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   HÍREK

HÍREK

1 Elkészült Eger belvárosának felújítása
Befejeződött az egri Dobó tér–Eger patak–
belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitáció. 
A Végvári vitézek terén még dolgoznak a 
régészek, ezért ezt a részt a projektnek 
előreláthatólag csak 2015-ben adjuk át, 
de Dobó István szobra a restaurálás után 
már visszakerült a helyére. Az átvétel a Kis 
Dobó téren már megkezdődött, és folyta-
tódik a Dobó utcával, illetve az Eszperantó 
sétánnyal.

2 A Colas Út újítja fel a tiszafüredi Örvényi utat
Tiszafüred Város Önkormányzatának meg-
rendelésre újítjuk fel Tiszafüreden az Örvé-
nyi utat összesen 1842 méteren. A tervezé-
si sebesség 30 és 50 km/óra, a felújításra 
váró szegélyek nélküli útburkolat átlagosan 
6 méter, de ez a kerékpársávnál 8,1 méte-
res szélességűre is bővül. Az út mellett lévő 
csapadékvíz-befogadó vagy -elvezető föld- 
vagy burkolt árkokat, folyókákat, járdát, a 
parkolókat és buszmegállókat a beruházás-
ban szintén felújítjuk. A rekonstrukció része 
a zöldfelületek rehabilitációja is. 

3 Folytatódik a velemi erdészeti feltáróút építése
A Szombathelyi Erdészeti Zrt. megbízá-
sából 2011-ben felújítottuk a Velem–
Hörmann-forrás közötti erdészeti utat. 
Ennek az 1,2 kilométeres szakasznak a 
folytatásaként megépülő útnak a kivitele-

zésére ismét cégünkkel kötöttek vállalko-
zási szerződést 2014. augusztus 14-én. 
A munka szeptemberben indult, a várható 
befejezés 2015. június 30-a. A közel 
220 millió Ft értékű útfelújítás teljes 
hossza 5,5 kilométer, amelyen felújítjuk a 
pályaszerkezetet, és hidegremix eljárással 
cementstabilizációs alapot, emellett kétré-
tegű hengerelt aszfaltburkolatot készítünk.

4 Szennyvízcsatornázás Székesfehérváron
A Colas Alterra július 16-án kötött szer-
ződést a székesfehérvári Várkörút és 
Rákóczi Ferenc út felújításában zajló ivó- 
és szennyvízcsatornák átépítési munkáira 
Székesfehérvár önkormányzatával 84,3 
millió forint értékben. A munkák várható 
befejezési időpontja 2014. október 14-e.

5 Megint az M6-oson aszfaltoztunk
A Porr Építési Kft. megbízásából a Colas 
Hungária Zrt. új SMA 11 (mF) 25/55-
65 kopóréteget készített az M6-os 
autópálya 76+200–104+450 kilométer-
szelvények közötti szakaszán 75 000 
négyzetméteres felületen. A 2014. július 
10-e és augusztus 19-e között zajló 
munkák összértéke 364,5 millió forint, 
a marási munkákat a Colas Út végezte 
alvállalkozóként, az aszfaltkeveréket 
pedig szintén a Colas Út dunaharaszti 
keverőtelepéről szállítottuk.

6 Szakmai gyakorlatosok az Alterránál
Az építőipari szakoktatás és szakmai to-
vábbképzés támogatása fontos feladatunk, 
ezért a Colas Alterra idén is tíz szakmai 
gyakorlatost fogadott a főépítés-vezető-
ségeken, ahol a fiatalok részt vettek az 
egységek napi feladataiban, a csatorna-
építési, vágányfektetési és műtárgyépítési 
munkákon. 

7 Új Colas-honlap
Egységes arculatú és működésű honlapon 
érhető el októbertől a cégcsoport és 
leányvállalatai. Az eddigi címek továbbra 
is működnek, csupán a mögöttük lévő tar-
talom lett cégcsoportszinten egységesítve. 
A www.colas.hu alatt a teljes cégcsoport 
információi érhetők el, de egyetlen kat-
tintással át lehet navigálni a www.colas.
hu-ról a leányvállalatok oldalára is, melyek 
természetesen továbbra is elérhetők 

„kívülről”, a www.colasut.hu, a www.alterra.
hu, a www.eszakko.hu és a www.colastech.
hu címeken.

8 Mi is a Benchmarkkal számolunk
Hosszas vizsgálódást követően a Colas 
Magyarországon is az ausztrál Benchmark 
kalkulációs programot választotta pro-
jektjei számára. A 18 éve a piacon lévő 
cég szoftverét egyedi képességei, a Colas 
kívánalmainak való rugalmas megfelelése 
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NEWS

  1. EGER CITY-CENTRE 
RECONSTRUCTION COMPLETE
The rehabilitation project of Dobó Square, Eger 
Creek, and further public spaces in Eger’s inner city 
is completed. Archaeologists are still working on 
Végvári Vitézek Square – therefore, this segment 
of the investment is set to be finished only in 2015. 
However, the statue of István Dobó has already 
been returned to its original place, following 
restoration. The handover procedure is under way 
at Kis Dobó Square, and will continue with Dobó 
Street and the Eszperantó Promenade.

2. COLAS ÚT TO REFURBISH ÖRVÉNYI ROAD IN 
TISZAFÜRED
The local government of Tiszafüred ordered Örvényi 
Road’s reconstruction on an aggregate length of 
1,842 metres. The route was designed for speed 
limits of 30 and 50 kph, and the average width of 
the pavement is six metres, with some segments 
as wide as 8.10 m due to the nearby bicycle path. 
Paved and unpaved rainwater ditches, drains, 
sidewalks, parking places, and bus stops alongside 
the road all form part of the project. Rehabilitation of 
the surrounding green area is also among our tasks.

3. CONSTRUCTION OF THE VELEM FOREST 
ROAD CONTINUES
Back in 2011, we carried out the renovation of 
the forest road between Velem and the Hörmann 
Spring on the assignment of Szombathelyi 
Erdészeti Zrt. The same firm signed a contractor 
agreement with us on 14 August 2014 for building 
the next leg of the same road. Works were 
launched in September, and are expected to 
come to an end by 30 June 2015. The complete 
length of the road reconstruction project is 5.5 
kilometres, with a value of nearly 220 million 
forints. We are to rebuild the pavement structure 
by preparing a cement-stabilised base layer with 
cold remix technology, followed by the laying of 
two rolled asphalt courses.

4. PIPELINE WORKS IN SZÉKESFEHÉRVÁR
Colas Alterra signed a contract with the 
Székesfehérvár local government on 16 July for 
restoration works of potable water and sewage 
lines to be carried out as part of a reconstruction 
scheme involving Várkörút Boulevard and Rákóczi 
Ferenc Road in the city. The value of the contract 
is 84.3 million forints, and the completion 
deadline for the job is 14 October 2014.

5. COLAS RETURNS TO THE M6
Following an order from Porr Építési Kft., Colas 
Hungária Zrt. built 75,000 m2 of new SMA 11 (mF) 
25/55-65 asphalt wearing course on motorway 
M6 between chainages 76+200 - 104+450. The 
complete value of the works executed between 10 
July and 19 August 2014 amounts to 364.5 million 
forints. Milling works were performed by Colas 

Út as a subcontractor, and we also obtained the 
hotmix from Colas Út’s Dunaharaszti mixing plant.

6. INTERNS AT ALTERRA
We have an important role in supporting the training 
of construction professionals. Consequently, Colas 
Alterra welcomed ten interns at their chief engineering 
divisions, where the youngsters participated in 
the units’ daily duties on sewer construction, track 
building, and structural engineering jobs. 

7. NEW COLAS WEBSITE
The uniform websites of the group’s various 
subsidiaries will be accessible from October. 
Domain names will remain unchanged, but the 
contents behind them are currently undergoing a 
complete makeover in line with a new, standardised 
appearance. Information on the entire group will 
be available under the www.colas.hu URL, with the 
sites of subsidiaries – remaining accessible directly 
through the www.colasut.hu, www.alterra.hu, www.
eszakko.hu and www.colastech.hu addresses – only 
a click away from the central page.

8. CALCULATING WITH BENCHMARK
Following thorough evaluations, Colas chose the 
Australian Benchmark calculation software for 
its projects in Hungary. The company has been 
on the market for 18 years, and their programme 
was selected by the group – not only in Hungary, 
but also in Poland, the Czech Republic, Croatia, 
Slovenia, and Slovakia – due to its unique features, 
flexible adaptability to the needs of Colas, and its 
solutions to overcome linguistic barriers.

9. WE ARE ON THE MOVE!
From 1 December 2014, Colas Hungária (including 
the Major Projects Division and offices of the 
Central European Directorate) and Colas Út’s 
headquarters, currently located at 6-12 Kórház 
Street, will move from the Globe 3 office building 
in Óbuda to 30 Daróczi Road in Budapest’s District 
XI, where they will be joined by the management 
of Colas Alterra, who are set to relocate to the new 
premises from their Budaörs head office.

10. INDUSTRIAL MONUMENTS AT THE NIGHT 
OF THE MUSEUMS
The pump stations located in Báta and Lankócz, 
which have been remodelled under the Duna 
Project, are over 100-year-old industrial 
monuments. Since their structural and mechanical 
reconstruction, the facilities have been operating 
as museums. Recently, they opened their gates for 
the Night of the Museums event, welcoming guests 
to allow them an insight into the history of flood 
control and stagnant-water control in the Sárköz 
region, regulation of the Sió and Sárvíz water 
courses, and water-engineering achievements of 
the past centuries. Colas Alterra supported the 
opening of the exhibit as main sponsor.

és a nyelvi akadályok könnyű leküzdhe-
tősége miatt választotta a cégcsoport 
Magyarország mellett Lengyelországban, 
Csehországban, Horvátországban, Szlové-
niában és Szlovákiában.

9 Költözünk!
2014. december 1-jétől a Colas Hungária 
(beleértve a Nagy Létesítmények Főigaz-
gatóságát és a Közép-Európai Igazgatóság 
irodáit) és a Colas Út Kórház utca 6–12. 
szám alatti központja az óbudai Globe 3 
irodaházból a XI. kerületi Daróczi út 30. 
szám alatti irodaházba költözik, ahová 
a Colas Alterra vezetése is csatlakozik a 
budaörsi központból.

10 Ipari műemlékek a Múzeumok Éjszakáján
A Duna Projekt keretében felújított bátai 
és lankóczi szivattyútelepek már több mint 
100 éves ipari műemlékek. Az építészeti 
és gépészeti felújítás után a létesítmények 
múzeumként funkcionálnak, melyeket a 
Múzeumok Éjszakájára nyitottak meg.  
A kiállításon a látogatók megismerkedhet-
nek a Sárköz ár- és belvízmentesítésének 
történetével, a Sió és a Sárvíz szabályo-
zásával és az elmúlt évszázadok vízépítő 
munkáival. A kiállítás megnyitásához a 
Colas Alterra főtámogatóként járult hozzá.
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interjú: Szakács-Fehérváry Gábor

fotó: Nagy Balázs

gnes a Pécsi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karán 

diplomázott 1997-ben. Az építőiparral 
2006-ban kezdett el foglalkozni, amikor 
az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros 
közötti szakaszán a kivitelező konzorci-
um által megbízott ügyvédi irodánál dol-
gozott. Ezután a Dunaújváros és Szek-
szárd közötti szakaszon már contract 
managerként koordinálta a változtatási 
kérelmek és akadályközlések beadását, 
illetve a megrendelővel történő kapcso-
lattartást. A Colasnál 2014. május eleje 
óta tölti be a jogi igazgatói pozíciót.

Mozaik: Hogy érzed magad a cégnél? 
Milyen a viszonyod a kollégákkal?

Baricz Ágnes: Kellemes meglepetés 
volt, hogy mindenki nagyon nyitott, 
segítőkész és együttműködő volt már a 
kezdetektől. Jól működő folyamatok van-
nak a cégnél, amelyek megkönnyítették 
a feladataim átvételét.

M: Mélyvízbe kellett ugornod, vagy fo-
lyamatosan jöttek az egyre komolyabb 
feladatok?

BÁ: Olyan értelemben nem volt mélyvíz, 
hogy a kivitelezéssel kapcsolatos ügyek 

nagy része – legyenek azok peres vagy 
vitás ügyek a megrendelővel, vagy a 
szerződéses partnerekkel – ismerős, hi-
szen ismerem a tipikus problémákat, a 
piaci és a megrendelőoldali szereplőket. 
Bár azt is megjegyzem, hogy – szeren-
csére – az ilyen problémák jó részét a 
kollégák többnyire maguk rendezik és 
csak nagyon kis részük jut el hozzám. 

M: A cég elődöd által kialakított jogi 
működése mennyire felel meg az 
elképzeléseidnek?

BÁ: Egy nagyon jól összerakott 
rendszert „örököltem”, de arra minden-
képpen törekszem, hogy a leányválla-
latokhoz rendelt jogász kollégák között 
az eddigieknél szorosabb legyen az 
együttműködés, akár a havi jogi értekez-
leteken túl is. Szándékomban áll olyan 
fórumok megteremtése,  ahol a kollégák 
tapasztalatot tudnak cserélni, hogy 
rálássanak egymás jogi problémáira, és 
hogy kialakulhasson egy közös „Colas 
know-how”. Többek között például az új 
Polgári Törvénykönyvvel számos olyan 
változás jött, aminek a gyakorlata még 
csak alakulóban van. Sokat tudnánk se-
gíteni egymásnak, mert mindenki valami 
másban jó, valamilyen más szakterület 

specialistája, így sok szempontból 
körül tudunk járni egy ügyet. Ezenfelül 
mindenképpen fontosnak látom a pro-
jekthez rendelt contract managerek és a 
jogász kollégák közötti minél szorosabb 
kapcsolat kialakítását is.

M: Milyen különbséget látsz a korábbi 
és a jelenlegi tevékenységedben?

BÁ: A korábbi munkáim során jórészt a 
munkaterületen felmerülő problémák 
azonnali megoldása volt a feladatom, 
most viszont egy jóval nagyobb 
rendszerben kell gondolkodnom, amit 
kifejezetten élvezek. Egyúttal azt is 
gondolom, hogy a korábban a munka-
területen szerzett ismeretek segítséget 
nyújthatnak abban, hogy egy megfele-
lően továbbfejlesztett mechanizmussal 
számos tipikusan előforduló probléma 
megelőzhető vagy időben kezelhető le-
gyen, és ennek a megoldásához minden-
képpen a megfelelő információáramlás  
kialakítása adja a kulcsot.

Á

  Dr. Ágnes Baricz earned her law degree 
in 1997 at the University of Pécs. She first 
came into contact with the construction sec-
tor in 2006, while working at the law firm rep-
resenting the contractor in charge of works 
on the Érd-Dunaújváros section of motorway 
M6. Subsequently, she acted as contract 
manager on the Dunaújváros-Szekszárd leg, 
tasked with submitting variation proposals, 
hindrance notifications, and maintaining 
contact with the client. Ágnes has been filling 
the legal director’s position at Colas since 
early May 2014.
MOZAIK: Are you feeling comfortable at the 
company? What is your relationship like with the 
colleagues?
ÁGNES BARICZ: It came as a pleasant surprise 
that everyone was very open and helpful right from 
the beginning. Procedures work fine at the company, 
which made it easy for me to take over my duties.
M: Were you thrown in at the deep end, or were 

you gradually introduced to more and more 
complex tasks?
ÁB: I wasn’t thrown into the deep end; I’m 
familiar with the majority of cases related to the 
construction works – no matter whether they are 
lawsuits or debates with the client or a partner. I 
am aware of the typical problems and I also know 
the parties involved from both sides. I have to add 
that these problems rarely land on my desk, as my 
colleagues take care of them most of the time.
M: Are the company’s legal procedures, set up 
by your predecessor, in line with your ideas?
ÁB: I “inherited” a system that was put together 
very well, but I strive toward making cooperation 
tighter between lawyer colleagues assigned to the 
different subsidiaries. Perhaps this cooperation 
should even take a more regular form than the 
monthly legal meetings. I intend to set up forums 
where colleagues can share their ideas and have 
some insight into each other’s legal issues in order 
to create a common core of “Colas know-how”. 
For instance, the new Civil Code brought about a 

number of changes, and the related practices are 
still taking shape. We could help each other with 
a lot of things, because each of us has different 
strengths, and each of us are specialised in 
different fields, which makes us able to approach 
a given case from several angles. I also find it 
important to improve collaboration between the 
lawyer colleagues and the contract managers 
responsible for various projects.
M: What differences do you see between the 
operation of this company and that of your former 
employer?
ÁB: At my previous jobs, my primary focus was 
solving problems instantly as they came up on 
the work site. As opposed to that, I currently have 
to think in a much larger system, which I really 
enjoy. At the same time, I find that experience 
previously gained on the site proves to be helpful. 
With a properly developed mechanism, a lot of 
typical problems can be avoided or addressed 
in time, and the key to this solution lies in the 
appropriate flow of information.

Interjú 

dr. Baricz Ágnes 
jogi igazgatóval

INTERVIEW WITH LEGAL DIRECTOR DR. ÁGNES BARICZ
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szöveg: Kohlmáyer Fanni

fotó: Pörneczi Bálint, Bányászati Szövetség

bányászokat a világ minden táján 
megkülönböztetett figyelem és 

megbecsülés övezi.
A bányászkultúra nagy múltra tekint 
vissza, ezért a bányászhagyományok 
megőrzése és ápolása a Colas Északkő 
Bányászati Kft. számára is fontos.  

A vállalat legfontosabb bányászhagyo-
mány-őrző programja az évente megren-
dezett Bányász Nap.
A saját szervezésű rendezvényen tüntet-
jük ki azokat a kollégákat, akik az elmúlt 
években kiváló és lelkiismeretes munka-
végzésről, a szakma iránti szeretetről és 
elkötelezettségről tettek tanúbizonyságot. 
A vállalat tizenkét üzeméből és a tarcali 
központból összesen tízen vehettek át 
szolgálati oklevelet, akik közül Krasznai 
Csaba az Oroszlányban megrendezett 
országos központi ünnepségen részesült 
az elismerésben. 
Kollektívánk ezenkívül további két 
dolgozó kitüntetésével is büszkélkedhet. 
A Kiváló Bányász kitüntető címet Veres 
Péter vehette át, a Miniszteri Elismerő 
Oklevelet pedig Benkő Tamás kapta meg.
Veres Péter 25 éve dolgozik termelés-
irányítóként a vállalat szobi üzemében. 
Kitüntetését többek között kiváló és 
magas fokú szakmai felkészültsége és a 
helyettes műszaki vezetői teendők lelkiis-
meretes elvégzése miatt kapta.
Benkő Tamás tállyai üzemünk bányászati 
gépkezelője, aki a társaság dolgozói 
érdekképviseletének főtitkári feladatait 
látja el évek óta. 
Varga József kollégánk, aki idén 45. 
éve végez nehéz fizikai munkát javító-
műhelyünkben lakatos művezetőként, 
szolgálati oklevélben részesült. József 
pályafutását még ipari tanulóként kezdte 
a vállalat jogelődjénél, majd kezdetben 
kotrógépészként, lakatosként, később la-
katoscsoport-vezetőként kitartó, szorgal-
mas munkájával érdemelte ki elismerését. 
Kiváló szakember lévén nagymértékben 
hozzájárul a cég stratégiai terveinek 

Elismerés a  

bányászoknak

„NINCSEN MA
DÁR, LOMB SE FA
KAD, OTT A NEHÉZ 
SZIKLÁK ALATT,
MÉGIS A SZÍV ÚGY 
FELDOBOG,  
A CSILLE SZÁLL,  
A MÉCS LOBOG.
ÖRÖK HOMÁLY, 
VAD ÉJSZAKA, 
MÉGIS KÖZEL AZ 
ÉG ODA.
CSILLOG A MÉCS, 
SUGÁRT LÖVELL. 
SZERENCSE FEL! 
SZERENCSE FEL!”
BÁNYÁSZHIMNUSZ

MINERS HONOURED

A

  Miners are treated with respect, and 
their work receives considerable attention in 
every corner of the world.
Colas Északkő Bányászati Kft. places special 
emphasis on the safeguarding and celebra-
tion of the extremely rich history, culture, and 
traditions of the mining industry – as probably 
the most important element of this mission, 
the Miners’ Day is organised annually.
At the event organised by Colas, we reward 
colleagues who have excelled in recent years 
through their persistence, commitment, and 
their love of the profession.
From the crews of the company’s 12 plants 
and Tarcal headquarters, a total of ten 
people received certificates of mining ser-
vice – one of them, Csaba Krasznai, was also 
commended at the central national Miners’ 
Day event held in Oroszlány.
Our workplace collective has every right to 
be proud of their achievements, including 
two further accolades: the “Distinguished 
Miner” award was presented to Péter Veres, 
while Tamás Benkő received the Minister’s 
Certificate of Excellence.
Péter Veres has been working in the compa-
ny’s Szob facility as a production manager. 
Among other accomplishments, he received 
the award for his exemplary professional pre-
paredness and his high level of dedication as 
deputy technical manager.
Tamás Benkő is one of the mining-machine 
operators at our Tállya quarry. In addition, he 
has been serving as the secretary general of 
the employees’ trade union at the company 
for several years.
József Varga, who has been performing hard 
physical labour for 45 years in our repair work-
shop as a metalworker foreman, also received 
a service certificate. József started his career 
at the legal predecessor of the company as a 
trainee, and went on to work as an excavator op-
erator, metalworker, and foreman. He earned the 
honour through his tireless, diligent work. Being 
a highly skilled workman, he makes considerable 
contributions to the realisation of the company’s 
strategic objectives. Furthermore, by passing on 
his experience, he provides an opportunity for 
younger co-workers to expand their knowledge.
Our wholehearted congratulations go out to 
all award winners, and we wish many more 
productive years to all colleagues.

A COLAS ÉSZAKKŐ TIZENHÁROM  
BÁNYÁSZÁT DÍJAZTÁK AZ IDÉN IS  
MEGRENDEZETT BÁNYÁSZNAPON.

megvalósításához, és megszerzett 
tapasztalatainak átadásával lehetőséget 
teremt a fiatal dolgozók folyamatos szak-
mai fejlődésére.
A díjazottaknak ezúton is tiszta szívből 
gratulálunk, és még sok eredményes évet 
kívánunk valamennyi munkatársunknak!



Budapest Komplex Integrált 
Szennyvízelvezetése (BKISZ) 

nevű, öt külön tenderben kiírt projekt III. 
tenderének első részfeladatát a Colas 
Alterra Zrt. 11-es számú Főépítés-ve-
zetősége végzi. A beruházás Budapest 
XXI., XXII. és XI. kerületeiben zajlik, de 
kiterjed a dél-budai felvezetésre (A-I 
szakasz), a dél-budai főgyűjtőre (A-II 
szakasz), a Vasút utcai átemelőre (A-III 
szakasz), a Váza utcai átemelőre (A-IV 
szakasz) és a Duna alatti keresztezésre 
(A-V szakasz). Az építési munkák sokré-
tűek: szerkezetépítési, építészeti, gépé-
szeti, elektromos és irányítástechnikai, 
emellett szaghatás-kezelési feladatokat 

tartalmaznak, de a csepeli felvezetés 
mellé telepített irányítástechnikai rend-
szer kiépítését és a felvezetés egyes 
műtárgyainak gépészeti átalakítását 
is magukba foglalják. A sárga FIDIC-en 
alapuló generálszerződés aláírása 2014. 
május 29-én történt. 
A XXII. kerületi Nagytétényi út mellett lé-
tesülő új átemelő a Vasút utcai öblözet 
szennyvizét továbbítja az 1,7 kilométer 
hosszúságú DN/OD 315 KPE nyomóve-

zetéken keresztül az átépülő Váza utcai 
átemelőre. A Váza utcából a szennyvíz a 
kb. 3,6 kilométer hosszú, a 6-os főúttal 
párhuzamosan haladó DN/OD 400-as 
ÜPE nyomóvezetéken a közel 1 kilomé-
teres Gyár utcai DN/ID 1000 vasbeton 
ROCLA gravitációs vezetéken át az 
Ártér utcai átemelőhöz érkezik. Ebbe 
az átemelőbe csatlakozik a dél-budai 
főgyűjtő gravitációs vezetéke is, mely 
a budaörsi területek és a saját vízgyűj-
tőterületek vizét vezeti az Ártér utcai 
műtárgyhoz. A dél-budai főgyűjtő felső 
szakaszának 50/75 ÜPE tojásszelvényű 
vezetéke 2 kilométer után 2,4 kilométe-
ren 60/90-es ÜPE tojásszelvényre vált, 
majd 200 méteren körszelvényű ÜPE 
800-as átmérőre bővül. A Mária Terézia 
utcai átemelőt elérve DN/ID 1200-as 
ÜPE gravitációs vezetéket sajtolunk 
át a Nagytétényi úttal párhuzamosan 
haladó kerékpárút alatt, ezt követően 
érkezünk meg az előbb említett Ártér 
utcai átemelőbe. 
Ettől a műtárgytól indul a beruházás 
legizgalmasabb része, a Duna medre 
alatti átsajtolás, mely a budai oldalról 
indul és 620 méter hosszan tart Csepel 
felé. Az Ártér utcai átemelő műtárgy 
helyén réseléses technológiával kiala-
kított indítóakna kivitelezését nagyban 
megnehezítette a réselés közben talált 
kemény kőzet, nem beszélve a földki-
emelés során a résfal mellett beszivárgó 
talajvízről. Az átsajtolásban érintett DN/
ID 1400-as vasbeton csövet a csepeli 
oldalon a Rózsa utcában kialakított 
akna fogadja. Ez az akna egy szintén 
réseléses technológiával megépített, kör 
alakú vasbeton szerkezet. A Rózsa utcai 

fogadóaknába érkezett fúrópajzsot a 
tervek szerint még idén kiemeljük. 
Az átsajtolt védőcsőben elhelyezett 
DN 560 nyomóvezetékpáron át a 
szennyvíz a csepeli oldalon korábban 
megépült Salak utcai csatlakozóak-
nába jut, ahonnan a DN 600-as ÜPE 
nyomóvezetékpáron keresztül a közpon-
ti szennyvíztisztítóba érkezik. 
A beruházásban a csepeli felvezetés 
nyomvonalával párhuzamosan optikai 
kábelt is elhelyezünk, így biztosítjuk az 
irányítástechnikai rendszer megfelelő 
kommunikációját. 
A projekt befejezési határideje 2016 
márciusa. 
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A DUNA ALATT IS FÚR A COLAS ALTERRA 
BUDAPEST ÖSSZETETT SZENNYVÍZ- 
ELVEZETÉSI PROJEKTJÉBEN.

szöveg: Mércse Eszter
fotó: Mércse Eszter

A DUNA MEDRE 
ALATTI ÁTSAJTOLÁS 
A BUDAI OLDALRÓL 
INDUL ÉS 620 MÉTER 
HOSSZAN TART CSE
PEL FELÉ.

A

Dél-Buda is bekapcsolódik a 

Duna megtisztításába 

SOUTHERN BUDA TO JOIN 
PURIFICATION OF THE DANUBE 

  Colas Alterra continues to participate 
in the complex wastewater disposal network of 
Budapest. 
The scheme affects Districts XXI, XXII and XI of 
the Hungarian capital, and includes structural 
construction works, the installation of new 
equipment, and odour control, as well as 
establishment of a control system on the Csepel 
link-up, and the conversion of equipment at a 
number of structures along the same link-up.
The most exciting part of the investment is 
the pipe-jacking operation underneath the 
Danube riverbed. The jacked section starts 
from Buda on the left bank of the river, and 
proceeds towards the Csepel Island with a 
620-m-long section. The jacked DN/ID 1400 
reinforced-concrete pipe is received in the 
shaft – itself a circular reinforced-concrete 
structure – set up on Rózsa Street. According 
to plans, we are to extract the tunnel-boring 
machine from the receiving pit by the end of the 
year. The completion deadline for the project is 
March 2016. 
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szöveg: Buczynski András
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A BCISD III: ÉLES CORNER
A BKISZ projekt harmadik tende-
rének második részfeladata az 

Éles saroknál zajlik. A projekt célja, hogy 
a meglévő Jászberényi úti, egyesített 
rendszerű 80/120-as beton főgyűjtő 
szárazidei szennyvizeinek átvezetését 
biztosítsa a Fehér úti DN/ID 60-as 
betoncsatornába.
A munka két részben valósul meg. Az 
első szakaszban nyílt árkos technológiá-
val építünk 250 méter DN 400 KG-PVC 
SN8 anyagú szennyvízcsatornát a befo-
gadó Fehér úti aknától az Albertirsai úti 
fogadóaknáig. Az átlagosan 3,5 méter 
mélységű csatorna építése első hallásra 
nem nagy kihívás, de a talajmechanikai 
szakvéleménnyel ellentétben a terep-
szinttől másfél méteres mélységben lévő 
mészkő megnehezíti a feladatunkat.  
A nehézkesen fejthető, mállott mészkő 
elkoptatott ugyan néhány körmöt a kot-
rógép kanaláról, de reméljük, túllépünk 
ezen az akadályon is. Az első szakasz-
ban hét tisztítóaknát és egy mérőaknát 
építünk.

A csatorna második szakasza 
microtunnelinges eljárással épül, össze-
sen 120 méter DN/OD 550 sajtolható 
ÜPE csővel. A csatorna nyomvonala 
az Albertirsai úttól a Kolozsvári utcai 
vízkormányzási műtárgyig tart, miközben 
keresztezünk több vasúti fővágányt, ipar-
vágányt és villamosvágányt. Az indítóak-
nát 3 méter átmérőjű vasbeton ROCLA 
csövekből süllyesztettük le közel 6 méter 
mélyre. A sajtolást innen két ütemben 
végezzük, először az Albertirsai út felé 
78 méteren, majd a Kolozsvári út irányá-
ba 42 méter hosszan. A microtunneling 
nem sokban tér el a metróépítésben is 

alkalmazott technológiától, csak kisebb 
átmérőben történik. A talaj fejtését itt 
is egy fúrópajzs végzi, miközben a folya-
matos előrehaladást hidraulikus sajtók 
segítségével biztosítjuk. 
Miután befejeztük a sajtolást, meg-
építünk további három tisztítóaknát 
és a Kolozsvári utcai vízkormányzási 
műtárgyat. A műtárgy funkciója kettős: 
egyrészt vízosztási lehetőséget biztosít a 
80/120-as beton főgyűjtőből, másrészt 
itt helyezzük el az általunk épített csator-
na víztelenítését biztosító zsiliptolózárat 
is. A nyílt árkos technológiával épülő sza-
kaszon létesül egy mérőakna, ahova egy 
automata vízhozammérő kerül. Ennek 
segítségével vezérli az irányítástechnika 
a zsiliptolózárat.

A METRÓFÚRÁSHOZ HASONLÓ MICROTUNNELING TECHNOLÓGIÁT  
IS BEVETI A COLAS ALTERRA A BKISZ PROJEKT SORÁN.

14

  Colas Alterra is to utilise microtunnel-
ling technology in the course of the BCISD 
(Budapest Complex Integrated Sewage 
Disposal) project.
The works are to be completed in two phases: 
in the first phase, we will build a 250-me-
tre-long DN 400 sewage line between Fehér 
Road and Albertirsai Road, using KG-PVC 
SN8 pipes and an open-ditch method. As 
part of this section, we are to construct seven 
cleaning manholes and one flow-monitoring 
manhole.
The second part of the line will be constructed 
with microtunnelling technology, using 120 
m of DN/OD 550 glass-reinforced polyester 
pipes. The jacking itself will be divided into 
two stages: towards Albertirsai Road on 
78 metres, and – subsequently – towards 
Kolozsvári Street on 42 metres. Microtunnel-
ling is quite similar to the technology used 
for building metro tunnels, only with smaller 
diameters. Soil is broken down with a boring 
machine, while its continuous progress is 
ensured with hydraulic jacks.
Once the jacking is concluded, we will build 
three further cleaning manholes, as well as 
the flow-control structure on Kolozsvári Street. 
The structure has two functions: firstly, it pro-
vides water distribution from the 80/120 main 
collector, and secondly, the isolating valve for 
shutting off the newly built pipe section will 
be installed here. Furthermore, an automatic 
water-discharge metre will be placed in the 
flow-monitoring manhole set up on the open-
ditch section. The control system will rely on 
this device to operate the isolating valve.

BKISZ III.: 

Éles sarok

A CSATORNA 
MÁSODIK SZA
KASZA MICRO
TUNNELINGES 
ELJÁRÁSSAL 
ÉPÜL.
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üzemelni. Ehhez a szakértői véle-
ményben foglaltakkal egyetértésben a 
lőttbetonos megerősítési módot válasz-
tottuk. A lőttbeton tervezett vastagsága 
12 centiméter, ennek középsíkjában 
két réteg előre gyártott betonacél hálót 
helyezünk el. A régi és az új szerkezet 
együttdolgozását befúrt és beragasztott 
betonacél tüskékkel biztosítjuk.
Tervezés közben új igényként merült fel, 
hogy a lebúvónyílásokat át kell alakítani 
a felszíni forgalom (pl. villamospályák) 
későbbi átszervezése miatt. Emiatt 
egyes lebúvók megszűnnek, másokat 
fel kell bővíteni, ezért kétfajta kereszt-
metszetet alkalmazunk: általános, 
nyílás nélküli zárt keresztmetszetet és a 
lebúvónyílással áttört keresztmetszetet.
Az üzemelő csatornát kisebb szaka-
szonként újítjuk fel. Az egyes szakaszok 
munkába fogása előtt a szakaszt ürítjük, 
és nagynyomású mosóval tisztítjuk a 

felületet. Ha a felület repedésmentes, 
behelyezzük a betonacél armatúrát, 
majd kétféle anyagból két rétegben elké-
szítjük a szulfátálló, vízzáró lőttbetont. Az 
időjárásra aligha tudunk tekintettel lenni, 
mivel a határidő elég szűkös. 

A LŐTTBETONOS 
MEGERŐSÍTÉS 
SEGÍTSÉGÉVEL A 
CSATORNASZAKASZ 
NEM SZÁMOTTEVŐ 
KERESZTMETSZET
CSÖKKENÉSSEL TUD 
BIZTONSÁGOSAN  
TOVÁBB ÜZEMELNI.

Csatornarekonstrukciós 
munkák Budapest 
belvárosában 

KÖZEL 100 ÉVES, SÉRÜLT CSATORNÁT JAVÍTOTT KI A JÁSZAI MARI 
TÉR ÉS A MARKÓ UTCA KÖZÖTT A COLAS ALTERRA BUDAPESTEN.

z FCSM Zrt. beruházásában az 
V. és XIII. kerületi, Balassi utca 

alatti csatorna Jászai Mari tér és Markó 
utca közötti szakaszán végeztünk 
csatornarekonstrukciós munkálatokat. 
A félpárizsi szelvényű, monolit beton 

szerkezetű egyesített főgyűjtőcsatornát 
közel 100 évvel ezelőtt építették. Az 
előzetes szakértői vélemény szerint a 
csatorna hosszú szakaszokon megsérült, 
a tetővonal pedig végigrepedt, ezért meg 
kellett erősíteni. 

A csatornafelújítás terveztetési és 
kivitelezési feladatát a Colas Alterra Zrt. 
végezte. Olyan megerősítési megoldást 
kellett találni, amellyel a csatornasza-
kasz elhanyagolható keresztmetszet-
csökkenéssel biztonságosan tovább tud  

A

SEWER RECONSTRUCTION WORKS 
IN DOWNTOWN BUDAPEST

  As part of the investment carried out by 
FCSM Zrt., we performed sewer reconstruction 
works under Balassi Street in Budapest’s Dis-
tricts V and XIII. The combined main collector 
was built from monolith concrete nearly 100 
years ago with a so-called half-Paris cross-sec-
tion. According to the preliminary study, long 
segments of the sewer were damaged, and 
cracks developed all along the top arch. 
Therefore, the deteriorated sewer had to be re-
inforced – the related design and construction 
duties were carried out by Colas Alterra Zrt. 
The proposed solution had to ensure the safe 
operation of the structure, while avoiding any 
significant reduction of the interior cross-sec-
tion. To achieve this objective, we opted for the 
shotcrete reinforcement technique in agree-
ment with the cooperating expert’s opinion. 
The planned thickness of shotcrete was 12 
centimetres, with two layers of pre-fabricated 
reinforcing mesh, and the synergy of the 
new and the old structures was ensured with 
drilled and cemented rebar pins.
Due to the future re-organisation of surface 
traffic (e.g. tram tracks), the conversion of man-
holes arose as a new criterion during the design 
phase: some of the manholes were removed, 
while others had to be expanded. Consequently, 
we worked with two types of sewer cross-sec-
tions: general, closed cross-sections, and cross 
sections with built-in manholes.
The sewer had to be kept operational, thus we 
performed the reconstruction in shorter sections. 
Prior to starting the works on a given section, we 
discharged all of its contents and cleaned the 
surfaces with high-pressure water. In case of sur-
faces free of cracks, we installed the rebar frame, 
and applied two layers of sulphate-resistant, 
waterproof shotcrete. We could not afford to let 
the unfavourable weather conditions hinder the 
works, as the deadline was rather short: we were 
required to complete the job by 30 September.
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HÁROM UTCA ÉS EGY TÉR SZÉPÜLT MEG A COLAS ÚT 
SEGÍTSÉGÉVEL A HATÁR MENTI VÁROSBAN

HÁROM UTCÁT ÚJÍT 
FEL A COLAS ÚT A 
KEDVELT HAJDÚSÁ-
GI FÜRDŐHELYEN.

Fazekas utca még tavaly elkészült, 
a munkák idén a Béke utca és a 

Táncsics tér kivitelezésével folytatódtak, 
de mellettük a Bercsényi utca is új 
burkolatot kapott az itt élők legnagyobb 
megelégedésére, hiszen a lakók eddig 
csak földúton tudták megközelíteni 
ingatlanjaikat. 
A Táncsics téren új parkolók épültek, me-
lyek impozáns térkő burkolatot kaptak. 
Több ingatlan esetében is szükség volt 
pár négyzetméter területkisajátításra, 
hogy a szabványos útszélességeket 
elérjük, így itt a kerítéseket is újjá kellett 
építenünk. A munkálatok egy pékséget 
is érintettek, ahol ki kellett sajátítani 
a belső parkoló egy részét. A pékség 
gázellátását egy a kerítésen lévő vezeték 
biztosította, melyet a kerítés átépítése 
miatt ki kellett váltanunk. Ez nem volt 
egyszerű feladat, mivel az üzemet ösz-
szesen négy órán keresztül hagyhattuk 
gáz nélkül. 
A közművek kiváltása után a Fazekas 
utca  496 méter hosszon épült ki, itt a 
csapadékvíz-elvezetést is megoldottuk 
részben nyílt, részben zárt rendszerrel.

A Béke utca 690 méter hosszan épült 
ki, csatlakozva a 42-es főúthoz. A kivi-
telezés itt is a közműkiváltásokkal kez-
dődött, ahol több távközlési oszlopot 
is át kellett helyeznünk. A csapadékvíz 
elvezetését új burkolt árkok kiépítésé-
vel biztosítottuk.
A Bercsényi utca 550 méter hosszan 
kiemelt szegélyekkel, zárt csapadék-
víz-elvezetéssel és új közvilágítási 
oszlopokkal könnyíti meg az itt lakók 
életét. Ezt az utcát az önkormányzat 
már régóta szerette volna kiépíttetni, 
mivel az a környék egyik gyűjtőútja-
ként működik. 
A kivitelezést rendben befejeztük, a 
műszaki átadás-átvétel 2014. július 15-
én zárult le.

014. augusztus 25-én kötöttünk 
szerződést Hajdúszoboszló Város 

Önkormányzatával három utca felújításá-
ra. A kivitelezés a kitűzési és marási mun-
kákkal kezdődött, a befejezési határidő 
2014. október vége.
A Hajdú utca esetében 648 méter hosz-
szan kell a meglévő utat profilba marni, 
aztán leaszfaltozni. A befejező munkák 
részeként földpadka fog épülni 1-1 méter 
szélességben.
A Bihari utca esetében a meglévő bur-
kolatot 432 méter hosszan aszfaltozzuk 
le, ebből 310 méter hosszan teljes pálya-
szerkezet-cserével kell az utat újjáépíteni, 
igazodva a télen kiépített csapadékvíz-
elvezető hálózathoz. A munkák során 
fokozottan ügyelünk az új pályaszerkezet 
magassági vonalvezetésére, mivel ez 
oldja meg a járdák vízelvezetését is.
A munka legérdekesebb része a Major 
utca felújítása lesz, mivel ez egy igen 
forgalmas, központi szerepet betöltő út 
a városban, mely a fürdő és a piac között 
fut, és éttermek, panziók, társasházak 

kísérik. Az utca mindkét oldalán el kell 
bontanunk a meglévő szegélyeket 1003 
méter hosszan, egy folyókát pedig 148 
méter hosszan. Bontás után az új szegé-

lyeket rögtön meg kell építenünk, hogy 
ezzel is minél kevésbé akadályozzuk az itt 
élőket. A szegélyek átépítése után az út 
természetesen új aszfaltburkolatot is kap.

A BERCSÉNYI UTCA 
IS ÚJ BURKOLATOT 
KAPOTT.

FOKOZOTTAN 
ÜGYELÜNK AZ ÚJ 
PÁLYASZERKEZET 
MAGASSÁGI VO
NALVEZETÉSÉRE, 
MIVEL EZ OLDJA 
MEG A JÁRDÁK  
VÍZELVEZETÉSÉT.

A

2
  Colas Út aided the remodelling of three 

streets and one square in the city.
In addition to building block-paved parking 
places, small portions of nearby properties 
had to be expropriated on Táncsics Square 
in order to ensure the standard road width. 
As a result, our job included rebuilding some 
fences on those plots.
After relocating public utilities, Fazekas Street 
was refurbished at a length of 496 m. At this 
site, rainwater drainage was also solved with a 
network that is partly closed and partly open.
Béke Street was remodelled for 690 m, with a 
link to main road 42. Similarly to Fazekas Street, 
the first stage of works covered relocations, 
which involved repositioning a number of tele-
communication poles. Furthermore, new paved 
ditches were built for rainwater drainage.
The new design of Bercsényi Street makes the 
lives of local residents easier and more com-
fortable with 550 m of raised curbs, a closed 
rainwater drainage system, and new public 
lampposts. The local government has been 
planning to have this street reconstructed for 
a long time, as it serves as a conduit for traffic 
in the neighbourhood.
Construction works were completed on sched-
ule, and the technical handover procedure was 
closed 15 July 2014.

RENOVATED PUBLIC PLACES 
IN BERETTYÓÚJFALU

ROAD RECONSTRUCTIONS 
IN HAJDÚSZOBOSZLÓ

Megújult közterek

Útfelújítások Hajdúszoboszlón

Berettyóújfaluban
  On 25 August 2014, Colas Út signed 

a contract with the local government of 
Hajdúszoboszló for the reconstruction of three 
streets in the city. Works were immediately 
kicked off with marking and milling operations, 
as the completion deadline is the end of 
October 2014.
In the case of Hajdú Street, the existing road is 
to be milled and subsequently asphalted on a 
length of 648 metres. As part of the finishing 
works, one-m-wide earth shoulders will be 
built on both sides.
In Bihari Street, we were tasked with 
re-asphalting the existing roadbed on a 
432-metre-long section, 310 m of which will 
involve reconstructing the road by replacing 
the complete pavement structure, while 
adapting to the rainwater-drainage network 
built last winter. Special attention must be 
paid to the vertical alignment of new pave-
ments, as it plays a crucial role in the drainage 
of sidewalks.
Being rather busy, and located in the city 
centre between the spa and the market, the 
remodelling of Major Street is certainly looking 
to be the most interesting part of the job. We 
are to demolish 148 m of drains, as well as 
both curbs on a length of 1,003 metres. In 
order to minimise the disturbance to local res-
idents and the guests of nearby restaurants 
and inns, we will have to start building the 
new curbs as soon as the demolition phase is 
finished. Naturally, the road is to receive a new 
asphalt pavement afterwards.
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dén áprilisban kezdtük el a kivite-
lezést Hatvanban a 3-as számú 

főút vasúti felüljáró hídszerkezetének 
felújítását, emellett a kapcsolódó csomó-
pont tervezését és megépítését magába 
foglaló projekten, ahol a Közgép Zrt. és 
az A-Híd Építő Zrt. a megrendelőnk.
A projektben a megrendelőink által épí-
tett műtárgyakhoz kapcsolódó földmun-
kákat és háttöltéseket kell elkészíte-

nünk. Ebbe tartozik a meglévő felüljáró 
töltésének elbontása, emellett a 3-as 
és 21-es utak körforgalmi csomópontjá-
nak megépítése is a hozzá kapcsolódó 
utakkal, kerékpárutakkal és gyalogos 
sétánnyal együtt. A körforgalom egy 
magas töltésen van, ez alatt egy külön 
szintű átvezetéssel halad a kerékpárút 
és a gyalogos sétány. Emellett át kell 
építenünk a belvárosba vezető Kossuth 
tér déli részét, ahol új szegélyek, 

terelőszigetek, illetve aszfalt- és térkő 
burkolat épül. A munkálatok során az 
ideiglenes terelő utak több ütemben 
épülnek, ezért is a Colas Út felel.
A munkák nehézségét az adja, hogy a 
kiviteli tervek folyamatosan változnak. 
A munkaterületen ráadásul nagyon sok 
társvállalkozóval kell együtt dolgoznunk 
egy időben, ami nagyon nagy odafigye-
lést és szervezést igényel a részünkről, 
nem beszélve a nagy forgalomról, mivel 
a forgalom nem állhat le a munkák 
miatt. Igyekszünk a munkafolyamatokat 
úgy megszervezni, hogy a nagyobb fenn-
akadásokkal járó marási és aszfaltsző-
nyegezési munkák hétvégére essenek.

A projekt befejezési határideje 2015. 
május vége, ami elég szorosnak mond-
ható, de pontos, fegyelmezett munka-
végzéssel és enyhe téllel tartható.

COLAS ÚT PERFORMING WORKS IN 
THE CITY CENTRE OF HATVAN

  The complete project involves the 
reconstruction of the bridge structure at the 
railway overpass of main road 3, as well as 
the design and construction of the adjacent 
interchange. We commenced our part of the 
works in the city of Hatvan in April this year 
on assignment by Közgép Zrt. and A-Híd 
Építő Zrt.
We were tasked with performing earthworks 
and building backfills for the structures 
constructed by our clients – including 
demolition of embankments at the existing 
overpass – and with setting up the rounda-
bout interchange of roads 3 and 21 with the 
related roads, bicycle paths, and pedestrian 
walkways. The roundabout is located on top 
of a high embankment, allowing the bicycle 
path and walkway to be directed through 
underneath it. Furthermore, we are to recon-
struct the southern part of Kossuth Square 
by installing new curbs and traffic islands, 
and preparing pavements from asphalt and 
paving blocks. During the works, Colas Út is 
in charge of building temporary detour roads 
in multiple phases.

I

JÖVŐ MÁJUSRA KÜLÖN SZINTŰ KÖRFORGALMAT ÉS 
RENDEZETT TERET IS KAP A VÁROS A MEGÚJULÓ  
VASÚTI FELÜLJÁRÓ MELLETT.

szöveg: Földesi Csaba
fotó: Jaszenák Zsuzsanna

FŐBB	MENNYISÉGEK

Aszfalt- és beton-
burkolat bontása

6 800 m3

Humuszleszedés, 
bevágás készítése

17 800 m3

Töltésépítés 25 000 m3

Védőréteg 6 200 m3

Ckt útalap 3 200 m3

Aszfalt 3 000 m3

Szegélyépítés 7 500 fm

Térkő burkolat 6 200 m2

Hatvan belvárosában 
dolgozik a Colas Út

A KÖRFORGALOM 
ALATT EGY KÜLÖN 
SZINTŰ ÁTVEZETÉS
SEL HALAD A KERÉK
PÁRÚT ÉS A GYALO
GOS SÉTÁNY.
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A Colas Út Zrt. és az EuroAszfalt 
Kft. alkotta CE M86 I. Konzorci-

um építi az M86-os gyorsforgalmi út 
Szeleste és Hegyfalu közötti szakaszát 
a 98+300 és a 105+800 kilométerszel-
vények között. A NIF Zrt.-vel kötött, nettó 
15 982 998 570 forint értékű szerződést 
2013. október 1-jén írtuk alá.
Az M86-os autóút említett szakasza Vas 
megyében Szeleste, Pósfa, Hegyfalu 
és Vasegerszeg közigazgatási területén 
halad. A 23 hónapos kivitelezési idő 
alatt 7,5 kilométer autóutat kell megépí-
tenünk, a munkák része a 84-es főút és 
az M86-os külön szintű csomópontjának 
kivitelezése, ezenkívül a 84-es és 86-os 
főúton és a 84331-es jelű úton közel 2 
kilométer közúti korrekció megépítése. 
Emellett 1 km hosszan keresztező föld-
utat és közel 9 kilométernyi, összesen 
27 párhuzamos földutat is megépítünk. 
A munkálatok során 1 140 330 köbméter 
földet mozgatunk meg, és 36 000 köb-
méter C12/15 és Ckt-4 betont, illetve  
77 000 tonna aszfaltot használunk fel, és 
36 kilométer szalagkorlátot építünk.  
A földmunkák anyagellátását két 
rábapatyi bányánk biztosítja, ezek 
egyikébe telepítettük a C12/15 betont 
előállító keverőnket. A bányákból történő 
szállításhoz 12 kilométer szállítóutat is 
kiépítettünk.
A Hegyeshalom–Porpác vasútvonalat 
az autóút 99+326-as és a 84-es főút 
76+484-es kilométerszelvényeiben ke-
resztezzük, emiatt vasútépítési munkát 
is végzünk. A szakaszon összesen nyolc 
felüljáró és négy aluljáró műtárgy épül, 
ezek közül kettő vasúti felüljáró, kettő 
ROCLA és az egyik vadátjáró.
Az autóút nyomvonalát keresztezi a 
Béresdombi-árok, a Kőris-patak, az ölbői 

lecsapoló csatorna és több önkormány-
zati árok, emiatt 4100 négyzetméter 
mederrendezést és 7900 köbméter 
mederkorrekciót is el kell végeznünk.
A munkák során 2710 méter hírközlő 
vezetéket, 8161 méter elektromos ve-
zetéket, 138 méter vízvezetéket és 632 
méter gázvezetéket váltunk ki. Emellett 
forgalomszámláló, meteorológiai és 
videós rendszert, változtatható jelzés-
képű táblákat és autópálya-mérnökségi 
informatikai központot is építünk.
A kivitelezési munkák előtt 13 régészeti 
lelőhelyen végeztek feltárásokat a Sava-
ria Múzeum munkatársai. A lelőhelyek az 
M86-os nyomvonalán kívül az M86-os 
és a 84-es főút csomópontját, a korrek-
ciókat, sőt a keresztező és párhuzamos 
földutakat is érintették. A régészeti 
feltárás nem volt teljes körű, ezért három 
tanulmányterv is készült, hogy a régészeti 
objektumokat helyben tudják megőrizni. 
Ez minket úgy érintett, hogy speciális 
töltésalapozási megoldásokat kellett 
kidolgoznunk az érintett területekre.  
A geotextília, a georács és az 50 centi-

méter vastag szemcsés anyag régészeti 
stabilizációként biztosítja a töltés állé-
konyságát a bennmaradó humuszrétegen.
Az elmúlt években megszokottaktól eltérő, 
szokatlanul esős nyár akadályozta a mun-
kavégzést, ennek ellenére sikerült  
469 000 köbméter töltésanyagot beépíte-
nünk, sőt kiváltanunk a gáz-, a víz-, a hír-
közlési és elektromos kábeleket is. Nagy 
erőkkel folynak a műtárgyak, a vasút és a 
védőréteg építési munkálatai, így október-
ben megkezdődhet a burkolatépítés.

szöveg: Kóbor Tamás
fotó: Kóbor Tamás

OKTÓBERBEN KEZDŐDIK A BURKOLATÉPÍTÉS 
AZ AUTÓÚT SZELESTE ÉS HEGYFALU KÖZÖTTI 
SZAKASZÁN.

A

Nagy erőkkel folyik a munka az 

M86oson
SPECIÁLIS TÖL
TÉSALAPOZÁSI 
MEGOLDÁSOKAT 
KELLETT KIDOL
GOZNUNK A RÉ
GÉSZETI LELŐHE
LYEKKEL ÉRINTETT 
TERÜLETEKRE.

WORKS INTENSIFY ON THE M86

  The CE M86 I. Consortium – uniting 
Colas Út Zrt. and EuroAszfalt Kft. – is currently 
building the Szeleste-Hegyfalu leg of the M86 
between chainages 98+300 and 105+800. 
Our contract with NIF Zrt., with a net value of 
almost 16 billion forints, was signed on  
1 October 2013.
This section of the M86 high-speed main road 
runs outside the settlements of Szeleste, Pós-
fa, Hegyfalu, and Vasegerszeg in Vas County. 
During the 23-month-long construction 
period, we are to build 7.5 km of new road, the 
multi-level interchange of the M86 with main 
road 84, and nearly two km of corrections on 
various adjacent roads. In addition, one km of 
crossing roads and nine km of parallel earth 
roads are also to be constructed as part of the 
scheme.
The works require 1,140,330 m3 of soil to be 
moved, while we are planning use up 6,000 m3 
of C12/15 and Ckt-4 concrete, 77,000 tonnes 
of asphalt, and install 36 km of guardrails. Ma-
terials for the earthworks are supplied by two 
of our pits at Rábapaty, one of which is also 
home to our plant that mixes C12/15 concrete. 
We had set up 12 km of haulage roads for 
shipping materials from these facilities.
Prior to the commencement of construction 
works, employees of the Savaria Museum 
carried out excavations on 13 archaeological 
sites, which affected not only the future 
path of the M86, but also the corrections, 
the interchange of road 84, and earth roads. 
As archaeological excavations were not 
comprehensive, three studies were drawn 
up in connection with the safeguarding of 
archaeological findings, which necessitated 
the development of special embankment 
foundation solutions for the zones in 
question. As archaeological stabilisation, a 
combination of geotextile, geogrid, and a 
50-cm-thick layer of granular material can 
ensure the stability of embankments on the 
undisturbed topsoil layer.
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A kivitelezéssel járó teendők az útépí-
tési munkákon kívül épületbontásokat, 
tereprendezést, közműkiváltásokat és 

-építéseket (ivóvíz, csapadék, elektromos 
vezeték, telefon) és növénytelepítést fog-
lalnak magukba. Emellett megépítünk 
négy bazaltbeton burkolatú buszmegálló-
öblöt is. A burkolat hosszú élettartamot 
tesz lehetővé, viszont rendkívül precíz és 
pontos kivitelezést követel.

A kivitelezési munkálatok során számos 
nehézséggel kellett szembenéznünk.  
Az építési területen áthaladó folyamatos 
forgalom és a nem jelölt vagy nem a 
valós helyén jelölt nagyfeszültségű 
elektromos kábelek, csapadékcsatorna, 
ivóvízvezeték nehezítették szakembere-
ink dolgát, de ide tartozik a nagy meny-

nyiségű, sziklás altalaj, amit a munkák 
során kellett kitermelnünk. 
Veszprém észak–déli közlekedési 
tengelyének munkálatait idén április 
végén kezdtük, így a kivitelezés már a 
célegyenesben tart, az október 31-ei 
befejezési határidőt nagy biztonsággal 
tartani tudjuk.

szöveg: Ernyey Péter
fotó: Ernyey Péter

NORTH-SOUTH MAIN TRAFFIC CORRIDOR 
UNDER CONSTRUCTION IN VESZPRÉM

A PROJEKT CÉLJA A BEL
VÁROSI UTAK JELENTŐS 
TEHERMENTESÍTÉSE.

A már kiépült kelet–nyugati közle-
kedési tengely mellett Veszprém 

városának már régóta dédelgetett 
tervei között szerepelt egy új észak–
déli irányú közlekedési főtengely 
kialakítása. A város idén tavasszal 
kapott lehetőséget a beruházás 
megvalósítására, melynek kivitelezési 
munkáit a Colas Út Zrt. végzi. A projekt 
célja az utazási távok és idők csökken-

tése, emellett a belvárosi utak jelentős 
tehermentesítése.
A közlekedési tengely első szakaszán 2x1 
forgalmi sáv mellett párhuzamos kialakí-
tású, térköves parkolóállásokat, és az új 
út teljes tervezési szakaszán végigvezető 
gyalog- és kerékpárutat kellett kialakítani. 
Az első szakasz feladatai közt szerepelt 
egy merőleges beállású, 41 férőhelyes 
parkoló kialakítása. Ez a szakasz egy há-

romágú körforgalomba torkollik, melynek 
déli ága egy újabb, négyágú körforga-
lomba fut. A két körforgalom közötti hat 
kapubejáró forgalmát egy szervizút gyűjti 
össze és kapcsolja be a tengelyen közle-
kedő járművek közé – a két körforgalom 
közötti rész rövidsége miatt csak egy he-
lyen. A megépítendő új út egy szintén új, 
merőleges beállású parkolóterület feltáró 
útjának becsatlakozásánál végződik.

A COLAS ÚT KAPOTT MEGBÍZÁST A VÁROS 
MÁSODIK KÖZLEKEDÉSI FŐTENGELYÉNEK 
KIÉPÍTÉSÉRE.

  Colas Út was commissioned with 

establishing the city’s second major 

traf fic route.

The construction of a new north-south traffic 

backbone – to complement the already 

existing east-west axis road – has been 

among the top ambitions of Veszprém for a 

long time. This spring, the city finally seized 

the opportunity to carry out the long-awaited 

investment, and the related construction 

works were ultimately awarded to Colas 

Út Zrt. The goal of the project is to shorten 

travel times and distances, as well as to 

ease congestion within the city centre.

In addition to the new pedestrian walkway 

and bicycle path that will run along the entire 

new stretch of road, block-paved parallel 

parking spaces were constructed alongside 

the 2x1-lane first section of the corridor. At 

this location, the project description also 

specified a perpendicular parking lot for 41 

vehicles. This section leads into a three-leg 

roundabout, connected to another rounda-
bout with four legs. The traffic of the six drive-
ways located between the two roundabouts 

is collected by a frontage road. 

Besides the roadwork, the job entails 

building demolition, landscaping, plantation, 

public utility (potable water, rainwater, 

power cable, telephone line) relocation, and 

construction phases. We are also to form 

four bus bays from basalt concrete – the use 

of this material ensures a long pavement 

life, but requires exceptionally precise and 

accurate construction works.

FŐBB	MENNYISÉGEK

650 m útépítés 3 200 t aszfalt

1 150 m járdaépítés 600 m3 Ckt

450 m kerékpárút-építés 800 m3 ágyazat

2 db körforgalom 19 000 m3 földmunka

83 db parkoló 5 000 m2 térkő

150 m szervizút 7 600 fm szegélykő

4 db buszmegállóöböl 900 fm csapadékcsatorna

Észak–déli közlekedési főtengely épül 

Veszprémben
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014. szeptember 9-én megkezdő-
dött Magyarország leghosszabb 

autópályája, az M3-as főpályájának 
műszaki átadása, melyre 30 nap áll 
rendelkezésre. Az „M3 Kraszna 2012” 
Konzorcium kivitelezésében épülő 
11,9 kilométer hosszú 268+000–
279+900 szelvények közötti autópá-
lya-szakasz utolsó, 3,9 kilométeres 

részének megépítése a Colas Hungária 
Zrt. feladata volt. 
Az ideális ütemezésnek köszönhetően 
sem területkisajátítási, sem régészeti, 
sem környezetvédelmi, sem pedig ko-
molyabb közmű-akadályoztatási prob-
lémák nem merültek fel a kivitelezés 
ideje alatt, ezért is történhetett meg az 
a ritka eset, hogy az előzetesen elvárt 

ÁTADTUK AZ M3-AS AUTÓPÁLYA JELENLEG 
UTOLSÓ, 11,9 KILOMÉTERES SZAKASZÁT

CONSTRUCTION OF HUNGARY’S 
LONGEST MOTORWAY COMPLETED

  On 9 September 2014, the technical 
handover procedure commenced for the 
main carriageway of the M3, Hungary’s 
longest motorway. The time frame available 
for the process is 30 days. Out of the 
11.9-km-long motorway section built by the 

“M3 Kraszna 2012” Consortium, the last 3.9 
km was assigned to Colas Hungária Zrt.
As a result of the ideal time schedule, we 
managed to avoid expropriation, archae-
ological, environmental, and major public 
utility issues that could hinder the works 

– consequently, the section could be opened 
to traffic before the original deadline, on 
10 October. This is also attributable to the 
involvement of Colas, Strabag, and Közgép 
in the construction of the previous motorway 
M3 section between chainages 234+238 
and 268+000, where the aforementioned 
companies were all members of the CSKK 
2009 Consortium.
The engineer’s staff overseeing the 
construction of the new section remained 
unchanged since the last stage, and we also 
kept most of our subcontractors, meaning 
that a well-oiled machine could set out to 
perform the job. The longitudinal section of 
the carriageway lacks high embankments, 
and shows an even, continuous fall towards 
the terminal chainage – with such favourable 
conditions, bridges over the new section 
have already been opened to traffic. By early 
September, technical handover procedures 
had commenced for 64 of the 70 structures 
built as part of the scheme. Unlike our con-
sortium partners, we concluded the lion’s 
share of planting works in the spring, leaving 
only maintenance operations for the autumn.
Although we did not reprise our role as con-
sortium leader, Colas Hungária went on to 
undertake the bulk of the construction works. 
Similarly to the previous leg, Közgép Zrt. 
once again awarded the pavement-structure 
construction tasks to us, and we also kept 
supplying Strabag Kft. with asphalt from 
our mixing site set up at Nyíregyháza-Oros. 
In the past four years, our Benninghoven 
TBA 4000 U C mixing plant produced some 
5,000 tonnes of hotmix.

szöveg: Szabó Máté
fotó: Szabó Máté, Nagy Balázs

2 átfutási határidő előtt, október 10-én 
forgalom alá került a szakasz. Ez rész-
ben annak is köszönhető, hogy az M3-
as ezt megelőző, 234+238–268+000 
kilométerszelvények közötti szakaszá-
nak építését is a Colas, a Strabag és 
Közgép vállalatai végezhették a Kelet-
Út Kft.-vel kiegészített CSKK 2009 
Konzorciumban.

Az új szakasz kivitelezését ellenőrző 
mérnöki szervezet sem változott az 
előző szakaszhoz képest, alvállalkozóink 
többségét is megtartottuk, így egy bejá-
ratott gépezet folytathatta a kivitelezést, 
melyet a leendő üzemeltetői szervezet 
átalakulása sem zavart meg. A pálya 
hosszszelvénye magas töltések nélküli, 
egyenletes esést mutat a végszelvényig, 
ilyen kedvező feltételek mellett a pálya 
felett átívelő hidakon már jár a forgalom. 
A munkák során épült 70 építményből 
már szeptember elején 64-nek meg-
kezdődhetett a műszaki átadása, sőt a 
harmada már be is fejeződött addigra. 
Konzorciumi partnereinkkel ellentétben 

már tavasszal befejeztük a növények te-
lepítésének zömét, így őszre szinte csak 
fenntartási munkák maradtak.
Jóllehet, ez esetben nem mi kaptuk a 
konzorciumvezető szerepét, de ismét 
mi vállaltuk magunkra a kivitelezés 
legnagyobb részét. Szerencsére ismét 
sikerült elnyernie cégcsoportunknak a 
Közgép Zrt.-től a pályaszerkezet-építési 
munkálatokat, a Strabag Kft. részére 
pedig megint a nyíregyháza-orosi 
keverőtelepünk szolgáltatta az aszfalt 
nagy részét. A Benninghoven TBA 4000 
U C aszfaltkeverőnk az elmúlt 4 évben 
nagyságrendileg ötszázezer tonna 
aszfaltot gyártott. Ha hozzávesszük az 
M6-os autópályára gyártott mennyi-
séget is, az eredmény közel egymillió 
tonna! Ekkora aszfalttömegből 1600 
kilométer átlagos közút kopórétegét le-
hetne kicserélni. A keverőtelepet szep-
tember elsején elkezdtük szétszerelni, 
hogy átszállítsuk új állomáshelyére, 

a szolnoki teherpályaudvaron bérelt 
telephelyünkre, ahol reményeink sze-
rint az M4-es autópálya és csatlakozó 
létesítményeinek aszfaltigényét fogja 
kiszolgálni 2015-től, remélhetőleg 
hasonló megbízhatósággal.

Elkészült

Magyarország leghosszabb 
autópályájának kivitelezése

ISMÉT MI VÁLLALTUK 
MAGUNKRA A KIVITE
LEZÉS LEGNAGYOBB 
RÉSZÉT.



28

MUNKÁINK

MUNKÁINK

fedettsége van, amit kollégáink ötletes 
megoldásai révén minimális akadályozta-
tással meg tudtunk oldani.
A cölöpözések után a hidak szerkezetépí-
tése csak júniusban indult meg, ősszel 
viszont már két hidunkon szegélyépítés, 
három hidunkon pályalemez-építés, egy 
hídon pedig gerendázás folyik. Célunk, 
hogy idén mindegyik hídon pontot te-
gyünk a szerkezetépítési munkák végére, 
a befejező munkákkal pedig részben 
idén, részben jövőre végezzünk. Idén há-
rom híd részleges forgalomba helyezése 
is meg fog történni, a másik három hidat 

pedig az építési forgalom részére kell 
használható állapotba hozni.
A nádasdi elkerülő műtárgyépítési fel-
adatain a megrendelőnk a Colas Út Zrt. 
Ezen a munkán két vasbeton gerendás 
híd és hat Viacon szerkezetű csőáteresz 
megépítésére vállalkoztunk. A munka-
kezdésre 2014 áprilisában kaptunk le-
hetőséget. A nyolc műtárgy között kettő 
különleges és ritka „csemege”: az egyik 
a Csörnöc-patak feletti híd felújítása, 
ahol a közel 130 méter hosszú, négy-
nyílású híd összes szélső gerendáját ki 
kell cserélni új vasbeton gerendákra. Ez 
nyolc 32 méteres hídgerenda cseréjét 
jelenti a komoly tranzitforgalmat bo-

nyolító 86-os út félpályás forgalmának 
fenntartása mellett. A Csörnöc-patak is 
tartogat meglepetéseket, hiszen a patak 
egy körülbelül 10 méter széles vízfolyás, 
sőt helyenként még ennél is keskenyebb. 
A híd előtt és után tóvá duzzadva szinte 
állóvíznek látszik, a Rába közelségéből 
adódóan azonban egy-egy csapadéko-
sabb nap után pár óra alatt 130 méter 
szélesen hömpölyög a víz a híd alatt. 

A másik különleges feladat egy a csőát-
ereszek világában ritkábban használt, 
nem teljesen zárt keresztmetszetű 
áteresz építése. A közel 9 méter széles 
és több mint 5 méter magas áteresz 
két talpgerendára ül fel. Itt a betöltés 
készítésénél kell nagyon gondosan 
eljárni, hogy ne kapjon az áteresz káros 
alakdeformációt a félretöltés miatt.
A műtárgyak számai is impozánsak a 
szakaszon; 7000 köbméter oldal- és 
fedőtöltés készül, emellett beépítünk 
1000 köbméter betont, 80 tonna 
betonacélt, 255 folyóméter hídgerendát, 
megépül 1000 méter hídkorlát, 1800 
négyzetméter hídszigetelés és 5000 
négyzetméter terméskőburkolás.
Nádasd elkerülő szakaszán még idén 
elkészül a nagy híd felújítása, a hat 
áteresz szerkezetépítése, betöltésükkel 
együtt, és a befejező munkák nagy része. 
A kisebbik híd felújításának időpontja 
még nem ismert.
Harmadik nagyobb munkánk a Rátóton 
lévő híd felújítása, mely a 8-as főút 
forgalmát viszi át a Körmend–Szent-
gotthárd vasútvonal felett. Ennél a 
munkánál a Magyar Közút Nyrt. a 
megrendelőnk. A kivitelezési munkákat 
május végén kezdtük. Fő feladatunk a 
közel 100 éves monolit vasbeton híd 
szerkezetének megerősítése mellett a 
híd szélességének növelése, hogy ki 
tudja elégíteni a mai forgalmi igényeket 
is. Mivel a híd szélesedik, a rávezető 
utat is szélesíteni kell, ezt helyszűke mi-
att támfalak építésével érjük el. A hídon 
nem mehet közúti forgalom, így komoly 
terelőút-építéssel kellett kezdenünk a 

kivitelezést, és csak utána vehettük 
birtokba a hidat.
A jelenlegi hídra egy átlag 16 centiméter 
vastag vasbeton lemezt kell építenünk, 
mely összetüskézés révén erősíti a meg-
lévő híd felszerkezetét, és egyben 1-1 mé-
terrel meg is szélesíti azt. A felszerkezet 
megerősítésében komoly részt vállalnak 
a főtartók szénszálas megerősítései is.  
A híd aljának tisztítási munkái során kide-
rült, hogy a híd a feltételezettnél nagyobb 
mértékű javítást igényel. A munkák során 
70 tonna betonacélt, 450 köbméter 
betont, 388 folyóméter szénszálat és 
800 folyóméter korlátot használunk fel, 
valamint elkészül 3300 négyzetméter 
sóvédelmi bevonat és 8000 négyzetmé-
ter aszfaltburkolat. A kivitelezési munka 
befejezési határideje november 15-e. 

4000 négyzetméter hídszigetelést, több 
mint 1100 méter hídkorlátot használunk 
fel, és 25 000 köbméter háttöltést, 5000 
négyzetméter sóvédelmi bevonatot, vala-
mint 3000 négyzetméter rézsűburkolást 
készítünk el.
A próbacölöpözés tavaly ősszel készült 
el, de a csapadékos tél miatt a mun-
kavégzés a háttöltés építésével csak 
idén márciusban indult újra. Miután 
elkészült a háttöltések alsó része, meg 
kellett várni a konszolidációs időt, hogy 
a cölöpözési munkák megindulhassanak. 
A munkaterületnek szerteágazó közműle-

z ország nyugati felén jelenleg 
három komoly hídépítő beruházás 

zajlik. A legnagyobb munkánk természe-
tesen az M85-ös Enese és Csorna közötti 
szakasza, mivel itt hat teljesen új, vasbe-
ton gerendás híd megépítése a feladatunk, 
melyek közül három felüljáró, kettő aluljáró 
és egy közúti híd. A munkát a Colas Hungá-
ria és a Colas Út közös kivitelezésben vég-
zi. Ahhoz képest, hogy a hidak felépítésére 
csak egy évünk van, nem vall szégyent a 
hat híd, ha a számokat nézzük. A munkák-
hoz 5000 köbméter betont, 400 tonna 
betonacélt, 4600 folyóméter hídgerendát, 

SIKERREL VESZI AZ AKADÁLYOKAT A NAGY 
LÉTESÍTMÉNYEK FŐIGAZGATÓSÁGA A NYU-
GAT-MAGYARORSZÁGI MUNKÁINÁL.

Három nagy műtárgyépítési munka folyik a 

nyugati országrészben

A

A CSÖRNÖCPATAK 
FELETTI HÍDON A 130 
MÉTER HOSSZÚ, NÉGY
NYÍLÁSÚ HÍD ÖSSZES 
SZÉLSŐ GERENDÁJÁT KI 
KELL CSERÉLNI ÚJ VAS
BETON GERENDÁKRA.

  At the moment, three major projects 
involving bridges are running simultaneously 
in the western part of the country. Naturally, 
the Enese-Csorna section of motorway M85 
is our most important job, with six brand-new 
reinforced concrete girder bridges – three of 
those are overpasses, two are underpasses, 
and one is a public road bridge.
Our client for the structure-construction 
works of the Nádasd bypass is Colas Út Zrt. 
On this project, we undertook to complete 
two reinforced-concrete girder bridges and 
six Viacon-structure tubular culverts.
The third of our ongoing large-scale works 
entails the reconstruction of the bridge 
located in the village of Rátót, leading the 
traffic of main road 8 over the Körmend-Sze-
ntgotthárd railway line.

szöveg: Melkovics Huba
fotó: Nagy Balázs

THREE MAJOR STRUCTURE-BUILDING PROJECTS 
IN PROGRESS IN WESTERN HUNGARY
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 Szamos–Kraszna-közi árvíz szint-
csök kentő tározó vízbeeresztő 

műtárgya és az M3-as autópálya ötödik, 
49-es út és Vásárosnamény közötti terve-
zési szakaszán készült hidak mellett idén 
számos új munkához foghattunk hozzá.
Idén márciusban kezdhettük el építeni 
az M30-26-os számú főút Miskolc északi 
elkerülőjén a B1 és B5 jelű hidakat.  
A meglévő 3-as számú főúttól északra 
épülő B1 jelű aluljáró egy új, Miskolcról 
kivezető utat hidal át az M30-as autópá-
lya északi irányba továbbépülő szakasza 
felett. A B1-es hídról kelet felé haladva 
a turbó körforgalmon keresztül érjük el 
a B5 jelű hidat, ami az új árvízlevezető 
vápa felett épül. 

A B1 egy kétnyílású híd a „szokásos” 
előregyártott, feszített vasbeton geren-
dás szerkezettel. A B5-ös szerkezetileg 
azonos, mivel azonban 131,6 méter 
hosszú, 6 támasszal, a hídfőknél pedig 
beépített dilatációs szerkezetekkel és 
sarus alátámasztásokkal tervezték. 
A jelenlegi M30-as és 3-as út csomó-
ponti átalakítása miatt a hidakat a szo-

kásosnál is rövidebb átfutási idővel kell 
megépíteni. A B5 jelű híd bal pályáján 
már megy az ideiglenes forgalom, a jobb 
pályát és a B1-es hidat pedig november 
elseje előtt átadjuk a forgalomnak.  
A teljes beruházás átadási határideje 
2015. február.
Az M4-es autópálya Abony és Fegyver-
nek közötti első építési szakaszán öt híd 
és három vízépítési műtárgy kivitelezésé-
ben működünk közre. Az öt hídból egyet 
acél, négyet pedig öszvér felszerkezettel 
építünk meg.
A Zagyva folyót kétnyílású, közel 170 mé-
ter hosszú, ortotróp pályalemezes, két 
főtartós, egycellás acél szekrénytartós 
acélszerkezettel hidaljuk át, míg a Millér-
csatorna felett egy négy támasszal, pá-
lyánként kétoldali acél szekrényfőtartós 
öszvér felszerkezettel rendelkező híd 
épül. A két hídnál jelenleg a szerkezeti 
cölöpözés, az alépítmények építése és 
töltésépítési munkálatok folynak. Az idei 
célunk, hogy a támaszokból minél többet 
meg tudjunk építeni az acélszerkezetek 
fogadására, és a tervek szerint alakuljon 
az acélszerkezetek üzemi előregyártása. 
A három kisebb, 1050, 1078 és 1093 
jelű hídjaink is öszvér felszerkezetűek, 
melyek acélgerendákkal együtt dol-
gozó vasbeton pályalemezzel lesznek 
kialakítva. Itt a próbacölöpözéseken és 
a töltésépítések alapozásán vagyunk 
túl. A nagy magasságú töltések és azok 
konszolidációja miatt várhatóan itt a 
töltések megépítése zárja az évet, de az 

acélszerkezetek üzemi előregyártására 
ezeknél a hidaknál is figyelni kell.
A vízépítési műtárgyaknál megkezdtük 
az eresztőhalmi és a gulyáséri csatorna 
szivattyútelepeinek és az eresztőhalmi 
csatorna zsilipes műtárgyának földmun-
káit és a vasbeton szerkezet kivitelezé-
sét. A szerkezetépítési munkafolyamatok 
nagyobb részét még az idén elvégezzük. 
Egy kisebb hidunk épül a Mórahalmot 
elkerülő úton a Vágói-csatorna felett.  
A háromnyílásos, kis támaszközökkel és 
alacsony támaszmagasságokkal épülő 
műtárgy már a szegélyek építésénél 
tart. A befejező munkák minimális része 
2015 tavaszára fog áthúzódni.
Nagyobb feladat a 32-es út korrekciójánál 
épülő vasúti felüljáró. A megoldásra váró 
feladat nehézségét a közút és a vasút 
feletti építés szervezése adja. A felüljáró 
építésén még csak a próbacölöpözés és 
néhány vasúti vezeték kiváltása történt 
meg. A szerkezeti cölöpözést két ütem-
ben tervezzük kivitelezni, ennek első üte-
mében a két belső támaszt készítettük el 
októberben. Ezeket a támaszokat idén a 
fejgerenda szintjéig fogjuk megépíteni.
Az új építési feladatok mellett a 31-es út 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei szakaszá-
nak fejlesztésén részt veszünk a szaka-
szon lévő hidak felújításában. Ebben a 
Hajta-patak, illetve a Zagyva és a Tarna 
folyó hídjai érintettek. Minden hídon 
teljes szigetelés-, szegély- és korlátcserét, 
emellett szegélyszélesítést, mederkarban-
tartást és mederkorrekciót végzünk. 

AZ M4ES HÍDJAIBÓL 
EGYET ACÉL, NÉ
GYET PEDIG ÖSZVÉR 
FELSZERKEZETTEL ÉPÍ
TÜNK MEG. 

NEW STRUCTURES IN EASTERN HUNGARY

  The construction of bridges B1 and B5 
kicked off in March on the Miskolc northern 
bypass of motorway M30 and main road 26. 
Underpass B1 is located north of main road 
3, and leads a new stretch of road over motor-
way M30, which is currently being extended in 
a northern direction. Bridge B5 is being built 
above the new flood-control channel.
On motorway M4, we are contributing to 
the construction of five bridges and three 
water-engineering structures.
A smaller bridge is currently under construc-
tion over the Vágói Channel on the Mórahalom 
bypass. The three-span structure features 
small support spacing and short pier heights. 
Works are at an advanced stage, as the con-
struction of edges is already under way.
The railway overpass at the correction of 
road 32 is a task of larger proportions. We 
are planning to perform structural piling 
in two stages, during the first of which we 
prepared piles for the two intermediate 
supports in October. We will complete these 
supports up to cap-beam level in 2014.
Besides new constructions, we are also 
participating in the renovation of bridges as 
part of the development of road 31 in Jász-
Nagykun-Szolnok County. These structures 
include bridges over the Hajta Creek, and 
the Zagyva and the Tarna rivers. We are to 
perform the replacement of waterproofing, 
edges, and railings, as well as widening, 
bed maintenance, and bed correction 
works on all of the above locations.

TÖBB ÚJ FELADATTAL IS MEGBÍZTÁK A NAGY LÉTESÍTMÉNYEK  
FŐIGAZGATÓSÁGÁT KELET-MAGYARORSZÁGON.

szöveg: Pörneczi Bálint
fotó: Nagy Balázs, Pörneczi Bálint 

A

Új műtárgyak a 

keleti országrészben
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j híd épül a Poprád folyón.  
A szlovák–lengyel határ közelé-

ben fekvő Mníšek nad Popradom tele-
pülésen a Colas szlovák leányvállalata, 
az ISK kivitelezésében készül el a  
313 méter hosszú, 20 méter széles,  
9 nyílású híd. 

Ú



KIRÁLY LAJOS  
VÁLLALKOZÁSI FŐMÉRNÖK  
® COLAS ÚT
Lajos 2000-ben művezetőként kezdte 
pályafutását a Colas csoportnál. Az 
elmúlt 14 év alatt az EGÚT–Colas 
Eger–Colas Építő útvonalat járta be, 
jelenleg a Colas Út Kelet-magyarorszá-
gi Területi Igazgatóság vállalkozási fő-
mérnöke. Szabadidejét legszívesebben 
aktív kikapcsolódással tölti. Szeret 
fallabdázni, kerékpározni és futni.

ANDRÉKOVICS ISTVÁN   
MŰVEZETŐ
® NAGY LÉTESÍTMÉNYEK 
FŐIGAZGATÓSÁGA 
2000-ben debmutos színekben 
kezdett a cégnél István, akinek 
az első nagy munkája a Szeged 
Plaza volt. A Nagykőrösi úti Tesco 
és a Hankook gumigyár mellett 
számos üzletlánc építésében is 
részt vett. A Colas Hungáriához 
2008-ban, az M6-os autópálya 
építésének indulásakor csatlako-
zott, jelenleg az M0-s és M31-es 
garanciális munkáival foglalkozik.



VERES PÉTER
TERMELÉSIRÁNYÍTÓ  
® COLAS ÉSZAKKŐ
Péter 25 éve dolgozik terme-
lésirányítóként a vállalat szobi 
üzemében. Kiváló és magas fokú 
szakmai felkészültsége és a he-
lyettes műszaki vezetői teendők 
lelkiismeretes elvégzése miatt 
idén Kiváló Bányász kitüntető 
címet kapott (lásd cikkünket a  
8. oldalon). 

SEBESTYÉN RITA    
PÉNZÜGYI KONTROLLER
® COLAS ALTERRA
Rita 2006 nyarán csatlakozott az 
Alterra 81. sz. Főépítésvezetőségéhez 
mint  gazdasági munkatárs, múlt év 
végétől pedig a Létesítmény Igazga-
tóság pénzügyi kontrollereként tevé-
kenykedik. Szabadidejében szívesen 
sportol, de ha teheti, önkéntesként 
segíti a közeli állatmenhelyet vagy a 
kertben a növényeit dédelgeti.



RÁBA JUDIT  
HR GENERALISTA 
® COLAS HUNGÁRIA
Judit 2012 áprilisa óta dolgozik 
a HR Igazgatóságon. Két fia 
van, Gergő nyolc-, Peti ötéves, 
mindketten aktív sportolók. 
Gergő a jégkorongban, Peti a 
fociban ér el kimagasló sikereket. 
Szabadidejét aktívan tölti fiaival, 
szeretnek futni, kerékpározni és 
görkorcsolyázni.

  LAJOS KIRÁLY ® COLAS ÚT
Lajos started his career at the Colas 
Group in 2000 as a foreman. In the 
past 14 years, his job took him through 
EGÚT, Colas Eger, and Colas Építő, 
finally arriving at the Eastern Hungarian 
Regional Directorate of Colas Út, where 
he currently works as a contracting chief 
engineer. Lajos prefers not to lie around: 
his favourite pastime activities include 
playing squash, cycling, and running.

ISTVÁN ANDRÉKOVICS ® MAJOR PROJECTS 
DIVISION
István started at the group in the colours 
of EGÚT back in 2000, where his first major 
job was on the Szeged Pláza shopping 
mall. In addition to the Tesco store on 
Nagykőrösi Road and the Hankook tyre 
factory, he participated in constructing a 
number of supermarkets. He joined Colas 
Hungária when the motorway M6 project 
started in 2008, and is currently engaged 
as foreman in the defect-liability works 
related to the M0 and the M31.

RITA SEBESTYÉN ® COLAS ALTERRA
Rita joined the team of Alterra’s Chief 
Engineering 81 in the summer of 2006, 
where she initially worked as a financial 
administrator. Since the end of last year, 
she has been employed as the financial 
controller of the Agency for Projects. 
Rita loves sports, but if she can find the 
time, she helps out in the nearby animal 
shelter as a volunteer, or nourishes the 
plants in her garden.

PÉTER VERES ® COLAS ÉSZAKKŐ
Péter has been working in the company’s 
Szob facility as a production manager for 25 
years. This year, he won the “Distinguished 
Miner” award for his exemplary professional 
preparedness and his high level of 
dedication as deputy technical manager 
(see our article on page 8).

TAMÁS VÉGH ® TECHNOLOGY 
DIRECTORATE
Tamás was hired by the company in 
2004 to perform duties as a laboratory 
assistant on both the Kistelek-Balástya 
and the Szeged section of motorway 
M5. Following the M5, he was assigned 
to the eastern sector of the M0. He 
subsequently transferred to the 
Dunaharaszti lab unit, where he made 
his contribution to the projects of the 
Budapest Chief Engineering Unit. His son, 
Soma, was born on 25 August this year.

JUDIT RÁBA ® COLAS HUNGÁRIA
Judit has been supporting the HR 
Department’s work since April 2012. 
Both of her sons, eight-year-old Gergő 
and five-year-old Peti, are active 
athletes – Gergő is a successful ice-
hockey player, while Peti is a talented 
footballer. Judit enjoys spending her 
free time with active recreation: she and 
the children love running, cycling and 
rollerskating together.

OUR COLLEAGUES

VÉGH TAMÁS
LABORÁNS
® TECHNOLÓGIAI IGAZGATÓSÁG
2004-ben kezdett a cégnél Tamás, aki 
az M5-ös autópálya előbb a Kistelek–
Balástya közötti, majd a szegedi sza-
kaszon volt laboráns. Az M5-ös után az 
M0-s keleti szektorán dolgozott, ezután 
került a dunaharaszti egységhez, ahol 
a budapesti főmérnökség munkáin vég-
zett laboros munkákat. Soma fia idén 
augusztus 25-én született.



Ritzl Mónika, a 18 hónapos Szippl Eliza 
és a 3 éves Szippl Antónia

Dombi Ágnes és a 6 hónapos Kimmel Botond

Venczel Zoltán és a három hónapos 
Venczel-Kocs Botond

Csillagné Turánszki Tímea és a 
20 hónapos Csillag Bence

Juhászné Tőkés Tímea és az 
1 éves Szabó Marcell Tamás

Stummer-Éles Krisztina és az 
5 hónapos Stummer Zsombor

Colas-csemeték
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szöveg: Szakács-Fehérváry Gábor (forrás: www.gyor.hu)
fotó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

yőr ókori latin neve Arrabona, 
amelyet a mellette folyó Arrabo, 

mai nevén Rába folyóról kapta. A római 
korban a provinciát védő castrum (vár) 
mellé polgárváros is települt, ami Kr. u. 
430 körül hun fennhatóság alá került, 
majd avarok szállták meg. Az avarok 
uralmát később a frankok törték meg, ve-
lük találkozott a honfoglaló magyarság. 
Az államalapítás idején Szent István püs-
pökséget alapított itt és székesegyházat 
építtetett. A megyerendszer kialakítása-
kor Győr székhely lett, várispánsággal az 
élén. A vár a Duna menti kereskedelem 
nélkülözhetetlen átkelőhelye, később 
piaca volt. 1566-ban az erőd kivételével 
az egész város leégett, az újjáépítéssel 
a középkori görbe utcák helyett derék-
szögű utcahálózatot jelöltek ki, amelyet a 
mai napig őriz a Belváros. 

1594-ben a török hadsereg láttán az 
olasz és német várőrség a várat feladta, 
emiatt a haditörvényszék Ferdinand 
Hardegg várkapitányt lefejeztette. 
1598-ban foglalta vissza a kor két kiváló 
hadvezére, Pálffy Miklós és Adolf von 
Schwarzenberg. A török megszállás elől 
elmenekült lakosság csak lassan szivár-
gott vissza, a város korszerűsítése csak 
az 1660-as években kezdődhetett meg. 
A 17. és 18. században a katonák helyé-
be kalmárok és iparosok költöztek, hogy 
felépítsék Magyarország egyik legszebb 
barokk városát. 

A napóleoni háborúk során 1809. június 
14-én a város a francia sereg kezére került. 
Augusztus 31-én Napóleon személyesen is 
felkereste a várost, melyet a csapatai által 
megszállt Nyugat-Magyarország székhelyé-
nek szánt, végül az osztrák uralkodóházzal 
kötött béke nyomán a franciák 1809 
novemberében kiürítették a várost.
Az 1830-as években Győr a közvetítő 
kereskedelem legfontosabb hazai 
állomása lett. Fényes Elek leírása szerint 
évente 400 hajó fordult meg Győrött. 
Bécs felé gabonát, dohányt, gyapjút, 
bőröket, lovat, ökröt, sertést, mézet, 
viaszt, gubacsot szállítottak, Bécsből pe-
dig épületfát, vasat, fényűzési cikkeket, 
gyarmatárut hoztak. Az 1860-as évek-
ben a vasútépítés miatt a vízi szállításon 
alapuló győri piac hanyatlásnak indult, 
és a gabonakereskedelem csökkenése 
miatt létrejött olcsó munkaerőt a külföldi 
tőkével létrehozott gyárak alkalmazták.
Győr műemlékekben a harmadik leggaz-
dagabb város Magyarországon. A Bécs és 
Budapest között félúton fekvő, sokszínű 
városban építészeti, kulturális és termé-
szeti értékek sora ötvöződik egymással. 
A turisták számára a román alapokon álló 
barokk bazilika, az eklektikus középületek 
és a modern építészet kiváló alkotásai is 
látnivalót jelentenek. A belváros barokk 
magjának rekonstrukcióját a műemlékvé-
delem Europa Nostra-díjával ismerték el.
A városmag történelmi korokat idéző temp-
lomai, palotái, múzeumai, jellegzetes sarok-
erkélyei, a szűk közök sétára hívogatják a 
látogatót. A győri és a Győr környéki egyházi 
műemlékek az ezeréves kereszténység 
emlékei. A Káptalandombon álló bazilika 
(basilica minor) és püspökvár a nyugat-
magyarországi katolicizmus szimbólumai. 
A bazilikában található, vérző könnyeket 
ejtő Szűzanya képéhez hívők sokasága za-
rándokol el minden évben. A bazilika féltett 

kincse emellett az „Aranyfej”, Szent László 
hermája is. A Szent László-kultusz, a közös 
győri és pannonhalmi bencés hagyományok 
ápolása komoly lehetőségeket rejtenek az 
egyházi turizmusban.

GYŐR MŰEMLÉKEK
BEN A HARMADIK 
LEGGAZDAGABB 
VÁROS MAGYAROR
SZÁGON.

MAGYARORSZÁG HATODIK LEGNÉPESEBB VÁROSA 
NEVÉT A RÁBA FOLYÓRÓL KAPTA. EZT ÉS MÉG SOK 
ÉRDEKESSÉGET MEGTUDHATUNK MOST EGYIK  
LEGSZEBB BAROKK VÁROSUNKRÓL, GYŐRRŐL.

  Győr is the regional centre of Western 
Transdanubia, the sixth-largest city in Hun-
gary, and the second-largest Hungarian town 
found west of the Danube.
Arrabona, the ancient Latin name of 
Győr, originates from the nearby Arrabo 
River – known today as the Rába. After being 
crowned as the founding king of Hungary 
in 1000 AD, Saint Stephen I set up an epis-
copate in the city, and began building a 
cathedral. Following the introduction of the 
county system, Győr became a county capital, 
serving as a vital crossing point – and later, 
marketplace – for commercial activities along 
the Danube. Apart from the fort, the entire city 
burned to the ground in 1566. In the phase 
of restoration, a modern, geometrical street 
grid was established in place of the winding 
medieval allies, and this new design defines 
the character of the city centre today.
During the Napoleonic wars, the French army 
captured Győr on 14 June 1809. On 31 August, 
Napoleon himself visited the city with the inten-
tion of declaring it the capital of French-occupied 
Western Hungary. Finally, as part of the peace 
treaty made with the Austrian court, French 
troops abandoned the town in November 1809.
In the 1830s, Győr became Hungary’s prima-
ry hub for international trade. According to 
writer Elek Fényes, some 400 ships docked 
in the city’s port each year, hauling grain, 
tobacco, leather, wool, horses, oxen, pork, 
honey, and wax to Vienna, and bringing back 
timber, iron, luxury products, and overseas 
commodities on their return journey.
Győr is the country’s third-richest town 
in terms of historical monuments. This 
colourful city, located halfway between 
Budapest and Vienna, is home to a unique 
mixture of architectural, cultural, and natural 
landmarks.

MEETING POINT: GYŐR – THE 
CITY OF RIVERS

G

Találkozási pont:  

Győr,
a folyók városa
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szöveg: Szakács-Fehérváry Gábor
fotó: Nagy Balázs

012 után itt volt az ideje, hogy 
újból rajzpályázatot hirdessünk dol-

gozóink gyermekei és unokái körében. 
Idén négy témakörben alkothattak a 4 
és 12 év közötti gyerekek, ezek az „Első 
a biztonság”; az „Épül az új…”; az „Utazik 
a család” és a „Szeretem a természetet” 
témák voltak.

Idén két hónap állt rendelkezésre a 
művek elkészítésére, a pályázati határ-
idő május vége volt. Ebben az évben 
sem határoztuk meg a technológiát, és 
szerencsére ezt most is kihasználták a 
gyerekek: színes ceruzával, vízfestékkel 
és zsírkrétával készült rajzok mellett 
montázsok és „háromdimenziós”, 
ragasztott kavicsokkal díszített művek 
is születtek. 
A zsűri ezúttal a Colas közép-európai 
igazgatóiból állt, akik 1-től 10 pontig 
értékelték a rajzokat, figyelembe véve a 
pályázó életkorát. Az alkotások olyan jól 
sikerültek, hogy csak nagyon kis pont-
számkülönbségek döntöttek a dobogós 
helyezésekről. 
A díjátadóra augusztus 29-én a Tech-
nológiai Igazgatóság bécsi úti konferen-
ciatermében került sor, ahol az összes 
bekeretezett rajzot kiállítottuk. A harma-
dik helyezettek egy-egy legocsomagnak 
örülhettek, a második helyezettek egy-

egy családi belépőt kaptak a Ramada 
Aquaworldbe, az első helyezettek 
pedig egy családi hétvégét tölthetnek a 
négycsillagos egerszalóki Mesés Shiraz 
wellness hotelben. Természetesen a do-
bogóról lemaradt pályázók sem mentek 
haza üres kézzel, ők egy-egy meseköny-
vet kaptak munkájukért.
A beküldött rajzokat az új székházban 
fogjuk kiállítani a 2012-ben készült 
művekkel együtt. Köszönjük a munkákat, 
a zsűri hozzáértő értékelését, és hogy 
ilyen sokan részt vettek a díjátadón.
Gratulálunk mindenkinek!

Korcsoport Helyezés Név
4–6 év I. Csufor Ádám
 II. Galla Gábor
 III. Csufor Tamás
7–9 év I. Szabó Bence
 II. Csufor Anna
 III. Dóka Ádám
10–12 év I. Fodor Dorina

  A total of 43 works were submitted in 
the second Colas graphic-art competition 
for children.
After 2012, it was time to announce another 
contest for the children and grandchildren 
of our colleagues. This time, kids aged 4-12 
were called to prepare their works in four 
categories: “Safety first”, “Construction of a 
new…”, “Family trip”, and “I love nature”.
Young competitors had two months to com-
plete their works – the deadline was the end 
of May. Similarly to last time, we made no 
restrictions regarding techniques, and the 
children fully exploited this artistic freedom: 
we received watercolours, drawings made 
with crayons and coloured pencils, as well as 
some montages and “3D” works decorated 
with glued-on pebbles.
The jury was made up of the Colas Central 
European directors, who scored the 
drawings on a scale from 1 to 10, taking into 
consideration the age of each participant. 
Works were so fabulous that only very small 
differences separated podium positions.
The award ceremony took place on 29 
August in the Technology Directorate’s Bécsi 
Road conference room, where all works 
were put on display. Each of the third-place 
winners received LEGO sets, runner-ups 
were awarded with family admission tickets 
to the Ramada Aquaworld, and category 
winners will spend a long weekend at the 
Mesés Shiraz wellness hotel in Egerszalók. 
Needless to say, none of the competitors 
went home empty handed, as each of them 
received a storybook for their efforts.
A permanent exhibition of the drawings – to-
gether with the artworks from 2012 – will be 
organised at the new headquarters. Thank 
you for your stunning works, the high turnout 
at the award ceremony, and the jury for their 
fair evaluations.
Congratulations to everyone!

NEW COLAS ART CONTEST FOR CHILDREN2

A ZSŰRI EZÚTTAL A 
COLAS KÖZÉPEURÓ
PAI IGAZGATÓIBÓL 
ÁLLT.

Újra 

gyermekrajzpályázat 
a Colasnál

ÖSSZESEN 43 PÁLYAMŰ ÉRKE-

ZETT A COLAS MÁSODIK GYER-

MEKRAJZPÁLYÁZATÁRA.



KITEKINTŐ

46

KITEKINTŐ

szöveg: Szakács-Fehérváry Gábor
fotó: Dózsa Imre, Szakács-Fehérváry Gábor, Promo Sport Kft.

zeptember 20-án rendezték 
meg a II. Infrastruktúra Kupa és 

Családi Napot, amelyen a közszféra 
vállalatai mellett a magánszektor építő-
ipari cégeit is vendégül látó rendezvény 
résztvevői között idén először a Colas is 
szerepelt.
A Fáy utcai Vasas Sporttelepen rende-
zett esemény kiemelt főtámogatója a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium volt, a 
rendezvényt Tasó László infrastruktúrá-
ért felelős államtitkár nyitotta meg, aki 
a köszöntő után maga is mezt húzott és 
beállt a Minisztérium csapatába. 
A közszféra cégei és a versenyszféra 
vállalatai számára külön-külön rendez-
tek futballtornát. Az előbbin összesen 
húsz, az utóbbin öt cég képviseltette 
magát, a bográcsgulyásfőző versenyen 
pedig összesen 11 csapat mérkőzött 
meg. Az állami szektor cégei négy 
csoportba osztva mérkőztek, a csoport-
meccsek után az egyenes kieséses sza-
kasz következett. A döntőben a GYSEV 
csapata győzött 3:0-ra a BKK Közút 
csapatával szemben, a bronzérmes 
pedig a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgál-
tató Zrt. lett. A Colas csoportjában a 
Swietelsky Magyarország Kft., az Utiber 
Közúti Beruházó Kft., az A-Híd Zrt. és 
a Terra-21 Kft. lépett pályára. Sajnos 
nem volt szerencsénk, a négy meccsből 
két vereség után csak két döntetlenre 
futotta erőnkből, így az ötödik helyen 
zártuk a meccseket. Apró vigasz, hogy 
a tornagyőztes Swietelsky egyedül 
ellenünk nem tudott győzni, a mérkőzés 

– ahol hosszú ideig vezettünk – végül 
3:3-mal zárult. 

A főzőversenyen indult csapatunk, a 
C-ortyolók szintén kitett magáért, de 
a dobogóról sajnos pár pont híján 
lecsúszott. A zsűri szerint a legjobb bog-
rácsgulyást az A-Híd Zrt., a másodikat a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a har-
madikat pedig a Közlekedésbiztonsági 
Szervezet kuktái készítették, de a Colas 
focicsapata és szurkolói számára nem 
volt kétséges, hogy melyik bográcsgu-
lyás volt a legfinomabb.
Köszönjük a részvételt a focicsapat 
tagjainak: Kiss Lászlónak, Lechner 
Istvánnak, Szőcs Péternek, Stummer 
Ernőnek, Szentgyörgyi Zsoltnak, Orosz 
Gábornak, Ivonig Corfmatnak, Borsodi 
Zsoltnak, Kertész Botondnak és Ézsiás 
Lászlónak, és a főzőcsapatnak: Juhász-
né Sávolyi Juditnak, Balogh Marikának 
és Farkas Krisztának.
Jövőre is hajrá, Colas!

A COLAS CSAPATA ELŐSZÖR 

VETT RÉSZT A MÁSODIK  

ALKALOMMAL MEGRENDEZETT 

ESEMÉNYEN.

S

Infrastruktúra Kupa 
és Családi Nap a Fáy utcában

INFRASTRUCTURE CUP AND 
FAMILY DAY IN FÁY STREET

  The 2nd Infrastructure Cup and Family 
Day was held on 20 September 2014, with 
Colas among several participating companies 
representing the public and private sectors.
As the Ministry of National Development 
acted as chief sponsor of the event held at 
the Fáy Street facility of the Vasas sporting 
club, the programme was opened by László 
Tasó, the Minister of State for Infrastructure, 
who went on to join the Ministry’s team on 
the pitch after finishing his welcome speech.
Separate competitions were organised for 
state companies and private firms, with 20 
and five competing squads, respectively. 
In addition, 11 teams clashed in the gou-
lash-cooking contest. Companies of the 
governmental sector were divided into four 
groups, followed by a knockout stage. In 
the final, GYSEV beat BKK Közút 3:0, while 
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. took 
third place. In the Colas group, Swietelsky 
Magyarország Kft., Utiber Közúti Beruházó 
Kft., A-Híd Zrt. and Terra-21 Kft. were 
fighting for the cup. Unfortunately, our team 
had no luck, starting with two lost matches 
followed by two ties, finishing fifth in the 
group. As a small consolation, we were the 
only ones to avoid defeat against Swietelsky, 
who later went on to win the cup: our match 

– where we even held the lead for a long time – 
ended in a 3:3 draw.
Our team showed its strengths in the 
cooking contest, only missing the podium 
by a few points. The jury found the goulash 
soup of A-Híd Zrt. to be the tastiest, with the 
Ministry of National Development coming in 
second, and the chefs of the Transportation 
Safety Bureau clinching third place. However, 
for the Colas football squad and supporters, 
there was no question about the real first-
place winner.
We would like to thank our football players: 
László Kiss, István Lechner, Péter Szőcs, 
Ernő Stummer, Zsolt Szentgyörgyi, Gábor 
Orosz, Ivonig Corfmat, Zsolt Borsodi, Botond 
Kertész, and László Ézsiás, and our cooking 
team: Judit Juhászné Sávolyi, Marika Balogh, 
and Kriszta Farkas.
Go Colas, and see you next year!
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z olasz gyártmányú MARINI MAP 
155 típusú aszfaltkeverő gépet 

2006 végén költöztettük Gyömrőről 
a jászberényi telephelyünkre. A telep 
vezetője 2012 óta Takács Attila, aki 
egyúttal a kiskunfélegyházi keverőtelep 
irányítását is végzi.
A keverőgép névleges teljesítménye 
óránként 150 tonna, egy keverési cik-
lusban 1,6 tonna aszfalt előállítására 
képes. Egy ciklus keverési ideje átlago-
san 40 másodperc. A keverőtelephez 
tartozik három 50 tonnás bitumentar-

tály, egy 120 tonnás mészkőlisztsiló, 
két 60 tonnás készanyag-tároló, 8 
előadagoló, egy szárítódob és egy 
porelválasztó.  
A keverőtelepen kiépített recycling 
rendszer van, a hídmérleg pedig a 
keverőgép alatt kapott helyet.
Keverőtelepünkön idén nagyjából 
130 000 tonna aszfalt előállítását 
tűztük ki célul, ehhez az év hátralé -
vő részében csúcsra kell járatnunk 
a gépet. Az éves termelés jelentős 
részét a 31-es főút Jász-Nagykun-

A

NAGYJÁBÓL 130 000 TONNA ASZFALT  
ELŐÁLLÍTÁSÁT TŰZTÜK KI IDÉN  
JÁSZBERÉNYBEN.

AZ ÉV HÁTRALÉ
VŐ RÉSZÉBEN 
CSÚCSRA JÁRAT
JUK A GÉPET.

szöveg: Molnár Gergely
fotó: Jaszenák Zsuzsanna

COLAS MIXING SITES, PART 4: JÁSZBERÉNY

  The Italian-made MARINI MAP 155-
type asphalt-mixing plant was relocated from 
Gyömrő to our Jászberény site in 2006. Attila 
Takács has been in charge of the facility 
since 2012, while also managing our mixing 
site in Kiskunfélegyháza.
Capable of producing 1.6 tonnes of asphalt 
in each mixing cycle, the specific output of 
the machine is 150 tonnes per hour. The 
mixing time for one cycle is 40 seconds on 
average.
Supporting equipment includes three 
50-tonne bitumen tanks, a 120-tonne 
filler silo, two 60-tonne product bins, eight 
hoppers, a drying drum, and a dust separator. 
The site has an operational recycling system, 
and the weighbridge was set up under the 
mixing plant.
Our target for this year is the production of 
some 130,000 tonnes of asphalt at the site; 
to achieve this goal we will have to operate 
the machine at maximum capacity in the 
remaining months of 2014. Most of this 
quantity will be used on the Jász-Nagykun-
Szolnok County section of main road 31. In 
order to ensure a continuous flow of supply, 
we made some minor upgrades to the facility: 
we refurbished internal roads and retaining 
walls, and we extended the stockpile areas. 
As part of the cooperation within the Group, 
we are acquiring aggregates for the different 
mixes almost exclusively from the Recsk and 
Kesztölc quarries of Colas Északkő Kft.

COLAS keverőtelepek, 4. rész: 

Jászberény

Szolnok megyei szakaszán fog juk 
beépíteni. Annak érdekében, hogy a 
kiszolgálás zökkenőmentesen halad-
jon, kisebb fejlesztéseket hajtottunk 
végre a telephelyen: a belső útháló -
zatot és a támfalakat felújítottuk, a 
depótereket pedig a szükséges mér-
tékben megnöveltük. A cégcsoporton 
belüli együttműködés jegyében a 
keverékekhez felhasznált kőanyago-
kat szinte teljes egészében a Colas 
Északkő Kft. recski és kesztölci 
bányáiból szerezzük be.
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hosszú évtizedek óta finishereket 
gyártó ABG céget 2007-ben 

vásárolta meg a VOLVO. Külön-külön is jól 
csengő márkanevekről van szó, összeol-
vadásuk révén azonban még erősebb és 
megbízhatóbb finisherek gördülnek le a 
gyártószalagról.
A gépek megfelelnek a modern kor 
minden útépítési követelményének. Alap-
padjuk 2,5 métertől 5 méterig állítható, 
illetve 9 méterig szélesíthető, névleges 
teljesítményük óránként 900 tonna. Hat-
hengeres motorjuk 238 lóerős.
A gépek sokféle munkafolyamatra 

alkalmasak, sok esetben nincs is szükség 
a maximális teljesítményükre. Az „okos 
mód” használatával, a motorerő és for-
dulatszám automatikus szabályozásával 
akár 30 százalékos üzemanyag-megta-
karítás és 50 százalékkal alacsonyabb 
zajszint is elérhető. Mindkét gépet felsze-

relték egy forradalmian új berendezéssel, 
mely a csigáknál keletkező bitumengőzt 
egy ventilátor segítségével a gép mögötti 
két csövön keresztül elvezeti.
A gép kialakítása és modern számító-
gépes rendszere a gépkezelő munkáját 
segítve növeli a termelékenységet. Ka-
tegóriájában egyedülálló módon magyar 
nyelvű kezelőfelülettel rendelkezik, ami 
nagyban megkönnyíti az üzemeltetést.
Hosszú előkészület után nyár végén érke-
zett meg a Kelet- és Nyugat-magyarorszá-
gi Területi Igazgatóságunkra egy-egy VOL-
VO/ABG P7820C típusú aszfaltfinisher. 
Miután az új gépek megkapták a 
Colas-arculatnak megfelelő színeket és 
matricákat, emellett lezajlottak a kötelező 
szerelői és gépkezelői oktatások, szep-
tember elején már munkába is álltak. 
Az első komolyabb munka az M30-as 
most épülő szakaszán várt a finisherekre. 
Itt AC 16 (mF) és AC 32 (mF) aszfaltréte-
geket építettünk be napi 600 tonna körüli 
teljesítménnyel. A továbbiakban a finisher 
a 31-es főút Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
szakaszának vezérgépe lesz. Gépkezelőink 
az első tapasztalatok alapján maximálisan 
meg vannak elégedve az új géppel, elmon-
dásuk szerint a gép könnyen kezelhető, jól 
felszerelt és rendkívül precíz.

A

KIVÁLÓAN TELJESÍTETTEK AZ ÚJ ASZFALTBEDOL-
GOZÓ GÉPEK AZ M30-AS AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSÉN. 
AZ ÚJ GÉPEKNEK SZÁMOS ELŐNYÜK VAN.

szöveg: Molnár Gergely
fotó: Jaszenák Zsuzsanna, Répási László

Két	új	

VOLVO/ABG finisherrel 
bővült a Colas Út flottája

A GÉP KÉPES ELVE
ZETNI A CSIGÁKNÁL 
KELETKEZŐ BITU
MENGŐZT.

  In order to fit the latest road-construc-
tion criteria, the new machines fulfil all mod-
ern requirements. Their standard screeds are 
adjustable between 2.5 and 5 metres, with 
extensions available up to 9 metres, while 
their specific output is 900 tonnes per hour. 
Both pavers are equipped with six-cylinder 
engines churning out 238 horsepower.
The machines are suitable for a wide range of 
work processes, and their maximum output 
is often not required. By applying the “smart 
power mode”, engine power and rpm are 
automatically reduced, resulting in up to 30% 
lower fuel consumption and 50% lower noise 
level. In addition, both pavers are fitted with 
an innovative device using a fan to extract bi-
tumen fumes released at the augers through 
the two pipes at the back of the machine.
The new pieces of equipment were first put 
to work at the new section of motorway M30 
currently under construction. At this site, 
they were used for laying AC 16 (mF) and 
AC 32 (mF) asphalt courses, with outputs 
around 600 tonnes per day. In the near 
future, the pavers will be used as the leading 
machines on the Jász-Nagykun-Szolnok 
County leg of main road 31. Following the 
first live trials, our machine operators are 
completely satisfied with the new machines, 
which they characterised as well-equipped, 
exceptionally accurate, and easy to control.

COLAS ÚT FLEET UPGRADED WITH 
TWO VOLVO/ABG PAVERS
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viseltették magukat a Colas Technológiai 
Igazgatóságának Bécsi úti központjában 
tartott konferenciáján.
A rendezvényt Puchard Zoltán technológiai 
igazgató nyitotta meg, majd Kovács Ákos, 
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
vezérigazgató-helyettese üdvözölte a jelen-
lévőket. Ezt követően az ÚTLAB Szövetség 
elnöke, Fülöp Pál és a beton albizottság 
elnöke, Kettinger Ottó tartott rövid tájékoz-
tatást a szövetség munkájáról.
A szakmai előadásokat Lukács Szabolcs 
kezdte, aki bemutatta a hazai szabvá-
nyokat és előírásokat, ezután Szilágyi 
Zsuzsa összegezte az előírások gyakorla-
ti alkalmazhatóságát.
A nemzetközi gyakorlat bemutatására 
meghívott, elismert külföldi szakem-
berek között jelen volt Janette Klee, a 
németországi Autópálya Igazgatóság 
főtechnológusa és a Colas-csoport 
két technológiai igazgatója, Jean-Paul 
Michaut és Jean-Paul Dupuy is.
Az előadások szüneteiben az előadáson 

elhangzottak hatására több résztvevő 
is jelezte, hogy részt venne a szakmai 
bizottságok munkájában. A nap zárása-
ként megtartott szakmai eszmecserét 
Kolozsi Gyula (MAÚT) koordinálta.
A konferencián a beton tervezési követel-
ményeiről, a só- és fagyállóság-igazolási 
módozatokról, az alapanyagok használa-
táról, a légpórusos betonok bedolgozásá-
val kapcsolatos tapasztalatokról és a 
leggyakoribb kivitelezési hibákról is szó 
esett. A kérdésekre elméleti válaszokkal 
és kísérleti eredményekkel rendelkez-
tünk ugyan, de az eddigi szabványaink 
és előírásaink miatt nincsenek gyakorla-
ti tapasztalataink.
A részvevők szakmai kompetenciája 
alapján remélhetőleg a most készülő 
betonszabványra (MSZ 4798:2014) és 
az útügyi előírásokra is hatással lesznek 
a konferencián elhangzottak, teret 
nyitva a korszerűbb technológiáknak. Az 
előadások teljes anyaga megtekinthető 
a Technológiai Igazgatóságon.

Magyarországon kialakult fagy- 
és olvasztósóálló betonokkal 

kapcsolatos probléma megoldása 
érdekében 2014. július 30-án szakmai 
konferenciát tartottunk a Colas Techno-
lógiai Igazgatóságán.
A konferencia célja az volt, hogy 
megismertesse a résztvevőkkel a 
hazai és a nemzetközi gyakorlatban 

alkalmazott szabványokat, előírásokat, 
technológiákat, vizsgálati eljárásokat és 
a megfelelőségigazolási módszereket. 
Meghívottaink elsősorban a megren-
delők, hatóságok, mérnökök soraiból 
kerültek ki, ugyanígy számítottunk a 
szabványok és előírások alkotóinak 
jelenlétére is. A szakemberek a nyári 
hőség ellenére is nagy létszámban kép-

A
A KONFERENCIÁN A 
LÉGPÓRUSOS BETO
NOK BEDOLGOZÁSÁ
VAL KAPCSOLATOS 
TAPASZTALATOKRÓL 
IS SZÓ ESETT.

FROST AND DE-ICING SALT-RESISTANT BRIDGE-
CONSTRUCTION CONCRETE MIXES IN EUROPE

NÉMET ÉS FRANCIA SZAKEMBEREK IS RÉSZT VETTEK AZ ÚTLAB 
SZÖVETSÉG TÁMOGATÁSÁVAL RENDEZETT KONFERENCIÁN.

hídépítési betonok Európában
Fagy és olvasztósóálló

szöveg: Szilágyi Zsuzsa
fotó: Technológiai Igazgatóság

  On 30 July 2014, a conference was held 
at the Colas Technology Directorate with the aim 
of resolving recent issues regarding frost and 
de-icing salt-resistant concrete mixes in Hungary.
The primary goal of the gathering was to inform 
the participants on standards, specifications, 
technologies, testing procedures, and 
qualification methods applied in international 
practice. Among others, we invited clients, 
authorities, engineers, and the authors of 
standards and specifications, who showed 
up in great numbers at the Technology Direc-
torate’s Bécsi Road headquarters despite the 
scorching summer heat.
The event was opened by technology director 
Zoltán Puchard, followed by a welcome 
speech from the deputy CEO of NIF Zrt., Ákos 
Kovács. As the next item on the agenda, the 
chairman of the ÚTLAB Association, Pál Fülöp, 
and the head of the concrete subcommittee, 
Ottó Kettinger, explained the activities of the 
association in brief.
The professional programme was kicked off with 
back-to-back presentations by Szabolcs Lukács, 
who introduced Hungarian standards and spec-
ifications, and Zsuzsa Szilágyi, who summed up 
the practical applicability of those regulations.
We invited a number of renowned foreign 
experts to familiarise guests with international 
protocols – among them the German Motorway 
Directorate’s chief technologist, Janette Klee, 
and the Colas Group’s two technology directors, 
Jean-Paul Michaut and Jean-Paul Dupuy.
Inspired by the thought-provoking lectures, 
during the breaks several participants sig-
nalled their intent to participate in specialist 
committees. The discussion seminar held as 
the day’s closing event was moderated by 
Gyula Kolozsi (MAÚT).
Topics raised at the conference included 
design requirements for concrete mixes, ways 
of verifying frost- and salt-resistance charac-
teristics, the use of base materials, experience 
regarding the application of air-entrained 
concrete, and the most common errors 
committed during construction. Although we 
have experimental results at hand, as well as 
theoretical answers to all questions, we do 
not have any practical experience so far, due 
to restraints of our previous standards and 
specifications.
Based on the professional competence of the 
participants, we hope that conclusions of the 
conference will have an effect on road techni-
cal specifications and the new standard (MSZ 
4798:2014) currently in the works, thus clear-
ing the way for more up-to-date technologies. 
The complete material of the presentations is 
available at the Technology Directorate.
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szöveg: Puchard Zoltán
fotó: Puchard Zoltán

z aszfaltútépítés területén alapvető 
vizsgálat az aszfaltkeverék bitu-

mentartalmának és ásványiváz-összetéte-
lének ellenőrzése, hogy kiderítsék, meg-
felel-e a legyártott keverék a típustervben 
jóváhagyott keverék összetételével. Min-
den országban évente vizsgálatok ezreit 
kell elvégezni, melyekhez oldószerként 
klórozott szénhidrogéneket használnak, 
melyek különböző mértékben rákkeltők. 
Kezdetben a kloroform, később a 
triklóretilén lett a széles körben elterjedt 
oldószer, de a Colasnál már áttértünk 

a kevésbé veszélyes tetraklóretilén 
alkalmazására. A környezetvédelmi 
hatóságok világszerte egyre alaposabban 
ellenőrzik az – érthető módon egyre szi-
gorodó – előírások betartását, melyeket 
csak meglehetősen költséges elszívó 
rendszerek kiépítésével lehet betartani. 
Dolgozóink egészsége tehát megköveteli, 
hogy hatékony megoldást találjunk erre a 
problémára. 
2013. októberi számunkban beszámol-
tunk a Magyar Útügyi Társaság, valamint 
a Magyar Közút által vezényelt „Fenntart-
ható utak” elnevezésű projektről, mely-
ben a Colas munkatársai vezető szerepet 
vállaltak. A munka eredményeként létrejö-
vő 500 oldalas kiadvány ajánlásokat tesz 
hazánk számára, hogyan felelhet meg 
az Európai Unió új, 2014-ben kezdődő 
hétéves költségvetési ciklusában az új 
követelményeknek. Az elvárások és a 
Colas által megfogalmazott prioritások 
között is kiemelt szerepet kap a környezet- 
és egészségvédelem. Az elkészült doku-
mentumban többek között javasoltuk egy 
olyan korszerű, egészségre ártalmatlan 
és környezetbarát módszer bevezetését, 
amely a bitumentartalom kiégetésével 
határozza meg az aszfaltkeverékek 
kötőanyag-tartalmát, így nem fenyegeti 
a laboránsok egészségét. Az eljárás ma 
már európai szabvány, kedvező tapaszta-

AZ ELJÁRÁST A 
COLAS DENMARK 
KÖZPONTI LABORA
TÓRIUMÁBAN TEKIN
TETTÜK MEG.

A COLAS JAVASLATA MA MÁR EURÓPAI SZABVÁNY, MELLYEL AZ  
ASZFALTOK OLDHATÓ KÖTŐANYAG-TARTALMÁT KÖRNYEZETKÍMÉLŐ 
ÉS ÁRTALMATLAN MÓDSZERREL LEHET TESZTELNI.

Új módszer 
a kötőanyagok meghatározására

A
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NEW METHOD FOR TESTING BINDER CONTENT

The guests examined the procedure in the 
central laboratory of COLAS DENMARK 
(located in the Viborg industrial zone), where 
they met director Lars Ladehoff and his team. 
The hosts showed the Hungarian delegation 
around in the facility, and they discussed 
experiences with the ignition method.
In addition, Mr. Fülöp and Mr. Puchard also 
visited the central laboratory of the Danish road 
administration in Copenhagen, where they had 
the chance to meet the leading experts of the 
Danish Road Institute. In the state-of-the-art lab, 
special emphasis is laid on environmental pro-
tection, and – among other issues – they also take 
the measurement of noise stress very seriously.
Utilising the results of the study tour, an ad-hoc 
committee was formed under the ÚTLAB Asso-
ciation with the goal of making proposals for the 
introduction of the procedure in Hungary.

seven-year-long budget cycle beginning in 2014. 
The topic of health and environmental protection 
are among both the most important new criteria 
and the priorities of Colas. In the document, we 
made proposals for introducing an up-to-date, 
non-hazardous, and eco-friendly method that 
determines the binder content of asphalt mixes 
by burning off their bitumen content, and hence 
does not put the health of lab crews in jeopardy. 
The procedure has become a European standard, 
applied with favourable results in the Scandina-
vian countries, the United Kingdom, Canada, and 
the United States.
In Denmark, the so-called ignition method has 
already been introduced for defining binder 
content. Representing the ÚTLAB Association 
and Magyar Közút NZRt., road-testing manager 
Pál Fülöp and Colas technology director Zoltán 
Puchard took part in a study tour in June 2014.

 In every country, thousands of tests must 
be performed every year, and chlorinated carbo-
hydrates – a range of chemicals having various 
carcinogenic effects – are commonly used as 
solvents. Initially, the most widely applied sol-
vent was chloroform, which was later replaced 
by trichloroethylene. However, at Colas, we have 
already switched over to the application of a 
less dangerous option, tetrachloroethylene.
In the October 2013 issue of Mozaik Magazine, 
we published an article on the “Sustainable 
Roads” project overseen by Magyar Közút and the 
Hungarian Road Society, with some Colas profes-
sionals among the programme’s key figures. The 
500-page publication issued as a result of their 
work contains recommendations for Hungary, 
explaining ways of adapting to new requirements 
related to the European Union’s upcoming 

latokkal használják Skandináviában, az 
Egyesült Királyságban, az USA-ban és 
Kanadában.
A módszer tanulmányozására 2014 
júniusában az ÚTLAB Szövetség és a Ma-
gyar Közút NZrt. küldöttségeként Fülöp 
Pál útállapot-vizsgálati osztályvezető és 
Puchard Zoltán, a Colas technológiai igaz-
gatója dániai tanulmányúton vett részt.
Dániában már bevezették a kötőanyag-
tartalom meghatározására az égetéses 
módszert. Az eljárást a COLAS DENMARK 
központi laboratóriumában tekintették 
meg. A Viborg ipari övezetében talál-
ható laboratóriumban találkoztak Lars 
Ladehoff igazgatóval és csapatával, akik 
szívélyesen fogadták a magyar szakem-
bereket. Ezután közösen megtekintették 
a laboratóriumot, majd megbeszélték 
az égetéses vizsgálattal kapcsolatos 
tapasztalatokat.
A tanulmányút része volt egy koppenhágai 
megálló is, ahol meglátogatták a dán 
útügyi adminisztráció központi labora-
tóriumát is, itt a Danish Road Institute 
vezető munkatársaival találkoztak. A világ-
színvonalúan felszerelt laboratóriumban 
kiemelten figyelnek a környezetvédelemre, 
de sok más mellett a zajterhelés ellenőrzé-
sét is nagyon komolyan veszik.
A látogatás eredményeit felhasználva 
az ÚTLAB szövetség keretei között eseti 
bizottság alakult, hogy körvizsgálatok 
tapasztalatai alapján javaslatot tegyen az 
eljárás hazai bevezetésére.

Nézz körbe,
mielőtt kilépsz a takarásból!
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Fodor Dorina (10 éves): Épül az 1-es villamospálya


