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1 Integrált irányítási rendszeraudit a Colas 

Hungária Zrt.-nél

Május 23–24-én zajlott a Colas Hungária Zrt.-

nél az Iso 9001:2008, az Iso 14001:2004 és 

az MsZ 28001:2008 szabványok alapján integ-

ráltan működtetett irányítási rendszer auditja. 

A helyszínek ezúttal az M3-as projekt központja 

és építési munkahelyei, valamint a Technológiai 

Igazgatóság Bécsi úti székhelye és az ottani 

laboregység voltak. Az auditáló külső szakértők 

egybehangzó véleménye szerint a minőség- és 

környezetirányítási, valamint a munkahelyi 

egészségvédelmi és biztonságirányítási „pillé-

rek” gyakorlati működése cégünknél megfelel 

az előírt követelményeknek. 

2 Technológiai napok a Bécsi úton

2012 áprilisában is folytatódott a Technoló-

giai Igazgatóság által indított és technológiai 

napként bevezetett szakmai képzések soro-

zata. A technológiai bemutató keretében az 

útügyi szakma technológiai menedzserei vet-

tek részt szakmai programunkon és ismer-

kedtek a Központi Laboratórium vizsgálati 

módszereivel és eszközeivel. A szakmai nap 

programját akkreditáltuk a Magyar Mérnöki 

Kamaránál, mely alapján a részvételért 1,5 

kreditpont járt.

3 Közlekedési konferencia Sopronban

2012. május 22–25. között, immár hagyo-

mányosan, sopronban rendezték meg a 

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

(KKK) szervezésében a Közúti Üzemelte-

tési és Fenntartási Napok eseményét, a 

közlekedési szakterületek problémáinak és 

megoldásainak fórumát. A konferencián, 

szintén hagyományosan, a Nemzeti Fejlesz-

tési Minisztérium, a közlekedési háttérintéz-

mények, vállalatok és hatóságok képviselői 

osztották meg ismereteiket, elvárásaikat, 

tapasztalataikat. Meghívott előadóként 

Puchard Zoltán technológiai igazgató „ener-

giatakarékosság az útépítésben” címmel 

tartott előadást.

4 Felsővezetői találkozó Dubrovnikban

Májusban háromnapos felsővezetői találko-

zót tartott a Colas Dubrovnikban. A találko-

zón felvázolták a stratégiai irányvonalakat 

2015-ig, frissítették a környezetvédelmi 

előírásokat és ismertették a kőbányák 

kereskedelmi akciótervét. A találkozó napi 

programja során két workshopot szerveztek, 

„Hogyan biztosítható a siker?”, illetve a „Hr 

európában” témában. 

1

  fotó: Thinkstock
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InDuLó MuNkáiNk

A GyOMA–BÉKÉScSABA VASútI 
vonalszakasz korszerűsítéséhez kapcso-
lódóan Mezőberény állomás területén, a 
47-es főúton, új közúti felüljáró, és ehhez 
kapcsolódó utak kivitelezési munkáit 
nyerte el a Colas Hungária. A Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. közbeszer-
zési eljárás keretében hirdette meg a 
munkát még 2011 decemberében. 
Mezőberény belterületén a Csabai út 
(47-es főút) és a Gyoma–Békéscsaba 
vasútvonal jelenleg szintbeni kereszte-
ződésben találkozik. ennek kiváltására 
épül az állomásépület irányába, mintegy 
210 méterrel elhúzva, egy kétnyílású, 
egyenes vonalvezetésű, előre gyártott, 
feszített vasbeton szerkezetű, „A” közúti 
terhelési osztályú híd. A csatlakozó 
utak 2×1 forgalmi sávos kialakításúak. 
Az állomás és a környező lakóépületek 

megközelítésére rakodó, illetve szerviz 
utak, a közlekedő kerékpárosok és gya-
logosok számára pedig a 47-es sz. főút 
jobb oldali töltéslába mellett egy közös 
gyalog- és kerékpárút épül.
A hídszerkezethez 38 db 90 cm magas 
előre gyártott, feszített vasbeton „I” 
tartót kell részben vasúton, részben 
közúton leszállítani. A műtárgyak 
mélyalapozással készülnek. A hídáttöl-
tések alatt szalagdrén-beépítéssel, az 
egyéb töltések alatt meszes talajsta-
bilizációval kell a kedvezőtlen altalaj 
adottságait kompenzálni. A munkákra 
előirányzott 13 hónap kivitelezési 
idő nem tűnik soknak, ha figyelembe 
vesszük, hogy szintén a feladat része 
a közművekhez és a vasúthoz tartozó 
munkák engedélyezési és kiviteli ter-
veinek elkészítése. A siker érdekében 

szöveg: Juhászné Sávolyi Judit, Oláh Péter, Rompos Gábor
  fotó: Oláh Péter, Rompos Gábor, Tóth Miklós

A MunKÁK SOrÁn 

MIntEGy 80 000 M3 

FöLDEt ÉS 4500 M3 

cKt-t, VALAMInt 

7000 t ASzFALtOt 

KELL BEDOLGOznI.

A TAVAsZI IDősZAKBAN TöBB PáLyáZAToT 
Is eLNyerT A CoLAs HuNGárIA. MeZőBerÉNyBeN VAsúT 
FeLeTTI KöZúTI FeLÜLJáró ÉPÜL, sZeNTGoTTHárDoN MeGúJuL A 

DuZZAsZTóGáT, AZ M0-s, M1–M6 KöZöTTI JoBB PáLyáJA PeDIG úJ AsZFALTBurKoLAToT KAP.

a Colas Hungária  Nagy Létesítmények 
Főigazgatósága mellett a Colas út is 
részt vesz a kivitelezésben.

Vasút feletti közúti felüljáró – 
MezőberéNy
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szeNtgOtthárdi	duzzasztó

A SzEntGOttHÁrDI rÁBA DuzzASz-
tÓMű átépítési feladataira a Nyugat-
dunántúli Vízügyi Igazgatósággal 2012. 
április 16-án kötött szerződést a Colas 
Hungária Zrt., melynek összege  
253 746 000 Ft. 
A duzzasztómű 1905-ben épült a helyi 
kaszagyár vízellátására a rába folyó 
206+857 fkm-én. A duzzasztótól induló 
kaszagyári üzemcsatornát azonban az 
1980-as években elbontották, így azóta 
a műtárgy már csak fenéklépcsőként 
funkcionál, stabilizálva a várost keresz-
tülszelő folyó alvízi medrét, illetve a 
felvízi medret és a talajvízszintet is.
A kivitelezési munka a duzzasztó 
rekonstrukcióját jelenti egy szinte belvá-
rosi környezetben, ami jelentős kihívás 
a kivitelezés szervezésében. Még ennél 
is nagyobb feladatokat háríthat ránk a 

szeszélyes rába, mivel vízszintingado-
zása egy-egy árvíz során egy nap alatt 
eléri a 4-5 métert. Az egyébként nyu-
godtan csörgedező folyó pillanatok alatt 
haragos, fékezhetetlen víztömeggé tud 
duzzadni. Az eddigi hidrológiai adatok 
alapján a folyó vízhozama 2 m3/s és 320 
m3/s között változhat.

A kivitelezendő munka fő feladatai:
• A duzzasztási funkció bizonyos magas-
sági szinthatárok közötti megőrzése.

• A műtárgy műszaki, állékonysági felül-
vizsgálata, korszerűsítése.

• Az esztétikus városképi megjelenés 
biztosítása.

• A város területrendezési terveibe törté-
nő beillesztése.

• Természetvédelmi szempontú felülvizs-
gálata, korszerűsítése (a vízi élőlények 

A DuzzASztÓMű 
1905-BEn ÉPüLt  
A HELyI KASzAGyÁr 
VízELLÁtÁSÁrA.

számára a műtárgyon való átjárás bizto-
sítása), a VKI-nak való megfelelés.

• Vízi turizmus feltételeinek biztosítása 
(kishajó-átemelési, -átjárási lehetőségek).

A projektindító ünnepélyes táblaavatás 
május 17-én volt, a kivitelezési munkák 
pedig május 21-én kezdődtek.
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Az	M0-s,	M1–M6	
köZöttI jObb pályája
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UPCOMING WORKS 

  Colas Hungária was awarded a number 
of jobs in the spring tendering season, including 
a public road overpass to be built above 
a railway line in Mezőberény, a river dam 
reconstruction project in Szentgotthárd, and 
construction of new asphalt pavement on a 
section of motorway M0 between motorway M1 
and motorway M6.
An “A”-load category, double-span, straight-
line bridge with a pre-cast, stressed reinforced 
concrete structure is to be constructed in the 
city of Mezőberény to replace a conventional 
level crossing. The configuration of affected 
roads is 2×1 lanes. During the construction 
works, some 80,000 m3 of soil, 4,500 m3 of 
Ckt road base material, and 7,000 tonnes 
of asphalt are to be laid. Altogether 38 
pieces of 90-cm-high, pre-cast, stressed 
reinforced concrete “I” support girders are to 
be transported to the site – partially by railway, 
partially by road. To guarantee success, Colas 
Hungária’s Major Projects Division is supported 

by Colas Út in performing the job.
The Western-Transdanubian Water Directorate 
signed the contract with Colas Hungária Zrt. on 
16 April 2012 for reconstruction works of the 
dam on the river Rába at Szentgotthárd. The 
value of the contract is HUF 253,746,000.
Works entail reconstruction of the dam, located 
in a rather densely built downtown environment, 
which poses a significant challenge with 
respect to organisation. The job is made even 
more complex by the unpredictable Rába 
river, where water level fluctuation may reach 
five metres per day during floods, causing 
the otherwise calmly gurgling watercourse 
to turn swiftly into a raging whitewater river. 
Major aspects of the job to be performed are: 
maintaining some of the water-level regulatory 
functions; technical and structural assessment 
and modernisation of the dam; and 
environmental assessment and modernisation, 
ensuring the conditions for tourism.
Following the concrete-paved left carriageway 

of motorway M0 between motorways M1 and 
M6, Colas was also tasked with constructing 
the asphalt pavement of the right carriageway. 
After completion of the left side, 2×3 lanes + 
emergency lanes will be available for traffic, 
as opposed to the current 2×2 lane setup 
without emergency lanes. During construction 
of the left carriageway, however, it became 
obvious that the asphalt pavement of the right 
side also needs reconstruction in addition 
to new road markings and the relocation of 
safety barriers. The job was awarded to the 

“C-M0 Consortium”, uniting Colas Hungária 
and Colas Út, and the contract was signed 
on 22 May 2012. Approximately 6,900 m3 of 
asphalt pavement is to be milled up, followed 
by the laying of 36,000 tonnes of new asphalt. 
Furthermore, 1.1 km of new noise barriers are 
also to be installed. Construction works will be 
carried out in four phases, diverting traffic onto 
the concrete pavement of the left carriageway 
through maintenance bypass points.

Az M0-S, M1–M6 KözöttI, bal oldali 
betonpályája után a jobb pálya aszfalto-
zását is a Colas nyerte.
eredetileg ezen a szakaszon, a bal pálya 
forgalmi átadását követően, a jobb pá-
lyán csupán forgalomtechnikai módosítá-
sokat kívántak alkalmazni a külön pályás 
forgalom biztosítása érdekében. 
A jelenlegi, beton terelőelemmel elvá-
lasztott 2 × 2 sávos, leállósáv nélküli 
forgalom a bal pálya elkészültét követő-
en 2 × 3 + leállósávon tud külön pályán 
közlekedni, a bal pálya építése közben 
azonban nyilvánvalóvá vált, hogy az 
útburkolati jelek és az elválasztó elemek 
áthelyezése mellett a jobb pálya aszfalt-
burkolata is felújításra szorul.
A munkát a Colas Hungária és a Colas 
út alkotta, „C-M0 Konzorcium” nyerte, a 

A jELEnLEGI 2 × 2 
SÁVOS FOrGALOM 
A tELjES PÁLyA 
ELKÉSzüLtÉt 
KöVEtŐEn 2 × 3 + 
LEÁLLÓSÁVOn FOG 
KüLön PÁLyÁn 
KözLEKEDnI.

szerződést 2012. május 22-én írták alá. 
A jelenlegi, 4 cm homokaszfalt kopóréteg, 
6 cm HAK-12 aszfaltbeton kötőréteg és 
6 cm Ju-35 bitumenes alapréteg felső 4 
centiméterét lemarjuk, majd 7 cm AC-22 
kötőréteg és 4 cm sMA-11 kopóréteg 
kerül a pályára. összesen 6 900 m3 
aszfalt lesz lemarva és 36 000 t aszfal-
tot építünk be, illetve 1,1 km új zajvédő 
fal épül. Az építés során négy ütemben, 
szakaszosan tereljük a forgalmat az 
üzemi átjárókon keresztül a bal pálya 
betonburkolatára.
A forgalomtereléssel járó munkák au-
gusztus 15-én fejeződnek be, az állami 
Autópálya Kezelő kérésére azonban a 
Forma–1 magyar nagydíj rendezésének 
idején, július 26–29. között forgalomkor-
látozási szünetet tartunk.
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szöveg: Fodor Tamás

  fotó: Fodor Tamás

szerkezetépítés
Finisben a

A HíDÉPíTÉs KIVITeLeZÉse  
AZ M3-As AuTóPáLyA NyíreGyHáZA És A 49-es 

sZáMú úT KöZöTTI sZAKAsZáN 2011 AuGusZTusáBAN INDuLT eL. 

M3az -as	autópályán
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A MunKA ELSŐ nÉGy HÓnAPjÁBAn, 
tartva az ütemezést, sikerült elérni a 
kitűzött célt, hogy 2011-ben a hidakon, 
lehetőség szerint, minden előre gyártott 
gerenda be legyen emelve. ezt a III. sza-
kaszon lévő hídjaink esetében sikerült 
is tartanunk, az utolsó gerendát 2011. 
december 19-én emeltük be. Az I. sza-
kaszon lévő, 2348-as jelű csomóponti 
hídnál a régészeti munkák elhúzódása 
miatt 2011-ben csak a két középső 
támaszt tudtuk megépíteni, így ennél a 
hídnál elmaradt a gerendaemelés. Idén, 
a lassan már megszokott, év elejei nagy 
mínuszok miatt érdemben csak március 
közepén tudtuk folytatni a szerkezetépí-
tést. Márciustól május végéig azonban 
sikerült a III. szakasz mind az öt hídján 
bebetonozni a pályalemezeket, ami mér-
földkövet jelentett a híd építésében. 
A szakaszunkon lévő 2497-es jelű 
mezőgazdasági földút-átvezetésen 
(teljes pályát áthidaló, kéttámaszú, 
42,80 m-es, előre gyártott gerendás 
szerkezet) elkészültünk a teljes háttöl-
tés építésével, illetve a pályalemez és 
a hídszegélyek betonozásával. A követ-
kező munkafolyamatunk a pályalemez 
lemezes szigetelése lesz. A hat hidunk 
közül itt találunk csak hagyományos 
lemezes szigetelést. 
 A főpályát keresztező patakokon 
(Máriakerti-vízfolyás és Máriapócsi-
főfolyás) már május közepe óta száraz 
lábbal lehet átkelni. A 2497-es és a 

  Bridgeworks were launched on motorway 

M3 between Nyíregyháza and road 49 back in 

August 2011 with test piling, and subsequently, 

the construction of structural piles.

At the crossing of agricultural road no. 2497 (a 

double-span, 42.80-m-long, precast beam 

structure bridging over the entire carriageway), 

we have completed the entire backfill and 

concreting operations on the deck slab, including 

edges. The next phase of work is preparation 

of the deck slab’s waterproofing. Out of the six 

bridges assigned to us, this is the only one with 

conventional sheet waterproofing.

For a couple of weeks now, one can simply walk 

over the creeks crossing the main carriageway 

(Máriakerti-vízfolyás, Máriapócsi-főfolyás). 

Upcoming works on bridges 2497 and 2508 

include the construction of edges and the 

waterproofing of deck slabs.

Proceeding according to chainage numbers, the 

next structure is located at the crossing of road 

no. 4927 connecting Ófehértó and Máriapócs. 

The four-support arched bridge is currently 

awaiting application of the sprayed RMA 

waterproofing. We intend to open this bridge 

to traffic in August, since that would enable us 

to demolish the existing road and construct 

the corresponding part of the carriageway. The 

motorway bridge located at the end of the 

section is in the most advanced state – edges 

have been completed, and we are only days away 

from laying the protective mastic asphalt layer on 

the sprayed waterproofing. At this site, normal 

traffic is already crossing under the newly built 

bridge, which requires special attention during 

the finishing works.

On section 1, bridgeworks at the interchange of 

road 403 and motorway M3 could only continue 

in the last week of this May due to last year’s 

prolonged archaeological works. Following the 

consolidation period for the backfill, remaining 

driven pile construction works followed at 

abutment “A”. Currently, both abutments are 

under construction, and the installation of 

precast beams is scheduled for the end of June.

FINISHING TOUCHES ON STRUCTURAL 
WORKS FOR THE M3 

A FŐPÁLyÁt 
KErESztEzŐ 
PAtAKOKOn MÁr 
MÁjuS KözEPE 
ÓtA SzÁrAz 
LÁBBAL LEHEt 
ÁtKELnI. 

2508-as számú hidaknál a hídszegélyek 
építése és a pályalemezek szigetelése 
a következő munka. Nagyobb „falat” 
lesz még a Máriapócsi-vízfolyásnál a 
patakmeder kisebb korrekciója, és a híd 
alatti, közel 80 m terméskő burkolása. 
ezt a patak ideiglenes mederbe való 
terelésével oldjuk meg, amit a híd alatti 
vadátjáró-részben építünk ki. A híd alatti 
mederrendezés a szerkezetépítés előtt 
nem volt lehetséges.
szelvény szerint haladva előre, az ófe-
hértót Máriapóccsal összekötő, 4927-es 
számú közút pálya feletti átvezetése 
következik. A négytámaszú, íves híd, 
hasonlóan az előzőekhez, a hídszegélyek 
bebetonozása utáni rMA szórt pályaszi-
getelést várja. ezt a hidat szeretnénk át-
adni a közúti forgalomnak augusztusban, 
hiszen ráterelés után tudjuk a jelenlegi 
közutat elbontani és a főpályának ezen 
részét megépíteni. A szakasz végén lévő 
pályahíd építésével vagyunk jelenleg a 
legelőrehaladottabb állapotban. Készen 
vannak a hídszegélyek, és a szórt szige-
telésre a napokban rakjuk a szigetelést 
védő öntött aszfaltot. Itt a híd alatt már 
folyamatos a pályát keresztező közúti 
forgalom, ez fokozott odafigyelést igé-
nyel a befejező munkáknál.
Az I. szakaszon a 403-as számú közút 
és az M3-as autópálya csatlakozásá-
ban található hidunk építése a már 
korábban említett tavalyi, elhúzódó 
régészeti feltárások miatt gyakorlatilag 
idén május utolsó hetében indulhatott 
tovább. Miután lezajlott a háttöltések 
konszolidációja, az „A” hídfő elmaradt, 
vert cölöpözése következett. Jelenleg 
a hídfőket építjük, a tervezett előre 
gyártott gerendák emelése június végén 
történik meg. ezt a hidat októberben 
át kell adnunk a forgalomnak, hogy 
a csomóponti rácsatlakozások és a 
403-as közút végleges forgalomtechni-
kájának kialakítására még a végleges 
átadás előtt legyen elegendő idő. ezért 
egy feszítettebb munkaütemezést 
készítettünk, ami biztosítja az időbeli 
forgalomtechnika kialakítását.
Az M3-as autópályán júliusban a híd-
szerkezetek építése befejeződik, itt a 
záró munkálatokra koncentrálhatunk.
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fejlesztése

bevédését szükséges volt megtenni.  
A bemérések után a pálya vonalvezeté-
sén is módosítani kellett.
Mivel a projekt pénzügyi forrásai korláto-
zottak, egy szakaszon a villamos pályával 
közös – bazaltbeton burkolatú – útpálya 
épült, mivel a házak túl közel helyezked-
tek el, kisajátításukra egyelőre nincs 
forrás. ez forgalomtechnikai problémákat 
okozott, mivel kerülő utat nem lehetett 
biztosítani, így az építkezéssel párhuza-
mosan kellett megoldani a Lillafüred felé 
és onnan visszajövő nagyszámú gépjármű 
és busz közlekedtetését.
Az eredeti célkitűzésünk megvalósítása 
szinte az utolsó percig kétséges volt, de 
december 15-én az új építésű szaka-
szon is sikerrel végiggördült a próbajá-
rat, így maga a vágányzat hivatalosan is 
elkészült. A pályára már részben kiadták 
a használatbavételi-engedély, részben 
folyamatban van az engedélyeztetési 
eljárás. 
A forgalmi szakaszon történő munkavég-
zéssel párhuzamosan megkezdődtek a 
remízen belüli vágányátépítési munkák 
is. ennek előfeltétele volt, hogy a bontá-
si munkák részben elkészüljenek. ezek-
re a vágányokra már nem vonatkoztak 
az eredeti tenderben megfogalmazott 
zaj- és rezgéskibocsátási, valamint 
kóboráram-terhelési követelmények, 

MiskOLC	városi

–	2012

illetve az igénybevételi szintek sem 
azonosak, ezért költséghatékonysági 
okokból a vágányok alépítménye elég 
vegyes képet mutat. Nagyrészt Vignol, 
de Phoenix vágány is épült, különböző 
alépítményi és lefogatási módszerekkel. 
(Pl.: bebetonozott vasbetonaljas, vas-
betonlemezen Geo leerősítéssel, bebe-
tonozott talpfás és zúzottkő-ágyazaton 
vasbetonaljas.)
2012. január 16-a óta – néhány, a kivite-
lezés érdekében bevezetett vágányzártól 
eltekintve – a teljes szakaszon jár a 
villamos. Mind a megbízónk, mind az üze-
meltető részéről kedvező visszajelzéseket 
kapunk, és úgy tervezzük, hogy 2012. 
június 30-ra a belvárosi burkolat átépíté-
sének kivételével a forgalmi szakaszon az 
érdemi munkavégzés befejeződik.
A projekt egy másik meghatározó része 
a remíz. A tender eredeti célkitűzése az 
volt, hogy a csarnok födémét kb. 1,5 
méterrel meg kell emelni, a villamosok 
karbantartásához szerelőpódiumot és 
egy új darupályát kell építeni, illetve ki 
kell alakítani egy homokfeltöltő, egy ke-
rékeszterga és egy kerékpár-fordító helyet 
az aljzatbetonban a meglévő vágányzat 
minimális átépítésével. ezen felül ki kell 
cserélni, illetve részben át kell építeni az 
elavult épületgépészeti és elektromos 
rendszert. A megmaradó szerelőaknákba 

villamosvasút

szöveg: Erdősi Imre
  fotó: Erdősi Imre

IDÉN úJuLT erőVeL VáGoTT BeLe A MuNKA-

VÉGZÉsBe AZ ALTerrA A MIsKoLCI VILLAMosPáLyA-FeLúJíTásoN.

KOnzOrcIuMunK EGyÉrtELMű 
SzÁnDÉKA, hogy a villamosok teljes 
szakaszon történő közlekedtetését 
biztosító munkarészeket befejezzük a 
rekonstrukció alá vont és az új építésű 
szakaszon is.
A forgalmi szakaszon megépült új vá-
gányzat ugyan mindenhol rAFs rendsze-
rű lett, de a bontásra kerülő vágány már 
csak részben volt bebetonozott talpfás 
szerkezetű, a nagyobb része zúzottkő-
ágyazású, vasbetonaljra fektetett Vignol 
sín volt. ennek elbontása volt az előfel-
tétele a remízen belüli munkavégzésnek, 
hiszen a tender szerint az üzemeltető 
által kijelölt szakaszokról származó, ún. 
II. állapotú síneket építettük be a remíz 
udvartéri vágányok II. és III. ütemének 
kivitelezésekor.
A pályaépítéssel párhuzamosan foly-
tatódtak a közműkiváltások is, sokkal 
nagyobb volumenben, mint az előző 
évben. át kellett építeni kb. 700 m 
távfűtővezeték-párt, ki kellett váltani 
kb. 150 m vízvezetéket, és a végállomás 
területének komplett csapadék- és 
szennyvízelvezető csatornarendszerét is 
el kellett készítenünk.
Az új építésű szakaszon sajnos újabb 
problémák kerültek elő. A pálya alatt 
húzódnak a Pálos romok, amelyek pon-
tos helyzetének felmérését és a romok 
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  Our consortium is determined to finish 

work phases that ensure tram traffic on the 

entire network, both on reconstructed and on 

newly built sections.

Simultaneously with track-construction works, 

public utility relocations continued, which 

comprised larger-scale works in comparison 

with last year’s similar operations; 700 m 

of district-heating double pipes had to be 

converted, while we also had to relocate 150 m 

of water lines and prepare the entire wastewater- 

and rainwater-drainage network of the terminal 

station area.

Although keeping our original objective was in 

jeopardy until the last moments, the trial tram 

finally rolled down the newly built section on 15 

December, thus all track construction works 

were officially completed. The permit for use 

has already been issued for parts of the track, 

while the procedure is ongoing for the remaining 

sections.

The maintenance depot is another essential 

element of the project. The tender originally 

prescribed raising the tram shed’s roof by 

approximately 1.5 metres, construction of a 

new service platform and crane runways for 

tram-maintenance operations, and establishing 

foundations for a sand-filling station, wheel 

lathe, and wheel inverter, while implementing 

only minor changes to the existing tram.

MISKOLC TRAM NETWORK DEVELOPMENT – 2012 

DEcEMBEr 15-
Én Az új ÉPítÉSű 
SzAKASzOn 
IS SIKErrEL 
VÉGIGGörDüLt 
A PrÓBAjÁrAt, 
íGy MAGA A 
VÁGÁnyzAt 
HIVAtALOSAn IS 
ELKÉSzüLt.

csurgalékvíz-elvezető rendszert kell 
készíteni olaj- és homokfogóval együtt. 
Kedvezőtlen hőtechnikai tulajdonságai, 
illetve az új villamosok megváltozott 
méretei miatt a meglévő kapukat is ki kell 
cserélni. Az eredeti műszaki tartalom sze-
rint ezen felül az udvartéren egy 80 méter 
hosszú, 1 400 m2 alapterületű, fedett, 
oldalról nyitott csarnokot kell építeni.
Igényként merült fel a jelenlegi buszfé-
nyező helyén egy iroda-raktár szekció 
kiépítése, közvetlen kapcsolattal mind a 
csarnok, mind a jelenlegi irodarész felé, 
a csarnokrész komplett elbontásával, 
teljesen új vizsgálóakna-rendszer kiépí-
tésével, a hozzá tartozó komplett vá-
gányzattal együtt, és az oldalfalak újraé-
pítése szendvicspaneles rendszerrel. Az 
udvartéri fedett szín alapterülete is kb. 
7 700 m2-re nőtt. ezek természetesen a 
már tárgyalt eredeti műszaki tartalmon 
felüli többletként jelentkeztek.
Mivel a megnövelt műszaki tartalomra 
vonatkozóan az új közbeszerzési eljárás 
még folyamatban van, jelen pillanatban 
az eredeti tendernek megfelelően folyik 
a kivitelezési tevékenység. reméljük, 
hogy az eljárás rövidesen sikerrel 
lezárul, és nagy erővel vethetjük bele 
magunkat a teljes projektrész kivitelezé-
sébe. reményeink szerint az idén 100%-
ban elkészülünk a munkákkal! 
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szöveg: Szőllősi Gyöngyi

  fotó: Molnár Csaba

a Lulla–Balatonendréd
összekötő és bekötő út  

munkái

Befejezéshez közelednek

HArMADIK ÉVE jELEnt folyamatos 
munkát a Colas út Zrt.-nek az összekötő út 
építése. A több igazgatóságunk által is irá-
nyított projekt két, jól elkülöníthető részből 
áll, melyből a Tab-Lulla bekötőút egy rövid 
belterületi szakasz kivételével gyakorlati-
lag elkészült. ezen a rövid szakaszon a köz-
műkiváltások engedélyezési eljárásainak 
elhúzódása miatt csak később épülhetnek 
ki az ingatlancsatlakozások, csomópontok, 
buszmegállók és a végleges burkolat.
A Lulla–Balatonendréd összekötő út a pro-
jekt több mint kétharmadát jelenti „szá-
mokban”, ezért a hátralévő munkálataok 
nagy része itt összpontosul.
2012 elején, mindenki számára meg-
nyugtatóan, elkezdődhetett az útépítés 
leglátványosabb része, a pályaszerkezet 
építése. Jelenleg a közel 10 km hosszú 
munkaterület csaknem minden méterén 
folyik a kivitelezés. Bizonyos szakaszokon 
a földmunka véglegesítése van hátra, 
de ez jellemzően a főpálya számottevő 
részén elkészült, a védőréteg és a Ckt 
alapréteg építése folyamatos, az aszfalt-
rétegek pedig a technológiai szünetek 
betartását követően ütemesen épülnek.
Az alakító földmunkák és a növénytele-

pítés határidőre történő befejezése még 
komoly feladatot jelent, de megfelelő kivi-
telezők kiválasztásával, pontos szervezés-
sel és szigorú követelmények felállításával 
tartani kívánjuk a határidőt. A megrendelő 
által biztosított tervek és az eredeti en-
gedélyek a pályázati időszakban vagy 
a kivitelezés alatt jellemzően lejártak, 
bizonyos szabványok megváltoztak, egyes 
jogszabályok elévültek, új törvények lép-
tek hatályba, ezért folyamatos ügyintézést 
igényel az engedélyek megújítása, pót-
munkákhoz kapcsolódó tervek készítteté-
se, engedélyeztetése, valamint a kiváltott 
közművek végleges üzembe helyezési eljá-
rásának lezárásához szükséges hatósági 
folyamatok pontos betartása.
A hosszas csapatmunkával készített rész-
letes ütemtervhez képest a májusi csapa-
dékos időjárás késedelmet okozott, de szá-
mításaink szerint néhány hétvégét érintő 
munkavégzéssel kompenzálható a kiesett 
termelés. A prognosztizált befejezés 2012. 
év vége, melynek sikeres teljesítéséhez 
szükséges a projektben részt vevő minden 
munkatárs eddigiekhez hasonló, szakmai-
lag felkészült, előrelátó, precíz munkája, és 
természetesen a megfelelő időjárás.

A LuLLA–

BALAtOnEnDrÉD 

öSSzEKötŐ út 

A PrOjEKt töBB 

MInt KÉtHArMADÁt 

jELEntI 

„SzÁMOKBAn”, 

EzÉrt A HÁtrALÉVŐ 

MunKÁLAtAOK 

nAGy rÉSzE Itt 

öSSzPOntOSuL.

2012. VÉGÉre A CoLAs úT BeFeJeZI  
A BALAToN MeLLeTTI úTÉPíTÉsI MuNKáKAT.
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LULLA-BALATONENDRÉD CONNECTING AND ACCESS ROAD NEARING COMPLETION  

  Providing us with work for the third year 
running, this project – managed by the company’s 
different directorates – is composed of two 
phases. One of those, the Tab-Lulla access 
road, is practically complete with the exception 
of a short urban section where connections to 
various properties, junctions, bus stops, and the 
permanent pavement are to be finished at a later 
stage, due to the prolonged permitting procedure.
To the satisfaction of all parties involved, we were 
able to launch the major phase of construction 
works – pavement construction – in early 2012. 

Currently, works are roaring ahead on almost 
every metre of the ten-km-long job site. Most 
earthworks have already been completed on 
most of the main carriageway, while works on 
the protective layer and Ckt road base are in 
progress. After intervals rendered necessary by 
technological factors, construction of asphalt 
layers is to follow.
The timely conclusion of landscaping and 
planting works still poses a tough challenge – 
however, by choosing our contractors wisely, 
and utilising accurate organisation and strict 

discipline, we are determined to keep all 
deadlines.
Rainy weather conditions throughout May 
resulted in some delays compared to the detailed 
time schedule drawn up through extensive 
teamwork. Nevertheless, we expect to make 
up for the lost time by working on some of the 
upcoming weekends. The foreseen completion 
date is the end of 2012 – in order to keep this 
objective, we will rely on the usual professional, 
prudent, and precise performance from each and 
every colleague working on the project.
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szöveg: Szabó Enikő
  fotó: CaféPR

A BuDAPEStEn KELEtKEzŐ kommu-
nális szennyvizek közel fele egészen 
2010-ig tisztítatlanul került a Dunába. 
ekkor készült el Csepel-sziget északi 
részén a Budapesti Központi szennyvíz-
tisztító Telep (BKsZTT), amelynek építé-
si jogát a Csepel 2005 FH Consortium 
még 2005-ben nyerte el, melyből az 
építési munkálatok mintegy felét a 
Colas Alterra Zrt. végezte.
A 2009 és 2010 nyara között tartott 
próbaüzem igazolta, hogy a konzorcium 
teljesítette a 2005-ben vállalt feladatait, 
a biológiailag tisztított víz minősége 
végig megfelelt a vízjogi létesítési enge-
délyben előírt határértékeknek. 
A szigorodó környezetvédelmi előírások 
és a próbaüzem során feltárt tények, illet-
ve a telep tényleges terhelési adatainak 
pontos ismerete, különösen a csapadé-
kos időjárásnak a terhelésre gyakorolt 
hatása miatt, az építés óta eltelt rövid 
idő ellenére szükségessé vált a BKsZTT 
technológiai továbbfejlesztése. Budapest 
Főváros önkormányzata ezért pályázatot 
hirdetett a „Budapesti Központi szenny-
víztisztító Telepen 3. tisztítási fokozat 
tervezési és kivitelezési munkáinak elvég-
zése” tárgyban uniós támogatással.
A fejlesztési feladatok a következők:
1. A BKsZTT biológiai tisztító fokoza-

táról a Dunába kerülő víz maradék 

3.
A cSEPELI 
SzEnnyVíztISztítÓÉpül

összes nitrogén- (TN) és összes fosz-
for- (TP) tartalmának az eddigiektől 
hatékonyabb, további csökkentése, 
a 100 ezer lakos-egyenérték (Le) 
fölötti kibocsátásokra vonatkozó eu-
előírások betartása, illetve az ehhez 
szükséges technológiai-műszaki 
feltételek létrehozása.

2. A csapadékos időjárás idején tisztí-
tatlanul a Dunába kerülő leválasztott 
vizek lebegőanyag- (szennyezőanyag-) 
tartalmának a csökkentése.

3. A két alapfeladat megoldásával ösz-
szefüggő időszakos plusz-iszapképző-
désből adódó iszapvonali fejlesztési 
feladatok megoldása.

A 2012. március 30-án tartott ered-
ményhirdetésen a Csepel 2012 ACs 
konzorciumot hirdették ki nyertes vál-
lalkozónak, melynek tagjai az A-Híd Épí-
tő Zrt. mint konzorciumvezető, valamint 
a sTrABAG-MML Kft. és a Colas Alterra 
Építőipari Zrt. 2012. május 11-én 
megtörtént a munkaterület átadása, és 
elkezdődhettek a kivitelezési munkák.  
A munkák véghatárideje 2013. június 
10. ez idő alatt kell elkészülnie az épí-
tési terveknek, a szükséges létesítmé-
nyeknek, valamint 6 hónap próbaüzem 
lefolytatását és a hibák javítását is 
el kell végezni. A próbaüzem kezdete 
2012. december 1.

SzüKSÉGESSÉ VÁLt  
A BKSztt 
tEcHnOLÓGIAI 
tOVÁBBFEjLESztÉSE.

tisztítási fokozata

  Despite having started operating only 
recently, a technological upgrade of the 
Budapest Central Wastewater Treatment Plant 
became necessary due to increasingly strict 
environmental regulations, findings of the 
trial period, and actual workloads (especially 
the effect of rainy weather conditions). 
Consequently, the Local Government of 
Budapest announced a tender with EU 
funding for the “performance of design and 
construction works for tertiary treatment at 
the Budapest Central Wastewater Treatment 
Plant”.
Finally, the Csepel 2012 ACS Consortium 
was announced as the winning contractor on 
30 March 2012. The consortium comprises 
A-Híd Építő Zrt. as the consortium leader, 
and members STRABAG-MML Kft. and Colas 
Alterra Építőipari Zrt. The job site was handed 
over on 11 May 2012, enabling works to go 
ahead.

TERTIARY TREATMENT PHASE UNDER 
CONSTRUCTION AT THE CSEPEL 
WASTEWATER TREATMENT PLANT 

COl3 lOt3

2012. MárCIus 30-áN HIrDeTTÉK KI A CoLAs 
ALTerráT Is MAGáBA FoGLALó KoNZorCIuMoT A BKsZTT 3. TIsZTíTásI 

FoKoZATáNAK TerVeZÉsI És KIVITeLeZÉsI MuNKáI PáLyáZATáN.
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szöveg: Dézsi Zsolt
  fotó: Dézsi Zsolt

A cOLAS ALtErrA zrt., valamint 
a sade Kft. és a Budapest Főváros 
Főpolgármesteri Hivatal között 2012 
elején létrejött a magasan fekvő főgyűj-
tőt tehermentesítő csatornaépítésre 
vonatkozó szerződés. A szerződéskötést 
követően megkezdődtek a tervezési és 
engedélyeztetési, majd március közepén 
a kivitelezési munkálatok is.
A Baross, illetve az őr utcában egyszerre 
kezdtük meg a kivitelezési munkálatokat. 
A Baross utcában a trolibusz felsővezeték 
áthelyezését követően – a kétirányú 
forgalom fenntartása mellett – nyitottuk 
meg a kb. 4,5 m mély és 2,7 m széles 
rollbox dúcolású munkaárkot. Ide kerül 
a 207/138-as, tojás szelvényű üpe cső. 
Az utcában át kell építeni a szennyvíz- és 
csapadékvíz-bekötéseket, és eközben 
folyamatos üzemüket is biztosítani kell. 
A csőfektetést követően a munkaárok 
visszatöltésénél fokozottan kell ügyelni a 
tömörítésre, mivel az utca nagy forgalmú 
főútvonal. 

A Baross utcai csatorna befogadója a 
József körúton a villamos pálya alatt 
lévő 364/364 tégla falazatú öreg csa-
torna. erre a Harminckettesek terénél 
csatlakozunk rá mintegy 55 m hosszban, 
hagyományos sajtolással, a nagykörúti 
forgalom korlátozása nélkül. 
Az őr utcában a meglévő 50/100-as 
üpe csatornát kell azonos nyomvonalon 
átépíteni 4 m-es mélységben, zsúfolt 
közműves környezetben. ez a Horváth 
Mihály tér északi részén épülő ø150-es 
üpe csatornán keresztül csatlakozik a 
Baross utcai csatornába. 
Amikor egy-egy utcaköz vagy csatorna-
szakasz elkészül, az útpályát folyama-
tosan adjuk vissza a forgalomnak, így a 
lehető legkevésbé zavarjuk a közlekedő-
ket, és az ott élő embereket. Az aszfalto-
zási munkákat a Colas út végzi.
A projekt nagyon összetett. Az építkezés 
állandó koordinációt igényel, és kiemelt 
figyelemmel kell lennünk a munka- és 
balesetvédelemre. Nehezítő körülmény 

A MunKAÁrOK 
VISSzAtöLtÉSÉnÉL 
FOKOzOttAn 
KELL üGyELnI 
A töMörítÉSrE, 
MIVEL Az utcA 
nAGy FOrGALMú 
FŐútVOnAL. 

bArOSS utcAI
tehermentesítő csatorna építése
COl3 lOt3

  The drain construction job is related to 

the Budapest Central Wastewater Treatment 

Plant project, and its goal is to relieve already 

existing main collectors.

The contract was signed between Colas Alterra, 

Sade Kft. and the Major's Office of Budapest 

in the beginning of 2012. After designing and 

permission processes, works began in March.

Main construction data: 883 m open-ditch 

drain construction (Baross St. and Őr St.), 55 m 

drain construction with pipe jacking (Baross St.), 

and 30 m ø400 gas-line construction. The works’ 

completion deadline is October 2012.

COL3 LOT3 BAROSS STREET RELIEF 
DRAIN CONSTRUCTION

A CsATorNAÉPíTÉs KAPCsoLóDIK  
A BuDAPesTI KöZPoNTI sZeNNyVíZTIsZTíTó TeLeP ProJeKTHeZ, 

CÉLJA PeDIG A Már MeGLÉVő FőGyűJTőK TeHerMeNTesíTÉse.

FőBB ÉPíTÉSI ADATOK 

nyílt árkos csatornaépítés: 
207/138 t/üpe csatorna 661,5 m Baross u.

70/105 t/üpe csatorna 153,5 m őr u.

ø150 üpe csatorna 68 m Horváth Mihály tér 
sajtolásos csatornaépítés: ø160 vb. csatorna 55 m Baross u.

gázvezeték-építés: ø400-as 30 m

a meglévő közművek keresztezése, 
valamint az optimális forgalomtechnika 
kialakítása. A kivitelezés során lehe-
tőségünk van új és régebben használt 
technológiák felvonultatására is, amely 
mindannyiunk tudását fejleszti.  
A feladat befejezési határideje 2012. 
október.



MuNKáINK

18
szöveg: Beke Péter

  fotó: Horváth Ferenc

A cOLAS út zrt. 2011 márciusában 
kapott megbízást a szajol–Püs-
pökladány vasútvonal felújításához 
kapcsolódó útépítési és vízrendezési 
feladatok kivitelezésére. A generálkivi-
telező hármas konzorcium tagcége, a 
Közgép Zrt. által adott megrendelés a 
vasút-korszerűsítési projekt Kisújszál-
lás–Püspökladány közötti szakaszának 

„B” projektjére szól. A 2014 végéig tartó 
kivitelezés során 22 helyszínen történik 
útépítés és kapcsolódó vízépítés, illetve 
vízrendezés. A munkák zöme a 4-es 
számú főút különböző formában való 
korszerűsítését jelenti.
A feladatok között van a karcag-pusztai 
külön szintű csomópont építése a 4-es 
számú főút 154. kilométerszelvényében, 
mely során 55 000 m3 töltésanyag fel-
használásával osztályozós csomópont 
épül a 4-es úton, és a tervek szerint a 
34103-as számú karcagi bekötőút felül-
járóján halad át az új csomópont és a 
vasútvonal fölött. ezen az építményen a 
töltésépítés már 20%-os készültségben 
van. Idén – a konszolidációt követően 

– a pályaszerkezet is megépül az alsó 
aszfaltrétegekig. A konszolidáció gyor-

a szAjOL–
PüsPökLAdáNy

ÚtépítéSI MunkÁk

vasútvonalon

sítására – talajcsere és kapilláris réteg 
építését követően – szalagdrén készül 
mindkét oldali töltéstest alatt. A vízépí-
tésből a töltés építéséhez szükséges 
roCLA átereszek és mederkorrekciók, 
illetve burkolatok készülnek el idén.
A Karcag Ipari Park környezetében 
tervezett létesítmények műszaki 
tartalmában szerepel továbbá egy 
kiépítendő körforgalom a 4-es számú 
főúton, a park megközelítését szolgáló 
új szervizút, a vasútvonal alatti aluljáró 
műtárgy, a vízépítési feladatok között 
iker keretelemek, átereszek, a burkolat 
vízelvezetéséhez íves folyókák, rézsű 
surrantók, jelentős mennyiségű termés-
kőburkolat megvalósítása.
2012-ben a tervezett útszakaszok 
és burkolatok zömét el kell készíteni, 
hiszen az igen jelentős építési forgalom 
mellett a főút normál forgalma számára 
a közlekedést folyamatosan, baleset-
mentesen kell biztosítani.
sávelhúzást és pályaszerkezet-megerő-
sítést készítünk a 4-es főút 171-es km-
szelvényében, mely a főút forgalmának 
félpályás korlátozása mellett készül.  
A jelenlegi pálya egy részét is elbontjuk 

A 2014 VÉGÉIG TArTó 
KIVITeLeZÉs soráN  
22 HeLysZíNeN TörTÉNIK úTÉPíTÉs  
És KAPCsoLóDó VíZÉPíTÉs, ILLeTVe VíZreNDeZÉs.

és új pályaszerkezettel újraépítjük. 
További két helyszínen, a karcagi vas-
útállomáson és környezetében, illetve 
Püspökladányban, a Mikszáth utcai vas-
úti átjáró környezetében folyik jelenleg 
kivitelezés, melyek zömében bontási és 
terület-előkészítési feladatok.
A vasútépítési munkák jellegéből adó-
dóan valamennyi projektelemen komoly 
szervezési feladatok várnak ránk, és 
nem ritka az éjszakai munkavégzés sem. 
A számos társkivitelezővel való együtt-
működés sok váratlan helyzetet okoz. 
Valamennyi elkezdett feladatunkat sze-
retnénk idén átadni, melyhez számos 

– tőlünk független – feltétel (műtárgyak 
építése, közműkiváltások) megléte szük-
séges. A 2011. évi feladatok sikeres 
befejezése jó vasútépítési gyakorlat lesz 
a hátralévő két év munkáihoz.
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A MunKÁK zöME 

A 4-ES SzÁMú 

FŐút KüLönBözŐ 

FOrMÁBAn VALÓ 

KOrSzErűSítÉSÉt 

jELEntI.

  The project – to be completed by the end 
of 2014 – involves road construction, related 
water engineering, and drainage works on a 
total of 22 locations.
Colas Út Zrt. was awarded the road and 
drainage works in connection with the Szajol-
Püspökladány railway-line reconstruction plan 
in March 2011. The lion’s share of the job is 
related to various upgrades of main road 4.
Tasks include construction of the Karcag-
puszta multi-level junction at chainage 154 
of main road 4. Works at this location will 
require 55,000 m3 of embankment material 
for a multi-lane intersection to be built on road 
4. According to plans, the no. 34103 Karcag 
access road will cross the new junction and the 
railway line on a new overpass.
Furthermore, the technical scope of facilities 
in the Karcag Industrial Park includes a 

roundabout to be established on main road 
4, a new service road providing access to the 
industrial park itself, an underpass beneath 
the nearby railway line, and a number of 
water-engineering structures, such as culverts, 
arched gutters for road-surface drainage, 
slope chutes, and extensive natural stone 
pavements.
Most of the planned road sections and 
pavements are to be prepared in 2012, since 

– in addition to heavy construction-related 
traffic – normal traffic is to be maintained 
under safe circumstances on the main road 
throughout the project.
Presently, construction activities (mainly 
demolition and preparatory works) are in 
progress on two further sites: at the Karcag 
railway station, and near the Mikszáth Street 
railway crossing in Püspökladány.

ROADWORKS ON THE SZAJOL-PÜSPÖKLADÁNY RAILWAY LINE 
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A tOVÁBBIAKBAn Az ÉPítÉSI tErü-
LEt ideiglenes, építési áram- és víz-, vala-
mint szennyvízellátó hálózatának építési 
és fenntartási munkáit nyerte el cégünk. 
Az ideiglenes hálózat kiépítése során 4 db 
transzformátorállomást, több mint 100 db 
elektromos elosztó szekrényt, az ezeket 
hálózatba kapcsoló, több mint 6000 m 
nagyfeszültségű áramú földkábelt, vala-
mint 16 000 m föld felett, úgynevezett 
provizóriumokon vezetett légkábelt és 
majdnem 3000 m vízvezetéket fektettünk 
le. Az ideiglenes felvonulási épületekhez 
ezen túlmenően 7 db jelentősebb 
szennyvíztározó műtárgyat telepítettünk 
az építkezés kezdetére, és tartottuk fenn 
ezek üzemét egészen az átadásig. Az 
elektromos hálózaton keletkezett bár-
minemű hiba javítását 2 órán belül meg 
kellett kezdeni, de miattunk soha nem állt 
meg egy pillanatra sem az építkezés. 
Az üzem indulásával az ideiglenes 
hálózatot is elbontottuk, illetve egy része 
végleges hálózatként üzemel tovább. 

  On 29 March 2012, production started 

in the Kecskemét plant of Mercedes-Benz. 

Colas Hungária also had a share of related 

construction jobs.

Colas was present on the site right from the start 

of the factory’s construction works, stripping 

some 40,000 m3 of topsoil in record time.

At a later stage, the company was 

commissioned with establishment and 

maintenance of temporary power, water supply, 

and wastewater discharge networks of the site. 

Installation of the temporary power network 

entailed four transformer stations, over 100 

power distribution cabinets, some 6,000 m of 

high-voltage underground cables, and 16,000 

m of aerial cables mounted on temporary pylons, 

while nearly 3,000 m of water line was also 

constructed. In addition, we established seven 

high-capacity wastewater storage structures 

for temporary facilities on the site, and kept 

operating those until the handover procedure.

NEW MERCEDES FACTORY OPENS

A cOLAS MÁr  

A GyÁr ÉPítÉSI 

MunKÁInAK 

KEzDEtEKOr jELEn 

VOLt, ÉS KözEL  

40 000 M3 HuMuSz 

LESzEDÉSÉt  

VÉGEztE EL 

rEKOrDIDŐ ALAtt.

elkészült
új gyáraMercedesa

2012. MárCIus 29-ÉN MeGINDuLT 
A TerMeLÉs A MerCeDes-BeNZ KeCsKeMÉTI 
GyáráBAN, AMeLyNeK ÉPíTÉsÉBeN A CoLAs HuNGárIA Is rÉsZT VáLLALT.

szöveg: Rompos Gábor
  fotó: Rompos Gábor
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A MunKAtErüLEtEK ÁtVÉtELE a 
hosszú hónapokig tartó előkészítő és 
elhúzódó régészeti munkák miatt nem 
volt zökkenőmentes. A kivitelezés a mun-
katerület egy részén 2010 májusában 
kezdődhetett meg. A tervezett nyomvo-
nal jelentős része, a közel 12 km kéthar-
mada ráadásul a Debreceni Nagyerdő 
természetvédelmi és NATurA 2000-es 
területén húzódik. A növények és mada-
rak vegetációs idejének figyelembevé-
telével 2011 áprilisától szeptemberéig 
szüneteltetni kellett a munkavégzést, de 
ez alatt is változatlanul végeztük a folya-
matban lévő tervezési és adminisztrációs 
munkákat. Végül 2011. október végére 
valamennyi munkaterületet megkaptuk, 
innentől kezdve teljes sebességre kap-
csolhattunk. 
Múlt év végére a pályaszerkezet-építés a 
teljes szakaszon elkészült a Ckt szintjéig, 
és két réteg aszfaltot is építettünk a 
főpálya nagy részén, illetve a csatlakozó 
utakon. Beindult a vízépítés kivitelezése 
is, és jelentős árokburkolási munkákat 
végeztünk el. Idén befejeztük a még 

  By the end of 2011, pavement-structure 
construction had been completed up to Ckt road-
base level on the entire section, and two asphalt 
courses had been laid on most parts of the main 
carriageway and side roads. Water-engineering 
works had also been commenced, and we had 
performed large-surface ditch-paving works. Road 
pavement works on remaining areas were finished 
earlier this year, as well as the earthworks for 
storm-water reservoirs.
Currently, installation of bird protection walls (a 
part of the environmental system) and public 
lighting for the starting interchange are in progress. 
In connection with water-engineering activities, 
the spreading of topsoil and grass seeding of earth 
ditches are ongoing, similarly to finishing works 
on bridges, embankment paving works, and the 
application of anti-salt coatings.
Besides the construction of parallel earth roads, 
the emphasis will be on further water engineering 
and landscaping operations in the summer months. 
Subsequently, wearing-course construction is 
expected to go ahead in September. All tasks 
related to the connection with the road operated 
by the State Motorway Management Co. are 
scheduled to take place simultaneously.

CONSTRUCTION OF THE DEBRECEN 
BYPASS SECTION OF MAIN ROAD 4 
TO BE CONCLUDED IN 2012

jELEnLEG  

A MADÁrVÉDŐ  

FALAK ÉPítÉSE  

ÉS A VÉGcSOMÓPOnt 

KözVILÁGítÁSÁnAK 

KIÉPítÉSE zAjLIK.

elkészült
2009 NyAráN írTuK ALá A 4-es sZáMú 
FőúT DeBreCeNT eLKerÜLő sZAKAsZáNAK KIVITeLeZÉsI sZerZőDÉsÉT.

Debrecent elkerülő szakaszának
Idén befejeződik a 4-es számú főút

építése

kimaradt területeken a pályaszerkezet 
építését és elkészült a záportározók 
földmunkája.
Jelenleg a környezetvédelmi rendszer 
részeként madárvédő falak építése, a 
végcsomópont közvilágításának kiépítése 
zajlik. A vízépítési munkálatokhoz kapcso-
lódóan a földmedrű árkok humuszolása, 
majd füvesítése és a hídépítés befejező 
munkái, töltésburkolások, felületi 
sóvédelem vannak még folyamatban.
A nyári hónapok során további vízépítési 
és tereprendezési feladatok kerülnek 
előtérbe a párhuzamos földutak építése 
mellett, melyek elvégzése után követ-
kezhet a kopóréteg építése, várhatóan 
szeptemberben. ekkor fogjuk elvégezni 
az áAK kezelésében lévő úthoz való 
csatlakozás valamennyi feladatát.
A befejező munkák során készülnek el 
a padkák, fejeződnek be a tereprende-
zések, majd a környezetvédelmi rend-
szerhez tartózó vadvédő kerítések és 
forgalomtechnikai feladatok elvégzése 
lesz soron. A kivitelezést a növénytelepí-
tési munkálatok zárják ősz közepén.

szöveg: Beke Péter
  fotó: Löki Zsolt
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A MAHAjAMBA  
FOLyÓ HíDjA

√	tavaly	készült	a	Colas	Madagaszkár	által	épített	kétsávos,	feszített	vas-

beton-gerenda	szerkezetű	műtárgy.	Az	öt,	egyenként	40	méteres		

támaszközű	híd	8	hónap	alatt	készült	el,	130	kolléga	munkájának		

köszönhetően.

IrÁny  
A tEnGErPArt!

π	Az	isztriai	autópályán	a	Colast	

bízták	meg	a	visszatartó	rend-

szerek	telepítésével,	valamint	az	

útburkolati	jelek	felfestésével.

A   c O L A S

FMadagaszkár

Mahajamba	usine

horvátország

istria
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EurO 2012 BEruHÁzÁS  
LEnGyELOrSzÁGBAn
®	A	2012-es	labdarúgó	eb-re	négysávossá	bővítette	és	zajcsökkentő	
rugosoft	burkolattal		látta	el	a	poznani	bukowska	sugárutat	a	lengyel	
Colas.

külföldi munkái

Lengyelország

Poznan
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FMadagaszkár

réunion



MuNKáINK

Víz ALAtt rEunIOnOn
®	réunion	sziget	megújuló	energetikai	fejlesztése	keretében	bővül	a
sainte-rose	vízierőmű.	Az	ötödik	turbinát	kiszolgáló	létesítmények		
–	részben	víz	alatti	–	kivitelezését	a	gtOi	szakembereire	bízták,	akiknek	
építés	közben	egy	közeli	korallzátony	megóvására	is	figyelniük	kellett.
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GAGA zOLtÁn jÁnOS, 
LABOrÁnS  
®  cOLAS HunGÁrIA tEcHnOLÓGIAI 
IGAzGAtÓSÁG
 
A	központi	labor	nyíregyházi	születésű	
laboránsa	2007	tavaszán	csatlakozott	
a	céghez.	Folyamatos	továbbképzések-
kel	újabb	és	újabb	területeit	ismerte	
meg	az	útépítés	minőség-ellenőrzési	
tevékenységeinek.	A	kőzet-	és	talajvizs-
gálatok	mellett	az	aszfalt	próbatestek	
gyártását	és	a	helyszíni	állapotfelméré-
sek	operátori	feladatait	is	ellátja.	sza-
badidejét	legszívesebben	családjával	
és	10	hónapos	kisfiával	tölti.
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IVÓK FErEnc, ÉPítÉSVEzEtŐ  
®  cOLAS HunGÁrIA nAGy 
LÉtESítMÉnyEK FŐIGAzGAtÓSÁGA
 
1971.	szeptember	1-je	óta	van	a	
szakmában	ivók	Ferenc,	aki	az	M6-os	
műtárgyainak	kivitelezésére	érkezett	
az	Autópálya	igazgatósághoz.	egyike	
azon	keveseknek,	akik	az	ország	leg-
nagyobb	és	második	legnagyobb	völgy-
hídjainak	építésében	is	részt	vettek,	
hiszen	a	kőröshegyi	völgyhíd	mellett	
a	szebényi	autópályahídról	is	sokat	
tudna	mesélni.	egy	fiú	és	egy	lány	
édesapja.	szabadidejét	a	vadászatnak	
és	horgászatnak	szokta	szentelni.
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28StEInMAcHEr PÉtEr, 
EnErGEtIKuS  
®  cOLAS ÉSzAKKŐ
 
A	Cék	recski	üzemének	energetikusa	
2010	óta	dolgozik	társaságunknál.	
1996-ban	végzett	villamosmérnökként	
a	kandó	kálmán	Műszaki	Főiskolán.	
eredeti	munkaköre	mellé	az	utóbbi	
időben	termelésirányító,	diszpécser	
és	laboráns	feladatkör	is	párosult.	
recski	lakosként	ideális	számára	ez	
a	munkahely,	de	egyre	több	időt	tölt	a	
gyöngyössolymosi	üzemünkben.	hob-
bija	az	autóvillamosság,	amit	autók	
felújításával	folyamatosan	gyakorol,	
de	szabadidejét	most	már	5	hónapos	
kislánya,	kitti	köti	le.
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nAGy PÁL,	BrIGÁDVEzEtŐ
®  cOLAS ALtErrA 

Finommechanikai	műszerészként	
végzett,	ám	1991	óta	az	Alterránál	
csatornákat	és	műtárgyakat	épít.
jó	csapatba	került,	ügyes,	megbízható	
kollégákkal	van	körülvéve,	így	hamar	
megszerette	ezt	a	munkát	is.	két	
nagylány	büszke	édesapja.	boglárka	
már	befejezte,	kitti	most	végzi	felső-
fokú	tanulmányait.	szabadidejében	is	
többnyire	dolgozik,	hiszen	a	ház	körüli	
munkákat	is	el	kell	végeznie,	de	azért	
néha	sikerül	egy-egy	hosszú	hétvégét	
pihenéssel	tölteni.

  ZOLTán JánOS GaGa ® Colas Hungária 
Technology Directorate
Born in Nyíregyháza, the Central Laboratory’s 
lab assistant joined the company in the spring 
of 2007. Through numerous training courses, he 
acquainted himself with additional subfields of 
road-construction quality-control activities. In 
addition to testing rock and soil samples, he is 
also responsible for production of asphalt-test 
specimens, and fulfils operator duties during on-
site assessments. His favourite way to spend free 
time is with his family and his 10-month-old son.

FEREnC IVók ® Colas Hungária Major Projects 
Division
Ferenc Ivók, who joined the Motorway Directorate 
to construct structures on the M6, has been on 
the job since 1 September 1971. He is one of 
the few people who worked on both of Hungary’s 
largest and second-largest viaducts – in addition 
to the Kőröshegy viaduct, this site manager has 
many stories to tell about the Szebény motorway 
bridge. Ferenc is the father of a boy and a girl. His 
favourite activities are fishing and hunting.

PéTER STEInMaCHER ® Colas északkő
The energetics engineer of CÉK’s Recsk plant 
has been working for the company since 2010. 
He received his degree in electrical engineering 
at the Kandó Kálmán College of Technology in 
1996. Besides his original duties, he proved 
himself useful in the roles of production 
manager, dispatcher, and lab assistant. As a 
resident of Recsk, his current workplace is ideal 
for him, but he spends more and more time in 
our Gyöngyössolymos plant as well. His hobby 
is automotive electronics, which he keeps on 
practising by restoring cars. However, he spends 
most of his free time with his baby daughter, Kitti.

PáL naGy ® Colas alterra
Although originally trained in precision 
mechanics, he has been building drainage lines 
and other structures at Alterra since 1991. 
He was assigned to an excellent team, and 
having been surrounded by highly skilled and 
dependable colleagues, it didn’t take much time 
before he took a liking to his duties as foreman 
in this line of work. Pál has two adult daughters: 
Boglárka has already graduated, while Kitti is 
currently studying to earn her degree. Most of 
his spare time is taken up by housework, but 
occasionally, he manages to spend some long 
weekends with well-deserved rest and relaxation.

ZOLTán kaTOna ® Colas Út
Zoltán started working for Colas Út in 2002 
as a machine operator assigned to one of the 
company’s paving teams. Today, he is tasked 
with operating a variety of machines from 
pavers to dredging loaders. His accuracy and 
professionalism make him especially valuable for 
the company, and his assistance at the equipment 
department is very welcome during winter breaks. 
Zoltán is a father of two: a 19-year-old girl and a 
15-year-old boy. He enjoys hunting in his free time.

VIkTóRIa DanIS ® Colas Hungária
Viktória, who received her training as a financial 
administrator at the Bethlen Gábor Secondary 
School of Economics in Újpalota, arrived to the 
company in 2009 from Budapest-based gas 
supplier Főgáz. She is a devoted cat aficionado, 
but gymnastics also forms an integral part of her 
life. Her favourite pastime is hiking, mostly in 
different waterfront areas.

OUR COLLEAGUES



MuNKATársAINK

30KAtOnA zOLtÁn,	GÉPKEzELŐ
®  cOLAS út

zoltán,	a	Colas	út	43	éves	gépkezelője	
2002-ben	aszfaltos	gépkezelőként	
kezdett	dolgozni,	de	mára	a	finishertől	
a	kombikotróig	mindenféle	gép	keze-
lési	feladatát	ellátja.	Precizitásából,	
szaktudásából	sokat	profitál	a	cég,	de	
a	téli	leállások	alatt	a	gépészet	is	szí-
vesen	veszi	igénybe	segítségét.	zoltán	
kétgyermekes	családapa,	19	éves	lá-
nya	és	15	éves	fia	van.	szabadidejében	
vadászik.
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DAnIS VIKtÓrIA,		
PÉnzüGyI MunKAtÁrS
®  cOLAS HunGÁrIA 

2009-ben	a	Főgáztól	érkezett	a	céghez	
Viktória,	aki	újpalotán,	a	bethlen	gá-
bor	közgazdasági	szakközépiskolában	
végezte	tanulmányait.	elkötelezett	ci-
cabarát,	de	emellett	a	torna	is	kiemelt	
szerepet	kap	életében.	szabadidejé-
ben	legszívesebben	vízpart	közelében	
szeret	kirándulni.
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 Mátraa
Találkozási pont

szöveg: Tegzesné ádám Barbara
 fotó: nagy Balázs

A MáTrA AZ ÉsZAKI-KöZÉPHeGysÉG 
eGyIK VuLKANIKus ereDeTű TAGJA. 900 NÉGyZeT-

KILoMÉTereN TerÜL eL A CserHáT És A BÜKK KöZöTT. 

ITT TALáLHATó MAGyArorsZáG KÉT LeGMAGAsABB 

HeGyCsúCsA, KÉKesTeTő (1014 M) És GALyATeTő (965 M).  

KITerJeDÉse KeLeT–NyuGATI IráNyBAN 40–50 KM, ÉsZAK–DÉLI IráNyBAN 15–22 KM. 
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  The Mátra is a volcanic mountain 
range spreading over an area of 900 square 
kilometres between the Cserhát and the 
Bükk in the North Hungarian Mountains. The 
country’s two highest peaks – the Kékes 
(1,014 m) and the Galya-tető (965 m) – are 
located here.
The region’s touristic importance received 
a sudden boost following the Trianon peace 
treaty of 1920, when Hungary lost most of the 
nation’s territories, and thus the Mátra became 
the country’s highest mountain range. Popular 
holiday destinations include Mátraháza, with 
a number of major hotels and the well-known 
spa. The 178-metre-tall TV tower and the 
Andesite Tower (currently functioning as a 
hotel) are the best-known symbols of the 
Kékestető. Given the right snow conditions, 
the peak is especially popular in the winter 
due its excellent cross-country skiing paths, 
and its steeper northern and gentle southern 
ski slopes. The Nagyszálló (Grand Hotel) in 
Galyatető offers accommodation in a scenic 
environment, while the famous observatory 
awaits guests on the nearby Piszkés-tető. The 
castle of Parádsasvár is also definitely worth 
visiting if we plan on taking a hike in the Mátra.

THE MÁTRA
új útikalauzok, térképek készültek, át-
adták a Mátra-nyereg–Galyatető–Pásztó 
országutat és a galyatetői Nagyszállót. 
Az 1970-es évektől hanyatló idegen-
forgalom 1990 után fokozatosan újra 
fellendült. A leromlott állapotú üdülőket 

– nagyrészt szállodává alakítva – felújí-
tották új tulajdonosaik.
Közkedvelt turisztikai központ többek 
között Mátraháza, több nagy szállóval 
és a tüdőszanatóriummal. Legismertebb 
épülete az 1930-ban átadott Pagoda. 
Kékestetőn található hazánk legma-
gasabb csúcsa, jelképe a tévétorony 
és a hotelként működő Andezit-torony. 
Meredek északi és lankásabb nyugati sí-
pályája és sífutó útjai miatt – megfelelő 
hóviszonyok esetén – télen különösen 
nagy népszerűségnek örvend. Galya-
tető az ország második legmagasabb 
hegycsúcsa. egykori Nagyszállója ma 
is hotelként működik, a közeli Piszkés-
tetőn pedig csillagvizsgáló üzemel, de 
erre járva ne hagyjuk ki a parádsasvári 
kastélyt sem!
A sok szépséget látva talán nem is meg-
lepő, hogy itt játszódik mindenki kedvenc 
gyermekmeséje, az öreg néne őzikéje.

A Gyönyörű KörnyEzEt, amely 
nem egy irodalmi művet is ihletett, 
természeti kincsekben is bővelkedik. 
Igazi növénykülönlegesség a világon 
egyedül a Mátrában élő juharfaj, a mát-
rai ősjuhar. Parádsasváron mindössze 
egy példány él a fából. A területen költ, 
sajnos egyre kisebb számban, az egyik 
legértékesebb és legszebb madarunk, 
a kerecsensólyom. A Mátrában élő bag-
lyok közül az uhu (Bubo bubo) képviseli 
a legnagyobb eszmei értéket. A hegység 
nyersanyagokban is gazdag, így már rég-
óta foglalkoznak itt bányászattal. A föld-
tani felépítés nagymértékben megha-
tározta a bányászható nyersanyagokat, 
amelyek általában ércek és építőkövek 
voltak. A kitermelés első írásos emléke 
egy 1296-ból származó oklevél, mely 
vasércbányászati jogot adományozott az 
itt élő bányászoknak.
Történelmi érdekességekben sem szű-
kölködik a térség. Az 1848–1849-es for-
radalom és szabadságharc során fontos 
csaták helyszíne volt a Mátra vidéke.  
A szabadságharc bukása után a Mátra 
erdősége bujdosókkal és betyárokkal 
telt meg. Legismertebb közülük 
Vidróczki Márton volt, akinek tettei 
számos író, költő, festő és zeneszerző 
fantáziáját mozgatták meg.
A hegység patinás turistamúlttal büszkél-
kedhet. A hely turisztikai jelentősége az 
1920-as években, a trianoni békeszerző-
dés után nőtt meg ugrásszerűen, hiszen 
a Mátra lett Magyarország legmagasabb 
pontja. Az 1930-as években kezdett 
kialakulni Mátraháza kirándulóközpontja. 
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szöveg: Szakács-Fehérváry Gábor

 fotó: Csillag Pál

TV2-n

2012. ÁPrILIS 14-Én került adásba 
a TV2 Autóguru című műsora, melynek 

„monstrumbemutató” rovatában a tállyai 
üzem CAT 773F típusú dömpere volt a 
főszereplő.
A megrakodva összesen 100 tonnás, 
27 000 cm3-es, V12-es motorjából 750 
lóerőt mozgósítani képes gépet a Colas 
Északkő termelésirányítója, Kapanószki 
róbert segédletével vette birtokába 
rövid időre Istenes László műsorvezető 
és az Autóguru stábja. 
A 100 millió forint értékű gép a tállyai 
üzem termelésében vesz részt, ahon-
nan például a Colas Hungária vezette 
konzorcium kivitelezésében épülő M3-
as autópályára, a szajol–Püspökladány 
vasútvonalra és különböző vízépítési 
projektekhez is szállítanak követ a 
Colas Északkő megrendelői.

  Északkő’s CAT 773F off-highway truck 
was featured on the motoring show Autóguru 
on channel TV2.
Episode 32 of TV2’s Autóguru programme 
aired on 14 April, with its “Meet the Giant” 
section focussing on the CAT 773F dumper 
truck operating in the Tállya plant.
For a short jaunt, presenter László Istenes took 
the wheel of the machine – a real monster with 
its 100-tonne gross operating weight and its 
27,000 cm3 V12 engine churning out 750 bhp 

– with the help of Colas Északkő’s production 
manager, Róbert Kapanószki.
The HUF-100-million truck works in the 
Tállya plant, which supplies stone material 
for, among other projects, motorway M3 built 
by the consortium under Colas Hungária’s 
leadership, the Szajol-Püspökladány railway 
line, and various water-engineering jobs.

CÉK DUMPER TRUCK ON TV2 

A TV2 AuTóGuru CíMű 
MűsoráNAK MoNsTruMA LeTT  
AZ ÉsZAKKő CAT 773F MereVVáZAs DöMPere.

a

A cAt 773F 

tíPuSú DöMPEr 

MEGrAKODVA 100 

tOnnÁS, 27 000 

cM3-ES, V12-ES 

MOtOrjÁBÓL 750 

LÓErŐt KÉPES 

MOzGÓSítAnI.

cÉK
dömper
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Második éve támogatja a

  Similarly to last year, Hungary’s largest 

waste-collection programme, TeSzedd! (It’s 

your pick!), running simultaneously at 1,500 

separate locations throughout the country, 

was supported by Colas in 2012.

Making a significant donation was only one of 

the ways the company group contributed to the 

voluntary waste-collection programme. Colas 

Út’s machines picked up several truckloads of 

illegally disposed waste near Eger, while we 

provided a front loader and a dumper truck 

to help collect garbage around Zalaegerszeg. 

Our colleagues volunteered and organised 

numerous Colas teams to take up the fight 

against waste near Eger, Szigetszentmiklós, 

and outside Dunaharaszti.

COLAS BACKS WASTE-COLLECTION 
PLAN FOR THE SECOND YEAR 

szöveg: Szakács-Fehérváry Gábor
 fotó: Somogyi-Hay andrás, Szakács-Fehérváry Gábor, Tóth Sándor

MAGyArorsZáG LeGNAGyoBB, 
össZeseN TöBB MINT 1500 HeLysZíNeN ZAJLó 

HuLLADÉKGyűJTÉsI AKCIóJáNAK IDÉN Is TáMoGATóJA VoLT A CoLAs.

teSzedd! akciót a Colas

ELŐSzör 2011-BEn, az önkéntesség 
európai évében rendeztek Teszedd! 
önkéntes szemétszedési akciót. A Colas 
több más céggel együtt már ekkor ki-
emelt támogatója volt a kampánynak.
A cégcsoport nem csupán jelentős 
pénzzel járult hozzá az önkéntes sze-
métszedési akció sikeréhez. A Colas 
út munkagépeivel eger mellett több 
teherautó illegálisan lerakott építési tör-
meléket szedett össze, de Zalaegerszeg 
környékén is dolgozott a szemétszedé-
sen egy homlokrakodónk és egy billenős 
teherautónk. Kollégáink önkéntesen 

több Colas csapatot szerveztek és 
vették fel a kesztyűt a szemét ellen 
eger környékén, szigetszentmiklóson és 
Dunaharaszti külterületein.
Az összefogás a tiszta Magyarországért 
mozgalom keretében, valamint a Vidék-
fejlesztési Minisztérium, a Belügyminisz-
térium, az országos Hulladékgazdálko-
dási Ügynökség és az országos Polgárőr 
szövetség szervezésében országszerte 
idén kb. 3000 tonna szeméttől szaba-
dították meg a környezetet a Teszedd! 
szemétszedői. reméljük, jövőre is támo-
gathatjuk az akciót!

ELŐSzör 2011-

BEn rEnDEztEK 

tESzEDD! önKÉntES 

SzEMÉtSzEDÉSI 

AKcIÓt.
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szöveg: Rompos Gábor

 fotó: Rompos Gábor, Boris Grintal, Szanyi Tamás

A MAGyArorsZáG TerÜLeTÉNÉL 
HArMINCsZor NAGyoBB KAZAHsZTáNBAN 

ÉPíTeNDő GyorsForGALMI uTAK KIVITeLeZÉsÉBeN, TöBB Más NeMZeTKöZI 

CÉG MeLLeTT, A CoLAs Is rÉsZT KíVáN VeNNI.

kazahsztánban
jártak a Colas munkatársai



KITeKINTő

  Among a number of multinational 
companies, Colas also wishes to participate 
in the construction of motorways to be 
established in Kazakhstan, a country 30 times 
the size of Hungary.
Currently, the widely supported “Western 
Europe – Western China” motorway project is 
one of the most important road construction 
schemes. When finished, this 8,500-km-
long stretch of motorway will link the city of 
Lianyungang in China with Saint Petersburg 
in Russia. From this length, some 2,700 km 
are to be built in the Republic of Kazakhstan. 
At this stage, the pre-qualification of 
contenders – including Colas – took place for 
two approximately 40-km-long sections named 
Taraz 4 (632 km – 653 km) and Taraz 5 (653 km 

– 674 km), located in the Tyulkubas district of the 
Southern Kazakhstan region.
Representing Colas, Jean-Baptiste Guénet, 
Laurent Thieme (Colas SA), Boris Grintal, Tamás 
Szanyi, Gábor Rompos (Colas Hungária), and 
Jean-Paul Dupuy (ISK) travelled to Kazakhstan 
to conclude talks with local company KDS, in 
order to assess available resources and prepare 
the bid to be submitted.

COLAS EMPLOYEES VISIT KAZAKHSTAN 

EGyEnKÉnt KözEL 
40 KM HOSSzú 
GyOrSFOrGALMI 
útSzAKASzrA 
PÁLyÁzÓK 
ELŐMInŐSítÉSE 
zAjLOtt LE, 
MELyBEn A cOLAS 
IS ÉrIntEtt.

mind Kazahsztán, mind az exportőr Kína 
számára. A szovjetunió szétesése után 
Kazahsztán – köszönhetően az ország 
szénhidrogén- és ásványvagyonának – 
rohamosan fejlődik, jelenleg egyfajta 
építőipari csoda valósul meg, ami kihat 
az úthálózat fejlesztésére is.
A gyorsforgalmi utak fejlesztése 
Kazahsztánban nem kizárólag állami 
forrásból, hanem az egyre hangsúlyosab-
ban megjelenő nemzetközi finanszírozók 
révén valósul meg. A külföldi finanszíro-
zók, bankok, pénzalapok által megkö-
vetelt, igen magas szakmai és pénzügyi 
feltételeknek a helyi kazah cégek nem 
felelnek meg minden tekintetben. Kö-
vetkezésképpen külföldi – elsősorban 
tőkeerős, nyugati – cégekkel együttmű-
ködve képzelik el az egyre élesebbé váló 
versenyben való részvételüket. 
Jelenleg az egyik fontos projekt a 

„Nyugat európa–Nyugat Kína” nevű, 
széles nemzetközi támogatottságú, 
gyorsforgalmi út megépítése. ez 8500 
km hosszúságban a kínai Lianyungang 
városától az orosz szentpétervárig 
tart majd, ha teljesen elkészül. ebből 
a szakaszból mintegy 2700 km megy 
keresztül a Kazah Köztársaság terüle-
tén. Jelenleg a dél-kazahsztáni régió 
Tyulkubas körzetében építendő Taraz 
4 (632 km–653 km) és a Taraz 5 (653 
km–674 km) elnevezésű, egyenként kö-
zel 40 km hosszú gyorsforgalmi útsza-
kaszra pályázók előminősítése zajlott le, 
melyben a Colas is érintett.
ebben a két tenderben a helyi 
Kazakhdorstroy (KDs) vállalattal 
együttműködve tíz százalék feletti alvál-
lalkozóként a magyar Colas Hungária és 
a szlovák IsK vállalatok révén jelent meg 
és nyert előminősítést a Colas. Az építen-
dő gyorsforgalmi út két forgalmi sávos  

LASSAn nEM MArAD FöLDünKnEK 
olyan szeglete, melyet a fejlődés és a 
modernizáció ne ért volna el. Nem volt 
ez másként az itthonról oly elzártnak és 
távolinak tűnő Közép-ázsiával sem. Meg 
kell azonban jegyeznünk, hogy a közép-
ázsiai sztyeppe nem feltétlen elválasz-
totta, hanem össze is kötötte a rajta 
átfutó kereskedelmi utak révén Kínát és 
európát. Mindenki hallott a selyemútról, 
amelyen hajdanán kereskedők teve- és 
öszvérkaravánjai haladtak a mesés 
kelet kincseivel nyugat felé. Mára a 
tevéket, öszvéreket felváltották a teher-
autók. A teherautók és ázsia gazdasága 
számára a selyemút helyén jelenleg futó, 
még a szovjet időkben épült, kátyúkkal 
szabdalt, két forgalmi sávos út szűkös-
sé vált. A Kína és oroszország közé 
ékelt Kazahsztánon átvezető tranzit 
utak fejlesztése egyre fontosabbá vált 

(2 × 3,75 m), külső (2,5 m) és korlát olda-
lon lévő (1,0 m) biztonsági sávval,  
27 cm-es betonburkolattal ellátott út lesz. 
Csak a Taraz 5 projekt esetében 11 db 
nagy műtárgy épül, melyből 10 db folyók, 
vasutak felett átívelő autópálya-felüljáró.
Az erőforrások felmérésére, és a maj-
dan beadandó pályázat előkészítésére 
2012. február végén a Colas képvise-
letében Jean-Baptiste Guénet, Laurent 
Thieme (Colas sA ) Boris Grintal, szanyi 
Tamás, rompos Gábor (Colas Hungária) 
és Jean-Paul Dupuy (IsK) utazott ki 
Kazahsztánba a KDs céghez.
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szöveg: Csillag Pál
 fotó: Gánóczi Péter

A KözBEnSŐ 
tÁrOLÓ 
KAPAcItÁSA 
DuPLÁjÁrA, KB. 
2000 tOnnÁrA 
nöVEKEDEtt.

tünk generálkivitelezői szerződést.  
A jelenlegi bedöntő bunkert korábban 
már átalakították az igényeknek megfele-
lően. A beruházás során újonnan beszer-
zett és beépített eszközök főbb elemei: 
1 db pofástörő, tálcás adagolóval és 
előleválasztóval, 1 db telepített hidrau-
likus kalapács, 2 db osztályozó berende-
zés, 2 db adagoló, 9 db szállítószalag.
Az előtörésből származó termékek 
mennyiségének regisztrálására digitális 
szalagmérleg-rendszert építettünk be. 
A közbenső tároló kapacitása duplájára, 
kb. 2000 tonnára növekedett. Az előtö-
rés irányítása a másodtörés technológia 
irányításával egy közös vezérlőhelyiség-
be került PLC vezérléssel. A teljes üzem 
irányításához egy fő elégséges. 
A beruházás megvalósításával szobon 
a mai kor igényeinek megfelelően, 
korszerű technológiai sort alakítottunk 
ki. A technológiai korszerűsítés melletti 
másik fő szempont az üzem termék-
szerkezetének kapacitásbővítése is volt. 

A FEjLESztÉS SOrÁn teljesen meg-
újult az előtörés és osztályozás technoló-
giája. Nem sikerült pályázati támogatást 
nyerni, így a teljes beruházás saját 
finanszírozással jött létre. A fejlesztés 
szükségességére, megvalósíthatóságára 
és megtérülésére készített tanulmányun-
kat a Colas Hungária Zrt. és a Colas sA 
vezetősége is jóváhagyta, így megnyílt az 
út a közel egymillió eurós beruházásra.
A korszerűsítés során két kétingás 
pofástörőt váltottunk ki. A fiatalabb törőt 
1978-ban építették be, de szobra is már 
használtan került Tarcalról. A jelenleg 
még működő felső törő 1958–1959-ben 
épült be. A törők állaga az évek során 
igen leromlott. Javítási igényük költsé-
ges, csak a siklócsapágyak újraöntése 
évi négymillió forint törőnként. Kapacitá-
suk a másodtörésnek megfelelő frakció 
előállításában csupán 100–150 t/óra 
törőnként.
A technológiára és a berendezések 
szállítására a sandvik GmbH-val kötöt-

BeFeJeZőDöTT  
A CoLAs ÉsZAKKő  
2011–2012-re TerVeZeTT  

LeGJeLeNTőseBB BeruHáZásA sZoBoN. 

Előtörő- 
beruházás

Szobon

szobon évek óta a vasúti kőszállítás do-
minál. Jelentős az igény 32/63-e típusú 
vasúti kőre is, a kapacitás így 35-40 ton-
na/óra lesz, továbbá képesek leszünk az 
eN 13383-1 szabvány szerinti vízépítési 
terméskő technológiában történő gyár-
tására, a korábbi mobil gépek helyett, 
amely jelentős költségmegtakarítást 
eredményez.
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  The principal investment scheduled by 
Colas Északkő for 2011-2012 has been carried 
out in Szob. 
The development entailed the complete 
technology upgrade of pre-crushing and 
grading. No subsidies were available, therefore 
the plan was entirely financed by the company. 
The survey prepared to verify the necessity, 
feasibility, and profitability of the investment 
was approved by the managements of both 
Colas Hungária Zrt. and Colas SA, thus the 
project worth nearly 1 million euros received 
the green light.
A LOADRITE C-weigh 3860 digital-weighing 
belt system was installed, capable of weighing 
all four products – except the waste-rock 
sieve’s conveyor belt – with +/- 1% accuracy. 
By extending the feeding belt, we doubled 
the intermediate buffer-storage capacity to 
approximately 2,000 tonnes. The control of 
pre-crushing and secondary crushing was 
moved to a joint control room, thus one person 
is able to oversee all operations thanks to 
the advanced PLC-based monitoring and 
controlling system.
As a result of the investment, a state-of-the-
art technological processing line was set up 
in Szob to fulfil the latest requirements. In 
addition to modernisation, enhancing the 
capacity and product range of the plant was 
also among our goals. In recent years, the Szob 
plant has been supplying aggregates primarily 
for railway construction. The demand for 
32/63-E railway aggregates is considerable 

– the related capacity increased to 35-40 
tonnes per hour. Furthermore, we are ready 
to produce water-engineering natural stone 
compliant with the EN 13383-1 standard with 
our stationary technology instead of mobile 
equipment applied earlier, resulting in higher 
cost efficiency.

PRE-CRUSHER INVESTMENT IN SZOB 
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AZ orsZáGBAN eLsőKÉNT A CoLAs 

ÉPíT MoNoLIT TeCHNoLóGIáVAL KÉsZÜLT KöZúTI VIssZATArTó reNDsZerT.

Monolit vasbeton
terelőelem

M0az -son
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  Colas is currently constructing 
a monolith vehicle restraint system – a 
technology that has never been applied in 
Hungary before.
Applicable technical road specifications 
effective from March 2010 require barriers 
with H2 containment level and W2 working 
width (qualified with crash tests) for the central 
reservations of dual carriageway roads – these 
criteria are to be fulfilled without embedding or 
anchoring the barriers.
Standard profile CSB, or Concrete Step Barrier, 
is a slipformed barrier 900 mm high above 
road level with an overall base width of 542 
mm. Slipforming is a high-output automated 
process that reduces manual handling 
operations. Typically, standard profile CSB can 
be slipformed at a rate of 400 linear m per eight-
hour shift, equivalent to 200 m of concrete. 
Reinforcement is provided by two continuous 
wire strands or lapped reinforcement. It is 
placed in advance along the line of the barrier 
and fed through the front of the slipform mould. 
Saw cuts should be provided at three-metre 
intervals to limit the formation of random 
cracking. Occasional cracking may occur 
away from the controlled cuts but this will 
not detrimentally affect the performance or 
durability of the barrier. CSB provides a 50-year 
maintenance-free design life – a remarkable 
benefit that is proven with installations across 
many of Europe’s busiest roads.

MONOLITH REINFORCED CONCRETE 
BARRIERS ON THE M0

A cSB 50 ÉVES, 

KArBAntArtÁS-

MEntES tErVEzEtt 

ÉLEttArtAMOt KínÁL. 

Ezt A FIGyELEMrE-

MÉLtÓ ELŐnyt 

SzÁMOS, EurÓPA 

LEGFOrGALMASABB 

útjAIn MEGÉPüLt 

tErELŐFAL IGAzOLjA.
zsalus módszerrel épülő terelőfal, mely-
nek legnagyobb szélessége 542 mm.  
A csúszó zsalus technológia olyan 
magas termelékenységű, automatizált 
folyamat, mely csökkenti a kézi munka 
szükségességét. ennek alkalmazásával 
a standard profilú CsB terelőfalból 8 
órás műszakonként általában 400 fm 
építhető, ami 200 m3 beton beépítését 
jelenti. A vasalás két pászmával vagy 
betonvasakkal történik, melyet a 
terelőfal nyomvonalán előzetesen kell 
elhelyezni és a sablonon keresztül kell 
beépíteni. A véletlen repedések kialaku-
lásának megelőzése érdekében három-
méterenként hézagokat kell kialakítani.  
A hézagoktól távolabb időnként elő-
fordulhatnak repedések, de ezek nincse-
nek kedvezőtlen hatással a terelőfal 
tartósságára, illetve teljesítményére. 
A CsB 50 éves, karbantartásmentes 
tervezett élettartamot kínál. ezt a 
figyelemreméltó előnyt számos, európa 
legforgalmasabb útjain megépült terelő-
fal igazolja.
Társaságunk az extrudakerbbel való 
együttműködés során megkapta a kivi-
telezéshez szükséges dokumentációt, 
valamint a szintén tőlük vásárolt csúszó 
zsalut. A kivitelezés saját munkatársa-
ink vezetésével, hazai alapanyagokból, 
nálunk kidolgozott betonreceptúrával 
történik. Az extrudakerb a kivitelezést 
folyamatosan vizsgálja, illetve a minősí-
tés is a szigorú követelményeik alapján 
történik, melynek végeredményeként 
a Britpave Ce minősítéssel látja el a 
megépült falat.

A 2010 MÁrcIuSÁtÓL HAtÁLyOS, 
és kötelezően alkalmazandó úT 
2-1.161:2010 (e-úT 04.04.12) műszaki 
előírás az osztott pályás utak osztósáv-
jában ütközési kísérlettel minősített, 
H2 visszatartási fokozatú, w2 hatás-
tartományú biztonsági korlátelemet ír 
elő. A kritériumokat besüllyesztés és 
lerögzítés nélkül kell teljesíteni.
A hazai és európai léptékű keresést 
követően rá kellett döbbennünk, hogy 
az előre gyártott termékek nem felelnek 
meg ezeknek a paramétereknek. Felvet-
tük a kapcsolatot az angol extrudakerb 
Ltd-vel, mely a Britpave (angol beton-
burkolat szövetség) tagjaként megfelelő 
termékkel, tapasztalattal és referenci-
ákkal rendelkezik. Az extrudakerb által 
kifejlesztett CsB (Concrete step Barrier) 
terelőfal a neki csapódó, irányíthatatlan 
járművet a fal felületével párhuzamos 
síkban a forgalommal megegyező irány-
ba tereli. A járműiparban alkalmazott 
korszerű ütközéselnyelő technológiák 
biztosítják, hogy a gépkocsi utasfülkéje 
az ütközéskor a lehető legmerevebb 
maradjon. Kisebb ütközés esetén 
csupán a jármű kereke és a terelőfal 
szélesebb alaprésze érintkezik. Ilyenkor 
a fal a járművet a megfelelő irányba 
tereli, lehetővé téve a sofőr számára a 
jármű feletti uralom visszanyerését. így 
a legtöbb esetben a gépkocsi viszonylag 
csekély sérülésekkel folytathatja az 
útját. A CsB terelőfal megfelelt az MsZ 
eN 1317 szabványban előírtaknak. 
A standard profilú CsB egy, az útfelü-
lettől számítva 900 mm magas, csúszó 
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A cOLAS út zrt. idei, első jelentő-
sebb aszfaltbedolgozással járó mun-
kahelyén, a csepeli külső gerincúton 
vizsgáltuk először a növényi alapanyag-
ból előállított BIoTeC 5100 típusú 
folyadékot. Az anyag használatával egy 
régi problémát szeretnénk megoldani. 
A beépítés során az aszfalt a vele 
érintkező gépekre, a kézi aszfaltterítés-
hez alkalmazott szerszámokra (lapát, 

„hóbli”, szegélyprofilok) felületi előkeze-
lés, kenés nélkül feltapad, az eszközök 
rövid idő alatt a munka folytatására 
alkalmatlanná válnak.
Az előkezelésre és a munkafolyamat 
közbeni rendszeres kenésre kerestünk 
olyan anyagot, amely nem okoz a tech-
nológiában minőségi hibákat.  
A hagyományos, szerves kenőanyagok 

ELŐKEzELÉSrE ÉS 

A MunKAFOLyAMAt 

KözBEnI KEnÉSrE 

KErEStünK OLyAn 

AnyAGOt, AMELy  

nEM OKOz  

A tEcHnOLÓGIÁBAn 

MInŐSÉGI HIBÁKAt. 

AZ úJ, TerMÉsZeTBeN LeBoMLó 
VeGysZer ALKALMAZásI LeHeTősÉGÉT A CsePeLI 

KÜLső GerINCúToN PróBáLTuK KI. 

környezetbarát
tapadásgátló
szert    tesztelt
 acOLAS

használatakor ugyanis a friss aszfaltfe-
lületen folt képeződik.
A tapadásgátló szert gyártó francia 
Végétal Biotec cég szakembere a mun-
kahelyen részletes tájékoztatót tartott 
a folyadék tulajdonságairól és a gyakor-
latban mutatta be a használatát. 
A bemutatón részt vevő műszaki szak-
emberek – építésvezetők, művezetők, 
főgépészek és a bedolgozást végző 
dolgozók – minden részletre kiterjedő 
használati tréningben részesülhettek, 
és ennek jelentőségét a mindennapi 
munkában fogjuk érzékelni. 
A BIoTeC 5100 technikai és nem utolsó-
sorban környezetvédelmi használható-
ságát a teszt ugyanis bizonyította, de 
a gazdaságos felhasználásban kiemelt 
szerepe lesz a jól képzett munkásoknak.
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  A trial of the plant-based BIOTEC 5100 
fluid took place on the site of Colas Út’s first 
major asphalt paving job in 2012, the Csepel 
external ridge-road.
We were looking for a material suitable 
for pre-treatment and regular lubrication 
purposes during the work process without 
causing quality defects. A specialist of the 
anti-adhesive agent’s manufacturer, French 
company VÉGÉTAL BIOTEC, was on site to 
provide us with detailed information on the 
fluid’s characteristics and present its actual 
application.
Technical experts participating in the 
demonstration – site managers, foremen, 
equipment managers, and paving-team 
members – received comprehensive training to 
be put to use during everyday works.

COLAS TESTS ECO-FRIENDLY ANTI-ADHESIVE 
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  The bucket’s capacity is over five m3, 

and its wearing parts are replaceable without 

welding.

Colas Északkő equipped its CAT 385 caterpillar 

track excavator serving in the Tállya quarry 

with a new bucket in March. As a special 

feature of the accessory purchased for HUF 12 

million, no welding is required when replacing 

wearing parts. While the former bucket had to 

be replaced each year after loading 700,000 

tonnes of material, it is sufficient to only 

refurbish the new bucket after every 500,000 

tonnes.

With the new 5.13 m3 bucket, the excavator 

is able to fill one of the 50-tonne CAT 773 or 

Komatsu HD465 dumper trucks in about five 

minutes, with only eight scoops.

CÉK’S EXCAVATOR FEEDS 
THROUGH NEW BUCKET

A tÁLLyAI BÁnyÁBAn szolgálatot 
teljesítő CAT 385 lánctalpas rakodógé-
pet márciusban új kanállal szerelte fel 
a Colas Északkő. A 12 millió forintos 
kanál különlegessége, hogy kopóelemei 
hegesztés nélkül cserélhetőek. Az új 
kanál felújítására elegendő 500 000 
tonnánként sort keríteni, míg a régit egy 
év után, 700 000 tonna berakodását 
követően teljesen le kellett cserélni.
A rakodó az 5,16 m3-es kanállal kb. 5 
perc alatt, 8 merítéssel tölti meg az 
50 tonnás CAT 773-as vagy Komatsu 
HD465 dömperek egyikét.

A TöBB MINT  
5 M3 -es KANáL  

KoPóeLeMeI HeGesZTÉs  
NÉLKÜL Is CserÉLHeTőeK.

  Új kanállal  
„eszik” a cÉK

rakodója
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A BALESEtEK 

MEGELŐzÉSÉnEK 

ÉrDEKÉBEn 

SzÁMOS 

OrSzÁGBAn 

Az ÉrDESSÉG 

ÉS A cSúSzÁSI 

ELLEnÁLLÁS 

Az EGyIK 

LEGjELEntŐSEBB 

FELüLEtI KrItÉrIuM 

A KözútHÁLÓzAtOn.

A MAGyAr Közút megrendelésében 
megvalósuló mérési és kiértékelési 
munkát az AsFT burkolatállapot-mérő 
berendezéssel, mintegy 520 km hosszú-
ságú útszakaszon a központi laboratóri-
um munkatársai végezték.  
A felmérésben a 13, 14, 81, 82, 83, 84, 
85, 88 és 811-es számú másodrendű 
főutak voltak érintettek.
A burkolati érdesség tekintetében évek 
óta rendelkezésre állnak tapasztalatok 
a hazai autópályák és nagy forgalmú 
főutak burkolatain. Az útburkolatok 
érdességi paramétereinek szélesebb 
körű felvétele a nagy forgalmú vagy 
balesetveszélyes útszakaszok mellett 
az alacsonyabb rendű közúthálózaton, 
önkormányzati utakon is lényeges. 
A burkolati érdesség ismeretében 
lehetséges a balesetveszélyt okozó 
helyek kiszűrése, továbbá javaslatot 
lehet tenni a felújítás szükségességére, 
technológiájára. A vizsgálat bevezetését 
és elterjesztését nagymértékben alá-
támasztja a nemzetközi gyakorlatban 
szerzett tapasztalat, a mérés európai 
szabványosítása, valamint az, hogy a 
balesetek megelőzésének érdekében 
számos országban (Nagy-Britannia, 
Németország, Franciaország stb.) az 
érdesség és a csúszási ellenállás az 
egyik legjelentősebb felületi kritérium a 
közúthálózaton.
A makroérdességű kopóréteg jelentősen 
megnöveli a tapadást a gépjárművek 

A TeCHNoLóGIAI IGAZGATósáG 
CsúsZáseLLeNáLLás-FeLMÉrÉsT VÉGZeTT  
Győr-MosoN-soProN MeGye MásoDreNDű FőúTJAIN. 

ASFt-felmérés
Győr-Moson-Sopron megyében

kerekének futófelülete és az útburkolat 
között. Az ilyen típusú aszfaltrétegek al-
kalmazása elsősorban olyan balesetve-
szélyes helyeken javasolt, ahol a féktá-
volság rossz becslésével rendszeresen 
alakul ki veszélyhelyzet vagy történik 
baleset: gyalogátkelőhelyek előtt, lejtős 
szakaszok kis sugarú íveinél stb.  
A súrlódási együttható nagy teljesítmé-
nyű – akár hálózati szintű – mérésére 
(és így közvetve a felületi érdesség 
meghatározására) alkalmas AsFT be-
rendezés első hazai és minősítési célú 
felhasználására az M5 autópálya fel-
újításához készülő rugosoft kopóréteg 
minőség-ellenőrzése során került sor.
A burkolatfelületek csúszásellenállása 
igen fontos forgalombiztonsági tényező. 
Jelenleg nem mérik rendszeresen az 
országos közúthálózat csúszó súrlódási 
jellemzőit. ugyanakkor valamennyi 
szakember egyetért ennek a fontos álla-
potmutatónak a közlekedésbiztonságra 
gyakorolt hatásával. Nagyon lényeges az, 
hogy a csúszásellenállás az új burkolatok 
esetén milyen értékű, illetve az is, hogy a 
forgalmi igénybevétel hatására ez időben 
hogyan változik, és mikor ér el egy olyan 
kritikus értéket, amely elengedhetetlenné 
teszi a beavatkozást.
A mostani felmérési munka során szerzett 
tapasztalatok remélhetőleg hasznosulnak 
majd az országos közúthálózaton és a 
hazai műszaki szabályozásban, illetve mi-
nőségi és minősítési követelményekben.
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  The Technology Directorate tested the 
skid resistance of secondary main roads in 
Győr-Moson-Sopron County on an overall 
length of 520 km.
A comprehensive assessment of pavement 
roughness characteristics is important not 
only on busy or high-risk sections, but on the 
secondary public road network and municipal 
roads as well. By being aware of pavement 
roughness data, it is possible to identify 
locations posing high risks of accidents, 
and propose reconstruction works and 
technologies.
The ASFT device is suitable for high-capacity – 
even network-level – friction coefficient (and, 
indirectly, surface-roughness) assessment. 
For qualification purposes, the device was 
first applied in Hungary for quality testing 
the RUGOSOFT wearing course during 
reconstruction works on motorway M5.
The skid resistance of pavement surfaces 
is crucial with consideration to the safety 
of traffic. Currently, the skid friction 
characteristics of the national public road 
network are not assessed on a regular basis. 
Nevertheless, all experts acknowledge the 
effect of this essential condition index on 
road-traffic safety. In addition to the skid 
resistance of newly built pavements, its rate of 
deterioration due to traffic load and the critical 
point when intervention becomes absolutely 
necessary are also important.

ASFT ASSESSMENT IN GYőR-
MOSON-SOPRON COUNTY 
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Partifecskék védelme
az M3 -ason



KörNyeZeT És BIZToNsáG

eGy ÉJsZAKA ALATT 
TeLePeDeTT MeG AZ M3-As 
MuNKAGöDreINeK oLDALFALáBAN A FeCsKeKoLóNIA.

  Quite often, we have to perform our 
activities amidst various natural surroundings. On 
the pages of Mozaik Magazine, we have previously 
given account of the appearance and protection 
of bee-eaters in connection with the motorway 
M6 project. Recently, we had to look after some 
sand martins nesting on the job site of the M3.
Sand martins tend to build their nests inside 
holes bored in steep embankment walls made 
of sand, clay, or gravel, hence their name. 
Therefore, they often settle down on areas of 
sand or clay quarries, and – occasionally – in 
the side of work pits. The sand martin is 
sociable in its nesting habits; from a dozen to 
many hundred pairs will nest close together, 
according to available space.
During preliminary archaeological excavations 
on motorway M3, sand martin couples bored 
their nests in the sides of archaeological pits. 
The pits’ steep walls proved to be ideal for the 
birds to settle down, and most of the nests 
were built over a single night. Thanks to the 
attention of supervisors in charge of the given 
works, martin couples could lay and hatch their 
eggs undisturbed. We ensured the birds’ safety 
during this period by physically separating 
the breeding ground from the site and putting 
up warning signs. Officials from relevant 
authorities, including experts of the Hortobágy 
National Park, inspected the measures 
implemented on the site and acknowledged  
our efforts.

PROTECTION OF SAND MARTINS ON THE M3 

A MunKÁt 

IrÁnyítÓ VEzEtŐK 

FIGyELMESSÉGÉnEK 

KöSzönHEtŐEn  

A MunKAGöDörBEn 

MEGtELEPEDEtt 

FÉSzKELŐ 

ÁLLOMÁny 

HÁBOrítAtLAnuL 

KöLtHEttE KI 

FIÓKÁIt.

LEGtöBBSzör VÁLtOzAtOS 
tErMÉSzEtI környezetben végezzük 
munkáinkat. Az M6-os autópálya építése 
kapcsán már korábban beszámoltunk a 
munkaterületen fészkelő gyurgyalagok 
megjelenéséről és védelméről, most az 
M3-as autópálya munkaterületén fészket 
rakó partifecskékről kell gondoskodnunk.
A partifecske vonuló madár és európa 
legkisebb termetű fecskefaja, nálunk is 
rendszeresen fészkel április és október 
között. Magyarországon védett madár, 
eszmei értéke 10 000 Ft.
A partifecske fészekrakása nem kötődik 
a vízpart közelségéhez, így a fészeképí-
téshez alkalmas agyagos, homokos, me-
redek partfalak mentén telepszik meg, 
ezért gyakran épít fészket a homok- és 
agyagbányák területén, de befészkel a 
kubikgödrök oldalába is. A partifecskét 
ritkán látni egyedül, egy-egy telepen 
egyszerre több száz pár is előfordul.
Az M3-as autópálya kivitelezési munkála-
tai során, a régészeti feltárás alkalmával 
a munkagödör oldalfalaiban telepedtek 
meg fészkelő partifecskék. A meredek 
oldalfalak fészeképítésre ideális helynek 
bizonyultak, ahol a madarak egy éjszaka 
leforgása alatt telepedtek meg.  
A munkát irányító vezetők figyelmessé-
gének köszönhetően a munkagödörben 
megtelepedett fészkelő állomány hábo-
rítatlanul költhette ki fiókáit. A költés 
zavartalanságát a munkaterülettől tör-
ténő lehatárolással és figyelemfelkeltő 
táblák kihelyezésével biztosítottuk, mely 
védelmet a helyszínen ellenőrizték és az 
intézkedéseket elismeréssel nyugtázták 
az illetékes Hortobágyi Nemzeti Park 
Igazgatóság és a Felső-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség munkatársai is.

Környezetünk és természeti értékeink 
védelméről a munkák során kiemelten 
kell gondoskodni, ezért a munkában 
részt vevők – környezetvédelemmel és 
természetvédelemmel kapcsolatos – 
folyamatos tájékoztatása és oktatása 
elengedhetetlen a kivitelezés közbeni 
esetleges károkozás, valamint a ma már 
igen jelentős összegű természetvédelmi 
bírság megfizetésének elkerülése miatt.
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A CoLAs úT ZrT. 
VeZeTÉse eLLáToGAToTT A CÉK 

TáLLyAI ÜZeMÉBe, HoGy BePILLANTásT 

NyerJeN A ZúZoTTKő-GyárTás FoLyAMATáBA.

A 36 EzEr tOnnÁnyI 

SzIKLA, 12 MILLIÓ 

ÉVES nyuGALMÁBÓL 

EGy MÁSODPErcEn 

BELüL MOzDuLt 

KI, ÉS tErüLt EL A 

BÁnyAFAL töVÉBEn.

A cOLAS ÉSzAKKŐ KFt. ügyvezetője, 
Cseh Zoltán, április 16-ára hívta meg 
a Colas út Zrt. szűkebb vezetését egy 
üzemlátogatásra. Zsiga György vezér-
igazgató és Cselédi Nóra gazdasági 
igazgató mellett a Colas út tucatnyi kol-
légája látogatott el a tállyai kőbányába. 
Vendégeink megismerhették a gyártási 
folyamatot, a jövesztéstől az osztályo-
záson át egészen a piaci lehetőségekig, 
de bepillantást kaptak a technológiai 
folyamatokba is, és megnézhették a 
korszerű vezérlőt, ahonnan a gyártást 
irányítják és felügyelik. szó esett a 
környezetvédelemről, és arról, hogy a 
kőbánya hogyan illeszkedik immár 84 
éve a világörökség részét képező zemp-
léni borvidékbe. Bizakodunk abban, 
hogy a természetvédelem mellett az 
ásványbányászatot is rövidesen méltó 
módon megbecsülik. 
A legnagyobb várakozás talán a rob-

szöveg: Erdei József
 fotó: Erdei József

Tállyára 
 látogatott 
 a Colas	Út

bantást előzte meg. A látogatás alatt 
sor került egy vízálló ammónium-nitrát 
alapú robbanóanyaggal, késleltetett 
villamos gyutacsokkal előkészített nagy-
fúrólyukas, kivető sorozatrobbantásra is. 
Az eseményt biztonságos távolságból 
nézhettük végig. A 35 db, 102 mm-es 
lyukba hat és fél tonna robbanóanyag 
került. A 36 ezer tonnányi szikla, 12 mil-
lió éves nyugalmából egy másodpercen 
belül mozdult ki, és terült el a bányafal 
tövében, megmutatva magát a rég nem 
látott napfénynek.  Mi ez alatt csak  
finom remegést éreztünk a talpunk 
alatt. A jövesztés sikeres volt. 
A robbantás után megnéztük a feldol-
gozó üzemet, majd következett egy 
hegyaljai pincelátogatás. egy tucat 
finomabbnál finomabb bort kóstoltunk 
meg, majd a vacsora közben és utána 
kötetlen beszélgetéssel fejeződött be 
a látogatás. 
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  The management of Colas Út Zrt. 

visited CÉK’s Tállya plant in order to get an 

insight into the process of crushed-aggregate 

production.

The guests familiarised themselves with the 

entire production process from excavation 

through grading to market opportunities. 

During the visit, we had a chance to observe – 

from a safe distance – a series of consecutive 

throw-out blasts performed with electronic 

delay caps, water resistant ammonium-

nitrate-based explosives, and large-diameter 

blast holes.

COLAS ÚT VISITS TÁLLYA
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  One of the major transport-research 
events in Europe, the TRA (Transport Research 
Arena) Europe-2012 international conference, 
was held in Athens this year, with the main 
theme being “sustainable mobility through 
innovation”. 
Almost every country of the world represented 
itself at the typically European convention, 
proving that the nature of challenges and 
research trends is global. Hungary was 
represented by members of the state road 
administration. Our colleague from the 
Technology Directorate, József Gonda, was 
also among the participants – besides 
visiting the colourful variety of lectures and 
workshops related to numerous disciplines 
and technologies, he held a presentation on 
the introduction and trial-section experiences 
of low-temperature (LT) asphalts in Hungary.

SUSTAINABLE MOBILITY THROUGH INNOVATION

IDÉN ATHÉNBAN TArToTTáK  
A KöZLeKeDÉsI áGAZAT eGyIK LeGNAGyoBB, ÉVes 
euróPAI sZAKMAI TALáLKoZóJáT, A TrA (TrANsPorT reseArCH AreNA) euroPe–2012 

NeMZeTKöZI KoNFereNCIáT, „INNoVáCIóVAL FeNNTArTHATó MoBILITás” CíMMeL. 

szöveg: Gonda József
 fotó: Thinkstock

Innovációval
FEnntArtHAtÓ 
MOBILItÁS

A jELLEGzEtESEn EurÓPAI tALÁL-
KOzÓn a világ szinte minden országa 
képviseltette magát, ebből is látszott, 
hogy a kihívások és a kutatási irányok 
globális jellegűek. Magyarországot az 
útügyi adminisztráció tagjai képviselték, 
a Colas részéről pedig a Technológiai 
Igazgatóság munkatársaként Gonda 
József, aki az alacsony hőmérsékletű (LT) 
aszfaltok magyarországi bevezetéséről, 
próbaszakaszainak építési tapasztalatai-
ról tartott prezentációt az ágazatilag és 
technológiailag is sokszínű előadások és 
szekciók látogatása mellett.
A négynapos programban az európai Bi-
zottság egy-egy szakterületi stratégiáért 
felelős vezetőjének előadása adta meg 
az irányvonalat. A tapasztalatok szerint 
európában nemcsak a közlekedésépítés 
és infrastruktúra területén kell egyre 
kevesebb pénzből egyre magasabb szintű 
és minőségű igényeket kielégíteni. Az 
ágazati stratégiai előadások elővetítették, 
hogy ez hosszú távon is így marad, és az 
olló egyre szélesebbre nyílik a büdzsék és 
a szükségletek között, ezért az innováció 

és kutatás-fejlesztés célja a hiányok áthi-
dalására szóló megoldások keresése. 
A működési területünkön jelentősnek 
mondható fejlesztési irányok és 
módszerek jelennek meg az alternatív 
megoldások keresésében, mint például 
a pályaszerkezet, méretezés és klíma-
változás tekintetében, illetve a különféle 
környezetbarát építési termékek techno-
lógiáiban, valamint az ökológiai-lábnyom 
modellezésében és eredményeiben.
Az európai unió ágazati irányelvei, támo-
gatásai és emisszió-kereskedelmi rend-
szere is célozza az alábbi kulcsterületek 
know-how-jának bővítését és fejleszté-
sét: alacsony hőmérsékletű aszfaltok 
(wMA, LT) építése, az éghajlatváltozás 
hatásai, a hulladékokra vonatkozó keret-
irányelv módosításai, a bio- és recycling-
bitumen- és aszfaltkutatások. Nagy 
hangsúlyt kaptak ezen kívül a különféle 
együttműködések eredményei a tagálla-
mok és/vagy intézmények és szektorok 
közötti együttes kooperációkban.
A konferencia tapasztalatai alapján 
reméljük, a magyar infrastruktúrafej-

lesztés is hatékonyabban tud majd 
működni, és a magyar szakemberek 
is könnyebben alakíthatják majd az 
európai innovációs és szabályozási 
folyamatokat, valamint hozzájuthatunk 
a globális eredményekhez.
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  Following the recommendation by 

the Hungarian Road Society’s Board of 

Directors, the organisation awarded Colas 

Technology Director Zoltán Puchard with 

the Dr. Vásárhelyi Boldizsár Prize in 2012 in 

recognition of the professional achievements 

that he has accomplished over the course of 

his illustrious career.

The momentous award ceremony took 

place during the Hungarian Road Society’s 

annual meeting on 18 May 2012. As head 

of the Research and Innovation Committee, 

Mr. Puchard also delivered an insightful 

presentation at the event, which was 

organised in the conference hall of the Co-

ordination Centre for Transport Development.

ZOLTÁN PUCHARD RECEIVES 
THE VÁSÁRHELYI PRIZE 

A MAGyAr útüGyI tÁrSASÁG elnök-
ségének javaslata alapján a szakmai 
érdekképviseleti szervezet 2012-ben 
szakmai munkásságának elismeré-
seként dr. Vásárhelyi Boldizsár-díjban 
részesítette a Colas technológiai igazga-
tóját, Puchard Zoltánt.
A díj átadására ünnepélyes keretek 
között, a Magyar útügyi Társaság 2012. 
évi közgyűlésén került sor 2012. május 
18-án a Közlekedésfejlesztési Koordiná-
ciós Központ konferenciatermében, ahol 
Puchard Zoltán a kutatási és innovációs 
bizottság vezetőjeként előadást is tartott.
A díjátadást követően Puchard Zoltán-
nal együtt társelőadóként szőke József, 
a Magyar Közút műszaki vezérigazgató-
helyettese és id. dr. Gáspár László, 
az útügyi technológiai továbbképzés 
rendszeréről, annak kialakulásáról, és 

a mára megvalósult eredményeiről 
számolt be.
Az idén tizennyolcadik éve működő Ma-
gyar útügyi Társaság szakmai feladatain 
túlmenően törekszik arra is, hogy tagjai 
szakmai kapcsolatépítésére, közös 
együttgondolkodására minél több és 
jobb lehetőséget kínáljon. A MAúT az 
éves közgyűlés előtt – a tavalyi hasonló 
kezdeményezés folytatásaként – lehe-
tőséget teremtett az útügyi szakma és 
a műszaki szabályozási rendszer meg-
határozó szereplőinek, hogy kötetlen 
minikonferencia keretében találkozhas-
sanak. A megvalósuló eszmecserék és 
előadások célul tűzték ki a közúti infra-
struktúrafejlesztés, fenntartás, tervezés 
és építés eredményes működésének 
további javítását és az erőforrások opti-
mális kihasználását.

A MAGyAr úTÜGyI TársAsáG 
eLNöKsÉGÉNeK JAVAsLATA ALAPJáN  
A sZAKMAI ÉrDeKKÉPVIseLeTI sZerVeZeT 2012-BeN 

sZAKMAI MuNKássáGáNAK eLIsMerÉseKÉNT Dr. VásárHeLyI BoLDIZsár-DíJBAN 

rÉsZesíTeTTe A CoLAs TeCHNoLóGIAI IGAZGATóJáT, PuCHArD ZoLTáNT.

szöveg: Gonda József
 fotó: nagy Balázs

Vásárhelyi-díjat kapott
Puchard Zoltán
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KEDVES OLVASÓK!

Idei második lapszámunkban búcsút 
mondunk a rejtvénynek és útjára bo-
csátjuk Gasztro rovatunkat, amelyben 
lapszámról lapszámra egy-egy kolléga 
kedvenc receptjét mutatjuk be.
egyben bátorítjuk olvasóinkat, hogy 
küldjék el kedvenc receptjeiket képek-
kel, esetleg borajánlatukkal együtt az 
ujSAG@cOLASHun.Hu címre. 
A legjobbakat a szerkesztőség a Mozaik 
oldalain fogja leközölni!

Mostani számunkban a Colas Északkő 
munkaügyi előadója, Dr. DOMAnIczKI 
ÉVA kedvence kerül az asztalra.

SüLLŐ GrILLEzEtt zöLDSÉGEKKEL 
ÉS jÁzMIn rIzzSEL

Hozzávalók 2 személyre:
4–8 szelet kifilézett süllő (a szele-
tek nagyságától függően)
200 g jázmin rizs
2 kisebb cukkini
4–5 paradicsom
pár szem olívabogyó
friss fűszernövények (petrezselyem, 
kakukkfű, rozmaring, bazsalikom)
tengeri só, olívaolaj

A süllőszeleteket megsózzuk, majd – ha 
lehetőség van rá – 1–2 órát állni hagy-
juk. A bőrét érdemes rajta hagyni, hogy 
sütéskor ne essen szét. 
A tökéletes és illatos jázmin rizs elkészí-
téséhez 200 g rizsre, kevés sóra és nem 
egészen dupla mennyiségű (375 ml) 
forró vízre van szükségünk. A rizst 7–10 
percig főzzük, majd fedő alatt még 10 
percig hagyjuk párolódni. A zöldségeket 
egy kis fűszeres olívaolajban megforgat-
juk, pár percig állni hagyjuk benne.
Közben kevés olívaolajban friss fűszer-

növényeket pirítunk, melyet a végén 
ráönthetünk a halra és a rizsre is akár.
A süllőszeleteket és a zöldségeket forró 
olívaolajban, grillezésre alkalmas sütő-
ben megsütjük. 
ehhez az ételhez az egyik kedvenc boromat 
ajánlom, ami egy friss, illatos, fél-száraz 
Muscat Lunée (sárgamuskotály). A tokaji 
erzsébet Pince 2009-es évjáratú üde bora 
jól passzol sokféle ételhez, de önmagában 
is kitűnő. A szép palack egy gazdag virág- 
és gyümölcsillatú, frissítő bort rejt.

MÁrcIuSI SzÁMunK 
rEjtVÉnyMEGFEjtŐI KözüL 
KönyVutALVÁnyt nyErt:

Simonné Horváth Henrietta (Colas Út)
Fábián Imre (Colas Út)
Furkó Attila (Colas Alterra)
Karaffa Marianna (Colas Alterra)
Éder Mariann (Colas Hungária)
Vermes István (Colas Hungária)
Nagy Pál (Colas Északkő)
Balázs Béláné (Colas Északkő)
Juhászné Sávolyi Judit (NLF)
Figura Zoltán (NLF)
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