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A l'avant comme à l'arrière : ceinture obligatoire !

Groupe Colas. Janvier 2010. Planche n° 21

C
o

n
ce

p
ti

o
n

 e
t 

ré
al

is
at

io
n

 :
 w

w
w

.u
n

eb
u

lle
en

p
lu

s.
fr

 

első	és	hátsó	üléseken	egyaránt	kötelező	a	biztonsági	öv	használata!

Indítás előtt győződj meg arról, hogy 
mindenki bekapcsolta a biztonsági övet,              
még a hátsó 
 üléseken is!



	28–29
Az ország nyu-

gati szegletéből egy 

valódi kis „ékszer-

dobozt” mutatunk 

be olvasóinknak, 

nevezetesen Kőszeget, 

amelynek belvárosa a 

Colas Út által újul meg. 

Tartsanak velünk!

Címlapfotó	

Kőszeg

	(Fotó: Nagy Balázs)

14	 		Gépészeti	iGazGató	 

  A Colas-Hungária új pozícióját Harai István tölti be.

20	 	szennyvízhálózat	érden	

	 és	diósdon 

 Magyarország egyik legnagyobb szennyvízberuházásán a  

 Colas-Alterra dolgozik.

32	 		Budapest	Maraton		

 Szokatlan melegben birkóztak meg kollégáink a maratoni távval.
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1 Termálfürdőt bővít a Colas-Hungária

A karcagi termálfürdő bővítési munkáinak 

keretein belül épül meg egy 25 méteres úszó-

medence, egy merülőmedence és egy tanme-

dence szerkezete és alapozása. Feladatainkhoz 

tartozik még az öltözők vasbeton szerkezete, 

illetve egy tartószerkezet és egy kilométernyi 

vízvezeték megépítése.

2 Európai technológiai találkozó

2011. november 22-23. között brüsszelben 

rendezték meg a Colas dGe (direction 

Générale europe) soros európai technológiai 

találkozóját az országok technológiai vezetői 

részére. Magyarországról, a Colas-Hungária 

Technológia Igazgatósága képviseletében, 

Puchard Zoltán igazgató vett részt a szakmai 

találkozón, ahol az itthoni kutatás-fejlesz-

tési tevékenységeinket és az innovációs 

munkák eredményeit ismertette. A kétnapos 

program során az európai műszaki vezetők 

ismertették országuk aktualitásait, valamint 

részletesebben bemutatatták a legújabb zöld 

építéstechnológiai módszereket, építési és 

vizsgálati eszközöket. 

3 Ivóvízvezeték Bőcsön

Az Alterra kivitelezésében készül a bőcs–

Hernádnémeti közötti d160-as KPe ivóvízve-

zeték. A bőcsi sörgyár előtti szakaszon már 

megkezdődtek a 250 m hosszú irányított 

fúrás munkálatai.

4 Költözünk

A Colas-Hungária cégcsoport 2011. október 

31-étől nem üzemeltet irodát a 1165 buda-

pest, diósy u. 28. szám alatti irodaházban. 

Az M31 projektiroda a továbbiakban a 

központi címen, a 1033 budapest, Kórház u. 

6–12. szám alatt működik.

A dunántúli Hídépítési Főmérnökség az eddi-

gi, Székesfehérvár, Gyümölcs u. 1. szám alatti 

címről a 8000 Székesfehérvár, bakony u. 2. 

szám alá, a Colas-Alterra irodájába költözik.

5 Környezetbarát útépítési technológiák – 

képzési nap a Technológiai Igazgatóságon

A Magyar Mérnök Kamara akkreditációjával 

Szakmai napot rendeztek a Technológiai 

Igazgatóságon 2011. december 13-án. Az 

akkreditált képzési program címe: Korszerű 

környezetbarát útépítési technológiák alkal-

mazhatósága útfelújítások és új építések 

tervezése és kivitelezése során. Az építés-

technológiai témájú előadások (zöld techno-

lógiák, méretezés, szabványosítás, aszfaltrá-

csok, recycling) mellett a program része egy 

ellenőrző teszt kitöltése és laborbemutató az 

igazgatóság Központi laboratóriumában.  

A képzési napra mintegy 40 tervező szakem-

ber jelentkezett.

6 MIR és KIR audit a Colas-Északkőnél

A Colas-Északkő Kft.-nél szeptember 20-21-

én MIr és KIr auditot tartott a TAM-CerT 

Kft. Az audit során több üzemet is végigjár-

tak a tanúsítók: Szobon, recsken, Tállyán és 

Tarcalon is ellenőrizték az irányítási rendsze-

rek szabványoknak megfelelő működtetését, 

az előírt dokumentumok használatát és 

meglétét. Az audit során gyártás-ellenőrzési 

felülvizsgálatra is sor került. Az igen intenzív 

két nap során az auditorok az irányítási rend-

szereink működtetését eltérés megállapítása 

nélkül, megfelelőnek találták.

A COLAS  
Magyarországon

Két évtizede  
az építőipar  
élvonalában
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Legyen szó egy szokványos felüljáróról, 

vagy az ország második legnagyobb 

völgyhídjáról, a Colas kollégáinak fel-

készültsége ebben az üzletágban is 

példamutató. Segítségünkkel újult meg 

például a 76-os út öt hídja, készült el a 

Debrecent elkerülő út vasúti felüljárója 

és vadátjárója, de az m85-ös enesét 

elkerülő szakaszának öt hídja szintén  

híd, 
AMi 

öSSZEköt

HÍDÉpÍtő SzAKembereinK 
85 000 m3 SzerKezeti 
betOnt ÉpÍtetteK be  
ÉS 2000 KüLönböző 
mÉretű HÍDgerenDát 
emeLteK be A HeLYüKre 
Az m6-OS AutópáLYA 
ÉpÍtÉSe SOrán.
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a Colas hídépítőinek feladata volt.  

A vállalat zászlóshajója a 866 méter 

hosszú szebényi völgyhíd. A 8200 tonna 

össztömegű acélszerkezetet másodper-

cenként 5 mm-es sebességgel tolták 

rá az egymástól 100 méterre lévő pil-

lérekre. magyarországon ezelőtt soha 

ekkora támaszközű híd nem épült ezzel 

a technológiával. 

Sió-híd

súlyú  
acélszerkezet 1750 t

3800 m3 beton

fúrt cölöp 
hídalap2200 m

legnagyobb 
támaszköz90 m

240 m hosszú

zSALuKOCSi A Sió-HÍDOn
A szerelőtérről 2500 méter sugarú ívben betolt 

acélszerkezetre kerülő pályalemez betonozása 

a híd végleges helyén, ún. zsalukocsi-techno-

lógiával készült. A hazánkban először alkal-

mazott speciális technológia lényege, hogy a 

híd acélszerkezetén gördíthető szerkezeten 

függesztették fel a betonozáshoz szükséges 

zsaluzatot.

Colas_ceges_2011.indd   13 2011.04.27.   13:38

Díjat nyert a Colas-Hungária cégbrosúrája

Idén negyedik alkalommal díjazta a magazinokat a Kreatív Csoport. A Magazin Mánia pályázaton 

a legjobb céges kiadványnak járó díjat a Colas-Hungária cégbrosúrája, A ColAS Magyarországon 

szerezte meg.
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MeGJeleNT AZ INTerNeTeN  
A TeCHNolóGIAI IGAZGATóSáG öNálló HoNlAPJA: 

www.ColASTeCH.Hu

technológia	
Interneten  

A tEcHnOLÓGIAI IGAzGAtÓSÁG által 
nyújtott szolgáltatásokat nemcsak a 
Colas vállalati egységeinek, hanem  
a piac bármely szereplőjének kínáljuk, 
ezért szerettünk volna nagyobb hangsúlyt 
fektetni az internetes kommunikációra. 
Francia anyavállalatunk támogatásával 
és a hazai, illetve régiós stratégiánkkal 
összhangban elérhetővé tettük technoló-
giai egységeink szolgáltatásait.

Igyekeztünk a weben is megjeleníteni 
a Colas legfontosabb elveit és értékeit, 
ahol a technológiai minőséghez hozzátar-
tozik a környezettudatosság, a társadal-
mi felelősség és az emberközpontúság. 
reméljük, hogy immár az interneten is 
elérhető technológiáink és szolgáltatása-
ink szélesítik majd megrendelőink, part-
nereink körét és tovább erősítik a Colas 
által képviselt szakmai hitelességet.

  The Technology Directorate’s own 
separate website has recently gone online: www.
colastech.hu
The Directorate offers services not only to 
members of the Colas group, but to any 
company on the market, hence our intention to 
lay more emphasis on online communication. 
We have made the services  of our technology 
units available online in accordance wih our 
domestic and regional strategy, with the support 
of our French parent company.
We have tried to present Colas’ major 
principles and values on the web as well, where 
technological quality goes hand in hand 
with environmental consciousness, social 
responsibility and a human-centred approach.

Technology online

 szöveg: Gonda József
 

a
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interjú: Szakács-Fehérváry Gábor

  fotó: Nagy Balázs

Petresevics	Zoltán	
műszaki 
Interjú 

igazgatóval  

Petresevics Zoltán a budapesti Műszaki 
egyetemen végzett 1992-ben. Az egye-
tem után három évet Németországban 
töltött tervezőként, majd kivitelezőként. 
Visszatérve Magyarországra a Magyar 
Építő rt.-nél helyezkedett el. 10 év 
alatt munkahelyi mérnökből termelési 
főmérnök beosztásba lépett elő. ezután a 
TriGránit projektcégétől Sokorai Istvánnal 
együtt tért át az Arcadomhoz, ahol három 
évet vezérigazgató-helyettesként töltött. 
ezután az Arcadom lengyelországi és 
romániai leányvállalatainak ügyvezetője 
lett. ebből az időszakból az Infopark b és 
d épületeinek munkáira a legbüszkébb. 

PeTreSeVICS ZolTáN 
eGy ÉVe dolGoZIK A ColAS-
HuNGárIáNál, MáJuS 1-Je óTA MűSZAKI 
IGAZGATóKÉNT.

MOzAIK: Műszaki igazgatóként miért 
felel a Colas-nál?
PEtrESEVIcS zOLtÁn: ez egy vado-
natúj pozíció a holdingvállalatnál, ahol 
többek között a kontrolling és monitor-
ing tevékenység is összpontosul. ennek 
a műszaki részéért felelek én. Munkám 
másik fontos összetevője a folyamat-
ban lévő változásmenedzsmenten 
belüli folyamatszabályozás irányítása, 
melyben szorosan együttműködünk 
Herneczki Katalin projektmenedzserrel. 
A feladataim harmadik komponense a 
megújuló energetikai ágazat felépítése, 

ezen kívül pedig a tender eljárásokban 
egyfajta ellenőrző tevékenységet is 
végzek, vagyis megnézem, hogy a 
leányvállalatok árképzése megfelel-e 
a tulajdonosi és magyar menedzsment 
irányelveinek. A szervezeti elképzelés 
szerint majd a műszaki igazgatósághoz 
fog tartozni a munkavédelem és a 
minőség- és környezetirányítás is, de a 
szavatossági és garanciális tevékenysé-
gek kontrollingja is fontos része lenne 
az igazgatóságnak. 
M: Munkája nagy részét az ellenőrzés 
teszi ki. Ebből azt a következtetést is le 
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inTerview wiTh Technical 
DirecTor ZolTán PeTresevics

  Mozaik: What are your responsibilities as  

Technical Director of Colas?

Zoltán Petresevics: This is a completely new 

position at the holding company, where – among 

other tasks – controlling and monitoring activities 

are concentrated. I am in charge of the technical 

side of these operations. Another key part of 

my job is to supervise process control duties 

within the current ongoing change management 

in close cooperation with Project Manager, 

Katalin Herneczki. The third component of my 

responsibilities comprises development of our 

renewable energy branch. In addition, I perform 

a sort of controlling activity concerning tendering 

procedures – I check whether subsidiaries’ 

pricing complies with expectations from the 

proprietors and the Hungarian management. 

According to the organisational concept, 

health and safety, quality management and 

environmental management duties are to 

be handled by the Technical Directorate. 

Furthermore, the controlling of warranty and 

defect liability activities is also to form an integral 

part of the Directorate’s job.

M: Controlling seems to form a major part of your 

job. From this, some would conclude that things 

have not been going in the right direction so far.

ZP: A change management process had to 

be introduced, while existing procedures and 

systems had to be audited, since there were 

some problems regarding operation. Under 

today’s unstable circumstances, our mission is 

to establish an optimised operating mechanism 

on both the company group and the holding 

company level, which meets the proprietors’ 

expectations. 

M: Where would you position Colas on the 

current construction industry market?

ZP: On the civil engineering market, we are 

among the first three to five companies. However, 

we are clearly in the top three considering 

professionalism. Nevertheless, in the current 

market situation we also have to focus on our 

survival capabilities. Being a multinational 

company is an enormous advantage in this 

respect, but we have to put a lot of effort into 

ensuring the company’s survival on its own. 

Being able to guide Colas in a way to make 

professionalism our chief principle was a great 

achievement by former managements.

lehet vonni, hogy eddig nem jó irányba 
mentek a dolgok.
Pz: el kellett kezdeni egy változásme-
nedzsmentet, és át kellett világítani a 
folyamatokat és kialakult rendszereket, 
mert baj volt a működéssel. Nekünk az 
a feladatunk, hogy a változó körülmé-
nyek között a tulajdonosi elvárásokba 
illeszkedő, optimálisan működtethető 
mechanizmust hozzunk létre mind 
cégcsoport, mind pedig holdingvállalat 
szinten. 
M: Ütközött bármilyen ellenállásba mun-
kája során a kollégák részéről?
Pz: Meg merem kockáztatni, hogy ennyi 
első osztályú mérnököt koncentráltan, 
egy cégcsoportban még nem láttam. 
Nagy erénye az elődeinknek, hogy 
kiemelt szempontként kezelték, hogy 
a pozíciókat kiváló szakemberekkel 
töltsék fel. ez óriási potenciál a cég bir-
tokában. A probléma a szervezettséggel 
és folyamatokkal volt, amiket a változó 
körülményekhez kell igazítani. Kénytele-
nek vagyunk egy magas fordulatszámon 
pörgő, megszokott környezethez képest 
visszaeső, centralizáltabb rendszerhez 
alkalmazkodni.
M: Miben kell még fejlődnünk?
Pz: A vállalat üzemeltetése túlzó és 
pazarló volt több tekintetben is. ezt 
kell most a kor és a piaci környezet igé-
nyeinek megfelelően átalakítani. Azok 
a magánpiacon működő, forgalom és 
humán erőforrás tekintetében közepes 
méretű magáncégek, ahonnan jöttem, 
rugalmasabbak voltak, de természetes, 
hogy egy multinacionális óriásvállalat 
kevésbé fürgén tud reagálni a válto-
zásokra. A tulajdonosi elvárásoknak 
megfelelve át kell dolgozzuk a szabá-
lyozási rendszert. Nagyon jó szerkezetű 
riportok vannak például használatban 
a cégcsoportnál, de jogos kritika, hogy 
a profitcentrumokon dolgozók idejének 
jelentős hányada jelentésírással megy 
el a napi problémák és feladatok 
kezelése helyett. ezeket a feladatokat 
össze kell hangolni és optimalizálni kell. 
egy másik hiányosság ezzel kapcso-
latban, hogy míg az információ felfelé 
gördülékenyen halad, a szolgáltatott 
információk alapján meghozott dönté-

sek ellenkező irányban már kevésbé 
jutnak célba. 
M: Hova helyezné el a Colas-t a mai 
magyar építőipari palettán?
Pz: A mélyépítő piaci szegmens tekin-
tetében az első három–öt cég között 
vagyunk, a szakmaiság szempontjából 
azonban egyértelműen az első három 
helyezett között foglalunk helyet.  
A jelenlegi piaci viszonyok miatt viszont 
azt is figyelni kell, hogy milyenek a 
túlélési képességek. óriási előny ebből 
a szempontból, hogy nemzetközi cég 
vagyunk, de sokat kell tennünk azért, 
hogy a jelenlegi helyzetben önállóan is 
életben tudjunk maradni. óriási erénye 
az elődeinknek, hogy sikerült a Colas-t 
úgy irányítaniuk, hogy a szakmaiság 
legyen a fő szempont.
M: A megújuló energetikai szektorban 
mikor lehet számítani az első kapavá-
gásra?
Pz: Fontos tudnunk, hogy a megújuló 
energetikai technológia egyelőre nem 
piacképes. A fosszilis forrásokból előál-
lított energia olcsóbb, viszont az is tény, 
hogy ezek a források ki fognak merülni. 
A környezetkárosító hatás mellett a 
fosszilis források másik hátránya, hogy 
koncentrált tulajdonosi kör rendelkezik 
felettük. Nem vagyunk még azon a 
szinten, hogy 25–50 éves relációban 
gondolkodjunk az energiaellátásról. egy 
másik fontos tényező, hogy egy nagyon 
dinamikusan fejlődő technológiáról van 
szó. Ami egy éve még fejlett technológiá-
nak számított, az ma már lehet, hogy el-
avult. egyelőre az az elsődleges célunk, 
hogy mérnöktudást szerezzünk ebben 
az iparágban. Cégcsoport szinten ez 
már fejlettebb szintű, a Colas-nak Fran-
ciaországban van egy kristályos techno-
lógiájú napelem-gyára. Magyarország-
nak a geotermikus és bioenergetikában 
van nagy előnye, de egyelőre biztos, 
hogy a hibrid technológiák nyernek teret, 
vagyis először az egymást kiegészítő 
technológiák fognak elterjedni, tehát 
a mi életünkben elsődlegesen ebben 
kell gondolkodnunk. Aztán 50 év múlva 
majd meglátjuk.
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„TorTáK, róZSáK, ÉGő  
GyerTyáK, S NÉHáNy SZíVből JöVő KíVáNSáG…”

LGT
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60 years of colas-alTerra 

 Alterra celebrated the 60th anniversary of 
its predecessor’s foundation in October. 
On this occasion, a grandiose celebration was 
held on the Európa Ship with participation of 
our current and former colleagues, as well as our 
business partners.
During the boat trip, CEO Mr. László Görbedi 
presented two of the company’s major projects: 
the Budapest Central Wastewater Treatment 
Plant and the North Pest Wastewater Treatment 
Plant. Complimentary speeches were delivered 
by József Pavelka, Director of Közmű- és 
Mélyépítő Vállalat, Mr. Gábor Szöllősi, the 
Regional Director of Alterra Kft, Mr. Béla Juhász, 
the Managing Director of Alterra Kft and Mr. 
László Görbedi, the CEO of Colas-Alterra.
Speakers commemorated the great 
challenges of the past, and highlighted: one 
of the cornerstones of unbroken growth is the 
company’s collective, who have contributed 
to the 60 successful years with their 
professionalism, experience and enthusiasm.
The event hosted a charity tombola – the entire 
amount raised was donated to the Meals for 
Children Foundation.

egy	kis	történelem
Társaságunk elődje 1951 októberében jött 

létre Csatornaépítő Vállalat néven. Néhány 

átnevezés és átszervezés után 1968-tól a 

Közmű- és Mélyépítő Vállalat nevet viselte, 

1989-től pedig AlTerrA Közmű- és Mélyépí-

tő Vállalat lett.

A rendszerváltás után az állam mint tulaj-

donos, elhatározta az AlTerrA Közmű- és 

Mélyépítő Vállalat privatizálását. A gazdasági 

társasággá történő átalakulás első lépése-

ként a Vállalat 1991-ben megalapította az 

AlTerrA Építőipari Kft-t. A privatizáció során 

a cég szakmai befektetőhöz, a francia  

ColAS SA-hoz került. ezt követően az Alter-

ra Kft. dinamikus fejlődésnek indult. 2009-

ben újabb változás történt, létrejött a ColAS-

AlTerrA Zrt., amely a nehéz piaci helyzetben 

is sikeres éveket mondhat magáénak.

MInDEn cÉG ÉLEtÉBEn adódhat olyan 
alkalom, melyet szeretne megosztani a szá-
mára fontos partnerekkel, munkatársakkal. 
ez az idő nálunk most ősszel érkezett el: 
az Alterra elődje októberben ünnepelte 
alapításának 60 éves évfordulóját. 
ez alkalomból az Alterra nagyszabású, 
szakmai rendezvénnyel egybekötött 
ünnepséget szervezett az európa hajón 
régi és jelenlegi munkatársaink, vala-
mint partnereink részvételével. 
A hajóút során Görbedi lászló vezérigaz-
gató úr két jelentős munkánkat mutatta 
be: a budapesti Központi Szennyvíz-
tisztító Telepet, valamint az Észak-pesti 
Szennyvíztisztító Telepet. Az ünnepségen 
köszöntőt mondott Pavelka József úr, a 
Közmű- és Mélyépítő Vállalat igazgatója, 
Szöllősi Gábor úr, az Alterra Kft. területi 
igazgatója, Juhász béla úr, az Alterra Kft. 
ügyvezető igazgatója, valamint Görbedi 
lászló úr, a Colas-Alterra vezérigazgatója. 
A beszédben megemlékeztek a múlt 
kihívásairól és kiemelték: a töretlen 
fejlődés egyik alapja a társaság kollek-
tívája, akik szakmai tudásukkal, tapasz-
talatukkal, szorgalmukkal járultak hozzá 
ehhez a sikeres 60 évhez.
A köszöntőbeszédek után, pompás vacso-
ra mellett kötetlen beszélgetésekkel telt 
az est a partnerek és munkatársak között, 
megalapozva a későbbi eredményesebb, 

hatékonyabb együttműködést. A jó 
szórakozáshoz Mózes Tamara és a botos 
quartett zenével, a Hypnology dance Crew 
burleszk előadással járult hozzá.
A rendezvényen jótékonysági tombola volt, 
melynek teljes bevételét a Gyermekétkez-
tetési Alapítvány javára ajánlottuk fel.
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Új bánya a
dunántúlon	

^
Kesztölc
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A cOLAS-ÉSzAKKŐ 2011. szeptem-
ber 1-jén vásárolta meg a Kesztölcön 
található mészkőbányát. A társaság tu-
lajdonában  működő kőbányák száma ti-
zenkettőre emelkedett, az új szerzemény 
az első a dunántúlon.  A Kesztölc I. nevű 
mészkőbánya területe a Pilisi-hegyek 
elnevezésű tájegység északnyugati ré-
szén található. A terület a Pilisi-hegyekre 
jellemző, szerkezeti-morfológiai szem-
pontból töréses sasbérc, amelyet árkok 
és repedések tagolnak. A Pilis fő része 
kb. 200 millió éve keletkezett dachsteini 
mészkőből. 
A bánya teljes egészében Kesztölc 
külterületén, a községtől kb. 1 km-re 
északnyugati irányban található.  
A bányát leányvár után a 10-es sz. útról 

new quarry in TransDanubia  

   Colas-Északkő Kft purchased the 

limestone quarry located at Kesztölc on 

1 September 2011, raising the number of 

opencast mines operated by the company to 12. 

However, the newly acquired quarry is our first in 

the Transdanubian region. 

The plant has no stationary technology installed. 

Colas-Északkő is to manage production 

with its fleet of mobile crusher and screener 

equipments, which has undergone significant 

upgrades in recent years. The plant is capable 

of producing NZ 0/4, NZ 4/11, NZ 11/22 and 

NZ 22/32 fraction asphalt aggregates, while 

0/22, 0/32, 0/56 and 0/80 fractions serve 

as base materials for various road and railway 

foundation works.

Employees of the Szob plant are currently 

carrying out necessary bush cutting and 

landscaping works in order to enable a smooth 

start-up in early 2012.

a 117-es sz. útra letérve lehet megközelí-
teni. A bánya megközelítése szerencsére 
nem igényli a Kesztölc községen való 
áthaladást.
Az üzemben nincs telepített fix technoló-
gia. A termelést az elmúlt években jelen-
tősen bővített mobil törő és osztályozó 
gépekkel oldja meg a Colas-Északkő Kft. 
A gyártás során aszfalt alapanyagnak NZ 
0/4, NZ 4/11, NZ 11/22 és NZ 22/32-es 
frakciókat tudunk előállítani, továbbá 
0/22, 0/32, 0/56 és 0/80-as frakciók 
készülhetnek a különböző út- és vasút-
építési alapozási munkákhoz. 
Az idén a szükséges bozótirtást és 
területrendezést végzik el a szobi üzem 
dolgozói a jövő év eleji zökkenőmentes 
indulás érdekében.

A ColAS-ÉSZAKKő 
2011. SZePTeMber 1-JÉN VáSárolTA 

MeG A KeSZTölCöN TAlálHATó MÉSZKőbáNyáT. A 

TárSASáG TulAJdoNábAN MűKödő KőbáNyáK SZáMA 

TIZeNKeTTőre eMelKedeTT.

A dachsteini mészkő a kelet-alpi szerke-
zeti egységben – Magyarországon a du-
nántúli-középhegységben és a duna bal 
parti rögökben – általánosan előforduló, 
többnyire a fődolomitra települő, felső 
triász (felső karni–rhaeti) korú formáció, 
illetve az ezt alkotó karbonátos kőzet. 
Színe többnyire világosszürke. Teljes 
rétegvastagsága 700–1000 m. Alsó, a 
fődolomit felé átmeneti jellegű szakaszát 
„átmeneti rétegek”, illetve „fenyőfői tago-
zat” néven különböztetik meg.
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  fotó: Vibihál K. Balázs

budapesti
útfelújítások

 2011-ben

A ColAS ÚT 2004 óTA FolyAMAToS 
rÉSZTVeVőJe A budAPeSTI uTAK FelÚJíTáSáNAK,  
ÉS IdÉN IS SIKereSeN PályáZoTT A budAPeST FőVároS FőPolGárMeSTerI HIVATAl 
KöZbeSZerZÉSI elJáráSAIN.
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2011-BEn A FELújítÁSOKAt a már 
megszokott csoport rendszer szerint írták 
ki. ez 8 csoportban 30 utcát, útszakaszt 
jelentett. A kiírásra került 8 csoportból 
cégünk 5 csoportban diadalmaskodott. 
Az értékelési szempontok a legkedvezőbb 
ár és a legrövidebb átfutási idő voltak.
A kivitelezés szeptemberben indulha-
tott meg, szinte egy időben 4-5 munka-
területen.
A felújítandó útszakaszok budapest kilenc 
kerületét érintik és 1 200–28 000 m2 
felületű átépítéseket foglalnak magukba. 
A felújítás műszaki tartalma útszakaszról 
útszakaszra lényegesen eltér egymástól. 
Jellemző a két réteg aszfaltburkolat-csere, 
lokális pályaszerkezet javításokkal, de 

5-6 projekt esetében teljes rétegrendű 
pályaszerkezet-csere volt a kiirt felújítási 
technológia.
A felújításokat a korábbi években meg-
szokott rövid határidő jellemzi, mely egy 
adott utcában nagy gépi és fizikai erőfor-
rás jelenlétét igényli. A felújításoknál a 
határidő tarthatósága megkívánta, hogy 
a projekteken egy időben 2-3 aszfalt-
bedolgozó géplánc, 4-5 aszfaltmaró gép, 
45-50 tehergépjármű, 25-30 munkagép, 
ill. 250-300 fős fizikai létszám végezzen 
bontási és építési feladatokat.
Az idén még nagyobb figyelmet kapott a 
kerékpársávok kialakítása, ami részben 
önálló sávkialakítást jelentett, de jellem-
zőbb a kerékpárosok sávjának burkolati 

jellel való lehatárolása a haladó sávból. 
A XI. kerületi bogdánfy utcában piros 
kopóréteg beépítésével lett optikailag 
elválasztva a kerékpársáv az útpályától 
az útkeresztezések, ill. gyalogos szigetek 
szintbeli átvezetéseinél.
reméljük, a teljes felújítási munkák 
határidőre történő befejezése után a 
közlekedők örömmel veszik birtokukba 
a megújult útpályákat, kerékpárutakat 
és -sávokat.

buDaPesT roaD reconsTrucTions in 2011

 On commission from Budapest City Hall, 
the Central Hungarian Regional Directorate 
of Colas Út Co. Ltd. has been involved in the 
reconstruction of the capital’s busiest roads 
since 2004.
In 2011, reconstruction tenders were announced 
in accordance with the usual group system, 
affecting 30 streets arranged into eight groups. 
Out of these eight groups, Colas Út was awarded 
five. Major evaluation criteria consisted of 
the most favourable price and the shortest 
construction period.
Road sections to be reconstructed are located in 
nine different districts of Budapest, and involve 
reconstruction works of surfaces between 1 200 
and 28 000 m2. Technical specifications largely 
vary between different sections. Replacement of 
two asphalt layers with local pavement structure 
rectification has been one of our more typical 
undertakings. However, in case of five or six 
projects, the reconstruction technology specified 
in the tender entailed replacement of the 
complete pavement structure.

a	kivitelezés	17	utcát	érint,	melynek	együttes	műszaki	tartalma	az	alábbi:

felújítás hossza, felülete 11 044 fm, 112 000 m2

Főbb anyagok 

hengerelt aszfalt 31 800 tonna

öntött aszfalt 910 m3

beton 12 800 m3 

ágyazat 13 450 m3

szegély 27 330 fm

egyéb

aszfalt járda 19 800 m2

bazaltbeton buszmegálló 1 542 m2

aszfalt buszmegálló 1 420 m2

szerelvények szintbehelyezése 1 520 db

burkolati jel festése 4 200 m2

A PÁLyÁzAtnÁL 
Az ÉrtÉKELÉSI 
SzEMPOntOK A  
LEGKEDVEzŐBB 
Ár ÉS A LEGrö-
VIDEBB ÁtFutÁSI 
IDŐ VOLtAK.
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  István Harai was born in Transylvania in 1963. After graduating from the Brasov Lyceum of Mechanics, 
he found occupation in the field of maintenance and technical services. Following his relocation to Hungary 
in 1990, he was employed by TNT Express Worldwide, fulfilling logistical and shipping duties. In 1993, István 
joined Karlstad – during the 10 years he spent there, the single firm evolved into a company group. Besides 
operational and technical supervisory tasks, he oversaw introduction of the ISO quality management system 
and establishment of a new repair base. Meanwhile, he gained a degree in foreign trade and transport 
management.
Working as technical director, he first came in contact with Colas in 2003 concerning a motorway project. 
This was the time he left the Karlstad group and joined Hídtransz. As a manager, he was responsible for re-
organisation of the company and the optimisation of various processes.
István is fluent in Romanian, English, German and French. He considers himself a true team player. From his 
assignments so far, he found the most joy in those where he got a free hand to achieve goals set jointly with 
his colleagues. István regards human resources the firm’s greatest asset, therefore he would like to set up a 
team where members look upon the company as if it was their own.

equiPmenT DirecTor aT The holDing comPany

HArAI IStVÁn LÁSzLÓ 1963-ban szü-
letett erdélyben, nős, egy gyermek apja. 
A brassói mechanikai líceumot elvégezve 
műszaki és karbantartási területen 
helyezkedett el. 1990-ben telepedett 
le Magyarországon, ahol a TNT express 
worldwide vállalatnál szállítmányozási 
és fuvarozási feladatokat látott el. 
1993-ban csatlakozott a K-Sped Kft.-hez, 
ahol az ott töltött 10 év során a vállalat 
cégcsoporttá nőtte ki magát. Itt az évek 
során különböző üzemeltetési, ügyvezető 
igazgatói, műszaki felügyeleti feladatai 
mellett az ISo minősítés bevezetése és 
egy új szervizbázis létrehozása felett is 
bábáskodott. ez alatt felsőfokú külkeres-
kedelmi és áruforgalmi szakképesítést, 
majd árufuvarozó szakmai vezetői szak-
képesítést szerzett.
2003-ban került kapcsolatba először a 
Colas-szal egy autópálya-építés kapcsán. 
A K-Sped csoporttól ekkor került a Híd 
Transz Kft.-hez. Cégvezetőként többek 
között a vállalati rendszer korszerűsí-
téséért, átszervezéséért, a különböző 
folyamatok optimalizálásáért volt felelős.
István kiválóan beszél románul, angolul, 
de akkor sem jön zavarba, ha németül 
vagy franciául kell megszólalnia. Igazi 
csapatjátékosnak vallja magát. eddigi 
feladatai közül azokat szerette leginkább, 
amelyekben szabad kezet kapott, és 
társaival együtt érte el a közösen kitűzött 
célokat. Számára a cégnél a humán 
erőforrás a legnagyobb érték, ezért olyan 
csapatot szeretne kialakítani, ahol a mun-
katársak saját magukénak érzik a céget.

szerző: Szakács-Fehérváry Gábor
  fotó: Harai István László

a holdingvállalatnál
Gépészeti  igazgató  

ÚJ PoZíCIó JöTT lÉTre A ColAS-
HuNGárIáNál, A GÉPÉSZeTI IGAZGATóNK HArAI ISTVáN láSZló.
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szöveg: Szakács-Fehérváry Gábor
  fotó: THINKSTOCK

A ColAS CÉGCSoPorT 
VeZeTőI IS KÉPVISelTÉK 
MAGuKAT A NAGy ÉrdeKlődÉSSel KíSÉrT 

IdeI NeMZeTI KöZleKedÉSI NAPoKoN.

2011	
Nemzeti Közlekedési Napok

A SIÓFOKOn zAjLOtt rendezvényen 
idén is részt vettek a közlekedési intéz-
ményrendszer döntéshozói, valamint a 
vállalkozások vezetői és szakértői.  
A háromnapos konferencián plenáris 
előadások, kerekasztal-beszélgetés és 
szekcióülések során vitatták meg a köz-
lekedéspolitika és a hétköznapi gyakorlat 
aktuális kérdéseit.
Értékeink védelmében – az idei kon-
ferencia alcíme szerint a résztvevők 
a közlekedésfejlesztési, üzemeltetési, 
szabályozási és hatósági feladatokat, 
ezen belül a közlekedőkkel, biztonságuk-

kal, a környezettel és egészségünkkel 
kapcsolatos kérdéseket vitatták meg. 
A legnagyobb érdeklődést kiváltó 
témakörök az értékközpontú fejlesztés 
és üzemeltetés, az értékmegőrzés 
szabályozási és hatósági lehetőségei, 
a települések – különös tekintettel a 
határokkal kettészakított települések – 
életközösségének gazdasági, társadalmi 
egységének, funkcionalitásának helyreál-
lítása és fenntartása voltak.
 dr. Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium államtitkára az érték- és 
érdekegyeztetési folyamatok, stratégiák 

és gyakorlatok témakörében vezetett 
kerekasztal-beszélgetést.
A konferencia zárszavában Schváb 
Zoltán, az NFM közlekedésért felelős 
helyettes államtitkára kiemelte, hogy 
a közlekedési kormányzat minden 
korábbinál szorosabb együttműködésre 
törekszik a háttérintézményekkel és a 
felügyelete alá tartozó gazdasági társa-
ságokkal, és hangsúlyozta, hogy nyitott 
a szakmai és társadalmi szervezetek 
véleményének figyelembe vételére 
a döntések előkészítésében és a progra-
mok végrehajtásában.

  Similarly to previous years, decision 

makers of the traffic administration system, as 

well as leaders and experts from contractors 

participated in this year’s event held in Siófok.

Protecting our values – in line with the motto of 

this year’s conference, participants discussed 

traffic development, operation, regulation and 

authority duties, including safety, environmental 

and health issues.

Dr. János Fónagy, Minister of State for National 

Development headed round table talks on the 

reconciliation of interests and values, focusing 

on related procedures, strategies and practices.

Zoltán Schváb, Deputy State Secretary of 

the Ministry of National Development in 

charge of transport, highlighted that these 

days the traffic administration is committed 

to build out an even closer cooperation with 

background institutions and companies under 

its supervision than in the past.

naTional Traffic Days 2011 
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A MűeMlÉKeKbeN eGyIK 
leGGAZdAGAbb VároSuNKbAN, KőSZeGeN dolGoZuNK.

szöveg: Nagy Péter
   fotók: Nagy Péter, Szemes Tibor

Történelmi 

modern infrastruktúra		
környezetben
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BEFEjEzÉSÉHEz KözELEDnEK 
Kőszeg történelmi belvárosának 
rekonstrukciós munkái, melyek 2011 
márciusában kezdődtek a Colas Út Zrt. 
kivitelezésében.
A munkák során a Jurisics tér burkolatát 
teljesen elbontottuk. A korábbi burkolat 
részben bazalt kiskocka kő, részben 
aszfalt volt. A bazaltburkolatot az önkor-
mányzat által kijelölt helyre szállítottuk, 
majd tisztítás után az új burkolat építésé-
nél felhasználtuk. A bontási munkákat a 
közműhálózat rekonstrukciója követette. 
átépült a szennyvízhálózat egy része, új 
csapadékvíz-elvezető rendszer épült, va-
lamint kiépült a díszvilágítás, térvilágítás 
és az öntözőrendszer energiaellátása 
is. A tér a belváros régi utcaképéhez illő 
gránitlapokból, gránit és bazalt kiskocka 
kövekből készült új burkolatot kapott. 
A bontási, illetve építési munkák több 
ütemben készültek, hogy biztosítsuk a 
téren található épületek, intézmények, 
üzletek folyamatos megközelíthetőségét. 
A tavasztól késő őszig terjedő időszakban, 
hétvégenként szinte folyamatos progra-
mokkal, rendezvényekkel (várszínház, ost-
romnapok, szüreti felvonulás, orsolya-napi 
vásár stb.) várja a város az ide látogatókat. 
A rendezvények idejére a kivitelezési mun-
kákat fel kellett függesztenünk. A felújítás 
alatt álló tér is gyakran szerepet kapott 
a rendezvények lebonyolításában, ezért 
különösen fontos volt, hogy folyamatosan 
rendezett, biztonságos közlekedésre alkal-
mas állapotot biztosítsunk.
A kivitelezési munkákat nehezítette, hogy 
az alépítményi munkák során – a város 
ókori, középkori történelmi múltja miatt 

– szinte mindenütt régi falak, csatornák 
maradványaiba, középkori leletekbe 
ütköztünk, így szinte folyamatos régészeti 
szakfelügyelet mellett kellett dolgoznunk. 
Sok esetben az építendő közművezetékek 
tervezett nyomvonalát a feltárások után a 
helyi körülmények, adottságok figyelembe-
vételével módosítani kellett.  
A feltárt falak nyomvonalának egy részét 
az új burkolatban is bemutattuk, mint 
például az egykori temetőt és a régi gim-
názium falait. 
 A Kulturális örökségvédelmi Hivatal mun-
katársai – tekintettel a város történelmi 

  Reconstruction works performed by 

Colas Út Zrt ongoing since March 2011 are 

nearing completion in the historical city centre 

of Kőszeg.

Works entailed the complete removal of 

the old pavement – consisting of basalt 

cobblestone and asphalt surfaces – on Jurisics 

square. Demolition works were followed by 

reconstruction of public utilities. Sections of 

the wastewater network were remodelled and a 

new rainwater drainage system was built, while 

the power supply for the decorative lighting, 

public lighting and sprinkler systems was 

installed. The square’s new pavement is made 

up of granite paving stone blocks fitting into 

the old street view of the city centre, as well 

as granite and basalt cobblestone. The square 

currently undergoing reconstruction often 

provides the venue for various events held in 

Kőszeg, therefore maintaining a well-organised 

work site and providing safe circumstances for 

traffic were among top priorities.

During the excavation phase, the job was 

regularly hindered by discoveries of medieval 

relics and old wall and duct remains, thus 

we had to perform the works under constant 

archaeological supervision. Some of the 

uncovered wall remains – for instance, parts 

of the former cemetery and the old grammar 

school – were presented in the new pavement. 

Experts from the National Office of Cultural 

Heritage paid particular attention to the 

investment due to the city centre’s role in 

preserving the historical atmosphere of Kőszeg.

moDern infrasTrucTure in 
hisTorical surrounDings

múltját megőrző belvárosi környezetre – ki-
emelten kezelték a beruházást. Több eset-
ben az ő útmutatásuk szerint kellett építés 
közben a tervező bevonásával műszaki 
módosításokat végrehajtani. A térburkolat-
építési munkák befejezését követően fák 
és cserjék telepítésével, új utcabútorok 
elhelyezésével és díszvilágítás építésével 
válik teljessé a Jurisics tér felújítása.
A térhez kapcsolódó öt utca burkolata 
és csapadékvíz-elvezető rendszere 
szintén megújult. bazalt kiskockaköves 
burkolatot kapott a rajnis, Táblaház, 
Schneller, Chernel, valamint a Városház 
utca. A rajnis utca elején a burkolat alatt 
található a régi falazott híd boltozata, 
melyet monolit vasbeton lemez építésé-
vel kellett megerősíteni. A Schneller utca 
kivitelezését nehezítette, hogy a meglévő 
közművek sűrűn egymás mellett helyez-
kedtek el, és régi, kőből készült falak 
áttörésével, a tervtől eltérő nyomvonalon, 
csökkentett keresztmetszettel lehetett 
csak a csapadékcsatornát megépíteni.
A projekthez kapcsolódóan szilárd 
burkolatot kapott a Jurisics teret a 
Várkörrel összekötő diák-köz. Itt egy 
új, Magyarországon még sehol nem 
alkalmazott „Pest-buda” fantázianevű 
térkő került beépítésre, amely a bazalt 
kiskockakőhöz hasonló, ívelt mintában 
rakható, azonban sokkal gyorsabban és 
kisebb költséggel kivitelezhető.
A rekonstrukciós munkák keretében új 
növények telepítésével, öntözőrendszer, 
valamint térburkolat építésével megújult 
a várárok Chernel utca és Városház utca 
közötti szakasza is.
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AZ üTeMeZÉS SZerINT HAlAd  
AZ M3-AS AuTóPályA ColAS-HuNGárIA álTAl ÉPíTeTT HAT HídJA.

Gerendát
emelünk az M3-ason   
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Az M3-AS AutÓPÁLyA nyírEGyHÁzA–
49-ES Sz. út közötti szakaszon a hídépí-
tés és kivitelezésének kezdése térben és 
időben is két részre oszlik.  
A III. szakaszon öt híd található. Szelvény 
szerint haladva: egy mezőgazdasági 
földút-átvezetés az autópálya felett, két 
vízfolyásos keresztezés, majd két helyen 
meglévő közutak keresztezése. Az utóbbi 
kettőnél az első felüljáróként, míg az utób-
bi keresztezés aluljáróként lett megtervez-
ve. Szerkezetileg hasonló mind az öt híd: 
fúrt cölöpalapozással – F500/700 Screw-
Sol, illetve F 800 CFA cölöppel – monolit 
felmenő szerkezettel és előre gyártott 
gerenda-áthidalásokkal készülnek.
A kivitelezést ezen a szakaszon az 
áttervezések, majd a hatósági, mérnöki 
és megrendelői jóváhagyások és enge-
délyek miatt csak idén augusztusban 
tudtuk elkezdeni. A távolabbi hidaktól 
indulva készültek folyamatosan először 
a próbacölöp csoportok, majd a sikeres 
próbaterheléseket követően a szerkezeti 
cölöpözések. Mivel egy géplánccal tör-
tént a cölöpözés, ezért a géplánc haladá-
sát követve vonulhattak föl folyamatosan 
a szerkezetépítők is.
először a 2539 j. híd építését kezdtük 
el, amely egy kéttámaszú felüljáró. Itt a 
4105 számú közutat az autópálya 28,80 
m-es gerendákkal hidalja át. A hídnál 
a cölöpösszefogók építését követően 
jelenleg a hídfőket készítjük, amiket négy 
ütemben betonozunk.
ezt követi a négytámaszú 2520 j. alul-
járó. ennél a műtárgynál a két szélső 
támasznál 11-11 db 13,80 m-es, míg a 

középső támasznál 14 db 30,80 m-es 
gerenda biztosítja majd a 4727 számú 
közút pálya feletti zavartalan áthaladá-
sát. A szélső támaszoknál a hídfők, a 
középső támaszoknál az utolsó pillérek 
és szerkezeti gerendák betonozási előké-
születeit láthatjuk jelenleg.
Tovább haladva az építések kezdési 
ütemezése szerint, a két vízfolyás keresz-
tezés következik. Mindkét híd kéttámaszú 
pályahíd, viszonylag kisméretű áthidalá-
sokkal. A máriapócsi vízfolyásnál 10,80 
m, a máriakerti vízfolyás keresztezésénél 
17,80 m-es áthidalást találunk (jelenleg 
még csak a terveken). Az utóbbinál a 
nagyobb támaszközt a vízfolyás keleti 
oldalára betervezett vadátjáró indokolta. 
Mindkét vízfolyásnál mederkorrekció is be 
lett tervezve, azonban idén a szerkezet-
építés előtt csak a kisebbik vízfolyás kor-
rekcióját oldottuk meg, mert a nagyobb 
vízfolyás híd alatti mederrendezése már a 
szerkezetépítés előtt nem volt lehetséges. 
A szakaszon utolsóként a Magy községet 
Pócspetrivel összekötő mezőgazdasági 
földút-átvezetést kezdtük el építeni. Az 
aluljáró kéttámaszú, szokatlanul nagy, 
42,80 m-es gerendákkal lesz megépítve. 
A hídnál a teljes magasságig megépített, 
majd túltöltött és konszolidálódott hát-
töltések lavírsíkig történő visszaszedése 
után készítettük a F 800 CFA cölöpöket. 
A cölöpök visszavésése után jelenleg 
a hídfők készülnek. A III. szakaszon 
decemberre ütemezetten minden hídnál 
gerendaemelést végzünk.
Az I. szakaszon egy négytámaszú hidat 
építünk a 403 számú közút és az M3-as 
autópálya csatlakozásában. A híd szer-
kezete hasonló a fent leírtakhoz, de az 
alapozása előre gyártott, vert cölöpözés-
sel készül. A műtárgyat ez év januárjában 
próbacölöpöztük, majd a középső táma-
szok szerkezeti cölöpjeit augusztusban 
vertük le. Sajnos ennél a hídnál csak 
a középső támaszokkal haladunk terv 
szerint – jelenleg a szerkezeti gerendák 

  On the M3 motorway between Nyíregyháza 
and road 49, construction of bridgeworks has 
been  divided into two phases both in time and 
space. Altogether five bridges are located on 
section III. Proceeding from Budapest towards 
the border we have built: an overpass leading an 
agricultural road through above the motorway, 
two crossings over water courses, and two 
crossings of existing roads. All five bridges are 
similar in structure: they are constructed with 
bored pile foundations – using F500/700 Screw-
Sol and F 800 CFA piles – monolith superstructure 
and pre-fabricated beam spans.
On this section, construction works could only 
be started this August due to re-designing 
procedures and subsequent approvals from 
authorities, the Engineer and the Client.
Construction of bridge no. 2539 was the first 
to be commenced. The motorway spans public 
road 4105 on 28.80 m long beams of this two-
support overpass.
The next in line was the four-support no. 2520 
underpass. At this structure, passage of public 
road 4727 is ensured by 13.80 m long beams at 
the two outer supports (11 pieces, respectively) 
and 14 pieces of 30.80 m long beams at the 
intermediate support.
The next construction works to be launched 
according to the time schedule were the two 
water course crossings. Both are two-support 
motorway overpasses with relatively small spans.
The last bridge construction to be started was 
for the crossing of an agricultural road linking the 
villages of Magy and Pócspetri. The underpass 
comprises unusually long, 42.80 m beams.
On section I, we are constructing a four-support 
bridge at the intersection of public road 403 
and the M3 motorway. Structurally, this bridge 
is similar to the aforementioned ones – however, 
the foundation is prepared with pre-fabricated 
driven piles.

beams are being insTalleD on The m3

betonozási előkészületeit végezve –, 
mivel jelenleg is régészeti feltárások 
akadályozzák a hídfők építését. ezek 
miatt csak a 2012-ben történhet meg a 
híd gerendázása.
Az M3-as autópályán a 2011-es célunk – 
miszerint a beruházás Colas által épített 
szakaszán idén megtörténjenek a geren-
daemelések – megvalósulni látszik.

Az ALuLjÁrÓ 
SzOKAtLAnuL 
nAGy, 42,8 M-ES 
FESztÁVOLSÁGú 
GErEnDÁKKAL 
KÉSzüL.

M3-ason   
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építjük
szennyvízhálózatát	

A TelJeS 
beruHáZáS 
rÉSZe 
Érd NyuGATI 

VároSrÉSZÉNeK,  

VAlAMINT dIóSd ÉS TárNoK 

SZeNNyVíZCSATorNA-HálóZATáNAK 

KIÉPíTÉSe.  
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Az ALtErrA 2011. júnIuS 29-Én 
kötött szerződést az Érd-Kelet szennyvíz-
csatorna-beruházás megvalósítására az 
Érd és Térsége Szennyvíz-elvezetési és 
Szennyvíz-tisztítási Társulattal a Közgép-
euroaszfalt-Colas-Alterra (KeA) Konzorci-
um tagjaként. A teljes beruházás össze-
sen több mint 320 km gerincvezetéket 
és hozzá tartozó nyomott rendszert és 
kb. 22 000 db házi bekötő csatlakozást 
és 16 km szervizútépítést foglal magába. 
A számokból is jól látható, hogy ez 
Magyarország egyik legnagyobb szenny-
vízhálózat-építési beruházása.
A projekt beindítása során az egyik 
legfontosabb feladat az ütemezés és a 
kiviteli tervek elkészítésének elkezdése 
volt. Mindez ebben a projektben is része 
feladatainknak.  A pályázati szakaszban 
megtörtént gondos előkészítésnek 
köszönhetően a konzorciumon belül 
teljesen elhatárolt, önálló műszaki tar-
talommal bíró feladat részesei lehetünk. 
ez az Érd- Kelet 4. számú részvízgyűjtő-
höz tartozó szennyvízcsatorna-hálózat, 
ami közel 35 km vezetékből áll. ebből 30 
km gravitációs csatorna, mely 200–400 
mm közötti szelvényben KG-PVC csővel 
épül, többnyire 2-3 m mélységben, de 
nem ritka a 4 métert meghaladó munka-
árok sem. 
ehhez kapcsolódik majdnem 5 km 
nyomás alatti szakasz, amit zömében 
a közterületi átemelők nyomóvezetékei 
tesznek ki. ezek közül a két legnagyobb 
a d-1 jelű átemelő nyomott vezetéke, 
ami 250 milliméteres KPe cső több mint 
1300 m hosszban, amely a szennyvízhá-
lózat üzembe helyezése és a lakossági 
rákötés után egy átlagos napon 2104 
m3 szennyvizet szállít majd. ezt is jócs-
kán túlszárnyalja az ágnes utcai áteme-
lőhöz csatlakozó 1430 fm hosszú, 315 
mm átmérőjű KPe nyomócső terhelése. 
ez a projekt vége után 4149 m3 vizet 
szállít közvetlenül az érdi tisztító telepre. 
Maximális terhelhetősége a szivattyúk 
teljes kihasználtsága esetén 132 l/s. 
Feladatunk továbbá 2113 db házi bekö-
tő vezeték kiépítése, az érintett utcák 
teljes helyreállítása és mintegy 900 m 
szervizút kiépítése. A munka szerződé-
ses véghatárideje 2013. október vége.

A beszállítói szerződések, a kiviteli 
tervek első ütemének szállítása, a szük-
séges engedélyek és hozzájárulások 
beszerzése, valamint az anyagok és 
egyéb feltételek biztosítása közel két 
hónapot vett igénybe. Csak ezek után, 
szeptember elején jelenhettek meg első 
kotrógépeink a városban. A megrendelő 
rendkívüli megelégedettségére az 
Alterra komoly erővel fogott hozzá a 
feladathoz. A 14. és a 12. Főmérnökség 
a saját, jól felkészült gárdájával és alvál-
lalkozók bevonásával összesen mintegy 
10 helyszínen épít gerincvezetéket és 
folyamatosan, további három utcában 
készíti elő a csatornaépítést a lakosság 
kiértesítésével, a közműhelyzet feltá-
rásával, a bekötő vezetékekhez tartozó 
nyilatkozatok összegyűjtésével és házi 
csatlakozások kiépítésével, hogy csak 
néhányat említsünk.
A duna közelsége és a sok helyen elő-
forduló homokos-kavicsos talajszerkezet 
miatt a mélyebb területeken a megfelelő 
minőség elérése érdekében komoly 
víztelenítésre is szükség van. A talajvíz 
ezeken a területeken -1,5 m körül már 
jelentkezik. 3-4 m mély munkaárok 
esetében ekkora mennyiségű víz nyílt 
víztartással nem kezelhető és teljesen 
ellehetetleníti a megfelelő munkagödör 
kialakítását. A víz fektetési mélység alá 
kényszerítése 6 m mély vákuumkutak 
telepítésével történik. Jelenleg is nyolc 
gépház üzemel a területen, melyekhez 
egységenként 40-50 db kút tartozik.
A készültségi fokot tekintve november 
elejére több mint 3 km vezeték épült 
meg. A kivitelezéssel párhuzamosan zaj-
lanak a minőségvizsgálatok. ehhez tar-
toznak pl. a tömörségvizsgálatok, amit a 
Colas labor a napi munkaterület-látoga-
tások során elvégez, valamint a kamerás 
diagnosztikai vizsgálat, geodéziai bemé-
rés, a víztartási és nyomáspróba. 
A megrendelőnk az elkészült csatornákat 
szeretné folyamatosan a lakosság számá-
ra is elérhetővé, használhatóvá tenni. Hogy 
az üzembe helyezési eljárások mielőbb 
megkezdhetőek legyenek, a kivitelezés a 
lehetőségekhez képest olyan csatorna-
szakaszokon kezdődött, melyek meglévő, 
üzemelő befogadóval rendelkeznek.

A munka természete és körülményei 
nem egyszerűek, mégis azt gondolom, 
minden feltétel adott ahhoz, hogy meg-
rendelőink megelégedettsége mellett 
kiváló minőségű munkát adhassunk át.

  The complete investment includes over 
320 km of backbone pipeline with the related 
pressurised network, as well as approximately  
22 000 domestic connections and the 
construction of 16 kilometres of service 
roads. The mere numbers make it clear: this is 
one of Hungary’s largest wastewater network 
development projects.
Thanks to careful preparation in the tendering 
stage, we have been assigned a completely 
separate task having independent technical 
content within the Consortium: the wastewater 
network belonging to the Érd-East no. 4 sub-
catchment, comprising nearly 35 km of pipeline. 
Some 30 km of that is composed of gravity drains, 
constructed from 200-400 mm cross-section 
KG-PVC pipes, mostly 2-3 m deep underground; 
however, work pits often exceed 4 m in depth.
Gravity drains are connected to 5 km of 
pressurised sections, mostly made up of transfer 
stations’ pressure lines. Our tasks also include the 
establishment of 2113 domestic connections, the 
complete reconstruction of affected streets, and 
the construction of some 900 m of service roads. 
The contractual deadline for the works is the end of 
October 2013.

one of hungary’s largesT wasTewaTer 
neTworks unDer consTrucTion by colas 

legnagyobb		

A PrOjEKt 
öSSzESEn töBB  
MInt 320 KM 
GErInc-VEzEtÉKEt 
ÉS HOzzÁ 
tArtOzÓ nyOMOtt 
rEnDSzErt, 
MIntEGy 22 000  
HÁzI BEKötŐ 
cSAtLAKOzÁSt 
ÉS 16 KM 
SzErVIzútÉPítÉSt 
FOGLAL MAGÁBA.
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Az M3-AS AutÓPÁLyA 234+238–
268+000 km szelvények közötti szaka-
szának kivitelezése fontos állomáshoz 
érkezett 2011. szeptember 30-án.  
A 33,8 km-nyi főpálya teljes egészén 
megtörtént a munkaterület átadása, 
melyet elsősorban a régészeti feltárások 
elhúzódása hátráltatott, de a Colas-Hun-
gária Zrt. összesen mintegy 11 kilométer-
nyi munkaterületéről elmondható, hogy 
zavartalanul folyhatna a kivitelezés. 
Jelentős előrehaladást tudunk felmutatni 
a földműépítés területén, ahol októberre 
közel 70%-os készültséggel, 1,7 millió 
köbméternyi beépített tömeget számol-
hattunk el a megrendelő felé talajcsere-, 
töltés-, javítóréteg- és védőréteg-építés 
formájában. Szintén látványos a haladás 
az útalap-építés esetén, ahol 1500 
tonna/nap feletti átlagot értünk el 
feszültségmentesített C12/15 beton bur-
kolatalap építésében. összességében  
18 616 m3 cementes útalap bedolgozása 
készült el az eredetileg CKt réteggel 
tervezett pályaszerkezetből, mely a költ- 
ségvetési mennyiség 31,7%-a. A cső-
átereszek többsége a helyére került, a 
hossz- valamint keresztszivárgók és 
csatornák készültsége is 50% feletti.  
A munkaterületünket három helyen is 
keresztező Ø300-as „román” gázszállító 
vezeték kiváltása – amelyet előzetesen 
a legnehezebb feladatnak tartottunk 

– megtörtént, műszaki átadása folyamat-
ban van. lezárult továbbá mind az öt 
öntözőtelepi kiváltás műszaki átadása.
Az utóbbi idők egyik fontos eseménye, 
hogy megrendelést kaptunk konzorci-
umi partnerünktől, a Közgép Zrt.-től a 
szakaszukon található főpálya pálya-
szerkezetének megépítésére. Az aszfalt 
próbaszakasz építésére a Colas-Hungária 
a Strabaggal közös gépláncot hozott létre 

szöveg: Szabó Máté
 fotó: Szabó Máté

			Pályaszerkezet-építés					
az
	M3-ason
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  One year after launching the works, 
handing over of the site is now complete on 
the entire main carriageway, enabling works to 
proceed undisturbed on Colas-Hungária’s section.
We managed to achieve significant progress 
regarding earthworks – until October, some 1.7 
million cubic metres of built-in material was 
submitted to the Client for compensation in the 
form of soil replacement, embankments, improving 
and protective layers, indicating a 70% completion 
level. Progress is also spectacular with respect 
to road base construction, where we averaged 
over 1500 tonnes/day in building the unstressed 
C12/15 concrete pavement base course. On 
aggregate, 18 616 m3 of cement-bound road base 
has been completed from the pavement structure 
originally designed with a layer of CKt.
One of the key events of recent months is that 
we have received an order from our consortium 
partner, Közgép Zrt, for construction of the main 
carriageway pavement structure on their section. 
Colas-Hungária and Strabag established a joint 
paving team to complete the required asphalt 
trial section, with both companies delegating an 
asphalt paving crew and two rollers to the unit. We 
expect that Hungary’s longest stretch of motorway 
will be available for those visiting their relatives 
during next year’s Christmas holidays.

PavemenT sTrucTure consTrucTion 
running on The m3 

A FőPályA TelJeS HoSSZáN 
áTAdTáK A MuNKATerüleTeT, íGy ZAVArTAlANul FolyHAT  

A KIVITeleZÉS A ColAS-HuNGárIA SZAKASZáN. 

1–1 aszfalt finisheres csapatot és 2–2 
hengert delegálva az egyesített különít-
ménybe. A közös munka 2011. október 
26-án kezdődött a bal pálya 243+400–
243+600 km sz. közötti aszfalt alapréteg 
terítésével. November 3-án délután saját 
szakaszunkon is megkezdtük a főpálya 
aszfaltozását, immáron cégcsoporton 
belüli alakulattal. Tekintettel arra, hogy 
társaságunk benninghoven TbA 4000 u 
C típusú aszfaltkeverője fogja biztosítani 
a teljes autópálya-szakasz aszfaltigényét, 
elmondható, hogy a Colas-Hungária Zrt. 
vállalja a legnagyobb részt a C.S.K.K. 
2009 projekttársaság pályaszerkezet-épí-
tési munkálataiban.
Célul tűztük ki erre az évre azt, hogy az 
összes elkészült cementes alapréteget 
lezárjuk aszfalt alap- és kötőréteggel, ám 
az ehhez szükséges bedolgozó gépláncok 
felállítása rendkívül nehéz feladatnak 
bizonyult. Ahogy az nagy projektek 
kivitelezésekor lenni szokott, nem ter-
vezünk dátumhoz kötött, hagyományos 
értelemben vett téli leállást. reményeink 
szerint a téli, technológiai kényszerpihenő 
alatt is tudunk majd dolgozni, amennyiben 
mederburkolási, védőkerítés-építési fel-
adatok végzésére alkalmas lesz az idő. 
A jelenleg módosítás alatt álló befejezési 
határidő legvalószínűbb időpontja 2012. 
november 30-a. ennek tartása – főleg az 
aszfalt-bedolgozó gépláncok kb.  
400 000 tonna aszfalttal való kiszolgá-
lásának tekintetében – rendkívül össze-
hangolt, és konzorciumi szinten kitűnően 
szervezett munkavégzést igényel. ezt 
a szigorított feltételeink és a szűkös 
műszaki létszám ellenére sem tekintjük 
betarthatatlannak. Várakozásaink szerint 
jövőre a karácsonyi rokonlátogatásra 
már Magyarország leghosszabb autópá-
lyáját is használhatja a lakosság.

1500 tOnnA/nAP  
FELEttI ÁtLAGOt  
ÉrtünK EL 
FESzüLtSÉG-
MEntESítEtt 
c12/15 BEtOn 
BurKOLAtALAP 
ÉPítÉSÉBEn.
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szöveg: Szanyi Tamás

  fotó: Szanyi Tamás

Alapréteg-építés 

déli 
szakaszán

2.
ZAJlIK AZ 
ÉleT AZ M0-S 
AuTóÚT M6-oS 
AuTóPályA ÉS 51 SZ. 
FőÚT KöZöTTI SZAKASZáNAK 

SZÉleSíTÉSI MuNKáINál.

M0 az -s
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2.
cTh works unDer way on Phase 2 of The m0’s souThern secTion

  Colas is tasked with performing roadworks of the M0 motorway’s new carriageway between chainages 
12+140 and 17+300, representing a 10% overall share from the project. The assignment is complicated by 
works on the new bridges over the Danube near Háros and Soroksár – due to the two large bridges and related 
smaller structures, Colas-Hungária’s section is divided into five segments, making organisation duties rather 
complex. We are carrying out works with a relatively small technical staff.
The final stage of embankment building has already been completed on the entire section. Construction 
of protective and improving layers has also been finished on an overall length of five kilometres. Currently, 
the completion level of earthworks is approximately 96%. Construction of the Cth cement-bound road 
base layer is now ongoing – these are  constructed with Colas Út’s paving machinery within a cooperation 
scheme between the two companies.
Concerning safety barriers, gantries and drainage systems, we are going to apply some new technologies 
expected to result in more effective and cost-efficient solutions. Colas is working in close cooperation with 
partner companies, since they have an important role in having these new technologies approved.
Since the original disposition requires the continuous maintenance of traffic, the installation of certain public 
utility lines is only feasible with controlled drilling under the carriageway. Utility works near the central reserve to 
be launched in the spring of 2012 will require constant supervision – due to a lack of space, these work phases 
will certainly be challenging.

Az M0-S AutÓút DÉLI SzEKtOrÁ-
nAK 12+140–23+200 km szelvényei 
közötti szakaszán a jobb pálya szélesí-
tési, valamint a csatlakozó létesítmé-
nyek munkái egy öttagú konzorcium 
kivitelezésében zajlanak.  
A munka összetettsége, valamint a 
több résztvevő miatt is egy különösen 
nehéz feladatban vesz részt cégünk.
A Colas-Hungária Autópálya Igazgatósága 
az M0-s autóút 12+140–17+300 közötti 
szakaszán létesítendő új pályájának 
útépítési feladatait végzi, ami a projekt 
összértékét tekintve 10%-os részesedés. 
A feladatot bonyolítja az újonnan létesí-
tendő Hárosi és Soroksári duna-hidak 
kivitelezése, ezért a Colas-Hungária 
szakasza a két nagyobb híd és a köztes 
kisebb műtárgyak miatt öt részre tagolt, 
ami fokozza az organizáció bonyolultságát. 
A cégünk a munkát egy viszonylag szűk 
műszaki stábbal látja el.
elkészült a töltésépítések végső fázisa az 
egész szakaszon. A védő- és javítóréteg 
építése 5 km hosszban a tervezett ma-
gasságon elkészült. A földmunkák jelen 
pillanatban kb. 96 %-os készültségűek. 
Megkezdődött a Cth réteg építése is, 

melyet a Colas Út gépláncaival építünk 
cégcsoporton belüli együttműködésben.
A fizikai elválasztó elemek, a portálszerke-
zetek, valamint a vízelvezető rendszerek 
tekintetében új műszaki megoldásokat 
fogunk alkalmazni, mely várhatóan haté-
konyabb és költségkímélőbb megoldást 
fog jelenteni. A fejlesztések elfogadásánál 
fontos szerep hárul a partnereinkre is, 
akikkel folyamatosan együttműködnünk 

az új technológiák kidolgozásánál. Mivel 
a forgalmat az eredeti diszpozíció miatt 
folyamatosan fenn kell tartani, egyes 
közművezetékek elhelyezése csak 
a pálya alatti irányított fúrással lesz 
lehetséges. Folyamatos felügyeletet 
igényel majd a 2012 tavaszán elkezdődő 
elválasztó sáv melletti közműépítés is, 
mely a hely szűke miatt is nagy kihívást 
jelentő feladat lesz. 
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F

A COLAS SA KÜLFÖLDI munkái

Lomé

Afrika

Víztorony	épül	togóban,		
a	loméi	kikötőben
® A Colas bénin kivitelezésében épülő 
víztorony 650 köbméteres kapacitásával 
lomé kikötőjének napi vízszükségletét 
és a tűzvédelmi igényeket is képes lesz 
kielégíteni. A csúszózsaluval épülő törzs 
50 méteres tetejére a földön kiöntött 
medencét hidraulika segítségével a törzs 
mentén emelik fel.
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w
Franciaország

saint-Martin-du-Frene^

Új	aszfaltszőnyeg	a	francia	A40-es	autópályán
® Háromezer köbméternyi aszfaltot építettek be a Screg kollégái Saint-Martin-du-Frene-nél az A40-es autópálya 
két kilométeres szakaszán a burkolat vízzáróságának és csúszási ellenállásának javítása érdekében.

^
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szöveg: Ádám Barbara

 fotó: Nagy Balázs

 a műemlékekben gazdag  

találkozási	
pont:	

Kőszeg
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  The city was named Kőszeg after an Árpád-
age fort, the ruins of which are still visible near 
the Óház watchtower. Due to its key geographical 
position, the area had been important both 
strategically and commercially since the first 
centuries of Hungarian history.
Fortunately, the city’s historic sites survived 
every war. According to the register of historic 
monuments, 326 buildings and other structures 
are under national historic preservation. One of 
Hungary’s most magnificent churches, the Sacred 
Heart parish church – built between 1892 and 
1894 in neo-gothic style – dominates Kőszeg’s 
main square.
The city’s numerous collections await history 
aficionados – for instance, the unique Arany 
Egyszarvú (Golden Unicorn) Pharmacy 
Museum. The Castle of Kőszeg hosts the Miklós 
Jurisics Castle Museum, while the Főnix house 
accommodating the Szamos Marzipan Fairy Tale 
Gallery is located in the outer castle. On visiting 
the City Museum in the so-called Tábornokház 
(General’s house) and climbing up to the loggia of 
the Hősök Tornya (Heroes’ Tower), one may admire 
the city centre’s scenery. It is also worth visiting 
the Postal Museum and temporary exhibitions 
in the Öregtorony (Old Tower) or – as it is better 
known – the Zwinger. The collection presenting the 
history of winery is located above the traditional 
Poncichter Wine Tavern. Kőszeg has a rich 
heritage in vine growing with the earliest written 
accounts dating back to 1279. The 1746 official 
town records indicate that  wine was the main 
source of income in the town, and the industry and 
commerce based on guilds at that time could not 
exceed the incomes of wine production.

kősZeg – a ciTy rich in 
hisToric monumenTsKőSZeG ÉS  KörNyÉKe 

Már A MAGyAr TörTÉNeleM 

KorAI ÉVSZáZAdAIbAN IS JeleNTőS 

Hely VolT HAdáSZATIlAG ÉS KereSKedelMIleG.

KÁrOLy rÓBErt 1336-BAn erődépítési 
munkálatokat rendelt el, ekkor épült fel a 
földesúri vár, mely legjelentősebb szere-
pét az 1532-es, törökök elleni harcban ját-
szotta. Jurisics Miklós várkapitány néhány 
száz katonával és 700 ide menekült job-
bággyal védte a várat, aminek falai között 
még 1800 asszony és 2300 gyermek is 
volt. Az ostrom emlékére Kőszegen nem-
csak délben, hanem délelőtt 11 órakor is 
meghúzzák a harangokat. Az ostrom után 
a város adómentességet és kiváltságokat 
kapott I. Ferdinánd császártól. A várat 
újjáépítették, ekkor nyerte el mai formáját.
Az 1848–1849-es szabadságharc után 
az osztrák főparancsnokság 1856-ban 
katonai nevelőintézetet nyitott itt, amely 
1922-ben felvette a Hunyadi Mátyás 

nevet, a Mátyás tiszteletére emelt szobor 
ma a Várkörön lévő parkban áll. Növen-
déke volt ottlik Géza író és boross Péter 
volt miniszterelnök is. Az intézet helyén 
gyógypedagógiai intézmény és kollégium 
jött létre a hátrányosabb helyzetű diákok 
felzárkóztatásának segítéséért. A máso-
dik világháború idején a Kálvária utcában 
lévő jégpincében helyezték el a Szent 
koronát 1945. március 18–27. között.
A város műemlékei szerencsére átvé-
szelték a háborúkat. A műemléki jegyzék 
alapján Kőszegen 326 épület, építmény 
van országos egyedi védelem alatt. 
Hazánk egyik leggyönyörűbb temploma, 
a Jézus szíve plébániatemplom, ma a Fő 
tér meghatározó épülete. 1892 és 1894 
között épült neogótikus stílusban.
A Városháza az ország legrégebbi, ma is 
városházaként működő épülete, amely a 
Jurisics tér egyik éke. eredetileg is városi hi-
vatalnak épült és már a 14. században állt, 
ennek tanúbizonysága a boltíves, egykori 
földszinti tanácsterem és a feltárt lőrések.
A város számos gyűjteménye várja a tör-
ténelem iránt érdeklődőket, ilyen például 
az unikumnak számító Arany egyszarvú 
Patikamúzeum. A Kőszegi vár ad otthont 
a Jurisics Miklós Vármúzeumnak, a 
külső vár területén pedig a Főnix-házat 
és a benne működő a Szamos Marcipán 
Mesegalériát találjuk. A Városi Múzeum a 
Tábornokházban látogatható, innen lehet 
felmenni a Hősök Tornya kilátó loggiájára 
és gyönyörködni a belváros panorámá-
jában. Érdemes megnézni a Postamúze-
umot és az öregtoronyban – ismertebb 
nevén a Zwingerben – tartott időszaki 
kiállításokat. A borászattal kapcsolatos 
kiállítás a Várkör 54. szám alatt, a helyi 
tradicionális Poncichter borozó felett 
látogatható. Kőszegen nagy múltja van a 
szőlőtermesztésnek, már egy 1279-es ok-
levélben is megemlítik. Az 1746-os városi 

jegyzőkönyv szerint „az bornál a Nemes 
Városnak nincsen egyéb hasznos gazdál-
kodása”, tehát a 18. századi céhes ipar 
és kereskedelem sem tudta túlszárnyalni 
a borgazdálkodás jövedelmét.
Érdekes farsangi mulatság a Farsang far-
ka. Húshagyó kedden tartják a városban 
a széles tömegeket megmozgató egész 
napos vigasságot. ez a nap a bolondozá-
sé, az üzletekben, vendéglátóhelyeken – s 
bárhol, ahol erre lehetőség van – jelmez-
ben dolgoznak az alkalmazottak, ezzel is 
hozzájárulva a jó hangulathoz.
A város legifjabb programja az 1532-es 
törökök elleni csata évfordulóján, au-
gusztusban kínál többnapos látnivalót. 
Az események fénypontja a várostrom 
felidézése és újrajátszása jelentős 
számú önkéntes segítségével, korhű 
kosztümben. A Kőszegi vár árkában a 
tábori életbe kaphat bárki bepillantást, 
míg a Fő téren zenés kísérő programok 
zajlanak, vásári forgatag mellett.
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szöveg: Szakács-Fehérváry Gábor

 fotó: Márkos Szilárd 

Hidak
– interjú Márkos	szilárd	
világcsúcstartóval
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 Idén a Tudományok Hídja rendezvényen 
az óbudai egyetem hallgatója, Márkos 
Szilárd megdöntötte a saját maga által 
beállított korábbi világcsúcsát. A nem 
egészen 1 kg össztömegű spagettihíd 
611,8 kg terhelésnél tört össze. 

MOzAIK: Hogyan lett belőled tésztahíd-
építő?
MÁrKOS SzILÁrD: Három évvel ezelőtt 
az óbudai egyetem bánki donát Gépész 
és biztonságtechnikai Mérnök karának 
hallgatójaként találkoztam a tésztahíd-
építéssel először. utánanéztem, és 
elkezdett érdekelni a dolog, így folytam 
bele. ekkor még 250 kg-nál jártak az ered-
mények.
M: Milyen fajta tésztából lehet a legjobb 
hidat építeni?
MSz: Kezdetben otthon, később az 
egyetemen teszteltük a különböző 
spagettitésztákat. A kereskedelemben 
kapható száraztészták közül a durumtész-
ta rendelkezik a legjobb szakítószilárdsági 
paraméterekkel, ezek közül is az olasz 
tésztákkal dolgozunk a legtöbben.  
A szabályok szerint a hídnak 1 méteres 
fesztávúnak kell lennie, és az egész szer-
kezet nem lehet több mint 1 kilogramm. 
ehhez körülbelül 10 kilogramm tészta 
beszerzésére van szükség, mert csak a 
hibátlan szálak alkalmasak tésztahíd-
alapanyagnak. Ilyenkor kicsit gyakrabban 
áll a menü tésztából.

M: A szabályok szerint a tészta felületé-
nek legfeljebb 10%-át érheti ragasztó. 
Ezt hogyan ellenőrzik és milyen ragasztó 
használható?
MSz: Nincs rá kikötés, de főleg kétkom-
ponensű epoxigyantát használunk, ez a 
legkedvezőbb tulajdonságú. A 10% sza-
bály azért van, hogy ne legyen az egész 
híd összeragasztva, mert annak nincs 
értelme. Ne a ragasztó tartson, hanem 
a tészta, ezért csak a csomópontokban 
használunk ragasztót.
M: Mennyi idő alatt és hány ember mun-
kájával készül el egy híd?
MSz: A szabályok szerint egy híd építésé-
ben maximum ketten vehetnek részt, de 
én egyedül építem a hidakat. általában 
napi 8 óra munkával egy hét alatt készül 
el egy híd, de az elején ez még két hetet 
vett igénybe.
M: Mennyire jó referencia egy ilyen cím?
MSz: Szerintem nem jellemző az, hogy a 
cégek ismernék ezt a versenyt, de tudok 
több olyan diákról, akik a hídépítéshez 
felkeresett szponzoroknál kaptak munka-
lehetőséget.
M: 578,2 kg után a saját világcsúcsodat 
döntötted meg. Jövőre is megpróbálkozol 
egy új rekorddal?
MSz: Nem biztos, hogy megint nekiállok. 
elég fárasztó az elkészítés, de ha megjön 
hozzá a kedvem, akkor megint megpró-
bálom.

tésztábólHidak
 Competitions involving bridges and 

supporting structures built from noodle have 
decade-long traditions, with such contests held 
in numerous European and overseas engineer-
training institutes. On this year’s “Bridge of 
Sciences” event, a student from the Óbuda 
University, Szilárd Márkos broke his own world 
record – his spaghetti bridge weighing just less 
than 1 kg collapsed only under 611.8 kg of load.
mozaik: How does one become a noodle bridge 
architect?
szilárd márkos: I first encountered noodle 
bridge construction three years ago as a student 
of the Óbuda University’s Donát Bánki Faculty of 
Mechanical and Safety Engineering. I checked 
it out, and it grabbed my interest – that’s how I 
got started. At that time, the results were around 
250 kg.
m: Which kind of noodle is the best for bridge 
building?
szm: We tested various spaghettis – first at 
home, and later at the University. Among 
commercially available dry noodle products, 
durum noodles have the best tensile strength 
properties. Most of us work with Italian-made 
pasta. According to the official rules, all bridges 
are to have a span of 1 m, while their overall 
weight is limited to 1 kg. To construct such a 
structure, I need to purchase 10 kg of noodle, 
since only flawless pieces are suitable for bridge 
building. During construction phases, my meals 
consist of pasta more often than usual.
m: How many working hours does it take to build 
a bridge?
szm: Rules say that no more than two people 
may take part in construction of a bridge. 
However, I build the structures on my own. With 
eight hours of work a day, it usually takes one 
week to finish a bridge, but at the beginning, I 
used to need twice as much time.

briDges from PasTa – inTerview wiTh 
worlD recorD holDer sZilárD márkos 

A TÉSZTából ÉPíTeTT HIdAK ÉS 
TArTóSZerKeZeTeK VerSeNGÉSe Több ÉVTIZedeS 
HAGyoMáNy,  IlyeN VerSeNyT Több euróPAI ÉS TeNGereNTÚlI 

MÉrNöKKÉPZő INTÉZMÉNybeN reNdeZNeK.
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szöveg: Szakács-Fehérváry Gábor

 fotó: Józan Ildikó, Szakács-Fehérváry Gábor

Az ELSŐ AMAtŐr MArAtOnIStA 
futók számára is lehetőséget biztosító 
budapesti maratont 1984-ben rendez-
ték, a magyar futók mellett ekkor még 
többnyire „volt szocialista” országok fu-
tói álltak rajthoz. Az 1990-es évek vége 
áttörést jelentett a budapest Maraton 
létszámában. ekkor haladta meg először 
a rajthoz állók létszáma az 1000 főt, 
ami részben köszönhető az egyre több 
külföldi résztvevőnek. 2007 óta csak a 
külföldi futók létszáma meghaladja az 
1000 főt.
A 26. budapest Maraton az október eleji 
időpont ellenére szokatlan melegben 
zajlott. A frissítő pontok mellett a 
Műegyetem rakpart több pontján hűsítő 
permettel próbálták elviselhetőbbé tenni 

a meleget, persze a váltókban nem erre 
a szakaszra beosztott versenyzőknek 
muszáj volt beérni az árnyékkal.
A tömeg a Hősök tere mellől indult, de a 
Széchenyi térre érve már felaprózódott. 
A bajcsy-Zsilinszky út, illetve a Vigadó 
tér felé tett kitérők után a futók a lánc-
hídnál lévő első (illetve negyedik) váltó-
pontnál verődtek össze újból. További 
váltópontok voltak a bem rakpartnál, 
illetve a rákóczi hídnál 12,5 km - 10 km - 
6,1 km - 4,6 km - 9 km felosztásban.
A szintidő az utolsóként rajtoló rajtidejé-
hez képest 5 óra 30 perc volt. A mezőnyt 
a táv első felében 7 perc 30 mp/km, 
a második felében 8 perc 10 mp/km 
tempóban záró busz követte. Akit beért, 
annak véget ért a verseny, fel kellett 

szállnia. Szerencsére ez a veszély egyik 
kollégánkat sem érintette.
A részben a korábbi versenyeken, köztük 
az idei ultrabalatonon megedződött kol-
légák a budapest Maratonra is két csa-
pattal neveztek: balogh Mária, belkovics 
brigitta, Fodor Tamás, Gonda József 
és Stummer ernő csapata 3:55:04-es 
idejével 61., Józan Ildikó, erdős Tamás, 
roszik Gábor, Szanyi Tamás és uttó 
György csapata 3:53:58 alatti idejével 
56. lett a 162 váltócsapatból. Kiss lász-
ló 3:09:36 alatt egyedül futotta le a 30 
km-es távot, ezzel az 562 egyéni induló-
ból 247. lett! Gratulálunk mindenkinek a 
szép teljesítményért!

Budapest Maratont
lefutottuk a

SZoKATlAN MeleGbeN  
bIrKóZTAK MeG KollÉGáINK A MArAToNI TáVVAl. 
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   Despite the early October date, the 26th Budapest Marathon took place amidst unusually warm weather. 

The race started near Heroes’ Square, but the crowd broke up by the time they reached Széchenyi Square. 

Following some detours towards Bajcsy-Zsilinszky Road and Vigadó Square, runners joined up again at the first 

(or – for some of the runners – fourth) relay point. Further relay points were located at the Bem Quay and the Rákóczi 

Bridge, splitting the course into sections of 12.5 km − 10 km – 6.1 km – 4.6 km – 9 km.

Our colleagues – some of them veterans of previous races, such as this year’s Ultrabalaton – entered the Budapest 

Marathon forming two squads: from a total of 162 relay teams, Mária Balogh, Brigitta Belkovics, Tamás Fodor, 

József Gonda and Ernő Stummer finished in 61st position with a time of 3:55:04, while Ildikó Józan, Tamás Erdős, 

Gábor Roszik, Tamás Szanyi and György Uttó came in 56th, clocking 3:53:58. László Kiss ran the 30 km distance 

by himself, finishing 247th from 562 individual competitors! Congratulations to everyone for the excellent results!

buDaPesT maraThon

A MűEGyEtEM 
rAKPArt töBB 
POntjÁn HűSítŐ 
PErMEttEL 

PrÓBÁLtÁK 
ELVISELHEtŐBBÉ 
tEnnI A MELEGEt
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szöveg: Szakács-Fehérváry Gábor

 fotó: Laurent Ziegler

A trAFÓBAn tArtOtt SHOw-n Akram 
Khan, bangladesi-brit koreográfus a 
Colas egyik marokkói munkaterületén 
forgatott dokumentumfilmből a Colas 
kollégái által jól ismert Vertical road 
(Függőleges út) című előadását mutatta 
be. A filozofikus, mégis dinamikus és 
látványos előadás a tavalyi bemutató óta 
már négy kontinensen is megfordult.
A Vertical road a rohanó idő, az anyagi 
javak féktelen hajszolása, a technika 
és az információáramlás folyton változó 
őrülete helyett a föld és ég között feszülő 
vertikális utat, azaz a spiritualitást 

Trafóban
Függőleges	út	

a

ajánlja. Az előadás zenéjét az indiai szár-
mazású zenész-producer és világzenei 
mixeket készítő Nitin Sawhney jegyzi, aki 
dolgozott már többek között Paul McCart-
neyval és Stinggel is.
A londonban élő táncművész-koreográ-
fus hétéves korában kezdett táncolni. 
2000-ben létrehozott saját társulata a 
nemzetközi táncélet egyik legújítóbb szel-
lemiségű csapatának számít, és olyan 
hírességekkel dolgozott már együtt, mint 
Juliette binoche színésznő.
A Colas on Stage (Porondon a Colas) 
támogatási programon belül Akram Khan 

és a Colas között legutóbb idén május-
ban született támogatási megállapodás, 
mely ékes bizonyítéka a francia anyacég 
művészetpártolás iránti elkötelezettségé-
nek. „A Colas az utak birodalmát testesíti 
meg. Mi rétegekben, szintekben és elren-
dezésekben gondolkodunk. Mindig függő-
legesen. A Függőleges út számomra egy 
felhívás egy hegy megmászására. Ha le 
kellene fordítanom, azt mondanám, ez 
a lelkiség útja. Felhívás felemelkedésre 
a földről a csillagokba.” (Hervé le bouc, 
elnök-vezérigazgató, Colas SA)
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AZ AKrAM KHAN 
CoMPANy budAPeSTeN IS 

beMuTATTA A FüGGőleGeS ÚT CíMű TáNCelőAdáSáT.

  Akram Khan Company has peformed  its Vertical Road dance ensemble work 
in Budapest. During the show hosted by Trafó (House of Contemporary Arts), British 
Bangladeshi choreographer Akram Khan presented his dance piece entitled Vertical 
Road already well known by Colas employees from a documentary shot at one of 
Colas’ Moroccan work sites. Since its debut last year, the philosophical, albeit 
dynamic and spectacular piece has been performed on four continents.
In contrast with time moving at great velocity, our obsession with material 
possessions and the ever-changing insanity of technology and information, Vertical 
Road represents the quest for spiritualism, the string between Earth and sky – the 
vertical road.
Renowned for his world music mixes, the piece’s musical score has been composed 
by IndianBritish musician and producer Nitin Sawhney, who has already worked 
among others with such artists as Paul McCartney and Sting.

verTical roaD in Trafó

A cOLAS On StAGE  
tÁMOGAtÁSI PrOGrAM 
ÉKES BIzOnyítÉKA 
A FrAncIA AnyAcÉG 
MűVÉSzEtPÁrtOLÁS 
IrÁntI ELKötELEzEtt-
SÉGÉnEK.
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BALÁzS ÁDÁM   ®   cOLAS-ALtErrA 

Az	Alterra	gépészeti	vezetője	1999	óta	dolgozik	a	cégnél.	Jelentős	részt	vállalt	
abban,	hogy	a	Colasnál	egységes	–	számítógépes	szoftverrel	támogatott	–	
gépészeti	elszámolási	rendszert	alkalmazzanak.	Hobbija	a	fotózás	és	a	sport:	
kerékpár,	sí,	off-road.	A	karácsonyt	a	Mátrában	családjával,	apa	szeme	fényével:	
biankával	tervezi	eltölteni.
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cSILLAGnÉ 
turÁnSzKI tíMEA 
®  cOLAS-ÉSzAKKŐ  

tímea	2005	óta	dolgozik	a	
Colas-Északkő	kereskedelmi	
osztályán.	emlékezetes	
év	volt	ez	számára,	hiszen	
akkor	csöppent	bele	
a	munkába,	amikor	az	
értékesítés	olyan	volumenű	
volt,	hogy	az	igényeket	alig	
tudta	kielégíteni	a	cég.	
A	matematika	és	a	gazdaság	
iránt	érdeklődött	mindig	
is,	ezért	testhezálló	feladat	
számára	a	kereskedelmi	
ügyintézés.	
szabadidejében	szívesen	
süt,	amiben	már	
nagy	segítségére	van	
hároméves	kislánya,	Anna	
is.	A	karácsonyt	tállyai	
otthonukban,	szűk	családi	
körben	töltik.
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VAS SzILVIA     
®   cOLAS-HunGÁrIA AutÓPÁLyA 

IGAzGAtÓSÁG 

Az	Igazgatóság	dunántúli	hídépítési	
projektjeinek	technológusa	2004-ben	
munkahelyi	mérnökként	kezdett	az	
Alterra	Kft.-nél.	Az	idei	nyarat	első	
lakásának	felújításával	töltötte,	ahol	
igazán	kiélhette	kreativitását.	Másik	
alkotó	tevékenysége	a	műkörömépítés.	
Ha	mindezekben	elfárad,	spirituális	
könyveket	olvas	vagy	sétál	a	Kopaszi	
gáton,	a	fotózás	helyszínén.

KÁLMÁn zSuzSAnnA   
®  cOLAS út 

A	Colas	Út	vállalkozási	mérnöke	a	cégcsoportba	
olvadt	Hoffmann	rt.-nél	kezdett	2002-ben	Veszp-
rémben.	A	számos	munka	közül,	amelynek	előké-
szítésében	részt	vett,	a	8-as	és	72-es	számú	utak	
csomópontépítésével	kapcsolatos	munkákra	a	
legbüszkébb.	szabadidejének	nagy	részét	hatéves	
kislánya,	Kamilla	köti	le,	akivel	sokat	játszanak	
és	kirándulnak.	Munkája	mellett	nem	sok	ideje	
marad	a	karácsonyi	előkészületekre,	de	az	biztos,	
hogy	otthon,	családi	körben	töltik.
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jEnŐFInÉ 
HOLIcS ÉVA 
®  cOLAS-HunGÁrIA 

Éva	2006	óta	látja	el	
a	cégcsoport	bérrel	és	
társadalombiztosítási	
ügyeivel	kapcsolatos	
feladatait.	Kezdetben	
az	eGÚt,	később	a	
Colas-eger,	majd	a	Co-
las-Hungária,	jelenleg	
pedig	a	Colas	Út	dolgo-
zóinak	bér-	és	tb-ügyeit	
intézi.	egy	lány	és	egy	
fiú	édesanyja,	illetve	
a	kétéves	Hanna	nagy-
mamája.	A	karácsonyt	
gödi	otthonukban,	szűk	
családi	körben	tartják.



LAczKÓ GyörGy  ®  cOLAS-HunGÁrIA Autópálya Igazgatóság

Az	M6-os	építésén,	2008-ban	kezdett	dolgozni	az	Autópálya	Igazgatóságnál	művezetőként.	szakmáját	tekintve	magasépítő,	
így	a	szívéhez	a	legközelebb	a	betontechnológia	áll.	Nem	hiába	az	M31-es	autópálya	építésére	a	legbüszkébb.	Jelenleg	az	
M0-ás	körgyűrű	szélesítési	munkáin	dolgozik.	Munkájában	azt	szereti	a	legjobban,	hogy	emberekkel	foglalkozhat.	Két	fiú	
édesapja,	szabadidejét	főleg	a	családjával	tölti,	de	szeret	úszni	és	focizni	is.	A	karácsonyt	otthon,	családi	körben	tölti.



  TíMeA CSILLAGNé TuRÁNSZKI  
® Colas-északkő 
Tímea has been working at Colas-Északkő’s 
Commercial Department since 2005. That was a 
memorable year for her, since she started working 
for us at the time when sales peaked, and the 
company could barely fulfil sky-high demands. 
With her deep interest in mathematics and 
economics, being a commercial assistant is an 
ideal position for her. In her free time she loves 
baking, already receiving a lot of help from her 
three-year-old daughter, Anna. They are planning 
to spend Christmas in their home in Tállya with the 
close family.

ÁDÁM BALÁZS  ® Colas-Alterra 
Alterra’s equipment manager has been working 
for the company since 1999. He had a major 
role in introducing the software-based uniform 
equipment registry system at Colas.
His hobbies include photography and sports: 
cycling, skiing and off-road. Balázs is planning to 
spend the Christmas holidays in the Mátra with 
his family, apple of daddy’s eye, Bianka.

ZSuZSANNA KÁLMÁN   ® Colas Út
Colas Út’s contract engineer started working for 
Veszprém-based Hoffmann Rt – later merged into 
the company group – in 2002. From the numerous 
projects she aided, Zsuzsanna is most proud of 
works related to the interchange construction 
of roads 8 and 72. She spends most of her free 
time with her six-year-old daughter, Kamilla, with 
whom they play and hike a lot. Besides work, Zsu-
zsanna has little time for Christmas preparations, 
but one thing is sure – they will spend the holidays 
at home with the close family.

éVA JeNőFINé HOLICS  ® Colas-Hungária  
Colas-Alterra’s 38-year-old regional director 
has been working for the company since 1997. 
Among his jobs of recent years, he is most proud 
of the Fővám Square reconstruction, a part of 
Budapest’s Metro 4 project. He regards the 
sense of accomplishment in creating long-lasting 
objects as the best part of his job. A father of two, 
Tamás spends most of his free time doing sports: 
running, cycling, skiing, and a lot of swimming in 
the summer.

GyÖRGy LACZKó  ® Colas-Hungária  
His first job at the Motorway Directorate was as 
a foreman on the M6 construction site. György’s 
primary expertise is building construction, 
therefore concrete technology is the closest to 
his heart. No wonder that he is most proud of the 
M31 motorway project. Currently he is working on 
the widening of the M0 motorway ring.
A father of two boys, he spends most of his free 
time with the family, but he likes swimming and 
playing football, too. He is planning to spend 
Christmas at home with the family.

our colleagues
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színes

Budapesten
Újabb 

aszfaltcsík  

A BItucLAIr VAGy VÉGÉcOL kötőanyag-
gal, színes aszfaltburkolatként megvalósí-
tott és/vagy alacsony hőmérsékletű, CwM 
adalékot tartalmazó lT (low temperature) 
aszfaltkeverékek hazai adaptációinak 
munkái közül talán a legemlékezetesebb 
az országház melletti Alkotmány utcai 
piros kerékpárút építése volt.
Most a bogdánfy út–budafoki út 
kereszteződésében épült szintén piros 
AC 11 kopó (F) típusú aszfaltkeverék 
a kerékpárút átvezetéseiben. A kivite-
lezésre 2011. november 2-án került 
sor. A színes aszfalt bituclair eN lT 
modifikált kötőanyaggal készült, meg-
emelt pigmenttartalommal és alacsony 
hőmérsékleten. Az ásványi kőváz gánti 

PIroS 
ASZFAlT 
ÉPülT A 
boGdáNFy ÚT 

–budAFoKI 
ÚT KöZöTTI  
KerÉKPárÚT 

áTVeZeTÉSÉbeN.
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new sTreTch of coloureD asPhalT 
in buDaPesT 

 Perhaps the most memorable job involving 
the application of low temperature (LT) and/
or coloured asphalt mixes made with modified 
Bituclair or Végécol binder and CWM additive, was 
the construction of the Alkotmány street bicycle 
path near the Hungarian Parliament building. 
This time, a stretch of red AC 11 (F) type wearing 
course was constructed in the intersection of 
Bogdánfy road and Budafoki road, where the 
bicycle path was implemented with the use 
of coloured pavement. Our goal was to avoid 
paling of the pavement following wearing of 
the bitumen film from the aggregates’ surface 

– due to the natural reddish colour of crushed 
aggregates, the asphalt should retain its 
distinctive red shade in the long run.
During paving works, the mix was easily 
compactable, and its application was free 
of any problems or difficulties. We hope, the 
coloured pavement will appeal to more and 
more people in Budapest.

Budapesten

0/4, recski 4/8 és 8/12 zúzottkő volt.  
A recski kő a barnás-pirosas színe miatt 
került a keverékbe. Az volt a célunk, 
hogy ha a bitumenfilm lekopik a zú-
zottkövek felületéről, az aszfalt ne világo-
sodjon ki, hanem a zúzottkő természetes 
pirosas színe miatt a lehető legtovább 
megtartsa feltűnő piros színét. 
A kivitelezés során a keverék könnyen 
tömörödött és problémamentesen 
bedolgozható volt. reméljük, a színes 
aszfalt egyre szélesebb körben nyeri el 
a fővárosiak és a megrendelők tetszését 
és egyre több helyen találkozhatunk a 
Colas színes aszfaltjaival!

A zúzOttKŐ 
tErMÉSzEtES 
PIrOSAS SzínE 
MIAtt A LEHEtŐ 
LEGtOVÁBB 
MEGtArtjA  
FELtűnŐ PIrOS 
SzínÉt.
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eaPa hse conference in Paris  

  The European Asphalt Pavement 
Association’s Health, Safety and Environment 
Committee held a major conference and 
committee meeting in Paris in October 2011.
On the first day of the event, key topics were 
presented, including the report by Henri 
Molleron, Director for Environment of Colas 
SA, methods and results in carbon footprint 
calculation, defining the concept of eco-friendly 
products, the European Union’s emissions 
trading system, experience in application of low 
temperature asphalt types (WMA, LT), impacts 
of the climate conference, amendments to the 
decree on waste, bio-bitumen and bio-asphalt 
research subsidies, and most importantly, the 
regulation of carcinogenic substances (IARC 
study).
We hope that by the experience gained from 
the conference and committee meeting, the 
interests of Hungarian asphalt producers and 
paving contractors can be represented in a 
more effective way in Europe. Our goal is to 
enable Hungarian experts to have a greater role 
in shaping European environmental regulation 
procedures and to have access to experiences 
and results of worldwide innovations and 
changes.

konferencián 
jártunk

Párizsban

eAPA HSe  

A MAGyAr KÉPVISELEt EGyIK tAG-
jAKÉnt, a HAPA tükör-bizottságának 
vezetőjeként és egyben a magyarországi 
Colas képviseletében Puchard Zoltán 
technológiai igazgató vett részt a konfe-
rencián.
Az első nap során a legfontosabb aktuá-
lis témák ismertetése történt, köztük 
Henri Molleron, a Colas SA környezet-
irányítási igazgatójának jelentése, a 
környezetbarát termék fogalmának 
meghatározása, az ökológiai lábnyom 
(carbon footprint) számítási módszerei 
és az eredmények, az európai unió emisz-
szió-kereskedelmi rendszere, az alacsony 
hőmérsékletű aszfaltok (wMA, lT) építé-
sének tapasztalatai, a klímakonferencia 
hatásai, a hulladékokra vonatkozó keret-
irányelv módosításai, bio-bitumen és bio-
aszfalt kutatási pályázatok, és kiemelten 
a rákkeltő anyagok szabályozása (IArC 
tanulmány). A nap második felében 
eAPA és eurobITuMe közös vezetőségi 
ülésére, valamint az eAPA összevont 
környezetvédelmi ülésére is sor került.

A második napon a részletek megvitatá-
sával zajlottak a technikai munkabizott-
sági ülések. Az egyik legfontosabb és 
legmegdöbbentőbb aszfaltipari változás, 
hogy az uSA-ban 1 év alatt több mint 
10%-kal növekedett az lT aszfaltok 
aránya, amely így immár az ottani 
termelés 15%-át teszi ki. Hasonló jellegű 
változásokra számíthatunk európában 
és világszerte. Különösen szembetűnő 
a környezetvédelmi, egészségvédelmi, 
energetikai és gazdasági szempontból 
is versenyképes habosított bitument 
használó technológiák előretörése.
remélhetőleg a konferencia és a 
bizottsági megbeszélések tapasztalatai 
alapján a magyar aszfalt-gyártók és 

-építők érdekei is hatékonyabban képvi-
selhetők európában. Közös célunk, hogy 
a magyar szakemberek is könnyebben 
alakíthassák az európai környezetvé-
delmi szabályozási folyamatokat és 
hozzájuthassanak a világszintű válto-
zások, innovációk tapasztalataihoz és 
eredményeihez.

AZ euróPAI ASZFAlTIPArI 
eGyeSüleT KörNyeZeTVÉdelMI 
MuNKACSoPorTJA JeleNTőS KoNFereNCIáT 
ÉS MuNKAbIZoTTSáGI ülÉST TArToTT 2011 oKTóberÉbeN PárIZSbAN.
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colas Takes on mixing jobs on The m3 

  According to the decision of the 
consortium building the M3 motorway, Colas-
Hungária was to install a mixing plant for the 
project’s asphalt paving jobs.
Works went ahead on two threads 
simultaneously. A part of our team started 
preparing the new plant site, including setting 
up concrete foundations for the mixing 
equipment and two weighbridges. Meanwhile, 
the team’s other half commenced dismantling 
the plant located at our Szekszárd mixing site.
The logistics of the machine’s transfer gave us 
quite a headache, since the distance between 
the two sites is not less than 450 km. Relocation 
of the mixing plant took 44 separate transports, 
approximately 20 of them involving oversize 
loads. Concrete units separating the material 
depot area required another 40 transports. On 
total, disassembly and relocation took six weeks.
Subsequently, we started preparing for production 
and performed refurbishment works on mixing 
plant units arriving to the Oros mixing site, since 
the machine produced some 340 000 tonnes of 
asphalt at Szekszárd without undergoing any major 
repair work. The mechanical phase of the assembly 
was launched in the first week of August, and took 
four weeks to complete. This was followed by five 
weeks of electrical and pneumatic installation 
works. With help from an expert provided by the 
machine’s manufacturer, commissioning and trial 
mixings were finally carried out in the second week 
of October. After the successful trial construction 
we received the Independent Engineer’s permit to 
commence normal production, therefore weather 
conditions remain the only potential obstacle in 
the way of operations scheduled for November.

is mi

Az

Párizsban

keverünk
M3-ason

A tELEPítEnDŐ KEVErŐ BErEnDE-
zÉS az M6-os építkezést is kiszolgáló, 
szakaszos üzemű benninghoven TbA 
4000 uC típusú, 320 t/h névleges telje-
sítményű aszfaltkeverő. A keverőtelep 
területének a keresés során figyelembe 
kellett venni a munkaterülethez való 
közelséget, a terület nagyságát, illetve 
a megközelíthetőséget. A választás az 
egyik konzorciumi társ telepére esett 
Nyíregyháza–oros térségében, mert az 
előbb felsorolt kritériumok mellett saját 
vasúti iparvágánnyal, kiépített villany- és 
ivóvíz-hálózattal rendelkezik.
A munkálatok párhuzamosan két szálon 
indultak meg. A csapat egyik fele 

elkezdte a létesítendő keverőtelep terü-
letének előkészítését, illetve a keverő 
berendezés és a két hídmérleg alapozási 
munkálatait. A csapat másik fele pedig 
megkezdte a szekszárdi keverőtelepen 
még álló keverőgép szétszerelését. 
Az átszállítás nem kis logisztikai fejtörést 
okozott, ugyanis a két telep között közel 
450 km a távolság. A keverő berendezés 
átszállítását 44 fuvarral tudtuk megoldani, 
melyből kb. 20 fuvar túlméretes szállít-
mány. A depótér-elválasztó betonelemek 
további 40 fuvart tettek ki. A szétszerelés 
és a szállítás összesen 6 hét alatt zajlott le.
Az orosi telepre érkezett keverő-részegy-
ségeken ezután megkezdtük a felújítást 

AZ M3-AS AuTóPályáT ÉPíTő 
KoNZorCIuM döNTÉSe SZerINT A 
ColAS-HuNGárIA TelePíT KeVerőT AZ ÉPíTKeZÉS 

ASZFAlToZáSI MuNKálATAIHoZ.

és a termelésre való felkészítést, mivel a 
gép gyakorlatilag minimális javítás mellett 
közel 340 000 t aszfaltot gyártott le Szek-
szárdon. A mechanikus összeszerelés au-
gusztus első hetében kezdődött és 4 hét 
alatt fejeződött be. ezt követte az elekt-
romos és pneumatikai szerelés további 5 
héten keresztül. október második heté-
ben a gyártó által biztosított szakember 
segítségével megtörtént a beüzemelés, 
illetve lezajlottak a próbakeverések.
A sikeres próbabeépítés után meg-
kaptuk a mérnöktől az engedélyt az 
üzemszerű gyártásra, így az időjáráson 
kívül nincs más akadálya a novemberre 
tervezett termelésnek.

Köszönet a következő kollégáknak:
Nagy Tibor, Nagy János, Szabó István
Szabó Zoltán, Sörényi László, Tardi Pál
Fekete Sándor

és az alábbi dolgozóknak:
Lőrinc András, Szentesi György, Antal 
Imre, Rosta Sándor
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a Day for roaD safeTy

  This year, the annual Road Safety 
Conference was held in Paris on 18 October.
It is worth devoting a few moments to some 
questions we usually tend to think about only 
when it’s already too late. On a 100 km trip, 
we save only 6 minutes by driving at 140 kph 
instead of 120. In a head-on collision with a 
speed of 50 kph, our head will hit the windshield 
within 0.3 seconds from impact, while our 
vehicle’s braking distance is 28 metres among 
ideal conditions (which practically never exist).
It is virtually impossible to keep in mind all 
possible scenarios. However, if we give it a 
thought, and remember some key safety 
precautions while on the road, we have already 
done something for the cause.

Egy	nap	
az útbiztonságért

A KOnFErEncIÁn SzÓBA KErüLtEK 
azok a kérdések, amelyekkel napi szin-
ten találkozunk, de nem tulajdonítunk 
neki nagy jelentőséget.
Húsz éven belül a jelenlegi gépjármű-
állomány megduplázódik. Mi lehet ennek 
a drasztikus emelkedésnek, a technika 
fejlődésének a következménye?  
A környezetet terhelő tényezők megnöve-
kedésével elterjednek a hibrid, valamint 
elektromos járművek a napi szintű 
közlekedésben. Megváltoznak, módosul-
nak a vezetési szokások, szigorodnak a 
büntetések. 
Tudatosulnak a veszélyhelyzetek a közle-
kedésben résztvevőknél? Számítanak a 
járművezetők az esetleges következmé-
nyekkel? Érdemes néhány gondolatnyit 
elidőzni azoknál a témáknál, amelyek a 
napi tevékenységeink során csak akkor 
látnak napvilágot, ha baj van. 100 km 
távolságon 120 km/h helyett 140 km/h 
sebességnél csupán 6 perccel tudjuk az 
utat lerövidíteni. Frontális ütközésnél 50 
km/h sebesség esetén 0,3 másodperc 
alatt találkozhatunk a szélvédővel, míg jár-
művünk féktávolsága optimális esetben 

– amilyen a gyakorlatban nincs – 28 méter.
A karbantartás elmulasztása, gumik 
állapota, túlterhelés, egyenlőtlen 
teherelosztás mind olyan paraméterek, 
melyek hátrányosan befolyásolják a fenti 
tényezőket. egy személyi sérülés nélküli 
balesetben az anyagi kár is jelentős 
lehet, ha a járművünkben keletkezet 
töréskáron túl hozzá tesszük a kiesett 
időt, a biztosítási tarifa emelkedését, a 
harmadik személynek okozott kárértéket.
Szinte lehetetlen feltérképezni a bekö-
vetkezhető esetek teljes palettáját, de 
ha elgondolkodtunk rajta, és a közleke-
désünk során eszünkbe jut néhány, a 
biztonságunkat szolgáló belső figyelmez-
tetés, már tettünk az ügyért.

IdÉN IS 
MeGreNdeZTÉK oKTóber 

18-áN PárIZSbAN AZ ÚTbIZToNSáGI 

KoNFereNCIáT. SZáMoS olyAN GoNdolAToT 

KIFeJTeTTeK, MelyeKKel NAPI SZINTeN eGyüTT ÉlüNK, 

de NeM TulAJdoNíTuNK NeKI JeleNTőSÉGeT.
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Az új SzABVÁny az irányítási rendszer-
szabványokhoz hasonlóan a PdCA körre 
épül, melyeknek közismerten négy fő 
eleme a tervezés, bevezetés, ellenőrzés 
és beavatkozás.
A rendszer bevezetésével növel-
hető az energiahatékonyság, ami 
energiamegtakarítást és költségcsök-
kenést jelent, valamint az üvegház-
hatást okozó gázok kibocsátásának 
csökkenését eredményezi. A rendszer 
alkalmazásának további haszna, hogy 
átláthatóbbá és mérhetőbbé teszi az 
energiahálózatot, a fogyasztókat, az 
energia hálózati és üzemi oldali minősé-
gi paramétereit. Az adatok pontosabb és 
folyamatos elemzése alapján minimális-
ra csökkenthetők a leállások, termelés-
kiesések, időben értesülhetünk a gépek, 
berendezések várható meghibásodá-
sáról. A beszerzéstől az üzemeltetésig 
beépül az energiatudatosság.
Saját magukhoz viszonyítva kell kialakí-
tani a mutatókat, ezt viszont javítani kell, 
amihez szükséges az energiafelhaszná-
lás folyamatos szisztematikus mérése, 
elemzése. Mivel az Alterránál eddig is 
működött a különböző energiafogyasz-
tások monitorozása, kézenfekvőnek 
tűnt ezt a tevékenységet összefogni és 
rendszerbe szervezni. 
A telephelyeken és néhány kiemelt, tipi-
kusnak mondható projekten energiaau-
ditot tartottunk, hogy feltérképezzük az 
egyes energiafogyasztó berendezéseket. 
Az audit eredményeképpen beazonosí-

tottuk a jelentős energiafelhasználási 
pontokat, illetve javaslat született meg-
takarítási, optimalizálási lehetőségekre. 
A kezdeti helyzetfelmérés és az eddigi 
gyakorlat figyelembevételével elkészítet-
tük a szabvány által megkövetelt doku-
mentációt, megfogalmaztuk energiapo-
litikánkat, és az eIr-t oktatás keretében 
ismertettük munkatársainkkal.  
A kiépített és bevezetett eIr-t várhatóan 
december elején tanúsítja a CerToP.

szöveg: Kerti Márta 
 fotó: Thinkstock

energy managemenT sysTem aT alTerra 

 Introduction of the new energy 

management system (EMS) will enhance energy 

efficiency, and thus lead to energy saving, a 

reduction of expenses, and a decrease in 

greenhouse gas emission.

In the first place, the most crucial energy 

consumption points were identified, while 

proposals were developed for savings and 

optimisation. Based on the initial assessment 

and with consideration to previous practices, 

we prepared the documentation required by 

the relevant standard, and drew up our energy 

policy, which was introduced to employees 

through an EMS training.

energiairányítási	
azútbiztonságért Alterránál

A reNdSZer beVeZeTÉSe 
eNerGIAMeGTAKAríTáST  ÉS KölTSÉGCSöKKeNÉST 
JeleNT, ÉS AZ üVeGHáZHATáST oKoZó GáZoK KIboCSáTáSáNAK CSöKKeNÉSÉT 

eredMÉNyeZI.

rendszer

A BESzErzÉStŐL 
Az üzEMEL-

tEtÉSIG BEÉPüL 
Az EnErGIA-

tuDAtOSSÁG.
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szempontok
az M3-ason

Környezetvédelmi

A SZTrádA  
áTHAlAd 

AZ „óFeHÉrTóI 

lőTÉr” elNeVeZÉSű 
NATurA 2000 TerüleTeN.
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environmenTal DisciPline on The m3 
consTrucTion siTe

 As a specific feature of motorway and 

other major road constructions, related work 

sites are usually extensive, often affecting 

nature conservation areas.

On the M3, we sealed off the work site with 

fences, while organizing environmental trainings 

and briefings in addition to providing health and 

safety instructions. Upon the appearance of 

birds nesting on waterfronts, we paid particular 

attention to the protection of nests, to which 

colleagues working on the site made a great 

contribution with their discipline. In the past 

year, the M3 site has undergone a number 

of authority inspections regarding nature 

preservation and environmental protection – 

in each and every case, results proved that 

we fully comply with all legal requirements. 

Our colleagues pay special attention to the 

protection of natural values – through their work 

and attitude they showed their determination to 

protect and preserve nature’s diversity.

Az AutÓPÁLyA-ÉPítÉSEK, illetve 
nyomvonalas létesítmények sajátos-
sága, hogy a munkaterület kiterjedése 
jelentős, így szinte minden esetben érint 
természetvédelmi szempontból védendő 
területeket. Az M3-as autópálya építése 
során a Colas-Hungária két önálló 
szakaszon végez építési munkálatokat. 
Az M3-as autópálya nyomvonala az ófe-
hértó–Kántorjánosi közötti szakaszon 
áthalad az „ófehértói lőtér elnevezésű” 
Natura 2000 területen.
A helyzet nem idegen a kollégák számá-
ra, hiszen az elmúlt évek során épített 
gyorsforgalmi utakon már találkoztak 
hasonló szituációval. Hogy maradékta-
lanul megfeleljünk a természetvédelmi 
követelményeknek, még a munkálatok 
megkezdése előtt egyeztetések történ-
tek az illetékes Hortobágyi Nemzeti Park 
igazgatóságán, melyek során kitértünk 
a kisajátítási határon túli természetvé-
delmi értékek, illetve a teljes nyomvonal 
mellett található védett és védelemre 
érdemes természeti értékek kérdéseire 
is. bemutattuk a környezetvédelmi terv 
szintű intézkedéseinket, valamint a Co-
las-Hungária eddigi kivitelezési tapasz-
talatain alapuló, a természet védelmét 
szolgáló gyakorlati elképzeléseinket. 
Kerítéssel lehatároltuk a munkaterületet, 
illetve a munkavédelmi oktatás kiegé-
szítéseként környezetvédelmi oktatást 
és tájékoztatást tartottunk. Kiemelt 
figyelmet fordítottunk a parti fészkelésű 
madarak megjelenésekor a fészkek 
védelmére, melyet a helyszínen dolgozó 
kollégák is nagy figyelemmel kísértek. 
Az elmúlt alig egy év alatt az M3-as 
autópályán több természetvédelmi és 
környezetvédelmi vonatkozású hatósági 
ellenőrzés is történt, melyek eredménye 
minden alkalommal igazolta, hogy meg-
felelünk a jogszabályi követelményeknek. 
Kollégáink kiemelten és gondos odafi-
gyeléssel kezelik a természeti értékek 
védelmét, hiszen munkájukkal és hozzá-
állásukkal megmutatták, hogy számukra 
is fontos a természet fajgazdagságának 
megóvása, megőrzése.
A kivitelezés szempontjából sokszor ké-
nyes természetvédelmi feladatok során 
a Colas-Hungária Zrt. cégfilozófiáján túl 

A PArtI 
FÉSzKELÉSű 
MADArAK 
ÉrKEzÉSEKOr 
KIEMELt 
FIGyELMEt 
FOrDítOttunK 
A FÉSzKEK 
VÉDELMÉrE.

– mely a természeti értékek maximális 
védelmét jelenti – fontos a jogszabályi 
követelmények betartása is, mivel 
esetleges hiányosság vagy természetká-
rosítás esetén, a kivetett bírság mértéke 
könnyen több millió forint is lehet.
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wirTgen Technology Days

  This year, the recently completed plant 
of Joseph Vögele AG – a member of the Wirtgen 
Group – in Ludwigshafen provided the venue for 
the Technology Days. Guests arrived from more 
than 80 countries from all around the world, in 
the Hungarian team Colas was represented by 
the greatest number of colleagues.
During our visit to the plant, we could have  an 
insight into the assembly of Vögele pavers, while 
in the yard outside, we had a chance to have a 
thorough look at numerous milling machines, 
concrete and asphalt pavers, rollers, mobile 
crushers and cement mixers from the smallest 
ones to heavy duty equipments – many of which 
can also be found  in Colas’ fleet.

gépészeti	 napok
Wirtgen  

A GÉPÉSzEtI nAPOKnAK ezúttal 
a wirtgen csoporthoz tartozó Joseph 
Vögele AG ludwigshafenben épült új 
üzeme adott otthont. A rendezvényre 
a világ minden részéről, több mint 80 
országból érkeztek vendégek – a magyar 
csoportban a Colas kollégái képviseltet-
ték magukat a legnagyobb számban.
A lézershow-val kezdődő nyitórendezvényt 
és vacsorát követően a gyár udvarán, „az 
éj leple alatt” változtak át az aszfaltmarók, 
hengerek és finiserek látványos szikrázó 
és lángot szóró gépszörnyekké.
A másnapi gyárlátogatás során a Vögele 
finiserek összeállításának folyamatával 
ismerkedhettünk meg, de a gyárudvaron 
számos maró, aszfalt- és betonfiniser, 
henger, illetve mobil kőtörő és CKt-
keverő megtekinthető volt a legkiseb-
bektől a legnagyobb teljesítményűekig, 
melyek közül számos a Colas flottájában 
is megtalálható.
Fontos, hogy lépést tartsunk a techno-
lógia fejlődésével, hiszen így nemcsak 
előnyre tehetünk szert versenytársaink-
hoz képest, de költséghatékonyabban, 
még környezetkímélőbben és biztonsá-
gosan valósíthatjuk meg projektjeinket. 
ez az a három alapelv, ami a Colas-nál 
nem lehet kompromisszum tárgya.

A reNdeZVÉNyT A 
wIrTGeN CSoPorT ÚJ, 
MANNHeIM MelleTTI üZeMÉbeN 

TArToTTáK.

A MAGyAr 
cSOPOrtBAn A 
cOLAS KOLLÉGÁI 
KÉPVISELtEttÉK 
MAGuKAt A 
LEGnAGyOBB 
SzÁMBAn.
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A ColAS–MICHelIN-TAlálKoZóT 
2011. NoVeMber 3-áN reNdeZTÉK A TArCAlI 

ANdráSSy reZIdeNCIA HoTelbeN.

flaT rocks – buT no flaT Tyres

 A meeting between Colas and Michelin 
took place in Tarcal.
Participants included Colas’ mining and 
technical managers from the Central European 
region,  and Michelin’s Hungarian executives 
and specialists of tyres for earthwork 
machinery and mining transport vehicles. 
The parent companies signed a mutual 
cooperation agreement for 2012 in order to 
share experiences and establish a tighter 
cooperation.
Michelin presented its tyres developed 
specifically for wheeled loaders and dump 
trucks, while outlining the process of choosing 
the appropriate tyre type, highlighting 
the possible consequences – such as the 
significant drop in tyre life or increased fuel 
consumption – of a wrong tyre choice.

-találkozó
Colas–  Michelin   

A rEnDEzVÉnyEn A cOLAS közép-
európai régió bányászati és műszaki 
igazgatói, valamint a Michelin földmun-
kagép és bányászati szállítójárművek 
abroncsainak szakértői és az üzletág 
országos vezetői vettek részt. Az anya-
cégek 2012-re vonatkozó kölcsönös 
együttműködési megállapodást írtak 
alá, melynek célja a tapasztalatok meg-
osztása és szorosabb együttműködés 
kidolgozása.
A délelőtt folyamán a Michelin bemutat-
ta a homlokrakodókra és dömperekre 
kifejlesztett abroncsait, valamint át-
tekintést adott a helyes abroncs kivá-
lasztásának menetéről és a helytelen 
választás lehetséges következményeiről, 
mint például az abroncsok élettartalmá-
nak jelentős lerövidülése vagy a megnö-

vekedett üzemanyag-fogyasztás. 
A délután folyamán a résztvevők 
meglátogatták a Colas-Északkő tállyai 
üzemét, ahol két csoportra osztva az 
elhangzott információk gyakorlatba való 
átültetésével folyatódott a találkozó. Az 
üzemlátogatás után a találkozó a július-
ban elvégzett Michelin-mérések eredmé-
nyeinek bemutatásával, kiértékelésével, 
a bányabeli szállítási útvonalak és rako-
dási helyek optimális karbantartásáról 
szóló előadásokkal folytatódott.
ez a találkozó csak az első lépés volt, 
de hozzásegítheti a bányaüzemeket egy 
költséghatékonyabb és környezettudato-
sabb működéshez a jövőben.
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geoTechnical conference 

  The annual Geotechnical Conference was 
held this October, once again offering a superb 
opportunity for experts of the subject to meet 
each other, discuss novelties, recent events, 
and present matters and case studies from 
Hungary. Similarly to previous years, numerous 
representatives of the civil engineering sector 
participated in the prestigious event.
On behalf of Alterra, Regional Director Attila 
Pappert held a lecture on the main streamline 
discharge project in the ‘special civil 
engineering jobs’ section. His presentation 
met with great interest from the professional 
audience.

konferencia
Geotechnikai   
IDÉn OKtÓBErBEn ismét megrendez-
ték a Geotechnikai konferenciát, ami 
évről évre remek lehetőséget biztosít a 
szakma gyakorlóinak találkozására, az 
újdonságok, események bemutatására, 
a hazai példák, esettanulmányok 
ismertetésére. A nagy hagyományú ren-
dezvényen a mélyépítő szakma számos 
képviselője vett részt idén is. 
A kétnapos eseményen a bMe 
Geotechnikai Tanszékének oktatói, vala-
mint doktoranduszok, illetve mélyépítő 
cégek képviselői tartottak magas szín-
vonalú előadásokat. A program alapját 
egyrészt elméleti témájú prezentációk, 
másrészt megtörtént káresetekről 
tartott gyakorlatias előadások képezték. 
Az Alterra képviseletében Pappert Attila 
területi igazgató tartott – Különleges 
mélyépítés témakörben – a sodorvo-
nali bevezetés projektről prezentációt, 

HuSZoNeGyedIK 
AlKAloMMAl GyűlTeK 
öSSZe A GeoTeCHNIKAI SZAKMA 

KÉPVISelőI A ráCKeVeI SAVoyAI 

KASTÉlybAN.

melyet a szakmai hallgatóság nagy 
érdeklődéssel fogadott. A projekt során 
megépített, hazai viszonylatban az 
egyik legnagyobb külső átmérőjű (3000 
mm) vasbeton sajtolható csőből épült 
vezeték célja, hogy a tisztított szenny-
vizet kivezesse a duna sodorvonalába. 
Pappert Attila előadásában bemutatta 
ennek a nagyon komplex feladatnak 
a sikeres megvalósítását, a felmerült 
nehézségeket, melyekkel a munka 
elvégzése során meg kellett küzdeniük. 
rendkívül látványos légi felvételekkel, 
valamint egy rövidfilmmel is szemléltette, 
milyen pontos szervezést, felkészülést, 
nagyfokú precizitást igényelt a duna so-
dorvonalában végzett építés. Az előadás 
bemutatta a szakma gyakorlása során 
szerzett tapasztalatokat, a kivitelezői, 
projektirányítási tevékenységek össze-
tettségét, és az ennek során alkalmazott 

innovatív módszereket. A könnyed stílus-
ban megtartott előadás szinte üdítően 
hatott a főként elméleti jellegű témák 
között. A projekt bemutatása alkalmat 
adott arra, hogy egy magas színvonalon 
elkészített, megfelelő minőségben 
átadott, nagyszabású beruházáson ke-
resztül társaságunk szakmai körökben 
ismét bemutatkozzon.
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szöveg: Gonda József
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Technology Day for buDaPesT exPerTs

  Within the frames of the Technology 
Day held on 20 September 2011, Budapest 
road maintenance specialists and technical 
experts could acquaint themselves with the 
testing methods and equipments of our Central 
Laboratory.
In his presentation entitled “Advanced eco-
friendly road construction technologies and 
high performance pavements”, Technical 
Director Zoltán Puchard elaborated on the Colas 
Group’s innovation and testing-development 
activities, while Colas Út CEO Zoltán Boncz 
introduced the company’s organisation and 
scope of operations. Regional Director György 
Zsiga outlined Colas Út’s activities and major 
projects in the Hungarian capital, mentioning 
various construction and reconstruction jobs 
carried out in recent years, and highlighting 
the application of new technologies. Chief 
Technologist Ágnes Görgényi informed guests 
on the introduction of new CEN laboratory tests 
in Hungary by presenting testing methods for 
asphalts and related raw materials.

technológiai	

szakembereinek   
FolyTATódoTT 
A TeCHNolóGIAI 
IGAZGATóSáG álTAl 
TeCHNolóGIAI NAPKÉNT 
beVeZeTeTT SZAKMAI KÉPZÉSeK 
SoroZATA.

2011. SzEPtEMBEr 20-Án tartott 
technológiai bemutató keretében most 
budapest közúti-közlekedési műszaki 
menedzserei vettek részt szakmai prog-
ramunkon és ismerkedtek a Központi 
laboratórium vizsgálati módszereivel, 
eszközeivel.
Puchard Zoltán technológiai igazgató 
részletes előadást tartott a Colas 
csoport innovációs és vizsgálati-fej-
lesztési tevékenységéről „Korszerű 
környezetbarát útépítési technológiák, 
nagyteljesítményű burkolatok” címmel, 

a

főváros
majd a Colas Út vezérigazgatója, boncz 
Zoltán mutatta be a cég szervezetét 
és működési területeit. Zsiga György 
területi igazgató a Colas Út fővárosi 
tevékenységét és legfontosabb munkáit 
ismertette évekre bontva a különböző 
jellegű építési és felújítási munkákat, 
és kiemelve az új technológiák alkalma-
zásait. Görgényi ágnes főtechnológus 
az aszfaltok és alapanyagaik vizsgálati 
módszereinek bemutatásával az új CeN 
laborvizsgálatok magyarországi beveze-
tését ismertette.
A szakmai nap zárásaként Gonda 
József laborvezető és roszik Gábor 
főtechnológus közreműködésével a 
vizsgálóeszközök ismertetése zajlott. 
ez a Technológiai nap is hasznosnak 
bizonyuló alkalom volt a Colas csoport 
szakmai felkészültségének, kivitelezői 
kapacitásainak, valamint versenyképes-
ségének és potenciális lehetőségeinek 
ismertetésére.

nap
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Zelk Zoltán 

SZÉl

Mit csinál a szél, ha nem fúj?

Alszik.

de ha felébred,

úgy szalad, de úgy szalad, hogy

soha utol nem éred!

Fut a földön, fut az égen,

folyók hátán, tengeren,

mindegy néki, ha fák csúcsán,

ha réten, ha fellegen.

Néha csak egy percig szalad,

néha átfut egy napot,

persze hogy elfárad végül,

s alszik megint egy nagyot...

Hogy hol alszik, mikor nem fúj?

Én már meg se kérdeztem –

Kicsi neki a világ is, 

...

(A vers utolsó sorát lásd a rejtvényben!)

KEDVES OLVASÓK!
Az ábrában szereplő szavakhoz ezúttal 
nem adtunk meghatározásokat, de 
minden négyzetben talál egy számot. Az 
azonos számok azonos betűt jelentenek. 
A hosszú és rövid magánhangzók között 
minden esetben különbséget tettünk. 
Helyettesítse a számokat betűkkel 
úgy, hogy a hálózatban egy szabályos 
keresztrejtvény alakuljon ki! Könnyítésül 
két szót előre beírtunk. Ha az ábra 
kitöltése után a megfelelő betűket a ki-
sebb rácsba átmásolja, Zelk Zoltán Szél 
című versének utolsó sorát kapja végső 
megfejtésül.

beküldési cím:
ujSAG@cOLASHun.Hu
Tárgy: rejtvénymegfejtés
Kérjük, tüntessék fel a  
cégnevet is!

beküldési határidő:
2012. FEBruÁr 20.

előző szám megfejtése:
„tOVÁBB rEPEDtEK,  
rAjzOLVA ArcODAt”

A helyes megfejtők közül 
könyvutalványt nyert:
Molnár Katalin Colas Út
Hartauer Margit Colas-Alterra
Poles Antalné Colas-Alterra
Németh Mónika Colas-Hungária
Hegedűs Erzsébet Colas-Hungária
Kozák Róbert Colas-Északkő
Szívós László Colas-Északkő
Farkasvölgyi Henrietta Colas-Hungária 
Autópálya Igazgatóság

Megfejtéseket csak a Colas-Hungária 
Cégcsoport tagvállalatainak dolgozóitól 
fogadunk el.

? 
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