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   HÍREK

1 Új auditor ellenőrizte a cégcsoport 
működését
Idén új, egységes tanúsítót választott a 
cégcsoport az Integrált Irányítási Rendszer-
hez kapcsolódóan. Az új tanúsító szervezet, 
a Bureau Veritas Magyarország Kft. június-
ban fejezte be tanúsítási ciklusát. Ennek 
során áttekintették folyamatainkat, a KIR, 
MIR és MEBIR működést, majd az egyes 
telephelyek és kivitelezési helyszínek 
bejárása során vizsgálták a gyakorlati 
működés megfelelőségét is.

2 Megkezdődött a beton alapréteg építése 
az M85-ös Győr–Enese szakaszán
Májusban C12/15 beton alapréteg próba-
szakaszának sikeres megépítése után 
megkezdődtek a betonozási munkálatok 
az M85-ös gyorsforgalmi út Győr–Enese 
közötti szakaszán. A szakaszon található 
hidak kivitelezése is látványosan haladt 
előre, a gerendázási munkálatok nagy 
része befejeződött, a pályalemez építése 
pedig hamarosan megkezdődik. A hátralé-
vő közművek kiváltási munkáit is elkezdtük, 
illetve zajlik a betonozás előkészítése az 
Enese–Csorna közötti szakaszon. 

3 ROP-os útfelújítási munkák
A Colas Út Zrt. közbeszerzési eljárás során 
megnyerte a ROP ÉM34 projekt kódon futó, 
2106 jelű út 35+500–39+240 kilométer-
szelvények közötti felújítását. Az útszakasz 
Vác felől kelet–nyugat irányban jelentős 
forgalmat bonyolít Nógrád megyében. 
A munkálatok Kálló és Verseg összekötő 
szakaszán folynak: pályaszerkezet-cserét 
és aszfaltszőnyegezést végzünk. A meglévő 
vízelvezető árkok tisztítása, a burkolt és 
földárkok kiépítése és padkarendezés is 
szerepel a teendőink közt. A kivitelezés 
május elején kezdődött és várhatóan július 
végén fejeződik be.

4 Budapesti útfelújítások:  
elkészült a Madzsar József utca
A Colas Út Zrt. befejezte a III. kerületi 
Madzsar József utca felújítását. A kivitele-
zési munkák idén márciusban kezdődtek 
és a befejezési határidőre, május 31-ére 
készültek el. A felújítás legfőbb célja 

– a Madzsar József utca teljes szerkezetű 
útpálya-felújításán túl – az volt, hogy a 
11-es főút csomópontjának átépítésével 
elősegítsék az észak felől érkező BKV-autó-
buszok Madzsar József utcába való behaj-
tását, így a 204-es buszjárat menetideje is 
kedvezően módosulhat. 

Az átépítések során a már megszokott 
akadálymentesítő intézkedéseket is 
elvégeztük. A szegélyeket a járda csatla-
kozásánál 2 centiméterre lesüllyesztették, 
az átkelőknél és a buszmegállókban új 
taktilis burkolati elemek segítik a vakok és 
gyengénlátók közlekedését.
A kivitelezési munkákat a szükséges 
közművek átépítése előzte meg, és a 
csomó pont átépítésével egy időben az azt 
irányító közúti jelző is átépült. Az átalakítás 
során kivágott fák helyett a kerület más 
pontjain – a helyi rendeleteknek megfele-
lően – új fákat is ültettünk.

5 Közmű- és útépítési munkák Veszprémben 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának megbízásából a Colas Út Zrt. 
veszprémi építésvezetősége végzi a város 
központjában az észak–déli közlekedési 
főtengely közmű- és útépítési munkáit. 
A beruházás közbeszerzésben valósul meg, 
közel 300 millió forint értékben.
A 2×1 sávos, 700 méteres útszakaszon 
két körforgalmi csomópont épül egymástól 
100 méteres távolságon belül, teljes 
közműkiváltással (víz, csatorna, gáz, 
távközlés), a forgalom fenntartása mellett. 
Az építési szakasz teljes hosszában új 
parkolókat, járdát és kerékpárutat is kiala-
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HÍREK

NEWS

  1. NEW AUDITOR REVIEWS OPERATION 
OF THE GROUP
In 2014, the Group decided to appoint a new 
joint certifying body to oversee our Integrated 
Management System. The new organisation, 
Bureau Veritas Magyarország Kft., concluded 
the certification process in June, which 
comprised a review of our procedures, operation 
of the EMS, QMS and OHSMS systems, as well 
as visits to work sites and facilities in order to 
inspect the suitability of actual operations.

2. BASE LAYER CONSTRUCTION GOES AHEAD 
ON THE M85 BETWEEN GYŐR AND ENESE
Following the successful construction of the 
trial field for the C12/15 concrete base layer, 
concreting works on the M85 high-speed road’s 
Győr-Enese leg received the green light in May. 
Simultaneously, spectacular progress was 
achieved on the section’s bridges, where the 
majority of girder-installation jobs have been 
finished. Building of the deck slabs are soon 
to follow. We have also begun relocating the 
remaining public utilities, and preparations for 
concreting on the Enese-Csorna section are 
also in progress. 

3. ROP ROAD RECONSTRUCTION WORKS
After successful bidding in the corresponding 
public procurement procedure, Colas Út 
was awarded the project marked ROP ÉM34: 
reconstruction of road 2106 between 
chainages 35+500 and 39+240. Leading east 
from the city of Vác, the route in question is one 
of the busiest traffic corridors in Nógrád County. 
Works are under way on the leg connecting 
Kálló and Verseg, where we are to replace the 
complete pavement structure, including new 
asphalt courses. The undertaking also entails 
the cleaning of existing drainage ditches, 
construction of additional paved and earth 
ditches, and the landscaping of shoulders. 
Operations were commenced in early May, and 
are expected to last until the end of July.

4. ROAD RECONSTRUCTIONS IN BUDAPEST: 
MADZSAR STREET COMPLETED
Colas Út Zrt. concluded the reconstruction of 
Madzsar József Street in Budapest’s District 
III. Works were kicked off this March, and were 
completed by the 31 May deadline. Besides 
the comprehensive pavement structure 
reconstruction, one of the project’s primary 
goals was to provide easier entry into the street 
for city buses arriving from the north by re-
designing the interchange of main road 11.  
The upgrade is expected to have a favourable 
effect on journey times on line 204.

As part of the scheme, the standard measures 
for accessibility were also introduced: curbs 
were lowered to 2 cm at sidewalk connections, 
and tactile paving surfaces were formed at 
pedestrian crossings and bus stops to assist 
blind and visually impaired people. 
Construction activities were preceded by the 
necessary adaptation of the public utilities, 
and the traffic light system in the interchange 
also underwent modernisation. To replace the 
trees cut down during the works, we planted 
new trees at other locations in the district, as 
required by the local authorities.

5. UTILITY AND ROAD CONSTRUCTION IN 
VESZPRÉM 
On commission from the local government, the 
Veszprém Engineering Unit of Colas Út  Zrt. is 
currently performing public utility- and road-
construction jobs on the city centre’s north-
south traffic corridor. The investment is carried 
out under a public procurement scheme in the 
value of nearly 300 million forints.
Within 100 m of each other, two roundabouts 
are to be created on the 2×1 lane, 700-m-long 
road section. Our duties include the relocation 
of all public utilities (water, sewage, gas, tele-
communications), while the road cannot be 
closed to traffic. Moreover, new parking spaces, 
sidewalks, bicycle roads, and a public lighting 
network are also to be established along the 
entire stretch. The works were launched in late 
April, and the completion deadline is the end 
of October.

6. GIRDER INSTALLATION AND PRESS EVENT 
ON THE M3
On 17 April, NIF held a press conference at one of 
the bridge construction sites of motor way M3. The 
bridge girders were manu factured in Dunaújváros 
and transported to Baktalórántháza by railway, 
where they were loaded onto special trailers and 
hauled to the overpass under construction at the 
intersection of the motorway and road no. 4106. 
The building units – 44.8 metres long and weighing 
56.5 tonnes each – were lifted into place with a 
400-tonne-capacity crane.

7. BITUMEN FOAMING DEVICE ON THE OROS 
MIXING PLANT
We equipped our Benninghoven mixing plant 
located in Oros – currently producing asphalt 
for motorway M3 – with a new bitumen foaming 
device. The Colas-developed unit was mounted 
onto the machine by colleagues from the Major 
Projects Division. Operational trials have already 
been completed, and laboratory testing of the 
produced asphalt mix is currently under way.

kítunk a közvilágítás kiépítésével együtt. 
Az építési munkákat április végén kezdtük 
meg, a kivitelezést pedig október végéig 
kell befejeznünk.

6 Gerendaemelés és sajtótájékoztató  
az M3-ason
Sajtótájékoztatót tartott a NIF április 17-
én az M3-as autópálya egyik hídépítési 
helyszínén. A Dunaújvárosban készült 
hídgerendákat vasúton szállították Bakta-
lórántházára, onnan különleges trélerekkel 
vitték a 4106-os útnál épülő felüljáróhoz. 
Az egyenként 44,8 méter hosszú és 
56,5 tonnás gerendák egy 400 tonna 
teherbí rású daru segítségével kerültek 
a helyükre.

7 Habosító berendezés az orosi keverőn
Bitumenhabosító berendezéssel láttuk el 
az M3-as autópálya aszfaltigényét Orosról 
kiszolgáló Benninghoven keverőüzemet. 
A Colas-fejlesztésű berendezést a Nagy 
Létesítmények Főigazgatóságának kollégái 
szerelték a keverőre. A berendezés túl van 
a próbaüzemen, az eddig lekevert aszfalt 
laborvizsgálatai folyamatban vannak.
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szöveg: Vrabély Róbert

fotó: Go-By

a mórahalmi elkerülőn

2015 második felétől 
düböröghet a forgalom 

MÁRCIUS 27-ÉN TARTOTTAK  
ALAPKŐ-LETÉTELI ÜNNEPSÉGET  
A PROJEKTEN.
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mórahalmi elkerülő út építésénél 
2014 áprilisában indultak el a 

kivitelezési munkálatok a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházá-
sában. A március 27-ei alapkő-letételi 
ünnepségen jelen volt B. Nagy László 
kormánymegbízott, országgyűlési 
képviselő, Nógrádi Zoltán, Mórahalom 
polgármestere, országgyűlési képviselő, 
Loppert Dániel, a NIF Zrt. kommunikációs 
vezetője, emellett a kivitelezést végző 
konzorcium képviselői: Csufor Sándor, 
a Colas Út Zrt.-től, illetve Juhász Lóránt 
a Délút Kft.-től.
Az 55-ös számú másodrendű főút a 
dél-alföldi és a dél-dunántúli régiók egyik 
fontos közúti folyosója, az országhatárral 
közel párhuzamosan haladva köti össze 
Szegedet a Dél-Dunántúllal. Az országha-
tárral való párhuzamossága miatt nem 
csupán országos, de határon átnyúló 
jelentőségű is az útvonal, hiszen három 
ország határátkelőhelyei is megközelít-
hetők innen. Szegeden keresztül érhető 
el a nagylaki (magyar–román), a röszkei, 
az ásotthalmi, a tompai és a hercegszán-
tói (magyar–szerb), és az udvari (magyar–
horvát) határátkelő. Az útvonal további 
jelentőségét adja, hogy Magyarországon 
a legdélebbi állandó közúti átkelési 
lehetőséget biztosítja a Dunán a bajai 
Türr István hídon keresztül.
A főút egészen a Bács-Kiskun megyei 
Mélykútig egyedül Mórahalom belterü-
letét érinti. A fokozatosan növekvő forgal-
mi terhelés egyre inkább fontosabbá 
teszi a város tehermentesítését az átme-

nő forgalomtól és a káros környezeti ha-
tásoktól. Az elmúlt években rohamosan 
fejlődő város turisztikai értékei miatt is 
szükségszerűvé vált a tranzitfor galom 
elterelése.

Az elkerülő szakasz új nyomvonalon 
épül 7,1 kilométer hosszan, 2×1 sávon.  
Az elkerülőn három körforgalmi csomó-
pont is létesül: az elkerülő út Szeged 
felőli kezdeténél, az 5432 j. (Bordány–
Zákányszék–Mórahalom) összekötő 
útnál és az út Baja felőli végénél. 
A Vágói-csatorna felett egy új, három-
nyílású, 26 méter hosszú vasbeton hidat 
építünk a Colas Hungária Zrt. kivitelezé-
sében. A nyomvonal mentén 944 fát és 
26 700 cserjét telepítünk. 
A mórahalmi elkerülő kivitelezését a 
közbeszerzésen nyertes Colas Út Zrt.–
Délút Kft. konzorcium végzi nettó 
4 633 473 901 Ft értékben. A projekt az 
Új Széchenyi Terv részeként a Közleke-
dés Operatív Programban (KÖZOP) uniós 
források felhasználásával valósul meg. 

A 7,1 KILOMÉTER 
HOSSZÚ ÚJ NYOM- 
VONALON HÁROM 
KÖRFORGALMI  
CSOMÓPONT IS  
LÉTESÜL.

A

MÓRAHALOM BYPASS TO OPEN FOR 
TRAFFIC IN THE SECOND HALF OF 2015

  On assignment by NIF Zrt., construction 

works commenced on the bypass road for 

Mórahalom in April 2014. At the ceremony to 

lay the foundation, held on 27 March, guests 

included government commissioner László B. 

Nagy, the mayor of Mórahalom, Zoltán Nógrádi, 

the communication manager of NIF Zrt., Dániel 

Loppert, as well as representatives of the 

consortium performing the works: Sándor 

Csufor from Colas Út Zrt. and Lóránt Juhász 

from Délút Kft.

Running parallel with the state border and 

linking Szeged with Bátaszék, secondary main 

road 55 is an important traffic corridor of the 

Southern Alföld and Southern Transdanubian 

regions. Due to its position and alignment, 

the road also plays a significant role in inter-

national traffic, since it provides access to 

border crossings to three countries: Nagylak 

(Hungarian-Romanian border), Röszke, 

Ásotthalom, Tompa, and Hercegszántó 

(Hungarian-Serbian border), and Udvar 

(Hungarian-Croatian border). As another 

important feature of the route, it covers the 

southernmost permanent crossing point  

– the Türr István Bridge in the town of Baja – 

over the Danube in Hungary.

Up to Mélykút in Bács-Kiskun County, the 

road passes through only one built-up area: 

the city of Mórahalom. Steadily increasing 

congestion highlighted the importance of 

relieving the settlement from the traffic load. 

In recent years, Mórahalom has undergone 

rapid development, and values of touristic 

importance also required the diversion of 

crossing vehicles. 

The completely new stretch of road is to 

be built on a length of 7.1 km in a 2×1 lane 

confi guration, with three roundabout inter-

changes. A new, 26-m-long, three-span re-

inforced-concrete bridge is to be constructed 

by Colas Hungária Zrt. over the Vágói Channel. 

In addition, we are to plant 944 trees and 

26,700 shrubs along the carriageway.

Having won the public procurement procedure, 

construction works of the Mórahalom bypass 

are to be carried out by the consortium of 

Colas Út Zrt. and Délút Kft. in the value of over 

HUF 4.6 billion. The project is part of the New 

Széchenyi Plan and the Transport Operational 

Programme, with part of the funding coming 

from the EU.
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szöveg: Kohlmáyer Fanni

fotó: Kohlmáyer Fanni

a Colas Északkőnél

   Munkahelyi 
   képzések 

TÍZFÉLE KÉPZÉSBEN VESZNEK RÉSZT A COLAS 
ÉSZAKKŐ KFT. ÜZEMVEZETŐI, GAZDASÁGI,  
GÉPÉSZETI ÉS KERESKEDELMI TERÜLETEN 
DOLGOZÓ KOLLÉGÁI ÉS ÜGYVEZETÉSE.
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Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
által az Új Széchenyi Terv Társa-

dalmi Megújulás Operatív Programban 
kiírt „Munkahelyi képzések támogatása 
nagyvállalkozások számára a konver-
gencia régióban” tárgyú felhívására a 
Colas Északkő Kft. 2012-ben nyújtott 
be pályázatot. A sikeres elbírálás után 
cégünk ügyvezetése a Támogató Szerv 
képviseletében eljáró ESZA Társadalmi 
Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel közösen 
2013 júliusában írta alá a támogatási 
szerződést.
A projektben a következő képzésekre 
nyílt lehetőség a szellemi foglalkozású 
munkatársaink számára:
•  Vezetői háttér
•  Helyzetfüggő vezetési technikák
•  Csapatvezető kommunikációs  

technikák
•  Pénzügy nem pénzügyeseknek
•  Technológia
•  Adótanácsadó
•  Controlling
•  KIR, MIR 
•  Szövegszerkesztés és táblázatkezelés 
•  Angol nyelv

A pályázati lehetőségek sajnos nem 
teszik lehetővé valamennyi dolgozónk to-
vábbképzését, de célunk, hogy a munka-
időn belül megtartott oktatásokon olyan 
új ismeretekre tegyen szert a kiválasztott 
24 kolléga, amelyeket a mindennapjaik 
során és a jövőben is hasznosítani tud-
nak majd a saját szakterületükön. 
A tréningek nagy része budapesti szék-
helyű felnőttképzési intézményekben 
történik, de a rendszer rugalmasságának 
és cégünk kellő technikai felszereltségé-
nek köszönhetően a szövegszerkesztés 
és táblázatkezelés, az angol nyelv és a 
csapatvezető kommunikációs technikák 
képzései – szakképzett oktatók bevoná-
sával – vállalatunk központjában zajlanak.
A projektben a CÉK ügyvezetése, üzem-
vezetői, emellett a gazdasági, gépészeti 
és kereskedelmi területeken dolgozók 
vesznek részt. A kollégák komoly és lelki-
ismeretes hozzáállását mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy az eddig elvégzett 
képzések sikerének aránya 100 százalék!

SZÁMOS  
KÉPZÉSRE  
A CÉGKÖZPONT-
BAN KERÜL SOR.

WORKPLACE TRAININGS AT COLAS ÉSZAKKŐ

A

  The project offered the following 
courses to the company’s office workers: 
management background, situational leader-
ship methods, team leader communication 
techniques, finances for non-financial per-
sonnel, technology, tax advisor, controlling, 
EMS, QMS, word and spreadsheet process-
ing, and English language training.
Unfortunately, the specifics of the prog-
ramme did not allow all of our employees to 
be enrolled in training classes. Nevertheless, 
our goal was to enable the 24 selected 
colleagues to obtain new knowledge they 
would be able to make good use of during 
their everyday work in the future.
The brunt of trainings is conducted in Buda-
pest’s adult-education institutes. As an ex-
ception, the flexibility of the system and the 
availability of the required equipment made 
it possible for the expert tutors to hold the 
word and spreadsheet processing, English 
language, and team leader communication 
courses at the company’s headquarters.
Executives, plant managers, and personnel 
from the financial, equipment and commer-
cial departments are participating in the 
project – as a testimony of their devotion and 
diligence, the success rate of trainings held 
up to this date is 100%.



FÓKUSZBAN

apjainkban a fokozódó üzleti ver-
senyben kiemelt szerep jut a maga-

san kvalifikált munkaerő megszerzésének 
és megtartásának. Kulcsfontosságúvá 
vált, hogy a vállalatok megismerjék 
munkavállalóik motivációit és tisztában 
legyenek elégedettségük, esetleges 
elégedetlenségük okaival, összetevőivel, 
mert csak az elégedett, jól szervezett és 

képzett emberek jelentenek a vállalat 
számára hozzáadott értéket.
Első alkalommal 2010 végén mértük fel 
munkavállalóink elégedettségét, melyre 
akkor az előttünk álló változások miatt 
volt szükség. 
2014. április 7-e és május 20-a között 
ismét lezajlott a munkavállalói elégedett-
ség felmérése, melynek az volt a célja, 

hogy lássuk, sikerült-e megtartani vagy 
növelni az elégedettséget a korábban 
megerősített területeken. Emellett sike-
rült-e pozitív változást elérni azokon a te-
rületeken, ahol munkatársaink úgy vélték, 
fejleszteni szükséges. Ezenkívül több új 
munkatárs csatlakozott a cégcsoporthoz 
az elmúlt időszakban, természetesen az ő 
véleményükre is kíváncsiak voltunk. 

N

2010 UTÁN MÁSODSZOR KERÜLT SOR A FELMÉRÉSRE  
A CÉGCSOPORTBAN.

A munkavállalói 
  
a Colasnál
elégedettség felmérése

10
szöveg: dr. Révész Margit

fotó: stock
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Idén a részvételi arány – a cégcsoport 
egészét tekintve – 61% volt, ami 26%-
kal maradt el a 2010-es felmérés rész-
vételi arányától. A felmérés során az 
egyes állításokon keresztül a következő 
témaköröket értékeltük:
•  A cég stabilitása, jövője
•  Ösztönzés
•  Munkakörülmények, biztonság
•  Kommunikáció, információáramlás
•  Fejlődési lehetőség
•  Munkahelyi kapcsolatok, légkör
•  Szervezeti fejlettség
•  A szervezetben betöltött szerep
•  Elkötelezettség

A válaszokat 1-től 6-ig terjedő skálán 
lehetett értékelni. Összesítve a beérke-
zett válaszokat, a táblázatban látható 
eredmények születtek a cégcsoportban.
Látszik, hogy majdnem minden téma-
körben növekedett az érték, az egyetlen 
visszaesés az elkötelezettségnél 
tapasztalható, ami összefüggésben 
lehet a jelenlegi piaci környezettel 
(könnyebben találhatnak új munkahe-
lyet a munkatársak), de lehet ez egy 
olyan figyelmeztető jel is, amelyre 
érdemes odafigyelni. 
A szöveges válaszokból (mi az, amit az 
elmúlt egy évben pozitívumként vagy 
negatívumként értékelnek munkatár-
saink) az látszik, hogy mindenki örült 
annak, hogy 2013 végén volt bónusz, 
ahogyan annak is, hogy volt béremelés 
is, a béremelés mértékét azonban több 
kritika is érte. A cafeteriakeret emelése 
és a bővülő elérhető juttatások köre egy-
értelműen pozitív megerősítést kapott. 

Pozitívumként értékelték munkatársaink 
a csapatépítő programokat, vállalati 
rendezvényeket és képzéseket is, és azt, 
hogy megfelelően stabil a cégcsoport 
helyzete, munkaellátottsága. 
Többen negatívumként értékelték a 
növekvő adminisztrációt, és sokan úgy 
vélik, a leányvállalatok, társosztályok 
közötti együttműködés terén is lenne 
még tennivalónk. A kommunikációval és 
a tájékoztatással kapcsolatban is érke-
zett néhány kritikus észrevétel, és több 
kritika érte az új munkaidő-beosztás 
bevezetését is.
Nagy öröm, hogy csökkent azoknak 
az aránya, akik rövid távon munkahely-
váltásban gondolkodnak, és nőtt 
azoknak az aránya, akik hosszú távon 
tervezik, hogy a vállalatnál dolgoznak.
Arra a kérdésre, hogy összességében 
milyen tanulságokat tudunk levonni 
a felmérés eredményéből, a válasz 
kézenfekvő: úgy tűnik, jó úton járunk 
az elégedettség növelésében, de még 
van tennivalónk. Ezúton szeretnék 
köszönetet mondani minden kedves 
munkatársamnak, aki a kérdőív kitölté-
sével megosztotta velünk véleményét 

és ezzel segítette a cégvezetés munká-
ját, hogy munkatársaink elégedettségét, 
motivációját növelhessük. Hiszen így 
lehetünk képesek megtartani a legfon-
tosabb erőforrást, amely egy vállalat 
eredményes működéséhez szükséges: 
a munkavállalókat. 

POZITÍVUMKÉNT 
ÉRTÉKELTÉK 
MUNKATÁRSAINK, 
HOGY MEGFELELŐEN 
STABIL A CÉGCSO-
PORT HELYZETE.

EMPLOYEE-SATISFACTION 
SURVEY AT COLAS

TÉMAKÖR
2010-BEN	

KAPOTT	ÉRTÉKELÉS
2014-BEN	

KAPOTT	ÉRTÉKELÉS

Cég stabilitása, jövője 3,6 4,5

Ösztönzés 3,8 4,0

Munkakörülmények, biztonság 4,9 4,9

Kommunikáció, információáramlás 3,9 4,2

Fejlődési lehetőség 4,0 4,4

Munkahelyi kapcsolatok, légkör 3,8 4,3

Szervezeti fejlettség 4,3 4,5

A szervezetben betöltött szerep 4,5 4,6

Elkötelezettség 4,1 3,6

  The latest employee-satisfaction 
survey was conducted between 7 April and 
20 May 2014 with the goal of determining 
whether we managed to maintain or develop 
the level of satisfaction with respect to pre-
viously reinforced areas. We were also curious 
whether we were able to achieve a positive 
change regarding topics where colleagues 
considered development necessary. Further-
more, a number of new co-workers joined the 
company in the recent period, and we were 
also keen to hear their opinions.
Ratings improved in connection with nearly 
all topics – the only drop is visible in case of 
commitment, which may be explained by the 
current market environment (it is easier for 
people to find new jobs), but may also be a 
warning sign that we have to take seriously.
As it became apparent from more detailed 
answers, everyone was pleased about the 
2013 year-end bonus, similarly to the raise 
the employees have received – however, the 
extent of the latter was criticised by some. We 
also received clearly positive feedback about 
the bigger cafeteria budget and the expanding 
range of benefits. Our colleagues also wel-
comed team-building programmes and other 
company events, and appreciated the stable 
position and order backlog of the Colas Group.
Some colleagues marked growing adminis-
trative duties as a negative point, and many 
thought that room for improvement still exists 
with regard to co-operation between different 
subsidiaries and departments. We also 
received some critical remarks concerning 
communication and information flow, as well 
as the introduction of the new organisation of 
working hours.
It is a great pleasure to see a drop in the 
number of people considering leaving Colas 
in the short term, while more colleagues are 
planning to commit themselves to the company 
in the long run.
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AZ UTOLSÓ SIMÍTÁSOKAT VÉGZI  
A COLAS ÚT A SZARVASI PROJEKT  
KIVITELEZÉSI MUNKÁINÁL.

szöveg: Vrabély Róbert
fotó: Jaszenák Zsuzsanna

Véghajrához érkezett 

városrehabilitáció
a szarvasi



Cervus közös vállalkozás 2013 
májusában kezdte meg a felújí-

tási munkákat Szarvason. A Cervust 
a Swietelsky Kft. vezeti, tagjai még a 
Colas Út Zrt. és az Integrál Építő Zrt. is. 
A kivitelezési munkák megkezdésekor 
derült fény arra, hogy a felújítandó te-
rületek alá terveztek egy termálvízveze-
téket. A termálvízprojektnek így időben 

meg kellett előznie a városközpont-
rehabilitációt, ami váratlan akadályokat 
gördített a megkezdett kivitelezés elé, 
ezért a befejezés az idei nyár kezdetére 
tolódott. 
Szarvas központjában a Kossuth Lajos 
utca Béke utca és Deák utca közötti 
szakaszán a meglévő közlekedési és 
parkolási lehetőségek egy ideje már 
nem elégítették ki a városlakók igényeit. 
A városrészben ugyanis jelentősen nö-

vekedett az üzletek, elárusító helyek és 
a vendéglátóhelyek száma. A megépült 
városi fürdő főhomlokzati traktusához 
sem készültek kiépített parkolók, és 
a Szabadság utca és Kossuth Lajos 
utca közötti kapcsolat sem volt kiépítve 
a Csallóköz utcában. A használható 
parkolók száma összesen 45 volt, a 
parkolófelület a rossz helykihasználás 
miatt így átépítést igényelt. Az elkészült 
91 parkoló már teljes egészében kielé-
gíti a parkolási igényeket. 
A bő egyéves, a vállalkozók és a lakos-
ság türelmét is próbára tévő munkálatok 
eredményeképpen megszépült a belvá-
ros Kossuth tere, megújult a Fő tér, és a 
Colas Út Zrt. által felújított Kossuth utca 
is térburkolt utcává alakult. Új színt ka-
pott továbbá a Bolza sétány és a Vajda 
Péter utcán az Ó-templom környéke. 
A felújított területeken a Colas Út Zrt. 
építette ki az új közvilágítási hálózatot, 
melyet a pásztorbot típusú kandelábe-
rek tettek impozánssá.
Az elhúzódó projekten társaságunk 
közel 7600 négyzetméter térburkolatot, 
1500 folyóméter szegélyt épített meg, 
elhelyezett 92 szemétgyűjtőt,  
87 pálmadézsát, 6 padot, illetve 
80 kerékpártámaszt, emellett elülte-
tett 87 facsemetét. 
Az építészeti elemeket is gazdagon 
tartalmazó beruházás a jövőben további 

4 mészkő csobogóval és 6 klinkertéglá-
ból falazott virágágyással is gazdagítja 
a megújult utcát, melyet az önkormány-
zat távlati tervei alapján sétálóutcává 
fognak átminősíteni.

MUNKÁINK

MEGSZÉPÜLT  
A KOSSUTH TÉR ÉS  
A FŐ TÉR, ILLETVE  
A KOSSUTH UTCA IS 
TÉRBURKOLT UTCÁVÁ 
ALAKULT.

A

SZARVAS CITY REHABILITATION 
ENTERS ITS FINAL LEG

  Colas Út is putting the finishing touches 
on construction works of the Szarvas project.
The project lasted for over a year, and tried 
the patience of both citizens and contractors. 
As a result, the city centre’s Kossuth Square 
was remodelled, while Main Square was also 
refurbished, and Kossuth Street received new 
decorative pavement built by Colas Út Zrt. In 
addition, the Bolza Walkway and Vajda Péter 
Street with the surroundings of the Old Church 
are shining with new colours. As an elegant 
detail, renovated streets and squares were 
made even more pleasing to the eye with the 
elegantly shaped lampposts of the public 
lighting network installed by Colas Út.
The company constructed some 7,600 m2 of 
decorative pavement and 1,500 m of curbs, 
and installed 92 trash bins, 87 palm-tree pots, 
six park benches, 80 bicycle racks, and planted 
87 saplings.
The investment – which also involves several 
architectural elements – will enrich the 
renovated street with four small limestone 
fountains and six flowerbeds lined with bricks. 
According to plans of the local government, the 
street will be declared a car-free zone in the 
future.
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szöveg: Gulyás Gábor
fotó: Gulyás Gábor

A COLAS ÚT ÉPÍTI AZ ÖMBÖLYI BEKÖTŐÚT MAGYAR– 
ROMÁN HATÁRIG TARTÓ MEGHOSSZABBÍTÁSÁT.

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
rendelte meg és a Colas Út Zrt. volt 

a kivitelezője annak a beruházásnak, 
amiben  összesen 1481 méter hosszú új 
közút épül belterületen 501 méter, kül-
területen 980 méter hosszan.
Az új út Ömböly belterületén a Szabadság 
téri útcsatlakozástól a 0+175 kilométer-
szelvényig 6,5 méter szélességben 
kiemelt szegéllyel épül. A 0+175–0+501 
kilométerszelvény között 6,5 méter burko-
latszélességben, 1,25 méter széles föld-
padkával, külterületen a 0+501 kilomé-
terszelvénytől az országhatárig 7 méter 
szélességben 1,25 m széles földpadkával 
épül meg az új szakasz. A beruházás 
része 40 méter új aszfaltjárda építése 
is, emellett 75 méter betonjárda szintre 
emelése, 23 méter meglévő burkolt árok 
lefedése, de nem marad el a  kapubejá-
rók alatti átereszek építése és a meglévő 
szikkasztó árkok profilozása sem. Az út 
nyomvonalába eső három közvilágítási 
oszlopot kiváltjuk, védőcsőbe helyezünk 

egy elektromos földkábelt, áthelyezünk 
egy ivókutat és egy tűzcsapot, és átere-
szeket is építünk. 
A projekten az állapotfelvétel után  geo-
déziai aIapponthálózatot létesítettünk, és 
kihelyeztük az ideiglenes forgalomtechni-
kát bel- és külterületen is. A külterületen 
emellett befejeztük a fák kivágását és az 
ott lévő növényzet letermelését. Kialakí-
tottunk egy anyagdepóhelyet is, ide rakod-
tuk le a Colas Északkő tarcali bányájából 
származó, nagyjából 1500 tonna M56-os 
anyagot. Régészeti felügyelet mellett 
jelenleg javában zajlanak a földmunkák, 
amelyek során már elértük a tükörszintet 
és elkezdtük az M56 bedolgozását. Ezzel 
párhuzamosan a belterületi szakaszon 
kibontottuk a meglévő aszfaltburkolatot. 

ÖSSZESEN  
1481 MÉTER HOSSZÚ 
ÚJ KÖZÚT ÉPÜL.

A

  Colas Út is currently building the 
extension of the Ömböly access road up to the 
Hungarian-Romanian border.
The investment, ordered by the National Infra-
structure Development Co. and carried out by 
Colas Út Zrt., entails the construction of new 
public roads on a length of 1,481 m – 501 m 
within and 980 m outside built-up areas.
The new stretch of road is to be built with 
a pavement width of 6.5 m on the section 
between the Szabadság Square road connec-
tion and chainage 0+501, and a width of 7 m 
from there to the state border. The project also 
comprises the construction of a 40-m-long 
new asphalt sidewalk, level correction of con-
crete sidewalks on a length of 75 m, covering 
23 m of existing paved ditches, installation 
of culverts under driveways, and the profile 
correction of existing infiltration trenches. 
An underground power cable will be protected 
with sleeve pipes, while a drinking fountain 
and a fire hydrant are to be relocated, similarly 
to three public lighting posts currently stand-
ing in the way of roadworks.

NEW ROAD BETWEEN ÖMBÖLY 
AND THE ROMANIAN BORDER

Új út épül Ömböly
és az országhatár között
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szöveg: Csige János
fotó: Láda Péter

A COLAS ÚT IS 
RÉSZT VESZ  
A KISÚJSZÁLLÁS–
PÜSPÖKLADÁNY 
VASÚTVONAL  
ÉPÍTÉSÉHEZ  
KAPCSOLÓDÓ  
ÚTÉPÍTÉSI  
MUNKÁKBAN.

Közgép Zrt. által megrendelt 
munkák közül idén Püspökladány 

belterületén több utcát is felújítunk, és 
egy új utat is kiépítünk. A Balaton utcá-
ban emellett még megépítjük az aszfalt 
kopórétegét, lebontunk egy épületet, és 
területrendezés mellett gondoskodnunk 
kell a csapadékvíz-elvezetésről is. A Szent 
László utcánál a befejező munkák 
közül a padkaépítés és tereprendezés 
maradt már csak hátra. A farkasszigeti 
útcsatlakozás átjárhatóságát biztosító 
csomópont-átépítési munkák teljes egé-
szében elkészültek, de hátra van még egy 
térköves szervizút kiépítése és a 42-es 
főút egy szakaszának újraaszfaltozása, 
utóbbinál egy új lehajtósávot is kiépítünk. 
Hamarosan elkezdjük a Mikszáth utca 
felújítását is.
Karcagon a füzesgyarmati átjárót kellett 
átépítenünk egy párhuzamos kerékpárút 

kiépítése mellett, melyet nemsokára 
leaszfaltozunk. Ezután a magyarkai 
be kötőutat fogjuk a jóváhagyott kiviteli 
tervek alapján átépíteni.
Kisújszálláson az északi iparterületi 
utakat, a kisújszállási földutakat és a 
Malom utcát építjük ki, melyek eredetileg 
sem rendelkeztek szilárd burkolattal. 
Itt az agyagos talajt mésszel kellett 
stabilizálnunk, de rövidesen elkezdjük 
a pályaszerkezet építését is.

MESZES  
STABILIZÁCIÓRA 
IS SZÜKSÉG VOLT 
A KISÚJSZÁLLÁSI 
SZAKASZOKON.

A

NEW ROADS FOR PÜSPÖKLADÁNY, 
KARCAG AND KISÚJSZÁLLÁS

Püspökladányban, 
Karcagon és KisújszállásonÚj utak 

  Colas Út is one of the companies con-
tributing to roadworks related to construction of 
the Kisújszállás-Püspökladány railway line.
In 2014, among works ordered by Közgép Zrt., we 
are to renovate a number of streets in the town of 
Püspökladány, and we were also assigned with 
building a brand-new stretch of road. Our duties 
in Balaton Street cover construction of the new 
asphalt-wearing course, landscaping, building 
demolition and establishment of the rainwater 
drainage network. Regarding Szent László Street, 
only the finishing touches are pending in the 
form of shoulder construction and landscaping 
jobs. Interchange-reconstruction works aimed 
at ensuring access to the Farkassziget road 
connection have been entirely completed, while 
construction of a block-paved service road is still 
ahead of us, as well as works on main road 42, 
where we are to re-asphalt a section and build a 
new exit lane. The renovation of Mikszáth Street 
is soon to follow.
In Karcag, we were tasked with reconstruction 
the Füzesgyarmat level crossing, which 
includes works for a new parallel bicycle road 
we are currently preparing to asphalt. As the 
next step, the Magyarka access road will 
be refurbished according to the approved 
construction designs.
In Kisújszállás, Malom Street, earth roads 
belonging to the city and to the northern 
industrial area are to be upgraded, as they 
currently lack hard pavements. At this location, 
we had to stabilise the clay soil with lime, to be 
followed by construction of the new pavement 
structures in the very near future.
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szöveg: Zombory László
fotó: Németh Balázs

a forgalmas 86-os és 76-os főutak mellett

Közös elkerülő út épül

AZ ÚJ ÚT NÁDASD, HEGYHÁTSÁL ÉS KATAFA 
LAKÓINAK ÉLETÉT KÖNNYÍTI MEG.
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FŐBB	MENNYISÉGEK

Földmunka: 425 000 m3

Ckt alapréteg: 25 000 m3

Aszfalt: 55 000 t

Padkaépítés: 30 000 m3

Szalagkorlát: 11,5 km

A 86-OS FŐÚT  
AZ ORSZÁG  
EGYIK 
LEGFORGAL-
MASABB  
KÉT SZÁMJEGYŰ 
FŐÚTJA.

A JOINT BYPASS SECTION FOR 
ROADS 86 AND 76

kivitelezési munkát 2013 szep-
temberében nyerte el a Colas 

Út Zrt. A 24 hónapos kivitelezési idő alatt 
7713 méter új nyomvonalat építenek, és 
11,5 tonnás burkolatmegerősítést vé-
geznek 1970 méteren. A szakaszon 6 db 
szintbeli csomópont épül, ebből az egyik 
egy ötágú körforgalom a 76-os, 86-os és 
7446-os utak csomópontjában. Elkészül 
6 db hullámosított acéllemez híd és 
felújítják a Csörnöc és Nádasd patakok 
hídjait is. A műtárgyépítési munkákat a 
Colas Hungária Zrt. végzi. 
Az új nyomvonal miatt el kell bontani a 
Szarvas Csárdát, melynek első írásos 
említése 1765-ből származik: „Hegy 
allai vendégfogadó a Kanizsai és a 
Varasdi Posta utak megütközésében.” 
Mivel a csárda különleges értéket kép-
visel, és ez Vas megye utolsó csárdája, 
a munkák megkezdése után az a döntés 

született, hogy az épület nem tűnhet 
el nyomtalanul, hanem újra felépítik a 
szombathelyi skanzen területén. A bon-
tási munkákat végző alvállalkozó kivá-
lasztása a Savaria Múzeum iránymuta-
tásának megfelelően történt. Örülünk, 
hogy a kivitelezés során így nemcsak 
új értéket hozunk létre – megkönnyítve 
ezzel három település lakóinak életét –, 
de közreműködhetünk a múlt egy darab-
jának megőrzésében is. 

  The new road will serve the comfort 

of people living in Nádasd, Hegyhátsál and 

Katafa. 

The works were awarded to Colas Út Zrt. in 

September 2013. Jobs within the 24-month-

long construction period entail the building 

of 7,713 metres of new road, as well as 

11.5-tonne pavement reinforcement on a 

complete length of 1,970 metres. Six single- 

level interchanges are to be established on 

the section, including a five-leg roundabout 

at the intersection of roads 76, 86 and 7446. 

Furthermore, six corrugated-steel bridges are 

also to be built, and bridges over the Csörnöc 

and Nádasd creeks are to undergo reconstruc-

tion. Colas Hungária Zrt. was assigned with 

works on the structures.

The new carriageway requires the Szarvas 

Inn – first officially mentioned historically 

in 1765  – to be torn down. Since the Inn 

is of special historic value, and is the last 

remaining establishment of its kind in Vas 

County, a decision was adopted following 

commencement of the works to rebuild 

it at a new location in the Szombathely 

open-air folk museum. The subcontractor for 

the disassembly was selected carefully in 

accordance with guidelines laid down by the 

Savaria Museum. Having a chance to create 

new values, contribute to making life easier for 

citizens, while also preserving a piece of our 

history is our true pleasure.
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A MŰTÁRGY MIND A FŐVÁROS KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSE, 
MIND A MÁV INFRASTRUKTÚRA-HÁLÓZATA ÉS A KELETI 
PÁLYAUDVAR SZEMPONTJÁBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ 
CSOMÓPONT.

szöveg: Stummer Ernő
fotó: Nagy Balázs

Megújul  

a Százlábú híd

A Kerepesi úti „Százlábú híd” 
felújítására kiírt pályázatot a 

Közgép Zrt.–Colas Hungária Zrt. által 
alkotott KC 2013 Konzorcium nyerte 
el tavaly szeptemberben.
A műtárgy a legtöbb manapság arra 
járó számára fel sem tűnt eddig, pedig a 
Kerepesi út és a Keletibe vezető sínpár 
keresztezésében már a 19. század 
második felében híd épült. A forgalom 
növekedése miatt az 1900-as évek elejé-
re vált szükségessé a műtárgy bővítése, 
így az új vasbeton híd már hat vasúti 
vágány fölött ívelt át. A Kerepesi út közúti 
forgalma mellett a hídon az akkoriban a 
Baross térről induló gödöllői HÉV két sín-
párja is helyet kapott. A felszerkezet több 

tucat 45×45 cm-es pilléren álló, kis fesz-
távolságú, hétnyílásos gerendahídként 
épült. Emiatt nyerte el a P.902 jelű vasúti 
aluljáró a „Százlábú híd” elnevezést.
A híd felszerkezete a II. világháború 
áldozatává vált, majd az azt követő 
újjáépítés során a déli közúti hidat 
az eredetitől eltérő, takaréküreges 
lemezhídként állították helyre. A HÉV- 
vágányok hídja viszont az eredeti 
terveket felhasználva nyerte vissza az 
eredeti alakját. A műtárgyon mostanáig 
nagyobb átalakítás nem történt, csupán 
a HÉV-vonalakat számolták fel az Örs 
vezér téri végállomásuk kiépülése miatt. 
A cikk megjelenésekor azonban már 
nagy vál tozások indultak el. Befejező-

dött az északi hídfél elbontása, és a 
Százlábú végérvényesen eltűnt.
A felújítás már nagyon időszerű volt, 
mivel a vasúti átkelőnek rendkívül 
leromlott az állapota, emellett a rekonst-
rukció során gondoltak a fej lesztésre 
is, a vasúti vágányok szá mát később 
akár hatról nyolcra is lehet majd emelni. 
A nyomvonalak keresztezési szöge 
meglehetősen kicsi, kb. 40°. Ezért a 
híd tervezői egy kéttámaszú alsó pályás 
ívhidas megoldás mellett döntöttek, 
ami a 85 méteres fesztávot három, 
egyenként 12 méter magas acélívvel 
szeli át, jelentősen megváltoztatva az út 
eddigi látképét. A kivitelezést a közúti és 
vasúti forgalom fenntartása mellett két 



ütemben, rendkívül rövid átfutási idővel 
valósítjuk meg. Az újonnan épülő északi 
hídfelet idén novemberre kell forgalom 
alá helyezni, ami komoly fejtörést okozott 
az előkészületek során. A beruházó 
ké résére ugyanis a területen a forgalom-
korlátozásokat igénylő tényleges munka 
csak április közepén kezdődhetett el, 
hogy ne legyen időbeni átfedés a fővá-
rosban befejeződő számos nagyszabású 
projekttel, mint például a közeli Baross 
tér felújításával.
Ennek értelmében az amúgy is nagy 
odafigyelést igénylő kivitelezésre csupán 
hét (!) hónap áll rendelkezésünkre 
hídfelenként egy kellemetlenül szűkös 
munkaterületen. A régi híd bontását és 
az acél felszerkezet építését a Közgép 
Zrt. kollégái, míg az alépítményt és a 

csatlakozó vasbeton támfalszerkezete-
ket a földmunkával és útépítéssel 
kiegészítetten a Colas végzi. A Nagy 
Létesítmények Főigazgatóságának csa-
pata mellett az útépítési munkarészek 
elvégzésében a Colas Út kollégái állnak 
segítségünkre.
A közművek kiváltását és átépítését 
– mivel ezek kiemelt fontosságúak a 
beruházás során – a konzorciumi tagok 
közös érdekkörben kezelik. A MÁV-vágá-
nyok felett a Kerepesi út hídja szolgáltat-
ja a környék egyetlen áthidalási lehető-
ségét, így több tucat közműszolgáltató 
is itt vezeti a belváros felé nyomvonalait. 
A szokásos víz, gáz, elektromos stb. 
alépítményeken kívül a honvédségi és 
választási hírközlő kábelek is itt húzód-
nak. Ezek mellett a vasúttársaság a híd 
alatt vezeti a Keleti pályaudvar teljes 
elektromos és földgázellátó hálózatát 
éppúgy, mint számos hírközlő és bizber 
vonalat, köztük az országos forgalom-
irányítási központ gerincvezetékét.
A felsorolt sajátosságok miatt a kivitele-
zés során egy napi lebontású ütemtervet 
követünk. Ezt télen megelőzte a hiányzó 
kiviteli tervek és hatósági engedélyek 
beszerzése. Az idő rövidsége miatt a 
szerződéskötéssel egy időben elkezdtük 
az alépítmény építési technológiájá-
nak változtatását is. Ennek során a 
hagyományos szögtámfalas felmenő 
szerkezetű lemezalapokat egy össze-
metsző cölöpfalas mélyített síkalapként 
kép  zeltük el. Az átalakítás előnye, hogy 
több dolog is elhagyhatóvá válik. Ilyen 
a közúti forgalom mellett kialakítandó 
10 méter mély, acél szádlemezekkel és 

talajhorgonyokkal lehatárolt munkagödör 
kiemelése, a talajvíz alatti lemezalap 
betonozása és a 2-es metróvonal alagút-
ját 4–5 méterre megközelítő szádlemez 
verés-vibrálás. Ehelyett egy magasabb 
lavírsíkról kisebb kockázattal járó CFA 
cölöpfúrásos technológiát alkalmaztunk, 
mellyel a hídfőépítés ideje a tenderben 
közzétett megoldáshoz képest közel a 
felére csökkent.

MUNKÁINK

A FELSZERKEZET 
TÖBB TUCAT 
45×45 CM-ES 
PILLÉREN ÁLLÓ, 
KIS FESZTÁVOLSÁGÚ, 
HÉTNYÍLÁSOS 
GERENDAHÍDKÉNT 
ÉPÜLT. EMIATT 
NYERTE EL A P.902 
JELŰ VASÚTI ALUL-
JÁRÓ A „SZÁZLÁBÚ 
HÍD” ELNEVEZÉST.

“CENTIPEDE” BRIDGE TO 
UNDERGO RENOVATION

  This structure is of high importance, 
considering both the road transport of 
Budapest and the Hungarian State Railway 
Company’s infrastructure network, including 
the Keleti railway station.
The reconstruction was rendered necessary 
by the largely deteriorated state of the bridge, 
and the plan to expand the number of railway 
tracks from six to eight. The crossing angle 
of the railway tracks and road carriageway 
is unusually small: just 40 degrees. Conse-
quently, designers opted for a two-support 
through-type arch bridge covering the 
85-m-long span with three 12-m-high steel 
arches. The new design is set to transform 
the appearance of the crossing point 
completely.
We have only seven months to complete the 
job, requiring utmost care on this very tight 
work site. Demolition of the old bridge and 
construction of the steel superstructure 
are to be performed by colleagues from 
Közgép Zrt., while Colas was assigned with 
building the substructure and the adjoining 
reinforced concrete retaining wall, including 
earthworks and road construction.
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szöveg: Csepin Zsolt
fotó: Csepin Zsolt

a Rátóti híd
Megújul 

A SZENTGOTTHÁRD 
ÉS KÖRMEND 
KÖZÖTTI RÁTÓTI 
VASÚTI FELÜLJÁRÓ 
KORSZERŰSÍTÉSÉT 
A COLAS HUNGÁRIA 
ZRT. NAGY LÉTESÍT-
MÉNYEK FŐIGAZGA-
TÓSÁGA VÉGZI.

Rátóti híd története még az 1930-
as évekre nyúlik vissza, ekkor 

épült ugyanis a három főtartós, négynyí-
lású, folytatólagos vasbeton szerkezetű 
átkelő. Eredetileg az 1910. évi és az 
1935. évi hídszabályrendelet által meg-
határozott hasznos teherre méretezték, 
ami 20 tonnás gőzekét vagy 2x12 ton-
nás, egy pár ló által vontatott kocsit és 
400 kg/m2 megoszló terhet jelentett. 
A pályabeosztás 1,05+6,00+1,05 m volt.

1953-ban a Mélyépítési Tervező Vállalat 
ellenőrző számítást készített a híd te-
herbírásának megállapítására. Eszerint 
az átkelő az 1950. évi ideiglenes Közúti 
Hídszabályzat szerinti I/A tehernek 
megfelelt, ami 60 t traktor vagy 2 db 
24 t tehergépkocsit vagy helyettesítő 
megoszló terhet jelentett. E számítás 
alapján a híd a 8-as főúton a fenti 
pályabeosztással megerősítés nélkül 
üzemelhetett.

A kocsipálya-szélesség növelésére 1992-
ben a TETA Kisszövetkezet felújítási tervet 
készített, amelyben az eredetileg egy 
méter széles járdákat megszüntették, és 
helyettük 50–50 centiméter széles sze-
gélyek készültek kettős vezetőkorláttal. 
Ezzel – változatlan hídszélesség mellett – 
a kocsipálya szélessége 7 méterre nőtt. 
A híd új szigetelést és háromrétegű 
aszfaltburkolatot kapott, ezenkívül a pillé-
rek oszlopait teljes magasságban 8 centi-

A
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méter vastag vasbeton köpenyezéssel 
látták el. A felújítást 1993-ban végezték 
el. A híd jelenleg is ebben a formában üze-
mel, viszont a korlátok közötti 7 méteres 
szélesség a 8-as főúton jelentős útszű-
kületet és ezzel együtt balesetveszélyt 
jelent, illetve a teherbírás sem felel meg 
az útkategóriának. 
A fenti hiányosságok és a híd szélesíté-
se és megerősítése miatt 2010-ben ké-
szültek tervek, de kisajátítási problémák 

miatt a munkálatok nem indultak meg, 
így a híd korszerűsítése a Körmend–
Szentgotthárd vasútvonal felújításával 
együtt sajnos nem tud megvalósulni.
A híd megerősítésének technológiai 
feltételei közé tartozik, hogy az építés 
időtartama alatt a teljes főúti forgalmat 
el tudják terelni. Ennek érdekében tere-
lőút kialakítása szükséges a 8-as főút 
178+200 km-szelvényétől az északi, 
illetve déli oldalon a 178+632 km-szel-
vényig. A terelőút Körmend felől a vasút-
állomáshoz és a községbe vezető utak 
csatlakozásából indul. Közel 190 méter 
után a főút déli oldalán lévő aszfaltozott 
út nyomvonalában halad a vasúti át-
járóig, ezután a híd alatt a főút északi 
oldalán lévő kerékpárút nyomvonalát 
követi, majd a Rátóti-patak előtt kb. 
30 méterrel a jobb oldalon csatlakozik 
a főúthoz.
Az eredeti főtartókra és a 20 centi-
méter vastag, meglévő pályalemezre 
16 centiméter vastagságú új pályalemez 
kerül, amely a meglévőnél 1,8 méterrel 
szélesebb. A főtartók megerősítését 
mezőnyomatékra szénszálas lamellák-
kal, a támasznyomatékokra pedig az 
új pályalemezben elhelyezett számított 
vasalással végezzük.

A felújítás során az átkelőhöz csatlakozó 
útszakasz szélességét a hosszszelvény-
korrekcióval érintett szakaszon a híddal 
azonos szélességűre kell növelni. A meg-
lévő 9–9,5 méteres koronaszélesség így 
10 méterre nő. Mivel a töltés teljes szé-
lesítésére, új területek igénybevételére a 
meglévő támfalak miatt nincs lehetőség, 
a helyi szélesítést az úttöltés tetejére 
helyezett kisméretű szögtámfalakkal 
oldjuk meg.

AZ EREDETI PÁLYA-
LEMEZRE 16 CM  
VASTAGSÁGÚ ÚJ  
PÁLYALEMEZ KERÜL, 
AMELY A MEGLÉVŐ-
NÉL 1,8 MÉTERREL 
SZÉLESEBB.

RÁTÓTI BRIDGE RENOVATED

  Colas Hungária’s Major Projects 
Division is currently working on the moderni-
sation of the Rátóti railway overpass between 
Szentgotthárd and Körmend.
The first plans to widen and reinforce the 
bridge were drawn up in 2010, but works 
could not receive the green light due to 
expropriation issues, which prevented the 
overpass modernisation from being carried 
out simultaneously with the reconstruction of 
the Körmend-Szentgotthárd railway line.
As a technological requirement for the 
structure’s reinforcement, traffic on the main 
road that crosses here is to be completely 
diverted, rendering it necessary to establish 
a temporary detour section on main road 
8 from chainage 178+200 on the north to 
178+632 in the south.
The new 16-cm-thick deck slab is 1.8 m 
wider, and is to be installed on the existing 
main girders and 20-cm-thick deck slab. The 
reinforcement of main girders will be carried 
out using carbon-fibre lamellas and rebar 
placed into the new deck slab.
On the section affected by the correction, 
the width of the adjoining roadbed is to be 
increased to match the width of the bridge. 
Therefore, the current 9-9.5 m crown width is 
increased to 10 m. As the lateral extension 
of the embankment and the use of new plots 
are not feasible due to the existing retaining 
walls, the localised widening must be carried 
out with small cantilever walls erected on top 
of the road embankment.
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szöveg: Alföldy-Boruss Dániel
fotó: Nagy Balázs

ÚJABB MÉRFÖLDKŐ TELJESÜLT A COLAS  
ALTERRA VEZETTE KONZORCIUM KIVI TELE- 
ZÉSÉBEN MEGVALÓSULÓ VILLAMOS-
REKONSTRUKCIÓS PROJEKTEN.

    Folytatódik

    az 1-es villamos  
    felújítása
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munkavégzés tavaly szeptember 
28-án éjfél után kezdődött, ekkor 

feszültségmentesítették az első három 
építési ütemhez tartozó Bécsi út–Lehel 
utca közötti szakaszt. A repülőrajtot vett 
munkálatok első kézzelfogható sikere 
sem váratott sokat magára, december 
15-én az első kötbérterhes határidőt 
sikeresen teljesítettük. Ekkorra kellett 
tömegközlekedésre alkalmas állapotba 
helyezni a vonal Árpád híd és Lehel utca 
közti szakaszát. Elkészült a végleges vá-
gányzat és felsővezeték, az energiaellá-
tó hálózat, szerkezeti szinten a peronok 
és peronfelépítmények, és a villamosok 
tárolására 100 méter tárolóvágány.
Idén május 3-án újabb mérföldkövéhez 
érkezett a felújítás, sikeresen lezajlott 
a próbajárat a Reitter Ferenc utca és a 
Bécsi út közti szakaszon, ezután május 
5-től ideiglenesen forgalomba helyezték 
a járatot. A közlekedők komfortérzetét 
az is növelhette, hogy Budapesten 
először a Vörösvári úton már fű borítja a 
pályát, ezáltal a villamosok közlekedése 
is halkabbá válik, környezete pedig 
sokkal esztétikusabbá. A teljes szakasz 
műszaki átadás-átvétele május 23-ától 
június 22-éig tartott. 

A legnagyobb kihívásokat az jelenti, 
hogy esetenként szűk munkaterülete-
ken kell különböző, de egymással szo-
rosan összefüggő szakágak munkáját 
összehangolni. Volt olyan munkaterület, 
ahol kb. ötszáz méteres hosszon 4–5 
alvállalkozó közel száz fizikai dolgozóval 
és két lánctalpas forgókotróval dolgozott 
egy időben. Szerencsére tapasztalt part-
nerekkel dolgoznak, akik magas műsza-
ki szinten és maximális rugalmassággal 
tudják végezni a feladataikat.
A felújítás következő szakasza június 
10-én kezdődött, amikor a Kacsóh 
Pongrácz út és a Puskás Ferenc Stadion 
(Kerepesi út) közti pálya felújítását kezd-
tük el. Ennek a befejezési határideje 
idén november 19-e, az átadás-átvétel 
lezárása pedig 2015. január 18-a. 
Az 1-es villamos Puskás Ferenc Stadion 
(Kerepesi út) és Közvágóhíd közötti sza-
kaszának felújítása, és a Közvágóhíd és 
a Fehérvári út közötti új villamos vonal-
szakasz megépítése szintén az A-Híd 
Építő Zrt. és a Colas Alterra Zrt. alkotta 
konzorcium feladata.
Ezen a szakaszon idén január 24-én 
kezdődött el a munka, a Rákóczi hídon. 
Az 1995-ben átadott hídon már számol-
tak az 1-es villamos meghosszabbításá-
val, ezért itt már megtalálható a kijelölt 
vágányzóna. A hídpillér két oldalán, 
a híd közepén lévő területen a helyet 
meghagyták a villamosvágányoknak. 
A konzorciumi partner munkásai 
kezdték meg a zónában a villamospálya 
lefektetésének előkészítését.
A Colas Alterra június elején kapcsoló-
dott be a munkálatokba. A feladat három 
megállóhely a burkolati szintig való meg-
építése és a vágánypálya kialakítása a 
Szerémi és a Hengermalom úton. A mun-
kák során az érintett útszakaszok is 
újjászületnek, burkolatcsere, a parkolók 
és a kerékpárút kiépítése is a cég teen-

dői közé tartozik. Néhány helyen zajvédő 
falakat is építenek majd. Érdekesség, 
hogy az óbudai Vörösvári úti szakaszhoz 
hasonlóan a hídtöltésről lefutó villamos 
a Fehérvári úti végállomásig szintén 
füves sínpályán fog közlekedni. Az új 
szakasz 2015 első felében készül el.

A

BUDAPESTEN  
ELSŐKÉNT  
A VÖRÖSVÁRI 
ÚTON BORÍTJA  
FŰ A PÁLYÁT.

RECONSTRUCTION OF TRAMLINE 1 CONTINUES 

  The tramline reconstruction project 
–  being performed by the consortium under 

Colas Alterra’s leadership – has reached a new 
milestone.
3 May 2014 marked another milestone in 
the renovation works, as the trial runs were 
successfully completed on the section 
between Reitter Ferenc Street and Bécsi Road, 
making way for the line’s temporary operating 
permit on 5 May. Introducing a new feature in 
Budapest serving the comfort of passengers, 
tracks are lined with grass on Vörösvári Road. 
Hence, the operation of the line becomes less 
noisy, and such lawns are also pleasing to the 
eye. The technical handover of the complete 
section took place between 23 May and 22 
June, and the next phase of the reconstruction 
was kicked off on 10 June, when we com-
menced renovation of the tracks between 
Kacsóh Pongrácz Road and the Puskás Ferenc 
Stadium (Kerepesi Road). The completion 
deadline for this stage is 19 November 2014, 
whereas the handover procedure is to be 
closed by 18 January 2015. The consortium 
uniting A-Híd Építő Zrt. and Colas Alterra Zrt. 
was also commissioned with renovating the 
next leg between the Puskás Ferenc Stadium 
(Kerepesi Road) and the Közvágóhíd public 
transport junction, as well as with building 
the brand-new tramline section between 
Közvágóhíd Road and Fehérvári Road.
Colas Alterra joined in on the works in early 
June. The assignment covers the construction 
of three tram stops up to pavement level and 
establishment of the tracks on Szerémi Road 
and Hengermalom Road. The affected road 
sections will also undergo reconstruction, as 
re-paving and construction of parking space 
and bicycle roads are all part of the company’s 
scope of works. At some locations, new noise 
walls are also to be erected. As an interesting 
improvement, trains coming down from the 
bridge embankment will run on grassed tracks 
up to the Fehérvári Road terminal – similarly to 
Vörösvári Road in Óbuda. The new section will 
be completed in the first half of 2015.
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A

fejlesztés Beregen
Komplex árapasztási és ártér-revitalizációs 

megvalósuló projekt célja a beregi 
vízgazdálkodási és vízkár-elhárí-

tási rendszer átfogó fejlesztése. Ezzel 
az árvízi biztonság fokozása mellett 
támogatni lehet a települések egyedi 
településrendezési, turisztikai fejleszté-
seit, a térségi, kistérségi vízre alapozott 
gazdaságfejlesztési programjait és a 
természetvédelmi értékek megőrzését, 
vagyis az ártér revitalizációját.
A 2.01. számú „magyar–ukrán közös 
beregi ártéri öblözetet” az árvizektől 

jelenleg kizárólag árvízvédelmi töltések 
védik. A vízrendszer teljes területe 938 
négyzetkilométer, melyből Ukrajna 
területére, Kárpátaljára 560 négyzetkilo-
méter, Magyarországra 378 négyzetkilo-
méter jut.
A terület 99 százalékban a mértékadó 
árvízszint alatt van, vagyis az árvizekkel 
fokozottan veszélyeztetett. Árhullám ki-
alakulására az év bármely időszakában 
lehet számítani, ráadásul az előrejelzé-
sek lehetséges időelőnye általában elég 

kicsi: a riasztásnál 3–4 nap, a vízszint 
előrejelzésénél pedig még ennél is keve-
sebb, 2–3 nap. 
A Felső-Tisza-vidéken az árvízszintek 
az utóbbi évtizedekben fokozatosan 
növekedtek, és emiatt jelentős károkat 
okozó árvizek keletkeztek az elmúlt 70 
évben. Az eddigi árvízvédelmi fejleszté-
sek ellenére az árvízi biztonság továbbra 
sem megnyugtató. Több elemzés szerint 
is a felső-tiszai árvízvízszintek és vízho-
zamok tovább emelkedhetnek a jövőben. 

A 145 TELEPÜLÉST ÉS 250 EZER EMBER 
ÉLETÉT ÉRINTŐ BERUHÁZÁS A COLAS  
ALTERRA RÉSZVÉTELÉVEL ZAJLIK.
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A projekt hozzájárul a Vásárhelyi-terv 
továbbfejlesztésének egyik céljához. 
Ez a részcél az, hogy a kiépített rendszer 
a Tisza teljes hosszában mintegy egymé-
teres vízszintcsökkentést tudjon elérni a 
mértékadót meghaladó árvizek esetében. 
A tervezett tározó azonban önmagában 
ezt a hatást nem tudja biztosítani, de 
a rendszer egyik elemeként elősegíti a 
tervezett nagytérségi cél megvalósítását.
A tervezett fejlesztés Magyarországon 
közvetlenül 19 települést érint, árvízve-

szélyt csökkentő hatása azonban ennél 
lényegesen több, 145 település 250 ezer 
lakosára terjed ki 2763 km2 területen.
A projekt megvalósulásával a beregi 
tározóba kivezetett 58 millió köbméter 

vízmennyiséggel a Tisza Tivadar feletti 
szakaszán 50–80 centiméteres tiszai 
vízszintcsökkenés érhető el, a Vásáros-
namény alatti hatás pedig 15–20 centi-
méter között változik. 
A projekt többlépcsős előkészítő munkái 
2004-ben kezdődtek. Elsőként a koncep-
ció kialakítását és ezzel párhuzamosan 
a természeti élőhelyek feltérképezését 
végezték el, hogy a lehető legkisebb 
természeti kárt okozó változat valósuljon 
meg. A természetvédelmi értékek 
figyelembevétele és a természetvédelmi 
célok nagy hangsúlyt kapnak az árvízvé-
delmi fejlesztésekben. Ennek az az oka, 
hogy a térség viszonylag érintetlen tájjal, 
jelentős természeti értékekkel rendel-
kezik. A munka ezen részénél a Natura 
2000 területek kezelője, a Hortobágyi 
Nemzeti Park Igazgatósága szakmai 
irányító szerepet játszott. 
A projektben megépül az 58 millió 
köbméteres beregi árapasztó tározó 
Jánd–Gulács térségében és egy 12 millió 
köbméteres, többfunkciós árapasztó 
fióktározó Lónyánál a hozzájuk kap-
csolódó ki- és beeresztő műtárgyakkal, 
töltésekkel, egyéb vízgazdálkodási 
és vízkormányzási létesítményekkel. 
Emellett beszereznek a tározók üzemel-
tetését segítő árvízvédelmi eszközöket 
és fejlesztik a monitoring rendszert is.

A projekt kivitelezője a „Ke-Víz” 21 Zrt., 
a KÖTIVIÉP’B Kft., a Colas Alterra Zrt. 
és a Hídépítő-Speciál Kft. által alkotott 
konzorcium. A 2014. március 26-i 
alapkőletétel után jelenleg az építési 
munkák előkészítése folyik. A töltés és a 
műtárgyak építését előreláthatóan 2014 
júniusának közepén kezdtük meg. 

Fő feladataink: 
•  A tározó déli töltése
•  Anyagnyerő helyek 
•  Tározótöltést keresztező műtárgyak
•  Vízbeeresztő műtárgy
•  Megvalósuláshoz kapcsolódó infra-

strukturális beruházások és közmű-
kiváltások 

A kivitelezés befejezésének várható 
időpontja 2015. szeptember vége.

COMPLEX FLOOD-CONTROL AND FLOODPLAIN-
REVITALISATION PROJECT IN BEREG

A PROJEKT BEFEJEZÉSE 
UTÁN A BEREGI  
TÁROZÓBA KIVEZE TETT 
58 MILLIÓ KÖBMÉTER 
VÍZMENNYISÉGGEL  
A TISZA TIVADAR FELETTI 
SZAKASZÁN 50–80 
CENTIMÉTERES TISZAI 
VÍZSZINTCSÖKKENÉS 
ÉRHETŐ EL.

  In the past decades, flood levels have 
been steadily increasing in the Upper Tisza 
region, resulting in severe floods inflicting 
heavy damages over the past 70 years. 
Despite recent flood-control investments, 
flood safety is still not reassuring, as a 
number of surveys indicate an uninterrupted 
tendency of growing flood levels and water 
discharge in the Upper Tisza area.
The planned development concerns 19 
Hungarian settlements directly – however, it 
will provide improved flood protection for 
some 250,000 people living in 145 settle-
ments over a complete area of 2,763 km2.
Once the project is completed, the Bereg 
reservoir will be capable of storing 58 mil-
lion m3 of water, thus decreasing flood levels 
on the Tisza River by 50-80 cm above Tivadar, 
and 15-20 cm below Vásárosnamény.
The investment comprises the major 
flood-control reservoir with a capacity of 
58 million m3 between the villages of Jánd 
and Gulács, as well as a multi-functional 
12 million m3 additional reservoir near 
Lónya, including the related inlet and outlet 
structures, embankments and other water 
management and flow-control facilities. 
In addition, the acquisition of flood-control 
equipment supporting the reservoirs’ 
operation and an upgrade of the existing 
monitoring system also form a part of the 
project.



BOGNÁR MARIANN  
PÉNZÜGYI MUNKATÁRS  
® COLAS HUNGÁRIA
2010-ben érkezett a céghez Mariann, 
aki június végén sikeres államvizsgát 
tett vállalkozásfejlesztési szakon. 
Kezdetben gyakornokként asszisztensi 
feladatokat látott el, majd átkerült 
a pénzügyi osztályra, ahol jelenleg 
is a bankgaranciákkal foglalkozik. 
Szabadidejét párjával és barátaival 
tölti, utazgat és a konyhában remekel.



MÁYER GYULA   
ÉPÍTÉSVEZETŐ
® COLAS ÚT 
Gyula 2009 nyarán érkezett 
a Colashoz mint építésvezető. 
Jelenleg az M85 Győr–Enese 
ki vitelezési munkáit irányítja. 
Nős, a 23 éves Dávid és a 19 
éves Máté édesapja. Hobbija 
a horgászat és a kerékpározás.



BELLÉNCS ZSUZSANNA    
PÉNZÜGYI KONTROLLER
® COLAS ALTERRA
2005 óta erősíti az Alterra csapatát. 
Akkor a 84-es főépítésvezetőség 
gazdasági munkatársaként került 
a céghez, 2013 decembere óta 
pedig a Közmű Igazgatóság pénzügyi 
kontrollereként tevékenykedik. 
A 13 éves Bence büszke édesanyja. 
Szabadidejét kitölti a család, a bará-
tok és a Balaton.



LUKÁCSNÉ DUDÁS JUDIT 
REGIONÁLIS LABORVEZETŐ  
® COLAS HUNGÁRIA TI
Judit évtizedek óta dolgozik az út-
építési minőség-ellenőrzésben.  
A Colas technológiai csapatához 
2013 tavaszán csatlakozott a Techno-
lógia Igazgatóság nyugati regionális 
laborvezetőjeként. Kevés szabadide-
jét családjával tölti, akiket konyhai 
remekművekkel is elkápráztat.



FARKASVÖLGYI HENRIETTA
GAZDASÁGI MUNKATÁRS
® COLAS HUNGÁRIA NLFI
2008. március elején érkezett a céghez 
Szekszárdra az M6-os projekt gazda-
sági csapatába, majd Budapesten foly-
tatta munkáját az M0-s két szakaszán. 
Jelenleg Székesfehérváron dolgozik az 
M85-ös Enese–Csorna közötti szaka-
szának gazdasági feladatain. Szabad-
idejét párjával és barátaival tölti, és a 
Zirc melletti Porva környékén kirándul.



SZOLCSÁK ANDRÁS  
TERMELÉSIRÁNYÍTÓ 
® COLAS ÉSZAKKŐ
A cég András első munkahelye. 
1992-ben kezdett a robbantásért 
felelős csapatban, jelenleg terme-
lésirányító a gyöngyössolymosi 
Cserkő bányában. Az 5 éves 
Benedek és a 8 éves Boglárka 
édesapja.

  MARIANN BOGNÁR ® COLAS 
HUNGÁRIA
Mariann arrived to the company 
in 2010, and earned her degree in 
enterprise development in the end of 
June. At the beginning, she was trusted 
with assistance duties as an intern, 
subsequently being transferred to the 
financial department, where she is 
currently engaged in managing bank 
guarantees as a financial administrator. 
She spends her time off with her sweet-
heart and friends, and her favourite 
activities include travelling and cooking.

GYULA MÁYER ® COLAS ÚT
Gyula started working for Colas as a site 
manager in the summer of 2009. He is 
currently in charge of the construction 
works on the Győr-Enese section of the 
M85. Gyula is married, and the father 
to 23-year-old Dávid and 19-year-old 
Máté. His hobbies are fishing and 
cycling.

ZSUZSANNA BELLÉNCS ® COLAS ALTERRA
Zsuzsanna has been a member of 
Alterra’s team since 2005. She started 
out as a financial administrator at Chief 
Engineering no. 84, and was reassigned 
to the Utility Directorate as a financial 
controller in December 2013. She is 
the proud mother of 13-year-old Bence, 
and her free time is spent with family, 
friends, and Lake Balaton.

JUDIT LUKÁCSNÉ DUDÁS ® TECHNOLOGY 
DIRECTORATE 
Judit has been working in the field of 
road construction quality control for 
decades. She joined the Colas tech 
team in the spring of 2013 as the 
western-region laboratory manager 
of the Technology Directorate. Her 
little free time is spent with her family, 
whom she is keen to impress with her 
gastronomic masterpieces.

HENRIETTA FARKASVÖLGYI ® MAJOR 
PROJECTS DIVISION
Joining the Szekszárd-based finances 
team of the M6 in early March 2008, 
Henrietta went on to work in Budapest at 
two sections of motorway M0. Her newest 
job called Henrietta to Székesfehérvár, 
where she is taking care of financial 
matters related to the Enese-Csorna leg 
of the M85 as a financial administrator. 
She prefers spending her spare time with 
her sweetheart and friends, and likes 
hiking around Porva, a village near the 
town of Zirc.

ANDRÁS SZOLCSÁK ® COLAS ÉSZAKKŐ 
Colas is the first workplace for András. 
He was initially assigned to the blasting 
team in 1992, and is currently employed 
as a production controller in the Cserkő 
quarry at Gyöngyössolymos. András is 
the father to five-year-old Benedek and 
eight-year-old Boglárka.

OUR COLLEAGUES



Tegzesné Ádám Barbara és a 15 hónapos Tegzes Ádám Béres Krisztina és a kétéves Béres Zalán

Bíró István és a másfél éves Csenge, Zita és István Görbedi László és az öt hónapos Görbedi Ádám



Béres Krisztina és a kétéves Béres Zalán

Görbedi László és az öt hónapos Görbedi Ádám Roszik Gábor és az egyéves Roszik Balázs Somogyvári Nikolett és a tíz hónapos Somogyvári Tamás

Colas-csemeték
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B

Találkozási pont:  

Békéscsaba,
a Dél-Alföld központja

BÉKÉSCSABA FEJLŐDÉSÉT EGY CSATORNAÉPÍTÉS IS  
SEGÍTETTE. EZT ÉS MÉG TÖBB ÉRDEKESSÉGET
TUDHATUNK MEG MOST A VIHARSARKI VÁROSRÓL.

ékéscsaba városa Magyarország 
délkeleti részén, a dél-alföldi régió-

ban, Békés megye földrajzi középpont-
jában, a Körös–Maros közén található 
Budapesttől mintegy 200 kilométerre. 
A település fontos vasúti és közlekedési 
csomópont, itt találkoznak a 44-es 
(Budapest–Kecskemét–Békéscsaba– 

Gyula) és a Szegedet Debrecennel össze-
kötő 47-es számú főutak.
A város határából előkerült régészeti le-
letek tanúsága szerint a terület már évez-
redekkel ezelőtt lakott volt. Békéscsaba 
létrejöttét a 13. század második felére 
tehetjük, nevével először az 1332–37-es 
pápai tizedlajstromban találkozunk. 

A település neve az Árpád-korban már 
használt Csaba személynévből ered.
Békéscsaba fejlődését jelentősen elősegí-
tette az Élővíz-csatorna kiépülése. A kézi 
erővel készült csatornát az 1770-es évek-
től kezdték építeni, hogy összekössék a 
két Körös-szakaszt és több települést. 
Nemcsak az építőanyag ideszállítására, 
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úsztatására, hanem a később megépült 
– ma már nem ter melő – István-malom 
ellátására is szolgált a csatorna. Gyarapo-
dó népessége miatt Békéscsabát a 19. 
század elején már Európa legnagyobb 
falujaként emlegették. 1841-ben meg-
szerezte a mező városi címet és a terület 
legnépesebb településévé vált. További 

lendületet adott a városnak az 1870-es 
években a vasúthálózat fejlesztése, 
amely bekapcsolta a nemzetközi közleke-
dési hálózatba.
A közel 64 ezer lakosú Békéscsaba 
1950 óta Békés megye székhelye. 
Az átalakuló városközpontot négy, egy-
másba kapcsolódó tér alkotja. Egyik a 
történelmi emlékhelyekkel rendelkező 
Szabadság tér, másik a Szent István tér a 
városházával – amelynek homlokzata Ybl 
Miklós munkája –, a Fiume Szállóval és a 
katolikus templommal, amely az egyetlen 
kéttornyú templom a városban. Harmadik 
a Kossuth tér a névadó egész alakos 
szobrával, a Halászlányos kúttal és az 
egykori kisvasút központi állomásépületé-
vel, az utolsó pedig a Szeberényi tér a két 
evangélikus templommal, az Evan gélikus 
Gimnáziummal és paplakokkal. 
Békéscsaba a megyei jogú városok között 
az egyik legtöbb zöldövezettel rendelkező 
település. Ligetekkel, virágokkal tarkított 
tereinek, hangulatos sétányainak köszön-
hetően az ország legélhetőbb városai 
közé tartozik, de emellett Békés megye 
legdinamikusabban fejlődő, legjobb adott-
ságokkal rendelkező városa. Helyzetéből 
adódóan mind az ipar, mind az oktatás, 
kultúra, szolgáltatások terén a legfejlet-
tebb a megye települései közül.

A városlakók kikapcsolódását szolgálja 
a gyógyvízzel és sportuszodával is 
rendelkező Árpád fürdő, rendezvények 
sokaságával a Városi Sportcsarnok, 
igényes művészi munkájával a nagy múltú 
Jókai Színház, a Napsugár Bábszínház 
és a Városházi Esték. A város nagyren-
dezvényei megannyi emlékezetes percet, 
órát szereznek a vendégeknek. Ilyenek a 
Csabai Kolbászfesztivál, Csabai Sörfeszti-
vál és Csülökparádé, Békéscsabai Tavaszi 
Fesztivál, Zenit Nemzetközi Fúvósfesztivál 
– Zenei ifjúsági találkozó.

BÉKÉSCSABA  
A MEGYEI JOGÚ  
VÁROSOK KÖZÖTT  
AZ EGYIK LEGTÖBB 
ZÖLDÖVEZETTEL  
RENDELKEZŐ  
TELEPÜLÉS.

  Békéscsaba is located between the 
Maros and Körös Rivers in South-eastern 
Hungary’s Southern Alföld (Hungarian 
Plain) region, approximately 200 km from 
Budapest.
With a population of nearly 64,000, Békés-
csaba has been the capital of Békés County 
since 1950. The city centre – set to undergo 
comprehensive remodelling – is made up 
of four interlocking squares: Szabadság 
Square with a series of historic monuments; 
Szent István Square with the town hall (with 
its facade designed by famed Hungarian 
architect Miklós Ybl), the Fiume Hotel, and 
the city’s only two-tower church; Kossuth 
Square with the statue of Lajos Kossuth, the 
so-called fisher-girl fountain, and the station 
building of the former narrow-gauge railroad; 
and Szeberényi Square with two Lutheran 
churches, the Lutheran grammar school, and 
vicarages.
Considering Hungarian county capitals, 
Békéscsaba is among the leaders when it 
comes to the size of green areas. With its 
picturesque walkways, squares lined with 
flowerbeds, and serene parks, Békéscsaba is 
one the country’s most liveable settlements. 
Owing to its history and geographical position, 
the most rapidly developing city of Békés is 
also the primary hub of industry, education, 
culture, and services in the county.

MEETING POINT: BÉKÉSCSABA, 
CENTRE OF THE SOUTHERN ALFÖLD
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Idén is lefutottuk:   
ULTRABALATON 2014

Ö

MEGINT MEGDÖNTÖTTÜK  

AZ EGY ÉVVEL KORÁBBAN  

FELÁLLÍTOTT REKORDJAINKAT. 

sszesen 351 csapat indult az idei 
212 kilométeres Ultrabalaton futó-

versenyen, amiből hatot a Colas állított 
rajthoz. A következőkben az ő élménybe-
számolójukat olvashatjátok:

COLAS ÉSZAKKŐ (Lechner István):
Idén végre sikerült, ami tavaly sajnos 
nem: hosszas egyeztetések után hét fővel 
indultunk el Magyarország egyik legna-
gyobb futóversenyén, az Ultrabalatonon 
a nonstop váltó kategóriában. A Colas 
Északkő Bányászoknak ez volt az első 
„éles bevetésük” egy ekkora megmérette-
tésen. Már hetekkel a verseny előtt elkez-
dődött a fizikai és mentális felkészülés, 
ami után egy húsz kilométeres szakaszt 

együtt futottunk le. A „próbakör” telje-
sítése után levontuk a következtetést: 
„Srácok, menni fog!” 
Elérkezett a nagy nap. Több száz ember 
a Club Aliga területén, hangos zene, 
éljenzés, hangulat a tetőfokon. A startnál 
a csapat együtt vágott neki a verseny-
nek, de pár száz méter után átadtuk a 
stafétabotot az első futónknak, ezután 
pedig a megbeszéltek szerint elindultunk 
a következő váltópontokra. Minden 
váltóponton nagyon jó volt a hangulat, a 
futókat buzdító emberek sokat segítettek 
egy-egy keményebb emelkedőnél. Végül 
18:22:04-es idővel – messze felülmúlva 
az előzetesen kalkulált időnket – teljesí-
tettük a 212 kilométeres távot. 

Ezúton is szeretném megköszönni 
a támogatást valamennyi kollégámnak, 
akik lehetővé tették a versenyen való 
indulásunkat, és azoknak is, akik előse-
gítették sikeres szereplésünket, végül 
pedig gratulálok a csapatnak a kitartó 
munkáért! Jövőre újra nekivágunk, és 
remélhetőleg még jobb eredményt érünk 
majd el! 

Futók: Fehérvári Zsolt, Kertész Viktória, 
Lechner István, Béres Dezső, Csík Zoltán, 
Forgács Richárd, Ötvös Gábor
Bringások: Ankli Gábor, Szűcs Alexandra, 
Bekényi Józsefné
Támogatók: Bekényi József, Kapanószki 
Róbert



KITEKINTŐ

szöveg: Lechner István, Erdős Dániel, Jaszenák Zsuzsanna, Molnár Gergely, Kiss László
fotó: Jaszenák Zsuzsanna, Nagy Balázs

COLAS ALTERRA (Erdős Dániel):
A futók nyilván azért futók, mert tudják, 
vagy legalábbis meg akarják tudni, mit 
vállalnak. Edzenek a megmérettetésre, 
az elérhető cél lebeg a szemük előtt. 
Minden célhoz, így a Balaton körbefutá-
sához is hosszú út vezet, ez pedig sokkal 
hosszabb, mint az a 212 kilométer. Miért 
is jó hóban, fagyban, sárban, korán 
reggel, késő este, melegben, esőben, fá-
radtan edzeni? Erre egy Buddha-idézettel 
tudnék válaszolni, hiszen egy sportember 
számára nem csak a célba érés jelenti az 
örömöt: „A boldogsághoz nem vezet út. 
Az út maga a boldogság.” 
Ahogy az eddigi években, úgy idén 
sem volt egy percig sem kérdéses az 
indulás. Az előestén remek hangulatban 
készültünk szellemileg és lelkileg a meg-
mérettetésre. Az látszott, hogy kiváló 
futónapunk lesz másnap, se nem túl 
hideg, se nem meleg, se szél, se eső… 
kell ennél több? A csapat mentálisan és 
fizikailag is 100 százalékos felkészült-
séggel várta a rajtot. 
A rajtnál sajnos Gál Laci bokája kificamo-
dott, ezért ki kellett állnia, helyére Balázs 
Ádám állt be. A megtett kilométerek so-
rán mindenki megizzadt, de ez senkinek 
sem vette el a kedvét. Az elejétől kezdve 
látszott, hogy jó időt fogunk futni, etapról 
etapra növekedett az előnyünk a korábbi 
évek eredményeihez képest. A Balaton 
fantasztikusan szép hely, a versenyző-
ket nagyban motiválta a táj, a csapat 
és az új menetidő elérése. A célba 
hajnali 4:55-kor értünk be 18:04:51-es 
idővel – mint minden évben – remek 
hangulatban, széles mosollyal az amúgy 
megfáradt arcunkon. Csak saját magunk-
kal versenyeztünk, és a legnagyobb 
öröm, ha saját magát győzi le valaki: 
az időeredményünk új csúcs!
Külön elismerés jár Kasza Krisztának és 
Erdős Tamásnak, akik az Ultrabalatonon 
kerékpárral körbetekerték a 212 kilo-
méteres távot, és Balázs Ádámnak, aki 
a futás után két héttel a Tour de Pelso 
bringaversenyen szintén körbetekerte a 
Balatont.

Futók: Görbedi Laci, Bartha Árpi, Pappert 
Atti, Kereszturi Kata, Vona Szabi, Zengő 
Márk, Szabó Enikő, Bajádi Niki, Balázs 
Ádi, Erdős Dani

Bringások: Major Szilvi, Léránt Andris, 
Völgyi Norbi, Halász Tibi
Logisztika: Budi Erzsó, Németh Ildi, 
Kulics Géza, Léránt Andris, Csermák Iván, 
Soós Sanyi

COLAS ÚT (Jaszenák Zsuzsanna, 
Molnár Gergely):
Az egyre közeledő Ultrabalaton iránt 
különösen nagy volt a lelkesedés a 
Colas Út dolgozói közt, ezért idén már 
három – két tíz- és egy ötfős – csapattal 
indultunk. Idén a dolgozók közel negyede 
vett részt a rendezvényen, amivel futók 
és támogatóik teljes létszáma elérte a 70 
főt. Ezúton gratulálunk a futóknak, kerék-
párosoknak, és köszönjük a segítséget 
minden résztvevőnek! Következzenek az 
eredmények:

5 fős csapat: 18:16:08
Futók: Cselédi Nóra, Rubus Péter, Tóth 
Sándor, Tóth Tamás, Zsíros Róbert
10 fős csapat (Kelet): 18:24:10
Futók: Bartók Szabolcs, Csufor Sándor, 
Gulyás Gábor, Keczán Tamás, Király 
Lajos, Kovács Imre, Láda Péter, Szeles 
Gergő, Tamás Ádám, Vrabély Róbert 
10 fős csapat (Nyugat): 20:29:34
Futók: Bányavári Gábor, Földesi Csaba, 
Kelemen Gergő, Opoczki Sándor, Páz-
mándi Dávid, Szabó Zoltán, Szőcs Péter, 
Takács Máté, Varga Roland, Zsiga György
Biciklis kísérők: Bodáné Csohán 
Viktória, Bányavári Csaba, Gyuricza 
Fruzsina, Karácsony László, Kovács 
László, Lőrinczi Imre, Mata Gábor,  
Mayer Gyula, Molnár Csaba, Nagy  
Andrea, Páhoki Tamás, Petró Balázs, 
Pilisy Péter, Sebestyén Balázs,  
Szentgyörgyi Zsolt, Szilágyi Szabolcs, 
Sziráki Sándor, Zsák Melinda
Kerékpáros versenyzők: Litványi  
Károly, Molnár Gergely, Poszpisek Anikó
Sofőrök: Angyal Tamás, Bíró István, Bozó 
Zoltán, Kádasné Pacsuta Ildikó, Kisgyőri 
Rudolf, Márki Péter, Nagy László, Nyeste 
Linda, Répási László, Sáli Gábor, Tamás 
Miklós, Várady Balázs, Varga Ildikó, 
Vibihál Károly Balázs, Zombory László 
Fotós: Jaszenák Zsuzsanna
Főzés: Csige János, Képíró János, Molnár 
Ferenc György, Tallósi Zoltán, Tasi Zoltán
Logisztika: Fegyvernekiné Kós Julianna, 
Kulyassa Laura, Marsi Roland

COLAS+ (Kiss László):
A Colas Hungária csapata, a COLAS+ 
hatodik alkalommal indult el az Ultra-
balaton futóversenyen. Vannak köztünk 
tapasztalt résztvevők és mint mindig, 
„újoncok” is, de egy közös volt bennünk, 
mindannyian izgulva vártuk a rajt napját. 
Az időjárás is kegyes volt hozzánk, ami 
megelőlegezte a jó teljesítményt. A verse-
nyen pedig olyasmi történt, amire senki 
sem számított. Mindenki a maximumot 
hozva, fantasztikus időt értünk el:  
17 órán belül futottuk le a 212 kilométert! 
A 16:56:47-es időnkkel a 351 csapatból a 
36. helyen végeztünk. Köszönet minden-
kinek, aki segítette csapatunkat!

Futók: Vajkovics Viktória, Bakti Zoltán, 
Gonda József, Kengyel Ádám, Kiss László, 
Lukács András, Orosz Gábor, Roszik  
Gábor, Stummer Ernő, Vajkovics Károly

Bringások: Juhászné Sávolyi Judit, Vas 
Szilvi, Amma Balázs, Csamangó Zoltán, 
Kovács Attila

Bringás kísérők: Balogh Marika, 
Belkovics Brigi, Császár Krisztina,  
Heli Tamás

  Once again, we broke our records set 
in the previous year. Representing Colas, 
four teams of ten, one team of seven and one 
team of five completed the 212-km-long Ul-
trabalaton running competition around Lake 
Balaton, where our runners were up against 
345 other squads. As an extraordinary 
achievement, the best Colas team finished 
in 36th place. Congratulations to everyone!

NO RUNNING OUT OF STEAM: 
ULTRABALATON 2014
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szöveg: Matejcsok Zsolt
fotó: stock

az UPF projekt
Elindult

KÖZPONTOSÍTJA A COLAS AZ INFORMATIKAI RENDSZERÉT.
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N agy projektbe kezdett bele 
a Colas SA informatikai cége, 

a Speig 2012 júniusában. A cél a Colas 
leányvállalatainál található igencsak 
eltérő koncepció alapján kiépült 

informatikai rendszerek egységesítése, 
központosítása. A Colas összes telep-
helyén több mint 21 000 felhasználót 
és közel 2000 szervert szeretne a Speig 
egy Párizsban található központból 
egységesen kezelni. 
Néhány telephelyünkön már átállítottuk 
a számítógépeket, egyes kollégák már 
UPF-es rendszert használnak. A jelen-
legi egyelőre még egy öszvér rendszer, 
az UPF mellett ugyanis működtetjük 
a régi rendszereket is, és a szolgálta-
tások (internet, nyomtatás, levelezés, 
JDEdwards stb.) egy részét még onnan 
kapják a felhasználók. De ennek a 
kettőségnek ebben az évben véget kell 
vetni. Lássuk, mi lesz más, ha teljesen 
átállunk az UPF rendszerre!

FELHASZNÁLÓKEZELÉS 
A magyarországi IT részére megszűnik 
a közvetlen felhasználókezelés, minden 
felhasználói jogosultsági kérés teljesí-
tése (pl. új felhasználó felvitele, jelszó-
módosítás) és a könyvtárjogosultságok 
(ki mit láthat a szerveren) megváltozta-
tása Párizson keresztül fog történni. 
Változni fognak a felhasználónevek 
is. Ezen túl a vezetéknév első hat 
karaktere és a keresztnév első karak-
tere fogja alkotni a felhasználónevet 
(pl. MATEJCZ), viszont a jelszó érvényes-
sége egy év lesz.

SZÁMÍTÓGÉPEK
Minden számítógépet teljesen újra kell 
telepíteni. Ez azt jelenti, hogy az infor-
matikusoknak minden gépet „kézbe kell 
venni”, ezért ez egy lassú folyamat lesz. 
Mivel ez abban az esetben is 3–4 óra, 
ha csak munkafájlok vannak a gépen, 
ezért az informatikusok a dolgozók 
magánjellegű dolgait (zene, családi 
képek) nem fogják menteni, mert nincs 
ekkora tárolási kapacitásuk. A telepítési 
idő alatt a felhasználó nem fogja tudni 
igénybe venni az informatikai rendszert. 
Kérünk mindenkit, hogy az előre 
megbeszélt helyen és időben legalább 
számítógépe legyen jelen.

LEVELEZÉS
A Colas a Microsoft Office 365 internetes 
alapú levelezőrendszerre fog áttérni. 
Leveleink a Microsoft „felhőjében” táro-
lódnak, a fiókméret 50 GB lesz a mostani 
200 MB helyett, vagyis évekig nem kell 
majd archiválni. Az átálláskor üres fiókot 
kap mindenki, a régi rendszerben lévő 
leveleit archiváljuk a gépére.
Az alap e-mail cím colas.com-os végződé-
sű lesz (pl. zsolt.matejcsok@colas.com), 
de mindenki megtarthatja a jelenlegi 
címét is aliasként. 
A levelezési átállást terveink szerint egy 
hétvége alatt, feltételezhetően valamikor 
augusztusban fogjuk lebonyolítani. Az át-
állás után arra kell figyelni, hogy a törölt 
leveleket 14 nap után véglegesen törlik, 
nincs visszaállítási lehetőség!
A levelezés az eddigiekhez hasonlóan 
bárhonnan – ahol van internet – elér-
hető lesz.

FÁJLSZERVEREK
A projekt során lecseréljük a jelenlegi 
fájlszervereket (G:, H:, R: stb. meghajtók). 
Az új, már beszerzett UPF fájlszervere-
ken viszont már francia szabályok 
érvényesülnek, emiatt nem lehet akármi 
a mappanév és csak angol karaktereket 
tartalmazhatnak.
Végtelen mennyiségben alábontott és 
jogosultságában szabályozott mappa-
struktúra helyett csak két szinten lehet 
majd jogosultságot adni, valahogy így:
1. szint: PENZUGY
2. szint: KONYVELES (eddig a szintig 

lehet beállítani a jogot, és csak az IT 
készíthet könyvtárat).
3. végtelen szint: a felhasználó csinálhat 
könyvtárat, de ehhez már mindenkinek 
joga lesz hozzáférni, aki a 2. szintre 
bejuthatott.
Minden szükséges adatot a felhasználó-
nak kell átmásolnia az új szerverekre, és 
még ebben az évben le kell kapcsolnunk 
a most használt fájlszervereket. Azok 
tartalma a felhasználók által átmásolt 
állományokon kívül nem lesz elérhető a 
jövőben.

INTERNET
Az internetre egy Párizsban lévő „ajtón” 
keresztül lehet majd kilépni, emiatt vár-
hatóan lassabb lesz a kapcsolat, és sok 
olyan oldal is szűrve lesz, amit jelenleg 
itthon engedélyeztünk megtekinteni. 

A COLASNÁL TÖBB 
MINT 21 000  
FELHASZNÁLÓT ÉS 
KÖZEL 2000  
SZERVERT FOGNAK 
EGYSÉGESEN  
KEZELNI.

UPF PROJECT LAUNCHED

  Colas is on course to centralise its  
IT system.
The IT company of Colas SA, Speig, launched 
a major project in June 2012 with the goal 
of standardising and centralising the IT 
systems of Colas subsidiaries – a rather 
complex task considering that different 
subsidiaries’ networks have been designed 
and set up according to very different con-
cepts. The project affects every site of Colas, 
with over 21,000 users and 2,000 servers; 
the plan is to manage all of those users and 
servers from a central location in Paris.
User-right requests and the modification of 
folder authorisations are to be administered 
through Paris, while employees will also be 
assigned new usernames made up of their 
surname’s first six characters and their given 
name’s first character. Duration of password 
validity will change to a length of one year. 
The project entails a complete software 
reinstall on all computers, and a conversion 
to the Microsoft Office 365 web-based 
mailing system. Primary e-mail addresses 
will end with the colas.com domain, but 
all colleagues will be allowed to keep their 
current address as an alias. The project will 
also involve the replacement of existing file 
servers, and the Internet will be accessible 
through a “door” in Paris.
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vtizedek óta nagy átmérőjű soro-
zatrobbantást alkalmaz tállyai üze-

mében az elsődleges kőzetjövesztésre a 
Colas Északkő Kft. A robbantástechnika 
fejlődésével és persze a felhasználói 
oldal mind magasabb elvárásaival azon-
ban egyre korszerűbb megoldásokat 
kínálnak a robbantástechnikai cégek.
2014. április 24-én kísérleti robbantást 
tartott az Austin Powder Hungary Kft. 
tállyai bányánkban. A cég a bánya 
töltőkeverő berendezésével végzett 
robbantás komplett kivitelezésére 
kapott megbízást, melyet a cég ügyveze-
tője, Földesi Lóránt végzett el. Az előző 
robbantásokhoz képest – amikor kézzel 
helyezik a robbanóanyagot a lefúrt lyu-
kakba – most töltőkocsival oldották meg 
ezt a feladatot. Néhány nappal a rob-
bantás előtt a robbantásvezető a tállyai 
bánya 304-es szintjét az üzemvezető és 
a termelésirányító kollégákkal közösen 
járta be és ellenőrizte a lyukak állapotát. 
A robbantás napján az időjárási viszo-
nyok kedvezően alakultak, száraz, 
napos időben kezdték el a töltőkocsival 
a 49 db lyuk betöltését. A két sorban 

elhelyezkedő lyukak 4×4,5 méteres 
távolságban helyezkedtek el, a szokásos 
75 fokos dőlésű lyukak közel 24,5 méter 
hosszúságúak voltak. A robbantásnál 
az összes robbanóanyag mennyisége 
8900 kilogramm volt. A korábbi típusú 
robbanóanyagokhoz képest a lyuk teljes 
keresztmetszetét kitöltötte a Heavy 
ANFO anyag. Az alapanyagok keverését 
a töltőkocsi végezte a helyszínen, így 
robbanóanyaggá csak a robbantólyuk-
ban vált, ami nagyban növeli a munka-

végzés biztonságát. A robbantáshoz 
szükséges a fúrólyuk aljára és a fúrólyuk 
felső részébe, de még a fojtás alá is 
elhelyezni egy-egy nagy brizanciájú TNT 
alapú indítótöltényt gyutaccsal együtt, 
így tehát minden lyukba 2 db NONEL 
gyutacs került. A robbantóhálózat ve-
gyes kapcsolású volt.
A körülbelül 50 000 tonnás jövesztett 
halmaz kiterített alakú lett, ami a jó 
kőzetaprítás és a kitűnő robbantás 
eredménye. A korábbi robbantásokhoz 

É

LÉPÉST TART  
A ROBBANTÁS- 
TECHNIKA  
FEJLŐDÉSÉVEL  
A COLAS ÉSZAKKŐ.

szöveg: Kertész Viktória
fotó: Földesi Tamás

Kísérleti fázisban  
a töltőkocsis  
robbantás



TECHNOLÓGIA ÉS GÉPÉSZET

képest előnyt jelentett, hogy nem kellett 
a lyukak víztelenítéséről gondoskodni, 
ami a későbbiekben jelentősen 
csök kent heti a betöltési idő hosszát. 
A töltőkocsi használatával csökken a 
robbanóanyagot betöltő személyzet lét-
száma, ami egyértelműen csökkentené 
a költségeket. A kivitelező javaslatára a 
második töltőkocsis kísérleti robbantást 
nagyobb fúrási hálóval fogjuk kivitelezni. 
Amennyiben kevesebb lyuk lefúrásával 
és kevesebb robbanóanyag felhasználá-

sával hasonlóan megfelelő lesz a kőzet 
kivetési szöge, a robbantott készlet elhe-
lyezkedése, aprózódása és mennyisége, 
akkor érdemes lesz a többi bányánkban 
is kipróbálni a töltőkocsis robbantást.
A kísérleti robbantáson a Miskolci 
Bányakapitányság részéről Virág István 
is jelen volt, aki a hatósági jegyzőkönyv-
ben dokumentálta, hogy a kísérleti 
robbantás során a Colas Északkő Kft. 
gondoskodott a biztonságos munkavég-
zés feltételeinek biztosításáról.

AZ ÚJ MÓDSZER 
NAGYBAN NÖVELI 
A MUNKAVÉGZÉS 
BIZTONSÁGÁT. 

EXPERIMENTAL BLASTING  
WITH CHARGE-LOADING VEHICLE

  For decades, Colas Északkő Kft. has 

used blasting sequences with large-diameter 

holes for primary groundbreaking in the 

company’s Tállya quarry. However, as related 

technologies develop and clients keep 

presenting higher requirements, blasting 

companies are coming up with newer and 

more sophisticated techniques.

On 24 April 2014, Austin Powder Hungary Kft. 

carried out experimental blasting operations 

in our Tállya plant. In contrast with previous 

shots – when explosives were placed into 

blast holes manually – this work phase was 

carried out using a charge-loading vehicle.

Two rows of nearly 24.5-m-long blast holes 

were drilled with a 75-degree inclination in a 

4×4.5 m pattern, and the weight of explosive 

charges added up to 8,900 kg.

Following the detonation, the approximately 

50,000-tonne pile spread out evenly due to 

appropriate crushing and excellent blasting 

techniques. As a positive feature of the new 

method, the dewatering of holes was not 

necessary, which is expected to shorten 

loading times in the future. By applying 

a charge-loading vehicle, the number of 

charging personnel can be reduced, which 

also leads to lower costs.
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ÚJ BITUMEN EMULZIÓ-GYÁRTÓ  
BERENDEZÉST TELEPÍTETT A COLAS ÚT  
GYÖNGYÖSRE.

szöveg: Gali Tibor
fotó: Jaszenák Zsuzsanna

Gyöngyös
Colas telepek, 3. rész:
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Colas magyarországi útépítéseit 
teljes egészében, emellett a külső 

piac egy részét a Gyöngyösön működő 
üzemünk látja el különböző fajtájú bitu-
menemulzióval.
Közel hároméves műszaki előkészítő fo-
lyamat és a cégcsoport máshol működő 
üzemeinek tanulmányozása után sikerült 

Gyöngyösön létrehozni egy új bitumen-
emulzió-gyártó berendezést, amely az 
üzem jelenlegi és prognosztizált terme-
lési volumenéhez optimalizált technikai 
szintre épült. 
Az új berendezés egy régi ATOMIX 2 
gyártmányú kolloidmalmot és annak ma-
tuzsálemi korú kiszolgáló berendezéseit 
váltja fel. Az elődöt 1983-ban helyezték 
üzembe, gyártókapacitása óránként 
10 tonna. Becsületére legyen szólva, 
hogy bár eljárt felette az idő, máig 
üzemképesen működött. Nyugdíjazását 
műszaki és gazdasági okok is indokolták. 
Az új gép lelke egy Colas-fejlesztésű és 
gyártmányú kolloidmalom, amelynek 
névleges kapacitása óránként 25 tonna. 
A jelenlegi vezérlési megoldás a beren-
dezések motorjainak frekvenciaváltós 
szabályozásával, valamint az elektromos 
fűtésrendszerrel generációs előrelépést 
jelent az emulziógyártásban.
Az idei és a közeljövőben várható terme-
lési mennyiséghez megfelelő vezérlőpul-

tos megoldást a jövőben elsőként ipari 
PC-s vezérlésre szeretnénk továbbfej-
leszteni. Ezzel egy teljesen automatizált 
gyártási folyamatot hozhatunk létre. 

A

AZ EMULZIÓ EGY 
OLYAN KOLLOID, 
AMELYBEN EGY  
FOLYADÉK RÉSZECS-
KÉIT OSZLATJUK 
SZÉT EGY MÁSIK 
FOLYADÉKBAN, 
AMELYBEN AZ NEM 
OLDÓDIK.

  Colas Út installs a new bitumen 
emulsion plant in Gyöngyös.
Our Gyöngyös site supplies different types 
of bitumen emulsion for all of the Colas road 
construction activities in Hungary and part 
of the external market.
Following a technical preparatory phase 

– lasting for nearly three years – and the 
survey of similar plants operating within the 
Colas Group, we managed to set up a new 
bitumen emulsion plant in Gyöngyös. The 
facility was built with technical solutions 
corresponding to current and forecasted 
production figures.
The ATOMIX 2 type colloid mill and its 
timeworn supporting equipment were way 
past their time, but were still operational. 
The machine was commissioned in 1983, 
and had a production capacity of 10 tonnes 
per hour. However, technical and economic 
considerations forced us to shut down the 
old plant.
The heart of the new machine is a colloid 
mill having a rated capacity of 25 tonnes per 
hour, developed and manufactured by Colas. 
The new control system – using a frequency 
converter to regulate the motors – and the 
electric heating system means a generation 
change in emulsion production.
Our plans for the future include the replace-
ment of the control panels with an industrial 
PC-based control system, resulting in a 
completely automated production process.

COLAS MIXING SITES – PART 3: GYÖNGYÖS
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EGYRE OKOSABB HENGEREK ÉRHETŐK EL A PIACON, EZEKET  
VETETTE ALÁ PRÓBÁNAK A COLAS.

szöveg: Balogh Lajos
fotó: Balogh Lajos

Új fejlesztésű  
hengereket tesztel a Colas
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A

COLAS TESTS NEWLY DEVELOPED ROLLERS

purposes, as the surface temperature of asphalt 
strongly affects the values. The infra-thermo-
meters of the rollers are capable of measuring 
the asphalt’s temperature only, thus these data 
lack the required accuracy.
The GPS system is a great aid when it comes 
to preventing deviations from the pavement 
construction methodology, since the precise 
monitoring of roller passes ensures an even 
level of compaction. Complying with the speci-
fied number of passes results in even quality.
The highly sophisticated systems are also 
capable of preventing “over-compaction”:  
if we see a drop in EVIB or HMV values,  
the loosening of the asphalt layer can be  
avoided by switching off the vibration.
In order to further improve quality, Colas’ 
Technology Directorate keeps an eye on the 
complete range of latest developments.

that provide points of reference on compaction. 
Since they were also designed to store these 
data, the complete process of pavement 
construction can be documented, allowing the 
detection and analysis of potential problems.
With the help of GPS positioning, the rollers 
record the number of roller passes, providing 
feedback on the efficiency of compaction 
based on values received from the acceleration 
gauges installed within the drums. Sensors 
measure the asphalt’s surface temperature, 
as well as the frequency and amplitude of the 
compaction drives.
The Technology Directorate carried out a series 
of comparative compaction tests on site, which 
proved the existence of a correlation between 
values displayed by the rollers indicating 
load bearing (EVIB or HMV), and compaction 

– naturally, these serve mere information 

  As a general principle valid for all layers 
from the earthworks to the wearing course, 
achieving the appropriate level of compaction is 
a key factor in roadworks. During the construc-
tion of the asphalt-wearing course on main road 
37 and the asphalt-binding course on motorway 
M3, we tested the products of three leading 
roller manufacturers – Ammann, Bomag and 
Hamm – in April 2014.
The majority of defects developing in asphalt 
layers can be traced back to insufficient 
compaction and inhomogeneity; therefore, 
it is essential to operate equipment capable 
of verifying the effectiveness and evenness of 
compaction.
Rollers equipped to measure compaction 
directly would present an ideal solution, but this 
technology is yet to be developed. Nevertheless, 
the latest machines offer a number of features 

megfelelő tömörség elérése kulcs-
kérdés az útépítésben, és ez a 

teljes pályaszerkezetre igaz, a földműtől 
az aszfalt kopórétegig. 2014 áprilisában 
három vezető hengergyártó, az Ammann, 
a Bomag és a Hamm termékét teszteltük 
a 37-es főút Miskolc és Szerencs közötti 
szakaszának aszfalt kopórétegén és az 
M3-as aszfalt kötőrétegén.
A nem megfelelő tömörség és az inhomo-
genitás okozhatja az aszfaltrétegekben 
kialakuló meghibásodások jelentős 
részét, ezért elengedhetetlen olyan eszkö-
zök alkalmazása, amelyekkel ellenőrizni 
lehet az tömörítés hatékonyságát és 
egyenletességét. 
A legideálisabb az lenne, ha a hengerek 
közvetlenül tudnának tömörséget 
mérni, de sajnos erre még nem képesek. 
Sok mindent tudnak azonban, amiből 

következtetni lehet a tömörségre, és 
mivel a legfontosabb adatokat tárolni 
is tudják, a bedolgozás folyamatában is 
dokumentálható, az esetlegesen felmerü-
lő problémák utólag kielemezhetők.
A hengerek GPS segítségével követik 
nyomon a hengerjáratok számát, illetve 
visszajeleznek a tömörítés hatékonysá-
gáról a hengerpalástokban lévő gyorsu-
lásérzékelőkkel. Szenzoraik érzékelik az 
aszfalt felületi hőmérsékletét, a tömörítő 
aggregátok frekvenciáját és amplitúdóját.
A Technológiai Igazgatóság a helyszínen 
összehasonlító tömörségméréseket 
végzett. Ez azt mutatta, hogy van össze-
függés a hengereken megjelenő, teherbí-
rásra utaló (EVIB- vagy HMV-) értékek és a 
tömörség között. Az adatok azonban csak 
tájékoztató jellegűek, hiszen az aszfalt 
felszíni hőmérséklete nagyban befolyásol-

ja ezeket az értékeket. A hengerek infra 
hőmérői csak az aszfalt hőmérsékletét 
mérik, így nem kaphatunk megfelelően 
pontos adatokat.
A GPS rendszer nagy segítséget nyújt a 
bedolgozási technológia betartásában. 
Ennek oka, hogy a hengerjáratok számá-
nak pontos követése egyenletes tömör-
séget biztosít, mivel se több, se kevesebb 
nem lehet a hengerjáratszám az előírtnál, 
így biztosítja az állandó minőséget.
A rendszerek alkalmasak a „túltömörítés” 
elkerülésére is, hiszen ha az EVIB- vagy 
HMV-értékek csökkenését észleljük, a 
vibráció kikapcsolásával elkerülhető az 
aszfaltréteg fellazítása.
A minőség javítása érdekében a több-
irányú fejlesztésre helyezi a hangsúlyt a 
Colas Technológiai Igazgatósága.
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Látogatás 

a VIATOP 
gyártójánál

szöveg: Gálvölgyi Gábor, Molnár Gergely
fotó: Molnár Gergely

A COLAS ÚT ÉS A TECHNOLÓGIAI IGAZGATÓSÁG DOLGOZÓI IS MEGHÍVÁST 
KAPTAK A RETTENMAIER & SÖHNE MAGYARORSZÁGI KÉPVI SELETE ÉS  
A HAPA ÁLTAL SZERVEZETT NÉMETORSZÁGI TANULMÁNYÚTRA.
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rogramunk az Ellwangen közelé-
ben lévő Holzmühlében kezdődött, 

a Rettenmaier cég központjában. 
A cég egyik tulajdonosa, Josef Otto 
Rettenmaier köszöntött minket és mu-
tatta be röviden a céget. Ezek után elő-
adásokat hallgattunk a világméretű cég 
felépítéséről és tevékenységéről. Az út-
építés csak egy része a cég profiljának. 
A VIATOP részletes bemutatása után 
megtekintettük a cég kutató és fejlesztő 
laboratóriumát, ahol a gyógyszergyártás-
tól az étkezésen át az útépítésig minden 
ágazat megtalálható.
A bemutató után a cég által kifejlesztett 
G-AC 16 típusú aszfaltkeverékkel ké-
szült utakat néztünk meg. A G-AC-16-ot 
Németországban kötő- és kopórétegként 
használják regionális és önkormányzati 
utakon. A régi burkolat marása vagy 
profilozása után általában egy rétegben 
használják 4–8 centiméter vastagság-
ban. Az aszfalt 5,5 százalék (50/70-es) 
bitumentartalommal készül. A magas 
bitumentartalom stabilizálására VIATOP 

cellulózrost adalékanyag kerül a keve-
rékbe 0,2–0,5 százalék arányban. A cél 
a hosszabb élettartam, amit az alacsony 
hézagtartalom és a magas kötőanyag-
tartalom hivatott biztosítani. Az elké-
szült réteg kiválóan ellenáll a folyamatos 
igénybevételeknek és deformációknak, 
emellett az egyrétegű terítés gazdasá-
gosabb a hagyományos két menetben 
végzett burkolásnál.
A szeminárium során még helyi kivi-
telező cégekkel találkoztunk, és meglá-
togattunk egy aszfaltkeverő telepet is. 
A keverőtelep a Schulz cég tulajdona, itt 
egy óránként 300 tonna teljesítményű 
AMMAN típusú keverőgépet használnak. 
A gépet párhuzamos dobbal látták el, 
amellyel nagy mennyiségű – akár 100 
százalékos – martaszfalt-visszaadago-
lás is lehetővé válik. 2013-ban 300 000 
tonna aszfaltot kevert az üzem.
Az utolsó napon több utat jártunk 
be, melyek mind a G-AC 16 típusú 
aszfalttal készültek. A bejárások során 
feltűnt, hogy az aszfalt felülete nagyon 
zárt. A kivitelezők szerint ez a földmű 
elzárása miatt van, így nem ázhat 
át. A csúszásellenállása kezdetben 
nagyon kicsi ennek a típusnak, amit 
két megoldással orvosolnak. Az egyik a 
beépítésnél a felületre zúzalék szórása, 
a másik a frissen épített szakaszokon 
sebességkorlátozás bevezetése, míg a 
felületről a bitumenréteg le nem kopik 
és így el nem éri az elvárt érdességet. 
Az utolsó napon szerencsére láthattuk 
az aszfaltot beépítés közben is, és itt is 
megbizonyosodhattunk az addig tapasz-
talt eredményekről.

A CÉG 
LABORATÓRIU MÁBAN 
A GYÓGYSZER-
GYÁRTÁSTÓL  
AZ ÉTKEZÉSEN ÁT  
AZ ÚT ÉPÍTÉSIG  
MINDEN ÁGAZAT  
MEGTALÁLHATÓ.

VISIT AT THE MANUFACTURER OF VIATOP

  Colleagues from Colas Út and the 
Technology Directorate were invited to the study 
tour in Germany organised by HAPA and the 
Hungarian agency of Rettenmaier & Söhne.
We started our tour at the headquarters of the 
Rettenmaier company in Holzmühle, just outside 
Ellwangen, where we were greeted by one of the 
firm’s owners, Josef Otto Rettenmaier, who also 
provided a brief introduction to the company. 
Subsequently, we participated in presentations 
on the organisation and activities of Rettenmaier 

– road construction is only a part of the company’s 
profile. Following the detailed demonstration of 
the VIATOP product range, we visited the firm’s 
research and development centre, where all 
sectors from medicine to road construction are 
represented. Afterwards, we went on to see 
some of the road sections built with the G-AC 16 
type asphalt mix developed by Rettenmaier.
In the remaining part of the seminar, we had a 
chance to meet local construction enterprises, 
and an asphalt-producing facility was also 
among our destinations. The plant is home to a 
300-tonne-capacity AMMAN mixing tower, and is 
owned by the Schulz company. The machine was 
equipped with simultaneously operating drums, 
which facilitates the recycling of high quantities 
(up to 100%) of milled-up asphalt. The plant 
churned out 300,000 tonnes of hotmix in 2013.
On the last day, we participated in site visits held 
at road sections built with G-AC 16 asphalt. As 
we noticed, the surface of the asphalt pavement 
was very tightly sealed. As the contractor 
explained, this prevents the earthworks from 
being soaked, as water ingress can be avoided. 
However, the skid resistance of this asphalt type 
is very low. This issue is addressed by applying 
two solutions: crushed stone is sprayed onto the 
surface during construction, and speed limits 
are introduced on freshly built stretches until 
the bitumen layer wears off and the required 
roughness is reached.

P
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ájus első hetében egy burkolati 
zajmérési módszerről tartott 

képzésen vett részt a központi labora-
tórium vezetője a Colas SA párizsi 
campusában, a CST-ben.
A CPX (close-proximity) mérése egy 
közel-téri mérést jelent utánfutóval vagy 
a kerék közelében tartókonzolra rögzített 
mikrofonok segítségével. A közel-téri 
módszer lényege, hogy egy járműre 
vagy egy utánfutóra a gumiabroncstól 
meghatározott távolságokra elhelyezett 
mikrofonok által mért jeleket vizsgálja, 
amely lehetővé teszi a gördülési zaj és 
a kopóréteg homogenitásának a környe-
zeti körülményektől független mérését. 
A fő zajforrás, a gumiabroncszaj közel-
sége miatt ez az eljárás szinte teljesen 
kiküszöböli a környezeti zajt. A mérést 

az ISO 11819-2 számú, „Az útburkolatok 
közlekedési zajra gyakorolt hatásának 
mérése, a közel-téri mérés módszerével” 
elnevezésű szabvány előírásai szerint 
kell végrehajtani, mely tartalmazza a 
mérőrendszerre vonatkozó előírást is.
A statisztikai (SPBI) zajmérésekkel szem-
ben a CPX módszer előnye, hogy könnyen 
alkalmazható és gyors adatfelvételt tesz 
lehetővé, a mérések a kijelölt út teljes 
hosszán elvégezhetők, és az eredmény 
abszolút értéket ad a gördülési zajra. 
Ugyanakkor csak kismértékben jellemzi 
a nehéz-tehergépjárművek zaját, és nem 
tartalmaz terjedésre vonatkozó hatá-
sokat, a vizsgálati eredmények csak a 
kerék/út gördülési zajára korlátozódnak.
A CPX-módszer alkalmazásának szigorú 
feltételei miatt jól használható az útbur-

kolatok akusztikai tulajdonságainak meg-
közelítő becslésére és összehasonlítására, 
a burkolatok homogenitásának vizsgá-
latára és hosszú távú viselkedésének 
ellenőrzésére, és útadatbanki, sőt kuta-
tás-fejlesztési célok megvalósítására is.
Mind a CPX, mind az SPB indexmérése-
ket a hazai közutakon – főleg autópályá-
kon – csak az elmúlt években végeztek 
a szakemberek, mert eddig nem volt 
szempont az utak minőségéből eredő 
zajkibocsátási szint mérése. Az újonnan 
felújított autópálya-szakaszoknál a kivi-
telezőknek a forgalmi zaj nagyságának 
mérése jelenleg önkéntes, továbbra sem 
követelmény. Bár az eddig megmért sza-
kaszok jellemzően SMA aszfaltok voltak, 
azok eredményei elég nagy szórást, 5 dB 
különbséget mutatnak, amely a kivite-

M

KÖZEL-TÉRI ZAJ- 
MÉRÉS VIZSGÁLATON  
VETTÜNK RÉSZT  
A PÁRIZSI CST-BEN.

szöveg: Gonda József
fotó: Benoit Bouveret

a gördülési zaj
Egyre fontosabb szempont

az útépítésben 
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lezési különbségek, vagyis az érdesség 
mélysége és a szabad hézagtartalom-
különbségekből adódik. 
A jelenlegi jogszabályokban és útügyi 
műszaki előírásokban nem jelenik meg 
a megvalósítandó utakra, útfelújítá-
sokra ez az akusztikai követelmény, 
előírásaink kiegészítésével azonban 
kiépíthető egy országos adatbank, amely 
nagyobb rálátást ad az utak akusztikai 

minőségére, minősítésére. Ha a zajmé-
rési módszereket az útfelújításokra is 
kiterjesztik, akkor meg lehet határozni 
egy értékszintet, amellyel biztosíthatók a 
zajvédelmi követelményszintek nagyobb 
költségek (pl. zajárnyékoló fal) nélkül 
is – a különböző forgalmú és sebességű 
utak mellett.
A Colas CST által bemutatott mérőberen-
dezés hazai alkalmazásával a befolyá-

soló körülmények és a mérőberendezés 
sajátosságainak figyelembevételével a 
közeljövőben szeretnénk, ha az ezzel a 
módszerrel vizsgált gördülési (burkolati) 
zajszint az országos közúthálózaton is 
használható állapot-paraméter lehetne, 
és bevezetésével a hazai kivitelezési 
szakaszokon is elterjednének a zajcsök-
kentő burkolatok.

KÖZEL-TÉRI ZAJ- 
MÉRÉS VIZSGÁLATON  
VETTÜNK RÉSZT  
A PÁRIZSI CST-BEN.

NAGY SZÓRÁST 
MUTATNAK  
A HAZAI ÚT- 
SZAKASZOKON 
MÉRT AKUSZTIKAI 
EREDMÉNYEK.

  The head of the central laboratory 
participated in close proximity noise measure-
ments organised by the CST in Paris.
In the first week of May, the head of the central 
laboratory took part in a training focusing on 
tyre-pavement noise measurement methods 
in the CST, Colas SA’s Paris campus.
CPX (close-proximity) measurements are 
carried out with a special trailer or with micro-
phones fitted onto consoles mounted close 
to the tyres. The essence of the CPX method 
lies in the evaluation of signals recorded by 
microphones set up at a given distance from 
the tyres of the vehicle or trailer. This enables 
the measurement of tyre-pavement noise and 
the homogeneity of the wearing course while 
eliminating environmental circumstances. Due 
to the proximity of the main source of noise 
(the tyre), this method filters out ambient 
noise almost entirely. As opposed to statistical 
(SPBI) methods, the CPX technology facilitates 
easy application and a fast collection of data, 
while measurements can be carried out on 
the entire length of the designated stretch of 
road, and the results provide absolute values 
of tyre-pavement noise. Nevertheless, CPX can 
recreate the noise generated by heavy-goods 
vehicles only to a certain extent, and does 
not provide data on the spreading of sound, 
as measurement results are limited to the 
tyre-pavement noise itself.
Our goal for the near future is to introduce 
the presented equipment in Hungary, and to 
make tyre-pavement noise measured with this 
technology a condition parameter applicable 
to the Hungarian public road network, which 
would also promote the spread of low-noise 
road surfaces in the country.

THE SIGNIFICANCE OF TYRE-PAVEMENT 
NOISE IN ROAD CONSTRUCTION INCREASES
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szöveg: Szakács-Fehérváry Gábor
fotó: Nagy Balázs

Idén is 
munkavédelmi hét 

a Colasnál

Colas csoportnál az elmúlt nyolc 
évben számos halálos baleset 

történt olyan munkákon, ahol forgalom 
alatt lévő utakon dolgoztak, ezért az 
idei Safety Week kiemelt témája a 
forgalom közelében végzett munka 
biztonsága volt. 
A forgalom közelében történő munka-
végzés munkabiztonsági vonatkozásait 

országonként eltérő szabványok és 
rendeletek szabályozzák, melyek 
elsősorban a közlekedők biztonságát 
hivatottak megóvni, és többnyire nem 
nyújtanak elegendő védelmet a forgalom 
közelében munkát végzők számára. 
De akkor ki fog minket megvédeni?
A közlekedők sokszor még az autópályán 
sem veszik figyelembe a sebességkorlá-

tozó és munkavégzésre figyelmeztető táb-
lákat és nem mérséklik a tempót, pedig 
autópálya-sebességnél egy gázolás szinte 
biztosan halálos kimenetelű, ezért minden 
tőlünk telhető, ésszerű intézkedést meg 
kell tennünk, hogy dolgozóink a forgalom 
közelében is biztonságban legyenek.
Kollégáink június 16–20. között több 
mint harminc munkaterületen, irodában 

A

IDÉN KERÜLT SOR MÁSODSZOR A SAFETY WEEKRE A CÉGCSOPORT-
NÁL, MELYET VILÁGSZERTE JÚNIUS HARMADIK HETÉBEN TARTOTTAK.



KÖRNYEZET ÉS BIZTONSÁG

és telephelyen hallhattak előadást a 
forgalom közelében történő munkavég-
zés biztonsági kérdéseiről, ezenkívül 
megbizonyosodhattak a munkagépek 

és teherautók korlátozott látóteréről, 
a munkaárkok megtámasztásának és 
a keverőtelepeken történő forgalmi rend 
betartásának fontosságáról.
A Colas magyar dolgozói havonta 
átlagosan 3200 kilométert tesznek 
meg vállalati autójukkal, ezért a közle-
kedésbiztonság is kiemelt szerephez 
jutott az idei Safety Weeken. Összesen 
110 szolgálati autóval rendelkező 
kollégánk vett részt a Hungaroring 
és a Zsámbék melletti Driving Camp 
vezetéstechnikai tréningjén, ahol 
műgyantával és vízzel síkosított burko-
latokkal, vízoszlopokkal, rántópadokkal 
és bójákkal hozták nehéz helyzetbe a 
vezetőket, hogy legközelebb, amikor 

élesben történik hasonló eset, ne érje 
váratlanul a volánnál ülőket és kezelni 
tudják a helyzetet.
A Safety Week az anyavállalat nagysza-
bású Safety Attitude (biztonságos hoz-
záállás) elnevezésű kampányának ki-
emelt rendezvénye, melyben egy héten 
át szinte minden a biztonságos munka-
végzésről szól. Az idei Safety Weeken 
nem csak a jól ismert munkavédelmis 
kollégák hívták fel a figyelmet a szabá-
lyokra, hanem az igazgatók is aktívan 
részt vettek a programokban, hiszen 
a munkaterületen válogatás nélkül 
mindenkinek vigyáznia kell magára és 
egymásra. És nem csupán egy héten 
keresztül.

A SAFETY WEEK  
AZ ANYAVÁLLALAT 
NAGYSZABÁSÚ 
SAFETY ATTITUDE 
ELNEVEZÉSŰ KAM-
PÁNYÁNAK KIEMELT 
RENDEZVÉNYE.

  The third week of June saw the 
Group’s Safety Week organised globally for 
a second time.
In the past eight years, several fatal 
accidents occurred at the Colas Group 
during works on roads open to traffic. For 
this reason, the central topic of this year’s 
Safety Week was the performance of works 
in the close vicinity of traffic.
Standards and regulations for health and 
safety aspects of such works vary between 
countries. These rules tend to concentrate 
on safeguarding motorists, while often fail-
ing to provide ample protection for people 
working near the flow of traffic. But then 
who should protect us?
Even on motorways, drivers are likely 
to neglect speed restrictions and signs 
indicating ongoing works, albeit running 

someone over at motorway speed almost 
certainly leads to fatal injuries. This is why 
we have to take all reasonable measures 
in our authority to ensure the safety of our 
colleagues working close to traffic.
Between 16 and 20 June, our co-workers 
attended presentations on safety issues 
concerning works near traffic at a total of 
over 30 work sites, offices and facilities. 
Moreover, their attention was called to the 
blind spots of trucks and machines, the 
importance of work-trench shoring and 
observing the traffic order at mixing sites.
Each month, the Hungarian employees 
of Colas spend an average of 3,200 
kilometres behind the wheels of company 
vehicles, making road safety another key 
topic of this year’s Safety Week. Driving 
training sessions were conducted for 110 

colleagues trusted with company cars at 
the Hungaroring racetrack and the Driving 
Camp near Zsámbék, where emergency 
situations are simulated with slippery 
surfaces, water columns, skid pads, and 
traffic cones. The goal of the training is to 
avoid being caught off-guard when facing 
an actual emergency situation.
Safety Week is a major event of the parent 
company’s Safety Attitude campaign 

– during this one-week period, almost 
everything revolves around safe working 
conditions. In addition to reminders on 
regulations by colleagues from the Health 
and Safety Department, executives also 
played an active role in this year’s Safety 
Week programmes, signifying that each and 
every one of us is responsible for safety on 
the work site – and not only for a week.

ANNUAL SAFETY WEEK AT COLAS
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szöveg: Dombóvári Éva főtitkár
fotó: A-Híd Zrt.

A

2014. MÁJUS 16-ÁN TARTOTTÁK A MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZ LE-
KEDÉSI MÚZEUMBAN A MÁSODIK HIDAK ÉS HÍDÉPÍTŐK NAPJÁT.

II. Hidak és  
Hídépítők Napja

Hidak és Hídépítők Napja idén 
is egy olyan ünnep volt, ahol 

nem csak azokat az alkotásokat 
lehet megnézni, amelyeket évtizedes 
időtartamokra hoztunk létre, hanem 
saját magunknak mint építőknek is le-

hetőséget ad az ország-világ előtt való 
bemutatkozásra.
2013-ban a Hídépítők Egyesülete és 
a Magyar Műszaki és Közlekedési 
Múzeum közösen hirdetett meg egy 
hídmakettépítő pályázatot az I. Hidak 

és Hídépítők Napján. Dombóvári Éva, 
a Hídépítők Egyesületének főtitkára a 
rendezvényen adta át a pályázat díjait. 
A szakmai zsűri 15 alkotást bírált el 
két kategóriában: a Hazánk hídjai és a 
Fantázia híd elnevezésű kategóriában. 
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A kiírásnak megfelelően mindkét 
kategóriában az első három alkotást 
díjazták, de minden pályázó munkáját 
kiállítják a Magyar Műszaki és Közleke-
dési Múzeumban. 
A rendezvény különlegessége volt 
Gyukics Péter fotóművész A Duna híd-
jai című kiállításának megnyitója, ahol 
számos, a hidakról készült varázslatos 
képet tekinthetett meg a közönség. 
A művész könyvében így vall a hidakról: 
„Nekem, a fotósnak a legnehezebb 
feladat láttatni a sokszor szigorú szer-
kezetekben rejtőző szépséget. Mert 
az utazó használja a hidakat, átrobog 
rajtuk, ám gyakran a szembeötlő 
szépséget sem látja. Talán nem is 
gondol rá, hogy ezeknek a tájaknak a 
mérnökei is törekedtek és törekszenek 
tájba illő, esztétikus »műtárgyakat« 
tervezni, építeni.” A kiállítás még két 
hónapig látható a Magyar Műszaki és 
Közlekedési Múzeumban.

A rendezvény érdekes színfoltjai voltak 
a nagysátorban helyet kapó különböző 
játékok és bemutatók. Az érdeklődők 
a helyszínen Leonardo da Vinci külön-
leges hídszerkezetét építhették meg 
ragasztás, szögelés és csavarozás 
nélkül, de azt is láthatták, hogy miként 
lehet egyszerű, otthoni étkezési tész-
tából hidat építeni. A délután folyamán 
az Óbudai Egyetem diákjai látványos 
tésztahídtörési bemutatót is tartottak.
A szabadtéri program a szakma játékos 
hídépítő versenyével folytatódott a mú-
zeum előtti téren. Itt a szakembereknek 
egységes feltételek mellett, adott időn 
belül olyan hidat kellett építeniük, me-
lyen aztán valamennyien át tudnak men-
ni a „vízbeesés” veszélye nélkül. Az idei 
verseny újdonságát a csapatok összeté-
tele jelentette: minden csapatban volt 
egy tervező, kivitelező, megrendelő, mér-
nök, oktató, egyetemista és a hatóság 
részéről is egy fő. Ezúton is gratulálunk 
minden résztvevő csapatnak!
Várunk mindenkit jövőre, 2015-ben is a 
III. Hidak és Hídépítők Napján! 

A DÉLUTÁN FOLYA-
MÁN AZ ÓBUDAI 
EGYETEM DIÁKJAI  
LÁTVÁNYOS 
TÉSZTAHÍDTÖRÉSI 
BEMUTATÓT IS  
TARTOTTAK.

  The second Bridge Builders’ Day was 
celebrated in the Hungarian Museum of 
Science, Technology and Transport on 16 
May 2014.
Continuing the tradition, the organisers’ 
goal was not only to present the structures 
created for the upcoming decades, but 
also to provide an opportunity for us, the 
constructors, to introduce our profession 
and ourselves.
At the 2013 event, the Bridge Builders’ 
Society and the Hungarian Museum 
of Science, Technology and Transport 
announced a model bridge-building contest. 
Éva Dombóvári, the Society’s secretary, pre-
sented the prizes at this year’s festival. The 
professional jury evaluated 15 works in two 
categories: Hungarian bridges and “fantasy 
bridges”. In accordance with the rules of the 
contest, prizes were presented to the top 
three contenders in each category, but all of 
the models will be put on display inside the 
museum.
The exhibition of photographer Péter Gyukics, 
entitled “Bridges over the Danube”, was one 
of the event’s gems. As the artist explains 
in his book: “For me, the man behind the 
camera, the greatest challenge is to show 
the grace in these structures that are often 
harsh and strict. Travellers use the bridges, 
speed across them, but rarely stop to admire 
their striking beauty. The fact that engineers 
seek to design and build these bridges in a 
way to fit them into the environment probably 
doesn’t cross their minds.” The exhibition can 
be visited in the Museum of Science, Techno-
logy and Transport for another two months.
With games and interesting presentations 
inside, the big tent proved to be one of 
the most colourful locations. As one of 
the various activities, guests could build 
a special bridge structure designed by 
Leonardo da Vinci, without using any glue, 
nails, or bolts. Visitors also had the chance 
to learn the secrets of creating bridges from 
simple household pasta. In the afternoon, 
students of the Óbuda University held a 
spaghetti-bridge display.
Outdoor programmes included the cheerful 
bridge-building contest for professionals. 
Within a set time frame and a standard set 
of rules, competing teams had to create 
structures able to bear the weight of the mem-
bers without the danger of falling. As a new 
element of this year’s competition, the groups’ 
composition was strictly defined: each squad 
had to have a designer, contractor, client, 
engineer, teacher, university student, and a 
representative of the authority in the lineup. 
Our congratulations go out to all the teams!
See you in 2015 at the third Bridge Builders’ 
Day!

SECOND BRIDGE BUILDERS’ DAY
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Különleges látogató  
különleges kérése Tállyán

szöveg: Cseh Zoltán
fotó: Ress Andrea, Erdei József

Tállyán szolgálatot teljesítő Cater-
pillar dömperünk az utóbbi időben 

igen nagy népszerűségnek örvend. Több 
tv-műsorban is szerepelt, és nemegyszer 
szolgált már kiváló fotóháttérként a gép, 
nemrég azonban egy egészen szokatlan 
kéréssel fordultak hozzánk a dömperrel 
kapcsolatban.
Ress Andrea nem mindennapi meglepe-
tést szeretett volna okozni férjének azzal, 
hogy házastársa a 40. születésnapján 
vezethet egy dömpert. Az ünnepelt nem 
más, mint egy 2010-ben Orosz Zoltán 
vezérőrnagy által kitüntetett katona, 
Ress Daniel. Ress Afganisztánban 
szerzett tapasztalatot a nagy gépek 
irányításában, az őrmester páncélozott 
harcjárműveket is vezetett a közép-ázsiai 
országban. A szolgálat egyébként a meg-

lepetést kigondoló feleségtől sem idegen, 
hiszen Andrea maga is katona. Egy ilyen 
nem mindennapi meglepetést nem 
akartunk elrontani, így a Colas Északkő 
engedélyezte a dömper vezetését. 
Daniel nagy álma volt egy munkagép 
vezetése, amely május 9-én vált valóra. 
Az ünnepelt boldogan ült be a dömper 
fülkéjébe, hogy vezesse kicsit a száz-
tonnás monstrumot. Aznapra ráadásul 
egy robbantást is sikerült beszerveznünk, 
így egy további látványos eseménnyel 
gazdagíthattuk a különleges születés-
napi eseményt.
Örülünk, hogy eleget tudtunk tenni a 
kérésnek, és hogy különleges élménnyel 
tudtunk megajándékozni egy harctéri 
tapasztalatokkal rendelkező, Afganisz-
tánban szolgáló katonát.

GÉPKEZELŐNK HELYETT EGY AFGANISZTÁNI  
VETERÁN ÜLT A 100 TONNÁS MONSTRUM  
VOLÁNJÁHOZ.

A

A SPECIAL GUEST’S SPECIAL WISH  
IN TÁLLYA

  Instead of our machine operators, 
a veteran from the war in Afghanistan took the 
wheel of this 100-tonne behemoth.
Our Caterpillar dumper truck serving in the 
Tállya quarry has recently been the focus of 
considerable attention. In addition to posing as 
the background for a number of photographs, 
the machine was featured in various TV 
programmes. This time, we were approached 
with a rather unusual request for it.
Andrea Ress wanted to prepare a special 
surprise for her husband’s 40th birthday by 
organising a test drive of the truck. The man 
of the day, Daniel Ress, gained experience 
with heavy machinery in Afghanistan, where 
he served as a sergeant of the Hungarian 
contingent and drove armoured vehicles. Being 
a soldier, his wife is no stranger to military 
service herself. Driving our off-highway truck 
was a long-time dream of the decorated 
veteran, and his dream finally came true on 
Friday, 9 May. Fortunately, we also managed 
to organise a rock-blasting operation for the 
same day, serving as an additional spectacle 
to celebrate Daniel’s birthday in style.
We were glad to fulfil the birthday wish and 
organise this very special treat for a highly 
experienced serviceman of the Afghanistan 
theatre.



Jacky - Finiserkezelő – 13 éve a Colasnál.

Mindig használd
az egyéni védőeszközöket!

A megfelelő védőeszközök hiánya  
könnyen balesethez vezethet.   
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ELKERÜLŐ UTAT ÉPÍT A COLAS ÚT
Az új út a forgalmas 86-os és 76-os főutak 
mellett épül és három települést teher-
mentesít.

MEGÚJUL A SZÁZLÁBÚ HÍD 
A kivitelezés a közúti és vasúti forgalom 
fenntartása mellett két ütemben valósul 
meg.

FEJLESZTÉS BEREGEN
145 települést érintő árapasztási és ártér-
revitalizációs beruházás kezdődött a Colas 
Alterra részvételével.

COLAS GYERMEKRAJZPÁLYÁZAT 2012




