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5 Új munkagépek a Colas Útnál
Az elmúlt hónapokban több új 
munkagép érkezett a Colas Úthoz. 
A Vögele Super 1900-3i típusú 
finisher, a Wirtgen W200i marógép, 
a HAMM HD12VV kis vibrohenger 
és a két HAMM HD+ 80i VO-S nagy 
vibrohenger a Kelet-Magyarországi 
Igazgatóság területén álltak munkába.
 
6 Mosonszolnok
A Colas Út nyerte el a mosonszolnoki 
Fő utca és a Kázméri utca közötti 
útfelújítás első ütemére kiírt 
pályázatot, melyet a Mosonszolnoki 
Önkormányzat és a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. közösen hirdetett meg.  
A 8505. jelű közút 6+408 és 7+749,6 
kilométerszelvények közötti szakaszát 
82 millió forintból újítjuk fel. A határidő 
rendkívül szoros volt, ugyanis az 
október 24-én átadott munkaterületen 
még idén, november 15-ig be kellett 
fejeznünk a pályaszerkezet-építéseket.
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szöveg: Hegedűs Áron, Szakács-Fehérváry Gábor
fotó: Koffein Média, Páhoki Tamás, Thuróczy Lajos, Szakács-Fehérváry Gábor

1. ÉSZAKKŐ BOOK PRESENTED 
AT BUDA CASTLE BOOK FAIR
The Buda Castle Book Fair was held between 
1 and 3 September 2017 with the settlements 
of Tokaj and Vizsoly among the honorary 
guests. At the festival of Hungarian language 
and literary art, the creators of books in 
connection with Tokaj were greeted onstage.
The book entitled Quarrying in the Tokaj 
Highlands – Exploring our Cultural 
Heritage, which was published under 
the patronage of Colas Északkő, was 
presented by the firm’s managing 
director, Zoltán Cseh, and the managing 
director of Koffein Media, Szilárd Csák.

2. FRENCH-HUNGARIAN CHAMBER OF 
COMMERCE AND INDUSTRY VISITS TÁLLYA
The Industry and Logistics Club of CCI France 
Hongrie organises visits to plants throughout 
Hungary on a regular basis. Colas has 
been a member of the Chamber for years, 
so it was high time we invited our fellow 
members to Tállya for a tour of our facility 
and a blasting demonstration. Following a 
brief presentation on 27 September, the 
guests observed the blasting site, the 
loading of mining trucks, and crushing 
technologies. Subsequently, they watched a 
spectacular blast from a safe distance. The 
programme was rather tight: following a short 
lunch break, the visitors were welcomed 
in the Nyíregyháza Michelin tyre plant.

3. ROAD RENOVATIONS IN GÖDÖLLŐ
Parts of Gödöllő’s Hunyadi János Street and 
Széchenyi István Street are currently being 
refurbished by Colas Út Zrt. Our client, VÜSZI 
Kft., ordered the works under the city’s 2017 
road-renovation programme. In addition 
to the roadbed itself, the job involves the 
remodelling of driveways, sidewalks and 
green surfaces, as well as the establishment 
of brand-new bicycle paths and a storm 
water drainage system. In the course of the 
reconstruction, we will use up 2,150 cubic 
metres of Ckt road base and 4,900 tonnes 
of asphalt to build the new pavements, and 
we will also install 10,340 metres of kerbs.

4. COMPREHENSIVE ROAD 
RECONSTRUCTION IN NESZMÉLY
In September 2017, we set out to 
renovate Melegesi Road, which connects 
the settlements of Dunaszentmiklós 

and Neszmély. The project began when the 
local government of Neszmély launched 
a public procurement procedure for the 
refurbishment of the road, which passes 
through the local vineyards and serves as 
the sole access route to the Hilltop Winery. 
We are taking part in the 160-million-forint 
investment as the subcontractor of Gombos 
Földgép Kft. The road in question has not 
been reconstructed for 50 years, making 
it almost impassable at certain points, so 
it was in need of immediate attention.

5. NEW EQUIPMENT AT COLAS ÚT
Colas Út received a number of new machines 
in the past months. The Vögele Super 
1900-3i paver, the Wirtgen W200i milling 
machine, the HAMM HD12VV small vibrating 
roller, and the two HAMM HD+ 80i VO-S 
large vibrating rollers were put into action 
at the Eastern Hungarian Directorate.

6. MOSONSZOLNOK ROAD RENOVATIONS
Colas Út won the public-procurement 
procedure announced by Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. and the local government of 
Mosonszolnok for the first phase of road 
renovations between Main Street and 
Kázméri Street. We are to remodel the 
road – officially marked no. 8505 – between 
chainages 6+408 and 7+749.6 km at a 
price of 82 million forints. The deadline 
was exceptionally short: we took over the 
job site on 24 October, and the company 
was required to wrap up pavement 
structure construction by 15 November.

7. BYPASS PROGRESS IN 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Works on the road 47 bypass came to 
another milestone on 17 October, when 
structural works were finished on Hungary’s 
highest elevated roundabout outside 
Hódmezővásárhely. “We installed more than 
13,000 cubic metres of concrete and 2,200 
tonnes of rebar in just over half a year, and 
we managed to keep all the tight deadlines 
so far” – said Péter Sebestény, the CEO of 
Colas Közlekedésépítő Zrt. As he added, the 
company has tackled the most demanding 
parts of the job. In case weather conditions 
do not halt the finishing works, the project 
will be completed on time by next spring.

NEWS

1 Északkő-könyv a budai Várban
2017. szeptember 1–3. között rendezték 
meg a Budavári Könyvünnepet, 
amelyen Tokaj és Vizsoly voltak 
a díszvendégek. A magyar nyelv és 
könyv ünnepén a Tokajjal kapcsolatban 
nemrég megjelent könyvek alkotóit 
külön köszöntötték a színpadon. 
A Colas Északkő gondozásában 
készült Tokaj-hegyvidék kőbányászata 
– Kulturális örökségünk nyomában 
című könyvet Cseh Zoltán ügyvezető 
és Csák Szilárd, a kiadó Koffein 
Média ügyvezetője mutatták be.

2 Tállyára látogatott a Francia–
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
A CCI France Hongrie Ipari és 
Logisztikai Klubja évente többször 
szervez üzemlátogatást az ország 
különböző régióiban. A Colas évek 
óta tagja a kamarának, így ideje 
volt, hogy meghívjuk az érdeklődőket 
a tállyai üzembe egy robbantással 
egybekötött üzemlátogatásra. 
Szeptember 27-én a látogatók 
egy rövid prezentációt követően 
megtekintették a robbantási területet, 
a bányadömperek rakodását és 
a törési technológiát, majd biztonságos 
távolságból a látványos robbantást 
is megnézték. A program sűrű volt, 
hiszen egy rövid ebédet követően 
délután már a nyíregyházi Michelin 
gyárban várták az érdeklődőket.

3 Útfelújítások Gödöllőn
A Colas Út Zrt. kivitelezésében újul 
meg Gödöllőn a Hunyadi János 
utca és a Széchenyi István utca 
egy-egy szakasza. A megrendelő 
VÜSZI Kft. a 2017. évi útfelújítási 
program keretében bízott meg minket 
a rekonstrukciós munkák elvégzésével, 
amely magában foglalja az útpálya 
felújítása mellett a kapubehajtók, járdák 
és zöldfelületek átépítését, továbbá új 
kerékpárút és csapadékvíz-elvezető 
rendszer kiépítését. A felújítás alatt 
az új pályaszerkezetek megépítéséhez 
többek között 2150 köbméter Ckt-t és 
4,90 tonna aszfaltot használunk fel, 
valamint 10 340 méter szegélyt építünk. 

4 Komplett útfelújítás Neszmélyen
2017 szeptemberében megkezdtük 
a Dunaszentmiklóst és Neszmélyt 
összekötő Melegesi út felújítását. 
A szőlőhegyen keresztül vezető 
út – amely egyben a Hilltop 
Borászat egyetlen megközelítési 
lehetősége – felújítására Neszmély 
Város Önkormányzata írt ki 
közbeszerzést. A projektben, melynek 
összértéke meghaladja a 160 millió 
forintot, a Gombos Földgép Kft. 
alvállalkozójaként veszünk részt. 
Az útszakaszt az elmúlt ötven évben 
nem újították fel, így a helyenként 
szinte járhatatlan részek különösen 
indokolttá tették a teljes rekonstrukciót.

7 Hordógurítás Hódmezővásárhelyen
Október 17-én újabb mérföldkőhöz 
érkezett a 47-es elkerülő út kivitelezése, 
Hódmezővásárhelyen befejeződött 
az ország legmagasabban futó 
körforgalmának szerkezetépítése. „Több 
mint 13 ezer köbméter betont és 2200 
tonna betonacélt építettünk be kicsivel 
több mint fél év alatt, és eddig sikerült 
tartani a rendkívül feszített határidőket” 
– nyilatkozta Sebestény Péter, a Colas 
Közlekedésépítő Zrt. vezérigazgatója. 
Hozzátette, hogy a kivitelezés 
legnehezebb részein túljutottak, és 
ha az időjárás nem okoz fennakadást 
a befejező munkáknál, akkor a projekt 
jövő tavasszal időben el fog készülni.
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Philippe Chifflet Franciaországból szár-
mazik, s immár harminc éve dolgozik az 
útépítési ágazatban, azon belül is mű-
szaki vonalon tevékenykedik. Kisebb és 
nagyobb vállalatok terén is sok tapaszta-
lattal rendelkezik, 2016 augusztusa óta 
technológiai vezetőként dolgozik a Colas 
Közép-Európai Igazgatóságán Bécsben.

MOZAIK: Kérem, meséljen egy kicsit 
arról, milyen szakmai múlttal érkezett a 
Colas Közép-Európai Igazgatóságához!
PHILIPPE CHIFFLET: Elsőként egy 
kisebb franciaországi cégnél dolgoztam, 
ahol egy út- és betonlabor felállításával 
bíztak meg, ahol rengeteget tanultam az 
állami beruházásokról. Ezután egy kö-
zepes méretű, körülbelül 1500 embert 
foglalkoztató vállalatnál helyezkedtem el 
Franciaország keleti részén. Itt műszaki 
igazgatóként a cég bővülését segítettem 
új receptúrák megtervezésével, illetve a 
minőség biztosításával, az új kőbányák-
kal, aszfaltkeverőkkel, emulzióüzemek-
kel, új tevékenységekkel kapcsolatban. 
Utóbbiak közé tartoztak a felületi 
bevonatok, emulziós burkolatjavítások, 
az autópálya-építés és a PPP-projektek.

interjú: Szakács-Fehérváry Gábor
fotó: Nagy Balázs

M.: Melyek a fő feladatai a cégnél?
P. CH.: Nagyon leegyszerűsítve úgy tud-
nám megfogalmazni, hogy a feladatom 
a terület műszaki színvonalának javítása 
és a közép-európai Colas beemelése a 
legjobb minőséget előállító vállalatok 
közé. Képzéseket szervezek, tanácsokat 
adok, segítséget nyújtok – a tudásom-
mal, tapasztalatommal, véleményemmel 
nemcsak a műszaki részlegeket segítem, 
hanem például a vezetőket, a költség-
becsléssel és árazással foglalkozó kollé-
gákat, építésvezetőket, a kereskedelmi 
osztályt is. Emellett bevezetem a Colas 
csoportnál kidolgozott, tökéletesített 
technológiák és termékek alkalmazását.
 
M.: Mi volt az első benyomása az 
egyes országok műszaki színvonaláról, 
amikor a közép-európai Colashoz 
csatlakozott? 
P. CH.: Számomra nagyon pozitív volt 
az első látogatás a keverőkben, bányák-
ban, munkaterületeken, ahol azt láttam, 
hogy az ott dolgozók valódi szakembe-
rek, akik jól képzettek, jól felszereltek, 
megfelelően szervezettek és kitűnő 
minőséget állítanak elő.
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CHIFFLET-VEL 
A COLAS KÖZÉP-EURÓPAI TECHNOLÓGIAI 
VEZETŐJÉVEL A RÉGIÓ MŰSZAKI 
SZÍNVONALÁRÓL, A FEJLŐDÉSI
IRÁNYOKRÓL ÉS A TECHNOLÓGIAI 
ÚJDONSÁGOKRÓL BESZÉLGETTÜNK.
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Természetesen a műszaki fejlettség 
szintje országonként eltérő, és vannak 
apróbb dolgok, amelyeken változ-
tatni kell, főleg az aszfaltburkolatok 
építése terén. Ezzel párhuzamosan 
meglepődtem rajta, és sajnálattal vettem 
tudomásul, hogy mennyire konzervatívak 
az emberek, mennyire tartanak az új 
technológiáktól, és hogy a szerződések 
mennyire kőbe vannak vésve, így nagyon 
nehéz keresztülvinni a változtatásokat, 
módosításokat.
 
M.: Technológiai szempontból min 
kellene javítani a közép-európai orszá-
gokban?
P. CH.: Ahogy említettem, az egyik 
vállalásom az, hogy itt is bevezetem 
a Franciaországban és a világ más 

részein kifejlesztett Colas-termékeket 
és -technológiákat. A legszembeötlőbb 
különbség a hideg technológiák és a 
recycling anyagok használatának elégte-
lensége Közép-Európában. A legfon-
tosabb, hogy változásokat érjünk el 
az emberek gondolkodásában, és az 
eszközalapú megközelítésről átálljunk 
a teljesítményalapú megközelítésre. 
A Colas a világ első számú útépítő válla-
lata, és Közép-Európában még mindig 
félünk alternatív javaslatokat tenni a 
megrendelőnek. Mi a fontosabb: hogy 
elérjük az aszfaltréteg megfelelő tömör-
ségét, vagy hogy öt henger kell hozzá? 
Alternatív megoldásokon dolgozunk, be-
leértve az utak tervezésére vonatkozó 
új elveket. Megnézzük, mennyi idő meg-
győzni a döntéshozókat arról, hogy ha 

a Colas javasol egy megoldást, az azért 
van, mert biztosak vagyunk benne, hogy 
az a megoldás sikeres lesz.
 
M.: Magyarországon található  
a Colas egyik legnagyobb laborja.  
Mi a véleménye a munkájukról?
P. CH.: A Colas Hungária budapesti 
laboratóriuma az egyik legjobb labor az 
egész Colas csoporton belül, az ott vég-
zett munka pedig nagyszerű és nélkülöz-
hetetlen. A labor nem csak a minőség-
ellenőrzésben és kutatásban vesz részt, 
de ezenkívül aktív a szabványosításban 
és az akkreditálásban is, amelyek nem 
igazán ismert, de rendkívül fontos terü-
letek, mivel a munkánk jövőjét jelentik. 
A Colas közép-európai műszaki vezető-
jeként úgy gondolom, elengedhetetlen, 

hogy a budapesti váljon a régió központi 
laborjává, és dolgozunk ezen.

M.: A Colas híres az úttörő technológi-
ákról. Ön szerint melyek a legígérete-
sebbek?
P. CH.: Azt remélem, létre tudunk hozni 
Közép-Európában egy új burkolatcsa-
ládot, de ettől függetlenül a Wattway 
napelemes út testesíti meg leginkább az 
utak jövőjét. Ez nem csak azért van így, 
mert ez a technológia nagyban különbö-
zik a hagyományos, aszfaltalapú útépí-
téstől, hanem mert megváltoztatja az 
utakról alkotott képünket: nem csak arra 
való, hogy autóval eljussunk A pontból B 
pontba, hanem szerepe van a kommuni-
kációban, energiát termel, és így tovább… 
e téren is a Colas mutatja az utat.

A COLAS HUNGÁRIA 
BUDAPESTI 
LABORATÓRIUMA 
AZ EGYIK LEGJOBB 
LABOR AZ EGÉSZ 
COLAS CSOPORTON 
BELÜL, AZ OTT 
VÉGZETT MUNKA 
PEDIG NAGYSZERŰ ÉS 
NÉLKÜLÖZHETETLEN.

  
PHILIPPE CHIFFLET COMES FROM FRANCE, 
WHERE HE HAS ALWAYS WORKED IN THE ROAD 
CONSTRUCTION INDUSTRY, MEANING NEARLY 
30 YEARS IN THE TECHNICAL DEPARTMENT. HE 
HAS PLENTY OF EXPERIENCE IN CONNECTION 
WITH COMPANIES OF ALL SIZES. SINCE AUGUST 
2016, HE HAS BEEN HOLDING THE POSITION 
OF TECHNICAL MANAGER FOR COLAS CENTRAL 
EUROPE BASED IN VIENNA.

MOZAIK: Please tell us a few words about the 
experience you brought to CED.
PHILIPPE CHIFFLET: First, I was responsible 
for creating a road and concrete laboratory at a 
small company, where I learned in the field what 
public works mean. Then I joined a company 
of medium size – with approximately 1,500 
employees – in the eastern part of France as a 
technical director, and I followed its expansion 
by designing the recipes and ensuring the 
quality of new quarries, new asphalt plants, 
new emulsion plants, and new scopes of works 
like surface dressing, slurry seal, motorway 
construction and public private partnership.

M: What are your main tasks as technical 
manager in CED?
PC: If we stay very basic, I can say that my 
mission here is to increase the technical level 
of this area, and to make Colas Central Europe 
a top-quality company. I organise trainings, 
give advice and assistance, and bring my 
knowledge, experience, feedback not only to 
the technical departments, but also managers, 
people involved in cost estimation and pricing, 
site managers, the commercial team and so on. 
I will develop all the technologies and products 
mastered by the Colas Group.

M: What were your first impressions about the 
technological state of the countries when you 
joined CED?
PC: I had a very nice experience during my 
first visit to the plants, quarries and the job 
sites, as I saw that people are very professional, 
well-organised, well-trained, equipped, and 
the quality is good. Of course, technical 
development is not the same in every country, 
and there are some details to change, mainly in 
asphalt laying, but the basic things were done.
At the same time, it was absolutely a pity and 
incredible for me to notice that people are so 
conservative, afraid of new technologies, while 
contracts are totally blocked, and must stay 
unchanged.

M: What needs to be improved in terms of 

technology in CED?

PC: Like I said before, one of my commitments is 

to introduce all Colas products and technologies 

developed in France and worldwide.

The most striking difference is the poor level of 

development in cold techniques and the use of 

recycling materials in Central Europe. But the 

very crucial point is to change people’s minds 

internally and externally from the recipes-and-

means approach to the performance approach.

Colas is the world leader in road construction, 

but here in Central Europe, we are still afraid to 

propose some adaptations to our client. What is 

important: to get the compactness of the asphalt 

mix or to require 5 rollers!? We are working on 

alternative solutions, including the design of the 

roads, and we can measure how long it takes to 

convince that if Colas proposes an option it is 

because we are sure that it will succeed.

M: Hungary has one of the largest laboratories in 

Colas. What do you think about their work?

PC: The laboratory of Colas Hungary in Budapest 

is one of the best of Colas in the world, and the 

work they do is absolutely great and necessary. 

The laboratory is not only involved in quality 

control and research, but is also active in 

standardisation and accreditation, which are not 

well known, but of primary importance, because 

they are the future of our job. As Colas technical 

manager for Central Europe, I consider that it will 

be absolutely necessary for this laboratory to 

become the central laboratory for this area, and 

we work in that direction.

M: Colas is famous for groundbreaking 

technologies, which ones do you think have the 

most promising future?

PC: I hope we will be able to invent a new 

family of pavements in Central Europe, but the 

Wattway solar road is the one solution that really 

represents the future of roads.

It is not only because this technology is very 

different from classic road construction with 

asphalt, but also because it makes us think that 

roads are not only a place to drive cars between 

two points, but can become the means for 

communication, energy production, and so on… 

Colas opens the way…

INTERVIEW WITH PHILIPPE CHIFFLET, TECHNICAL MANAGER OF COLAS
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CSEHORSZÁGBAN DOLGOZIK  
A COLAS HUNGÁRIA

A csehországi D1-es autópálya Prága 
és Brno közötti kétszáz kilométeres 
szakaszát tavaly kezdték felújítani csak-
nem teljes hosszában. A bazaltbeton 
burkolatú gyorsforgalmi utat hét kilo-
méteres szakaszokra tagolva, a teljes 
pályaszerkezetig visszabontva újítják fel, 
az átfogó rekonstrukcióból a műtárgyak 
sem maradnak ki.
A kivitelezésben a legnagyobb vállalatok 
vesznek részt, köztük a cseh Colas is, 
akik a Brnótól 60 kilométerre fekvő 
Velké Meziříčí kisváros térségében nyer-
ték el az egyik hét kilométeres szakasz 
mindkét pályájának felújítását.
A Colas Hungária hétfős csapata idén 
augusztusban vonult fel, a gép egy hétig 
tartó összeszerelését követően pedig si-
keresen megépítették a próbaszakaszt. 
A gép a cseh kollégák betonfiniserével 
párban dolgozik: a mi SP 1600-as 
csúszózsalus finiserünk húzza az  
alsó, 22 centiméter vastag réteget,  
a cseh Colas új SP 1500-as gépe pedig 
a felső 5 centiméteres rétegért felel. 
Mindkettő bazaltbeton, de a kopóréteg 
szemszerkezete eltér az általunk épített 
alaprétegétől. A beton közvetlenül a 
cseh kollégák hagyományos finiserével 
épített Ckt rétegre kerül 11,5 méter, 
a fel- és lehajtóknál pedig 12 méter 
szélességben. 
A beton előállításáról és szállításáról 
a cseh kollégák gondoskodnak. A régi 
pályából felbontott betontörmelék nem 
vész kárba, az új pályában újrahaszno-
sítják a feltört anyagot.
A betont az SP 1600-as finiser ter-
mészetesen vasalja is. Kereszthézag-
vasakból 42 darabot vibrál be a gép 
automatikusan, minden öt méter után, 
hosszhézagvasból pedig ötméterenként 

három darabot helyez el. A betonban 13 
centiméter mélyre kerülő, 25 milliméter 
átmérőjű vasak korrózió ellen védettek.
A géplánc része a TCM 1800-as 
felületkezelő gép is, amely egy kombi 
(párazáró és kötéslassító) anyagot szór 
a kopórétegre, hogy megóvja a felületet 
az időjárás viszontagságaitól. Öt-hat 
óra elteltével a végső „mosott” felületet 
egy acélsodronyos seprőgép alakítja ki, 
majd következik a vasak feletti, tíz cen-
timéter mély, hossz- és keresztirányú 
vágás.

COLAS HUNGÁRIA JOINS WORKS 
IN THE CZECH REPUBLIC

  
Renovation works kicked off last year on nearly 
the entire stretch of the 200-kilometre-long 
Prague-Brno stage of the Czech D1 motorway. 
The concrete pavement is being reconstructed 
in seven-kilometre-long segments, which en-
tails the replacement of the complete roadbed, 
while engineering structures are not left out 
from the comprehensive remodelling either. The 
project is being realised with the involvement of 
the largest civil engineering firms – among them 
the Czech Colas subsidiary, which was trusted 
with the renovation of both carriageways on one 
of the seven-kilometre parts near the small town 
of Velké Meziříčí, located some 60 kilometres 
from Brno. Following their deployment to the 
site in August and the one-week-long assembly 
of the equipment, the seven-strong team of 
Colas Hungária successfully built the required 
trial section.
The machine is working in pair with the concrete 
paver of our Czech colleagues: our slipform SP 
1600 installs the 22-centimetre-thick bottom 
layer, and the new SP 1500 of our Czech sister 
company is responsible for pulling the five-cen-
timetre-thick top layer.
Both courses are made of basalt concrete, but 
the wearing course differs from the base layer in 
particle structure. The concrete is laid in a width 
of 11.5 metres (12 metres at onramps and 
off-ramps), directly onto the Ckt subgrade built 
by the Czech colleagues with their conventional 
paver. As expected, the SP 1600 also inserts 
dowels and tie bars into the concrete. Prior 
to the renovation, four bridges stood on the 
Colas section, but these had been demolished, 
which forces us to disassemble the 87-tonne 
machines, relocate them to the other side, and 
put them back together. The machine works 
with an average installation speed of one metre 
per minute, which is considered a fairly good 
pace. We finished the carriageway leading 
toward Brno in the first half of November, while 
construction works on the side leading toward 
Prague are expected to go ahead in the spring.

A BRNO ÉS PRÁGA KÖ-
ZÖTTI AUTÓPÁLYA ÁTFOGÓ 
REKONSTRUKCIÓJÁBA 
A MAGYAR KOLLÉGÁK ÉS 
A CÉG BETONFINISERE 
IS BESEGÍT.

A MUNKA NEM CSAK 
REKONSTRUKCIÓ,  
HANEM PÁLYA- 
SZÉLESÍTÉS IS, HISZEN 
AZ ÚJ BURKOLAT FÉL 
MÉTERREL SZÉLESEBB 
LESZ A RÉGINÉL.

A Colas szakaszán négy híd is állt, 
ezeket azonban elbontották, így a 
87 tonnás gépeket szét kell szerelni, 
átköltözni a túloldalra, ahol kezdődhet 
az összeszerelés. A gép átlagosan 
egyméteres bedolgozási sebességgel 
dolgozik, ami megfelelőnek mondható. 
A Brno felé vezető oldalt november első 
felében fejeztük be, a Prága felé vezető 
oldal kivitelezési munkái pedig várható-
an tavasszal kezdődnek meg.
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A COLAS HUNGÁRIA ÉS A COLAS ÚT MÁSFÉL ÉVE TARTÓ KÖZÖS 
PROJEKTJE DECEMBER KÖZEPÉN VÉGET ÉRT, A DEBRECENT NYUGATRÓL 
ELKERÜLŐ AUTÓPÁLYA-SZAKASZT ÁTADTUK A FORGALOMNAK. 

Ősszel befejeződtek a főpályán vég-
zett nagy tömegű földmunkák, illetve 
azárok- és rézsűképzési feladatok. 
Ezek befejezése után a forgalomtech-
nikai és növénytelepítési, füvesítési 
projektekre koncentráltunk. Az eső-
károk megelőzése érdekében majdnem 
a teljes szakaszon gyepnemezes 
padka- és rézsűvédelmet alkalmaztunk. 
A vízépítési munkákkal is jó ütemben 
haladtunk, az összes víznyelő akna, 
csőáteresz, hossz- és keresztszivárgó 
időben a helyére került, és elvégeztük 
az összes felszíni vízelvezetés munká-
latot is. A feszültségmentesített Ckt-4 
alapréteg terítését november elején 
fejeztük be, így megszervezhettük az 
ebesi keverőtelepünk elszállítását. 
Az aszfaltozást még májusban elkezd-
tük a jobb pálya végszelvényétől a 
debrecen-apafai keverőből szállított, 
tíz centiméter vastagságban terített AC 
22 (mNM) aszfalttal, melyet ugyanilyen 
típusú, kilenc centiméter vastagságban 
készülő kötőréteg követett június 
másodikától. A 4 cm-es SMA 11 (mF) 
kopóréteg-készítési munkálatokat 
augusztus első hetében kezdtük a 4-es 
főút érintett szakaszán, melyen teljes 

M35 CONSTRUCTION COMPLETED

  
The joint project of Colas Hungária and Colas 
Út, which had been going on for 18 months, 
came to an end in mid-December, when 
Debrecen’s western motorway bypass was 
opened to traffic.
In autumn, large-scale earthworks have 
already been finished on the main carriage-
way, and we also had numerous ditch and 
slope formation tasks. Once these jobs had 
been completed, our attention was devoted 
to traffic engineering, plantation and grass-
ing work phases. For the sake of preventing 
damage due to heavy rainfalls, we applied 
geotextile-based slope protection on nearly 
the entire section. Water-engineering works 
have also been finalised on schedule.
We finished building the Ckt-4 base layer 
in early November, which allowed us to begin 
dismantling the mixing plant located in Ebes. 
Asphalt laying was commenced back in May, 
starting from the end point of the right 
carriageway. 10 centimetres of AC 22 (mNM) 
hotmix from our Debrecen-Apafa mixing 
plant was followed by a 9-centimetre-thick 
binding course of the same asphalt type from 
2 June. Ultimately, 4 centimetres of SMA 
11 (mF) asphalt was installed as the  
wearing course.
We were tasked with building two overpasses 
and three underpasses, where the last of 
the finishing – waterproofing and traffic engi-
neering – works have also been successfully 
completed.
Most of the required public-utility con-
struction jobs were finished until November, 
which left the emphasis on setting up motor-
way-management equipment and hooking up 
their power supply. Fortunately, none of the 
utility lines were hindering the performance 
of the works, and weather conditions also 
enabled us to finish before the deadline 
undertaken in our contract. We were proud 
to hand over the new Debrecen bypass 
section of the M35 with all of the related 
facilities in mid-December.

kopórétegcserét, szélesítést, közvilá-
gítási és forgalomtechnikai átalakítást 
végeztünk a beruházás részeként, 
melyet használatba is vehettek a 
közlekedők.
Összesen két felüljárót és három 
aluljárót kellett építenünk, az utolsó 
munkafolyamatokat – szigetelést 
és forgalomtechnikai munkákat –  
is befejeztük. A 4805-ös út autópálya 
felett átívelő hídját már korábban, 
váltakozó irányú ideiglenes jelzőlámpás 
irányítás mellett átadtuk a forgalom-
nak. A szükséges közműépítési fel-
adatok túlnyomó részével novemberre 
elkészültünk, így az utolsó hetekben a 
fő hangsúly az üzemi hírközlő hálózat 
elemeinek és energiaellátásának 
kiépítésén volt. Szerencsére semmilyen 
közmű nem akadályozott minket a meg-
felelő munkaszervezésben, ráadásul 
az időjárási körülmények is kedvezőek 
voltak ahhoz, hogy a szerződés szerint 
vállalt határidő előtt elkészüljünk. 
Büszkék vagyunk rá, hogy december 
közepén forgalomba helyezhettük az 
M35-ös autópálya új, Debrecent elke-
rülő szakaszát és a további csatlakozó 
létesítményeit.

BEFEJEZŐDÖTT
AZ M35-ÖS AUTÓPÁLYA
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a felszerkezetek szeptemberi befejezé-
sétől. Három hónapon át készültek a 
monolit szekrények, illetve az öszvér és 
gerendás hidak pályalemezei. Összesen 
több mint 2200 tonna betonacélt sze-
reltünk be, a geometriai sajátosságok 
pedig a tervezőnek is feladták a leckét, 
sokszor helyszíni megoldásokra is szük-
ség volt. Több mint 13 000 köbméter 
szerkezeti beton bedolgozása után a 
nyár végére, augusztus 31-én újabb 
mérföldkőhöz érkeztünk: beemeltük az 
utolsó acélszerkezeti elemet, mellyel 
a körhíd utolsó ágát jelentő szakasz 

AZ IDEIGLENES ALÁTÁMASZTÁSHOZ 
ÖSSZESEN 30 000 KÖBMÉTERNYI 
ÁLLVÁNYZATRA VOLT SZÜKSÉG

szöveg: Oláh Péter 
fotó: Koffein MédiaVÉGÉHEZ KÖZELEDIK  

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI 
KÖRHÍD ÉPÍTÉSE

is kirajzolódott, így megkezdhettük 
az utolsó szakasz pályalemezének 
elkészítését. Az eredeti terveinknek 
megfelelően a felszerkezetek teljesen 
elkészültek szeptember végére, de még 
így is rengeteg tennivaló maradt a befe-
jezéséig. Ráadásul ősszel következnek 
a hidegre, csapadékra érzékeny munka-
folyamatok, beleértve a szigeteléseket 
és sóvédelmi munkákat is. Küzdelmes 
időszak előtt állunk, de ennek ellenére 
is nyugodt szívvel, izgatottan várjuk 
a jövő tavasszal esedékes ideiglenes 
forgalomba helyezést.

állványerői is, a monolit felszerkezetek 
ideiglenes alátámasztására közel 
30 000 köbméter állványt építettünk. 
Ezt a mennyiséget egy zsaluforgalmazó 
cég sem tudta kiszolgálni biztonsággal, 
ezért az állványzat egyik fele Peri, 
másik fele Doka rendszerből épült 
meg. Közben folyt az acélszerkezetek 
gyártása is, amelyeket júniusban a 
szerelőterületen összeállítottunk, majd 
július 8–9-én a sajtó nyilvánossága 
előtt emeltünk be. A körhíd vázát 
jelentő szerkezet ekkor már kirajzolódni 
látszott, bár még messze voltunk 

A tavaszi alapozási munkák befe-
jezésével párhuzamosan elindult 
a körhíd valamennyi ágának építése. 
Sokasodtak a cölöpösszefogók, pillérek 
és fejgerendák, így május végén már a 
felhajtóágak gerendázására készültünk. 
Helyére került a 149 darab, összesen 
6300 folyóméter hosszúságú FCI-120-
as hídgerenda, az utolsót július 1-jén 
éjszaka emeltük be. Az emelésekhez 
a Colas út biztosította a forgalomterelé-
seket, ugyanis a 47-es út félpályájának 
teljes lezárására szükség volt. Ezzel egy 
időben folyamatosan készültek a körhíd 

ÁPRILISBAN MÁR 
BESZÁMOLTUNK A 47-ES 

ELKERÜLŐ ÚT ALAKULÁSÁRÓL, 
A MUNKAVÉGZÉS TEMPÓJA 

PEDIG AZ ELMÚLT 
HÓNAPOKBAN SEM LASSULT. 

  Once foundation works came to a 
close in the spring, we commenced building 
each leg of the circular bridge. Pile caps, 
piers, and structural beams kept springing 
up from the ground, and we were making 
preparations to install onramp beams by 
the end of May. The last of the 149 FCI-120 
bridge beams – in a combined length of 
6,300 metres – was lifted into place on the 
night of 1 July. Colas Út took care of traffic 
detours for the lifting operations, as those 
required the complete closure of one traffic 
direction on road 47.
Meanwhile, we used up nearly 30,000 cubic 
metres of materials to establish the tempo-
rary support of the monolithic superstruc-
tures. No single formwork supplier was able 
to provide this immense quantity – therefore, 
one half of the scaffolding was built from 
Peri, while the other half from Doka systems. 
Simultaneously, the manufacturing of steel 
structures was also in progress. The metal 
parts were put together on the assembly 
site in June, and the structure was lifted into 
place in the presence of the press on 8-9 July. 
At that point, the frame of the circular bridge 
started to take shape, although we were still 
far from finalising the superstructures.
It took three months to produce the mon-
olithic box girders and deck slabs for the 
compound and beam bridges. We installed 
over 2,200 tonnes of rebar, and the unique 
geometry put the designer to the test, 
sometimes forcing the contributors to come 
up with solutions on-site. After laying over 
13,000 cubic metres of concrete, we arrived 
at another milestone on 31 August, when 
we lifted the last component of the steel 
structure into place, thus completing the last 
segment of the circular bridge.
In line with the original plans, the superstruc-
tures had been completed by the end of Sep-
tember, but we still have a long way to go. To 
complicate matters, work phases sensitive 
to cold and precipitation – such as water-
proofing and the application of salt-resistant 
coatings – will follow in the autumn. Although 
we are aware that the upcoming months have 
a lot of struggles in store, we are looking 
forward to the temporary commissioning due 
next spring with a calm and confident mood.

CIRCULAR BRIDGE NEARLY COMPLETE 
OUTSIDE HÓDMEZŐVÁSÁRHELY



1514 MUNKÁINKMUNKÁINK

A humuszolási feladatokkal végeztünk, 
jelenleg a töltésépítési munkálatok zajla-
nak, mivel a magas töltéseknek idén el 
kell készülniük. A kivitelezési munkálatok 
befejezési határideje 2018. október 31.
Az M25-ös autóút déli ütemének közbe-
szerzési eljárása jelenleg is folyamatban 
van, amiben szintén érdekeltek vagyunk.

berendezések, felsővezetékek átépítése, 
bányaüzemi hírközlő berendezések, 
közép- és kisfeszültségű gázvezetékek 
kiváltása és átépítése megtörtént. 
A Colas Út Zrt. kivitelezésében elkészül-
tek a szalagdrénezési, kavicscölöpözési 
munkálatok is. A létesítendő három 
műtárgynál a szerkezeti cölöpök alapo-
zása már elkészült, jelenleg a cölöpfejek 
visszavésése, szerelőbeton készítése, 
alaptestek vasszerelése és zsaluzása 
van folyamatban. 
Ehhez a munkához szorosan kapcsolódik 
az M25-ös autóút északi ütemének meg-
valósítása: a szintén közel 4 kilométeres 
szakasz a még épülő 2502-es utat köti 
majd össze a 252-es számú úttal. Társa-
ságunk vezeti a Colas Út Zrt., a HE-DO Kft. 
és a KM Építő Kft. alkotta konzorciumot, 
amely július 21-én írta alá a kivitelezési 
szerződést. 
A kétszer kétsávos út kezdőpontja a 
2502-es út 0. kilométerszelvényének  
környezetében található, míg a végszel-
vény a 252-es út felújítása során ki ala- 
 kuló körforgalomhoz csatlakozik, s ezzel 
a szakasszal teljessé válik az Andor nak - 
tályát elkerülő út. A Colas Út Zrt. kivite- 
lezésében épül meg a főpályából egy  
1,7 kilométer hosszúságú szakasz, 
valamint a csomóponti ágak a 2502-es 
számú út keresztezésénél. A munka érté-
ke nettó 8 milliárd forint, a munkaterület 
átadása 2017. július 10-én megtörtént. 

FOLYTATÓDIK EGER BEKÖTÉSE 

AZ AUTÓPÁLYA-HÁLÓZATBA

szöveg: Szeles Gergő
fotó: Úri Zoltán

CÉGCSOPORTUNK TÖBB TAGJA IS RÉSZT VESZ A KOMPLEX  
MUNKÁBAN, AMELY SORÁN TELJESSÉ VÁLIK AZ ANDORNAK-
TÁLYÁT ELKERÜLŐ ÚT ÉS HALAD AZ M25-ÖS ÉSZAKI ÜTEME IS. 

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
közbeszerzési eljárásán nyertes, Colas 
Út Zrt., Colas Hungária Zrt. és a Colas 
Közlekedésépítő Kft. alkotta konzorcium 
kivitelezésében valósul meg az Andor-
naktályát elkerülő 2502-es számú út 
új nyomvonala közel négy kilométeren. 
A kétszer egy forgalmi sávos út az Eger- 
patakot, a Füzesabony–Eger vasútvo-
nalat, valamint az M25-ös autóutat is 
keresztezi majd.
Jelenleg a bevágási szakasz vízépítési 
munkái, talajstabilizációja, nagy meny-
nyiségű töltésanyag beszállítása és 
magas töltés építése zajlik. A beruházás 
részeként egy új körforgalmi csomó-
pontot is kialakítunk a 2502-es és 
2501-es út keresztezésében, ahol már 
a szegélykőépítési munkálatok folynak.
A villamos vezetékek, vasúti biztosító-

CONSTRUCTION OF EGER’S HIGH-
SPEED ROAD LINK CONTINUES

  

After successfully bidding in the public-pro-

curement tender conducted by the National 

Infrastructure Development Agency, the con-

sortium of Colas Út Zrt., Colas Hungária Zrt., 

and Colas Közlekedésépítő Kft. has been 

selected to build the 4-kilometre long 

Andornaktálya bypass section of road 2502. 

The new 2×1-lane road will cross the M25, 

Eger Creek, and the Füzesabony-Eger railway 

line. At present, water-engineering works, soil 

stabilisation, the mass delivery of embank-

ment materials, and the construction of high 

embankments are ongoing. As part of the in-

vestment, we are also setting up a roundabout 

at the interchange of roads 2502 and 2501, 

where we have already reached the stage of 

kerb-installation works. The construction of 

the northern section on the M25 is closely re-

lated to this job: the 4-kilometre-long leg will 

connect roads 2502 and 252. We are leading 

the consortium formed by Colas Út Zrt., HE-DO 

Kft. and KM Építő Kft. that signed the contrac-

tor agreement on 21 July. The starting point 

of the 2×2-lane road is located near the 0 

chainage of road 2502, while its other end will 

link up to the roundabout established during 

the renovation of road 252, thus completing 

the bypass around Andornaktálya. Colas 

Út Zrt. is in charge of building a 1.7-km-long 

stretch of the main carriageway, as well as the 

interchange ramps at the junction with road 

2502. The assignment is worth 8 billion forints, 

and the consortium took over the worksite on 

10 July 2017. By now, we have finished topsoil 

stripping, and embankment construction is 

roaring ahead, because the high embank-

ments must be ready before the end of this 

year. The final completion deadline for the job 

is 31 October 2018. A public-procurement 

procedure for the southern phase of the M25 

is currently in progress, with Colas among the 

contenders.

AZ M25-ÖS ÉSZAKI  
PROJEKT SZÁMOKBAN:
HUMUSZLESZEDÉS: 78 800 m3

BEVÁGÁS: 12 100 m3

TÖLTÉSÉPÍTÉS: 501 000 m3

FAGYVÉDŐ RÉTEG: 23 500 m3

CKT-BEÉPÍTÉS: 15 750 m3

ASZFALT: 39 240 t
HÍDÉPÍTÉS: 1 db
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szöveg: Földesi Csaba, Rubus Péter, Vrabély Róbert
fotó: Márki Péter, Rubus Péter, Török Péter, Vrabély Róbert

A KÉT TISZTÁNTÚLI NAGYVÁROSBAN EGYARÁNT UTOLSÓ  
SZAKASZÁBA ÉRTEK AZ ÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁK.

Az Alföld fővárosában idén több 
százmillió forintot különítettek el kü-
lönböző javítások elvégzésére. Ebből 
a keretből ezúttal 99 millió forintért 
tíz helyszínen végeztünk különböző 
útfelújítási munkákat, elsősorban 
lakossági igények és a körzeti képvise-
lők jelzései alapján kiválasztott terüle-
teken. A július közepén kezdődött re-
konstrukciós munka nagyjából három 
hónapon keresztül zajlott, mely során 
közel 2200 tonna aszfaltot dolgoztunk 
be. Ezenkívül 1300 köbméter lokális 
pályaszerkezet-cserét és 190 darab 
közműszerelvény szintre emelési 
munkáit is el kellett végezni a tömeg-

ROAD RENOVATIONS IN SZEGED AND MISKOLC

  
Hundreds of millions of forints were set 
aside this year for various road-repair 
works in Szeged, the capital of the Alföld 
region. From that budget, we were tasked 
with carrying out different road-renovation 
works at ten locations at a price of 
99 million forints. The affected sections 
were selected on the basis of feedback 
from residents and the proposals of local 
representatives.
The three-month-long reconstruction job 
went ahead in mid-July, and required the 
company to install 2,200 tonnes of asphalt. 
Furthermore, we had to replace 1,300 
cubic metres of local pavements and adjust 
the levels of 190 public-utility accessories 

– mostly in areas with a dense network of 
public-transport lines.
We commenced the project’s technical 
handover procedure on 7 September, but 
a second stage of the road-renovation 
programme will also take place before 
the end of the year. As the opening of the 
bids revealed in late August, Colas Út Zrt. 
submitted the best offer, which leaves us 
in a confident position as we wait for the 
announcement of the winner.
Road-reconstruction works are also on 
time in Miskolc, although the starting 
date had to be postponed more than once. 
Ultimately, we took possession of the job 
site from the client in mid-July.
The 741-million-forint assignment was 
won jointly by Colas Út Zrt. and MENTO 
Kft. at the end of 2016 – according to the 
breakdown of works, our scope is worth 
377 million forints.
During the three-month-long project, we 
refurbished the pavement on six streets, 
as well as sidewalk pavements, basalt 
concrete bus bays together with related 
drainage systems, and a bridge above the 
Szinva Creek.
In order to complete the reconstruction 
works, we installed 4,800 tonnes of 
concrete, replaced 2,400 cubic metres of 
pavement, and built or renovated kerbs on 
a total length of 4.5 kilometres in keeping 
with the wishes of public-utility operators, 
while traffic was to be maintained at all 
times.

MINDKÉT VÁROSBAN 
KIHÍVÁS VOLT, HOGY 
A FORGALOM FOLYA-
MATOS FENNTARTÁSA 
MELLETT KELLETT 
DOLGOZNUNK.

közlekedéssel is jelentősen átszőtt 
városrészeken. A projekt műszaki át-
adását szeptember 7-én kezdtük meg, 
és az útrekonstrukció II. ütemére is sor 
kerül még idén. Tekintettel arra, hogy 
az augusztus végi pályázatbontáskor 
a Colas Út Zrt. adta a legkedvezőbb 
ajánlatot, így jó pozícióban várjuk az 
eredményhirdetést. Miskolcon szintén 
jó ütemben haladtunk az aktuális 
útfelújítási munkákkal, bár a kezdési 
időpontot többször el kellett tolni, így 
végül július közepén vettük át a mun-
katerületet a megrendelőtől. A Colas 
Út Zrt. a MENTO Kft.-vel közö sen még 
a tavalyi év végén nyerte el a feladatot 

nettó 741 millió forint értékben, mely-
ből az általunk felújítandó szakaszok 
értéke 377 millió forint volt. A projekt 
során összesen hat utca útburkolatát, 
járdaburkolatokat, bazaltbetonos 
buszmegállókat és a kapcsolódó 
vízelvezetési rendszereket, valamint a 
Szinva-patak feletti hidat is felújítottuk 
három hónap alatt. 
A felújítás során 4800 tonna aszfaltot 
építettünk be, 2400 köbméter pálya-
szerkezet-cserét készítettünk, és 4,5 
kilométer hosszan építettünk, cserél-
tünk szegélyt a forgalom folyamatos 
fenntartása mellett, a közműkezelők-
kel egyeztetve. 

ÚTFELÚJÍTÁS 
SZEGEDTŐL MISKOLCIG
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függünk a csapadékos időjárástól. 
Ezért a medence több pontján is 
szívókutakat telepítettünk, készen arra, 
hogy bármikor megkezdhessük vagy 
folytathassuk a szivattyúzást. 
Szerettük volna a szerkezetépítési mun-
kákat még idén befejezni, de sajnos az 
időjárás nem tette ezt lehetővé. Ennek 
ellenére az alaplemez építésével teljes 
mértékben kész leszünk ebben az 
évben, a felmenő falszerkezet készült-
sége pedig várhatóan 90 százalék lesz. 
A szivattyú és kontroll aknarendszer 
35, a falak mögötti feltöltések pedig 
25 százalékban készülhetnek el. A kivi-
telezési munkák végső befejezési határ-
ideje 2018. július 31-e. 

szöveg: Kasza Sándor
fotó: Bekes Csaba

A Salker Salakfeldolgozó és Keres-
kedelmi Kft. Apc község külterületén 
közel öt hektár nagyságú földterületen 
üzemelteti alumínium salakporlerakó-
ját. A II. osztályú veszélyes hulladék-
nak minősülő normál salak, sósalak és 
szűrőporok lerakására szolgáló 
műtárgysor és kiszolgáló létesítményei-
nek építési munkái még 1992-ben kez-
dődtek, a Colas Alterra vagy korábbi 
egységei pedig tevékenyen részt vettek 
eddig is a megvalósításban. A IX-es 
és X-es jelű medence megépítésére 
vonatkozó szerződést 2017 májusában 
írtuk alá, több mint 550 millió forint 
összértékben.  A tényleges kivitelezés 
júliusban kezdődött meg, a megelőző 
földmunkavégzés során felmerült 
problémák miatt, melyekre megoldást 
kellett találni. A talajvíz, az előzetes 
talajmechanikai vizsgálatokhoz képest 
magasabban helyezkedett el, emiatt a 
medencék alapozási síkját meg kellett 
emelni. A szokásos, korábbi meden-
céknél is tapasztalt sóderlencsék 
helyett, 2-3 m vastag sóderrétegekkel 
szembesültünk, emiatt néhány helyen 
talajcserét kellett alkalmaznunk. 
A földmunkát végző kivitelezővel folya-
matos egyeztetésre, ellenőrzésre volt 
szükség. A fenti problémák elhárítása 
után a szerkezeti falak elkészítését a 
háttöltés réteges építése, tömörítése 
és a medence fenekének szigetelése 
követi, amely során nagyon szigorú 
környezetvédelmi előírásoknak kell 
megfelelni: nem csak a medence fene-
két, hanem a falakat is szigetelni kell. 
Mivel a kivitelezést egy nagy, vízzáró 
medencében kell végezni, nagyban 

POOL CONSTRUCTION  
IN THE APC SLAG DEPOSIT 

  
Just outside the village of Apc, Salker Salak-
feldolgozó és Kereskedelmi Kft. operates a 
slag-powder deposit on nearly 5 hectares. 
The series of structures that serve the dis-
posal of normal slag, salt slag, and filtering 
powders – all of which are rated as category 
II hazardous waste – were constructed from 
1992, and Colas Alterra or its predecessors 
have actively participated in the works. 
As a consequence of the several-year-long 
good relationship between the two com-
panies, Colas Alterra was assigned with 
constructing two further pools in 2017. The 
550-million-forint contract for building the 
pools, designated as IX and X, was signed in 
May. As we had to address some unforeseen 
issues that arose during the preparatory 
earthworks, the construction works kicked 
off in July. The level of groundwater was 
found to be higher than predicted by the 
preliminary soil-mechanical inspections, 
which left us no choice but to change the 
foundation level of the pools. Instead of the 
lens-shaped gravel deposits encountered 
when building the previous structures, we 
were faced with gravel layers in thicknesses 
varying between 2 and 3 metres, which also 
required us to perform soil exchanges at 
certain spots. Constant coordination and 
cooperation with the contractor responsible 
for the earthworks was essential in this 
phase. After overcoming the aforementioned 
problems, we could set out to prepare struc-
tural walls, the layer-by-layer construction of 
the backfill, compaction, and insulating the 
bottom and the walls of the pools. The latter 
work phase is subject to particularly strict en-
vironmental regulations. Because the job has 
to be performed in a large, watertight pool, 
rainy weather can have a huge impact on our 
activities. To be ready to start pumping at any 
time, we installed drainage wells at multiple 
points inside the structures. We intended to 
finish structural construction works before 
the end of the year, but weather chose not to 
play along. Nevertheless, we will definitely 
finish the foundation slab by 31 December. 
By the same date, progress will reach 90% 
on the superstructure, 35% for the pump and 
control manhole system, and 25% regarding 
soil filling works. The final completion dead-
line of the works is 31 July 2018.

A KIVITELEZÉS  
SZÁMOKBAN: 
A MEDENCÉK TERÜLETE:  
10 728 m2

HULLADÉK BEFOGADÓ-  
KÉPESSÉGE: 130 176 m3

12,6 M MAGAS TÁMFAL  
HOSSZA: 428 m
BEÉPÍTETT VASBETON  
MENNYISÉGE: 3537 m3

ÁSVÁNYI SZIGETELÉS: 6437 m3

HDPE MEDENCESZIGETELÉS 
FENÉKEN ÉS FALON: 27 129 m2

MONITORING RENDSZER  
FENÉKEN ÉS FALON: 27 001 m2

AZ ÉVEK ÓTA FOLYAMATOSAN FENNÁLLÓ 
JÓ KAPCSOLAT EREDMÉNYEKÉNT 
IDÉN ÚJABB KÉT MEDENCE ÉPÍTÉSÉT 
NYERTE EL A COLAS ALTERRA.

MEDENCEÉPÍTÉS
AZ APCI  
KOHÓSALAK- 
LERAKÓNÁL 
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Hosszas előkészítés után idén július  
17-én írtuk alá a szerződést az egyik  
legújabb, Újbudán épülő lakópark  
szerkezetépítési és ehhez szorosan  
kapcsolódó földmunkavégzési felada-
taira vonatkozóan. A beruházásnak 
jelenleg az első üteme zajlik, amely 

során egy nagyjából hatezer négyzet- 
méteres pincegarázs, földszint és  
kilenc lakószint, illetve egy ún. gépé-
szeti szint épül összesen 286 lakással 

– garzontól egészen a penthouse-ig. 
A munkaterületet szakaszosan kap  - 
tuk meg, az Alterra bevonása előtt 

készül tek ugyanis a fúrt cölöpalapok, 
az előrevert dúcolat és a nagy tömegű 
földmunka. A beruházás során a mi 
feladatunk az épület vasbeton szerkeze-
teinek és kisműtárgyainak kivitelezése,  
az ehhez szükséges viszonylag kis tö-
megű földmunka, illetve az utófeszítés  

elvégzése. A munkavégzés elején 
szorosan igazodnunk kellett a társ-
vállalkozókhoz, a munkafolyamatok 
összehangolását folyamatos helyszíni 
egyeztetésekkel és alapos szerve-
zéssel végül sikeresen megoldottuk.  
A piaci helyzet ismeretében az egyik 

szöveg: Erdősi Imre
fotó: Erdős Dániel

ALTERRA ENGAGED IN WORKS AT ELITE PARK

  After exhaustive preparations, 
we signed a contract on 17 July 2017 for 
structural building tasks and the closely 
related earthworks at a new residential estate 
under construction in Újbuda. At the moment, 
the first stage of the Elite Park investment is 
under way, which covers a 6,000-square-me-
tre underground parking garage, a so-called 
equipment floor, a ground floor, and nine res-
idential floors with a total of 286 apartments 

– from single-room flats to penthouses.
We took over the job site gradually, as 
the drilled pile foundations, shoring, and 
large-quantity earthworks had been complet-
ed before the inclusion of Alterra into the pro-
ject. We were trusted with constructing the 
building’s reinforced concrete frame and other 
smaller structures, performing the relatively 
small amount of related earthworks, as well as 
post-tensioning. In the initial phase of the job, 
we had to adjust our activities to accommo-
date other contractors, but the coordination of 
various procedures was successfully solved by 
means of continuous coordination meetings 
on the site and thorough organisation.
Due to circumstances on the market, ensuring 
the appropriate subcontractor and finding 
the tower cranes that were indispensable for 
the construction activities were the most crit-
ical steps. We requested several quotations 
until we finally managed to enter into price 
negotiations with a company in possession of 
adequate resources and equipment.
The smoothness of the project will be sup-
ported by four 45-55-metre-tall tower cranes 
with boom lengths varying between 35 and 55 
metres. The building will be based on groups 
of piles, onto which Colas Alterra mounts rein-
forced-concrete cap blocks. A 22-metre-high 
atrium with a floor space of 19x15 metres is 
the most interesting element in the structure’s 
static design – following the completion of all 
the floors, the final balance of forces will be 
achieved through post-stressing, providing 
the structure with the required load-bearing 
characteristics. The final completion deadline 
of the works is 31 December 2018.

legnagyobb problémát a megfelelő 
alvállalkozó, illetve a kivitelezéshez 
szükséges toronydarupark felkutatása 
okozta. Több ajánlatot is kértünk, mire 
sikerült megfelelő erőforrással és esz-
közparkkal rendelkező cégeket bevonni 
az ártárgyalási folyamatba. 
A kivitelezés gördülékenységét végül 
négy 45-55 méter magas, 35-55  
méter gémkinyúlású toronydaru se - 
gíti. Az épület cölöpcsoportok kialakí-
tásával készül, amihez – már a Colas 
Alterra kivitelezésében – vasbeton 
fejtömbök csatlakoznak. A pinceszint 
vízzáróságát részben XV3 kitéti osz-
tályú vasbeton alaplemez, másrészt 
külső szigeteléssel ellátott körítő falak 
és födém biztosítják, a statikai vázat 
a fentieken túl teherhordó vasbeton 
pillérek és falak alkotják az épület 
teljes magasságáig.
A szerkezet statikai kialakításának 
érdekessége a huszonkét méter magas, 
nagyjából 19×15 méter alapterületű 
átrium, amelynek az összes szint felépí-
tését követően az utólagos visszafeszí-
tés adja meg a végleges erőjátékát és 

teszi a szerkezetet teherviselővé. Addig 
az érintett részen a falak és födémek 
súlyát nehézállvány-rendszerrel kell 
alátámasztani, ami teljes egészében 
az alaplemezre adja át az erőket.
Elkészültünk az alapozáshoz tartozó 
cölöpösszefogó tömbök, alaplemez és 
körítő falak kivitelezési munkáival.
Az idei évben terveink szerint 80% 
készültséggel meglesz a mélygarázs 
fölötti födém, illetve belekezdünk a föld-
szinti falak és lépcsőházak vasbeton 
szerkezeteibe is.

AZ ELITE PARKBAN  
DOLGOZIK AZ ALTERRA

A KIVITELEZÉS SORÁN 
KÖZEL 20 000 KÖBMÉTER 
BETONT ÉS 2600 
TONNA BETONACÉLT 
ÉPÍTÜNK BE, ILLETVE 
TÖBB MINT 12 000 
KÖBMÉTER FÖLDET 
MOZGATUNK MEG.

BUDAPEST EGYIK LEGÚJABB,  
NÍVÓS LAKÓPARK JÁBAN VÉGEZ 
SZERKEZET ÉPÍTÉSI ÉS EHHEZ  
KAPCSOLÓDÓ FÖLDMUNKÁKAT  
A COLAS ALTERRA.
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követően tudtuk megkezdeni. Remé-
nyeink – és ezzel egybevágó műszaki 
ütemterveink szerint – a munkálatok 
a jövő év második felében lezárulnak, 
melyet követően 2018 őszén elindítha-
tók lesznek a feladat részét képező hat 
hónapos próbaüzemek. 

szöveg: Demsa Norbert
fotó: Bekes Csaba

KPE csatornát, valamint több mint száz 
házi bekötést készítünk. 
Pincehelyen új szennyvíztisztító tele-
pet építünk, a munka során nyolc új 
átemelő műtárgyat készítünk, emellett 
17 kilométer PVC és 3,5 kilométer KPE 
csatorna, valamint több mint ezer házi 
bekötés készül el.
Bátán és Bátaszéken a meglévő 
szenny víztisztító telepet építjük át, 
két átemelő rekonstrukciójával együtt, 
amellett nyolc új átemelőt is létesítünk. 
Hálózatfejlesztési munkák keretében 
5,5 kilométer PVC és három kilométer 
KPE csatorna, valamint közel 350 házi 
bekötés készül.
A kiemelten összetett feladat előkészítő 
munkáit az augusztus 30-án tartott 
részleges munkaterület átadás-átvételt 

SEWAGE-NETWORK DEVELOPMENT 
IN TRANSDANUBIA

  Colas Alterra Zrt. is currently working 

on the project entitled “Development of 

sewage disposal and treatment in Northern 

and Central Transdanubia”, which requires 

us to build or upgrade sewer networks and 

treatment plants in the settlements of 

Martonvásár, Gyúró, Ráckeresztúr, Tordas, 

Pincehely, Bátaszék, Báta, and Tapolca. 

The job is highly complex and diverse.  

In Tapolca, we were assigned with recon-

structing the existing sewage-treatment 

plant, which involves the installation 

of a new biological unit. In addition to 

integrating the “ContiSeq” cleaning 

technology – which has already proved its 

worth at the Siófok plant – the renovation of 

inner-city sewage lines on 1.5 kilometres is 

also included in our scope of works. We are 

planning to complete the job partially with 

open-ditch technology and partially with 

inner-lining solutions.

In Ráckeresztúr, Alterra is to renovate and 

convert the existing wastewater-treatment 

plant and transfer stations. As for Marton-

vásár, Gyúró, and Tordas, we are scheduled 

to install 2.5 kilometres of PVC pipe, 4 kilo-

metres of HDPE pipes, and over 100 laterals 

as part of a series of network-development 

jobs.

In Pincehely, we will build a completely 

new sewage-treatment plant, which entails 

the installation of eight new transfer struc-

tures in addition to 17 kilometres of PVC 

pipe, 3.5 kilometres of HDPE pipes, and 

more than 1,000 laterals.

In Báta and Bátaszék, we are required to 

upgrade the existing treatment plant simul-

taneously with reconstructing two transfer 

stations and building eight additional ones. 

At this location, our network-development 

duties cover 5.5 kilometres of PVC pipe and 

3 kilometres of HDPE sewers, as well as 

the installation of some 350 laterals.

Preparatory works for the remarkably com-

plex job were kicked off following the partial 

handover of the site on 30 August. Accord-

ing to our hopes – and the corresponding 

technical schedule – the works will be 

finalised in the second half of next year, and 

we will be able to launch the six-month-long 

trial phase in the autumn of 2018.

A 6,2 MILLIÁRD  
FORINT ÉRTÉKŰ  

PROJEKT  
ÖSSZESEN NYOLC  

ELEMBŐL ÁLL.A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS NYERTESEKÉNT HÉT ÉSZAK- ÉS  
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI TELEPÜLÉSEN DOLGOZIK A COLAS ALTERRA. 

SZENNYVÍZHÁLÓZAT 
FEJLESZTÉSE 
A DUNÁNTÚLON

Az Észak- és Közép-Dunántúli szenny-
vízelvezetési és -kezelési fejlesztés 
elnevezésű projekten dolgozik a Colas 
Alterra Zrt., amelynek keretében 
Marton vásár, Gyúró, Ráckeresztúr, 
Tordas, Pincehely, Bátaszék, Báta, 
valamint Tapolca településeken látjuk el 
a csatornahálózat és a szennyvíztisztító 
telepek fejlesztési és építési munkáit. 

A munka rendkívül szerteágazó és sok- 
rétű. Tapolcán a meglévő szennyvíztisz-
tító telep rekonstrukciója lesz a felada-
tunk, melynek keretében új biológiai 
egység készül. A siófoki telepen már 
jól vizsgázott „ContiSeq” tisztítási tech-
nológia rendszerbe állításán túl a mi 
feladatunk belvárosi környezetben 1,5 
kilométeren a szennyvízhálózat rekon st-

rukciója is. Ennek kivitelezését részben 
nyílt árkos, részben pedig béleléses 
technológiával tervezzük végrehajtani.
Ráckeresztúron a meglévő szennyvíztisz-
tító telep és átemelők rekonstrukciója, 
átépítése a feladatunk. Martonvásár, 
Gyúró és Tordas településeken hálózat-
fejlesztési munkák keretében nagyjából 
2,5 kilométer PVC, illetve 4 kilométer 



Az M70-es autóút Letenye térségében 
válik ki az M7-es autópályából, és a 
Mura folyó völgyében, a horvát határ 
mellett halad, majd Tornyiszentmik-
lósnál éri el a szlovén határt. A 2004 
novemberében elkészült autóút a cso-
mópontokban és közvetlen környeze-
tükben teljes kiépítettségű, 28 méter 
széles autópálya-keresztmetszettel 
rendelkezik. 
A 21,3 kilométer hosszú út két nem 
összefüggő szakaszán, összesen 
mintegy 10 kilométeren azonban 
szükségessé vált az eddig kétszer 

egysávos út kétszer kétsávossá bővíté-
se. A bővítés mellett a kapcsolódó 
műtárgyak megépítése és a kiszolgáló 
létesítmények felújítása is a konzorci-
um feladata. 
Bár a munkaterület átadás-átvételi el-
járása már szeptember 21-én kezdetét 
vette, a tényleges munkákat október 
végén kezdtük. A projekt kivitelezésére 
összesen 25 hónap áll rendelkezé-
sünkre, így a várható befejezés 2019. 
október végére tehető, amikorra az 
M70-es autóút teljes értékű autópálya-
ként funkcionálhat.
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ELINDULT AZ M70-ES AUTÓÚT ÁTÉPÍTÉSE. EZ ÉV  
OKTÓBERÉBEN A COLAS ÚT ÉS AZ EUROASZFALT,  
MINT A NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS NYERTESEI,  
MEGKEZDTÉK A MUNKÁT A DÉLNYUGATI  
HATÁR MENTÉN. 

FŐBB MENNYISÉGEK
TÖLTÉSANYAG, HOMOKOS 
KAVICS 373 918 M³
ASZFALT PÁLYASZERKEZETŰ 
ÚT MARÁSA 7042 M³
TELEPEN KEVERT CEMENTES STABILIZÁCIÓ 
KÉSZÍTÉSE (CKT-4) 36 400 T
ASZFALT 82 850 T
ÁROK BURKOLÁSA 13 200 M²
FELÜLJÁRÓ 5 DB
HULLÁMOSÍTOTT ACÉLLEMEZ 
CSŐSZERKEZET 40 T

CONSTRUCTION WORKS 
TAKE OFF ON THE M70

  

As the winners of the open public-procure-

ment procedure, Colas Út and EuroAszfalt 

commenced works near Hungary’s 

southwestern border this October. The 

M70 branches off from motorway M7 near 

Letenye, winding along the Croatian border 

in the valley of the Mur River to reach the 

Slovenian border at Tornyiszentmiklós.

The road, which was completed in 

November 2004, was built in line with full 

28-metre-wide motorway standards at the 

interchanges and the adjoining sections.

However, 10 kilometres of the 21.3-kilo-

metre-long road were established with 

only 2x1 lanes, and the upgrade of these 

stretches has become a pressing issue in 

recent years. In addition to the expansion 

to 2x2 lanes, the construction of the related 

engineering structures and the renovation 

of service facilities also comprise the 

consortium’s scope of works.

Although the site handover procedure start-

ed on 21 September, we kicked off actual 

works only in late October. We have a total 

of 25 months to wrap up the project, which 

sets our final deadline around the end of 

October 2019.

Beginning on that date, the entire M70 will 

function as a full-fledged motorway.

IRÁNY 
SZLOVÉNIA!

szöveg: Gaál Zsolt
fotó: Nagy Balázs
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szöveg: Páhoki Tamás
fotó: Páhoki Tamás

szöveg: Páhoki Tamás
fotó: Páhoki Tamás

LOGISZTIKAI ÉS ANYAGMOZGATÁSI HASZNÁLATRA 
KÉSZÜL AZ ÚJ, NÉGYEZER NÉGYZETMÉTERES TÉR.

COLAS CARRIES ON WITH WORKS  
AT THE GYERMELYI PASTA FACTORY

  Our excellent professional relationship 
with the Gyermelyi pasta factory manifested 
in a new assignment: in addition to the works 
already ordered for this year in the value of 
60 million forints, we managed to secure 
another 50-million-forint project by edging out 
our competitors.
The road and parking-lot construction 
operations had hardly come to a close when 
we had to begin works on the new area. 
Meanwhile, renovations are still in progress on 
the 500-metre-long road leading to the plant, 
where we are installing 600 tonnes of asphalt 
and covering several hundred square metres 
with paving blocks. 
The new 4,000-square-metre area, which is 
to be constructed from 10-centimetre-thick 
paving blocks, will be used for logistical 
purposes and material handling by the factory. 
To this end, 1,200 cubic metres of sandy gravel 
frost-protection (installed in a 30-centimetre- 
thick layer) and 1,200 cubic metres of CKT-T2 
base course will ensure sufficient load bearing, 
which will have to be certified through bearing-  
 plate tests once the job is completed. The in-
vestment also entails the installation of raised 
and dropped kerbs in significant quantities. 
The project is further complicated by strict 
soil-protection regulations and the limited pro-
duction capacities of nearby concrete-element 
manufacturers, which makes the procurement 
of such products problematic.
Site expansions and renovations planned by 
the Gyermelyi Group are far from over, and 
we have high hopes for further jobs owing to 
the positive ties between the two companies.

A Gyermelyi tésztagyárral évek óta 
fennálló jó munkakapcsolatunk újabb 
megbízást eredményezett, és az idei 
évre már megrendelt több mint  
60 millió forint értékű munka mellé  
egy közel 50 millió forintos projektet 
sikerült szoros versenyben elnyernünk.
Alig fejeződtek be a gyár területén 
végzett út- és parkolóépítési, illetve 
sávos helyreállítási munkálatok, máris 
meg kellett kezdenünk a munkát az új 
területen is. Ráadásul ezzel párhuza-
mosan még javában zajlanak a közel 
fél kilométer hosszú, a gyárépülethez 
vezető út felújítási munkái, ahol több 
mint 600 tonna aszfaltot és több száz 
négyzetméter térkövet építünk be. 
Az új, négyezer négyzetméter nagy-
ságú, tíz centiméter vastag térkővel 
burkolt területet logisztikai célokra, 

anyag mozgatásra fogja használni 
a gyár. Ehhez 1200 köbméter, harminc 
centiméter vastagságban beépített 
homokos kavics fagyvédő réteg, 
valamint az 1200 köbméter CKT-T2 
alapréteg fogja biztosítani a megfelelő 
teherbírást, melyet a munka befejezté-
vel tárcsás vizsgálattal kell igazolnunk. 
A kivitelezés során jelentős mennyiségű 
süllyesztett, valamint kiemelt szegélyt 
is beépítünk. A projektet nehezíti a 
környékbeli betonelemgyártó üzemek 
leterhelt gyártókapacitása miatti problé-
más anyagbeszerzés, valamint a szigorú 
talajvédelmi előírások.
A Gyermelyi cégcsoport által tervezett 
telephelybővítések és -felújítások még 
korántsem értek véget, így remélhetőleg 
a jövőben is folytatódik a két cég között 
eddig kialakult jó kapcsolat.

ISMÉT A GYERMELYI 
TÉSZTA GYÁRNAK DOLGOZUNK

A DEÁK FERENC UTCA FELÚJÍTÁSÁNAK 
MÁSODIK, A KORÁBBINÁL NAGYOBB VOLUMENŰ 
SZAKASZÁT EZ ÉV AUGUSZTUSÁBAN KEZDTÜK.

FOLYTATÓDIK 
A KISBÉRI UTCAFELÚJÍTÁS

RENOVATION OF DEÁK FERENC 
STREET CONTINUES IN KISBÉR

  
In the last weeks of 2016, we successfully 
completed the first phase of renovations 
on one of the busiest streets in this small 
town of Komárom-Esztergom County. As a 
consequence of the tight deadline and the 
harsh weather conditions, the works had to 
be carried out at a rather fast pace. After the 
signature of the contract in mid-October, the 
refurbished section had to be handed over 
in the beginning of December, while the job 
covered demolition tasks, road construction, 
sidewalk construction, and water-engineering 
elements. We sealed the deal for the second 
phase of the project in late August 2017, and 
this year’s works are much greater in volume 
than the ones in the first stage: they include 
road building and drainage tasks on the two 
remaining stretches of the street, as well as 
the establishment of a brand-new roundabout 
junction. The investment – which is just short 
of 100 million forints in value – requires the in-
stallation of raised, dropped, and garden kerbs 
on over 3,700 metres, and the laying of some 
1,800 tonnes of asphalt. In addition, the pro-
filing and cleaning of ditches, the construction 
of new ditches if necessary, the construction of 
asphalt-paved driveways, and the underlying 
culverts all form part of the project. Up to this 
point, the works are fully on schedule, thus the 
handover deadline of early December 2017 has 
never been in jeopardy.

A tavalyi év végén sikeresen lezárult 
a Komárom-Esztergom megyei város 
egyik legforgalmasabb utcája felújítá-
sának első szakasza. A szűkös határidő 
és a kedvezőtlen időjárási körülmények 
miatt a munkavégzés eléggé feszített 
tempóban zajlott, az október közepi 
szerződésaláírást követően december 
elején már át is kellett adni a felújított 
szakaszt, mely tartalmazott bontási, 
járda-, út- és vízépítési feladatokat 
egyaránt. 

A projekt második ütemére 2017. 
augusztus végén szerződtünk, az idei 
munkálatok pedig jelentősen nagyobb 
volumenűek a korábbiaknál: magukba 
foglalják az utca még felújítatlan két 
szakaszának útépítési és vízelvezetési 
munkáit és egy új körforgalom teljes 
körű kialakítását.  
A közel 100 millió forint összértékű 
be ruházás több mint 3700 méter ki-
emelt, süllyesztett, illetve kerti szegély 
fektetését, valamint 1800 tonna aszfalt 
bedolgozását tartalmazza. A vízelvezető 
árkok profilozása, tisztítása, szükség 
szerint új árok építése, valamint aszfal-
tozott kapubejárók és az alattuk húzódó 
átereszek kialakítása is a projekt része. 
A kivitelezése egyelőre jó ütemben 
halad, így a decemberre kitűzött átadási 
határidőt előreláthatóan gond nélkül 
tartani tudjuk.

AZ ÚT- ÉS VÍZÉPÍTÉSI 
MUNKÁK MELLETT  
EGY ÚJ KÖRFORGALMAT 
IS MEGÉPÍTÜNK.



KELEMEN GERGŐ  
® PÉNZÜGYI KONTROLLER, 
COLAS HUNGÁRIA
Gergő 2013 végén kezdett 
a Colas Útnál könyvelőként, 
ma pénzügyi kontrollerként 
segíti a Colas Hungária 
munkáját. Rendszeresen fut 
félmaratonokat, és az Ultra-
balatonon is részt szokott 
venni. Vannak kollégák, akik-
kel négy éve futnak együtt, 
velük idén megszerezték 
a Félmaraton mánia érmet.

HEGEDŰS ÁRON 
® ÉPÍTÉSVEZETŐ, COLAS ÚT
Áron 2005 óta dolgozik a cég-
csoportnál. Pályafutását műveze-
tőként kezdte az M5-ös autópálya 
építésén, jelenleg építésvezetői 
pozíciót tölt be a Colas Út fővárosi 
munkáin. Szabadidejét legszí-
vesebben feleségével és két és 
fél éves kisfiával tölti, hobbija  
a sport és az utazás.



PÉNZES RÓBERT   
® MŰSZAKI MÉRNÖK,  
COLAS ALTERRA
Robi 2014 májusában gyakornok-
ként érkezett az Alterra mérnöki 
csoportjába. A diploma megszer-
zése óta műszaki mérnöki pozíciót 
tölt be, a projekteknél felmerülő 
mélyépítési és geotechnikai prob-
lémák megoldásával foglalkozik. 
Szabadidejében fut, túrázik és 
szeret olvasni is. 

SZABÓ JÓZSEFNÉ   
® LABORÁNS,  
COLAS HUNGÁRIA 
Katika lassan negyven éve 
erősíti a Colas csapatát. 
Egyeken kezdett laboránsként, 
ahol 2008-ig dolgozott, azóta 
Apafán végzi lelki ismeretes 
munkáját. Szabadidejében 
a családjával van, igyekszik 
sok értékes időt tölteni unokái-
val. Ha épp egyedül van, szeret 
olvasni és zenét hallgatni.



OLÁH PÉTER  
® TERÜLETI FŐMÉRNÖK,
COLAS KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ 
Péter 2003 óta dolgozik a 
Colasnál, ahol mindig is szer-
kezetépítéssel foglalkozott. 
Az M5-ös hidakkal kezdte 
a munkát, azóta számos nagy 
hídépítésben vett részt. 
2010 óta műszaki főmérnök-
ként dolgozik, mellette sok 
önálló projektet vezetett.  
Két iskolás kisfia leköti  
minden szabad idejét. 

GÁNÓCZI PÉTER  
® FŐGÉPÉSZ, COLAS ÉSZAKKŐ 
Péter 2006 augusztusa óta dolgozik 
a cégcsoportnál, kezdetben gépészeti 
munkatársként, két éve pedig főgépész-
ként. Legtöbb idejét összetett felada-
tainak ellátására fordítja, Tarcalon és 
Tállyán egyaránt. Szabadidejében szíve-
sen túrázik, kerékpározik, tanul valamit 
vagy saját autóját javítja.

  

GERGŐ KELEMEN 
 FINANCIAL CONTROLLER, COLAS HUNGÁRIA

Gergő started working at Colas Út as an 
accountant in late 2013. At the moment, 
he supports the operations of Colas 
Hungária as a financial controller. He often 
runs half marathons, and he regularly 
participates in the Ultrabalaton running 
competition. He has been running together 
with some colleagues for four years, and 
they collectively earned the “Half marathon 
mania” medal this year.

ÁRON HEGEDŰS 
 SITE MANAGER, COLAS ÚT

Áron was hired by Colas in 2005. He 
kicked off his career as a foreman on the 
M5, and he is currently responsible for the 
Budapest works of Colas Út in the position 
of site manager. He prefers to spend his 
free time with his wife and 2.5-year-old 
son, while his hobbies include sports and 
travelling.

KATIKA SZABÓ 
 LAB ASSISTANT, COLAS HUNGÁRIA

Katika has been an integral member of the 
Colas team for nearly 40 years. She started 
as a laboratory assistant in Egyek, where 
she worked until her transfer to Apafa 
in 2008. She devotes most of her free 
time to the family, trying to spend some 
quality time with her grandkids. On the rare 
occasions when she is alone, Katika enjoys 
reading and listening to music.

RÓBERT PÉNZES 
 TECHNICAL ENGINEER, COLAS ALTERRA

Robi joined the engineering team of 
Alterra as an intern in 2014. After earning 
his diploma, he was appointed as 
technical engineer, which requires him 
to find solutions to civil engineering and 
geotechnical issues arising in connection 
with various projects. His favourite pastime 
activities are running and hiking, but he 
also likes to read.

PÉTER GÁNÓCZI 
 EQUIPMENT SUPERVISOR, COLAS ÉSZAKKŐ

Péter has been with the Group since 
August 2006. Initially, he was hired as an 
equipment administrator, but he went on 
to become an equipment supervisor two 
years ago. On the job, his complex duties 
mainly tie him to Tarcal and Tállya. In his 
time off, he loves hiking, cycling, studying, 
and working on his car.

PÉTER OLÁH 
 REGIONAL CHIEF ENGINEER, MAJOR 

PROJECTS DIRECTORATE
Péter joined Colas in 2003, and he has 
been engaged in structural construction 
right from the beginning. His first 
assignment took him to the bridges of 
the M5, and he went on to participate 
in numerous major bridge-construction 
jobs. He was promoted to chief engineer in 
2010, but he has also led several individual 
projects since then. His two schoolchildren 
take up all his free time.

OUR COLLEAGUES
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Budapesttől mindössze 65 kilométerre 
fekszik az ország egyik legfejlettebb, 
gazdaságilag rendkívül stabil lábakon 
álló városa, amely ráadásul hihetetlenül 
színes történelemmel rendelkezik, meg-
maradt emlékei pedig igazán figyelemre 
méltók. A települést Géza nagyfejede-
lem alapította 972-ben a Gaja-patak 
és a Sárvíz által táplált mocsarakból 
kiemelkedő szigeteken, melyek legna-
gyobbikán épült fel a mai belváros. Géza 
kővárat és templomot építtetett, fia, I. 
István pedig tovább folytatta az építke-
zést: a királyi bazilika megalapításával a 
legjelentősebb települések közé emelte 
Székesfehérvárt. 
A város legelterjedtebb ragadványneve, 
a „királyok városa” jelző nem véletlen. 
A középkori Magyar Királyságnak 
Székesfehérvár volt a világi és szakrális 
központja. Itt őrizték a koronázási jelvé-
nyeket, a kincstárat, a levéltárat, és itt 
tartotta a király az országos törvénylátó 
napokat, valamint csak a fehérvári 
bazilikában megkoronázott király volt az 
ország törvényes uralkodója. A magyar 
történelemben betöltött szerepének kö-
szönhetően a városban kiemelt figyelem 
övezi a történelmi emlékeket.
Ma már nemzeti emlékhely a Koronázó 
Bazilika romkertje, ahol Szent István 
díszesen faragott szarkofágja és Aba-
Novák Vilmos a Szent Jobbot és a Szent 
Koronát ábrázoló faliképe idézi meg a 
történelmi hangulatot. Ugyancsak a rég-
múltba repíti a látogatót a Városházán 
megcsodálható Szent Korona hiteles 
másolata, a téren álló hatalmas Ország-
alma vagy a Géza fejedelem egykori 
palotája helyén álló Szent István-székes-
egyház. A híres órajáték is a dicső múl-
tat idézi: a figurák a magyar történelem 
legendás királyait és jól ismert alakjait 
ábrázolják.
A város gondosan ügyel a műemlék 
épületek megőrzésére, felújítására. 
Az Árpád fürdő 1905-ben épült szecesz-
sziós stílusú, kagylódíszítésű, kupolás 

szöveg: Mátyás Lara
fotó: Nagy Balázs

műemléképületét például gondos 
rekonstrukciót követően 2010 tavaszán 
adták át a nagyközönségnek. Az 1874-
ben felavatott Vörösmarty Színház, 
ahol egykor Laborfalvy Róza mondott 
köszöntőt, a 2004 nyarán megkezdett 
teljes felújítás és átépítés befejezése 
után, 2005 decemberében nyitotta meg 
újra kapuit.
Az egykor rác iparosok, kereskedők és 
földművesek lakta skanzenben ma is 
élnek a népi mesterségek és néphagyo-
mányok. A skanzen kialakításáért és a 
rác templom helyreállításáért 1989-ben 
Székesfehérvár megkapta az Europa 
Nostra-díjat. Még ennél is jelentősebb a 
műemléki Fő utca 2008 és 2013 között 
kivitelezett teljes körű rekonstrukciója.

A KIRÁLYI VÁROS SZÉKESFEHÉRVÁR

  
Featuring many beautifully preserved 
monuments, one of Hungary’s most highly 
developed towns lies only 65 kilometres from 
Budapest, where solid economic founda-
tions meet an unbelievably colourful history. 
The city’s most commonly used moniker, “the 
city of kings”, is not a coincidence: in the 
medieval era, Székesfehérvár served as the 
secular and sacral centre within the Kingdom 
of Hungary. Similarly to the crown jewels, the 
treasury and archives were safeguarded here, 
and kings crowned in the basilica of Fehérvár 
were recognised as the country’s lawful ruler. 
Owing to its key role in Hungarian history, 
the town’s monuments are constantly at the 
centre of attention. Today, the ruins of the 
Coronation Basilica are a national memorial 
site, evoking a historical atmosphere with 
the decorated sarcophagus of King Saint 
Stephen – Hungary’s founding monarch – and 
the mural by Vilmos Aba-Novák that depicts 
two cherished Hungarian relics, the Holy 
Right Hand and the Holy Crown. Visitors 
are also taken back to the past by the exact 
replica of Hungary’s Holy Crown on display 
at the city hall, the gigantic coronation orb-
and-cross standing in front of the building, or 
the Saint Stephen Basilica, which is located 
on the spot where the palace of Magyar tribal 
chieftain Grand Prince Géza used to stand. 
Likewise, the famous automaton clock is 
reminiscent of the glorious past: its figures 
portray legendary kings and other well-
known characters from Hungarian history. 
The city is devoted to the meticulous preser-
vation and restoration of historic buildings. 
For instance, the Secessionist building of the 
Árpád Spa – originally erected in 1905, fea-
turing a highly ornamented dome and shell 
motifs – was handed over to the public in the 
spring of 2010 following years of thorough 
renovation. After a comprehensive remodel-
ling that began in the summer of 2004, the 
Vörösmarty Theatre, which was originally 
inaugurated in 1874, re-opened its gates 
in December 2005. In the open-air folk mu-
seum once inhabited by Rascian craftsmen, 
traders, and farmers, traditional handicrafts 
and customs are still alive. For establishing 
the museum and restoring the Rascian 
church, Székesfehérvár received the Europa 
Nostra Award in 1989. However, renovating 
the historical Main Street between 2008 and 
2013 was an even greater endeavour.

MEETING POINT: SZÉKESFEHÉRVÁR, 
THE ROYAL CITY 

MAGYARORSZÁG TALÁN LEGGAZDAGABB TÖRTÉNELMŰ VÁROSA 
ÉLÉNK GAZDASÁGI, SPORT- ÉS KULTURÁLIS ÉLETÉVEL MA 
IS BÜSZKÉN VISELHETI HAJDAN KAPOT T BECENEVÉT.
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meg számára 1930–32-ben, amely 
még lemezekkel és gerendákkal épül, 
bár már érzékelhetők rajta az új irány-
zat jegyei. Legfontosabb munkái közé 
tartoznak a II. világháború előtt épített 
repülőgéphangárok, amelyekben igazán 
kiteljesedhetnek merész szerkezetei 
– a létesítmények a háborúban sajnos 
mind megsemmisültek. Jelentős mun-
kái közé tartozik a torinói kiállítási csar-
nok és a római Gatti gyár raktárépü-
lete, a többek között Breuer Marcellel 
együtt tervezett párizsi UNESCO-épület, 
és a milánói Pirelli-torony is. 
Nevéhez fűződnek az 1960-as római 
olimpiára épült létesítmények: a kis 
és nagy sportcsarnok, valamint a VI. 
Pál audienciacsarnok a Vatikánban. 
Bár legtöbb munkája Olaszországban 
található, hírneve a tengerentúlra is 
eljutott: egyik felhőkarcolója Montre-
alban, egy másik pedig, egy 50 méter 
magas, hengeres torony, amely korának 
legmagasabb épülete volt, Sydneyben 
épült az 1960-as években. Az Egyesült 
Államokban is állnak általa tervezett 
létesítmények: többek között az ő 
nevéhez fűződik a George Washington 
Bridge buszpályaudvar, a Darthmouth 
College épülete és a Pietro Belluschival 
együtt tervezett San Franciscó-i Szűz 
Mária-székesegyház. 1963-ban a Har-
vard Egyetem díszdoktorává avatták, a 
következő évben pedig elnyerte az Ame-
rican Institute of Architects aranyérmét. 
1979-ben hunyt el Rómában.

szöveg: Mátyás Lara
fotó: Wikimedia

VASBETON 
LÁTOMÁSOK 
OLASZ MÓDRA

olasz várost megismerhetett, majd a 
bolognai egyetemen szerzett mérnöki 
diplomát 1913-ban. Az I. világhábo-
rúban a hadseregben szolgált, majd 
Bolognában és Firenzében dolgozott 
mérnökként. Pályájának felemelkedése 
egybeesett egy végtelenül rugalmasan 
alakítható építőanyag, a vasbeton épí-
tészeti karrierjének indulásával. 
A vasbeton népszerűvé válásának 
részben a terek iránti megváltozott 
igény volt az oka: egyre inkább szük-
ség lett a hatalmas csarnokokra, így 
megváltozott az áthidalt tereket övező 
tartószerkezetek rendszere is. Az épí-
tészek a szerkezettervező mérnökökkel 
karöltve dolgozták ki az új formanyelvet 
– többek között Nervi is úttörőnek 
tekinthető ebben a munkában. Első 
jelentős épülete egy nápolyi mozi volt, 
a hírnevet azonban az Alessandro 
Giuntolival együtt tervezett firenzei 
Artemio Franchi Városi Stadion hozza 

Pier Luigi Nervi vasbeton épületei esz-
tétikai és műszaki szempontból is épí-
tészeti csúcsteljesítményt jelentenek. 
Az olasz mester egyike a pályájukat a 
20. század elején kezdő mérnököknek, 
akik addig soha nem látott magassá-
gokba emelték a vasbetonépítészetet. 
Nervi 1891. június 21-én Olaszor-
szágban, Sondrióban látta meg a 
napvilágot. Postamester édesapjának 
köszönhetően fiatalkorában számos 

HÁRT YAVÉKONY 
BETONHÉJAKKAL 
FEDET T ÓRIÁSHANGÁR, 
ÁT TÖRT, FINOM 
SZERKEZETEK 
JELLEMZIK PIER LUIGI 
NERVI MUNKÁSSÁGÁT.

NERVI KIFEJLESZTETT EGY TELJESEN ÚJ 
ALAPANYAGOT, A FERROCEMENTO LEMEZT, AMI 
TULAJDONKÉPPEN EGY ACÉLHUZALBÓL ÉS FINOM 
CEMENTHABARCSBÓL KÉSZÜLT HÉJ. KÉSŐBB 
TOVÁBB FEJLESZTETTE EZT A TECHNOLÓGIÁT, 
AZ ELŐRE GYÁRTOTT ZSALUZATOT IS BEÉPÍTVE 
A SZERKEZETBE. JÓL JELLEMZI KREATIVITÁSÁT, 
HOGY A FERROCEMENTÓBÓL MÉG MŰKÖDŐ 
HAJÓKAT IS SIKERÜLT ELŐÁLLÍTANIA.

  
The reinforced-concrete buildings of Pier Luigi 
Nervi represent the very best of architecture 
from both an aesthetic and technical point of 
view. The Italian maestro is one of the few en-
gineers from the early 20th century who took 
reinforced-concrete architecture to never-be-
fore-seen heights. Nervi was born in Sondrio, 
Italy on 21 June 1891. Through his father, 
who worked for the postal service, he had 
the opportunity to familiarise himself with 
numerous Italian cities at a young age before 
graduating from the Civil Engineering School 
of Bologna. After his service in World War I, 
he found work as an engineer in Bologna and 
Florence. The initial phase of his career coin-
cided with the rise of a construction material 
that opened up a seemingly unlimited range 
of applications: reinforced concrete. Rein-
forced concrete gained prominence largely 
due to a growing need for vast spaces and 
gigantic halls, which brought about changes 
in the support systems that enveloped such 
enormous buildings. Architects developed 
the new style in close cooperation with struc-
tural engineers, and the role of Nervi in the 
process was nothing short of pioneering. His 
first major building was a cinema in Naples, 
but he became widely known in the early 
1930s for the Artemio Franchi stadium of 
Florence, which he co-designed with Alessan-
dro Giuntoli. Although the stadium still made 
extensive use of plates and beams, it already 
bore marks of the new trends. Pier Luigi Ner-
vi’s most important works included pre-World 
War II aircraft hangars, which represented 
a culmination of his daring structures – un-
fortunately, none survived the war. His other 
notable works include the Turin exhibition hall, 
the warehouse of the Gatti Factory in Rome, 
the Pirelli tower in Milan, and the Paris UNE-
SCO headquarters, on which he collaborated 
with renowned Hungarian architect Marcel 
Breuer. He also drew up designs for several 
facilities and sporting halls of various sizes 
for the 1960 Olympic Games in Rome, as well 
as the Paul VI Audience Hall in the Vatican. 
Although most of his works are located in Italy, 
his fame also reached overseas: one of his 
skyscrapers stands in Montreal, while he built 
a 50-metre-tall circular tower in Sydney in the 
1960s. Meanwhile, he was also fairly active 
in the United States: among other buildings, 
he designed the George Washington Bridge 
Bus Station in New York City, the Field House 
at Dartmouth College, and the Cathedral of 
Saint Mary of the Assumption in San Francis-
co, which he co-created with Pietro Belluschi. 
In 1963, he received an honorary degree 
from Harvard University, and he was awarded 
the Gold Medal by the American Institute of 
Architects the next year. Pier Luigi Nervi died 
in Rome in 1979.

PIER LUIGI NERVI: THE MAESTRO 
OF REINFORCED CONCRETE
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A közlekedési iparág számára szer-
vezett Nemzeti Infrastruktúra Kupa 
helyszíne ezúttal a XVI. kerületi Ikarus 
BSE Sporttelep volt, ahol a családi 
programok mellett bőven volt hely a 
bográcsos főzőverseny lebonyolítására 
is. Az Alterra jóvoltából itt szintén érde-
kelt volt a cégcsoport.
A nyolc támogató cég futballcsapata 
két csoportba osztva vágott neki a 
küzdelemnek. A csoportokat előzetesen 
sorsolták a PromoSport Kft. szervezői.  
A Colas csapata a Ke-Víz 21 Zrt.-vel,  
a HE-DO Kft.-vel és az A-Híd Zrt.-vel ke-
rült egy csoportba, a másik csoport ba 
pedig a Terra-21 Kft., a DM-KER Kft.,  
a Swietelsky Vasúttechnika Kft. és  
a Strabag Magyarország került.
Első meccsünkön rögtön azzal az 
A-Híddal kellett megmérkőznünk, akitől 
tavaly a csoportkör során egyedüliként 
kikaptunk, de végül a tavalyi döntőben 
újra összekerülve sikerült legyőznünk 
őket. Szerencsére idén is sikerült 
felülkerekednünk rajtuk, így 2:1-es 
győzelemmel indítottuk a kupaszerep-
lésünket. A folytatásban a HE-DO elleni 
küzdelmes meccsen 1:1-es eredményt 
sikerült elérnünk, és mivel a Ke-Víz 
csapata meggyőző teljesítménnyel első 
helyen várta a továbbjutást, így a mi 

továbbjutásunk a HE-DO és az A-Híd 
közötti meccsen dőlt el. Az A-Híd a 
számára már tét nélküli meccsen az 
utolsó pillanatig küzdve végül legyőzte 
ellenfelét, így a Colas mérkőzhetett 
a Strabaggal a döntőbe jutásért. 
Már ezen a meccsen eldőlt, hogy idén 
nem fog sor kerülni címvédésre, hiszen 
a végső győzelmet is kivívó Strabag 
csapata jobbnak bizonyult nálunk. 
Végül azonban zsinórban harmadik al-
kalommal idén is kupával és érmekkel 
térhettünk haza az ezüstérmes Ke-Víz 
mögött, harmadik helyezettként.
Az „ALTERRAtíva” főzőcsapat mind-
eközben egy mennyei palócgulyással 
vágott neki a bográcsos verseny küz-
delmeinek. Főztjüket a zsűri értékelése 
alapján a hatodik helyre rangsorolták 
a 14 indulóból, ami szintén szép ered-
mény. Mindenkinek gratulálunk!
November 8–10. között ismét pályára 
lépett a Colas magyar csapata a Colas 
Team Cup közép-európai selejtezőjén 
Csehországban. 
A tét ezúttal a továbbjutás volt nyolc 
ország közül a jövő februári döntőbe, 
ahol a világ minden tájáról továbbjutó 
csapatokkal kell megküzdeni Párizsban. 
Beszámolónkat az 46. oldalon olvas-
hatják.

szöveg: Szakács-Fehérváry Gábor 
fotó: Szakács-Fehérváry Gábor

BRONZÉREM 
A NIF KUPÁN

BRONZE MEDAL AT THE NIF CUP

 
Once again, we entered the fourth Infra-
structure Cup as titleholders, while Alterra’s 
team represented the Colas Group in the 
cooking contest. The football squads of the 
eight sponsor companies began clashes in 
two groups.
We were thrown in at the deep end, facing 
old rivals A-Híd, who were the only team to 
beat us in last year’s group round before 
we managed to overcome them in the 2016 
final. Fortunately, we continued our winning 
streak, and started the cup with a 2:1 
victory. Next up, we were held to a 1:1 draw 
by HE-DO in a very tough game. As the team 
of Ke-Víz awaited the next round in first 
position after a convincing performance in 
the group stage, our fate depended on the 
encounter between HE-DO and A-Híd.
In a match without stakes for them, A-Híd 
fought until the very last second, and finally 
managed to beat their opponents, meaning 
that Colas went on to the semi-finals, where 
we were up against Strabag.
Our chances of defending the title were 
shattered, as the Strabag team – who later 
went on to win the tournament – proved too 
strong for us. Finally, we did bring home 
a cup and medals for the third year in a 
row: this time as second runner-up behind 
Ke-Víz.
Meanwhile, the “ALTERRAtíva” team went 
up against their rivals in the outdoor cook-
ing contest with a delicious pot of Palóc 
goulash. Ultimately, the jury ranked their 
meal sixth among a total of 14 contestants, 
which is also a commendable result.
Members of the football team:
Gábor Gulyás, Márton Horváth, 
Botond Kertész, László Kiss, István 
Lechner, Péter Rubus, László Sárosi, 
Zsolt Szentgyörgyi, Tamás Tóth
Members of the cooking team:
Éva Molnár, Lajos Kertész, László Németh, 
Róbert Pénzes, Sándor Soós
Congratulations to everyone!
The Hungarian Colas team was on the pitch 
again between 8 and 10 November at the 
Central European qualifiers of the Colas 
Team Cup in the Czech Republic.
From the eight national squads, only the 
strongest went through to the finals to be 
held next February in Paris, where the best 
teams will compete from all around the 
globe. Read our report on page 47.

A NEGYEDIK ALKALOMMAL MEGRENDEZET T INFRASTRUKTÚRA 
KUPÁN ISMÉT CÍMVÉDŐKÉNT VET TÜNK RÉSZT, A FŐZŐVERSENYEN 
PEDIG AZ ALTERRA CSAPATA KÉPVISELTE A CÉGCSOPORTOT.

A FOCICSAPAT TAGJAI: 
Gulyás	Gábor
Horváth	Márton	
Kertész	Botond	
Kiss	László	
Lechner	István	
Rubus	Péter	
Sárosi	László	
Szentgyörgyi	Zsolt	
Tóth	Tamás

A FŐZŐCSAPAT TAGJAI: 
Molnár	Éva	
Kertész	Lajos	
Németh	László	
Pénzes	Róbert	
Soós	Sándor	
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Az elmúlt időszakban három külön-
böző telephelyünkön hibásodtak meg 
váratlanul a bányaüzemek feldolgozó 
technológiáját vezérlő számítógépeink. 
Ez jelentős problémát jelent, hiszen a 
kialakított automata termelési rendsze-
reknél a vezérlőgépek meghibásodásai 
a termelés teljes leállását eredmé-
nyezik. A meghibásodásokért minden 
esetben az alkalmazott géppark volt a 
felelős, hiszen a technológiák vezérlésé-
re elavult, alapvetően irodai környezetre 
tervezett technikát használtunk.
A géppark cseréje és egységesítése 
már két évvel ezelőtt megfogalmazó-
dott, így az elmúlt év során kiválasz-
tottuk a feladathoz és alkalmazási 
környezethez megfelelő hardvereket.  
A legfontosabb szempont az volt,  
hogy csökkentsük a meghibáso - 
dás lehetőségét, így kétmonitoros  
rendszert választottunk, olyan folya-
matos használatra tervezett ipari 
gépekkel, melyek forgó-mozgó alkatré-
szek nélkül sokkal biztonságosabban 
üzemelnek. 
Az is fontos volt, hogy az alkatrészek öt 
évig biztosan beszerezhetők legyenek, 
hiszen így minimalizálható a karbantar-
tásra, javításra fordított idő. 

Az új rendszer tesztelését egy újabb, 
váratlan meghibásodás eredményeként 
az eredetileg tervezett Tállyai Bánya-
üzem helyett, a Szobi Bányaüzemben 
hajtottuk végre idén januárban, ahol a 
decemberi hosszú leállást követően már 
nem indult el megfelelően a vezérlőgép. 
Az új vezérlőgép január óta probléma-
mentesen látja el feladatait Szobon, 
így terveink szerint a biztonságos és 
kiszámítható termelés érdekében ve-
zérlőgépeink cseréje még idén minden 
üzemünkben megvalósul.

szöveg: Nagy Norbert
fotó: Nagy Norbert

VEZÉRLŐGÉPEK 
CSERÉJE 

AZ ÉSZAKKŐNÉL
TERVEINK SZERINT ÉV VÉGÉIG MINDEN  

ÜZEMÜNKBEN MEGTÖR TÉNIK A SZÁMÍTÓGÉPEK 
CSERÉJE, A SZOBI ÜZEMBEN JANUÁR ÓTA MÁR 

ÚJ, IPARI HASZNÁLATRA TERVEZET T GÉP VAN. 

ÉSZAKKŐ REPLACES 
CONTROL COMPUTERS

  Recently, computers that manage 
processing technologies experienced 
unforeseen malfunctions at three separate 
sites of Colas Északkő. This posed serious 
problems, because such control failures 
inevitably shut down production at facilities 
where automated production systems are 
in place. In each instance, the malfunction 
was attributable to the equipment, as 
machines responsible for controlling 
the technologies were outdated and origi-
nally designed for office use.
Replacing the pieces of equipment in 
question has been among our plans for 
two years – therefore, we already selected 
the hardware suitable for the task and 
the application environment back in 2016. 
The primary criterion was to reduce the 
chance of malfunctions, and on that 
account, we picked a dual-monitor system 
with computers designed for uninterrupted 
industrial use, which involve no moving 
or rotating parts to ensure advanced 
reliability. 
The availability of a spare-parts supply for 
at least a five-year period was also an im-
portant aspect, as this will help us minimise 
maintenance and repair times. 
As another unexpected malfunction, 
the control machine at the Szob mining 
plant refused to start up properly after 
the long December break, which led us to 
begin testing the new system in January at 
Szob instead of at the originally planned 
Tállya quarry.
The new computer has been running 
problem-free at Szob since January, which 
only confirmed our decision to replace 
control machines in each of our facilities 
before the end of the year to enhance 
the reliability of production.

A RÉGI, IRODAI KÖR-
NYEZETRE TERVEZETT 
TECHNOLÓGIÁT  
MEGBÍZHATÓBB, 
FOLYAMATOS HASZ-
NÁLATRA KIFEJLESZ-
TETT IPARI GÉPEKRE 
CSERÉLJÜK.
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közel 2 millió euró értékű beruházás kere-
tében modernizálni a recski bányaüzem 
teljes feldolgozó technológiáját. Ennek 
során a bányaüzem primer technológi-
ájának műszakilag elöregedett gépeit 
kiváltottuk (osztályozó berendezés, táblás 
adagoló, fix batározó kalapács), a másod- 
és harmadtörési technológiát pedig teljes 
mértékben újjáépítettük. Ez utóbbi ter-
vezése során kiemelt cél volt a rendszer 
egyszerűsítése, a termelő berendezések 
számának és a szállítószalagok hosszá-
nak csökkentése. 
Annak érdekében, hogy a fejlesztés ne 
okozzon fennakadást partnereink kiszol-

alkalmazkodó termelésoptimalizálás,  
a hatékonyság növelése és a munkabiz-
tonság szintjének növelése egyaránt. 
A recski bányaüzemben elsősorban azért 
vált szükségessé a modernizálás, mert 
a műszakilag elhasználódott termelő 
berendezések karbantartási igénye, 
a technológia folyamatosan romló terme-
lési hatékonysága már alapjaiban veszé-
lyeztette a bányaüzem kiszámítható és 
üzembiztos működtetését. A technológiát 
alkotó, meghatározó termelő berende-
zések – törők, osztályozók – műszakilag 
elöregedtek, 45 éves gép is volt köztük.
Tavaly lehetőségünk nyílt több lépcsőben, 

gálásában, a kivitelezést április végére 
befejeztük. A rendszer teljes megépítése 
nagyjából három hónap alatt, február 
és április között valósult meg. A projekt 
megvalósításában hazai partnerekkel 
dolgoztunk együtt: Gépsystem Kft. (tech-
nológia tervezése, felépítése, szerkezetek 
gyártása, Sandvik berendezések szállí-
tása), Újfa-Vill Kft. (villamos kivitelezés), 
Gépautomatika Kft. (villamos rendszer 
tervezése, PLC programozás). Cégcso-
porton belül a Colas Alterra az alapozási 
munkák, a Colas Út pedig a belső útháló-
zat javítása során volt a segítségünkre. 
A fejlesztés során a három, 20-30 éves 
törőberendezést két modern kúpos törőre 
cseréltük, és csökkentettük az osztályozó 
berendezések számát is: az itteni négy, 
30-40 éves berendezés helyett most 
három nagyméretű új osztályozóval 
dolgozunk. A szállítószalagok teljes 

szöveg: Bőhm Balázs
fotó: Bőhm Balázs

A PRIMER TECHNOLÓGIA KÖZPONTI BERENDEZÉSEIT KI-
VÁL TOT TUK, A MÁSOD- ÉS HARMADTÖRÉSI TECHNOLÓGIÁT 
PEDIG TELJES MÉRTÉKBEN ÚJJÁÉPÍTET TÜK RECSKEN.

UPGRADES AT THE RECSK MINING PLANT

  Sooner or later, the time for the com-
plete or partial modernisation of installed 
technologies comes in the life of every indus-
trial facility. Even under continuous mainte-
nance and an excellent level of technical care, 
production equipment reaches a state where 
its replacement becomes unavoidable due to 
factors of efficiency and operational reliability.   
Upgrades became necessary in the Recsk 
mining plant mainly because the maintenance 
needs of the worn-out processing equipment 
and the continuously dropping efficiency of 
production started to have a fundamental 
impact on the safe and dependable operation 
of the site. The major pieces of equipment that 
composed the technology – crushers, screen-
ers – have become technically outdated: 
some of them were 45 years old.
Last year, a chance opened up to modernise 
the complete processing technology of 
the Recsk quarry under a multi-stage 
investment scheme in the value of nearly 
2 million euros. This involved the replacement 
of obsolete machinery making up the primary 
technology, while secondary and tertiary 
crushing equipment went through a complete 
overhaul. Reducing the number of production 
machines and the length of conveyor belts, 
and thus simplifying the entire system, was 
one of the most important goals. 
In order to avoid any interference with 
supplying our partners with materials, the 
investment programme had been completed 
by the end of April 2017. The installation of 
the complete system was realised in roughly 
three months, between February and April. 
The upgrade involved the replacement of 
three 20-30-year-old crushing devices 
with state-of-the-art cone crushers, while 
the number of screening machines was also 
reduced: instead of four 30-40-year-old 
examples, we are currently operating three 
brand-new heavy-duty screeners. The overall 
length of conveyor belts was cut by over 30%, 
and we also modernised supporting facilities 
and the plant’s infrastructure by installing a 
new weighbridge and carrying out repairs on 
the service roads. By means of the investment 
programme, we managed to set up a modern, 
reliable, fully automated system, which com-
plies with even the strictest health-and-safety 
regulations.

Előbb-utóbb minden üzem életében ese-
dékessé válik a telepített technológiák 
teljes vagy részleges modernizálása. 
Ennek elsődleges oka, hogy a termelő 
berendezések még gondos üzemeltetés 
és folyamatos karbantartás mellett is 
elérik azt a műszaki állapotot, amikor 
kiváltásuk már gazdasági és üzembiz-
tonsági szempontból indokolt. 
A Colas Északkő bányaüzemeiben 
a gazdaságos, hatékony és biztonságos 
termelés érdekében a műszaki fejlesz-
tések előre ütemezett beruházások 
keretében, folyamatosan valósulnak meg. 
Ezek során fontos a piaci igényekhez 

hosszát több mint harminc százalékkal 
csökkentettük, ezenkívül modernizáltuk 
a kiszolgáló létesítményeket és az infra-
struktúrát: új hídmérleget építettünk be 
és a belső utakat is javítottuk. A beruhá-
zás eredményeként sikerült egy modern, 
üzembiztosan működtethető, teljesen 
automatizált és a mai munkavédelmi kö-
vetelményeknek megfelelő technológiát 
kialakítani. 

MODERNIZÁCIÓ 
A RECSKI BÁNYAÜZEMBEN

KIEMELT CÉL VOLT  
A RENDSZER EGYSZERŰSÍTÉSE, 
A BERENDEZÉSEK SZÁMÁNAK 
ÉS A SZÁLLÍTÓSZALAGOK 
HOSSZÁNAK CSÖKKENTÉSE IS.
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A teljes cégcsoport számára meghirdetett 
programot idén két időpontban és helyszí-
nen rendezte meg a Colas Északkő: szep-
tember 11-én a szobi bányaüzemben a 
Pest környéki és mátrai üzemek dolgozói 
vettek rajta részt, míg szeptember 13-án, 
Tállyán a Tokaj-hegyvidéki üzemek és a 
központi dolgozók részvételével zajlott a 
Safety Week. Az eddigi tematikától kissé 
eltérően idén az egészség és az életmód 
volt a téma. Mindkét helyszínen a vezetői 
megnyitó után kollégáink egy reggeli 
átmozgató tornával kezdték a napot, mely 
főleg a gerinc és a vázrendszer védelmét 
szolgáló, napközben is elvégezhető gyakor-
latokból állt. Ezt követően dr. Molnár Imre 
belgyógyász, immunológus, allergológus, 
foglalkozás-egészségügyi szakorvos tar-
tott előadást az anyagcsere-betegségek, 
keringési zavarok kialakulásáról, az elhí-
zás, a magas vérnyomás, a cukorbetegség 
veszélyeiről és az egészséges életmód 
kialakításának lépéseiről. Ismertetőjét 
Molnár Hedvig Anna, a Santa Lucia Egész-
ségcentrum munkatársának előadása 
követte, aki a legelterjedtebb szemészeti 
problémákról, illetve azok megelőzéséről 
és kezeléséről beszélt. A Colas Hungária 
Zrt. HR igazgatója, dr. Révész Margit a 
munkaegészségügyi vizsgálatok rend-
jében eddig bevezetett változásokról, 
az előttünk álló feladatokról, továbbá a 
leányvállalati bérezésekhez kapcsolódó 
eljárásokról és pótlékszabályzatról be-
szélt. Domján Adél, a Colas Hungária Zrt. 
MEBIR-vezetője a többi leányvállalatnál 
már korábban megtartott Safety Week 
eseményekről és az idei évben bevezetett 
közös szabályozásról, eljárásokról tartott 
rövid ismertetőt. A szobi üzemben a Váci 
Hivatásos Tűzoltók, míg Tállyán a Sze-

szöveg: Kertész Viktória
fotó: Kertész Viktória

A DOLGOZÓK MINDKÉT 
HELYSZÍNEN ÁLTALÁNOS 
BELGYÓGYÁSZATI 
ÉS SZEMÉSZETI  
VIZSGÁLATOKON  
VEHETTEK RÉSZT.

SAFETY WEEK 
A COLAS ÉSZAKKŐ ÜZEMEIBEN

A SZOBI ÉS TÁLLYAI BÁNYAÜZEMBEN SZEPTEMBER ELSŐ FELÉBEN TARTOTTÁK 
MEG AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS FONTOSSÁGÁT HANGSÚLYOZÓ PROGRAMOKAT. 

SAFETY WEEK IN THE COLAS 
ÉSZAKKŐ FACILITIES 

  This year, the group-wide programme 
was organised at two locations on two different 
dates: on 11 September in the Szob mining plant 
with the participation of employees from the 
Mátra Mountain quarries, and on 13 September 
in Tállya, where colleagues from the Tokaj High-
lands facilities and the company headquarters 
were present. Somewhat differing from the top-
ics of previous years, Safety Week 2017 focused 
mainly on health and lifestyle.
At both locations, the opening ceremony was 
followed by a warm-up training composed of ex-
ercises that target the protection of the vertebrae 
and the skeletal structure, which are suitable 
for repeating several times daily. Subsequently, 
Dr. Imre Molnár – an immunologist, allergist, and 
occupational health physician – held a lecture on 
the steps to leading a healthy lifestyle, the rea-
sons behind metabolic diseases and circulation 
disorders, and the risks of obesity, high blood 
pressure, and diabetes.
Afterwards, Hedvig Anna Molnár from the Santa 
Lucia Health Centre gave a presentation centred 
on the most common eye problems and their 
prevention. Our colleagues were informed on 
fire-safety rules and the latest national and 
local changes to regulations by the Vác Fire 
Department in Szob, and the Szerencs Fire 
Department in Tállya. The theoretical part of the 
training was accompanied by a firefighting drill, 
where Colas employees actively participated in 
extinguishing flames lit for the exercise. At both 
events, attendees also participated in a general 
health check-up and eye inspection.
Through this year’s Safety Week programmes, 
we wished to call our colleagues’ attention to 
the importance of participating in regular health 
checks beyond the compulsory examinations. 
The company regularly provides the opportunity 
for its employees to take part in such inspections 
and have their health condition checked, while 
everyone is encouraged to safeguard their 
heath by taking doctors’ recommendations into 
consideration.

rencsi Hivatásos Tűzoltók tájékoztatták 
kollégáinkat a tűzvédelmi szabályokról, 
az országos és helyi szintű változásokról. 
Ezt követte egy tűzoltási gyakorlat, amely 
során munkatársaink maguk is részt 
vehettek az erre az alkalomra előidézett 
tűz oltásában. Az idei Safety Week 
programokkal arra szerettük volna felhívni 
dolgozóink figyelmét, hogy a kötelezően 
előírt orvosi vizsgálatokon túl minél 
nagyobb számban vegyenek részt egyéb, 
akár a cég által szervezett vizsgálatokon, 
ellenőriztessék egészségi állapotukat – és 
az orvosi tanácsok figyelembevételével 
tegyenek egészségük megőrzéséért.



BESZÁMOLÓ BESZÁMOLÓ 4746

szöveg: Szakács-Fehérváry Gábor
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VÉGET ÉRT A COLAS TEAM CUP 
REGIONÁLIS SELEJTEZŐJE

A COLAS MAGYAR 
FOCICSAPATA PRÁGÁBAN 

LÉPETT PÁLYÁRA, FUTÓINK 
PEDIG MINDEN MÁS 

ORSZÁGNÁL MAGASABB 
ARÁNYBAN KÉPVISELIK 

A RÉGIÓT A JÖVŐ ÉVI 
PÁRIZSI DÖNTŐBEN.

COLAS TEAM CUP REGIONAL 
QUALIFIERS COME TO AN END

  The Colas Team Cup was bought to 
life this summer by the Chairman-CEO of 
Colas SA, Mr. Hervé Le Bouc. The motto 

“Faster & stronger, together” grasped the 
essence of the international championship, 
which was open to employees of the 
worldwide Colas Group. The regional finals 
in both sporting events – running and 
five-a-side football – were concluded on 11 
November. Competitors from six French and 
six international regions will have a chance 
to compete in the international finals, to be 
held in Paris on 7 and 8 February 2018. In 
running, the five best male and five best 
female contestants from each region will 
form relay teams at next year’s Colas Team 
Cup. Qualification was decided by the best 
10-kilometre, half-marathon, or marathon 
times achieved in local races, while in foot-
ball, the winner from each region entered 
the Paris finals. However, the road to the 
finals was not decided entirely by athletic 
performances, as the teams and runners 
had to collect 250 votes and Instagram pho-
tos to gain the maximum number of points. 
In running, Róbert Kiss secured his place in 
the finals with the region’s best result, and 
Ernő Stummer came in third, thus two of our 
colleagues will be among the competitors 
representing Central Europe in the men’s 
event in Paris. The situation is very similar 
in case of the women’s race, because Éva 
Bán and Annamária Balogh finished second 
and third. This means that our colleagues 
clinched four of the ten available spots on 
the running team, and they will represent 
Hungary in Paris next year. Congratulations! 
The qualification of footballers was decided 
at the tournament held in Prague on 8 
November. In addition to the Czech hosts, 
the squads of Croatia, Slovakia, Romania, 
Slovenia, Poland, and – of course – Hungary 
took to the pitch. Our guys made it into the 
final with consecutive wins against the 
Slovenian, Croatian, and Slovakian teams, 
where they met the home team. Normal 
time ended in a 3:3 draw, which meant that 
victory had to be fought out in a nerve-rack-
ing penalty shootout. Unfortunately, the 
Hungarian team was beaten by the smallest 
of margins after the opponents scored six 
times, while we made only five penalties. We 
would like to wish good luck to our Czech 
colleagues in the Paris international finals! 
As some consolation for just missing the 
Paris event, Tamás Tóth became the player 
of the tournament. Needless to say, we con-
gratulate not only him, but the entire team 
for the great effort and the silver medal. We 
are all proud of you: Gábor Gulyás, László 
Kiss, István Lechner, Péter Rubus, Zoltán 
Sámson, Zsolt Szentgyörgyi, and Tamás Tóth.

majd egy váltócsapatot a jövő évi Colas 
Team Cupon. A kvalifikációt a helyi ver-
senyeken futott legjobb tíz kilométeres, 
félmaratoni vagy maratoni időeredmény 
határozta meg, fociban pedig a győze-
lem jelentette a továbbjutást a párizsi 
döntőbe. De a döntőbe jutás nem csak 
a sportteljesítményen múlt. A csapatok-
nak és futóknak 250 szavazatot, illetve 
Instagram fotót kellett gyűjteni a maxi-
mális pont eléréséhez. Futásban a régió 
első helyezettjeként Kiss Róbert jutott 
a döntőbe, a harmadik helyezett pedig 
Stummer Ernő lett, így a férfifutók között 
két kollégánk képviseli majd a régiót 
Párizsban. Ugyanez a helyzet alakult ki 

a nők viadalában is, hiszen Bán Éva és 
Balogh Annamária a második és harma-
dik helyen végeztek, így a lehetséges tíz 
futó közül négy magyar fogja képviselni 
Magyarországot a jövő évi döntőben. 
Gratulálunk a teljesítményetekhez!
A labdarúgók továbbjutását a november 
8-án megrendezett prágai torna döntöt-
te el. A házigazda Csehország mellett 
Horvátország, Szlovákia, Románia, 
Szlovénia, Lengyelország és természete-
sen Magyarország is pályára lépett a 
tornán. Csapatunk a szlovén, a horvát, 
majd a szlovák csapatok ellen aratott 
győzelmeket követően jutott a döntőbe, 
ahol a házigazda Csehország volt az 

ellenfelünk. A rendes játékidőben 
kialakult 3:3-as döntetlen után idegőrlő 
büntetőpárbaj következett, ahol 6-5 
arányban csapatunk sajnos alulmaradt 
a csehekkel szemben. Sok sikert 
kívánunk a cseh kollégáknak a párizsi 
döntőben! 
A továbbjutást ugyan nem sikerült 
kiharcolnunk, de a torna játékosa Tóth 
Tamás lett. Természetesen nemcsak 
neki, hanem az egész csapatnak gra-
tulálunk a szép teljesítményhez és az 
ezüstéremhez. Büszkék vagyunk rátok: 
Gulyás Gábor, Kiss László, Lechner 
István, Rubus Péter, Sámson Zoltán, 
Szentgyörgyi Zsolt, Tóth Tamás!

A Colas Team Cupot idén nyáron 
indította útjára a Colas SA elnök-
vezérigazgatója, Hervé Le Bouc úr. 
„Gyorsabban, erősebben, együtt” – ez 
a Colas nemzetközi bajnokságának jel-
mondata, melyre a világ minden tájáról 
jelentkeztek Colas-dolgozók. Futásban 
és kispályás labdarúgásban lehetett 
nevezni a sporteseményre, melynek 
regionális döntői november 11-én értek 
véget. A hat francia és hat nemzetközi 
régióból továbbjutó versenyzők Pá-
rizsban mérethetik össze tudásukat a 
2018. február 7–8. között megrendezett 
döntőn. Futásban az egyes régiók leg-
jobb öt férfi és legjobb öt női futója alkot 
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Szeptember 16-án immár harmadik 
alkalommal rendezte meg a Techno-
lógiai Igazgatóság a lassan hagyo-
mánnyá váló családi napot. A helyszín 
a gyáli Galopp major volt, ami békés, 
barátságos atmoszférájának és nagy-
szerű szolgáltatásainak köszönhetően 

tökéletes választás volt egy kellemes 
nap eltöltéséhez. A rendezvény napján 
az időjárás is a mi oldalunkra állt, 
így a reggeli szürke felhőket és pár 
csepp esőt leszámítva a nap további 
részében meleg, napsütéses időben 
volt részünk. 
Délelőtt Puchard Zoltán technológiai 
igazgató üdvözölte a megjelenteket, 
majd rövid technikai tájékoztató után 
elkezdődtek a programok, amelyekből 
idén még nagyobb volt a választék. 
A szokásos sportversenyek – asztali-
tenisz- és focibajonság – mellett idén 
rendeztünk darts- és pókerkupát 
is, melyeken a vállalkozó kedvűek 
összemérhették a tudásukat. Nagyon 
népszerű volt a hagyományőrző íjászat, 

de idén lehetett lovagolni, elrejtett 
ajándékokat keresni a labirintusban, 
a kisebbek pedig az ugrálóvárban és 
kézműves foglalkozásokon vezethették 
le energiáikat.
Fő műsorszámként a MintaPinty 
zenekar tartott egy egyórás koncertet, 

szöveg: Roszik Gábor
fotó: Heli Tamás

CSALÁDI NAP 
A TECHNOLÓGIAI IGAZGATÓSÁGON

A GYÁLON MEGRENDEZET T PROGRAMON SPORTVERSENYEKKEL, 
ÍJÁSZAT TAL, LOVAGLÁSSAL, UGRÁLÓ VÁRRAL ÉS KÉZMŰVES  
FOGLALKOZÁSOKKAL VÁRTUNK KICSIKET, NAGYOKAT.

FAMILY DAY AT THE TECHNOLOGY 
DIRECTORATE

  Keeping up a tradition that has been 

running for three years, the Technology 

Directorate organised its annual family day 

on 16 September. With its friendly atmos-

phere and a wide range of top-notch ser-

vices, the Galopp Major ranch outside Gyál 

proved to be an ideal location to spend 

a pleasant day together. The weather was 

also on our side on the date of the event: 

following light clouds and a few drops of 

rain in the morning, we enjoyed a fair share 

of warmth and sun for the remaining part 

of the day. 

In the morning, Technology Director Zoltán 

Puchard greeted the participants, and 

– following a brief note with some practical 

information – he gave way to the colourful 

variety of programmes. Besides the usual 

sporting contests – like table tennis and 

a football cup – we also organised darts 

and poker tournaments this year, giving 

guests a chance to measure up their skills. 

Traditional archery was among the most 

popular activities, but many were also 

interested in horseback riding or searching 

for gifts in a maze, while younger kids 

sought entertainment in the bouncy castle 

or at the crafts workshop.

As a main attraction, the MintaPinty band 

held a one-hour-long concert, recreating 

the atmosphere of a circus with a ring-

master and acrobats, plus numerous char-

acters from Hungarian folk tales, nursery 

rhymes, and pop culture.

Based on the overwhelmingly positive 

feedback, it is safe to say that we had a 

pleasant, cheerful day rich in exciting pro-

grammes. We are looking forward to seeing 

you next year!

ami alatt az előadók odavarázsolták a 
cirkuszok hangulatát porondmesterrel 
és artistákkal, a török Mehemedet a 
tehenekkel, Lecsöppenő Kecsöp Benőt, 
Reggea Iguanát, Mehemed fiát, Musz-
tafát és még sok más karaktert is. 
A sok pozitív visszajelzés alapján 
úgy gondoljuk, hogy egy jó hangulatú, 
tartalmas és izgalmas programokban 
gazdag napot tudtunk együtt eltölteni, 
így reméljük, jövőre is találkozunk!

A LASSAN  
HAGYOMÁNNYÁ  
VÁLÓ CSALÁDI  
NAPOT IDÉN  
HARMADSZOR  
RENDEZTÜK MEG. 
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A Colas Északkő tállyai bányája sokféle 
eseménynek volt már helyszíne. Volt 
már itt filmforgatás, dömpertesztelés, 
esküvői fotózás, és általában minden 
robbantásunkat komoly nézősereg 
figyelme kíséri, de sportversenyre 
mindeddig még nem került sor. A láto-
gatók vendégül látása és a rendezvény-
szervezés lassan kiszorítja az eredeti 
tevékenységet, a zúzottkő-termelést. 
Október 6–8. között szintén nem a 
rakodó-, szállító- és törőgépeké volt a 
főszerep, hanem azoké, akik elindultak 
a Tállya Challenge extrém futó- és 
mountain bike-versenyen. A 12 kilomé-
teres megmérettetés a Rákóczi-kúriánál 
startolt, és itt volt a befutó is. A kúriától 
az útvonal felvezetett a bányába, ahol 
palánkok, rámpák, mocsaras árkok, 
munkagépek, kötélhálók és még jó 
néhány akadály várta a kalandfutás 
rajongóit, de a kerékpárosok számára 
is tartalmazott a pálya meglepetéseket. 
A futás csapatban is teljesíthető volt, 
de a futók nem egymást váltva, hanem 
egyszerre, egymást segítve versenyez-
hettek, így nekik nem csupán a nehe-
zítő körülmények leküzdése, hanem a 
bajtársiasság, az akaraterő és kitartás 
megtapasztalása is – reméljük – fe-
lejt hetetlen élményt nyújtott. A még 
extrémebb kihívásokra vágyók mindkét 

TIZENKÉT KILOMÉTERT KELLETT TELJESÍTENIÜK 
SZÉLSŐSÉGES KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT A RAJTHOZ 
ÁLLÓ FUTÓKNAK ÉS HEGYI KERÉKPÁROSOKNAK 
A TÁLLYÁÉRT EGYESÜLET VERSENYÉN.

EXTRÉMSPORT-
VERSENY 
A COLAS ÉSZAKKŐ 
BÁNYÁJÁBAN

2ND BITUMEN EMULSION DAY 
IN SZÉKESFEHÉRVÁR 

  The 2nd Bitumen Emulsion Day was 
organised in Székesfehérvár on 31 May by 
the Bitunova Group, Stravia Emulziógyártó 
és Útfenntartó Kft., Magyar Közút Non-
profit Zrt., and the Hungarian Asphalt Pave-
ment Association (HAPA). Colas Út also took 
part in the conference, which was held with 
the goal of promoting durable and cost-ef-
fective road-construction technologies. 
As Attila Szilvai József, the deputy CEO 
of Magyar Közút, set forth in his opening 
speech, Hungarian road renovations went 
through some rough patches in the past,  
but we are fortunately ahead of a 150-billion- 
forint road-reconstruction programme 
funded from both European Union and 
domestic sources.
To place the subject into a global context, 
Étienne Le Bouteiller, the executive director 
of the International Bitumen Emulsion 
Federation (IBEF), drew a comprehensive 
picture about the uses of bitumen emulsion. 
According to the position of the IBEF, 
the application of a binding layer after each 
asphalt course – including the base course – 
is of great importance. Ildikó Lancsák, 
the business-development manager of 
Colas Út Zrt., presented the company’s 
emulsion branch, which was launched 
in the early 1980s. Colas set up its first 
plant in Gyöngyös with three bitumen 
tanks and a 25-tonne/hour colloid mill. 
In addition to this facility, the firm operates 
six asphalt-mixing plants, with a bitumen- 
emulsion tank at each of them. While most 
of the plants keep only c60 emulsion, 
the Gyöngyös site also stores the c40 type. 
As Ildikó Lancsák reminded the audience, 
the current road-technical specifications 
permit the use of both bitumen-emulsion 
variations as a binder, but the regulations 
are set to be revised in the near future, and 
will exclude c40. Fortunately, Colas has only 
been using c60 for quite a few years.
To close the convention, Balázs Orbán from 
HAPA said that they had been members of 
the European Asphalt Pavement Association 
(EAPA) for 25 years, and managed to acquire 
a lot of good practice during that time. They 
also have similarly high hopes in connection 
with the IBEF partnership, which has been 
going on for a year. He also mentioned that 
they intend to organise the 3rd Bitumen 
Emulsion Day in 2018, because the field 
could only benefit from the cooperation of 
the different parties.

versenyszámban teljesíthették a távot. 
A Colas csapatából egyedüliként Balogh 
Annamária délelőtt futva, délután 
biciklivel tette meg a 12 kilométeres 
távot. Mountain bike-csapatversenyt 
is hirdettek, ebben a háromfős csapat 
mindegyik tagjának teljesítenie kellett a 
távot, illetve lehetséges volt egyedül is 
elindulni a 3×12 kilométeres megméret-
tetésen, ez volt a bike maraton verseny-
szám, amelyben Tóth Tamás kollégánk 
indult. Minden kollégánknak gratulálunk 
a teljesítményhez!

12 KM-ES FUTÁS, EGYÉNI
Király	Lajos
Jánky	Csaba
Holló	József
Béres	Dezső
Karász	Bence
Magyar	Szabolcs	
Bőhm	Balázs

12 KM-ES FUTÁS, CSAPAT
Bán	Éva
Kelemen	Gergő
Balog	Annamária

12 KM KERÉKPÁR, EGYÉNI
Balogh	Annamária
Nyíri	Gergő
Rőczei	TIbor

36 KILOMÉTER KERÉKPÁR, EGYÉNI
Tóth	Tamás
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Augusztus 30-án dunaharaszti 
telephelyünkön egy tehergépkocsi 
vezetője rosszul lett és összeesett a 
jármű mellett. Fehér József kollégánk 
vette észre, hogy mi történt, odarohant, 
közben rádión értesítette a kollégákat. 
Kamenyiczki Béla is a helyszínre sietett, 
és elkezdték felmérni a férfi állapotát, 
illetve megpróbálták ellátni. Közben 
Gömöri István telepvezető már hívta a 
mentőket. 
A mentős diszpécserrel folyamatos 
volt a kapcsolat, miközben kollégáink 
megkezdték az újraélesztést. 
Mellkaskompressziót alkalmaztak, 
amiben Márkus József is részt vett, 
így 10-12 perc alatt, míg a rohamkocsi 
kiérkezett, felváltva tudták ellátni 
a sérültet. A mentők a megérkezés 
után átvették a beteg ellátását és 

PÉLDAMUTATÓ 
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

szöveg: Gömöri István
fotó: Thinkstock

elszállították. Bár az ilyen eseteket 
nem tudjuk megelőzni, hiszen a rosszul 
lett sofőr a kollégája elmondása 
szerint már reggel sem érezte jól 
magát, magas vérnyomással küzdött, 
mégis megnyugtató a tudat, hogy 
munkatársaink ilyen talpraesettek, 
határozottak, és hogy gondolkodás 
nélkül, legjobb tudásuk szerint sietnek 
segítséget nyújtani, ha szükséges. 
Büszkeséggel és örömmel tölt el 
mindannyiunkat a tudat, hogy egy olyan 
munkahelyen dolgozhatunk, ahol a 
kollégáink felkészültek, empatikusak és 
segítőkészek munkatársaikkal szemben. 
Az esettel kapcsolatban Zsiga György, 
a Colas Út Zrt. vezérigazgatója 
külön levélben őszinte elismerését 
és köszönetét fejezte ki a kollégák 
helytállásáért. 

KOLLÉGÁINK ELISMERÉSRE MÉLTÓ 
LÉLEK JELENLÉT TEL ÉS HATÁROZOT TSÁGGAL 
NYÚJTOT TAK AZONNALI SEGÍTSÉGET 
A DUNAHARASZTI TELEPHELYÜNKÖN 
ROSSZUL LET T SOFŐRNEK. 

EXEMPLARY CONDUCT IN AN EMERGENCY

  On 30 August, a truck driver sud-
denly collapsed next to his vehicle at our 
Dunaharaszti facility. Our colleague József 
Fehér was the first to notice the emergency 

– he ran to the site, while he notified his 
workmates by radio. Béla Kamenyiczki 
also rushed to the scene, and together 
they started to assess the situation, and 
attempted to treat the unconscious man. 
Meanwhile, plant manager István Gömöri 
alerted the ambulance service. While in 
continuous contact with the emergency 
medical dispatcher, our colleagues 
commenced CPR: they applied chest 
compression, in which they were helped by 
József Márkus. This way, they could take 
turns in continuing the procedure in the 
10-12 minutes until the ambulance arrived. 
Afterwards, the paramedics took over care 
for the patient, and transported him to 
the hospital. Although we cannot prevent 
such events – as colleagues of the driver 
later explained, he hadn’t been feeling well 
since that morning, and was suffering from 
high blood pressure – it is reassuring to 
know that our co-workers are so prepared 
and responsible, and ready to rush to help 
according to the best of their knowledge 
without hesitation. We are proud and de-
lighted to work alongside people who are 
this dedicated, helpful, and show a great 
deal of empathy towards their colleagues. 
In connection with the case, György Zsiga, 
the CEO of Colas Út Zrt., expressed his 
gratitude and appreciation for the vigilance 
of everyone involved.

BESZÁMOLÓ52

Co
nc

ep
tio

n 
: a

ge
nc

e 
Pa

st
el

le
 -

 P
ho

to
 c

re
di

t :
 P

as
te

lle

Ez a hivatásom.
Felveszem 
a felszerelésem.

És te?
 

A biztonság a Colas legfontosabb értéke! 
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COLAS GYERMEKRAJZOK

Szolcsák Boglárka Mária, 7 éves


