököly út útépítési feladataival kezdjük. 

A meglévő pályaszerkezet bontását nagy telje-

sítményű marógépünkkel végezzük. 

2 Csatornahálózat-  és szennyvíztisztító- 

fejlesztési program Kondoroson 

A Colas Alterra alvállalkozóként a szennyvíz-

tisztító telep bővítésében vesz részt. A telepen 

korszerű, biológiai szennyvíztisztító technológia 

(sBr) épül ki, mellyel jelentősen, napi 350 

köbméterről 490 köbméterre nő a rendszer 

kapacitása. A munka FIdIC sárga könyves, te-

hát a megvalósítás a tervezést is tartalmazza, 

vállalási ára 307 700 000 Ft.

3 Várpalotán dolgozik a Colas Út

Várpalota önkormányzata 2012 őszén nyílt 

közbeszerzési eljárást indított a Tési-domb 

városrész burkolatfelújítási és parkolóépítési 

munkáinak kivitelezésére. A munkát 12 ver-

senytársat megelőzve a Colas Út Zrt. nyerte el.

A szerződés teljesítésére 2013. március 18-a 

és augusztus 15-e között kerül sor. A műszaki 

tartalom az útépítési munkák mellett kiterjed 

a vízi közművek építésére, a közvilágítási háló-

zatok átépítésére, egy játszótér kialakítására, 

valamint a növénytelepítési munkákra is.

4 Úthelyreállítás Vasváron

Alvállalkozóként nyertük el a Vasvár 

szennyvízcsatorna-építési munkái utáni 

úthelyreállítást. Közel 10 km nyomvonalat 

kell helyreállítanunk teljes pályaszerkezettel, 

mely érinti az állami és az önkormányzati 

úthálózatot is. A munka befejezési határideje 

2013. harmadik negyedév.

5 Felújítási munkák a Regionális Operatív 

Programban

A Colas Út Zrt. a HEdÓ Kft.-vel konzorciumban 

2013-ban is folytatja a roP útfelújítási mun-

káit. A szerződések aláírása már megtörtént, 

készülünk a munkakezdésre. A műszaki 

tartalom közel azonos: a hiányos részek cse-

réjét követően 1-2 réteg aszfaltszőnyegezés, 

padkaépítés, ároktisztítás, hídfelújítás a 

szükséges előkészítő munkákkal. A hídfelújítá-

si munkákat idén is a Colas Hungária Zrt. 

csapata végzi.

6 Megújul Békéscsaba főtere

A Colas Út tavaly kezdte a sAdE Magyarország 

Kft.-vel közösen Békéscsaba főterének 

rehabilitációját. A munkák jelenleg gőzerővel 

folynak a szabadság téren, a Kossuth téren 

és a beruházás fő pontjaként jellemzett 

szent István téren, és várhatóan április végén 

befejeződnek.

7 Bányászati CED-meeting Bécsben

A Közép-európai direkció februárban talál-

kozót hirdetett a régió országainak bányá-

szati igazgatói és a kereskedelemért felelős 

kollégái részére. Egymás folyamatainak, jó 

gyakorlatainak megismerése mellett a részt-

vevők megtekinthették az újonnan átadott 

CEd-központot is Bécs belvárosában. A Colas 

Északkövet Cseh Zoltán ügyvezető és Nemes 

Gábor értékesítő képviselte a rendezvényen.

8 Szennyvízcsatorna Nagyvenyimen

Mezőfalva és térségében a szennyvízcsator-

na-hálózat Eu által is támogatott bővítését 

tervezték, melyből a Colas Alterra Közmű 

Igazgatósága nyerte el az egyik település, 

Nagyvenyim kivitelezését. A hetekben a 

szerződés aláírására is sor került, melynek 

keretein belül a kis Fejér megyei településen 

13 km gravitációs szennyvízcsatorna-hálózat 

épül meg a hozzá tartozó nyomóvezetékekkel, 

házi bekötésekkel és átemelőkkel együtt. 

A települések teljes hálózatának átadására 

várhatóan 2014 nyarán kerül majd sor.

1 5

szöveg: Szabó Zoltán, Löki Zsolt, Nagy László, Zombory László, Földesi Csaba, Zalai Balázs, Gyuricza Emese, Asztalos Éva, Szakács-Fehérváry Gábor
  fotó: Jaszenák Zsuzsanna, Tóth Tamás, Zalai Balázs
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9 Újabb szakaszt nyertünk az M85 autóúton

A Colas Út-Colas Hungária alkotta „CC M85 I. 

Konzorcium” nyerte az M85-ös autóút Győr–

Enese közötti, 6,8 km hosszú szakaszának 

kivitelezési munkáira kiírt pályázatot. A projekt 

keretében 2x2 sávos autóút létesül, illetve 

egyéb korrekciók mellett átépítésre kerül az 

M1–85-ös sz. főút csomópontja, valamint négy 

műtárgy (három felüljáró és egy aluljáró) is meg-

épül. A nyertes nettó ajánlati ár 11,488 milliárd 

forint, a szerződéskötés folyamatban van. 

10 Újabb szakaszt épít a Colas az M3-as 

autópályán

A Colas, a Magyar Aszfalt és a Közgép alkotta 

konzorcium nyerte az M3-as autópálya 49-es 

számú főút–Vásárosnamény közötti szakasza, 

valamint csatlakozó építményei kivitelezési 

munkáinak elvégzését. 

11 A Colas is segített a hóhelyzetben

A Colas is kivette részét a március 15-ei hosz-

szú hétvégi katasztrófahelyzet kárenyhítési 

feladataiból. A Katasztrófavédelem kérésére 

a munkagépek az M1-es autópályán Tata 

térségében, a 67-es és 82-es kilométerkövek 

között tisztították meg a hótól a haladó- és 

előzősávokat.
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szöveg: Nagy József

  fotó: thinkstock

hangsúly	

IDÉn nEMzEtKözI SzIntEn IS 
kiemelt figyelmet fordít anyavállalatunk 
a baleset-megelőzésre. Ennek oka, hogy 
az előző év baleseti statisztikáját nézve 
sajnos nem lehetünk büszkék magunkra. 
Több olyan helyzetet teremtettünk, 
amelyek eredménye baleset lett. Az 
események többsége elkerülhető lett 
volna abban az esetben, ha az érintett 
személy vagy személyek kellő gondos-
sággal, szakmai átgondoltsággal állnak 
neki a feladatok elvégzéséhez.
A biztonságosabb és a minél kevesebb 
balesettel járó munkavégzés érdekében 
több akciót is kezdeményez az anyaválla-
lat, de a siker érdekében számít az egyes 
cégek szakembereinek munkájára is.
A központi akciókkal már mindenki 
találkozhatott. A minden hónapot érintő 
útbiztonsági program eleme a közle-
kedési tájékoztató, valamint a hozzá 
kapcsolódó tesztlap.
Ezenkívül az év folyamán további akciók-
ra is számíthatunk a biztonságtechnika 
jegyében. A munkavédelmi bejárások 

során is gyakrabban találkozhattok az 
ellenőrzést végző kollégákkal. Az általuk 
közölt figyelmeztetések, hibafeltárások 
azt a célt szolgálják, hogy kiemeljük a 
figyelmen kívül hagyott tényezőket, és 
hogy potenciálisan balesetveszélyes 
helyzetek ne alakulhassanak ki.
Az év folyamán tervezett oktatások 
során megpróbáljuk tudatosítani minden 
munkavállalóban, hogy melyek a bizton-
ságos munkakörülmények alapfeltételei. 
Bízunk abban, hogy el tudunk jutni arra 
a szintre, ahol természetes igénnyé 
válik mindenkiben, hogy az egészséget 
nem veszélyeztető és biztonságos 
munkakörülmények között végezze a 
napi tevékenységeit. Ebben mi csupán 
segíteni tudunk. Aki tenni tud, az maga a 
munkavállaló.

  In 2013, Colas is determined to devote 
exceptional attention to accident prevention 
on an international level.
All of our employees are already familiar with 
the centrally launched campaigns. The regular 
monthly road-safety programme is made up 
of a traffic-information guide and the related 
test sheet.
In addition, further campaigns are to go 
ahead throughout the year for the sake of 
health and safety. You can also expect to meet 
colleagues performing health-and-safety site 
visits more often. The aim of warnings and 
risk identifications issued by them is to draw 
attention to neglected aspects in order to 
prevent potentially dangerous situations.
By holding the training courses scheduled 
for 2013, we will attempt to raise awareness 
of the basic pre-conditions for a safe work 
environment. Our ultimate goal is to reach a 
level where all of our colleagues regard safe, 
non-hazardous circumstances for everyday 
works as absolutely essential. However, we are 
only able to provide assistance, and the rest is 
up to the employees.

A GREATER EMPHASIS ON 
ACCIDENT PREVENTION

nagyobb 

FElPörGETI A ColAs 
A BAlEsET-MEGElőZÉssEl 
KAPCsolATos AKCIÓIT. 
IdÉN TöBB IlyEN AKCIÓVAl Is TAlálKoZHATuNK 
MAJd, EZEK CÉlJA, HoGy FElHíVJáK A FIGyElMET 
A BIZToNsáGTECHNIKAI ElőírásoK BETArTásárA.

baleset-megelőzésena
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szöveg: Takács Attila
  fotó: thinkstock

Sikeres 

A COLAS ÉSzAKKŐ BÁnyÁSzAtI Kft.-
nél idén vált esedékessé az ismételt 
tűzvédelmi szakvizsgáztatás, ezért két 
alkalommal szerveztünk tűzvédelmi 
oktatást és vizsgáztatást a dolgozók 
részére. Az elsőt a tarcali központban 
27 dolgozónak (Tállya, Tarcal, Bodrog-
keresztúr, sárospatak üzemek és 
a központ dolgozói), a másodikat 
Nógrádkövesden 21 kollégának (recsk, 
Gyöngyössolymos, Nógrádkövesd, szob 
üzemek dolgozói).
A 45/2011. (XII. 7.) BM-rendelet 1. 
melléklete meghatározza a tűzvédelmi 
szakvizsgához kötött foglalkozási ágakat 
és munkaköröket. Társaságunknál az 
alábbi munkaköröket érintette a szak-
vizsgáztatás:

  hegesztők és az építőipari tevékenység 
során nyílt lánggal járó munkát végzők,

  az „A” és „B” tűzveszélyességi osz-
tályba sorolt anyagoknak bármely 
időpontban 300 kg tömegmennyiséget 
meghaladó mennyiségű tárolását vagy 
100 kg tömegmennyiséget meghaladó 

mennyiségű ipari vagy szolgáltatás 
körébe tartozó feldolgozását, technoló-
giai felhasználását végzők és

  azokat is, akik a fenti tevékenységet 
végzők munkáját közvetlenül irányítják.

Az előadók színvonalas, képekkel és vi-
deofelvételekkel illusztrált oktatásának 
köszönhetően a dolgozók számos új és 
hasznos ismeretre tettek szert, melyet 
munkájuk során a biztonság érdekében 
kötelesek betartani. 
Az oktatást követően a vizsgázók egy 30 
kérdésből álló feleletválasztós tesztet 
töltöttek ki. Minden vizsgázó kellő 
figyelemmel és alapossággal igyekezett 
a kérdésekre jó választ adni. Háromnál 
több rossz válasz esetén a vizsgázónak 
szóbeli vizsgát kellett volna tennie, de 
ilyenre nem került sor, mindannyian 
sikeresen vizsgáztak. A vizsgabizottság 
három főből állt. A tűzvédelmi szakvizs-
ga bizonyítványa a kiállítástól számított 
5 évig érvényes. Vizsgázott szakem-
bereinknek gratulálunk, munkájukhoz 
további sok sikert kívánunk!

  Fire prevention re-qualification 
exams were due this year at Colas Északkő 
Bányászati Kft. Therefore, fire prevention 
trainings and examinations were organised for 
27 people at our Tarcal headquarters on 12 
February, and for 21 people in Nógrádkövesd 
on the following day.
Thanks to the excellent lectures illustrated 
with plenty of pictures and video recordings, 
the company’s employees had the chance to 
expand their knowledge with numerous pieces 
of useful new information, which they must 
apply during their work for the sake of health 
and safety.
Subsequent to the trainings, each of the 
participants filled out a multiple-choice test 
sheet with 30 questions. All of the test takers 
showed discipline and thoroughness as they 
did their best to answer the questions. Anyone 
with more than three wrong answers should 
have taken an oral test – however, that was 
not necessary, since all of us excelled in the 
exam at our first attempt. The fire prevention 
qualification certificate is valid for five years 
following issuance.

FIRE PREVENTION ExAMS AT COlAS ÉSzAkkő

tűzvédelmi 

A ColAs ÉsZAKKő 
MuNKATársAI sIKErEsEN 
sZErEPElTEK AZ oKTATássAl 
EGyBEKöTöTT TűZVÉdElMI 
sZAKVIZsGáN TArCAloN És NÓGrádKöVEsdEN.

Colas	Északkőnéla

szakvizsgáztatás
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új
Bednárik Attila, 

a Colas Hungária 

AttILA 2002-BEn VÉGzEtt A MIS-
KOLCI EGyEtEM Gépészmérnöki Karán, 
majd a Budapesti Műszaki Egyetem 
létesítménygazdálkodási szakán végzett 
kiegészítő képzést 2006-ban. Pályája 
elején javarészt létesítménygazdálko-
dással foglalkozott egy dán gyógyászati 
segédeszközöket gyártó cégnél Tatabá-
nyán, ahol főképp épületüzemeltetési és 
karbantartási feladatai voltak. Két és 
fél év múlva Kínába került két évre, ahol 
létre kellett hoznia ugyanennél a cégnél 
a létesítményüzemeltetési osztályt. 
Feleségét is itt ismerte meg. Később a 
Continentalnál helyezkedett el létesít-
ménygazdálkodási vezetőként, ahonnan 
a Johnson Controlshoz igazolt. Innen 
vezetett az út a Colas Hungáriához. 

MOzAik: Milyen elvárásokat fogalmaz-
tak meg a feletteseid, amikor a céghez 
kerültél?

BedNárik	AttiLA: A hosszú kiválasz-
tási folyamat része volt, hogy olyan 
munkatársat találjanak, aki nemzetközi 

tapasztalattal, műszaki háttérrel és az 
elődeihez képest kicsit más szemlélettel 
rendelkezik. Úgy gondolom, hogy korábbi 
tapasztalataimat megfelelően tudom 
hasznosítani és új megközelítést, szem-
léletet tudok hozni a gépészeti terület 
tevékenységébe. 

M.:	Pontosan mi a feladatod a cégcso-
portnál?

B.	A.: Gépészeti igazgatóként dolgozom, 
de a feladatom sokkal összetettebb. 
A legfontosabb feladatom elsősorban a 
gépészeti tevékenységek összehango-
lása, a benne rejlő erőforrások optimalizá-
lása. Emellett a cégcsoport jelentős 
ingatlanvagyonának kezelése is az én 
feladataim közé tartozik. Középtávon a 
cél a gépészetet érintő beszerzések bizo-
nyos területeinek központi koordinálása. 
Ez elengedhetetlen, hiszen a gépészet 
a vállalat költségeinek és vagyonának 
jelentős részét lefedi, ezért fontos, hogy a 
csoportszintű beszerzések a vállalat szá-
mára a legelőnyösebb módon történjenek. 

M.: Milyen benyomás alakult ki benned 
a cégről? Van-e lényeges különbség az 
eddigi munkahelyeid és a Colas között?

B.	A.: Nem látok jelentős eltérést 
a korábbi munkáimhoz képest. Bár 
korábban még nem dolgoztam holding 
típusú vállalati szerkezetben, úgy vélem, 
itt is ugyanazok a vezetési, szabályozási 
elvek érvényesülnek, mint bármely más 
multinacionális vállalatnál. 
Az elmúlt három hónapban volt alkal-
mam megismerkedni a közvetlen kollé-
gáimmal, akik segítőkészek és nyitottak. 
Meggyőződésem, hogy a munkák bein-
dulásával is folytatni tudjuk a hatékony 
munkakapcsolatot. Arra törekszem, 
hogy átláthatóvá tegyem a folyamatokat 
és összehangoljam a leányvállalatok 
gépészeti területeinek tevékenységét. 
A francia vezetés részéről van egy 
erősödő elvárás a különböző jelentések 
egységesítésére, valamint a rendszerek 
optimalizálása terén. A gépészeti jelen-
tések kialakítása folyamatban van, ez 
meghatározott struktúra szerint fogja a 

interjú: Kiss Andrea
  fotó: Nagy Balázs

és eszközgazdálkodási 
igazgatója

gépészeti 
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COlAS HUNGÁRIA’S NEW EQUIPMENT 
AND ASSET MANAGEMENT DIRECTOR: 
INTERVIEW WITH ATTIlA BEDNÁRIk

  Attila graduated from the Faculty of 
Mechanical Engineering at the University of 
Miskolc in 2002. He spent the first years of 
his career with a Danish medical-devices 
manufacturer. Subsequently, he was employed 
by Continental as head of facility management. 
Before arriving at Colas Hungária, he worked at 
Johnson Controls.
moZaIk: What exactly are your responsibilities at 
Colas Hungária?
aTTIla	bednáRIk:	My job title is equipment 
manager – however, my duties are far more 
complex than that. The major parts of my job are 
the co-ordination of equipment-related activities 
and the optimisation of corresponding resources. 
In addition, the Group owns a significant amount of 
real estate, and my work entails its management. 
On a medium-term level, the goal is to establish 
central co-ordination of equipment-related 
procurement. This is essential, since equipment 
encompasses a significant amount of the 
company’s costs, which makes it crucial to 
conclude Group-level procurement in a way most 
advantageous for the company. 
m: What are your impressions about the company 
so far? Are there any substantial differences 
between your previous employers and Colas?
ab:	In the past three months, I had the chance to 
get acquainted with my closest colleagues – they 
are open-minded and helpful. I am convinced that 
we can maintain an efficient work relationship. 
I strive to make processes as transparent as 
possible, and to synchronise the activities 
performed by individual subsidiaries’ equipment 
divisions. There is a growing demand from the 
French management to standardise various 
reports and to optimise different systems. The 
development of equipment reports is in progress 

– these will present costs in a unified structure, 
making the efficiency of operations easy to follow. 
These expectations are primarily strategic in their 
nature.
m:	What are your plans for the future?
ab:	So far, my experience shows that my high 
expectations and objectives for the future are 
identical with those of management, as far as 
major points are concerned. We also established 
a good work relationship with the professional 
management of my field, which is absolutely 
necessary to accomplish long-term goals such as 
the reduction of costs, the rationalisation of the 
equipment fleet, and enhancement of general 
output. Furthermore, I would also like to put my 
own ideas to work with consideration to local 
circumstances.

költségeket kimutatni. Ebből a működés 
hatékonyságát is jól láthatjuk majd. Ezek 
a legfontosabb stratégiai elvárások.

M.:	Milyen terveid vannak?

B.	A.: Eddigi tapasztalataim azt mutat-
ják, hogy a felsővezetés elvárásai és 
törekvései a legfontosabb pontokban 
egybeesnek az én elképzeléseimmel a 

jövőre vonatkozólag. Jól tudok együtt 
dolgozni a szakmai vezetéssel is, 
amely elengedhetetlen a hosszú távú 
célok – azaz a költségek csökkentése, 
a géppark racionalizálása és a teljesít-
mény növelése – eléréséhez. Emellett 
szeretném a saját elképzeléseimet 
is megvalósítani a folyamatok során, 
persze ennek során figyelembe veszem 
a helyi sajátosságokat is.
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ÁtADtuk 
a 4-es számú	főút	
Debrecent elkerülő	szakaszát

TIZENKÉT KIloMÉTEr HossZAN 
KErülI El dEBrECENT A CÉGCsoPorTuNK KIVITElEZÉsÉBEN 
áTAdoTT ÚJ ElKErülő sZAKAsZ. AZ ÚT TEHErMENTEsíTI A VárosT És 
A KörNyEZETVÉdElMI IGÉNyEKNEK Is MEGFElEl.

szöveg: Beke Péter
  fotó: Go-By, Löki Zsolt
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2009 nyArÁn írtuK ALÁ A 4-ES SzÁ-
Mú FŐút új szakaszának kivitelezési 
szerződését. A megrendelő a Nemzeti 
Infra struktúra Fejlesztő Zrt. volt.
A létesít mény egy teljesen új nyomvonalon 
vezetett 2x1 sávos elsőrendű főút vonal, 
melyet a meglévő 354-es sz. főút és a 
35-ös sz. főút csatlakozásától a 4-es 
főút hajdúhadházi elkerülőjéig 11,9 km 
hosszúságban alakítottak ki. A projekt 
része volt a meglévő autópálya-felhajtó 
szakaszának átépítése is a 35-ös sz. főút 
irányából. 
A kivitelezés során két műtárgy épült: 
egy a debrecen–Tiszalök vasútvonal 
felett átívelő MáV-felüljáró és a nyomvo-
nal 1+564 km szelvényében kialakított 
vadátjáró. Külön megrendelés alapján el-
végeztük a csatlakozó utak és az M35-ös 
autópálya forgalomirányító rendszerének 
kiegészítését, átépítését is.

Az ElKErülő KIvITElEzÉSE SOráN 
BEÉpíTETT FőBB ANYAGOK:

  345 000 m3 töltésanyag,
  24 800 m3 homokos kavics védőréteg,
  22 855 m3 Ckt–4 cementes stabilizáció,
  20 714 m3 aszfalt,
   6670 m3 mechanikai stabilizáció,
  15 000 m vadvédő kerítés,
  1855 m zajvédő fal,
  7253 m madárvédő fal,
  1394 db fa,
  60 476 db cserje,
   20 ha füvesítés.

A prOJEKT SOráN A KövETKEző MEGlÉ-
vő, KErESzTEző KözMűvEzETÉKEKET 
válTOTTUK KI:

   Ø 160 és Ø 400 szennyvízvezetékek,
  Ø 300 ivóvízvezeték,
  optikai hírközlő vezetékek,
   forgalomszámláló állomás,
  MÁV biztosító berendezés,
   0,4 kV-os légvezeték,
   64 bar üzemi nyomáson működő „Összefogás” 
gázvezeték.

A kezdő és végcsomópontban kiépítet-
tük a közvilágítási hálózatot, ami a kül-
területeken lévő csomóponti közlekedés 
biztonságát garantálja, továbbá kialakí-
tottuk a végcsomópont teljes jelzőlám-
pás alépítményét, ezzel is biztosítva a 
későbbi jelzőlámpás forgalomirányítás 
bevezetésének lehetőségét.
A fokozott környezetvédelemi előírások 
betartása érdekében a nyomvonal 
teljes hosszában kiépítettük az út 
mindkét oldalát határoló zaj- és madár-
védelmi, valamint vadvédő kerítést, és 

további környezetvédelmi igényeknek 
megfelelve jelentős növénytelepítést is 
teljesítettünk.
Tekintettel az építési nyomvonallal 
szomszédos területek élővilágára, átfo-
gó monitoringrendszer kiépítésére volt 
szükség a határértékek betartásának 
ellenőrzésére. A monitoringra a kivitele-
zési munkák befejezése után is szükség 
lesz.
A növények és a madarak vegetációs 
idejének figyelembevételével a kivitele-
zést 2011. áprilistól szeptemberig szüne-
teltetnünk kellett. A befejezési határidő 
végül 2012. november 15-ére módosult.
Az elkerülő út sikeres műszaki átadás-
átvételi eljárását 2012. december 13-án 
zártuk, és így az új utat 2013. január 
23-án forgalomba helyezték.

A nyOMVOnAL 
jELEntŐS rÉSzE, 
A KözEL 12 KM-ES 
út KÉtHArMADA 
A DEBrECEnI 
nAGyErDŐ 
tErMÉSzEtVÉDELMI 
ÉS nAturA 2000 
tErüLEtÉn HúzÓDIK.

  The 11.9-km-long 1st-class main-road 
section was built in a 2x1 lane configuration 
on a completely new layout to link the 
interchange of roads 354 and 35 with the 
Hajdúhadház bypass of main road 4. The 
project also entailed the reconstruction of an 
existing motorway onramp from the direction 
of main road 35.
Construction works comprised two major 
engineering structures: an overpass over the 
Debrecen-Tiszalök railway line, and a wildlife 
crossing established at chainage 1+564 km. 
As part of a separate order, we also upgraded 
the traffic-control system of adjoining roads 
and motorway M35.
In order to comply with strict environmental 
regulations, we installed game fences, noise 
barriers, and bird-protection walls along both 
sides of the entire stretch of road. Due to 
further environmental considerations, we also 
carried out extensive planting works.
Taking into account the growth season of 
plants and birds, construction works had to 
be suspended between April and September 
2011. Consequently, the completion deadline 
was modified to 15 November 2012.
The technical handover of the bypass road was 
finished successfully on 13 December 2012, 
and the new section was opened to traffic on 
23 January 2013.

DEBRECEN BYPASS HANDED 
OVER ON MAIN ROAD 4
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nyílt nap 
         Tállyán

NEGyEdIK AlKAloMMAl TArToTT 
NyílT NAPoT A ColAs ÉsZAKKő. A láToGATÓKAT A TállyAI 

KőBáNyA láTTA VENdÉGül MáJus 24-ÉN.

szöveg: Kertész Viktória
  fotó: Kapanószki Róbert, Future of Media
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A BÁnyÁSzAt ÉLEtünK MInDEn 
rÉSzÉrE KItErjEDŐ IPArÁGÁt 
népszerűsíteni célzott európai uniós 

„European Minerals day” 2013-as prog-
ramjához csatlakozva szervezte idén a 
Colas Északkő a bányászati nyílt napot, 
mely immár sorban a negyedik ilyen 
rendezvény volt. 
Az előző évek sikeres nyílt napjaihoz 
hasonlóan idén is közel 170 látogatót 
látott vendégül a tállyai üzem. A legifjabb 
érdeklődők az abaújszántói óvodások és 
a tállyai általános iskolások közül kerültek 
ki, akik játékosan ismerhették meg a bá-
nya mindennapi életét. Az üzemlátogatás 
során lehetőségük volt közelről megnézni 
a fejtő- és rakodógépeket, a kőrakodás 
folyamatát és a dömperes szállítást. A bá-
nyaüzemnek vasúti szállítási lehetősége 
is van, így az óvodások nagy örömmel 
utaztak egy rövid próbaúton a telephely 
alsó üzemrészében a mozdonyokon. 
A látogatáson a Miskolci Egyetem hallga-
tói is részt vettek, akik szakirányú tudásuk 
bővítése céljából látogattak el hozzánk. 
Érdeklődésük egyik legfőbb oka, hogy a 
tállyai Kopasz-hegy ásványvagyona mind 
mennyiségében, mind minőségében 
kiemelkedőnek számít Magyarországon 
és Közép-Európában egyaránt.
2008-ban a társaság közel egymilliárd 
forintos beruházást hajtott végre a 
bányában. Az új elő- és másodtörési 
technológiai sor kialakítása hatékonyabb 
termelési kapacitást eredményezett, 
melynek folyamatát végigkövetve a leen-
dő eljárástechnikai mérnökök hasznos 
tudnivalókkal gazdagodtak. A termelés 

  Colas Északkő organised an open day for 
the fourth time – guests were welcomed by the 
Tállya quarry on 24 May.
The European Union’s “European Minerals 
Day” programme provides the opportunity 
for people to discover more about the mining 
industry – a sector that affects every aspect of 
our lives. Colas Északkő joined the 2013 event 
by organising an open day – the fourth one in the 
line of such occasions.
Similarly to open days held in previous years, 
the Tállya plant welcomed nearly 170 visitors in 
2013. The youngest generation was represented 
by nursery pupils from Abaújszántó and primary 
school students from Tállya, who got acquainted 
with the everyday operations in the quarry 
through a series of games. During their visit, 
they had a close look at excavating and loading 
machinery, as well as the process of loading 
and transporting rocks by dump trucks. railway 
transport is also available on the area of the 
plant, and the children enjoyed a short joyride on 
the locomotives at the lower section of the quarry.
The facility was also visited by students from the 
University of Miskolc with the goal of broadening 
their professional horizons. One of the centres 
of their attention was the Kopasz Hill in Tállya – a 
spot exceptional throughout Hungary and Central 
Europe with respect to both the quantity and 
quality of its mineral resources.
In 2008, the company carried out a series of 
investments regarding quarry in the value of 
nearly one billion forints. The newly established 
primary and secondary crushing technology 
resulted in more efficient production and 
enhanced capacity. By having an overview of 
the procedure, future process engineers gained 
plenty of useful experience. They also had the 
chance to take samples from the 15-20 types of 
products we are able to produce with our wide 
range of crushing and grading equipment.
In addition to the “civilian” guests, plant manager 
József Erdei accompanied colleagues arriving 
from the basalt quarry at Uzsa, with whom he 
found the time to share some professional views.
Colas Északkő Kft. devotes special attention 
to the protection of natural and environmental 
values. The quarry serves as a habitat for a 
number of protected species, including Eagle-
Owls and Black Storks nesting on the area, as 
well as various native species of Spear-grass 
and Iris. As demonstrated to our visitors, we 
strive to fulfil construction-industry raw-material 
demands with our constantly renewing fleet of 
machinery, while minimising the impact to the 
environment and complying with EU quality 
standards. Naturally, safety regulations were 
also followed during the event. We hereby 
thank both our younger and more experienced 
visitors for abiding by all necessary precautions 
throughout the open day.

OPEN DAY AT TÁllYA

folyamatában a különböző törő- és 
osztályozóberendezéseken túljutva 15-20 
terméket állítunk elő, melyekből a hallga-
tók kőzetmintákat vehettek. 
Erdei József üzemvezető a „civil” láto-
gatók mellett az uzsai bazaltbányából 
érkező kollégákat kísérte végig az üzemen, 
miközben szakmai tapasztalataik megosz-
tására is sort tudtak keríteni. 
A Colas Északkő Kft. kitüntetett figyelmet 
fordít a környezet és természet megóvá-
sára. A bánya a rendszeresen itt fészkelő 
uhu baglyok, fekete gólyák, és az itt 
honos árvalányhaj és különböző íriszek 
mellett más védett élőlények otthona. 
A látogatók meggyőződhettek arról, hogy 
folyamatosan megújuló eszközparkkal 
a lehető legkisebb mértékben terhelve 
környezetünket igyekszünk kielégíteni 
társadalmunk – hazai és európai uniós 
minőségi előírásokkal meghatározott – 
építőipari alapanyagigényét. Természete-
sen az üzemlátogatás során sem hagytuk 
figyelmen kívül a biztonsági előírásokat. 
Mind a fiatalabb, mind a tapasztaltabb 
látogatóknak köszönjük, hogy megfelelő 
óvatosságot tanúsítottak a nap folyamán.

A LEGIFjABB ÉrDEK LŐ-

DŐK Az ABAújSzÁntÓI 

ÓVODÁSOK ÉS A tÁLLyAI 

ÁLtALÁnOS ISKOLÁSOK 

KözüL KErüLtEK KI
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CÉGCSOPOrtunK 2012-BEn szabá-
lyozási rendszerének átvilágítása után 
annak átalakításáról döntött. 
Az átalakítás célja a leányvállalati 
szabályzások egyszerűsítése, formai 
és tartalmi egységesítése, a valóságos 
működést jobban követő és szolgáló 
szabályozások alkalmazása, az elavultak 
aktualizálása, a szabályzatok átfedé-
seinek kiküszöbölése, a szabályozási 
szempontból „fehér foltnak” számító 
területek lefedése. 
A vezetés döntése értelmében a Colas 
magyar cégcsoportja két összehangolt 
rendszerrel – az Integrált Irányítási 
rendszerrel (IIr) és a Társasági sza-
bályozási rendszerrel (TsZr) – fedi le 
szabályozandó területeit.
Az Integrált Irányítási rendszer a Minő-
ségirányítási (MIr), a Környezetirányítási 
(KIr) és a Munkahelyi Egészségvédelem 
és Biztonság Irányítási rendszert 

(MEBIr) integrálja, vagyis együttesen 
kielégíti az Iso9001, az Iso14001 és az 
Iso28001 követelményeit. A rendszer 
tehát, hasonlóan egy instant kávéhoz, a 

„három az egyben” elven működik. Eddig 
egyedül a Colas Alterránál működött 
integrált rendszer 2010 óta. Ezentúl 
leányvállalatonként csak egy kéziköny-
vet használunk, és csak egy auditra 
lesz szükség. Tekintettel arra, hogy 
sok a közös folyamat, az eljárások egy 
részét teljesen egyformán szabályozzuk 
minden leányvállalatnál, illetve a hol-
dingközpontban.  Ezek a Colas Integrált 
rendszer Eljárások, melyeket CIrE rövi-
dítéssel jelölünk a dokumentumokban. 
A Társasági szabályozó rendszer magá-
ban foglalja a szervezeti és működési 
szabályzatot (szmsz), a funkcionális 
területek szabályozásait (pénzügy, szám-
vitel, adózás, Hr, gépészet stb.) és a 
vezérigazgatói utasításokat is.

A szabályozások egy részét holding-
szinten adják ki, azaz minden szervezet 
(holdingközpont és leányvállalatok) 
számára azonosan alkalmazandók. Ilyen 
az Informatikai szabályzat, a Hr-szabály-
zat, a Gépkocsi-használati szabályzat, a 
Gépészeti szabályzat stb. 
A szervezeti és működési szabályzat 
minden leányvállalatnál készül. Ezek 
szerkezeti felépítésükben és alapelveik-
ben azonosak, és követik a Colas Hungá-
ria már elkészült, új szmsz-ét. Az szmsz-
ben rögzítik a leányvállatok, illetve a 
holdingközpont szervezeti felépítését, a 
szervezeti egységek feladatainak és az 
azok ellátásához tartozó munkakörök 
leírását, a felelősségek és jogosultságok 
megadását és a fő működési folyamatok 
rendszerezett leírását.
A kifejezetten leányvállalatra jellemző 
területek szabályozásait leányvállalati 
szinten adjuk ki úgy, hogy azok nem 

szöveg: Herneczki Katalin
  fotó: thinkstock

IIr, 
tSzr 

és	más 
hasonló bűvszavak…
EGysÉGEsíTI A ColAs HuNGárIA 
A CÉGCsoPorT MűKödÉsÉNEK sZABályoZásáT. 
AZ ÚJ, áTláTHATÓBB rENdsZErrEl EMEllETT IdőT Is sPÓroluNK, HIsZEN 
A JöVőBEN lEáNyVállAlAToNKÉNT CsAK EGy AudITrA lEsZ sZüKsÉG.
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ütközhetnek semmilyen holding szintű 
vagy Colas sA szintű szabályozással. 
Természetesen az érvényes szabályzáso-
kat változtatás nélkül meg lehet tartani, 
viszont új szabályozások érvénybe 
léptetésekor gondoskodni kell a korábbi, 
elavult szabályozások visszavonásáról. 
Az átalakításnál kiemelt szempont az 
egységesítés; így holdingszinten szabá-
lyozunk mindent, ami általánosan szabá-
lyozható, leányvállalati szinten csak az 

eltérő alaptevékenységből adódó, speci-
fikus tevékenységeket szabályozzuk.
Az év elején lezajlott átfogó Colas sA-
audit határozott egységesítést javasol 
és vár el a magyar cégcsoporttól minden 
területen a transzparens működés, az 
összehasonlíthatóság és a cégcso-
porton belüli rugalmasság biztosítása 
érdekében.  Az anyavállalat több terüle-
ten, regio nális szinten is egységesítést 
tervez.

  Following the review of our regulatory 
system, Colas Hungária chose to implement 
significant transformations.
In accordance with the management’s 
decision, the Hungarian Colas Group is 
to cover all affected areas through two 
synchronised systems: the Integrated 
Management System (IMS) and the Corporate 
regulatory System (CrS).
The Integrated Management System unites 
the Quality Management System (QMS), 
Environmental Management System (EMS), 
and Health and Safety Management System 
(HSMS), fulfilling requirements of ISO9001, 
ISO14001, and ISO 28001 standards. From 
now on, only one handbook is to be used at 
each subsidiary, rendering multiple audits 
unnecessary. With consideration to having 
several common operations, some of the 
procedures are regulated identically at every 
subsidiary and at the holding’s head office. 
These are referred to as the Colas Integrated 
System procedures, abbreviated as CISp in 
documents.
The Corporate regulatory System 
encompasses the Organisational and 
Operational regulations (OOr), the regulation 
of functional areas (finances, accounting, 
taxation, Hr, equipment, etc.), as well as the 
CEO’s decrees.
Standardisation is treated as a priority during 
the transformation; every possible element 
is to be regulated on the level of the holding, 
while only activities specific to the given 
subsidiaries should be addressed locally. 
In order to ensure transparent operation, 
comparability, and flexibility within the Group, 
the recently conducted comprehensive Colas 
SA audit strongly recommended and expected 
this standardisation from the Hungarian Colas 
Group. Furthermore, the parent company is 
also planning to take similar measures on a 
regional level.

IMS, CRS, AND OTHER ACRONYMS…

bűvszavak…

Integrált	Irányítási	Rendszer Társasági	Szabályozási	Rendszer Szintek

Közös eljárások (CIrE)

anyavállalati szabályozások nemzetközi cégcsoport

holding szintű szabályzatok, 
vezérigazgatói utasítások

magyar cégcsoport

MIr+KIr+MEBIr 
Iso9001, Iso14001, Iso28001

szmsz (azonos szerkezet) 
leányvállalati vezérigazgatói utasítások 
leányvállalati szabályozások

leányvállalat
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új
LÁSzLÓ FELSŐFOKú tAnuLMÁnyAIt 
Győrött, a széchenyi István Egyetemen 
végezte, ahol építőmérnöki oklevelet 
szerzett, melyet a MAÚT Nemesdy Ervin-
diplomadíjjal jutalmazott. 2005-ben 
helyezkedett el a Közlekedéstudományi 
Intézetnél (KTI), ahol rövid idő elteltével 
a geotechnika- és kőzet laboregység 
vezetőjeként, majd a laboregységek 
2007-es összevonását követően az asz-
falt-, beton- és geotechnika-laboratórium 
vezetőjeként, illetve az út- és hídügyi 
tagozat tudományos munkatársaként 
csaknem nyolc éven át tevékenykedett. 
Emellett a KTI terméktanúsítási és el-
lenőrzési feladataiban is közreműködött 
szakértőként. Első kiemelt jelentőségű 
feladata az M6-os autópálya volt, melyet 
a többi nagy autópálya-építési mun-
kálatok során végzett KTI-s minőség-

ellenőrzési feladatok követtek. lászló 
Budapesten él párjával, a Colas Északkő 
minőség-ellenőrzési feladatait február 
eleje óta látja el. 

MOzAIK: Mindig is mérnöknek készül-
tél? szakmai előéletedből mit tartasz a 
legfontosabbnak és mire vagy a legin-
kább büszke?

ÉzSIÁS LÁSzLÓ: Középiskolai éveim 
alatt minden nyáron édesapámnál 
dolgoztam segédmunkásként, hogy 
megkeressem a nyaralásravalót. 
Ennek köszönhetően a családiház-
építés valamennyi munkafolyamatát 
megismerhettem. A nagy álmok között 
szerepelt, hogy építészmérnök leszek, 
és a családi vállalkozás vezetésébe és 
felfuttatásába is bekapcsolódom, de 

végül építőmérnöki szakon kezdtem 
meg felsőfokú tanulmányaimat. szak-
mai előéletemből talán arra vagyok a 
legbüszkébb, hogy különböző szakmai 
szervezetek és különböző területek 
meghatározó szakemberei bizalommal 
fordulnak hozzám, és számos dologban 
kikérik és a lehetőségeikhez mérten 
meg is fogadják javaslataimat.

M.: okozott-e nehézséget számodra, 
hogy egy állami háttérintézménytől az 
építőipari versenyszféra egyik nemzetkö-
zi cégcsoportjához kerültél?

É. L.: A válasz röviden az, hogy nem. 
Hosszabban az, hogy a KTI azon területe, 
ahonnan én is jövök, nem költségvetési 
intézményként, hanem évek óta piaci 
szereplőként működik. laborvizsgálatok 

Ézsiás László, 

a Colas Északkő 
MinősÉg-ellenőrzÉsi 
vezetője

interjú: Gonda József
  fotó: Nagy Balázs
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Ézsiás László, 

a Colas Északkő 
MinősÉg-ellenőrzÉsi 
vezetője
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terén laboratóriumokkal, szakértői és 
kutatási területen tervező-szakértő 
cégekkel verseng a kiírt pályázatok 
elnyerésért. Háttérintézményként nem 
egyszerű piaci szereplőkkel versenyezni. 
Ez a felállás a 100%-os állami tulajdon-
lás miatt bizonyos esetekben hátrányt 
is jelenthet. Ha innen nézem, inkább 
könnyebbséget okoz az új felállás.

M.: Milyen kihívásokat jelent számodra 
a munkaköröd, és milyen személyes és 
szakmai célkitűzéseid vannak? Milyen 
lehetőségeket, erősségeket és kitörési 
pontokat látsz a Colasnál?

É. L.: A legnagyobb kihívást talán az je-
lenti, hogy úgy működtessük, fejlesszük 
a minőség-ellenőrzési rendszerünket, 
hogy azt a piaci szereplők, a vevőink 
éppúgy értékeljék, mint a gyártásban 
és értékesítésben kulcsfontosságú sze-
replők, üzemvezetők, kereskedők. A fő 
feladat egy olyan minőség-ellenőrzési 
rendszer kialakítása, hogy a minőség-

  lászló was granted a position at the 

Institute for Transport Sciences (KTI) in 

2005, where he soon became head of the 

Geotechnical and rock laboratory Division. 

He worked on motorway M6 as his first major 

assignment, followed by quality-control duties 

on behalf of KTI at a number of large-scale 

motorway projects. He has been in charge of 

quality-control activities at Colas Északkő since 

the beginning of February.

MOzAIk: Have you always wanted to be an 

engineer? Could you pinpoint the elements 

from your professional background that you 

consider the most important and that you’re 

most proud of?

lÁSzlÓ ÉzSAIÁS: One of my greatest dreams 

was to become an architect, to get engaged 

in the management and advancement of the 

family business. Eventually, I started majoring 

in civil engineering. In terms of my professional 

career, I am proud of the fact that different 

professional organisations and leading 

experts turn to me with confidence, asking 

for my opinion on various matters, and – if the 

circumstances allow it – they tend to accept my 

recommendations.

M: Could you please tell us about your personal 

goals and the challenges your job poses? In your 

opinion what are the possibilities, strengths, 

and breakthrough points at Colas?

lÉ: We must be able to prepare for the 

production of a given material in the required 

quality, simultaneously with the newly arising 

demand – or perhaps even before the demand 

arises. This way, we may remain a step ahead of 

our competitors in a very narrow market. In my 

opinion, this might be considered a possibility, 

a goal, and a breakthrough point on a personal 

level, as well as on the level of Északkő and the 

Colas Group.

M: What are the changes and innovations that 

your arrival will bring about for the quality-

control and testing procedures regarding CÉK’s 

products?

lÉ: My basic idea of up-to-date quality control is 

a system capable of providing simple answers – 

based on test results and statistical evaluations 

– to questions like “Which product?”, “From 

which source?”, “Which method, technology, 

settings?”, “How efficiently?”, or “In which 

quality?”, thus supporting efficient and 

profitable operations.

NEW QUAlITY-CONTROl MANAGER OF COlAS ÉSzAkkő: INTERVIEW WITH lÁSzlÓ ÉzSAIÁS 

ellenőrzés több legyen, mint egy köte-
lezően letudott feladat. Emellett termé-
szetesen a legfontosabb, hogy az egyes 
felhasználási területek elvárásait maxi-
málisan kielégítve, de a lehető legkisebb 
mértékben túlbiztosítva („pazarolva”) 
tudjuk felhasználni az ásványvagyont, 
elérve így a nemzetgazdasági, a cégcso-
porton belüli és az üzemenkénti legha-
tékonyabb működést. Mivel eredetileg 
építőmérnök vagyok és nem bányász, a 
kitörési pontokat is éppen ebben látom. 
A piaci igény létrejöttével párhuzamosan, 
vagy akár már azt megelőzően fel kell 
tudnunk készülni az adott termék adott 
minőségű előállítására, így a szűk pia-
con egy lépéssel a versenytársak előtt 
járhatunk. Azt gondolom, erre mint célra, 
lehetőségre és mint kitörési pontra is te-
kinthetünk az Északkő, a Colas csoport 
és az egyén szintjén egyaránt. 

A FŐ FELADAt EGy 
OLyAn MInŐSÉG-
ELLEnŐrzÉSI 
rEnDSzEr 
KIALAKítÁSA, 
HOGy A MInŐSÉG-
ELLEnŐrzÉS  
töBB LEGyEn, 
MInt EGy 
KötELEzŐEn 
LEtuDOtt 
FELADAt.

M.: Érkezéseddel milyen változások, 
esetleges újítások várhatók a CÉK 
termékeinek minőség-ellenőrzésében, a 
vizsgálatokban?

É. L.: Jelenleg a 2013-as év ajánlat-
adási dömpingje zajlik, így a CE lapok 
és tanúsítványok rengetegében az 
ehhez szükséges támogató feladatra 
kell koncentrálni, a meglévő minőség-
ellenőrzési rendszerünk megismerése 
mellett. Alapvetően a minőség-ellenőr-
zési rendszert olyannak képzelem, ahol 
a „Mit?”, „Honnan?”, „Milyen módszerrel, 
technológiával, beállításokkal?”, „Milyen 
hatékonysággal?”, „Milyen minőségben?” 
jellegű kérdések egyszerű, vizsgálati 
eredményeken és statisztikai értéke-
lésen alapuló megválaszolására nyílik 
lehetőség, támogatva ezzel a hatékony 
és hasznos működést.
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A MEGújítÁS HÁttErE, hogy társa-
ságunk felismerte, hogy a XXI. század 
felgyorsult döntéshozatali folyamataiban 
ahhoz, hogy a beszerzések területén a 
kellő hatást el tudjuk érni, az egyszeri és 
megismételhetetlen első benyomásra 
is figyelmet kell fordítanunk. Ez egy 
multinacionális cég életében egyet jelent 
a világhálón való megjelenéssel. 
Társaságunk kiterjedt és jelentős part-
nerkapcsolatokkal bír az építőipar leg-
fontosabb résztvevőinek körében és a 
kkv-szektorban is. A honlap átalakítása 
során tehát a hangsúly azon volt, hogy 
a weboldal segítségével új partnerekre 
tegyünk szert a meglévőkkel ápolt kap-
csolatok fejlesztése mellett. 
Ha potenciális partnereink vásárolni 
szeretnének valamit – és körültekintően 
járnak el –, akkor jól bevált beszerzési 
forrásaik mellett megnéznek más aján-
latokat is. Ezt segítik az építőipar – ránk 
nézve legfontosabb – ágazatait jellemző 
kulcsszavak segítségével történő kere-

sőoptimalizálási beállítások is. Azoknak 
a szakembereknek a látogatási számát 
szeretnénk növelni, akik a munkájukhoz 
kapcsolódóan kattintanak ránk. 
Bevezettük a „tárgyalás nélküli árkedvez-
ményt” is a kis- és középvállalkozók 
szélesebb körű lefedése érdekében 
és nagyobb készleteink eladásainak 
felgyorsításáért. Itt a legfőbb szempont 
a jelzés, hogy igenis érdemes projektmé-
rettől függetlenül is megkeresni a Colas 
Északkövet, alkuképesek vagyunk az 
igények minden területén! Anélkül, hogy 
betekintést engedtünk volna árazási 
folyamatainkba és kirobbantottunk 
volna egy jelentősebb árháborút, inkább 
javítani tudunk árimage-megítélésünkön. 
Bízunk abban, hogy megújult  
www.eszakko.hu honlapunk elismerést 
kelt majd a meglévő és az új partnerek 
körében is, és látogatottsága jövedelme-
ző lesz társaságunk számára.

  Similarly to other subsidiaries of the 
Group, Colas Északkő recently updated its old 
website.
In order to achieve success with respect to 
procurement procedures amidst the rapid 
decision-making processes of the 21st 
century, we have to exploit the power lying 
within the first impression. In the life of a 
multinational company, this is consistent with 
a strong presence on the World Wide Web.
When people decide to purchase any goods 
or services – assuming they evaluate all 
possibilities thoroughly – they will seek 
alternative offers in addition to their regular 
sources. This process is facilitated by the 
advanced search-engine setup optimised for 
keywords related to our most paramount fields 
of expertise within the construction sector. We 
wish to attract professionals visiting the site 
with work-related purposes.
We are confident that the renewed www.
eszakko.hu will appeal to both our current and 
new partners, and that its increased visitor 
number will prove beneficial and profitable for 
the company.

VIRTUAl RENEWAl AT ÉSzAkkő 

megújulás
A CÉGCsoPorT 
TöBBI 
VállAlATáHoZ 
HAsoNlÓAN 
A ColAs 
ÉsZAKKő Is 
MEGÚJíToTTA 
HoNlAPJáT.
AZ ÚJ HoNlAP AZ ElőZETEs 
VárAKoZásoK sZErINT 
EGysZErrE FoG ElIsMErÉsT KElTENI 

A rÉGI És AZ ÚJ PArTNErEK KörÉBEN Is.

Északkőnélaz

szöveg: Nemes Gábor
  fotó: Nemes Gábor
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szöveg: Nagy László

  fotó: Czinderi Zoltán

Parkoló- és

AZoNNAl 
ÚJABB 
FElAdATTAl 
BíZTA MEG 
A ColAs ÚT
ÉPíTÉsVEZETősÉGÉT 
A CoNTINENTAl 
AuToMoTIVE HuNGAry, 
MIuTáN MEGTörTÉNT  
A VEsZPrÉM MEGyEI CÉG 
PArKolÓBőVíTÉsÉNEK  
MűsZAKI áTAdásA.

közműépítés	
a	Continentalnál 

  Continental Automotive Hungary Kft. 
increased its workforce by hiring several hundred 
new employees, thus necessitating the extension 
of the company’s parking lot. Colas Út was chosen 
to carry out the works.
In recent years, Continental carried out 
developments in the value of several billion 
forints regarding its brake-system-component 
production plant and the related infrastructure. 
Simultaneously, the company’s permanent 
workforce was expanded by several hundred 
new employees, necessitating the enlargement 
of the employee car park. We were awarded the 
job – entailing an exceptionally short construction 

period – through an invitational tender, following 
multiple rounds of negotiations.
In recognition of our work, our engineering unit 
was assigned another job immediately after the 
technical handover procedure: public-utility-
relocation works are to be performed by Colas 
Út on the site of the office-building-expansion 
project to be carried out later this year.
The contract was fulfilled to the complete 
satisfaction of our client, and we hope to 
have further opportunities to participate in 
Continental’s future large-scale development 
plans – including the upgrade of the plant’s test 
track.

CONSTRUCTION OF A PARkING lOT AND PUBlIC UTIlITIES AT CONTINENTAl 

A COntInEntAL AutOMOtIVE Hungary 
Kft. Veszprém megye egyik legnagyobb 
és legdinamikusabban fejlődő vállalata. 
A veszprémi vállalat az Új széchenyi Terv 
keretén belül elnyert sikeres pályázataik 
révén több milliárd forint értékben hajt 
végre infrastrukturális és technológiai 
beruházásokat. állandó dolgozóik létszá-
mát több száz fővel növelték, így szükség 
volt a dolgozói személygépkocsi-parkoló 
bővítésére is. A munkát meghívásos pá-
lyázat útján, többszöri tárgyalásos eljárás 
során nyerte el a Colas Út, nagyon rövid 
átfutási idővel. 

A KIvITElEzÉST MOSTOHA IDőJáráSI 
KörülMÉNYEK KözöTT, 2012 vÉGÉN, 
15 MUNKANAp AlATT vÉGEzTüK El.  
Az ÉpíTKEzÉST JEllEMző ADATOK:
• a buszforduló áthelyezése
• 200 fm csapadékcsatorna építése  

Vi. osztályú talajban
• 1000 fm szegélyépítés
• 1400 m2 térköves parkoló
• 1600 m2 aszfaltos út
• 300 fm új kerítés

Munkánk elismeréseként a műszaki 
átadás-átvétel után azonnal egy újabb 
feladattal bízták meg építésvezetősé-
günket. Az idén esedékes irodabővítést 
előkészítő közműkiváltási munkák szin-
tén a Colas Út kivitelezésében készültek. 
állandó személy- és teherforgalom, 
valamint a meglévő közművek folya-
matos üzembiztosítása mellett kellett 
végezni a munkánkat, átlagosan 2 méter 
mélységben, VI. osztályú sziklás talajban. 
A munkával március elejére végeztünk.
A szerződést teljes beruházói elége-
dettség mellett teljesítettük, és bízunk 
abban, hogy a jövőben a Continental 
nagyléptékű fejlesztéseiben – például 
a tesztpálya bővítésében is – szerepet 
tudunk majd vállalni.
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szöveg: Nagy László
  fotó: Czinderi Zoltán

A MEzŐGAzDASÁGI ÉS KErtI 
kisgépek gyártásával, forgalmazásával 
foglalkozó MTd Hungária olyan volumen-
ben fogad a gyártásához alapanyagokat, 
amely megkövetelte egy új, 6000 m2-es 
parkoló építését.
Az amerikai tulajdonban lévő, családi 
vállalkozásban működő MTd Hungária 
Kft. a Veszprémmel szomszédos község-
ben, Nemesvámoson telepedett le még 
az 1990-es évek elején. A megye egyik 
meghatározó, nagy árbevétellel rendel-
kező ipari üzeme folyamatosan növelte 
és jelenleg is növeli gyártócsarnokainak 
méretét, kapacitását.
A Colas Út 2012 tavaszán meghívásos 
versenytárgyalás útján nyerte el a parko-
ló építését a csapadékvíz-elvezetéssel 
együtt.
szerződéskötéskor a munkát két ütemre 
bontottuk az első ütemben készült el a 

HATEZEr
NÉGyZETMÉTErEN ÉPíT 
A ColAs ÚT A VEsZPrÉM 
MEGyEI NEMEsVáMosoN 
ÚJ PArKolÓT. 
AZ MTd HuNGárIA FolyAMATosAN 

NöVEKVő KAPACITásA KíVáNTA MEG 

A BEruHáZásT.

  The vast quantity of material shipments 
to the plant of MTD Hungária – a manufacturer 
and vendor of agricultural equipment and 
motorised garden tools – required the 
construction of a new 6,000-m2 parking lot.
We were awarded the parking-lot construction 
job, which included establishing rainwater 
drainage, through an invitational tender in the 
spring of 2012.
During the contracting period, works were 
divided into two phases. The first phase 
included 7,000 m3 of earthworks for the parking 
lot, followed by construction of 50-cm-thick 
bedding from various aggregate fractions. This 
gravel-covered car park is currently used as a 
deployment area by the contractor responsible 
for constructing a nearby workshop.
After the workshop is completed, the second 
phase of works (to be kicked off in May 2013) 
encompasses establishing a new rainwater-
drainage network that will be approximately 
400 m long, as well as creating the asphalt-
pavement structure of the parking lot: 25 cm of 
Ckt road base, 9 cm of AC 22, and 5 cm of AC 
16. Once we take over the work site, we will have 
35 business days to finish the second phase.

CONSTRUCTION OF A PARkING lOT AND 
RAINWATER DRAINAGE AT MTD HUNGÁRIA

a	Continentalnál 

parkoló közel 7000 m3-es földmunkája, 
majd a különböző frakciókból épített, 50 
cm vastag ágyazata. A jelenleg murvás 
parkolót a csarnoképítést végző kivitele-
ző felvonulási területként használja.
2013 májusában – a csarnok megépí-
tése után – startolt a második ütem. 
Ezalatt készül el az új csapadékcsatorna-
rendszer kb. 400 fm hosszon, valamint a 
parkoló aszfaltos pályaszerkezete: 25 cm 
Ckt, 9 cm AC 22, 5 cm AC 16. A második 
ütem befejezésére a munkaterület 
visszavételét követően 35 munkanap áll 
rendelkezésünkre.
Eddigi munkavégzésünkkel a tulajdonos 
a legnagyobb mértékben meg volt elé-
gedve. Bízunk abban, hogy ez a második 
ütem elvégzése után sem változik, és 
munkánkra a későbbiekben is igényt tart 
majd.

Parkolóépítés 
és csapadékvíz-elvezetés 

az MTD Hungáriánál
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szöveg: Vrabély Róbert

  fotó: Jaszenák Zsuzsanna

TöBB MINT FÉl KIloMÉTEr HossZAN 
NÉGysáVosíToTTA A ColAs ÚT sZEGEdEN 
A VásárHElyI Pál uTCáT, AMIVEl JElENTősEN JAVul  

A CsoNGrádI MEGyEsZÉKHEly KöZlEKEdÉsE. 

újabb
SIkERES 

rekonstrukció Szegeden
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 Once again, Colas Út demonstrated 
its high level of competence by completing a 
large-scale project with significant reference 
value in the Southern Hungarian region.
Under the reconstruction programme, two 
traffic lanes – at a width of 14 m and a 
length of 515 m – were built in each traffic 
direction on vásárhelyi pál Street, partially by 
reinforcing the existing pavement, and partially 
by paving new road sections. The works 
entailed the laying of some 3,100 tonnes of 
asphalt.
In addition to the bicycle lanes and pavements 
on both sides of the road, four bus stops (each 
of them with a shelter) and 20 bike racks 
were also installed. By grassing 2,400 m3 of 
surfaces and planting nearly 700 saplings 
and shrubs, we completely transformed the 
appearance of the street.
Besides 10-20 kv telecommunication lines, 
lamppost installations, and other public-utility 
works, construction of the rókus-Móraváros 
main collector (using pipe-jacking technology) 
was one of the crucial phases of the job. We 
laid DN 1000 pipes with micro-tunnelling 
technology at an aggregate length of 226 m, 
and DN 1200 pipes – passing underneath busy 
Kálvária Boulevard – at an aggregate length 
of 377 m. To make the latter operation more 
challenging, the jacked pipe passed only 50 
cm under the existing 1,200-mm-diameter 
rainwater main collector line located in the axis 
of Kálvária Boulevard.
The temporary rainwater-transfer pump set up 
at the intersection of Móravárosi Avenue and 
Kálvária Boulevard transfers water delivered 
by the main collector to lake Sancer through a 
newly built, 446-m-long pressurised drain line.
As a result of the project, vásárhelyi pál Street 
was upgraded to a 2x2 lane configuration 
along its entire length, providing a proper link 
for motor vehicles and bicycles between the 
northern and southern neighbourhoods of 
Szeged.

ANOTHER SUCCESSFUl RECONSTRUCTION 
PROJECT IN SzEGED

A COLAS út ISMÉt jELEntŐS rEFE-
rEnCIAÉrtÉKű projektben bizonyította 
rátermettségét a dél-magyarországi 
régióban.
szeged város önkormányzata 2012 ele-
jén írt ki pályázatot a Vásárhelyi Pál utca 
átfogó felújítására. 
A komplex felújítást és a rókus-
móravárosi főgyűjtő csapadékcsatorna 
sajtolási munkáit a közbeszerzés nyerte-
seként a Colas Út Zrt. végezte. A 2011-
ben elkészült I. ütem folytatásaként a II. 
ütem kivitelezési munkái 2012. június 
végétől december közepéig tartottak.
A Vásárhelyi Pál utca felújítása – bele-
értve a négysávosítást és a kapcsolódó 
közműmunkálatokat (10-20 kV-os 
elektromos hálózat, távközlési hálózat, 
gázvezeték-hálózat, útfelszíni csapa-
dékvíz-elvezetés, szennyvízhálózat) 

– uniós támogatással valósult meg, a 
főgyűjtő csatorna megépítését pedig az 
önkormányzat vízügyi építési alapjából 
finanszírozták.
A felújítás részeként a Vásárhelyi Pál 

utcában kétszer két forgalmi sávot 
alakítottak ki a Bakay Nándor utca és a 
Kenyérgyári út közötti szakaszon 14 m 
szélességben, 515 m hosszban, részben 
a jelenlegi sáv pályaszerkezetének 
megerősítésével, részben új építéssel. 
A kivitelezési munkák során közel 3100 
tonna aszfaltot dolgoztunk be.
Mindkét oldalon kerékpársáv és járda 
is épült, ezen kívül megépült négy, 
utasváróval ellátott autóbuszmegálló, 
valamint 20 kerékpártámaszt is kihelyez-
tünk. A 2400 négyzetméteres füvesítés 
mellett közel 700 facsemetét, illetve 
cserjét ültettünk el, és ezzel új arculatot 
adtunk az utcának.
A 10-20 kV-os távközlési munkák, köz-
világítási kandeláberek elhelyezése és 
egyéb közművek mellett kiemelt feladat 
volt a rókus-móravárosi főgyűjtő csa-
torna sajtolásos technológiával történő 
megépítése. A microtunnelling techno-
lógiával készült dN 1000-es csatornát 
226 fm hosszban, míg a dN 1200-as 
csatornát – mely a jelentős forgalommal 
bíró Kálvária sugárút alatt is elhalad – 
377 fm hosszban helyeztük el. utóbbi 
sajtolási munka külön nehézsége volt, 
hogy a Kálvária sugárút tengelyében ha-
ladó meglévő 1200-as csapadékfőgyűjtő 
alatt 50 cm-rel kellett a sajtolt csővel 
áthaladni.
A Móravárosi körút és a Kálvária sugárút 
kereszteződésében megépült ideiglenes 
csapadékvíz-átemelő a főgyűjtő által 
összegyűjtött csapadékot egy 446 fm 
hosszban megépített, nyomott rendszerű 
csatornával továbbítja a sancer-tóba.
A projekt eredményeként teljes hosz-
szában 2x2 sávossá váló Vásárhelyi 
Pál utca – a harmadik körút részeként 

– megfelelő közúti és kerékpáros össze-
köttetést biztosít szeged északi és déli 
városrészei közt.

KIEMELt FELADAt 

VOLt A rÓKuS-

MÓrAVÁrOSI FŐ-

GyűjtŐ CSAtOrnA 

SAjtOLÁSOS tECH-

nOLÓGIÁVAL tör-

tÉnŐ MEGÉPítÉSE 
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a vízelvezetés alig-alig működik. Ebben 
a helyzetben nyerte meg a sTrABAG 
MMl Kft. és a Colas Alterra Zrt. alkotta 
sC BAross 2012 Konzorcium a tér faltól 
falig történő átépítését. 

A műszaki tartalom röviden, a teljesség  
igénye nélkül: 

• Meglévő aluljáró-szerkezetek elbontása kb. 
6000 m3 vasbeton szerkezet bontásával és 
13 000 m3 földmunkával.

• Kb. 6000 m2 méretű vasbeton szerkezetű 
aluljáró építése, mely csatlakozik a más 
projektek során megépült 4-es metró állo-
másához, a Keleti pályaudvarhoz, valamint 
a régi aluljáró megmaradó szerkezetéhez 
(szerkezet-, építészet, gépész, elektromos és 
egyéb munkarészekkel).

• Közművezetékek cseréje a teljes Baross tér 
területén, vagyis a Keleti pályaudvar előtt és 
a Thököly út melletti parkolóban (víz, csator-
na, gáz, elektromos, közvilágítás, közúti jelző, 
hírközlő, BKV-kábel stb.)

• Új burkolatok építése a Baross téren a Keleti 
pályaudvar előtt és mellett (a meglévő burko-
latok és alépítmények teljes bontásával), új 
közúti jelzőberendezésekkel.

• Automata öntözőhálózattal ellátott zöldfelü-
letek kialakítása a tér teljes területén és a 
Bethlen gábor utcában.

A BArOSS tÉr ÁtÉPítÉSE MÁr tíz 
ÉVE tArt, azóta, hogy a 4-es metró 
kivitelezésének előkészítéseként a 2-es 
metró kijáratát átépítették.
A Thököly út lezárásával 2006-ban 
léptettek életbe először komolyabb for-
galomkorlátozást a tér rekonstrukciója 
miatt. Az eltelt idő hosszúsága miatt már 
talán az itt élők sem emlékeznek arra, 
hogyan nézett ki a tér eredetileg. 
Mostani állapotát viszont mindenki 
láthatja, a teret ugyanis az elmúlt hat-
hét évben nem kezelte senki, rengeteg 
különböző forgalmi állapot uralkodott, így 
a burkolatok töröttek és kátyúsak lettek, 

• Troli-felsővezeték és vezetéktartó oszlopok 
kiépítése.

• Baross gábor szobrának szakszerű elbontása, 
restaurálása és új, méltó helyen, a tér 
közepén történő felállítása.

• BKV-végállomás és végállomás-épület kialakí-
tása a Thököly úti parkolóban.

• Két személy- és két teherlift kiépítése az 
aluljáró személy- és teherforgalmának 
biztosításához.

Az igen összetett munka megvalósításá-
hoz a konzorcium két projektvezetővel, 
négy építésvezetővel, egy minőségbiz-
tosítási és három vállalkozási műszaki 
szakemberrel állt fel a projektre beren-
dezett Kerepesi úti irodában. Itt egy iro-
davezető is segítségünkre van például a 
hozzánk érkező levéláradat kezelésében. 
A FIdIC sárga könyv alapján készült 
szerződés szeptemberi aláírása után a 
tervezési és kivitelezésszervezési munkák 
is gőzerővel kezdődtek meg. A munkaterü-
letet szeptember 28-án vettük át, október 
12-én pedig el is indultak a kinti munkák. 
A szerződés értelmében négy kötbérter-
hes részhatáridőt és a 2014. március 
23-i – szintén kötbérterhes – véghatár-
időt kell, hogy teljesítsük, melyből az 
első akadályt sikerrel vettük. Egy 10 kV-

szöveg: Erdős Dániel
  fotó: Erdős Dániel

CÉlEGyENEsBE FordulT A BAross TÉr  
FElÚJíTásA BudAPEsTEN. A Már TíZ ÉVE  
TArTÓ ÉPíTKEZÉsI MuNKálAToK IGENCsAK 
PrÓBárA TETTÉK A VároslAKÓK TürElMÉT, dE A VárHATÓAN 2014. MárCIus VÉGÉN 
áTAdásrA KErülő TÉr MEGÉrI A VárAKoZásT. EGy TElJEsEN MEGÚJulT BAross TErET 
KAPuNK MAJd. AZ EHHEZ sZüKsÉGEs MuNKálAToKBAN A ColAs Is rÉsZT VEsZ. 
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 reconstruction of Baross Square was 

kicked off ten years ago. Due to the long time 

that has passed since then, perhaps even 

local residents can’t recall the original shape 

of the area.

The wall-to-wall reconstruction of the square 

was awarded to the SC BArOSS 2012 

Consortium uniting STrABAG MMl Kft. and 

Colas Alterra zrt.

Subsequent to signing the contract in 

September, both design and construction-

organisation works roared ahead at full speed. 

We took over the job site on 28 September, 

and outdoor works were finally launched on 

12 October.

Taking into consideration the final deadline, the 

most critical construction phase is probably 

the reinforced concrete structure of the new 

underpass. Although the 6,000 m2 insulated 

structure is located 1 m below groundwater 

level, the actual challenge is not posed by 

structural works, but rather by the fact that 

they are to be carried out without interrupting 

the significant vehicle and pedestrian traffic 

passing through Baross Square.

BAROSS SQUARE: A DREAM COMING TRUEos fogadóhelyiséget építettünk, mely 
a korábban ideiglenes betáplálásról 
működő 2-es metró végleges áramellá-
tását biztosítja. A részhatáridős munka 
sikeres megvalósítása elsősorban Tóth 
róbert (Colas Alterra – szerkezetépítés, 
szigetelés) és Györfi Nándor (sTrABAG – 
elektromos szakág) érdeme. 
A második határidőre kell átadni a Ba-
ross tér északi oldalán lévő a járdát és 
a három sáv széles útpályát a forgalom 
részére végleges pályaszerkezettel, 
kopóréteg nélkül. A kivitelezésen 4-5 
forgókotró, 1 toronydaru, 1-2 autódaru,  
1 vákuumszivattyú, 15-20 kisgép, 40-60 
fizikai dolgozó bevetésével, nagy erőkkel 
dolgozunk.
A véghatáridő betartásához az egyik 
legkritikusabb munkarész az új aluljáró 
vasbeton szerkezetének megépítése. Itt 
nem elsősorban a szerkezetépítés okoz 
nehézséget – bár a 6000 m2-es szigetelt 
szerkezet egy méterrel a talajvízszint 
alatt épül –, hanem hogy a Baross tér 
jelentős gépkocsi- és gyalogosforgalma 
mellett kell dolgoznunk. Ez idáig öt 
különböző ideiglenes forgalomtechnikai 
állapotot is bevezettünk, de a projekt 

végére ez a szám várhatóan meghaladja 
majd a 20-at is. Jelenleg a MáV-val és 
a BKK-val is zajlanak az egyeztetések a 
Keleti pályaudvar főbejáratának 2013. 
április elejére ütemezett lezárásával 
kapcsolatban. 
A munkák szervezése során rendkívül 
nagy körültekintéssel kell eljárnunk, pél-
dául mára már a napi rutin részévé vált 
a területen dolgozó többi vállalkozóval 
való folyamatos egyeztetés. Minden ter-
vezési, kivitelezési és organizációs tevé-
kenységet koordinálni kell a kapcsolódó 
metróépítésekkel, valamint a területen 
folyó FV Zrt. és Főgáz Földgázelosztási 
Kft. saját vezetékrekonstrukciós munkái-
val is.
személy szerint örömmel és büszke-
séggel tölt el, hogy cégünk ismét egy 
szakmai kihívásokkal teli projektben, a 
4-es metró újabb szakaszán vesz részt, 
és ennek én is részese lehetek. A munka 
során felmerülő nehézségek ellenére is 
mindannyiunkat motivál, hogy 2014-ben 
egy megszépült, európai színvonalú 
Baross teret adhatunk át Budapest és 
az ország polgárainak.
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szöveg: Mércse Eszter

  fotó: Mércse Eszter

utolsó
érdi szennyvízprojekt

A ColAs 
AlTErrA 
KIVITElEZÉsÉ-
BEN VAlÓsul-
NAK MEG Érd, 

dIÓsd És TárNoK 

TElEPülÉsEK áTEMElő 

TElEPEI

érkezett az

szakaszához

Az ÉrDI SzEnnyVíztISztítÓ tELEP, 
illetve Érd, diósd és Tárnok szennyvíz-el-
vezetési és tisztítási feladatait az érintett 
önkormányzatok egységes program 
keretében oldják meg. A program része 
a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója, 
valamint a területi hálózatfejlesztés 
megvalósítása is, melynek során az 
eddig csatornázatlan lakott területek is 
rákapcsolódnak a meglévő hálózatra, 
illetve ahol szükséges, kapacitásbővítés is 
történik. Az eredeti vízjogi engedélyezési 

tervek még egy egységes programra 
készültek el, de az uniós támogatási rend-
szer változása miatt a komplett programot 
több önálló pályázati projektre bontották. 
A szennyvíztisztító telep rekonstrukciója 
elkészült, a vezetékhálózat építése a vé-
géhez közeledik, a teljes beruházás meg-
valósítása elérkezett utolsó szakaszához. 
A Colas Alterra Zrt. Közmű Igazgatóságá-
nak 11. számú Főépítés-vezetősége kivite-
lezésében valósul meg Érd, diósd, Tárnok 
települések szennyvízelvezető hálózathoz 

kapcsolódó átemelő telepeinek építése, 
illetve a rendszerszintű szaghatáskezelés.
Az Érd és Térsége szennyvíz-elvezetési 
és szennyvíztisztítási önkormányzati 
Társulással megkötött szerződésünk a 
sárga FIdIC előírásain alapul, magába 
foglalva a tervezést és kivitelezést is. 
A munkaterületet 2013. április 29-én 
vehettük át. A projekt keretében 
Érd, diósd és Tárnok területén 61 új 
szennyvízátemelő épül és 22 meglévő 
átemelő aknát újítunk fel, melyek a 
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szennyvízhálózat vezetékeit kötik össze. 
Ezen túlmenően több helyen tolózár- és 
szerelvényaknák, biofilterek, gravitációs 
és nyomott vezetékszakaszok, meteo-
rológiai mérőállomások létesülnek. 
Az Erzsébet utcai 2x450 m hosszúságú 
új nyomóvezetékkel megtörténik a bőví-
tett hálózat és a szennyvíztisztító telep 
összekapcsolása. A tervezett új aknák 
építése gépészeti és elektromos jellegű 
munkát is magában foglal, a komplett 
szaghatáskezelés pedig biofilterek 

létesítésével valósul meg. Az átemelő 
aknákba egyenként két-két Grundfos 
szivattyút építünk be, melyek közül egy 
melegtartalékot képez, illetve szárazidei 
óracsúcs idején szükség esetén rásegít 
az emelésre. Egyes aknáknál meteoroló-
giai mérőket is el kell helyeznünk. 
A tervezett átemelők rocla előre gyártott 
vasbeton csövekből valósulnak meg, két 
fő építéstechnológia alkalmazásával. 
Azokban az utcákban, ahol az építést 
nem nehezíti talajvíz, kútsüllyesztéssel 
oldjuk meg az aknák kivitelezését. 
A vágóéllel ellátott alsó aknagyűrű 
saját súlyánál fogva süllyed a talajba, 
miközben az aknamélyítő polipkanállal 
felszerelt kotrógép folyamatosan termeli 
ki a földet a gyűrű belsejéből. Az akna-
elem süllyesztése folyamatosan bizto-
sított pontos szintbeállítást igényel. Ha 
nagyobb mennyiségű talajvíz jelenlétére 
nem kell számítani, és a mélység 5 m 
alatt van, akkor nyílt árkos technológiá-
val történik a fenekelt aknaelem, majd 
a további aknagyűrűk elhelyezése. 
A szennyvízátemelőkbe telepített 
Grundfos szivattyúkhoz a gyártó által 
kifejlesztett öntisztuló aknafeneket, 
ún. sMArT Bottomot építünk be. Ez az 
üvegszál erősítésű műanyagból készült, 
előre kialakított és az átemelő aljába 
betonozott aknafenék formai kialakí-
tásánál fogva megakadályozza, hogy 
recirkulációs áramlási zónák alakuljanak 
ki az aknában, illetve szilárd anyagok 
rakódjanak az aknafenékre. 
Valamennyi átemelőnél biztosítani kell 
a vízzáróságot, illetve a 3–12 közötti 
pH-kémhatásnak való megfelelést, 
mely a Zentrilit NC adalékszer betonhoz 
adagolásával biztosítható. A Zentrilit-
adagolású vegyszerálló betonból készül 

  The Utility Agency of Colas Alterra zrt. 

is currently engaged in constructing transfer 

stations for the wastewater discharge network 

of Érd, Diósd, and Tárnok, and the related 

comprehensive odour-control system. Our 

contract is based on conditions detailed in 

the yellow FIDIC book, and includes both 

designing and construction works. We took 

over the work site on 29 April 2013. Under the 

project, 61 new wastewater transfer stations 

are to be constructed, and 22 existing transfer 

manholes – connecting different pipeline 

sections of the wastewater network – are to be 

reconstructed. In addition, bio-filters, gravity 

and pressurised pipe sections, meteorological 

sensor stations, and new manholes for gate 

valves and other fittings are to be set up at 

multiple locations. Following completion of the 

new 2x450-m-long pressurised line section 

on Erzsébet Street, the upgraded network will 

be linked to the wastewater treatment plant. 

Construction of the new manholes involves 

mechanical engineering and electrical work 

phases, while full-scale odour control is to be 

solved by establishing bio-filters.

THE ÉRD WASTEWATER PROJECT 
ENTERS ITS FINAl STAGE

előre gyártott elemek már bizonyítottak 
előző projektünkön is, a Budapesti Köz-
ponti szennyvíztisztító Telep 3. tisztítási 
fokozatának kivitelezése keretében 
megvalósuló műtárgyakban. 
A létesítmény megvalósítását a szerző-
déskötést követő 420. napig kell telje-
síteni, beleértve a próbaüzem sikeres 
lebonyolítását is. A meglévő átemelők 
gépészeti kialakítását – a végleges 
irányítástechnika, elektromosság és 
építészeti kialakítás nélkül – a kezdéstől 
számított 210. napig el kell végezni. 
Az integrált próbaüzemet a kezdéstől 
számított 300. napon kell megkezdeni.
A határidő – a megszokott módon – 
e beruházás alatt is nagyon szoros. A ki-
vitelezés több okból kifolyólag most sem 
indulhatott meg a szerződés aláírásának 
napján, így a lemaradást gyorsabb 
munka tempóval kell behozni. A munkák 
kezdetén adódtak kivitelezési nehézsé-
gek, de gyakorlott csapatunk szakmailag 
felkészülten áll a kihívások elé. 
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szöveg: Rompos Gábor 

  fotó: Éger György, Nagy Balázs

Finisben
a mezőberényi felüljáró
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A TöBB MINT 21 ToNNA 
TöMEGű TArTÓGErENdáKBÓl 38-AT EMElTEK BE 
A FElülJárÓ sZErKEZETÉBE. A FElAdAToT A ColAs HuNGárIA 
MuNKATársAI NÉGy ÉJsZAKA AlATT TElJEsíTETTÉK.

A COLAS MunKAtÁrSAI a tél folyamán 
sem tétlenkedhettek Mezőberényben. 
A szerkezetépítési munkák határidejé-
nek tartása érdekében legkésőbb 2013. 
február végéig mindkét hídnyílásba el 
kellett helyezni a tartókat. 
Korábban, még a múlt év decemberében 
elkészültek a vasút feletti nyíláshoz tar-
tozó támaszok. A közúti űrszelvényhez 
tartozó támasznál a hídszárny azonban 
nem készülhetett el, csak azután, hogy a 
cölöpalapozást részben befogadó töltés 
konszolidációs folyamatai lezajlottak, és 
január végén lehetővé tették az alapozá-
si munkákat.
A téli időjárási viszonyok mellett a 
cölöpözőgép feljuttatása a hídfőre a 
csúszós, felázott földtöltésen megoldha-
tatlan feladatnak tűnt. Csak a meszes 

talajstabilizációnak köszönhettük, hogy 
meg tudtuk oldani a helyzetet. A talaj-
stabilizációt a Colas Út erre szakosodott 
részlege egy gyors döntést követően, 
egy nap felkészülés után szintén egy 
nap leforgása alatt készítette el.
A hídgerendák beemelését mindkét 
nyílásba végül az eredeti terv szerint, a 
MáV-val egyeztetve az éjszakai vágány-
zári időszakban végeztük el. A munkát 
nehezítette, hogy a viszonylag rendszer-
telenül közlekedő éjszakai tehervonatok 
miatt kisebb-nagyobb megszakításokat 
kellett tartani. A két hídnyílás egyenként 
19 darab előre gyártott ITG-90/28,8 
(C40/50-24/KK f 50 vz5) tartóit négy 
éjszaka alatt emeltük be. A tartók mé-
retei is impozánsak voltak: darabonként 
28,8 méter hossz és 21,14 tonna tömeg. 

A tartók mérete, tömege és a villamosí-
tott vasútállomás szabta körülmények 
miatt az ország egyik legnagyobb, 400 t 
teherbírású mobildaruja végezte az eme-
léseket. További logisztikai feladat volt 
annak biztosítása, hogy a kb. 20 km-re 
lévő Békéscsaba állomásra vasúton du-
naújvárosból érkező tartóelemek – me-
lyek a helyszínre már közúton érkeztek 
külön útvonalengedéllyel és kísérettel 

– úgy érkezzenek, hogy a mérnökök által 
előzetesen jóváhagyott sorrendben 
tudják beemelni őket.

 In order to keep the set deadline for 
structural works, girders were to be installed in 
both spans before the end of February 2013.
Despite nighttime track closures being 
occasionally interrupted by passing freight 
trains, the girder-placement works were 
completed on schedule in co-operation 
with Máv (Hungarian State railways). The 
installation of the 19 pieces of pre-fabricated 
girders for each span was finished over the 
course of four nights. In addition to their length 
of 28.8 m, the 21.14-tonne weight gives a 
general idea of the size of the beams. Due to 
those vast dimensions, and characteristics 
of the electrification system at the nearby 
railway station, lifting operations were carried 
out with one of the largest mobile cranes in 
Hungary, which has a capacity of 400 t. From 
Dunaújváros, the girders were transported 
by train to the Békéscsaba railway station – 
located some 20 km from the overpass – to 
complete their journey to the site by road. In 
terms of logistics, organisation was critical, 
since the girders had to arrive in a pre-defined 
order, corresponding to the placement 
sequence previously approved by the engineer.

BEAMS AlREADY IN PlACE AT THE 
MEzőBERÉNY OVERPASS
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szöveg: Fodor Tamás

  fotó: Balogh Gábor

A NAGy lÉTEsíTMÉNyEK 
FőIGAZGATÓsáGáNAK
JElENlEGI lEGNAGyoBB VíZIMűTárGy-ÉPíTÉsE 
FolyIK A sZAMos–KrAsZNA KöZI árVíZsZINTCsöKKENTő TároZÓ ProJEKTJÉN. 

Szamos–Kraszna 
közi	árvízszintcsökkentő tározó



MuNKÁINK

Az előkészítő földmunkák után elsőként 
a műtárgy és a hozzá kapcsolódó szárny-
falak vasbeton résalapozása készül, 
majd a műtárgy alaplemeze öt részben, 
párhuzamosan a kész alaplemezeken 
a 13 pillérrel, több betonozási ütemben 
a két szélétől befelé indulva. A közép-
ső, hetedik pillér alatt mélyvezetésű 
tájgazdálkodási csatorna épül, melynek 
segítségével a mezőgazdasági célú sza-
bályozott vízellátást lehet biztosítani a 
tározó területén belül. A pillérek építését 
követően a 12 db 8 m-es nyílásba kerül-
nek be az acél szegmenstáblák. Nyílá-
sonként két íves acél szegmenstáblát és 
ideiglenes zárást biztosító acél síktáblát 
építünk be. Ezt követi az elő- és utófenék 
megépítése, majd a pillérek tetejét 
összekötő két forgalmi sávot biztosító 
üzemi híd kivitelezése. A hídra a szárny-
falakhoz vezető töltéskoronán megépített 
burkolt úton lehet majd eljutni.
A zsilipek kivitelezése idén áprilisban 
kezdődött, a vízbeeresztő műtárgy föld-
munkáit és résalapozását tavaly novem-
berben kezdtük el. A résalapozás januári 
befejezése után kezdődhetett a teljes 
műtárgy alatti szerelőbeton elkészítése, 
majd a felszín feletti szerkezetépítés. 
Jelenleg az alaplemezek ötödik, utolsó 
része készül. A tervezett 13 db pillérből 
3 db elkészült, 7 db 60%-os készültségi 
szinten áll, a maradék három építése 
pedig az alaplemez teljes elkészülte 
után kezdődik. Az előfenék és az árvízvé-
delmi töltés építése hamarosan szintén 
megkezdődik. A betonacél-szerelés gya-
korlatilag folyamatosan történik, össze-
sen kb. 1200 tonnát kell beépítenünk. 
Az építkezés gördülékenységét segítik a 
telepített toronydaruk és a közvetlenül 
a műtárgy közelébe telepített szerkezeti 
betonkeverőnk. A projekt betonszükség-
lete kb. 20 000 m3. 

  The Szamos-Kraszna flood-control 

reservoir is the Major projects Division’s 

largest ongoing water-engineering job.

Once completed, the flood-control reservoir 

will allow the reduction of water levels by 60-

80 cm on the river Szamos in case of severe 

floods. The complete facility is made up of 

a closed (partially already existing) system 

of embankments, the water-level-regulating 

locks, and the water-inlet and -outlet 

structures. The embankment system encloses 

an area of 51 km2, creating a reservoir 

capacity of 126 million m3.

Following preparatory earthworks, the 

reinforced concrete sheet-pile foundation 

for the main structure and the adjacent wing-

walls must be prepared. The foundation slab 

for the structure is to be built in five segments, 

simultaneously with the 13 piers on the 

completed slabs, starting at the outermost 

ones and proceeding inwards in multiple 

concreting phases. Under the intermediate 

pier (no. 7), a land-management channel 

is to be established, which will facilitate 

agricultural water supply on the area of the 

reservoir. Once the piers are finished, the 

steel gates are to be installed in the 8-m-wide 

openings. Two arched-steel gates and one 

flat-steel gate – the latter providing temporary 

locking – will be installed into each of the 12 

openings. The upstream and downstream 

sections are to be constructed in the next step, 

followed by erection of the two-lane service 

bridge linking the top of the piers. The road to 

the bridge is to be set up on the embankment 

crown leading up to the wing-walls.

SzAMOS-kRASzNA FlOOD-
CONTROl RESERVOIR

Az ÉPítKEzÉS 
GörDüLÉKEny-
SÉGÉt SEGítIK 
A tELEPítEtt 
tOrOnyDAruK 
ÉS A MűtÁrGy 
KözELÉBE 
tELEPítEtt 
SzErKEzEtI 
BEtOnKEVErŐnK. 

Az ÁrVízSzIntCSöKKEntŐ tÁrOzÓ 
megépítésével lehetőség nyílik arra, 
hogy kimagaslóan nagy árvíz esetén 
a szamoson levonuló ár szintjét akár 
60-80 cm-rel csökkentsék. A teljes léte-
sítmény egy zárt – részben már meglévő 

– gátrendszerből, a vízszintszabályozó 
zsilipekből, illetve a vízbeeresztő és 
vízleeresztő műtárgyból áll. A gátrend-
szer a Mátészalka, Tunyogmatolcs és 
szamosszeg települések által körbezárt 
háromszögben 51 km2 területet zár kör-
be, 126 millió m3 víztározó térfogattal.
A beruházás fővállalkozója a KE-VíZ 21 
Zrt., KöTIVIÉP’B Kft., KöZGÉP Zrt. alkot-
ta konzorcium. A Colas Hungária mint 
nevesített alvállalkozó a műtárgyépítés 
feladatának oroszlánrészét kapta. A víz-
beeresztő műtárgy, valamint a Z1 és Z2 
zsilipek cégcsoporton belüli kivitelezésé-
ben a Colas Alterra is részt vesz.

Tervünk szerint év végéig a zsilipeknél 
teljes lesz a szerkezeti készültség, a 
vízbeeresztő műtárgynál megépülnek 
a pillérek és a szárnyfalak, helyükre 
kerülnek a zsiliptáblák, és szeretnénk az 
üzemi híddal is minél nagyobb készült-
ségi fokot elérni. A projekt véghatárideje 
2014 novembere.
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A COLAS KÜLFÖLDI munkái

Megújult	a	sydney-i	kikötő	híres	hídja
® Nyolcvan évvel az átadást követően felújítottuk a világ legszélesebb hídját a sydney-i kikötőben. A 12 000 m2 
területű burkolat felújítását az ausztrál Colas két leányvállalata végezte. A munkához a sami Bitumen Technologies 
szállította a modifikált bitument, az srs roads pedig a szigetelő réteg megépítéséért volt felelős.
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÷Ausztrália

sydney
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34ASztALOS ÉVA		
MunKAüGyI ELŐADÓ 
®  COLAS ÉSzAKKŐ
Éva	2009	júniusa	óta	dolgozik	a	Colas	
Északkő	tarcali	központjában	mint	
munkaügyi	előadó.	jogászként	végzett	
a	Miskolci	egyetemen,	majd	később	
ugyanitt	posztgraduális	képzés	kere-
tében	közgazdasági	tanulmányokat	
is	folytatott.	Éppen	ezért	örül,	hogy	
munkaköre	pénzügyi-számviteli	fel-
adatokkal	bővült	az	elmúlt	időszakban.	
rajong	a	jó	éttermekért,	a	különleges	
ételekért	és	a	finom	tokaji	borokért.	
egy	kellemes	vacsora	jelenti	a	tökéle-
tes	kikapcsolódást	számára.
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FILIP GÁBOr  
ÉPítÉSVEzEtŐ   
®  COLAS ALtErrA
2002	óta	erősíti	az	Alterra	csapatát	
gábor,	aki	olyan	extrém	munkákban	
vett	részt,	mint	a	szegedi	főgyűjtő,	
ahol	először	használtak	hazánkban	
ePB	pajzsot,	vagy	a	duna	alatti	
átvezetés,	ahol	1600	méter	dN	1400	
átmérőjű	vezeték	épült	a	folyam	alatt.	

„Az	év	dolgozója	cím	számomra	nagy	
megtiszteltetés,	egyrészt	azért,	mert	
a	korábban	nyertes	kollégákat	nagyon	
tisztelem	és	rengeteget	tanultam	
tőlük,	másrészt	szerintem	a	közmű	
igazgatóságon	sokan	megérdemelték	
volna	a	tavalyi	teljesítményük	alapján,	
és	egy	erős	mezőnyben	nyerni	az	igazi	
elismerés.”	–	mondta	a	kitüntetett.
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36SEBEStyÉn BALÁzS 
ÉPítÉSVEzEtŐ  
®  COLAS út	
Pályafutását	2002-ben	az	egút	tatai	
főmérnökségén	kezdte	művezetőként.	
Az	elmúlt	években	építésvezetőként	
több	kiemelt	jelentőségű	projekt	kivite-
lezési	munkáin	dolgozott.	A	4-es	metró-
hoz	kapcsolódó	felszíni	beruházásokon,	
valamint	a	tavaly	átadott	csepeli	ge-
rincút	kivitelezési	munkáin	elért	ered-
ményei	miatt	választották	2012-ben	
az	év	dolgozójának.	szabadidejében	a	
komáromi	öregfiúk	csapatában	focizik.
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KALMuSz CSABA 
KOntrOLLEr  
®  COLAS HunGÁrIA
Csaba	2003-ban	végzett	a	Budapesti	
Corvinus	egyetem	pénzügy	szakirá-
nyán.	A	Colasnál	2011	augusztusa	
óta	dolgozik	a	gazdasági	területen,	
főbb	feladatai	pénzügyi	jelentések	
előkészítése,	az	adatgyűjtés	és	rend-
szerezés,	illetve	a	párizsi	központnak	
való	adatszolgáltatás.	korábbi	munkái	
miatt	beszél	oroszul,	szabadidejében	
legszívesebben	kedvesével	járja	Buda-
pest	utcáit,	érdekes	helyek,	épületek,	
látnivalók	után	kutatva.
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KISS jÁnOS		
ÉPítÉSVEzEtŐ 
®  COLAS HunGÁrIA nLFI 
2005-ben	a	kőröshegyi	völgyhíd	épí-
tésén	kezdte	pályafutását	a	Hídépítő	
színeiben	munkahelyi	technikusként,	
majd	a	Mahídnál	vett	részt	az	M7-es	
egyik	tolt	hídjának	építésében	Bala-
tonkeresztúron.	A	Colashoz	2008-ban	
érkezett,	ahol	az	M6-os	szebényi	és	
sió	hídjait	követően	az	M0-s	több	
hídján	dolgozott.	A	karcagi	termál-
fürdő	építését	már	építésvezetőként	
irányította,	jelenleg	pedig	a	hárosi	du-
na-híd	pályalemez-építésén	dolgozik.	
szabadidejét	5	éves	kisfiával	tölti,	ha	
ideje	engedi,	horgászik.
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  ÉVA ASZTALOS ® COLAS ÉSZAKKő
Éva has been working at Colas Északkő’s Tarcal 
headquarters as an employment administrator since 
June 2009. She earned her law degree at the University 
of Miskolc, where she later returned to complete a 
postgraduate course in economics; hence she was 
pleased when she was trusted with financial and 
accounting responsibilities. Éva is passionate about 
fine restaurants, special dishes, and excellent Tokaji 
wines. Having a pleasant dinner is her favourite way of 
spending free time. 

GÁBOR FILIP ® COLAS ALTERRA
Gábor has been a valuable member of Alterra’s team 
since 2002, working as a site manager on some of the 
company’s most extreme jobs, such as the Szeged 
main collector (where an EpB shield was used for the 
first time in Hungary), or the crossing under the Danube, 
where 1,600 m of DN 1400 diameter pipeline was built 
underneath the riverbed. “Being chosen employee of 
the year is flattering, on one hand, because I respect 
the previous winners, and I have learned a lot from 
them. On the other hand, many of my colleagues at 
the public Utility Directorate would have deserved this 
award based on their performance last year, and being 
picked from a group of such worthy people is a true 
honour.”

BALÁZS SEBESTYÉN ® COLAS ÚT
Balázs began his career in 2002 as a foreman at 
EGÚT’s Chief Engineering in Tata. In recent years, he 
has worked on a number of high-priority projects as 
a site manager. He was named employee of the year 
to recognise his accomplishments regarding surface 
development jobs related to Budapest’s Metro 4 
project, and the construction of the Csepel ridge-road. 
In his spare time, Balázs plays football for a local 
Komárom squad.

CSABA KALMUSZ ® COLAS HUNGÁRIA
Csaba graduated from the Corvinus University of 
Budapest in 2003, specialising in financial studies. He 
has been working for Colas as a controller since 2011, 
where his primary duties include the preparation of 
financial reports, the collection and classification of 
data, and data supply to the paris headquarters. As a 
result of his previous jobs, he is fluent in russian. His 
favourite pastime activity is strolling down the streets 
of Budapest with his sweetheart, seeking interesting 
spots, buildings, and sights to discover.

JÁNOS KISS ® COLAS HUNGÁRIA MAJOR PROJECTS DIVISION
János began his career at Hídépítő, working as a 
site technician at the Kőröshegy viaduct project 
in 2005. Subsequently, while employed by 
Mahíd, he participated in the construction of an 
incrementally launched bridge on motorway M7 near 
Balatonkeresztúr. He arrived to Colas in 2008, where 
he worked on the Szebény and Sió bridges of motorway 
M6, as well as on some of the M0’s engineering 
structures. After being promoted to site manager, he 
was in charge of operations at the Karcag thermal spa. 
Currently, he works on the deck-slab construction for 
the Háros Danube bridge. He spends most of his free 
time with his five-year-old son, and likes to go fishing, if 
he has the chance.

OUR COllEAGUES
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  Our days on the job are riddled with 
challenges, which inspire us to seek ways to 
improve. Our employer appreciates the replies 
given to those challenges, our devotion, and 
the desire for continuous development. These 
were the factors we were determined to honour 
when the Employee of the Year award was 
founded back in 2010, and our goal remains 
unchanged: encouraging our colleagues to deliver 
continually outstanding results, and to express our 
appreciation and gratitude towards co-workers 
performing extraordinary accomplishments.

EMPlOYEES OF THE YEAR HONOURED 
FOR THE THIRD TIME

LEHEt, HOGy SOKAK SzÁMÁrA 
ŐrüLtnEK tűnnEK azok, akik a mai 
gazdasági, munkaerő-piaci és főként épí-
tőipari helyzetben a munkájukat kihívás-
nak, maradandó alkotásnak tekintik, de 
ahogyan mi látjuk, ők a mi példaképeink! 
ők azok, akiktől a Colas neve mindig 
egyet jelent a minőséggel, a magas szin-
tű szakmaisággal, az elhivatottsággal. 
ők azok, akik a Colasnál nemcsak egy 
munkahelyet találtak, és bár a foglalko-
zásukat nem gyakran sorolják a hivatá-
sukhoz, ők mégis hivatást gyakorolnak, 
szakma helyett. ők azok, akik valóban 
a fejlődés motorjai. ők azok, akik a 
puszta létükkel inspirálják a körülöttük 
dolgozókat. 
Mi is kell ahhoz, hogy valaki kiemelkedő 
teljesítményt nyújtson? Nyilván kell 
megszállottság, szakmai elhivatottság, 
és kell egy hely, ahol lehetőség nyílik 
megszállottan, szakmailag elhivatottan 
dolgozni, egy hely, ahol ezt értékelik. 
örömmel mondhatom: jó helyen vagyunk. 
Mindennapjaink kihívások között telnek, 

melyek folyamatos fejlődést tesznek le-
hetővé számunkra. Munkáltatónk pedig 
értékeli a kihívásokra adott válaszainkat, 
folyamatos fejlődés iránti igényünket és 
elkötelezettségünket. Az elkötelezettség 
olyan hűséges hozzáállás, amely egy 
közösség vagy cél elérése érdekében 
kifejtett kemény munkában, rendszeres, 
elszánt, rendíthetetlen tevékenységben, 
támogatásban nyilvánul meg. Éppen ez 
az, ami megkülönbözteti az év dolgozóit. 
ők aktívan tesznek a vállalatért, közös 
céljaink eléréséért. Ez volt az a plusz, 
amit mindenképpen méltányolni szeret-
tünk volna, amikor 2010-ben elindítottuk 
az év dolgozója díjat. 
Célunk pedig az, hogy további kima-
gasló eredményekre ösztönözzük 
munkatársainkat, és megbecsülésünket, 
elismerésünket fejezzük ki a kimagasló 
eredményt elért munkatársaknak. 
szerencsések vagyunk, mert a vezető-
ség felismerte, hogy az egyik legjobb 
módja az eredményes működésnek, fel-
lendülésnek és az építőiparban kivívott 

érdemeink megtartásának, és további 
gyarapításának az, ha a szakmai tudás-
ra, a tapasztalatra és elkötelezettségre 
alapozunk. Ezek az értékek vállalatunkat 
és munkatársait jellemzik, és ezek meg-
tartása, ösztönzése kulcsfontosságú. 
őszintén remélem, hogy ez a jövőben is 
így marad, és az év dolgozóira mindig 
emlékezni fogunk.

szöveg: dr. Révész Margit
 fotó: Balázs Ádám

Harmadik alkalommal
adtuk át az Év 
dolgoZója
díjakat	2012-ben
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  The graphic artist’s exhibition, entitled 
“Step Into the Fabulous World of Fairy Tales”, was 

staged at our Bécsi road conference room.
Usually a venue for conferences, training 
courses, and other professional gatherings, the 
meeting room of the Technology Directorate’s 
Bécsi road office building accommodates 
exhibitions more and more often. The “gallery” that 
previously displayed works from the Colas photo 
competitions and our recent children’s art contest 
again served as an art hall last December. We 
organised an exhibition of graphic artist Csaba 
Szenteczki’s illustrations based on fairy tales.
The pieces on display will decorate Nóra végh’s 
upcoming book, Csillagmesék. However, this is 
not the first time the artist prepares illustrations 
for children’s storybooks: Gergely péterfy’s volume, 
Misikönyv – already available in bookstores – is 
also embellished by Csaba Szenteczki’s graphics.
Hopefully, the Colas Bécsi road “gallery” will 
provide a showcase for more works of art in the 
near future.

CSABA SzENTECzkI ExHIBITION AT BÉCSI ROAD 

szöveg: Szakács-Fehérváry Gábor
 fotó: Dr. Vinczéné Görgényi Ágnes

A tECHnOLÓGIAI IGAzGAtÓSÁG 
BÉCSI útI tÁrGyALÓtErME a kon-
ferenciák, képzések és egyéb szakmai 
összejövetelek között egyre többször 
működik kiállítótérként. A Colas házi 
fotópályázatain, illetve legutóbb a gyer-
mekrajzpályázaton készült műveknek 
otthont adó „galéria” tavaly év végén 
ismét művészeti kiállítóteremmé válto-
zott. „lépjen be a mesék varázslatos 
világába” címmel szenteczki Csaba gra-
fikusművész illusztrációiból tartottunk 
kiállítást. 

Nem ez az első alkalom, hogy a művész 
mesekönyv-illusztrációkat készít. A kiál-
lításon látható, Végh Nóra Csillagmesék 
című, hamarosan megjelenő meseköny-
véhez készült művek mellett Péterfy Ger-
gely Misikönyv című, a könyvesboltokban 
már fellelhető kötetét is szenteczki 
Csaba grafikái teszik még értékesebbé.
reméljük, hamarosan újabb műveknek 
szolgálhat otthonául a Colas Bécsi úti 
„galériája”.

„lÉPJEN BE A MEsÉK 
VAráZslATos VIláGáBA” 
CíMMEl NyílT KIállíTás A GrAFIKusMűVÉsZ 
IllusZTráCIÓIBÓl A BÉCsI ÚTI 
KoNFErENCIATErEMBEN

Szenteczki Csaba
a Bécsi útonkiállítása
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szerkesztette: Kiss Andrea (forrás: www.holloko.hu)

  fotó: Tourinform Hollókő

Hollókő
AZ EGyIK lEGsZEBB MAGyAr FAlu 
A VIláGöröKsÉG rÉsZE
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 A gem of Hungary’s palóc region, 
Hollókő presents the uniform palóc style 
of architecture in an intact form. The most 
precious part of the settlement is the old 
village centre with its 58 protected buildings 

– preserved masterpieces of 17th-century 
architecture. The houses standing today 
were constructed after the great fire of 
1909; however, they still manage to retain 
their authentic appearance and a unique 
atmosphere of bygone ages.
The historic ruins of the hilltop castle here 
dominate the countryside. From the mediaeval 
walls, one can look around to see the small 
plots of the old vineyard – a reminder of how 
locals created lasting beauty even while 
working hard to earn a living.
The castle was captured by the Turks in 
1552. During the country’s 150-year-long 
Ottoman occupation, it was alternately held 
by Turkish and Hungarian forces, but neither 
side considered the castle important enough 
to erect further fortifications. Ultimately, 
polish king Jan Sobieski liberated the castle 
from Turkish rule in 1683 – by that time, 
however, the stronghold had lost its defensive 
significance. It soon became deserted, and 
the abandoned castle slowly fell into decay.
Its reconstruction was finished in 1996. 
The two sheds in the outer bailey house a 
permanent exhibition presenting the history 
of the castle, along with displays about the 
research and the reconstruction process.

MEETING POINT: HOllÓkő

A SzELíDEn HuLLÁMzÓ PALÓC tÁj 
legszebb gyöngyszeme Hollókő. A falu, 
mint az épített és táji környezet eme 
páratlan harmóniája, 1987 óta része a 
világörökségnek.
A Cserhát ölelő karjai úgy védték meg 
a völgyben meghúzódó kis házakat a 
századok zord szelétől, hogy a falu 
megőrizhette eredeti varázsát. Palócföld 
éke s egyben Közép-Európa legépebben 
megmaradt, egységes palóc építészeti 
stílust tükröző faluja Hollókő. legnagyobb 
értéke az ófalu nagy részét kitevő, 58 
védett épületet magába foglaló falure-
zervátum, mely őrzi a XVII. századi népi 
építészet remekműveit. A napjainkban is 
megcsodálható épületek az 1909-es tűz-
vész után épültek, de megőrizték eredeti 
formájukat, és őrzik továbbra is letűnt 
korok hangulatát.
lakói a palócok, akik ősi hagyományaik 
mellett mai napig őrzik színes, gazda-
gon díszített viseletüket. A teljes viselet 
az 1870-es és 1880-as években ala-
kulhatott ki, mely többször is változott. 
Napjainkban is megcsodálható öltöze-
tük mindössze az 1930-as évek tájékán 
öltött végleges formát.
A férfiak szűk fekete nadrágot, hímzett 
gyolcsinget és pitykével, hímzéssel 
díszített posztólajbit viselnek. Fekete, 
alul keskeny csíkban hímzett klott 
szakácska (kötény) kerül a derekukra, 
melyet széles tarka szalaggal díszítenek. 
Fejüket fekete pörge kalap takarja, míg 
lábukon csizmát viselnek.
Jellegzetesebb és jóval díszesebb a 
rövid, sok szoknyás női viselet, melynek 

valamennyi darabja igazi mestermunka. 
A térdet alig takaró, szedett (ráncolt), 
vászon alsószoknyákból hétköznap 
mindössze kettőt használtak, és az asz-
szonyok fejét díszítő „menyecske” (főkö-
tő) is rojt nélküli változatban jelent meg. 
ünnepnapon azonban 7-8 alsószoknya 
fölött díszes selyem- vagy kasmírszok-
nya ringott a derekukon, míg a lányok 
vasalt szoknyából akár 15-20-at is ma-
gukra öltöttek. A szoknyák elé gazdagon 
hímzett fekete selyemszakácskát vagy 
klott kecelét (ráncolt kötény) kötöttek. 
Finom, gyolcs vagy bíbor (csipke) ingváll 
és színes rojtokkal díszített vállkendő 
egészítette ki az öltözetet. 
szinte uralja a tájat a történelmet idéző 
várrom, ahonnan a tekintet száll, mint a 
madár, megpihenve az öreg szőlőhegy 
sugarasan szétterülő kis parcelláin, em-
lékeztetve bennünket arra, hogy e falu 
szorgalmas lakói nehéz munkájuk köz-
ben is maradandó szépséget alkottak.
1552-ben török kézre került a vár, mely 
a közel 150 éves török uralom alatt 
felváltva volt török és magyar kézen, 
ám megerősítésére senki sem fordított 
gondot. Véglegesen 1683-ban sobieski 
János lengyel király szabadította fel a 
török iga alól, ám védő funkciója ekkor-
ra megszűnt, a katonák elhagyták, és a 
magányosan álló kis végvár megkezdte 
folyamatos pusztulását. 
Helyreállítása 1996-ban fejeződött be. 
A külső várudvaron álló két gazdasági 
épületben kiállítás mutatja be az erődít-
mény történetét, kutatását, helyreállítá-
si munkálatait.

A hollókői turizmus legfontosabb prog-
ramja a Húsvéti Fesztivál. Ekkor a falu 
apraja-nagyja díszes népviseletet ölt 
magára, s két napon keresztül megele-
venednek a falu régi szokásai.



kitekintő

44
szerkesztette: Szakács-Fehérváry Gábor

  fotó: Future of Media

ULTRABALATON 2013:
minden eddiginél  

MINDEN EDDIGINÉL  
több	Colas-csapat, 
jobb eredmények 

soHA NEM állTAK ANNyIAN 
rAJTHoZ A ColAsTÓl, MINT AZ IdEI 
ulTrABAlAToNoN. NÉGy CsAPATBAN, össZEsEN 36-AN KErülTÉK 
MEG A BAlAToNT JÚNIus 1–2-áN A ColAs sZíNEIBEN. AZ IdÉN HETEdsZErrE MEGrENdEZETT 

FuTÓVErsENyEN A ColAs AlTErrA És A ColAs+ CsAPATA NEGyEdsZEr, A ColAs ÚT PEdIG MásodsZor VáGoTT NEKI A 212 KM-

Es TáVNAK, őK VIsZoNT röGTöN KÉT GárdáVAl: EGy TíZFős És EGy EXTrÉM öTFős CsAPATTAl.
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 In four teams, altogether 36 runners 
wearing Colas colours ran a complete circle 
around lake Balaton on 1-2 June. This year, 
competitors had to complete 31 legs, each of 
those between 3 and 14.5 km long. Bringing 
in some “reinforcement” from outside the 
company, the Colas+ team shaved 2 hours and 
48 minutes off last year’s result, finishing 39th 
among 284 competing teams with an overall 
time of 17 hours and 14 minutes, thus coming 
in first from the Colas squads. The ten-strong 
team from Colas Út managed to improve 
their previous time by 1 hour and 18 minutes, 
and finish in the remarkable 109th position, 
while Colas Alterra crossed the finish line at 
3:35 a.m. instead of the estimated 6:00 a.m., 
coming in 115th and clocking a time 1 hour 
and 50 minutes better than last year.
With respect to both their category and their 
astonishing effort we have to salute the 
Colas Út team, with each of the five members 
running a complete marathon over a span of 
18 hours and 22 minutes to cross the finish 
line in 90th place. They deserve to be praised 
for this truly remarkable achievement. very few 
would be able to repeat that after you!
We wish you a great race next year, with the 
competition having a hard time keeping up 
with you. Congrats to everyone!

UlTRABAlATON 2013

A 2013-AS uLtrABALAtOn az eddig 
megszokottakhoz képest nem Tihanyból, 
hanem a balatonaligai Club Aliga mellől 
indult szombat reggel, illetve itt is ért 
véget vasárnap hajnalban. A tavalyi ká-
nikulához képest igen kedvező időjárás 
fogadta a rajthoz állókat, az időjárás-elő-
rejelzés szerinti záporok azonban sajnos 
rendre meg is érkeztek. délelőttre, dél-
utánra és az esti órákra is jutott egy-egy 
felhőszakadás-szerű hidegzuhany a futók 
és kísérőik nyakába. Talán csak néhány 
futó mondhatta magát szerencsésnek, 
hogy egyszer sem kellett szakadó eső-
ben teljesítenie a kijelölt távot. 
Idén összesen 31 szakaszon 3 és 
14,5 km közötti távokat kellett teljesíteni-
ük a rajthoz állóknak. 2013-ban ugyan ki-
maradt a Tihanyi-félsziget az útvonalból, 
de Pécsely és dörgicse felé egy új, több 
mint 200 méteres szintkülönbségű sza-
kasszal bővült a Balaton-kerülő verseny, 
amely komoly kihívást jelentett, de a 
hónapok óta a versenyre készülő futóink 
számára ezúttal sem volt leküzdhetetlen 
akadály.
A Colas+ „idegenlégiósokkal” megerősí-
tett csapata a tavalyi idején 2 óra 48 per-
cet javítva 17 óra 14 perces idővel a 284 
induló csapatból a 39. helyet szerezte 
meg, ezzel elsőként ért célba a Colas há-
ziversenyén. A tavalyinál 1 óra 18 perc-
cel hamarabb, az előkelő 109. helyen ért 
célba a Colas Út 10 fős csapata, a Colas 
Alterra pedig több mint 1 óra 50 perccel 
gyorsabban, az előzetes reggel 6 órai 
célba érkezéshez képest 3:35-kor tépte 
át a célszalagot a 115. helyen.
Idén se feledkezzünk meg Molnár 
Gergelyről és Venczel Zoltánról, akik 
bringán teljesítették az embert próbáló 
212 km-es távot.

Mind a kategóriát, mind pedig az elképesz-
tő teljesítményt tekintve külön említésre 
méltó a Colas Út 5 fős csapata, akik 18 
óra 22 perc alatt fejenként le futottak egy-
egy maratoni szakaszt és az „éj leple alatt” 
a 90. helyen futottak át a célon. A hatal-
mas teljesítményért külön elismerést ér-
demelnek. Nem sokan lennének képesek 
utánatok csinálni a hétvégi futamot!
Kívánjuk, hogy jövőre se legyen könnyű 
a nyomotokba érni! Gratulálunk minden-
kinek!

A CSAPAttAGOK:
Colas Alterra: Balázs Ádám, Bartha Árpád, 

Erdős Dániel, Erdős Tamás, Gál László, 

Görbedi László, Kárai Mátyás, Kimmelné 

Dombi Ágnes, Molnár Máté, Pappert Attila

Colas+: Bakti Zoltán, Gonda József, Kengyel 

Ádám, Kiss László, Lévai-Balogh Annamária, 

Lukács András, Roszik Gábor, Stummer 

Ernő, Szanyi Tamás, Vajkovics Károly, 

Vona Szabolcs

Colas út 10: Bartók Szabolcs, Csufor 

Sándor, Földesi Csaba, Hegedűs Áron, 

Király Lajos, Kulyassa Laura,  

Sebestyén Balázs, Szabó Martin,  

Szeles Gergő, Szőcs Péter

Colas út 5: Cselédi Nóra, Pilisy Péter,  

Tóth Sándor, Tóth Tamás, Zsíros Róbert

tÁMOGAtÓK:
Colas Alterra: 

Logisztika: Bujdos Péterné

Bringás kísérő: Halász Tibor 

Szállítás: Kulics Géza 

Bringás/autós kísérők: Léránt András, 

Márton-Szűcs Tímea 

Colas+:

Bringás kísérők: Balogh Mária, Benes Lilla, 

Csamangó Zoltán, Juhászné Sávolyi Judit,  

Somogyi-Hay András, Szakács-Fehérváry 

Gábor

Colas út:

Sofőrök: Angyal Tamás, Bányavári Gábor, 

Bíró István, Bozó Zoltán, Kádasné Pacsuta 

Ildikó Mayer Gyula, Molnár Ferenc, Németh 

István, Répási László, dr. Révész Margit, 

Takács Bálint, Vibihál Balázs

Bringás kísérők: Gali Tibor, Litványi Károly, 

Molnár Katalin, Novák-Szalkai Andrea, 

Pázmándi Dávid, Poszpisek Anikó,  

Zsák Melinda

Fotók: Jaszenák Zsuzsanna

Hadtáp: Tasi Zoltán

A COLAS CSAPAtAI 
öSSzESEn KözEL 
6 ÓrÁt jAVítOttAK 
tAVALyI 
ErEDMÉnyüKön



Technológia ÉS gÉPÉSZeT

46
szöveg: dr. Vinczéné Görgényi Ágnes, Gonda József

 fotó: CST

tanulmányúton

-benCsta
öTNAPos 
láToGATásT 
TETT 
A TECHNolÓGIAI 
IGAZGATÓsáG KÉT TAGJA 
A ColAs CsoPorT 
FrANCIAorsZáGI 
TECHNolÓGIAI 
KöZPoNTJáBA, 
A CsT-BE. A HáZIGAZdáK  

rÉsZlETEsEN BEMuTATTáK  

A MAGyAr KüldöTTsÉGNEK  

AZ oTT FolyÓ MuNKáT.

A COLAS CSOPOrt tECHnOLÓGIAI 
központjába, a CsT-be (Campus 
scientifique et Technique) látogatott a 
Technológiai Igazgatóság. dr. Vinczéné 
Görgényi ágnes és Gonda József tanul-
mányútjára a Párizs melletti Magnyban 
került sor.
Az ötnapos látogatás alatt megismer-
hették a különböző aszfaltvizsgáló labo-
ratóriumi helyszíneket, ahol a kiemelt 
operatív megrendelések mellett többnyi-
re speciális fejlesztésekkel foglalkoznak 
francia kollégáink. A Francia állami Út 
és Infrastruktúra Intézet (Institut des 
routes, des rues et des Infrastructures 
pour la Mobilité – IdrrIM) által szer-
vezett aszfalt modulus körvizsgálat 
eredményeit is kiértékelték. Ebben 
egyébként a Colas Hungária Központi 
labor is részt vett az indirekt hasítás 
(ITCy) vizsgálattal. 
Az aszfaltmerevségi modulus megha-
tározásával kapcsolatos kutatásokról, 
valamint a rAP aszfalt keverékekben 

való különböző mennyiségű felhaszná-
lásának tapasztalatairól és a merevségi 
modulusra gyakorolt hatásáról is szó 
esett az eszmecserén. Ezt követően 
hasznos gyakorlati tájékoztatást 
hallhattak kollégáink a különböző zaj-
csökkentő aszfaltokról, a Miniphone-ról, 
a rugosoftról vagy éppen a Nanosoftról. 
A zajcsökkentő aszfaltok laboratóriumi 
zajmérése külön érdekességnek szá-
mított. Ennél a méréstípusnál az ún. 
impedanciacsőbe helyezik az aszfalt 
próbatesteket, a mérésben szerepet 
játszik a hangjelgenerátor, az erősítés és 
a jelfeldolgozás is.
A magyar küldöttségnek lehetősége volt 
részleteiben is megtekinteni a bitumen-
laboratóriumot, majd előadást hallottak 
a bitumenek szerkezetéről, összetéte-
léről, jellemzéséről és vizsgálataikról, 
illetve a túlmelegítés következményeiről. 
A bitumenek elemzésére szolgáló speciá-
lis spektrométereket és kromatográfokat 
különösen érdekesnek találták. A kémiai 
analitika jelentősége, hogy a visszanyert 
bitumenekben kimutathatóvá válik az 
oldószer jelenléte, így meghatározható 
a desztilláció végpontja. A bitumenemul-
ziós laboratóriumban szóba kerültek a 
tárolható és nem tárolható kátyúzó keve-
rékek, a hígított bitumen előállítási lehe-
tőségei, a grave emulzió és a VAlorCol 

előállítási lehetőségei, jellemzése és 
vizsgálata. 
A kötőanyag nélküli és hidraulikus 
kötőanyagú laboratóriumok bemuta-
tása mellett a helyszíni állapotfelmérő 
berendezések, többek között a HFWd 
deflekométer, CPX zajmérő és a burkolat-
érdesség-mérő is előkerült a bemutatók 
során.
A tanulmányúton nagyon hasznos ta-
pasztalatot és információt szereztek kol-
légáink, melyeket remélhetőleg további 
munkáik során nagymértékben tudnak 
majd hasznosítani. Köszönjük a francia 
kollégák segítőkészségét és Jean Paul 
Michaut-nak a kitűnő szervezést.

 During their five-day visit, Dr. ágnes 
vinczéné Görgényi and József Gonda 
had the chance to visit various asphalt-
testing laboratory facilities, where our 
French colleagues are engaged in special 
development projects and fulfilling major 
operative orders. The results from the asphalt 
modulus round-robin test organised by the 
French road and Infrastructure Institute 
(Institut des routes, des rues et des 
Infrastructures pour la Mobilité – IDrrIM) 
were also evaluated – Colas Hungária’s Central 
laboratory also participated in the testing by 
performing indirect cylindrical (ITCY) tensile 
strength tests.

STUDY TOUR AT THE CST
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 There is a growing tendency worldwide 
to find solutions for saving energy during 
asphalt production and paving. One of the 
possible ways to carry out the WMA procedure 
is with foamed bitumen. By implementing 
this method we are able to decrease the 
production temperature (thus saving energy) 
or, alternatively, the distance from the asphalt-
production site to the construction site can be 
increased.
The foaming technique allows us to maintain 
mixing and paving temperatures between 
100-140°C, resulting in a 20-40°C reduction 
compared to conventional mixing and laying 
temperatures.   
Colas Hungary was the first company in Central 
Europe to construct WMA trial pavements with 
foamed bitumen in October-November 2012.
Compaction of the asphalt mixes with foamed 
bitumen was carried out smoothly, without 
any problems whatsoever. The experts of the 
Hungarian road administration gave positive 
feedback regarding the opportunities for large-
scale introduction of this technology in Hungary.

COlAS BUIlDS WMA TRIAl SECTIONS 
USING FOAMED BITUMEN

KöZÉP-EurÓPáBAN ElsőKÉNT ÉPíTETT 
A ColAs 2012 oKTÓBErÉBEN HABosíToTT BITuMENNEl 
KÉsZülT WMA-PrÓBAsZAKAsZoKAT. AZ ÚJ TECHNolÓGIáNAK sZáMos ElőNyE VAN A HAGyoMáNyos 

AsZFAlTGyárTássAl sZEMBEN.

VILÁGSzErtE nöVEKVŐ tEnDEnCIA 
az aszfaltgyártásban az energiafelhasz-
nálás csökkentése mind a gyártás, mind 
pedig a beépítés során. 
A Warm Mix Asphalt (WMA) eljárások 
egyik lehetséges megvalósítása a 
habosított bitumenes technológia. 
Ezzel a módszerrel a gyártás (keverés) 
hőfokát, és így az energiafelhasználást 
is csökkenthetjük, sőt akár a beépítési 
távolságot is meg tudjuk növelni.
A habosított kötőanyagok használatával 
100–140 °C között tudjuk tartani a 
keverési és a beépítési hőmérsékletet, 
ami a hagyományos gyártási-beépítési 
hőfokokkal összevetve mintegy  

20-40 °C-os csökkenést tesz lehetővé, 
így alacsonyabb energiafelhasználás 
mellett ez az eljárás lényegesen környe-
zetkímélőbbnek számít.
A Colas 2012 októberében elsőként 
épített WMA-próbaszakaszokat Közép-
Európában habosított bitumenekkel.
A habosított bitumennel gyártott 
aszfaltok tömörítése könnyen és 
problémamentesen sikerült. Az útügyi 
adminisztráció szakértőinek visszajelzé-
se egyértelműen pozitív volt. Kedvezően 
reagáltak a felhasználási lehetőségek és 
a technológia szélesebb körű magyaror-
szági elterjedését illetően is.

Habosított	bitumennel 
készült WMA -próbaszakaszokat 

épített a Colas
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szöveg: Rába Judit

 fotó: Rába Judit

ElINdulTAK AZ IdEI ToVáBBKÉPZÉsEK 
A ColAsNál. A MuNKATársAK sZáMos TErülETEN 
GyArAPíTHATTáK TudásuKAT. A KülöNBöZő ToVáBBKÉPZÉsEKEN  A MINdENNAPI 

MuNKAVÉGZÉssEl KAPCsolATos IsMErETEKrE TEHETTEK sZErT.

továbbképzések
a Colasnál
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„SOKAt KELL tAnuLnIA Az EMBEr-
nEK ahhoz, hogy megtudhassa, milyen 
keveset is tud.” széchenyi István szavai 
végigkísérik mindenki életét. A tanulás 
az ember életében nagyon fontos szere-
pet tölt be, hiszen amikor kikerülünk az 
iskolapadból, akkor sem áll meg a tanu-
lás folyamata. Munkahelyünkön új isme-
reteket kell megszereznünk ahhoz, hogy 
lépést tudjunk tartani a fejlődő világgal 
és a konkurenciával, továbbképzéseken 
veszünk részt, hogy új módszereket sa-
játítsunk el a hatékonyabb munkavégzés 
érdekében. Ezért szervezzük a tréninge-
ket a cégcsoportnál. 
Munkavállalói kezdeményezésre és a 
vezetők teljes körű támogatása mellett 
valósult meg az AutoCad-képzés, melyen 
41 munkatársunk vett részt. A szint-
felmérő kitöltése után csoportokba 
sorolták a résztvevőket, így mindenki az 
aktuális tudására építve a munkájához 
leginkább szükséges ismereteket tudta 
elsajátítani. A résztvevők a csoport-
beosztásnak megfelelően AutoCad 
alapképzéssel, AutoCad Civil 3d 
alapképzéssel és AutoCad Geodéziai is-
meretekkel bővíthették tudásukat. A tré-
ningről pozitív visszajelzések érkeztek 
mind a résztvevőktől, mind vezetőiktől, 
hangsúlyozva a képzés hasznosságát. 
Az oktatók is osztották ezt a véleményt, 
ezért további képzéseket is szeretnénk 
szervezni. 
A Colas szlovákiai leányvállalatától, az 
IsK-tól érkezett hozzánk a Wirtgen sP 
1600 csúszózsalus betonfinisher az 

M0-s déli 2. szakaszának kivitelezési 
munkájához. Ezt az alkalmat ragadtuk 
meg, hogy munkatársaink a gép 
kezelésével kapcsolatos oktatásban 
részesülhessenek. A Wirtgen csoport 
szakembere, Gunnar ramseger a 
németországi Windhagenből utazott 
Magyarországra, hogy egy háromnapos 
intenzív képzés alkalmával megismertes-
se a finisher használatát, beállításainak 
rejtelmeit a képzésen résztvevő 11 
munkatársunkkal. A tréning első napja 
elméleti oktatással kezdődött, majd ezt 
követte a két és fél napig tartó gyakorlati 
bemutatás. Az oktatás jó hangulatban 
telt, munkatársaink derekasan helyt-
álltak a gép bonyolult beállításainak 
megismerésében, a Wirtgen szakembere 
is elismerően nyilatkozott, és meg volt 
elégedve a teljesítményükkel.
Két csoportban összesen 75 munka-
társunk vett részt a szabó lászló, a 
Wirtgen munkatársa által tartott és az 
aszfaltbeépítés technológiájáról szóló 
kétszer egynapos tanfolyamon. Kollégá-
ink korszerű ismereteket szerezhettek az 
aszfaltbeépítés alapjairól, az azt befolyá-
soló tényezőkről, illetve a tipikus hibákról 
és azok megelőzéséről. Munkatársaink 
aktívan részt vettek a tréningen, sok kér-
désük és még több hozzászólásuk volt a 
témához, melyet együtt, közösen tudtak 
megvitatni.
A közeljövőben megközelítőleg 80 kollé-
gánk vesz részt egy komplex vezetői ké-
pességeket fejlesztő programon, melyről 
a következő számban beszámolunk.

  recently 41 of our colleagues took part 
in an AutoCAD training programme. Following a 
placement test, we referred the participants into 
different groups, allowing them to build on their 
existing knowledge with new skills crucial for their 
work. We received positive feedback from both the 
participants and their supervisors regarding the 
usefulness of the course – therefore, we wish to 
organise similar events in the future.
A Wirtgen Sp 1600 slipform paver arrived from 
the Slovakian Colas subsidiary for phase 2 of 
construction works on the southern section of 
motorway M0. We made use of this occasion to 
provide training for our employees in the operation 
of this machine. In order to familiarise 11 of our 
colleagues with the controls and setup of the 
equipment, Gunnar ramseger – an expert of 
the Wirtgen Group – travelled to Hungary from 
Windhagen, Germany. Our colleagues fared well in 
mastering the complicated configurations of the 
paver, earning praise from Wirtgen’s instructor for 
their satisfactory performance.
Another of Wirtgen’s specialists, lászló Szabó, 
held two single-day trainings on asphalt-paving 
technologies for two groups comprising 75 of 
our colleagues. Through the programme, our 
co-workers had the chance to acquaint themselves 
with the basics of paving activities, the factors 
affecting the laying of asphalt, the most common 
mistakes during paving operations, and the 
avoidance of those mistakes. With plenty of 
questions and even more comments, Colas 
employees actively took part in the training.
In the near future, nearly 80 of our colleagues will 
participate in a programme developing complex 
management skills, which we plan to cover in our 
next issue.

COlAS kICkS OFF THE YEAR WITH TRAININGS
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  In February 2013, Alterra held its regular 
annual event for colleagues working in the financial 
and technical fields.
In addition to the keynote speech delivered by 
CEO lászló Görbedi, in which he evaluated the 
previous year in the life of the company, and 
the presentation held by CFO árpád Bartha, the 
agenda for the first day included reports by 
regional directors Tamás Erdős and Attila pappert, 
who informed us on recently completed and 
ongoing works, as well as forecasts for contracting 
and expected future jobs.
As part of the morning programme, the Stollmayer 
prize was presented to Szabolcs Tóth, who was 
chosen from the two final contenders for his study 
entitled “Budapest Central Wastewater Treatment 
plant – establishment of the tangential degritter of 
the vas Gereben Street transfer station”.
Our colleague Imre Fenyős received the lifetime 
Achievement Award for the several years he has 
spent at the company.
On the second day, Gergely Gál held a brief 
presentation on safety technology, and ádám 
Balázs brought us the latest news from the 
equipment department. Ildikó Kalmárné Diósy 
explained the amendments to the public 
procurement Act, followed by Dr. István Csepregi’s 
lecture on new legal regulations concerning waste 
management.

TRAINING FOR COlAS AlTERRA’S 
PRODUCTION MANAGERS

szöveg: Kerti Márta
 fotó: Balázs Ádám

a Colas Alterránál
KÉTNAPos TErMElÉs-

IráNyíTÓ-oKTATásT 

TArToTT A ColAs 

AlTErrA 

KErEKEGyHáZáN. 
A rENdEZVÉNyEN A sZAKMAI 

ProGrAMoK MEllETT PusZTAolIMPIáN 

Is rÉsZT VEHETTEK A dolGoZÓK.

A COLAS ALtErrA IDÉn is megrendez-
te a cég műszaki és gazdasági területen 
dolgozó kollégái számára tartott rendsze-
res találkozóját. A kétnapos kerekegyhá-
zi rendezvényen az ismeretterjesztésen 
túl lehetőség nyílt egymás munkáinak 
megismerésére is.
Az első nap Görbedi lászló vezérigaz-
gató évértékelő beszédével kezdődött, 
majd Bartha árpád gazdasági igazgató 
előadása és Erdős Tamás és Pappert 
Attila területi igazgatók beszámolója kö-
vetkezett. Az előadók ismertették befeje-
zett, illetve folyó munkáikat, vállalkozási 
helyzetüket és várható feladataikat. 
A délelőtt folyamán kiosztották a 
stollmayer-díjat is. Idén két pályázó volt, 
a díjat végül Tóth szabolcs nyerte el a 
„BKsZT-Vas Gereben utcai átemelőtelep 
tangenciális homokfogó megvalósítása” 
című dolgozatával. sokéves munkájáért 
Fenyős Imre kollégánk életműdíjat 
vehetett át. 
délutáni programunkat külsős előadók 
jegyezték. dr. Farkas József egyetemi 
tanár és dr. Nagy lászló egyetemi 
docens geotechnikai esettanulmánnyal 
készültek: az ajkai vörösiszapgát szaka-
dásának okairól készített vizsgálataikról 
számoltak be. Az első napi szakmai 

Termelésirányítói oKTATÁs

program befejezéseként Migály Béla, 
a Holcim Zrt. minőségügyi vezetője a 
betontechnológia témakörében tartott 
érdekes előadást. 
A szakmai programok után következett a 
jól megérdemelt lazítás. Egy rövid lovas 
bemutató után a játékos pusztaolimpián 
kellett bizonyítani a helyszínen meg-
szerveződő csapatoknak az erejüket, 
ügyességüket és együttműködési képes-
ségüket. sötétedés után a résztvevők 
visszatértek a találkozónak helyt adó 
szállodába. Itt egy kellemes vacsorával 
és kötetlen beszélgetéssel folytató-
dott az est, az ezt követő tánchoz a 
Fridaynight zenekar szolgáltatta a zenét.
A második napon is folytatódott a 
szakmai program, Gál Gergely a bizton-
ságtechnikáról tartott előadást, Balázs 
ádám a gépészet híreiről számolt be. 
Ezt követte Kalmárné diósy Ildikó, aki 
a közbeszerzési törvény változásáról, 
majd dr. Csepregi István, aki pedig az új 
hulladéktörvényről tartott előadást. 
összességében elmondhatjuk, hogy 
sikeres két napon vagyunk túl, munka-
társaink hasznos ismeretekkel és nem 
utolsósorban kamarai kreditpontokkal 
gazdagodva tértek haza a rendezvényről.
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  The annual meeting and training days for 
employees of the Technology Directorate was held 
on 6-7 February 2013 in the village of Bánk.
To sum up the department’s current situation, 
director zoltán puchard outlined the most 
important tasks ahead of us, while further topics 
included internal calibration procedures and 
the new integrated-control system. In addition, 
the annual mandatory health, safety, and fire 
prevention training course was also organised 
during the event. The second day was devoted to 
technologies concerning WMA asphalts, bitumen 
foaming, and recent alterations to the EN 12697 
standard set.
Naturally, we found some time for a sporty and 
competitive team-building exercise as well, 
making the event ideal for recreation besides the 
broadening of our knowledge.

INTERNAl TECHNOlOGICAl TRAINING 
TAkES PlACE IN BÁNk

szöveg: Gonda József
 fotó: Technológiai Igazgatóság

tartottunk Bánkon
JáTÉKos CsAPATÉPíTő 
VETÉlKEdő Is 
sZíNEsíTETTE A 
ColAs TECHNolÓGIAI 
IGAZGATÓsáG 
MuNKATársAINAK 
rENdEZETT ÉVEs 
oKTATás-KÉPZÉsI 
TAlálKoZÓT BáNKoN. 
A rÉsZTVEVőK sZáMos 
ÉrdEKEs ElőAdásT Is 
MEGHAllGATHATTAK.

2013. ÉV ELEjÉn rEnDEztüK meg a 
Technológiai Igazgatóság munkatársai-
nak éves oktatás-képzési találkozóját 
Bánkon. 
A képzés első napján főleg az általános 
követelmények prezentációin, a második 
napon pedig a meghívott előadók egy-
egy szakmai területet átfogó, nagyobb 
előadásain volt a hangsúly. Puchard 
Zoltán igazgató úr helyzetismertetés 
keretében szólt az előttünk álló legfon-
tosabb feladatokról, hallhattunk a belső 
kalibrálásokról, az új integrált irányítási 
rendszerről, és az éves kötelező mun-
kavédelmi és tűzvédelmi oktatás is 
lezajlott. Kiemelt jelentőséget kapott az 
Adr hatálya alá eső veszélyes anyagok 
szállítása és az új laborprogram beveze-
tésének tapasztalatai is.

A második napon a WMA aszfaltok 
technológiái és a bitumenhabosítás, 
illetve az EN 12697-es szabványsorozat 
változásai kaptak figyelmet. A meghívott 
előadók között dr. Nagy lászló, a BME 
Geotechnika Tanszékének vezetője 
ismertetett néhány talajmechanikai 
esettanulmányt, skokán Gábor a KTI-től 
a speciális betonvizsgálatokról tartott 
előadást, majd Hesz Gábor a Magyar 
Közúttól és sebestény Péter, a Colas 
NlFI főigazgatója mondta el hídépítési 
tapasztalatait a megrendelő és a kivite-
lező szemszögéből.
Természetesen kihasználtuk az alkalmat 
egy játékos-vetélkedős csapatépítésre 
is, így a képzés az ismeretek megosz-
tása mellett remek lehetőség volt a 
kikapcsolódásra is.

Belső technológiai
képzést
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szöveg: Gonda József

 fotó: HAPA

TIZENEGy 
KülFöldI És TIZENöT HAZAI 
ElőAdÓ lÉPETT A PulPITusrA AZ ÉV ElEJÉN 
MEGTArToTT HAPA NAGyKoNFErENCIáN.
AZ EsEMÉNy Fő TÉMáJA A CsöKKENTETT HőMÉrsÉKlETű AsZFAlToK  
HAsZNálATA VolT.

Csökkentett hőmérsékletű
ASZfALtOk aHAPA

nagykonferencián
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  The Hungarian Asphalt pavement 

Association (HApA) held its annual 

international conference on 25-26 February 

2013, with the participation of renowned 

foreign and Hungarian speakers.

The application possibilities of warm mix 

asphalts (WMA) became one of the central 

topics of the conference. On behalf of Colas SA, 

director Francois Chaignon expounded upon 

the experience gained during WMA projects 

carried out by the Colas Group in France and 

the USA using foamed-bitumen-production 

technologies, and also presented continuous-

quality-control test results.

Along with the application of MOl’s rubber 

bitumen and zeolite products, one of the most 

interesting topics of the conference was a 

new method of aggregate production (“simge 

challenger”) – promising a number of further 

advantages in addition to saving energy – 

detailed in a Turkish presentation.

Some of our colleagues also held 

presentations: Colas Út CEO György zsiga 

shared experiences regarding foamed-bitumen 

production and paving procedures; technical 

director zoltán puchard spoke about various 

environmental topics; chief technologist 

lajos Balogh addressed the suitability of raw 

materials, and chief technology engineer Mária 

Balogh presented an exceptional topic – the 

construction of concrete motorways.

The conference proved to be an outstanding 

opportunity to strengthen professional 

ties and to share results between various 

production and construction companies, 

institutions, and government organisations.

WARM MIx ASPHAlTS AT THE 
HAPA CONFERENCE

A MAGyAr ASzFALtIPArI EGyE-
SüLÉS (HAPA) 2013. február végén 
tartotta éves nemzetközi konferenciáját 
neves külföldi és hazai előadók meghí-
vásával.
A Közlekedésfejlesztési Koordinációs 
Központ (KKK) védnökségével zajló 
konferencián kiemelt téma volt a csök-
kentett hőmérsékletű aszfaltok (WMA) 
használatának lehetőségei. Az esemé-
nyen 11 külföldi és 15 hazai szakember 
előadását hallgathattuk meg.
A nagy számban megjelent útépítő-
szakmát Veress Tibor, a HAPA elnöke 
köszöntötte, majd az Európai szövetség 
(EAPA) nevében is üdvözölték a meg-

jelenteket. A norvég és a cseh WMA-
építési tapasztalatok ismertetése után 
az Ammann és a Benninghoven csoport 
bemutatta a kapcsolódó gyártástech-
nológiai fejlesztéseket is. A Colas sA 
részéről Francois Chaignon igazgató a 
Colas csoport usA-ban és Franciaország-
ban alkalmazott habosított bitumenes 
gyártással megvalósított WMA-projektek 
tapasztalatairól beszélt, kiegészítve azt 
a folyamatos minőség-ellenőrzés vizsgá-
lati eredményeivel is.
A Mol a gumibitumen és a zeolitok 
alkalmazása témakörei mellett igen 
érdekes volt a török előadás az 
adalékanyag-előkészítés új rendsze-
réről („simge challenger”), amely az 
energiamegtakarításon túl költségmeg-
takarításokat is ígér. szó esett emellett 
a különböző vállalati innovációkról a hi-
degaszfalt-keverékek és bontott anyagok 
használata területén és a fenntartási 
kérdésekről is, utóbbi a Magyar Közút és 
BKK Közút részéről.
A konferencián több munkatársunk is 
tartott előadást: Zsiga György, a Colas Út 
vezérigazgatója a habosított bitumenes 
gyártások és beépítések tapasztalatai-
ról, Puchard Zoltán technológiai igazgató 
a környezetvédelmi vonatkozásokról, 
Balogh lajos főtechnológus az alap-
anyagok megfelelőségéről, Balogh Mária 
technológiai főmérnök pedig kivételes 
témában, a beton autópályák építéséről 
tartott előadást.
A konferencia jó alkalom volt a külön-
böző gyártó-kivitelező vállalatok, intéz-
mények és állami szervezetek szakmai 
kapcsolatainak és tapasztalatainak 
megosztására.

A KOnFErEnCIÁn 

KIEMELt 

tÉMA VOLt A 

CSöKKEntEtt 

HŐMÉrSÉKLEtű 

ASzFALtOK (WMA) 

HASznÁLAtÁnAK 

LEHEtŐSÉGEI
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KEDVES OLVASÓK!

E számunkban a Colas Hungária köny-
velője, HEGEDűS ErzSIKE receptjét 
mutatjuk be.
Köszönjük a beküldött receptet! Erzsike 
nyereménye egy családi belépő a Fővá-
rosi állat- és Növénykertbe.

Továbbra is várjuk kollégáink kedvenc 
receptjeit képekkel az ujsag@colas.hu 
címen! 

MAGOS tEKErCS

Hozzávalók:	
1/2 kg liszt
3 dkg élesztő 
1 tk cukor
2 tk só
2,5-3 dl tej
10 dkg vaj
1 tojás
tojás sárgája a lekenéshez, vala-
mint magvak (tetszés szerint)

Az élesztőt kevés langyos tejjel és 1 tk 
cukorral felfuttatjuk. 
Az összes többi hozzávalót egy tálba 
öntjük és az élesztőt is hozzáadva köze-
pesen kemény kelt tésztát dagasztunk. 
letakarva, meleg helyen duplájára 
kelesztjük a tésztát.
Ezután lisztezett lapon tetszés szerint 
formázzuk, ízesítjük.
sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük, 
tojás sárgájával lekenjük. 
Előmelegített sütőben 180-200 °C-on 
sütjük.

Napraforgó:
A tésztát kb. 2-3 mm vastag köralakra 
nyújtjuk, majd egy sütőpapírral bélelt 
sütőlemezre tesszük. Megkenjük a 
töltelékkel, kinyújtjuk a következő lapot 
és befedjük vele a tölteléket.
Egy poharat lisztbe mártunk, majd a 
tészta közepét megnyomjuk vele, de 
ügyeljünk arra, hogy ne szakítsa át a 
tésztát. Ez lesz a napraforgó közepe. 
Egy pizzavágóval felcsíkozzuk a tésztát, 
majd minden csíkot tetszés szerint két-
szer vagy háromszor megtekerünk.

Jó étvágyat!
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