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A biztonság a Colas legfontosabb értéke! 
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 1. CHANGES IN THE INTERNATIONAL COLAS 
 ORGANISATION
 In the spring of 2018, Frédéric Gardès became 
director of the Colas International Division, DGI. 
Simultaneously, transformations have been 
set in motion at the regional organisation to 
which Hungary’s Colas subsidiaries belong, as 
the current eight countries (Poland, the Czech 
Republic, Slovakia, Slovenia, Austria, Croatia, 
Romania and Hungary) were joined by four 
further nations: Belgium, Switzerland, Denmark 
and Iceland. In line with the transition, the Colas 
Central European Directorate was renamed to 
Colas Europe, making us a member of a new, 
12-strong directorate under the leadership of 
Mr. Thierry Le Roch’.

 2. HEALTH AND SAFETY FORUM IN MÁTRAHÁZA
On 8-9 February 2018, Colas Északkő con-
ducted a two-day health and safety meeting 
in Mátraháza. The 60 attendees included all gen-
eral managers, plant managers, and weighbridge 
operators, as well as all mining-, electric- and 
equipment-supervisor colleagues. In addition to 
discussing the results of the previous year and 
our targets for the upcoming period, the partic-
ipants were informed on the latest changes to 
legal and corporate regulations.

 3. COMMENDATION AT COLAS ÉSZAKKŐ 
For her devoted work in the mining sector, the 
CFO of Colas Északkő Kft., Éva Böszörményiné 
Lechner, was recently honoured with the “Barbara 
Medal”. The minister’s certificate of merit was 
presented on 4 December 2017, the feast day 
of the patron saint for miners, Saint Barbara. 
Congratulations to Éva!

 4. ELECTRIC MAINTENANCE VAN AT ALTERRA
Last year, Colas Alterra replaced one of its 
Budapest-based maintenance vans with an 
all-electric Nissan E NV200. The Group is 
committed to sustainable development, and 
calculations based on previous annual mileage 
figures suggest that the new investment will pay 
for itself in just four years. The electric engine 
contributes to notable savings on fuel and main-
tenance costs, and as a further important factor, 
electric cars have a longer life cycle than their 
diesel-powered counterparts. Since its daily 
range of 110-180 kilometres is ideal for urban 
use, the new electric Nissan van will be mainly 
used within the Hungarian capital.

 5. COLAS COMPLETES WORKS AT LEGO FACTORY
As part of the next stage in the development of 
the Nyíregyháza LEGO factory, the toy company 
is planning to erect three new buildings, which 
required public utility relocations on the affected 
plots. Some of the related works between the 
warehouse and the assembly plant have been 

carried out by Colas Út Zrt. The job had to be 
coordinated with the concurrent expansion of the 
staging area, as the two operations overlapped 
in both time and space. In order to ensure undis-
turbed traffic, the relocation of the utility lines 
has been realised in two phases. The closure of 
the technical handover procedure and the hando-
ver to the operators is currently in progress.

 6. ROAD RENOVATIONS IN DISTRICT II
Pursuant to an order from Budapest Közút Zrt., 
Colas Út is to perform road reconstruction works 
in Budapest’s District II, including Vérhalom 
Square, Vérhalom Street and Szemlőhegy 
Street. Valued at nearly 120 million forints, 
the investment covers the replacement of the 
complete pavement structure in the southern 
part of Szemlőhegy Street, while we are to carry 
out further milling and asphalt-paving works at 
other locations. Colas Út is required to complete 
the renovation on the 1,300-metre-long section 
within 70 days from the 19 March commence-
ment date. The job, which entails the installation 
of 2,000 tonnes of asphalt, is being performed 
under temporary one-way restrictions.

 7. COLAS ÚT AWARDED WORKS IN DISTRICT IV 
Amidst heavy competition, Colas Út edged out 
five of its rivals in a public procurement procedure 
to win the 53-million-forint Aradi Street project 
in District IV of the Hungarian capital. The invest-
ment – which went ahead on 19 March – affects 
a 220-metre-long stretch of the street. Further to 
the roadbed, the two-stage renovation covers the 
entire pavement structure of the adjacent parking 
spaces, bus stop and sidewalks. We have 60 
calendar days to bring the project to a close.

 8. SUCCESSFUL PRIVATE JOBS 
 IN BÁCS-KISKUN  COUNTY
Last year, we managed to add two further jobs 
to our list of references in Bács-Kiskun County. 
Once again, the management of the Kecskemét 
Mercedes plant placed its trust in the experts of 
Colas Út, and tasked us with building a 348,000-
euro truck park, and with setting up foundations 
for a 30,000-euro air-conditioning container. 
Apart from the utility-construction, public-light-
ing-installation and block-paving work phases, 
we prepared 2,800 square metres of asphalt and 
1,620 square metres of basalt concrete surfaces. 
To the satisfaction of the client, we got the entire 
job done before the completion deadline.  
Similarly to 2017, Mercedes-Benz Manufacturing 
Hungary Kft. is planning to launch several new 
investments related to their Kecskemét factory 
in 2018, thus we have good chances of securing 
further assignments. As a prime example, we 
signed a new, 162,000-euro contract in Decem-
ber 2017 for the construction of two parking lots 
to begin in the spring.

 1.  ÁTALAKULÁS A COLAS NEMZETKÖZI 
 IGAZGATÓSÁGÁN
Frédéric Gardès lett a DGI, vagyis  
a Colas nemzetközi divíziójának  
igazgatója 2018 tavaszától. Ezzel  
párhuzamosan a magyar Colas  
régiója, a Közép-Európai Igazgatóság  
is átalakul, hiszen az eddig nyolc  
országot (Lengyelország, Csehország, 
Szlovákia, Szlovénia, Ausztria, Horvát-
ország, Románia és Magyarország)  
tömörítő Colas CED-hez további négy  
ország csatlakozott: Belgium, Svájc, 
Dánia és Izland. Az átalakulást követően 
a Colas Közép-Európai Igazgatóság  
elnevezés helyét átvette a Colas  
Európa elnevezés, így hazánk egy új, 
tizenkét tagországú igazgatóság  
részévé vált, melynek vezetője  
Thierry Le Roch úr.

 2.  MUNKAVÉDELMI ÉRTEKEZLET 
 MÁTRAHÁZÁN
A Colas Északkőnél 2018. február 8–9-én 
kétnapos munkavédelmi és műszaki ér-
tekezletre került sor Mátraházán, melyen 
valamennyi vezető, üzemvezető, bányá-
szati, villamos és gépészeti felügyeletet 
ellátó munkatárs, illetve mérlegkezelő 
munkakörben dolgozó munkatárs (össze-
sen 60 fő) vett részt. A képzésen az előző 
évi eredmények, korszerűsítések és a kö-
vetkező év, évek célkitűzései mellett a leg-
frissebb jogi és vállalati szabályozásokról 
hallhattak előadásokat a résztvevők.

 3.  KITÜNTETÉS A COLAS ÉSZAKKŐNÉL 
A bányászattal kapcsolatos lelkiismeretes 
munkájáért Borbála Érem kitüntetésben 
részesült Böszörményiné Lechner Éva, 
a Colas Északkő Kft. gazdasági igazgatója. 
A miniszteri elismerő okleveleket 2017. 
december 4-én, a Szent Borbála-napi 
bányászünnepen adták át. Ezúton is 
gratulálunk Évának!

 4.  ELEKTROMOS SZERVIZAUTÓ 
 AZ ALTERRÁNÁL
A Colas Alterra tavaly az egyik budapesti 
szervizautóját egy tisztán elektromos 
üzemű Nissan E NV200-ra cserélte. 
A cégcsoport elkötelezett híve a fenn-
tartható fejlődésnek, és a korábbi 
futásteljesítményre alapozott számítások 
szerint az új beruházás négy év alatt meg-
térül. Komoly megtakarítás érhető el az 
üzemanyag- és a szervizköltségeken, és 
nem elhanyagolható szempont, hogy az 
elektromos autók a dízeléknél hosszabb 
élettartammal rendelkeznek. Az új Nissan 
elektromos autót elsősorban a főváros-
ban használják majd, amelyhez elegendő 
a napi 110-180 km-es hatótávolság. 

 5.  A LEGO GYÁR TERÜLETÉN DOLGOZTUNK
A nyíregyházi LEGO gyár fejlesztésének 
következő ütemében három új épület 
kivitelezése várható, melyek közműkivál-
tási munkákat is igényelnek a területen. 
Ezek egy részét, a raktár és az összesze-
relő üzem között a Colas Út Zrt. végzi el. 

A kivitelezést a felvonulási terület párhu-
zamosan zajló bővítésével összhangban 
kellett végezni, mivel a két terület mind 
térben, mind időben részben átfedésben 
volt. A közművek kiváltása két ütemben 
történt annak érdekében, hogy a forga-
lom zavartalanságát biztosítani tudjuk. 
A műszaki átadás-átvétel lezárása és 
az üzemeltetés részére történő átadás 
jelenleg folyamatban van.

 6.  ÚTFELÚJÍTÁS A II. KERÜLETBEN
A Budapest Közút Zrt. megbízásából a 
Colas Út Zrt. kivitelezésében folytatódnak 
az útfelújítási munkálatok a II. kerületben, 
köztük a Vérhalom téren, a Vérhalom 
utcában, illetve a Szemlőhegy utcában. 
A közel 120 millió forintos beruházás 
keretén belül teljes pályaszerkezet-
cserét végzünk a Szemlőhegy utca déli 
szakaszán, a további területeken pedig 
marási és aszfaltozási munkáink vannak. 
Március 19-től megújulnak a járdák, 
kapubeállók, illetve az útpálya felülete. 
A mintegy 1300 méteres szakaszon két 
ütemben, a forgalom egyirányúsítása 
mellett 70 nap áll rendelkezésünkre a 
felújítást megvalósítani és 2000 tonna 
aszfaltot beépíteni.

 7.  A IV. KERÜLETBEN DOLGOZIK A COLAS ÚT
A közbeszerzési eljárás során öt vállalatot 
maga mögé utasító Colas Út Zrt. szoros 
versenyben elnyerte a IV. kerületben lévő 
Aradi utcai projektet mintegy 53 millió 
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forint értékben. A március 19-én indult 
beruházás tervezési szakasza a Berda 
József és a Csányi László utca között lévő 
220 méteres hosszon értendő. A felújítás 
két üteme az útpályához tartozó parkolók, 
buszmegálló és a járdák teljes pályaszer-
kezetét is érinti, melyek megvalósítására 
60 naptári napot kaptunk.

 8.  SIKERES MAGÁNMEGRENDELÉSEK
 BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN
Tavaly újabb két munkával gazdagodtak 
magánmegrendelői referenciáink Bács-
Kiskun megyében. A kecskeméti Merce-
des gyár ismételten bizalmat szavazott 
a Colas Út Zrt. munkatársainak, amikor 
egy 348 000 eurós kamionparkoló építé-
si és egy közel 30 000 eurós klímakonté-
ner alapozási munkáira adott megbízást. 
A két projekt során a közműépítési, köz-
világítási és térkövezési munkákon felül 
2800 négyzetméter aszfaltos és 1620 
négyzetméter bazaltbeton burkolatot 
készítettünk. A megrendelő legnagyobb 
örömére még a befejezési határidő előtt 
elkészültünk minden feladattal. A 2017-
es évhez hasonlóan idén is több beruhá-
zás indul a kecskeméti Mercedes-Benz 
Manufacturing Hungary Kft. területén, 
melyre társaságunk jó eséllyel pályázik. 
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy 
2017 decemberében újabb szerződést 
kötöttünk egy 2018 tavaszán induló, két 
helyszínen létesülő parkoló kivitelezési 
munkáira 162 000 euró összegben. 
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Aurélien Courson Lyonban végzett  
üzleti iskolát, ami után azonnal csatla-
kozott a Colas csapatához. Elsősorban 
a cégcsoport által kínált nemzetközi 
lehetőségek vonzották, és az évek alatt 
különféle országokban, sokféle kultu-
rális környezetben dolgozhatott. Járt 
Marokkóban, Francia Nyugat-Indiában, 
Belgiumban és természetesen Közép-
Európában. 

MOZAIK: Milyen tapasztalatai vannak 
Közép-Európáról? 
AURÉLIEN COURSON: Jelenleg harma-
dik megbízatásomat töltöm a térségben, 
melyek alatt éltem már Romániában, 
Horvátországban, Ausztriában és 
Magyarországon is. Ebben a nagyszerű 
országban két évet töltöttem a csalá-
dommal. Nagyra értékelem Közép- 
Európát, ahol minden a kultúra és a 
történelem körül forog, és ahol se szeri, 
se száma a lehetőségeknek. 

interjú: Szakács-Fehérváry Gábor
fotó: Nagy Balázs

M.: Mik a feladatai a CED gazdasági 
igazgatójaként?
A. C.: Dióhéjban három pontban  
tudnám összefoglalni a feladataimat. 
Pontos, valós, átlátható és megbízható 
pénzügyi adatok rendelkezésre bocsátása 
– hiszen a vállalaton belül minden döntés 
ezeken alapszik – mind a helyi szabályok, 
mind a belső folyamatok tiszteletben tar-
tása által. Készpénzgazdálkodás és banki 
kapcsolatok felügyelete, biztosítandó a 
vállalat működésének finanszírozását. 
Illetve kockázatok és lehetőségek kezelé-
se, valamint a döntések hatásainak előre-
jelzése, melyeken keresztül lehetővé válik 
a vállalat – és azon belül is a munkák – 
teljes körű és hatékony támogatása.
Minden egyes országban külön pénzügyi 
csapat foglalkozik ezekkel az ügyekkel, 
és nekem az a feladatom, hogy a taná-
csaim, tapasztalatom és felügyeletem 
által összehangoljam és irányítsam 
ezeket a csapatokat. 

IN
TE

RJ
ÚAURÉLIEN 

COURSONNAL
A CED gazdasági igazgatójával a közép-európai 

régió gazdasági helyzetéről, a magyarországi 
kihívásokról és a fejlesztési lehetőségekről 

beszélgettünk.



FÓKUSZBAN 76 FÓKUSZBAN

M.: A korábbi tapasztalataival össze-
vetve mik a lényeges különbségek  
a CED működésében?
A. C.: A CED-del kapcsolatban talán 
a munkáink nagysága a leglenyűgö-
zőbb. Kiváló szakembereink révén 
komoly, összetett feladatokkal is 
megbirkózunk. Ezenkívül a különböző 
országok közti jó kapcsolat lehetővé 
teszi a szom szédos országok szakér-
telmének gyarapítását is. Ennélfogva 
bevett gyakorlat a határokon átívelő 
együttműködés, melynek célja, hogy 
a megrendelőink számára legkedve  -
zőbb ajánlatokkal tudjunk előállni.  
Ráadásul a cégcsoport tagjai által 
végzett tevékenységek széles skálája 
lehetővé teszi számunkra, hogy  
a munkák teljes terjedelmét mi ma-
gunk végezzük, és ilyen szempontból 
a Colas jóval fejlettebb Közép-Európá-
ban, mint más régiókban.

M.: Milyen várakozásokkal tekint 
a régió és azon belül Magyarország 
gazdaságára?
A. C.: Általánosságban Közép-Európa 
és konkrétan Magyarország is érdekes 
kihívásokkal néz szembe a következő 
években. A gazdaság jelenleg jól 
teljesít, a fontos makrogazdasági 
mutatók nagy része megfelelő irányba 
mutat. Magyarországnak muszáj 
kihasználnia ezt a kedvező tendenciát, 
és meg kell erősítenie gazdaságát, 
hogy még több befektetőt legyen képes 
vonzani. Viszont ezzel párhuzamosan 
a feltörekvő gazdaság támogatásához 
az országnak meg kell küzdenie a 
munkaerőhiánnyal, és fel kell készülnie 
az uniós támogatások kifutására is. 
Mindent összevetve azonban a rövid 
és középtávú kilátások kedvezők 
Magyarország szempontjából. 

M.: Miben erős Magyarország és a 
régió, és milyen fejlesztések bevezeté-
sére van szükség pénzügyi területen?
A. C.: Ahogy korábban említettem, a 
közép-európai – és ezen belül is a ma-
gyarországi – Colas egyik nagy erőssége 
a nagy, összetett projektek kivitelezése. 
Fontos kiemelni a remek szakemberein-
ket a vállalkozási részlegekről az építés-
vezetésen át a termelésben dolgozókig. 
A közeljövőben a magyarországi Colas 
csoportnál két terület fejlesztése lesz 
nagyon fontos. Ezek a költségellenőrzés 
és a szerződésmenedzsment, bár már 
eddig is történtek lényeges előrelépések 
ezekkel kapcsolatban. Szintén várható az 
új vállalatirányítási rendszer bevezetése, 
amely egyrészt le fogja egyszerűsíteni 
a vállalaton belüli folyamatokat, másrészt 
pedig pontos és valós idejű információkat 
fog eredményezni, mely lehetővé teszi 
a munkák megfelelő nyomon követését.

A KÖZÉP-EURÓPAI  
– ÉS EZEN BELÜL IS  
A MAGYARORSZÁGI –  
COLAS EGYIK NAGY 
ERŐSSÉGE A NAGY, 
ÖSSZETETT PROJEK-
TEK KIVITELEZÉSE.

   We asked the financial director 

of CED about his views on the economic 

situation of the Central European region, 

the challenges Hungary is forced to face, 

and potential development courses.

After graduating from a French business 

school in Lyon, Aurélien Courson joined 

Colas almost 20 years ago, attracted by 

the international opportunities offered 

by the group. Since then, he has worked 

in different countries and cultures, 

including Morocco, the French West Indies, 

Belgium, and of course, Central Europe.

Mozaik: What are your impressions 

about Central Europe? 

Aurélien Courson: It is currently my third 

stay in this area, and I lived In Romania, 

Croatia, Austria, and Hungary. I spent two 

years with my family in your great country. 

I highly appreciate Central Europe, where 

history and culture are in the middle 

of everything, and where the range of 

possibilities and opportunities is huge. 

M: What are your duties as 

financial director of CED?

A.C.: To put it in a nutshell, I would say  

that my duties could be summarised  

in three points:

Providing accurate, real, clean, trans - 

parent and reliable financial information  

– the basis of any decision inside the  

company – by respecting both local rules  

and internal processes. Cash management 

and bank relationships to be able to finance 

the company’s operations. And finally, 

managing risks and opportunities, and 

anticipating the impact of decisions  

in order to back the company – and more  

specifically, operations – with full and  

efficient support.

In each country, a finance team is 

dedicated to these duties, and my role is 

to coordinate and manage these teams by 

bringing advice, expertise and control. 

M: What are the most significant 

differences in the way CED works 

compared to your past experiences?

A.C.: One of the most impressive things  

about CED is the size of the sites we work on.  

INTERVIEW WITH AURÉLIEN COURSON

We are able to deliver big and complex 

works due to the great quality of our teams. 

The good relationship between countries  

also makes it possible to enhance the know-

how of neighbouring countries. Therefore,  

it is common to see trans-border cooperation 

to provide our customers with the most 

favourable offer. On top of this, the variety 

and diversity of works performed within 

our companies enable us to present a full 

scope of works. This is much more developed 

in CED than in other Colas territories.

M: What are your expectations 

regarding the economy of the region 

and Hungary specifically?

A.C.: Central Europe in general, and 

particularly Hungary, is facing a very 

interesting challenge in the coming years. 

The economy is currently performing very 

well, and the majority of macroeconomic 

key indicators are well oriented. Hungary 

needs to take advantage of this good 

trend to strengthen its economy and keep 

on attracting investors. Meanwhile, the 

country will have to face the challenge 

posed by a lack of manpower in order to 

support its booming economy, and at the 

same time, anticipate the end of European 

funds. But the short- and medium-term 

perspectives are promising for Hungary! 

M: What are Hungary and the region good 

at, and what kind of developments should 

be implemented regarding finances?

A.C.: As previously mentioned, a speciality 

of CED, and mainly of Hungary, is our ability 

to build major and complex projects. It is 

important to highlight the quality of the 

teams, from the study department to 

site management and production.

In the coming period, the ability to 

develop two topics in Colas Hungary will 

be very important: cost controlling and 

contract management, even if much 

has already been done recently.

Another expected development is a new 

ERP (Enterprise Resource Planning) that 

will simplify processes within the company 

and support operations by giving them 

accurate and real-time information necessary 

for the proper follow-up of the sites.
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szöveg: Szakács-Fehérváry Gábor
fotó: COLAS-BAYER Zrt.

A Colas Csoport elsősorban a mélyépítési 
szegmens építőipari szereplője, de a 
2000-es évek végéig magasépítési 
iroda is működött Kecskeméten, és 
többek között jó néhány Tesco áruház, 
illetve logisztikai központ épült a generál-
kivitelezésünkben, például Kiskunfél-
egyházán, Tatán, Karcagon és Gyálon. 
A feladat karakteréből adódóan a Colas 
Alterra kivitelezésében termálfürdők is 
épültek, például Ballószögön, Tiszaúj-
városban és Gyomaendrődön. Persze az 
elmúlt években is folyamatosan voltak 
kisebb-nagyobb magasépítési feladata-
ink: az autópálya-beruházások részeként 
megvalósuló mérnökségi telepek, illetve 
pihenőhelyek épületein túl a Colas Alterra 
épített szennyvíztelepekhez tartozó 
klasszikus szerkezetű épületeket, de 
acélszerkezetű hulladékválogató telepet 
is. A közelmúltban vasbeton szerkezetépí-
tésben is részt vettek a Hermina Happy 
Land lakóparknál, illetve az újbudai Elite 
Park esetében, ahol jelenleg is folyik 
szerkezetépítés.

A cégcsoport vezetőségének eltökélt 
szándéka volt, hogy önálló szervezeti egy-
séggel képviseltesse magát az egyre bő-
vülő magasépítési szektorban is, hiszen 
eddig ez a piaci szegmens a Colasnál 
csupán másodlagos szerepet töltött be. 
A COLAS-BAYER Zrt. két cég együttmű-
ködéséből jött létre 2018 elején. A cég 
50,7 százalékban a Colas Hungária Zrt. 
tulajdona, a maradék 49,3 százalékos 
tulajdonjogot pedig a Bayer Construct Zrt. 
birtokolja. Az alapvetően magyar tu laj-
donú cégcsoport komplex építőipari 
szolgáltatásokat nyújt, fő profilja a 
vas beton szerkezetek építése. Saját 
kivi telező csapatával, nagy kapacitású 
betonacél-hajlító üzemével, asztalos 
műhelyével, gépeivel és eszközeivel, 
valamint nagy rugalmassággal és gyors 
reagálóképességével tudja megvalósítani 
és támogatni az újonnan létrejött cég 
tevékenységeit.
A COLAS-BAYER Zrt. fő tevékenységi 
területe a lakó- és irodaépületek, illetve 
ipari, kereskedelmi és logisztikai léte-
sítmények kivitelezése. Jogelődjén, 
a Bayer- CFE Zrt.-n keresztül olyan 
ki emelkedő referenciákkal rendelkezik, 
mint a Hyundai Kutató-Fejlesztő Központ 
vagy a Váci Greens irodaépület, az Ameri-
kai és Kanadai Nagykövetségek épületei, 

A COLAS-BAYER Zrt., a Colas Csoport legújabb tag ja lakó- és  
irodaépületek, ipari, kereskedelmi és logisztikai létesítmények  
generálkivitelezőjeként 2018 elején lépett a magasépítési piacra.

A COLAS-BAYER OLYAN KIEMELKEDŐ REFEREN- 
CIÁKKAL RENDELKEZIK, MINT AZ AMERIKAI ÉS  
KANADAI NAGYKÖVETSÉGEK ÉPÜLETEI, AZ ARENA 
PLAZA VAGY A GRESHAM PALOTA.ÚJ TAGGAL BŐVÜLT 

A CÉGCSOPORT

NEW MEMBER JOINS COLAS GROUP

  COLAS-BAYER Zrt., the newest member 
of the Colas Group, entered the building-con-
struction market in early 2018 as a general 
contractor for residential and office buildings, 
industrial, commercial and logistical facilities.
The group’s management has been devoted  
to representing Colas in the rapidly growing 
building-construction sector with an autono-
mous unit, since up until now this part of  
the market has played a secondary role in  
the company’s life.
COLAS-BAYER Zrt. emerged in early 2018  
from the cooperation between two firms:  
Colas Hungária Zrt. has a 50.7% stake in  
the company, while Bayer Construct Zrt. holds 
the remaining 49.3%. 
As a chiefly Hungarian-owned company group, 
Bayer Construct Zrt. provides a complex array 
of construction services. The firm’s core activity 
is the construction of reinforced-concrete 
structures. With its own construction team, 
high-capacity rebar-processing plant, carpen-
try workshop, and an extensive range of plants 
and equipment, as well as a high degree of 
flexibility and its ability to react quickly, Bayer 
Construct is capable of implementing and 
supporting the activities of the newly formed 
subsidiary.
The main focus of COLAS-BAYER Zrt. is related 
to residential and office buildings, as well as 
industrial, commercial and logistical facilities. 
Through its legal predecessor, Bayer-CFE Zrt.,  
it possesses such impressive references 
as the Hyundai Research and Development 
Centre, the Váci Greens office complex, the 
buildings of the American and Canadian em-
bassies, the Arena Plaza shopping mall, and 
the Gresham Palace, while the construction 
of the Duna Terasz residential building is 
currently in progress.
The company is to be overseen by CEO Kornél 
Kalapács, who also acts as the business 
development manager of Bayer Construct. 
You’ll find our interview with Mr. Kalapács on 
pages 10-11. The organisation of the new com-
pany is still in the phase of being set up, but 
the former technical director of Colas Hungária, 
Zoltán Petresevics, and the previous CFO of 
Colas Út, Nóra Cselédi, have already occupied 
their place in the management.

az Arena Plaza vagy a Gresham Palota. 
A Duna Terasz lakóépület kivitelezése 
jelenleg is folyamatban van.
A cég vezérigazgatója Kalapács Kornél,  
a vele készült interjúnkat a 10–11.  
oldalon olvashatják. Az új szervezet 
kialakulóban van, de Petresevics Zoltán, 
a Colas Hungária korábbi műszaki igaz-
gatója és Cselédi Nóra, a Colas Út korábbi 
gazdasági igazgatója már elfoglalták 
helyüket az új cégben.
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a Colasnak különösen nagy előnye lesz 
majd egy-egy olyan építkezés során, ahol 
sok út és külső munka is a feladat része. 
Úgy érzem, együtt nagyon ütőképesek 
tudunk lenni. Számunkra nagyon fontos, 
hogy ne csak egy generálkivitelező cég 
legyünk, hiszen ennél sokkal szélesebb 
körben szeretnénk szolgáltatásokat 
nyújtani a megbízóinknak, és az igazi 
partnerség felé szeretnénk invitálni a be-
fektetőket. Minél korábban belépünk egy 
projekt életébe – akár már a koncepció 
kialakítás fázisában –, annál többet tu-
dunk segíteni és annál hatékonyabb lesz 
később a munka. Akárcsak a Hyundai 
esetében, ahol azért tudtuk megvalósí-
tani a projektet kilenc hónap alatt, mert 
már az előkészítésben is részt vettünk. 
Amint megkaptuk az építési engedélyt, 

építői profilt bővítő Bayer Construct 
üzletfejlesztési igazgatója lett. 

MOZAIK: Hogyan alakult ki a két  
cég közötti kapcsolat? 
KALAPÁCS KORNÉL: A Colas és a Bayer 
Construct már régóta dolgozik együtt, 
több sikeres építkezésnél is a Bayer 
Construct volt a Colas alvállalkozója 
a szerkezetépítések során. 

Kalapács Kornél széles körű nemzet közi  
tapasztalatokkal rendelkező építő mérnök- 
közgazdász. Három évig Német országban, 
majd tizenegy évig Francia országban 
dolgozott, később pedig a Bouygues 
Bâtiment International megbízásából 
nagyobb nemzetközi építkezéseken vett 
részt Londonban, Türkmenisztánban, 
Tahitin és Dubajban. 2006-ban tért haza 
Magyarországra, ahol később a szerkezet-

interjú: Szakács-Fehérváry Gábor
fotó: Nagy Balázs

Ebben az évben szeretnénk még két-
három olyan nagyobb projektet lekötni, 
amelyek a 2019-es és 2020-as évben 
meghozzák nekünk a tervezett aktivi-
tást. Komoly befektetői kapcsolatokkal 
rendelkezünk és jelenleg is tárgyaláso-
kat folytatunk olyan ingatlanfejlesztő 
projektekkel kapcsolatban, amelyekben 
fővállalkozóként tudunk megjelenni és 
a befektetőkkel kéz a kézben tudunk 
különböző projekteket fejleszteni. Ezek 
között van irodaépület, lakóépületek, 
illetve egy hotel is.

M.: Az ipari és logisztikai beruházá-
sok mennyire jutnak szerephez a cég 
életében? 
K. K.: Nagyon fontos szerepet szánunk 
nekik. Ráadásul ezeken a területeken 

A COLAS-BAYER Zrt. vezér-
igazgatójával a Colas és a Bayer 
Construct kapcsolatáról, a két cég 
közös célkitűzéseiről és a hazai 
építőipar helyzetéről is  
beszélgettünk.

KALAPÁCS KORNÉLLAL

INTERVIEW WITH KORNÉL KALAPÁCS 

  Kornél Kalapács is an engineer-econ-
omist with extensive international experience. 
Following three years on the job in Germany, he 
also worked in France for eleven years. Later 
on, he participated in large-scale international 
building projects in London, Turkmenistan, Tahiti 
and Dubai as a representative of Bouygues 
Bâtiment International. Ultimately, he returned 
to Hungary in 2006.

Mozaik: What was the basis of the relationship 
between the two companies? 
Kornél Kalapács: The Colas and Bayer Con-
struct have been collaborating for a long time. 
Colas enlisted the services of Bayer Construct as 
a subcontractor for structural-building works on 
numerous successful construction projects. 

M: What are your primary targets for this year? 
K.K.: With the legal predecessor of the company, 
Bayer-CFE, we started building Hyundai’s 
research and development centre in 2016, and 
we managed to finish the job in just nine months. 
Despite this exceptionally tight deadline, work 
processes ran very smoothly, because Hyundai 
was an outstanding partner throughout the 
entire effort. 
Before the end of the year, we would like to 
secure at least two or three larger projects, 
which should be suitable for providing us with 
ample activities in 2019 and 2020. We have 
excellent ties with investors, and we are cur-
rently engaged in negotiations regarding some 
real estate development projects. These would 
enable us to function as main contractor while 
we develop various projects hand-in-hand with 
the investors. The actual projects include  
office complexes, residential buildings, and 
one hotel.

M: Do industrial and logistical investments 
occupy a central role in the company’s life? 
K.K.: We are devoting a very important role 
to this field. Furthermore, our partnership 
with Colas will give us a notable edge, as such 
projects often involve significant amounts of 
roadworks and other outdoor jobs. I have a 
feeling that we will be extremely competent 
together. Being much more than a mere general 
contractor is of utmost importance for us, as 
we intend to provide our clients with a much 
broader scope of services, and we are com-
mitted to inviting potential investors into a true 
partnership. The earlier we get involved in the life 
of a project – preferably as early as the concept 
stage – the more assistance we are able to offer, 
and the more efficient the work will become at 
a later stage. This was exactly the case with the 
Hyundai project, where our involvement in the 
preparatory phase enabled us to wrap up the job 
in nine months. We mobilised the very day after 
we obtained the building permit, and we handed 
over the keys to the client just nine months later.

M: Hungary’s construction industry is deliv-
ering extraordinary results nowadays. Do you 
think this momentum will hold out?
K.K.: At this point, we see that a myriad of 
residential buildings must be completed by the 
end of 2019 due to the temporarily reduced VAT 
rate – moreover, the future of the low VAT is still 
uncertain. In my opinion, the country’s economic 
growth has raised the interest of several foreign 
investors concerning the housing market, logis-
tics and industrial facilities alike, and we have 
received a lot of related inquiries. Obviously, 
this is a positive sign, which leads me to expect 
certain growth in the upcoming few years.

már másnap felvonultunk, kilenc hónap-
pal később pedig a kulcsokat adtuk át.

M.: Az építőipar kimagasló eredmé-
nyeket ér el hazánkban, szerinted  
ez hosszabb távon is így maradhat? 
K. K.: Egyelőre azt látjuk, hogy 2019 
végéig nagyon sok lakóingatlan építésé-
nek be kell fejeződnie a kedvezményes 
áfa miatt, aminek ráadásul a sorsa 
erősen kétséges. Úgy vélem, hogy a 
gazdasági növekedésnek köszönhetően 
sok külföldi befektető érdeklődik 
Magyarország iránt, legyen szó lakás-
piacról, logisztikáról vagy ipari jellegű 
befektetésekről, és ezzel együtt minket 
is sokan keresnek meg. Arra számítok, 
hogy az elkövetkezendő pár év biztosí-
tott a növekedés szempontjából.

M.: Az idei évre vonatkozóan melyek  
a legfőbb célkitűzések? 
K. K.: A cég jogelődjével, a Bayer-CFE-
vel 2016-ban elkezdtük építeni a Hyun-
dai saját fejlesztésű kutatóközpontját, 
amit végül kilenc hónap alatt sikerült be-
fejezni. Ez rendkívül szűk határidő volt, 
ennek ellenére nagyon simán zajlottak 
a munkafolyamatok, mert a Hyundai is 
kiváló partner volt a kivitelezés során. 

INTERJÚ
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a cégcsoporton belüli potenciálokat. 
Mivel a tendereztetéstől a kivitelezésen 
át egészen az üzemeltetésig lehet kezelni 
a projektjeinket – építményeink életútját – 
ebben a rendszerben, így több terület 
együttműködésében (vállalkozás, pénz-
ügy, kivitelezés, technológia, garancia) 
tud megvalósulni a feladat. 

– és persze a megrendelő – távolról 
követheti nyomon az építkezés folyamatát 
akár egy tableten is, így eredményesen 
konzultálhatnak egymással. Az építőipar 
számára a BIM rendszer jelenti a ma léte-
ző legmegbízhatóbb és leggazdaságosabb 
tervezést, menedzselést és megvalósítást, 
hiszen így a várható problémákat, ellent-
mondásokat már a tervezési fázisban meg 
lehet találni és ki lehet küszöbölni.

BIG DATA
A BIM modellezés alapja nem lehet más, 
mint hatalmas mennyiségű adat, amiből 
a modell „készít” információt. Egy út vagy 
épület felépítése is termelés: a folyamat, 
amelyben elkészül az építmény, rengeteg 
adatot termel. A technológiai fejlődésnek 
köszönhetően ezeket az adatokat már 
nagy számítási kapacitású számítógépek 
dolgozzák fel. A Big Data tehát nem más, 
mint e nagy mennyiségben megtermelt 
nagyon változatos adat nagy sebességű 
feldolgozása. 

A COLAS LEHETŐSÉGEI A BIM-BEN
A fentiek alapján hosszabb távon elke-
rülhetetlen, hogy a Colas magyarországi 
cégcsoportja is elinduljon a BIM irányába. 
Indokolja ezt egyrészről a cégcsoport 
szervezeti felépítése, másrészt a végzett 
kivitelezési projektek komplexitása, vala-
mint volumene mind időben, mind pedig 
költségek tekintetében.
Az idei évben elindítottunk egy pilot pro-
jektet, melynek során egy-egy kiválasztott 
kivitelezési munkánkon fogjuk vizsgálni 

szöveg: Matejcsok Zsolt, Rajcsányi Ferenc
fotó: Thinkstock

Általánosságban digitális transzformáció-
nak nevezzük a hagyományos működés 
átalakítását modern, technológiaköz-
pontú módszerekre. Az építőiparban ezek 
a változások tetten érhetők a tervezési, 
gyártási, kivitelezési folyamatokban, az 
előállított építmények komplexitásában. 
Ennek egyik legfontosabb hozadéka 
az épületinformációs modell (Building 
Information Modelling, BIM) létrejötte. 
A BIM ötlete a hetvenes években szüle-
tett, és azóta számtalan megközelítéssel 
próbálták meg összefoglalni. Az egyesült 
államokbeli BIM-szabvány a következő 
definíciót használja: „Az épületinformá-
ciós modell (BIM) a létesítmény fizikai és 
funkcionális leképezése. A BIM modell a 
felelős döntéshozást segítő közös infor-
mációforrás, mely leköveti a létesítmény 
teljes életútját a koncepciótól a bontásig.”
A BIM modell minden szakágazat infor-
mációját tartalmazhatja, amit a hagyomá-
nyos terveken fel lehet tüntetni (méretek, 
típusok, rögzítés, anyagjellemzők stb.), 
de azzal, hogy kilépünk a térbe, a lehe-
tőségek határtalanok. Minden kényes 
csomópontra, érzékeny területre, térbeli 
ütközésre azonnal fény derül. A költség-
vetési tervek elkészítése során is nagy 
segítséget tud nyújtani, a BIM modellből 
ugyanis kimutatható minden szükséges 
anyag felhasználási mennyisége.  
Elkerülhetők a kivitelezési improvizációk, 
csak egyetlen modellre van szükség,  
ami mindig naprakész.
Bármilyen komplex is az építmény, a pro-
jekten dolgozó összes művezető, ellenőr 

A digitális transzformáció nemcsak új technológiák 
bevezetésével jár, hanem a teljes vállalati kultúra meg-
változásával. Az építőiparban elsősorban a BIM és a Big 
Data térnyeréséről kell beszélnünk digitalizáció alatt.

DIGITALIZÁLÓDÓ 
ÉPÍTŐIPAR

CONSTRUCTION INDUSTRY  
ON ITS WAY TO DIGITALISATION

  The ongoing digital transformation is 
slowly bringing about not only the introduction of 
new technologies, but also changes that affect 
the entire corporate culture. When referring to 
digitalisation in the construction sector, we have 
to mention the rapid advancement of BIM and 
Big Data.
The American BIM (Building Information Model-
ling) standard is defined as “a digital representa-
tion of physical and functional characteristics of 
a facility. A BIM is a shared knowledge resource 
for information about a facility forming a reliable 
basis for decisions during its life cycle; defined as 
existing from earliest conception to demolition.”
A BIM may contain the pieces of information rele-
vant to all specific fields within construction that 
should be indicated on conventional drawings 
(dimensions, types, fastening methods, material 
characteristics, etc.), but opens up limitless 
possibilities by stepping into the third dimension. 
It might also come in handy upon compiling budg-
ets, because BIM reveals the actual quantities 
to be installed from each material. By using the 
system, improvisation can be avoided in the con-
struction phase, as we have access to accurate 
material quantities and surfaces. A single model 
is sufficient, which is up-to-date at all times.
All site managers, foremen and inspectors  

– not to mention clients – have a way to follow 
up the construction process remotely. At the 
moment, the BIM system represents the most 
reliable and most efficient means of design, 
management and implementation for the build-
ing sector, as it allows professionals to identify 
and avoid potential issues and discrepancies in 
the design phase.
Needless to say, Building Information Modelling 
is necessarily based on immense bundles of data, 
which are converted into ready-for-use informa-
tion by the model. The construction of a road or 
building should also be perceived as production: 
the process that leads to its creation produces 
large amounts of data. To put it simply, Big Data 
is the rapid processing of such enormous quanti-
ties of highly diverse data.
In the long run, it will be inevitable for the Hun-
garian branch of the Colas Group to take the first 
steps towards BIM. Beyond the organisational 
structure of the Group, this is dictated by the 
complexity and extent of our construction pro-
jects in terms of both time and costs. To prepare 
ourselves for the challenges of digitalisation, 
we have recently launched a pilot project with 
the intention of assessing the potentials within 
the Group on some selected construction sites.
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szöveg: Molnár Csaba, Molnár József
fotó: Koffein Média, Nagy Balázs

Napjaink közbeszerzési szokásaihoz 
híven igen rövid átfutási idővel  
– a szerződés hatálybalépésétől 
számított 19 hónappal – írtuk alá a 47-
es számú főút Hódmezővásárhelyt elke-
rülő 13 kilométeres szakaszának meg-
építésére vonatkozó szerződést 2016. 
október 24-én. A projekt megvalósítá-
sához négytagú konzorciumunk (Colas  
Út Zrt., Délút Kft., Colas Közlekedés-
építő Zrt., Colas Hungária Zrt.)  

a kezdetektől példás összetartással 
fogott hozzá. A teljes szerződéses összeg 
27,9 milliárd forint, melyből konzorcium-
vezetőként a Colas Út Zrt. 16,1 milliárd 
forintnyi értékben végezhette a terve-
zési, útépítési, vízépítési, közműépítési 
munkák jelentős részét. A projekt mind 
az útépítés, mind pedig a műtárgyak 
szempontjából jelentős kihívást jelentett. 
Alábbi cikkünkben a projekt műszaki 
megvalósulását követjük nyomon. 

A TERVEK SZERINT KÖZEL TÍZEZER  
JÁRMŰTŐL MENTESÍTI MAJD NAPONTA 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY BELVÁROSÁT  
AZ ÚJ ELKERÜLŐ ÚT.

Rekordnak számító, másfél év alatt épült meg a 47-es 
számú főút 13 kilométeres hódmezővásárhelyi elkerülő 
szakasza, amelyben a Colas Út, a Colas Közlekedésépítő 
és a Colas Hungária is részt vett. A szakaszt március  
22-én ideiglenesen forgalomba helyezték.

FINISBEN A 47-ES  
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYT 
ELKERÜLŐ SZAKASZÁNAK ÉPÍTÉSE
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Vögele finiserünkkel. A cementstabi-
lizációs réteg feszültségmentesítését 
hézagvágás és mikrorepesztés együttes 
alkalmazásával értük el.
A kedvező nyári időjárásnak köszönhe-
tően az alapréteg beépítését követően 
rövid időn belül (3–7 nap) elértük a 
továbbépítéshez szükséges 200 N/mm2-
es teherbírási értékeket, így az aszfalt 
pályaszerkezeti rétegek kivitelezése 
ütemesen folytatódhatott. Az alap- és 
kötőrétegen szakaszonként egy finiser, 
a kopórétegen pedig két finiser párban 
dolgozva építette be az aszfaltot. 

akadályozta meg. Mindezeknek és a pél-
dás munkaszervezésnek köszönhetően 
a kritikusnak számító magas töltések 
földmunkái tavasz végére befejeződtek, 
konszolidációs fázisuk elindult.
2017 júniusától elkezdődtek a pálya-
szerkezet építési munkái a Ckt-4 alap-
réteg beépítésével (a magas töltések 
kivételével). A leghatékonyabb kiszolgá-
lás érdekében a nyomvonal súlypontjá-
ban mobil keverőtelepet állítottunk fel. 
A főpálya teljes 8,2 m-es széles alapré-
tegét egy ütemben építettük meg az erre 
alkalmas, szélesített paddal rendelkező 

ÚT- ÉS TÖLTÉSÉPÍTÉS
A projektet megrendelő Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) a munkate-
rület legnagyobb részét 2016. november 
3-án adta át, ami után nagy erőkkel 
hozzáláttunk a munkaterület-előkészítő 
munkákhoz és nem utolsósorban a nagy 
mennyiségben szükséges homokos 
kavics földműanyag deponálásához. 
A jó előre megtervezett organizációnak 
köszönhetően – az útépítési munkák 
beindítása előtt – 2016 decemberére 
már hegyek magasodtak a kialakított 
depóterületeken. A depóterületek 
feltöltése mellett kiépítettünk egy 14 
kilométer hosszú, a teljes munkaterület 
megközelítését szolgáló, szórt kőburko-
lattal stabilizált szállítóút-hálózatot is.
2017 januárjára már jóváhagyott kiviteli 
tervekkel is rendelkeztünk, ekkorra 
viszont sok éve nem tapasztalt hideg 
időjárás próbálta utunkat állni. Elszánt-
ságunkra jellemző, hogy a munkaterü-
letünk kritikus szakaszain szükséges 
régészeti munkákhoz ekkor fűtött 
sátrakat is telepítettünk, hogy mielőbb 
tovább tudjunk haladni.
A rendelkezésre álló rövid átfutási idő 
miatt a főpályát – a Délút Kft. munkate-
rületét is figyelembe véve – öt különálló 
szakaszra bontottuk a nagy tömegű föld-
munkák fázisában. A közeli anyagnyerő 
helyekről származó és keverés nélkül is 
beépíthető földműanyag volumenének 
növelése, ezáltal az átfutási idő rövidí-
tése érdekében Enkadrain vízelvezető 
geokompozit réteget alkalmaztunk, 
ami a földműbe történő vízszivárgást 

  FŐBB CSOMÓPONTOK

Rárósi	úti	szintbeli	keresztezés

45-ös	sz.	főút	külön	szintű	keresztezés

Mártélyi	út	(4521-es	sz.)	szintbeli		
keresztezés

Bodzási	úti	szintbeli	keresztezés

Végcsomópont	–	körforgalmi		
műtárgykomplexum

 A PROJEKT SZÁMOKBAN

TELJES HOSSZ: 12 600 m
CSOMÓPONTOK SZÁMA: 7 db
KERÉKPÁRUTAK ÉPÍTÉSE: 1800 m
FÖLDMŰ TELJES MENNYISÉGE: 1 400 000 m3

CKT-4 MENNYISÉGE: 30 000 m3

ASZFALT PÁLYASZERKEZETI  
RÉTEGEK: 64 000 tonna
TALAJSTABILIZÁCIÓ: 92 000 m3

KIÉPÍTETT SZÁLLÍTÓUTAK: 14 000 m

„Ez volt az első munkám a Colas Csoportnál.  
A jól felkészült kollegáknak és a biztosított  
munkafeltételeknek köszönhetően egy nagyon 
szép és műszakilag is kiemelkedő projektet  
sikerült megvalósítanunk.”

MOLNÁR JÓZSEF  
ÉPÍTÉSVEZETŐ

„Óriási kihívás volt egy ilyen méretű és gyors  
lefutású projektben részt venni, ahol a tervezésért 
és a kivitelezésért is mi feleltünk.”

CSATLÓS LÁSZLÓ  
MUNKAHELYI MÉRNÖK

„Kiemelkedő tapasztalatszerzési lehetőség volt  
a kivitelezés és projektkoordináció területein!”

MOLNÁR CSABA  
MUNKAHELYI MÉRNÖK

„Ezért a munkáért örömmel csatlakoztam a Colas 
Út Zrt. csapatához. Jó érzéssel tölt el, amikor 
végigmegyek az elkerülőn, hogy részese lehettem 
a kivitelezésnek.”

ILLÉS ISTVÁN  
MŰVEZETŐ

A SZAKASZ LEGMAGASABB TÖLTÉSEI

12 m
9 m

12,5 m

Szentesi vasútvonal  
feletti átvezetés

45-ös sz. csomópont
Végcsomóponti  

magas töltés



1918 MUNKÁINKMUNKÁINK

szakasz pályalemezének elkészítése. 
Az eredeti terveknek megfelelően a 
felszerkezetekkel szeptember végére 
teljesen elkészültünk.
Bár a munka oroszlánrészét 2017-ben 
elvégeztük, kihívás maradt bőven 2018-
ra is, és munkatársaink megfeszítve 
dolgoztak azon, hogy március 22-én a 
teljes főpályát ideiglenesen forgalomba 
lehetett helyezni. A beruházás befejezé-
sének végső határideje május vége.

épült. A monolit szekrények, az öszvér 
és gerendás hidak pályalemezeinek 
kivitelezése három hónapot vett igény-
be. Ez idő alatt több mint 2200 tonna 
betonacélt szereltünk be.
A megvalósításban nyár végén újabb 
mérföldkő érkezett el: az utolsó acél-
szerkezeti elemet is sikerült a helyére 
emelni, melynek köszönhetően a körhíd 
utolsó ágát jelentő szakasz is kirajzo-
lódott, így megkezdődhetett az utolsó 

RÖVID SZAKASZ SOK MŰTÁRGGYAL
A beruházás sajátossága, hogy a 
szakasz rövidsége ellenére számos 
műtárgyat tartalmaz. A keresztező 
nagyobb utak és vasútvonalak 
csomópontjainál felüljárók épültek, 
és a projekt tartalmaz egy gyalogos 
és kerékpárúti aluljárót is, hogy 
minél zökkenőmentesebb legyen 
a hódmezővásárhelyiek élete.  
A híd- és egyéb műtárgyépítés  
zömét a konzorciumon belül a Colas 
Közlekedésépítő végezte. A beruházás 
legizgalmasabb részét az elkerülő út 
végcsomópontjába tervezett hídcsoport 
kivitelezése jelentette, amelynek köz - 
 ponti eleme a 47-es főút és a mellette  
haladó vasútvonal fölött húzódó kör - 
forgalom. Ez Magyarország legma  ga-
sabban futó körforgalmi csomópontja, 
mely megközelítőleg 4 méterrel ma-
gasabb, mint a budaörsi csomópont. 
Az összesen kilenc hídból álló műtárgy-
csoport sok változatosságot rejt: ezek 
közül három öszvér szerkezetű, négy 
előre gyártott vasbeton gerendás híd 
és kettő monolit szekrényszerkezetként 
valósult meg. 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY BYPASS 
CONSTRUCTION ENTERS HOME STRETCH

  With Colas Út, Colas Közlekedésépítő and 
Colas Hungária all among the major contributors, 
the 13-kilometre-long Hódmezővásárhely by-
pass section of main road 47 has been finished 
in a record-short 18 months after we signed the 
contract regarding the construction works on 
24 October 2016. Once opened to traffic, the 
new bypass road will divert nearly 10,000 vehi-
cles away from the town’s city centre each day.
Right from the beginning, our four-member 
consortium (Colas Út Zrt. – Délút Kft. – Colas 
Közlekedésépítő Zrt. – Colas Hungária Zrt.) 
displayed exemplary cooperation and unity.  
From the complete contractual sum of 27.9 
billion forints, Colas Út Zrt. was assigned with 
performing the lion’s share of design, road 
construction, water engineering and utility 
construction works in the amount of 16.1 billion 
forints. As a unique feature of the investment, 
the section – despite its relatively short length – 
required numerous engineering structures, which 
cost some 6.2 billion forints to build. The majority 
of bridges and other structures were erected by 
Colas Közlekedésépítő.
The project posed a huge challenge in terms of 
both roadworks and engineering structures,  
and our colleagues worked tirelessly to enable 
the temporary commissioning of the entire main 
carriageway to go ahead on 20 March. Our final 
completion deadline for the investment is  
the end of May.

Az	új	szakaszon	a	127-es	számú		
végcsomóponton	kívül	még	három		

épül	fel.	Egy	a	130-as	jelű	vasútvonal		
Szentes–Hódmezővásárhely	közti		

szakaszán,	egy	gyalogos	és	kerékpáros	
aluljáró,	illetve	a	45-ös	út	forgalmát		

a	47-es	út	fölött	átvezető	híd.	

A KÖRHÍD IDEIGLENES 
ALÁTÁMASZTÁSÁHOZ 
ÖSSZESEN 30 000  
KÖBMÉTERNYI  
ÁLLVÁNYZATRA VOLT 
SZÜKSÉG.

„Több tíz éve dolgozom lassan a Colas Csoportnál, 
de ilyen rövid határidejű és ilyen nagyságrendű 
hídépítésen még nem vettem részt. Nagyon  
örülök, hogy sikerült elkészíteni a kollegáimmal  
a projektet!”

„Kollegáimmal közösen a szoros határidő ellenére 
sikerült ezt az egyedi és műszaki kihívásokkal teli 
műtárgyat jó hangulatban, sikeresen létrehozni. 
Azt gondolom maradandót alkottunk!”

MAKRAI ROLAND  
ÉPÍTÉSVEZETŐ

KISS JÁNOS 
ÉPÍTÉSVEZETŐ

A körforgalmi hidat összesen 46 db 
pillér támasztja alá, alattuk a cölöpök 
összhossza eléri a 11,5 kilométert. 
A főút feletti hídrészek 4-4 db íves acél 
tartógerendáinak hossza 23,8-25,8 
méter, súlyuk páronként körülbelül 30 
tonna. A 149 darab, összesen 6300 
folyóméter hosszúságú FCI-120-as híd-
gerenda fokozatosan került a helyére, 

az utolsót 2017. július 1-én emeltük be. 
Az emelések időtartamára a 47-es út 
félpályáját le kellett zárni, a forgalom-
tereléseket szintén a Colas cégcsoport 
biztosította.
A beemelésekkel párhuzamosan készül-
tek a körhíd állványerdői is, a monolit 
felszerkezetek ideiglenes alátámasz-
tására közel 30 ezer köbméter állvány 

A VÉGCSOMÓPONTBAN 
ÉPÜLT AZ ORSZÁG  
LEGMAGASABBAN  
FUTÓ KÖRFORGALMI 
CSOMÓPONTJA.

 A HIDAKRÓL SZÁMOKBAN

80 CM ÁTMÉRŐJŰ FÚRT CÖLÖP: 5600 m
30×30-AS ELŐRE GYÁRTOTT  
VERT CÖLÖP: 7500 fm
SZERKEZETI ACÉL: 330 t
HÍDGERENDA: 6300 fm
SZERKEZETI BETON: 13 000 m3

LEGNAGYOBB TÁMASZKÖZ: 40 m
LEGHOSSZABB HÍD: 220 m
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a 80-as sz. Hatvan–Miskolc–Szerencs–
Sátoraljaújhely/Nyíregyháza vasútvonal 
felett, két vadátjárót, egy felüljárót 
a Laskó-patak felett, egy felüljárón 
átvezetett mezőgazdasági utat és kilenc 
szervizutat. A műszaki feladat része 
több szakaszban 120, 220 és 400 kV-os 
nagyfeszültségű távvezetékek, valamint 
több közép- és kisfeszültségű vezeték 
kiváltása is, illetve a teljes szakaszon 
üzemi hírközlő hálózat kialakítása. Jelen-
leg a terület lőszermentesítése, valamint 
a szükséges irtási munkák zajlanak, amit 
az ütemterv szerint a földmunkák elvég-
zése követ majd, régészeti szakfelügye-
let mellett. A 2020. június 30-i határidő 
tartásához jó időjárási körülményekben 
és az északi ütemnél szakszerűen ki-
alakított csatlakozásban bízunk, melyet 
konzorciumi együttműködésben szintén 
a Colas Út épít.

szöveg: Farkas Péter, Földesi Csaba
fotó: Zselenák Péter

Közel hatvan útszakasz felújításába vágunk bele idén Nógrád,  
Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben, amelyeket szerző - 
 désünk szerint az év végéig be is kell fejeznünk.

ÚTFELÚJÍTÁSOK 
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

ROAD RENOVATIONS IN NORTHERN HUNGARY

  In the first half of the previous year, Hungar-
ian public road operator Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. prequalified three companies – among them 
Colas Út Zrt. – for road-renovation works in  
Northern Hungary, for which we ultimately signed  
a contract in July 2017.  
Each road section is covered by a separate tender, 
and so far, we managed to win 60 of those, but 
the number is expected to rise, as we are strong 
contenders in a number of ongoing procedures 
with consideration to the main evaluation criteria 
(net price, environmental load value, willingness to 
undertake additional defect liability, employment 
of underprivileged persons).
Among the jobs awarded to Colas, we have already 
completed and handed over the reconstruction of 
one road section, which leaves the remaining 59 
for this year. The site handover on the first stretch-
es took place after the ides of March, but it is 
imperative to take possession of all the sites by 31 
August, as we have deadlines to keep. We made 
commitments to wrap up each job in 20-90 days, 
depending on the specifics of the given section.

A tavalyi év első felében a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. előminősített 
három céget, köztük a Colas Út Zrt.-t a 
kezelésében lévő észak-magyarországi 
utak felújítására, melyre 2017 júliusában 
keretmegállapodást kötöttünk. 
A régió útszakaszonként kiírt pályázatai-
ból eddig 60 szakasz kivitelezését nyer-
tük el és a még zajló kiírások esetében 
is több útszakaszon esélyesek vagyunk 
a főbb értékelési szempontokat – nettó 
ajánlati ár, környezetterhelési érték, 
többlet jótállási idő vállalása, hátrányos 
helyzetű munkavállalók alkalmazása – 
figyelembe véve.
Az elnyert munkák közül egy szakasz 
felújítását már elvégeztük és át is adtuk, 
a további 59 szakaszra azonban idén fog 
sor kerülni. A hazai európai uniós finan-
szírozású útfelújítások esetén legtöbb 
esetben az útburkolat felújítása a felada-
tunk, de sor kerül a hozzá kapcsolódó 

egyéb út-, víz- és hídfelújítási munkálatok 
elvégzésére, valamint a teljes forga-
lomtechnika megvalósítására, amely 
több mint 126 kilométer hosszúságban, 
142 000 tonna aszfaltkeverék és közel 
40 000 tonna zúzott kő beépítését 
foglalja magában. Ároktisztítást mintegy 
200 kilométer hosszan fogunk végezni. 
Az első útszakaszok munkaterület át-
adás-átvétele a márciusi hosszú hétvége 
után megtörtént, de ennek legkésőbb 
augusztus 31-ig minden szakaszon 
teljesülnie kell, tekintettel az év végi 
határidőre. Az egyes szakaszokat 20-90 
nap átfutási határidővel vállaltuk.
Jelenleg az ideiglenes forgalomtechnikai 
tervezés, az alvállalkozók kiválasztása, 
valamint a munkálatok előkészítése, 
ütemezése zajlik, hogy a téli üzemeltetés 
befejeztével a munkát átgondoltan, 
szervezetten és az elvárt minőségben 
megkezdhessük.

Folytatódik Eger bekötése az autópálya- 
hálózatba, ezúttal az M25-ös autóút déli  
ütemének északi részét valósítjuk meg. 

A DÉLI ÜTEMMEL 
FOLYTATÓDIK AZ M25-ÖS 

WORKS CONTINUE ON THE M25

  We are currently working on connecting the 
city of Eger to Hungary’s high-speed road network 
with a 2x2-lane road, which is being implemented 
in two distinct phases: the construction of phase 
1 has been running since the summer of 2017, and 
Colas Út Zrt. (as a member of a consortium led by 
He-Do Kft.) signed the contract for the northern 
part of phase 2 on 20 December 2017. Simultane-
ously, Colas Út entered into a separate agreement 
for building the southern part of phase 2.
The overall value of phase 2 – the parts of which 
are separated by main road 3 – is 35.76 billion 
forints, and the share of the involved Colas 
subsidiaries amounts to 27.41 billion. From 
the 14.6-kilometre-long stretch, we are to build 
11 kilometres of brand new pavement, including 
two new interchanges to provide a connection 
with main road 3 and the M3 motorway.
In addition to the interchange structures, we were 
also tasked with establishing an overpass to 
cross a major railway line, two game passes, 
one overpass above Laskó Creek, an underpass 
at the crossing point with an agricultural road, 
and nine service roads. Technical work phases 
also cover the relocation of 120-, 220- and 
400 kV high-voltage power lines, several low- and 
mid-voltage cables, and the installation of the 
telecommunication network for motorway man-
agement equipment along the entire phase.
At the moment, the area is being swept for 
explosives, and the vegetation is being cleared. 
In line with the time schedule, earthworks are to 
follow under archaeological supervision. Colas 
Út is also cooperating in the construction of the 
northern phase, so there should be no problem 
with the connection of the two sections, and we 
trust that weather conditions won’t roll obstacles 
in the way of completing the job by the 30 June 
2020 deadline.

Eger városát kétszer kétsávos autóúttal 
kapcsoljuk hozzá az ország gyorsfor-
galmi úthálózatához, ami két ütemben 
történik. Az északi ütem megvalósítása 
2017 nyara óta zajlik. A déli ütem északi 
részére 2017. december 20-án írta 
alá a szerződést a Colas Út Zrt. mint 
a He-Do Kft. vezette konzorcium tagja, 
a déli ütem déli szakaszára pedig a 
Colas Hungária Zrt. kötött megállapo-
dást. Az M25-ös autóút két újonnan 
épülő szakaszát a 3. sz. főút választja 
el egymástól. A teljes déli ütem vállalási 
ára 35,76 milliárd forint, melyből a Colas 
csoport vállalatainak részesedése 
27,41 milliárd. A 14,6 km hosszú autóút-
ból 11 kilomé teren épít új nyomvonalat 
a Colas, az M3-as autópályán és a 3. sz. 
főúton egy-egy új csomóponttal. 
Az építési területen a csomóponti mű-
tárgyakon kívül kialakítunk egy felüljárót 

 FŐBB MENNYISÉGEK

BEVÁGÁS: 190 000 m3

TÖLTÉS: 1 500 000 m3

VÉDŐRÉTEG: 48 800 m3

CKT: 56 022 m3

ASZFALT: 101 000 t

szöveg: Vibihál Balázs, Szabó Máté
fotó: Gáspár Viktor
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Idén februárban megkezdtük a 76-os számú 
főút négynyomúsítását Zala megye megyeszék-
helyének közelében. A szélesítésen kívül egyéb 
feladatokat is ellátunk a projekt keretein belül. 

A ZALAI DOMBOK KÖZÖTT 
BŐVÍT UTAT A COLAS ÚT

ROADWORKS TAKE COLAS ÚT  
TO THE HILLS OF ZALA COUNTY 

  This February, we set out to perform the 
four-lane extension of main road 76 near the 
capital of Zala County. Beyond the widening 
works, the project also has a number of other 
tasks in store. The upgrade of main road 76 
to 2×2 lanes is intended to improve access 
to Zalaegerszeg, and we have begun the con-
struction works on a 1.5-kilometre-long stretch. 
The section was originally built between 2007 
and 2013 with extra pavement reinforcement 
to withstand axle loads up to 11.5 tonnes. 
In addition to the widening itself, we are to 
construct a public road overpass, a pedestrian 
underpass, and all the related facilities, but the 
job also requires us to set up a bus bay and a 
pile retaining wall just short of 440 metres in 
length. Besides terrain conditions, the retain-
ing wall was rendered necessary by the area’s 
Natura 2000 protection. We have 25 months 
to complete the project, thus we are expected 
to conclude all works by March 2020.

Zalaegerszeg elérhetőségének  
javítása a cél a 76-os számú főút 
2×2 forgalmi sávra bővítésével, 
melynek munkálatait egy másfél 
kilométeres szakaszon megkezdtük. 
A 11,5 tonna terhelhetőségű útsza-
kasz 2007 és 2013 között épült, és 
burkolatmegerősítéssel is el van látva. 
A szélesítés mellett többek között közúti 
felüljárót, gyalogos aluljárót és ezek 
kapcsolódó létesítményeit is megépít-
jük, valamint egy öblös autóbusz-meg-
álló és egy közel 440 méter hosszú 
cölöp támfal kivitelezése is a felada-
tunk. Utóbbi a Natura 2000-es környe-
zetvédelmi területek érintettségéből és 
a domborzati viszonyokból adódóan vált 
szükségessé. A projekt kivitelezésére 
25 hónap áll rendelkezésünkre, így 
várhatóan 2020 márciusában fogjuk 
befejezni a munkát.

szöveg: Gaál Zsolt
fotó: Horváth Zoltán

 FŐBB MENNYISÉGEK

TÖLTÉSANYAG, HOMOKOS  
KAVICS: 43 770 m³

ASZFALT PÁLYASZERKEZETŰ  
ÚT MARÁSA: 2045 m³

TELEPEN KEVERT CEMENTES 
STABILIZÁCIÓ (CKT-4), CP4/2,7 
BETONBURKOLAT: 8400 t

ASZFALT: 9434 t

ÁROK BURKOLÁSA: 4236 m²

FOLYTONOS SPIRÁLLAL  
KÉSZÍTETT FÚRT CÖLÖPÖK  
(CFA-CÖLÖP): 2653 m

A Colas Út nem először dolgozik a dunántúli 
megyeszékhelyen, hiszen néhány évvel ezelőtt 
hasonló feladatunk volt a királynék városában.

KETTŐS KÖRFORGALOM 
VESZPRÉM SZÍVÉBEN

DOUBLE ROUNDABOUT  
IN THE HEART OF VESZPRÉM

  In 2018, the most-awaited element of 
the sustainable urban-transport development 
programme will take shape in Veszprém in the form 
of the city centre’s two brand-new roundabout 
junctions. Works on the 364-million-forint 
investment have been awarded to the consortium 
of Colas Út Zrt. and Practical Kft. in an open public 
procurement procedure.
We know our way around Veszprém, since we 
carried out the works on the north-south traffic 
corridor (which also entailed the construction 
of two roundabouts) back in 2014. The current 
transformation is nothing but logical, as the city’s 
transport infrastructure has been optimised for 
roundabouts, and the project affects the most 
congested junction of the downtown district. 
The existing traffic-light-controlled crossroads at 
the intersection of Budapest Road and Brusznyai 
Road will be replaced with a three-leg turbo round-
about, while a conventional roundabout will be es-
tablished at the meeting point of Bajcsy-Zsilinszky 
Road and Kórház Street. There is no doubt that 
the works will be complicated by both pedestrian 
and vehicle traffic, which will be restricted in three 
phases. As part of the job, our consortium partner, 
Practical Kft., will be required to carry out the nec-
essary public-utility relocations. The works went 
ahead in March 2018, and are expected to come to 
an end by December. We trust that establishing the 
new junctions will enable the local residents to get 
around faster and easier in the city centre.

Idén Veszprémben megvalósul a fenn-
tartható városi közlekedésfejlesztés 
legjobban várt eleme, és létrejön két új 
belvárosi körforgalmi csomópont. A fel-
adatot a Colas Út Zrt. és a Practical Kft. 
konzorciuma nyerte el nyílt közbeszer-
zési eljárásban, a beruházás összértéke 
nettó 364 millió forint.
Nem először dolgozunk Veszprémben, 
hiszen 2014-ben az észak–déli közleke-
dési tengely kialakítását is mi végeztük, 
szintén két körforgalom kialakításával. 
A mostani átépítés erősen indokolt, a vá-
ros közlekedési struktúrája körforgalmak-
ra van alapozva és a mostani projekt a 
legnagyobb forgalmú csomópontot érinti. 

A Budapest út és Brusznyai út találkozá-
sánál a jelenlegi jelzőlámpás csomópont 
helyén háromágú turbó körforgalom, míg 
a Bajcsy-Zsilinszky útnál és a Kórház 
utcánál hagyományos körforgalom épül. 
A kivitelezést nehezíti majd mind a gya-
logos, mind a közúti forgalom, amelyet 
három ütemben korlátozunk. Az építke-
zés során a szükséges közműkiváltások 
is megtörténnek, ez konzorciumi társunk, 
a Practical Kft. feladata. A kivitelezés 
2018 márciusában kezdődött, és várha-
tóan decemberben fejeződik be. Az új 
csomópontok kialakításával reményeink 
szerint könnyebbé, élhetőbbé tesszük a 
veszprémi polgárok közlekedését. 

szöveg: Mózes Tamás
fotó: látványtervek

 FŐBB MENNYISÉGEK

CKT: 1065 m3

SZEGÉLY: 3330 m
TÉRKŐ: 2500 m2

ASZFALT: 2200 t
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A feladat két részből áll: egyrészt meg-
hosszabbítjuk az 1-es villamos vonalát 
az Etele térig, minden kapcsolódó kivi-
telezési munkával és tervezéssel együtt, 
másrészt pedig felújítjuk a már meglévő 
Győrffy István út és Mester utca közötti 
szakaszt. 
A munka során az alábbi feladatokat 
végezzük majd el: 
 jelentős mennyiségű közműkiváltás a 

vízellátás, a csatornázás, a gázellátás, 
a távhőellátás területén

 vágányépítési munkák, melynek so-
rán új nyomvonalú vasúti pályát kell 
építeni a Fehérvári út és az Etele tér 
között 1700 pályaméter hosszban

 három új utasperon építése, akadály-
mentes megközelítés biztosításával

 az új ETELE áramátalakítási műtárgy 
létesítése, amely az áramellátási 
rendszer szíve lesz

 végállomási konténerbázis telepítése
 út- és járdaépítési munkák
 ideiglenes és végleges forgalomtech-

nika kiépítése
 környezetrendezési munkák az építé-

si területen, az Etele parkban és az 
Etele út menti területeken

A szerződéskötésre 2017. október 20-án 
került sor, melynek értéke meghaladja a 
8,6 milliárd Ft-ot, melyből a Colas Alterra 
Zrt. 5,5 milliárdos részt vállalt. Jelenleg 
a teljes Etele úton nagyszabású közmű- 
és kábelalépítmény-kiváltások zajlanak 
a tervezett vágányzóna, útpálya és a 
járdák területein. A közúti és a gyalogos 
közlekedés korlátozásával, de azok folya-
matos biztosítása mellett dolgozunk.

szöveg: Odry Balázs
fotó: Márton-Szűcs Tímea

A Colas Alterra és a Siemens alkotta konzorcium nyerte  
az 1-es villamos vonalának Etele térig történő hosszabbítására  
kiír t pályázatot. A projekt része különböző rekonstrukciós  
munkák elvégzése is a pesti oldalon. 

Az 1-es villamos vonala a korábbi meg-
hosszabbítás során, melyet részben 
szintén a Colas Alterra Zrt. valósított 
meg, elérte a Fehérvári úti tengelyt, 
mely jelentős észak–dél irányú 

ALTERRA RESUMES WORKS  
ON BUDAPEST’S TRAMLINE 1

  The consortium called to life by Colas 
Alterra Zrt. and Siemens Zrt. has won the 
tender for extending Budapest’s tramline 1 
up to Etele Square. The project also includes 
various reconstruction works east of the 
Danube. Following the completion of the 
previous stage of the extension – which also 
involved works by Colas Alterra – the tram-
line reached Fehérvári Road, a significant 
north-south public transport corridor.  
The aim of the current investment is to com-
plete the line by adding the last section, thus 
establishing a connection between tramline 
1, the Kelenföld railway station, numerous 
urban and intercity bus lines, subway line 4, 
as well as tramlines 19 and 49.
The assignment consists of two main parts: 
on one hand, we are to extend the tram 
tracks up to Etele Square, including all  
the related design and construction works, 
while on the other hand, we are required to 
renovate the existing line section between 
Győrffy István Road and Mester Street. 
As part of the job, we are to perform the 
following tasks: 

 Substantial quantities of public-utility 
relocations related to water lines, sew-
ers, gas pipes and district-heating lines

 Construction of new tracks on 1,700 
metres between Fehérvári Road and 
Etele Square

 Construction of three completely new, 
handicapped-accessible passenger 
platforms

 Installation of the “ETELE” power-trans-
former facility, which will serve as the 
heart of the section’s power-supply 
system

 Installation of terminal station container 
base

 Road and sidewalk construction

 Installation of temporary and permanent 
traffic-engineering elements

 Landscaping works on the worksite, 
Etele Park, and areas alongside Etele 
Road

Colas Alterra has a 5.5-billion-forint share 
in the 8.6-billion-forint contract, which was 
signed by the parties on 20 October 2017. 
At the moment, extensive public-utility 
relocation works are under way on the area 
of the future track zone, roadbed and  
sidewalks. Although we are permitted to 
apply traffic restrictions, we must ensure  
the continuity of both pedestrian and  
vehicle traffic at all times.

tömegközlekedési tengely. A jelenlegi 
projekt célja, hogy kiépítsük a vonal 
még hiányzó, utolsó ütemét. Ezáltal 
létrejön az összeköttetés az Etele téri 
végállomásnál az 1-es villamos és 

Kelenföld vasútállomás, a helyközi 
buszjáratok, a fővárosi kelenföldi busz-
járatok, az M4-es metró, és a budai 
fonódó villamoshálózat 19-es és 49-es 
villamosjárata között.

ISMÉT AZ 1-ES VILLAMOS 
VONALÁN DOLGOZIK AZ ALTERRA

A PROJEKT EGYIK  
FŐ CÉLJA AZ ETELE  
TÉRI CSOMÓPONT  
HATÉKONY ÖSSZE- 
KAPCSOLÁSA  
A KELENFÖLDI  
VÁROSRÉSSZEL.
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A kivitelezési munkákat 2017. április 18-
án kezdtük meg régészeti szakfelügyelet 
és lőszermentesítés mellett. Egy héttel 
később az Ajtósi Dürer sori vízvezeték 
0+331 és 0+163 szelvényei között 2,2 
méter mélyen kiásott árokban, a met-
szetfalban régészeti objektumokat figyelt 
meg a szakfelügyelő, aki a dokumentálás 
után azt valószínűsítette, hogy a leletek 
a Dózsa György út felé folytatódnak. 
Április 28. és május 5. között megtörtént 
a régészeti feltárás, ami során egy 3-4. 
századra datálható szarmata település 
kontúrjai rajzolódtak ki. 
A BREEAM környezettudatos minősí-
tési rendszer keretében az ökológiai 
értékek védelmének megvalósulását a 
FŐKERT Zrt. rendszeresen ellenőrizte a 
munkánk során, és különböző intézkedé-
seket írt elő. Ennek keretében el kellett 
érnünk, hogy a bontási hulladék 95 
százalékát újrahasznosítsuk. 
A troliútvonalak áthelyezését, illetve a 
vízvezeték építését a FINA vizes világ-
bajnokság miatt 2017. június végéig be 
kellett fejezni, júliusban csak a felsőveze-
tékek tartóoszlopait tudtuk felállítani. 
2017 augusztusában folytatódhatott 
az építkezés a Dózsa György úton a 
troliáthelyezési munkák második ütemé-
vel és a meglévő vízvezeték megszünte-
tésével. A munka eredeti befejezési ha-
tárideje november 6-a volt, az elrendelt 

KÖZMŰÉPÍTÉSI MUNKÁK 

A VÁROSLIGETBEN

szöveg: Burghardtné Keszte Erszébet
fotó: Vas István

Tavaly év elején nyílt közbeszerzési eljá-
rást írtak ki a Városligetben megvalósuló 
létesítményekhez kapcsolódó közműépí-
tési munkákra, és mivel a Colas Alterra 
pályázata sikeres volt, megköthettük a 
szerződést a megbízó Városliget Zrt.-vel. 
Ennek értelmében a feladatunk a követ-
kező volt: a meglévő vízellátó rendszer 
800 mm-es öntöttvas gerincvezetékének 
elbontása; Dn 400 mm-es gömbgrafitos 
víznyomó vezeték kiépítése az Ajtósi 
Dürer sor nyomvonalán a Dózsa György 
út és a Hungária körút között; a BKV 74, 
75 és 79 jelű troliútvonalainak áthelye-
zése az Ajtósi Dürer sorra és a Dózsa 
György útra a 600 V-os hálózat átépíté-
sével. Mivel a Dózsa György út mellett 
épül meg a Városligeti Színház, a Dózsa 
György úti mélygarázs és a Néprajzi 
Múzeum, így ezen építési területeket fel 
kellett szabadítani. 

UTILITY CONSTRUCTION WORKS 
IN BUDAPEST’S VÁROSLIGET

  Early last year, a public procurement 
procedure was launched in connection with 
the utility construction works related to the 
comprehensive renovation of Budapest’s 
second-largest city park, the Városliget. 
Colas Alterra competed successfully, open-
ing the way for the signature of the contract 
with the client, Városliget Zrt.
In the agreement, we undertook the following 
obligations: demolition of the existing water- 
supply system’s 800 mm cast-iron main 
line; construction of Dn 400 mm ductile 
pressurised water line along a section of 
Ajtósi Dürer Road; relocation of trolleybus 
routes 74, 75 and 79 to Ajtósi Dürer Road 
and Dózsa György Road, and the reconstruc-
tion of the 600 V power network. As the new 
Városliget Theatre, Ethnographic Museum 
and an underground parking garage will be 
erected in close proximity to Dózsa György 
Road, the work sites of the aforementioned 
facilities had to be left unobstructed. 
We commenced the construction works 
under archaeological supervision on 18 April 
2017, following the explosive ordnance 
sweep. One week later, the archaeological 
expert spotted artefacts at a depth of 2.2 
metres in the ditch of the Ajtósi Dürer Road 
water line, which made complete archaeolog-
ical exploration necessary on the site.
Due to the FINA World Aquatics Champion-
ships, the relocation of the trolley routes and 
the construction of the water line had to be 
completed by the end of June 2017, and only 
the installation of overhead wire posts could 
be left for July.
In August 2017, works could resume on Dózsa 
György Road with the second phase of trolley 
line relocations and the dismantling of the 
old water pipe. Originally, we were supposed 
to finish the project by 6 November, but the 
arising additional works pushed back the 
deadline. Lacking approval from the National 
Office of Cultural Heritage, we haven’t been 
allowed to proceed with the works. Once we 
receive the go-ahead, we will have 80 days to 
carry out the remaining tasks.

pótmunkák miatt azonban ez módosul. 
Az Örökségvédelmi Hivatal jóváhagyásá-
nak hiányában még nem kezdhettük meg 
a kivitelezést, a feladatokra az engedély 
átvételét követően 80 napunk lesz. 
Bízunk benne, hogy a lelkiismeretes 
munkák és maximális szakmai felké-
szültségünk elnyerte megrendelőnk 
elismerését, és a további Városligetben 
megvalósuló projekteknél is jó eséllyel 
pályázhatunk a munkákra. 

Vízvezeték-építés, trolijáratok útvonalának áthelyezése és egy-
irányú földkábelek fektetése is a feladatunk volt a tavalyi évben 
megkezdett, hamarosan végéhez közeledő projekt során. 

 2017. JÚNIUS 30-IG A COLAS ALTERRA KIVITELEZÉSÉBEN  
 ELKÉSZÜLT MUNKÁK

 Az	Ajtósi	Dürer	soron	588	fm	NÁ	400-as	gömbgrafitos	víz-
vezeték,	melyet	a	Fővárosi	Vízművek	üzemel	tetésre	átvett.

 Az	Ajtósi	Dürer	soron	1244	m2	aszfaltburkolatú	út,		
103	m2	aszfaltozott	járda.

 A	Dózsa	György	úton	1319	m2	aszfaltburkolatú	út,	51	m2	
aszfaltozott	járda,	105	m2	bazaltbeton	buszmegálló.

 2017. JÚNIUS 30-IG A TEN-T ZRT. KIVITELEZÉSÉBEN 
 ELKÉSZÜLT MUNKÁK 

 8090	fm	BKV	egyenáramú	földkábel	fektetése,	65	db		
felsővezeték-tartó	oszlop	alapozása,	10	db	kapcsolószekrény	
beállítása.



LANCSÁK ILDIKÓ  
® ÉRTÉKESÍTÉSI VEZETŐ,  
COLAS ÚT
Ildikó három évvel ezelőtt  
csatlakozott a Colas Úthoz  
értékesítési vezetőként.  
Fő feladata a bitumenemulzió  
értékesítése, de a különböző  
új termékek bevezetése is  
hozzá tartozik. Eddig elért  
eredményeire nagyon büszke.  
Szabadidejében utazik,  
mostanában a Velencei-tó  
környékének szépségeit  
fedezi fel.

SZVOBODA KRISZTIÁN
® TECHNOLÓGUS,  
COLAS HUNGÁRIA TI
Krisztián 2017 nyarán kezdett  
dolgozni a Colas Hungária  
Technológiai Igazgatóságán,  
ám ezelőtt másfél évig gyakornok-
ként dolgozott a diplomamunkáján 
a Központi Laboratóriumban, ahol 
jelenleg technológusként a kutatási 
munkákban vesz részt. Szabadidejé-
ben sokat olvas és edz.



DERECSKEI KRISZTINA   
® GAZDASÁGI VEZETŐ,  
COLAS KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ
Krisztina 2004-ben pályakezdő-
ként érkezett az EGUT-hoz, majd 
különböző átszervezések után 
2012 elején csatlakozott az NLFI 
csapatához. Jelenleg a nagy  
projektek kapcsán kontrolleri  
feladatokat lát el. Szabadidejében 
legszívesebben túrázik, biciklizik.

PILISY PÉTER   
® BESZERZÉSI VEZETŐ,  
COLAS HUNGÁRIA 
Péter éppen nyolc éve kezdett  
dolgozni a cégcsoportnál. Az első 
négy kihívásokkal teli év után a 
Colas Közép-európai Igazgatóságá-
hoz csatlakozott pénzügyi kontrol-
lerként. Két év múlva visszatért a 
Colas Hungáriához, ahol év elejétől 
beszerzési vezetőként erősíti a 
csapatot. Szabadidejét kisfiával és 
sportolással tölti.



NYÍRI GERGŐ  
® TERMELÉSIRÁNYÍTÓ,  
COLAS ÉSZAKKŐ 
Gergő 2014 augusztusa óta  
dolgozik a cégcsoportnál.  
Pályafutását bányászati gép-
kezelőként kezdte, majd 2017. 
március eleje óta termelés- 
irányító pozíciót tölt be a Colas 
Északkő tállyai üzemében. 
Szabadideje nagy részét az edző-
teremben tölti, 2016 óta mindig 
részt vesz az Ultrabalaton futó-
versenyen.

GULYÁS VIKTÓRIA  
® VÁLLALKOZÁSI MÉRNÖK, 
COLAS ALTERRA 
Viktória 2003 végén kezdett 
dolgozni beosztott mérnökként az 
akkori Nagy Létesítmények Igaz-
gatóságán. Először a kecskeméti 
katonai reptér kármentesítési  
munkáján dolgozott, majd sok  
sikeres projekt után 2009-től  
vállalkozási mérnök lett.  
Szabadidejében férjével és  
mentett kutyájukkal, Dexterrel 
kirándul.

  ILDIKÓ LANCSÁK, SALES MANAGER 
® COLAS ÚT 
Ildikó started at Colas Út as a sales 
manager three years ago. Her primary 
task concerns bitumen sales, but she is 
also responsible for the introduction of 
various new products. She takes immense 
pride in her achievements so far. Her most 
important hobby is travelling – nowadays, 
she is exploring the beauties of the Lake 
Velence region.

KRISZTIÁN SZVOBODA, TECHNOLOGIST  
® COLAS HUNGÁRIA TD
Krisztián became an employee at Colas 
Hungária’s Technology Directorate in 
the summer of 2017, but prior to that, 
he spent 1.5 years working on his thesis 
as an intern at the Central Laboratory, 
where he currently participates in 
research as a technologist. In addition 
to reading a lot, he spends most of his 
free time working out.

PÉTER PILISY, PURCHASING MANAGER  
® COLAS HUNGÁRIA
Péter started working at the Group exactly 
eight years ago. Following the first four 
years packed with challenges, he was 
transferred to the Central European 
Directorate to become a financial 
controller. He made his return to Colas 
Hungária two years later, where he 
has been supporting the team’s work 
as a purchasing manager ever since. 
He spends his time off with his son and 
various sporting activities.

KRISZTINA DERECSKEI, FINANCIAL MANAGER  
® COLAS KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ
Krisztina arrived to EGUT fresh out of 
school in 2004, and after some changes 
in the organisation, she joined the Major 
Projects Division in early 2012.  
At the moment, she is employed by Colas 
Hungária, and has controlling duties 
regarding large-scale projects.  
Her favourite pastime activities include 
hiking and cycling.

VIKTÓRIA GULYÁS, CONTRACTING ENGINEER  
® COLAS ALTERRA
Viktória started working as an assistant 
engineer in 2003 at what was then known 
as the Major Projects Directorate. As her 
first assignment, she participated in the 
cleanup of the Kecskemét military airbase. 
Following several successful projects, 
she was promoted to contracting engineer. 
In her free time, she enjoys hiking with her 
husband and their rescue dog, Dexter.

GERGŐ NYÍRI, PRODUCTION CONTROLLER  
® COLAS ÉSZAKKŐ
Gergő has been with the Group since 
August 2014. He started his career as 
an operator of mining equipment, and he 
went on to become a production controller 
in the Tállya plant of Colas Északkő in 
March 2017. He spends most of his free 
time in the gym, and he has been a regular 
participant in the Ultrabalaton running 
contest since 2016.

OUR COLLEAGUES
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szállítószalaggal vagy homlokrakodó 
géppel történhet.
A szállítószalagok szalagmérleggel 
vannak felszerelve, amely azt biztosítja, 
hogy minden vagont az előírt tömegű 
késztermékkel rakjanak meg. A rako-
dóvágányba épített dinamikus vasúti 
mérleg nem csupán az adott kocsi  
össztömegét, hanem a terhelés  
szim metriáját is tudja mérni.
Homlokrakodó gép használatakor 
a vasúti vágány mellett depózott 
készlethalmazból történik a vagonok 
megrakása. Ilyenkor figyelemmel kell 
lenni az anyag elhelyezésére a vagonban 
– a féloldalas rakodás nem megenge-
dett, mert a nyílt szállítási vasútvona-
lakon beépített mérlegek ellenőrzik 
a túlsúlyt és a tengelyterheléseket.
A vagonrakó csapat részéről nagy 
odafigyelésre és szakértelemre van 
szükség, mert a vagonrakási feladatok 
elvégzésekor a MÁV Zrt. által jóváhagyott 
Szolgálati utasítást és Kiegészítő szol-
gálati utasítást is figyelembe kell venni. 
Az üzemek iparvágányainak, vagonbe-
rakóinak és a vasúti mérlegnek a hasz-
nálatát a Nemzeti Közlekedési Hatóság 
használatbavételi engedélye biztosítja. 
Egy vagonba csak egyféle szemszerkezet 
és csak az előírt mennyiség rakható.
A tállyai üzem hét köbméteres kanállal 
felszerelt Caterpillar 988 H homlokrako-
dójával két vagy három szerelvény rakha-
tó meg egy nap alatt. A csapat 2017-ben 
434 191 tonnát, a 2005 és 2017 közötti 
időszakban összesen 3 367 562 tonna 
anyagot szolgált ki vasúton.
A vagonrakó csapat feladata nem merül 
ki a vagonok rakodásában: bonyolult 
adminisztráció és nem kevés szervezési 
feladat is a munkájuk része. A vasút 

A Colas Északkő Kft. tállyai üzemében 
a privatizációt megelőző időszakban 
is működött már a vagonon történő 
szállítás. A robbantást követően először 
a termékek törése, osztályozása történik 
meg, majd a késztermékek a depóterek-
re kerülnek. A vasúti szállításra rakodás 

Munkatársaink a rakodáson túl sok szervezési és  
adminisztrációs munkát is ellátnak, ezzel biztosítják, 
hogy a termékeket időben felpakolják és elszállítsák. 

A TÁLLYAI 
VAGONRAKODÓ CSAPAT

szöveg: Kapanószki Róbert, Kertész Viktória
fotó: Kapanószki Róbert, Rőczei Tibor

sajátosságaiból adódóan sokszor elő-
forduló probléma, hogy az üres szerelvé-
nyek késve érkeznek az iparvágányunkra, 
a megrakott szerelvényeket pedig késve 
szállítják el. Bármelyik is fordul elő, 
az akadályozza a folyamatos munka-
végzést, esetenként túlórát is generál. 
Ilyenkor egyeztetni kell a megrendelővel, 
a vasúti fuvart végző társasággal és a 
MÁV illetékeseivel is. A fenti okok miatt, 
illetve nagyobb piaci igények esetén nem 
ritka, hogy a kollégák estébe nyúlóan 
vagy szombaton is dolgoznak.

THE TÁLLYA RAILWAY-LOADING TEAM

  Railway haulage was already in use at 
the Tállya plant of Colas Északkő Kft. in the 
pre-privatisation era. Following a blast, products 
go through crushing and screening phases 
before being transferred to one of the deposit 
zones. Railway-loading operations are carried 
out using conveyor belts or wheeled loaders.
The conveyor belts are equipped with built-in 
scales, ensuring that the intended quantity 
of material is loaded into each railway wagon. 
In addition, the dynamic railway weighbridge 
installed into the plant’s industrial siding is 
capable of measuring not only the weight of each 
railway wagon, but also the distribution of loads.
Wheeled loaders have a role in the process 
when loading is done from the stockpiles set up 
near the railway siding. Such operations require 
the crews to be cautious when filling the wagons 

– uneven load distribution should be avoided, as 
both excess weight and axis loads are checked 
with weighing points set up at various locations 
on the Hungarian railway network. 
With its bucket capacity of 7 cubic metres, 
the Caterpillar 988H loader of the Tállya quarry 
is capable of loading two or three trains each 
day. The team served 434,191 tonnes of various 
products in 2017, and they moved a total of 
3,367,562 tonnes of materials in the period 
between 2005 and 2017.
However, the duties of the loading crew do not 
stop at filling the railway wagons: their job also 
entails complicated administrative procedures, 
and having great organisational skills is also 
indispensable. As a recurring problem, empty 
trains rarely arrive on time to the plant’s indus-
trial siding, and loaded trains also tend to be 
towed away with some delay. Both issues hinder 
the smooth flow of works, which generates 
overtime in the evenings. In such cases, our 
colleagues need to get in touch with the client, 
the railway-shipping firm, and the Hungarian 
State Railway Company to get everything sorted 
out. As a result – and also during peaks in market 
demands – the crew often finds itself at work late 
in the evening or even on Saturdays.
Members of the Tállya railway loading team: 
Péter Hollókői, Róbert Kapanószki,  
László Szoták, Attila Petrovics;  
Railway operations supervisor: László Dibás 

  A TÁLLYAI VAGONRAKODÓ
 CSAPAT TAGJAI 

HOLLÓKŐI PÉTER 
KAPANÓSZKI RÓBERT 

SZOTÁK LÁSZLÓ  
PETROVICS ATTILA 

  VASÚTI ÜZEMVEZETŐ 

DIBÁS LÁSZLÓ



3736 HUMÁN ERŐFORRÁSHUMÁN ERŐFORRÁS

A kezdeményezéssel abban szeretnénk segítséget 
nyújtani a vezetőknek, hogy a visszajelzések,  
a pozitív megerősítések még inkább vállalati  
kultúránk részévé váljanak.

BEVEZETJÜK A KÖSZÖNÖM 
KÁRTYA PROGRAMOT 

KÖSZÖNÖM

COLAS TO IMPLEMENT  
THANK-YOU CARD PROGRAMME 

  The initiative is intended to assist 
supervisors in integrating feedback and positive 
reinforcement further into our corporate culture.
Feedback – and particularly the expression of 
gratitude – is one of the keys of fruitful cooper-
ation and encouraging colleagues to commit to 
a cause. A culture based on feedback is a prime 
catalyst for forming and nourishing interpersonal 
relations. 
From this April, each manager who oversees 
the work of at least one subordinate will 
be allotted three cards per employee, with 
corporate values and competences written on 
them: respect, responsibility, trust, reliability, 
humbleness, self-initiative, etc. Since presence 
at the workplace is a must for evaluating an em-
ployee’s performance, we will take into account 
direct supervisor-subordinate relationships 
only. Co-workers who represent the values and 
competences in question at the workplace 
strongly contribute to the productivity of the 
Group. In case supervisors wish to express their 
gratitude and reinforce such conduct, they can 
do so by handing out thank-you cards.
A corner of each card can be removed and used 
as a coupon to purchase different items: T-shirts, 
umbrellas, bags, thermos bottles, etc. A cata-
logue with the detailed list of gifts is available 
on the intranet system or in print for everyone. 
The exchange of coupons for gift items – which 
will commence in May – and their distribution 
will be coordinated by the HR Directorate.

A visszajelzés és leginkább a hála 
kifejezése az egyik legfontosabb felté-
tele annak, hogy jól működjünk együtt: 
hogy elkötelezzük kollégáinkat egy ügy 
mellett. A visszajelzés alapú kultúra lehe-
tőséget teremt személyes kapcsolatok 
kialakítására és ápolására. 
Idén áprilistól minden olyan vezető, 
akinek van beosztott munkatársa, kap 
munkavállalónként három kártyát, me-
lyen vállalati értékek vagy kompetenciák 
szerepelnek: tisztelet, felelősségtudat, 
vállalkozó kedv, alázat, bizalom, meg-
bízhatóság stb. Mivel az a vezető tudja 
értékelni a munkát, aki ténylegesen 
jelen van a munkavégzés során, ezért a 
közvetlen vezető-beosztott összerende-

léseket fogjuk figyelembe venni. Amikor 
valaki munkája során megjeleníti ezeket 
az értékeket, kompetenciákat, nagyban 
hozzájárul a cégcsoport eredményes-
ségéhez. Ha a vezető ezt szeretné meg-
erősíteni, megköszönni, akkor adhat egy 
Köszönöm kártyát kollégájának. 
A kártyák egyik sarka eltávolítható, 
és kuponként használva különböző 
ajándékokra váltható: póló, esernyő, 
táska, termosz stb. Ezekről katalógust 
készítünk, amit intraneten vagy nyomta-
tott formában mindenkihez eljuttatunk. 
A kuponok ajándéktárgyakra váltását 
– amire májustól lesz lehetőség – és 
azok eljuttatását a HR igazgatóság fogja 
koordinálni. 

szöveg: dr. Révész Margit
fotó: Thinkstock

formáló szociális jártasságokat. Megta-
nuljuk, hogyan lehet verbálisan és non-
verbálisan egyaránt közölni saját pozitív 
és negatív gondolatainkat és érzéseinket, 
anélkül hogy szükségtelen szorongást 
vagy bűntudatot tapasztalnánk, vagy 
megsértenénk mások méltóságát. 
A tréning után nagyjából egy hónappal 
tartunk egy félnapos nyomon követő 
workshopot, ahol feldolgozzuk, megoszt-
juk és megvitatjuk azt, hogy a tanultakat 
hogyan tudtuk a gyakorlatban alkalmazni, 
milyen pozitív tapasztalataink vannak 
és mi volt az, ami nem működött. Ennek 
célja a tanultak minél hatékonyabb, kész-
ségszintű beépülése a mindennapokba. 
A tréning remek alkalom csapatépítésre 
is. Természetesen különböző területen 
tevékenykedő kollégákat is várunk, de 
ha egy vezető felismerte az ebben rejlő 
lehetőségeket és szeretné, hogy a csapa-
ta együtt vegyen részt a tréningen, arra is 
van lehetőség.

A hatékony és sikeres kommunikáció minden cég életében kulcsfontos-
ságú. Ez azonban nem velünk született képesség, hanem egy elsajátítható 
folyamat, amely során megtanuljuk meghallgatni, elfogadni egymást. 

KOMMUNIKÁLJUNK JOBBAN

LET’S TAKE COMMUNICATION 
TO THE NEXT LEVEL

  Efficient and successful communication is 
crucial in every company’s life. However, none of 
us is born with this ability: we have to consciously 
master it, while learning to listen and to accept 
each other. 
Effective communication is always based on 
realistic self-knowledge, as well as empathy, 
which can be defined as the anticipation of the 
receiver’s potential reactions to our message. 
Since the primary goal is to forge our colleagues 
into a real, successful team, we are introducing 
the DISC and Assertive Communication Training 
at Colas, and we are counting on the participation 
of every employee whose work involves getting in 
touch with other people. 
The course will be preceded by a personality test, 
and the personalised results will be handed out 
to the participants on the first day of the two-day 
programme. In the first half of the training, we’ll 
have a chance to familiarise ourselves with 
various personality types, while we also learn to 
recognise them.
This will be followed by the phase focusing on 
assertive communication, where we find out how 
to loosen up and reduce our anxieties. We will also 
acquaint ourselves with social skills required for 
forming tighter interpersonal bonds. The goal is 
to learn verbal and non-verbal ways of conveying 
both our positive and negative opinions and 
sentiments without experiencing unnecessary 
anxiety or guilt, and without breaching other 
people’s dignity. 
Approximately one month after the training, we 
will hold a half-day follow-up workshop, where we 
process, share and discuss how we managed to 
implement the studied theories in practice, our 
positive experience, as well as any unsuccessful 
attempts of using the learned methods. The goal 
of the follow-up is to engrave the subject of the 
training deeply into our everyday life as basic skills.

Minden sikeres kommunikáció alapja 
a reális önismeret, valamint az empátia, 
azaz annak előrevetítése, hogy a be fo-
gadó fél hogyan reagálhat a mondani-
valónkra. Mivel legfőbb célunk, hogy 
munkatársaink valódi, sikeres csapattá 
váljanak, ezért általános jelleggel bevezet-
jük a DISC és Asszertív kommunikációs 
alaptréninget, amelyen mindazok részvé-
telére számítunk, akik munkájuk során 
másokkal kapcsolatba kerülnek. 
A tréninget egy személyiségteszt kitöltése 
előzi meg, melynek személyre szabott 
eredményét a kétnapos program első 
napján kapják meg a résztvevők. A tré-
ning első felében megismerkedünk a 
különböző személyiségtípusokkal és meg-
tanuljuk, hogyan lehet felismerni ezeket. 
Ezt követően kerül sor az asszertív 
kommunikációs részre, ahol megtanuljuk, 
hogyan engedjük el magunkat és hogyan 
csökkentsük szorongásainkat. Elsajátítjuk 
a szorosabb személyközi kapcsolatokat 

AZ ASSZERTIVITÁS  
OLYAN KOMMUNIKÁCIÓS,  
MODELL, AMELYNEK  
LÉNYEGE A NYITOTTSÁG  
ÉS AZ ŐSZINTESÉG. 

szöveg: dr. Révész Margit
fotó: Thinkstock
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  Situated some 200 kilometres south 
of Budapest, Hódmezővásárhely is among 
the most prominent old market towns of Hungary, 
and still retains its status as one of the important 
economic and cultural hubs of the Alföld region. 
By geographical size, Hódmezővásárhely is the 
country’s second-largest city behind Budapest, 
although it is not even in the top 20 in terms of 
population. Its development has been unbroken 
in recent decades, as it becomes increasingly 
appealing as both a place of residence and a 
holiday destination. Although the etymology 
is hard to trace back in the cases of several 
Hungarian settlement names, the name of 
Hódmezővásárhely is not a tough nut to crack. 
The “hód” (“beaver”) prefix refers to the actual 
animal species, the “vásárhely” (“marketplace”) 
part signifies the market-town status, and the 
word “mező” (“field”) indicates the lack of walls 
around the city. The administrative centre is still 
the old town hall, which was erected in 1894 
based on the designs of Lajos Ybl. Visitors 
who are willing to climb the stairs are treated 
with an astonishing view from the gallery of the 
57-metre-high tower. The Emlékpont Museum 
is dedicated to the city’s history between 1945 
and 1990. The building – which bears the 
marks of various architectural styles that span 
three centuries – and the exhibition aims to 
close an era by telling stories about the ways 
local residents made it through the decades of 
communist rule. 

MEETING POINT: HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, 
THE GUARDIAN OF MEMORIES

 FOLYAMATOS FEJLŐDÉSBEN 
Hódmezővásárhely Magyarország második 
legnagyobb területű városa Budapest után, bár 
lakosságát tekintve messze elmarad Debrecen 
mögött. Fejlődése a legutóbbi évtizedekben 
sem állt meg, hiszen évről évre csalogatóbb 
a lakni vagy kikapcsolódni vágyók számára. 

 VÁROSHÁZA A KOSSUTH LAJOS TÉREN 
Az épület 1894-re készült el Ybl 
Lajos tervei alapján. Az 57 méteres 
torony kerengőjéből csodálatos 
panoráma tárul a látogató szeme 
elé. Dísztermét Tornyai János és 
Vastagh György festőművészek 
alkotásai díszítik, a folyosók, irodák 
falain vásárhelyi festőművészek 
képei árulkodnak a város ma is 
pezsgő képzőművészeti életéről.

 TÖRTÉNELMI FOGADÓ 
A mai Fekete Sas Kávéház helyén 
a XIX. században egy földszintes 
vendégfogadó állt. A város 1893-
ban hozott határozatot egy új, 
korszerű szálloda felépítéséről, 
mely 1905-re készült el Pártos 
Gyula tervei alapján.

 A NÉV EREDETE 
Bár sok város nevének eredetét 
nehéz visszakövetni, Hódmező-
vásárhely esetén ez egyszerűbb 
feladat. A „hód” előtag valóban 
az állatnévvel egyezik meg, a 
„vásárhely” rész a város vásár-
tartási jogára utal. A később 
közbeékelődött „mező” szó  
a mezővárosi lét kifejeződése. 

 AZ EMLÉKEZÉS FONTOSSÁGA 
Az Emlékpont Múzeum a város 1945 és 1990 
közötti történetét mutatja be. A három évszázad 
építészeti jegyeit magán viselő épület és a benne 
megteremtett kiállítás pontot szeretne tenni egy 
korszak végére, egyszersmind elmesélni, a lakók  
hogyan élték meg a kommunista diktatúra évtizedeit. 

A fővárostól közel két-
száz kilométerre fekvő 
Hódmezővásárhely a 
legsikeresebb egykori 
mezővárosok közé tar-
tozik, jelenleg is egyike 
az Alföld legfontosabb 
gazdasági és kulturális 
központjainak. 

szöveg: Mátyás Lara
fotó: Nagy Balázs

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, 
AZ EMLÉKEK ŐRE
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A ZÚZOTTKŐ-GYÁRTÁS FOLYAMATAI

Először az ásványi nyers-
anyag fölötti talajréteget 
távolítják el.

A kőzet törése, osztályozása több 
lépcsőben történik. A kész zúzott 
követ frakciók szerint deponálják.

A megrendelt mennyiségeket 
közúton, vasúton, esetleg vízi úton 
szállítják el a bányákból.

A már felhagyott bányák területét  
tájba illesztik, növényzettel telepítik  
vagy valamilyen más célra hasznosítják.

A zúzott követ előállító bányákban 
a kőzetet robbantással jövesztik.

Ezt követően a kőzetet  
a feldolgozóüzembe szállítják.

Eszközök: kotró, homlokrakodó, 
dózer, teherautó

Eszközök: törő (pl. pofás, kúpos, 
röpítő), osztályozó berendezés, 
szállítószalag

Eszközök: homlokrakodó,  
szállítószalag

Eszközök: dózer, kotró, teherautó

Eszközök: kőzetfúró,  
keverő-töltő autó

Eszközök: kotró, homlokrakodó, 
teherautó, dömper, szállítószalag
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A tokaji Kopasz-hegyen, a Cseke-völgy-
ben megtalálható kőzetek kitermelését 
1884-ben kezdte meg az akkori Trachit 
Művek. A háború előtt kisebb magán-
bányákban kézi erővel terméskövet és 
építőkövet termeltek, majd az ötvenes 
években megkezdődött a gépesítés. 
A fejlesztést ásványvagyon-kutatás 
előzte meg, a feltárások alapján pedig 
három bányát nyitottak, melyek közül 
ma már csak az I. bánya működik. Ekkor 
épült meg a kötélpálya is, ami a három 
bányából a kitermelt anyagot a vasút 
melletti feldolgozóüzembe szállította. 
Ugyanekkor állították üzembe az első 
kúpos törőket, amelyekkel már NZ anya-
got is elő tudtak állítani, aszfaltkeverési 
célra. A folyamatos fejlesztéseknek 
köszönhetően 1963-ban alakult ki az 
az üzem, amely aztán egészen 2002-ig 
működött. Ez alatt az idő alatt a három 
bányából egy középen elhelyezett 
feldolgozótechnikára szállították az 
anyagot, ahonnan távolsági szalaggal 
az előtört alapanyag a központ mögött 
kialakított üzemben került további fel-
dolgozásra. 2003-ban a feldolgozóüzem 
közvetlenül az I. bányába települt, a 
régi technológia pedig teljes mértékben 
megszűnt. Az új beruházással jelentősen 
lecsökkentek a szállítási távolságok, 
így egy kompakt technológián gazda-

ságosabb üzemeltetés valósulhatott 
meg. 2012 után a bányában az aszfalt 
alapanyaggyártás befejeződött, az NZ-
gyártási technológiasort elbontották. 
Azóta az üzem elsősorban 0/D, FZKA, 
gépterméskő termékeket állít elő. 
Egy bánya életében mindig nagy kérdés, 
hogy mennyi az elérhető ásványvagyon. 
A 2015-ös kutatófúrások során az derült 
ki, hogy 7,7 millió köbméter földtani 
ásványvagyon van a bányatelken belül. 
Ha évi hatvanezer köbméteres kiterme-
léssel számolunk, akkor ez még több 
mint 100 évig elegendő ásványvagyont 
jelent. Ugyanebben az évben a tarcali 
üzem megszerezte az inert építési-
bontási anyagok feldolgozási engedélyét, 
így az üzem tevékenysége ezen anyagok 
feldolgozásával is bővült, hozzájárulva 
a Colas Északkő Kft. környezettudatos 
üzemeltetéséhez. A fejlesztések tovább-
ra is folytatódnak: terveink szerint idén 
megvalósul a mérlegkonténer környeze-
tének és a bányaüzembe vezető belső út 
részleges aszfaltozása.
A bányában folytatott tevékenység kö-
vetkeztében olyan élettér alakul ki, ami 
számos védett madárfajnak add otthont, 
itt fészkel többek között a fekete gólya, 
a holló és az uhu.

szöveg: Béres Dezső, Dobos József
fotó: CÉK drónfelvétel

A FELMÉRÉSEK  
ALAPJÁN  
A TARCALI BÁNYA 
ÁSVÁNYVAGYONA  
MÉG 100 ÉVIG  
ELEGENDŐ.

Földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően a Colas Északkő tarcali 
bányája képes ellátni a Nyírséget és környékét jó minőségű vulkáni 
alapanyagokkal. Története során a bányának különböző alapanyagigé-
nyeknek kellett megfelelnie, ami a heterogén ásványanyag-előfordulás 
miatt gyakran bányaművelési kihívásokat jelentett. 

TARCAL: A MINE IN THE GATE 
OF THE NYÍRSÉG

  The extraction of rocks in the Cseke Valley of 
Tokaj’s Kopasz Hill was started by the Trachit Művek 
corporation in 1884. Before World War II, manual 
labour was used in a number of smaller quarries 
to manufacture various stone products, and 
mechanisation picked up only in the 1950s. The 
developments were preceded by an assessment 
of the mineral resources, which led the experts to 
open three separate mines – today, only mine I is 
operational among the three. In order to transport 
the extracted materials from the quarries to the 
processing plant adjacent to the nearby railway line, 
a cableway was also installed in the following years. 
At the same time, the first cone crushers were 
commissioned, which were capable of producing 
NZ-grade aggregates for asphalt-mixing purposes. 
Owing to continuous development, the plant 
reached its final layout in 1963, which remained vir-
tually unaltered until 2002. During these years, ma-
terials from the three mines were transferred to the 
processing technology set up in the middle section. 
From there, the pre-crushed stone was delivered 
for further processing on a long system of conveyor 
belts. In 2003, the processing plant was relocated 
directly to mine I, while the old pieces of machinery 
were permanently decommissioned. The new in-
vestments cut transport distances, which resulted 
in a rather compact system, and consequently, 
more cost-effective production. 2012 saw the 
discontinuation of asphalt aggregate production 
in the quarry, when the NZ production line was 
dismantled. Since then, the plant has re-focused its 
activities to manufacturing mainly 0/D, FZKA and 
machine-sorted natural stone products.
The quantity of available mineral resources 
is always a cardinal question in the life of any 
mine. In 2015, research drillings revealed that 
7.7 million cubic metres of resources were located 
within the mining plot. Calculating with an annual 
extraction quantity of 60,000 cubic metres, this 
leaves enough minerals for over 100 years. In the 
same year, the Tarcal facility obtained a permit for 
processing inert construction waste – therefore, 
the plant’s scope of activities was broadened, while 
also contributing to the eco-conscious operation 
of Colas Északkő Kft. Of course, the developments 
did not stop there: according to our plans, the area 
surrounding the weighbridge container and a part 
of the internal road leading to the main mining plant 
will receive asphalt pavement this year.
As an interesting side effect, the mining operations 
created a habitat favoured by several species of 
protected birds, including nesting places for black 
storks, ravens and eagle owls.

COLAS ÉSZAKKŐ-BÁNYÁK – 4. RÉSZ

TARCAL: BÁNYA A 
NYÍRSÉG KAPUJÁBAN
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kumentált kiadásáról, és rendszeresen 
képviseli kollégái munkabiztonsággal 
összefüggő fejlesztési javaslatait a témá-
ban megtartott megbeszéléseken. 
 
A díjazottak az év végi ünnepségek kere-
tében kapták meg az oklevelet, valamint 
a hozzá tartozó jutalmakat. Mindannyiuk 
munkáját, hozzáállását ezúton is köszön-
jük, az elismeréshez pedig gratulálunk!

SAFETY DÍJ 

2017-BEN 

MUNKAVÉDELEM 
TERÜLETÉN NYÚJTOTT 

KIMAGASLÓ 
TEVÉKENYSÉGÉÉRT!

szöveg: Domján Adél, Kertész Viktória
fotó: Csík Zoltán, Thinkstock

A Colas magyarországi cégcsoportja munka-
védelmi szempontból újabb mérföldkőhöz  
érkezett, hiszen tavaly adtuk át első ízben  
a Safety-díjakat.

A POZITÍV PÉLDA 
FONTOSSÁGA

A hazai cégcsoportban először 2017. 
év végén átadott elismerésben a Colas 
magyarországi cégcsoportjának minden 
vállalatából egy fizikai és egy műszaki 
munkavállaló részesülhet, aki a mun-
kavédelem területén pozitív példával 
járt elöl az év során. Pozitív példának 
számít minden olyan cselekedet vagy 
szemléletmód, amely a cégcsoporton 
belüli és kívüli munkavédelmi normák-
hoz, szabályokhoz képest előremutat, 
követendő, legyen az cselekedet vagy 
gondolkodásmód.
A 2017-es évben két-két kolléga nyerte 
el az elismerést a Colas Északkő Kft. 
és a Colas Út Zrt. munkatársai közül. 

A Colas Északkő Kft. díjazottja műsza-
ki területen: Szandai Kornél Nándor
Kornél technológiai irányítóként dolgozik 
a Nógrádkövesd bányaüzemben 2014 
márciusa óta, ugyanitt ellátja a bányá-
szati felügyeletet is, a szobi üzemben 
pedig a gépészeti felügyeletet. Megbíz-
ható, elkötelezett munkatársunk, aki a 
Colas Északkő Kft. által támasztott mun-
kavédelmi és környezetvédelmi előíráso-
kat a munkája során mindig szem előtt 
tartja. A termelésirányítási rendszert 
teljes egészében ismeri, mindennapi 
munkáját nagyfokú odafigyeléssel végzi. 

Javaslataival a rendszer hatékonysá-
gának fejlesztésére törekszik, ezzel is 
növelve a munkabiztonságot. Fiatal mun-
kavállalóként a többieket is segíti az új 
munkavédelmi előírások megismerteté-
sével, az új EVE eszközök beszerzésekor 
az elsők között kezdi el azok alkalmazá-
sát. A Safety weekek alkalmával tartott 
munkabiztonsági tematikájú gyakorlatok 
aktív résztvevője, segítője.

A Colas Északkő Kft. díjazottja  
fizikai területen: Bekényi József 
József termelésirányító a tarcali bánya-
üzemben 2016 márciusa óta, emellett 
ő látja el az üzem bányászati felügyeletét 
is. A Colas Északkőnél közel 30 éve dol-
gozik, munkája során a bányaüzemi tevé-
kenységek irányításával, az üzemegység 
fizikai munkavállalóinak és alvállalkozói-
nak irányításával és munkájuk koordiná-
lásával foglalkozik. Megoldásközpontú 
gondolkodásával és jó kommunikációs 

készségével segíti az üzemegység műkö-
dését. Fejlesztés iránti igénye kimagasló, 
nagyfokú igényessége a munkahelyi rend 
iránt motiváló a többi dolgozónak is.

A Colas Út Zrt. díjazottja  
műszaki területen: Dajkó Dénes 
Dénes telepvezetői feladatait a mun-
kabiztonsági előírások példamutató és 
maradéktalan betartásával és betartatá-
sával végzi. Az irányítása alá tartozó te-
rületen évek óta kimagasló eredmények 
születnek a különböző munkavédelmi 
ellenőrzések, auditok és bejárások 
alkalmával.

A Colas Út Zrt. díjazottja  
fizikai területen: Bognár Szabolcs
Szabolcs munkaköri teendői mellett 
lelkiismeretesen végzi MEBIR-megbízotti 
többletfeladatait. Illetékességi területén 
precízen gondoskodik az egyéni védőesz-
közök és a munkaruhák megfelelően do-

  Last year marked an important milestone 
in the health and safety activities of the Hungarian 
Colas Group, as we finally had the opportunity 
to present our own Safety Awards. From each 
subsidiary of the Hungarian branch of the Group, 
one physical and one technical employee are 
rewarded, who have inspired their colleagues 
through a positive example in the given year.  
All progressive acts or attitudes that add to the  
internal and statutory H&S standards are per-
ceived as positive examples. Setting a course to 
be followed is important – regardless whether  
it is done by means of a concrete act or a mindset.
In 2017, the prize was presented to two of our 
co-workers from Colas Északkő Kft., and two 
colleagues from Colas Út Zrt.

Awardee of Colas Északkő Kft.  
in the technical field: Kornél Nándor Szandai
Kornél has been working as a technological 
controller in the Nógrádkövesd mining plant since 
March 2014. Simultaneously, he fulfils mining 
supervisory duties in the same facility, and also 
acts as equipment supervisor in the Szob quarry. 

Awardee of Colas Északkő Kft.  
in the physical field: József Bekényi 
József has been a production controller in the 
Tarcal mine since March 2016, and he is also 
responsible for the mining supervision of the 
facility. He has been with Colas Északkő for 
almost 30 years, and – besides the management 
of mining activities – his job entails the oversight 
and coordination of the plant’s physical workers 
and subcontractors.

Awardee of Colas Út Zrt. in the technical field: 
Dénes Dajkó 
Dénes is performing his duties as plant manager 
with an exemplary and flawless adherence to 
occupational safety regulations, while he requires 
the same from his subordinates.

Awardee of Colas Út Zrt. in the physical field: 
Szabolcs Bognár
Besides his day-to-day responsibilities on the 
job, Szabolcs is committed to his extra duties as 
OHSAS representative.

The awardees received their certificates and the 
related gifts as part of the year-end celebrations 
at the company. We would like to thank them for 
their work and dedication, and we congratulate 
them for the recognition.

THE IMPORTANCE OF POSITIVE EXAMPLES
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fejlesztőktől és a gazdáktól is. A stabil 
gazdaság kialakításában kulcsszerepet 
játszik a mezőgazdasági termelés 
minőségének javítása, ráadásul az 
ágazat exporttevékenységét is át kell 
alakítani alapanyag helyett feldolgozott 
termékekre – hangzott el.
Nemes Gábor, a Colas Északkő értékesí-
tő kollégája előadásában hangsúlyozta 
a hazai ásványvagyon fontos szerepét 
a rossz vízháztartású és savas kémhatá-
sú termőföldek esetében, és bemutatta, 
hogy mi áll a széles körű alkalmazás 
útjába. Az egyik legjelentősebb indok a 
megfelelő finanszírozás hiánya, amelyre 
azonban készítettünk a miniszter úr ko-
rábbi felkérésére egy javaslatot, hogyan 
illeszthető be az ásványi anyagok 
felhasználása a jelenlegi támogatási 
rendszerbe. 

szöveg: Nemes Gábor
fotó: Bőhm Balázs, dr. Kertész Botond

A Colas Északkő az 1980-as évek 
második felétől nagy energiát fordít 
a bodrogkeresztúri riolittufa alternatív 
felhasználásának kutatására, melyek 
között az egyik lehetőség a mezőgazda-
sági alkalmazás. Szerkezeténél fogva, 
a zeolitrács segítségével 25-30 százalék 
nedvességet képes megkötni és leadni, 
valamint saját pH-értékével (>7,9) a 
savanyú kémhatású területeknek javítja 
a tápanyag-gazdálkodást. Ehhez még 
mikroelem-tartalmával is hozzájárul, 
ugyanis nyomelemekben gazdag, melyek 
dinamikusan tudják biztosítani bármely 
kultúra szükségleteit. A szerkezetileg 
nem megfelelő talajok kötöttségi szintjét 
szemcsésségével az optimális tarto-
mányba képes elmozdítani. Továbbá a 
komposztkészítés egyik alkotóeleme-
ként is alkalmazzák már vízművek és 
gazdálkodók is.
Az egész napos eseménynek a Föld-
művelésügyi Minisztérium Darányi 
Ignác-terme adott helyet, amelyen 
kísérőrendezvényként az előadók kiállí-
tási lehetőséget is kaptak. A meghívott 
vendégek között egyetemi oktatók, 
kutatók, mezőgazdasági szakemberek 
és gyártók képviselői szerepeltek, 
az előadásokra pedig nagyjából két-
százötvenen voltak kíváncsiak. 
A konferenciát dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter nyitotta meg, 
aki hangsúlyozta, hogy az állandó és 
széles körű problémát jelentő aszály 
megoldási lehetőségeket követel a 

A Földművelésügyi Minisztérium január 16-án tartotta az alternatív  
vízgazdálkodási módszerekkel foglalkozó konferenciáját, amelyre a  
Colas Északkő kollégáját, Nemes Gábort is meghívták az előadók közé.

TALAJNEDVESSÉG-MEGŐRZŐ 

MÓDSZEREK 
A MEZŐGAZDASÁGBAN

ALTERNATIVE MEANS OF 
PRESERVING SOIL MOISTURE

  The Hungarian Ministry of Agricul-
ture held its conference on alternative 
water-management methods on 16 January, 
and our colleague from Colas Északkő, Gábor 
Nemes, was invited to hold a presentation.
Since the second half of the 1980s, Colas 
Északkő has put immense efforts into 
research concerning alternative applications 
for rhyolite-tuff extracted at Bodrogkeresztúr. 
As the material is capable of absorbing and 
subsequently releasing 25-30% of moisture 
through its zeolite framework, and – thanks 
to its own pH value (> 7.9) – improves the 
nutrient supply of very strongly acidic soils, 
agriculture is one of the potential areas of 
application. Zeolite is also rich in trace ele-
ments, which makes it capable of fulfilling the 
nutrient needs of any plant culture. Moreover, 
its granular composition makes it suitable for 
optimising the structure of overly loose soils. 
As a further application, water-management 
companies and agricultural experts often use 
zeolite as an ingredient for making compost.
The conference was opened by the Minister of 
Agriculture, Dr. Sándor Fazekas, who empha-
sised that constant drought created a com-
plex problem, which requires the cooperation 
of developers and farmers for coming up with 
adequate solutions. Improving the quality 
of agricultural production is key in forming 
a stable economy, and the sector’s export 
should also be re-focused from unprocessed 
to processed products, he warned.
In his presentation, Gábor Nemes, the sales 
representative of Colas Északkő, underlined 
the importance of Hungary’s mineral resourc-
es regarding the treatment of soils with poor 
water management and acidic pH values, and 
he also talked about the main obstacles that 
hinder widespread application. One such fac-
tor is the lack of proper financing. Following 
the request of the Minister, we have prepared 
a proposal on ways to integrate the use of 
minerals into the existing subsidy system.
In the breaks of the programme and after 
the event, we had a chance to consult with 
the gathered professionals, who started dia-
logues in connection with a number of topics, 
and the resulting cooperation may open 
numerous possibilities for Bodrogkeresztúr 
rhyolite-tuff in the future.

A szünetekben és a rendezvény után 
volt lehetőség konzultálni a jelen lévő 
szakemberekkel, így több témában is 
elindulhatott a párbeszéd, ami a jövőben 
számos lehetőséget nyithat meg a 
mezőgazdaságban a bodrogkeresztúri 
riolittufa előtt.

LEGFONTOSABB,  
HOGY MEGINDULJON 
EGY PÁRBESZÉD  
A BODROGKERESZTÚRI 
RIOLITTUFA ALTERNA-
TÍV FELHASZNÁLÁSI 
MÓDSZEREIRŐL.
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döntetlennel és egy vereséggel zárta a 
csoportkört, így sajnos nem jutott tovább 
az egyenes kieséses szakaszba, amelyet 
végül a francia Team Midi-Med csapata 
nyert meg.
A futóváltók tagjainak különböző távokat 
(1000 méter, 800 méter, 600 méter, 
400 méter és 200 méter) teljesítve 
kellett összesen három kilométert futni. 
A férfiak csapata az első két körben 
10'53''5 és 10'15''8- as idővel érkezett 
a harmadik futamba, ahol 9'30''6-ra 
sikerült javítani idejüket, de így is csak 
a 12. helyen tudták zárni a napot.  
A második napon a helyosztón sajnos 
nem jött ki jól a lépés, így végül 9'41''0-
ás idővel csak a 11. helyen zárták a 
versenyt. A férfiak küzdelmét 8’17”6-os 
idővel a francia Centre-Ouest csapata 
nyerte.
Az első napon a hölgyek 12'44''1-gyel 
kezdtek, majd a második körben 12'0''5-
re javítottak, de még ezen is tudtak javí-
tani a harmadik körben, ahol 11'35''4-es 
idővel a második helyen zárták a napot.  
A következő napon a hölgyek tovább  
javítva időeredményükön 11'29''7-es idő-
vel megfutották az addigi legjobb idejüket, 
ami összetettben az 5. helyre volt elegen-
dő. A győztes 11’1”6-os idővel a francia 
Rhone-Alpes/Auvergne csapata lett.

szöveg: Szakács-Fehérváry Gábor
fotó: Kelemen Gergő, Stummer Ernő

A MAGYAR  
CSAPAT  
EGY NAPPAL  
AZ INDULÁS  
ELŐTT EGÉSZÜLT  
KI ÖT FŐRE.

A Colas Team Cup ötlete 2017 tavaszán 
született meg a párizsi cégközpontban. 
A sporteseményt a Colas SA elnök- 
vezérigazgatója, Hervé Le Bouc úr indí-
totta útjára. „Gyorsabban, erősebben, 
együtt” – ez lett a nemzetközi bajnokság 
jelmondata, melyre a világ minden  
tájáról jelentkeztek Colas-dolgozók.
Futásban és kispályás labdarúgásban 
lehetett nevezni a sporteseményre, 
melynek regionális selejtezői tavaly 
ősszel értek véget. Hat francia és hat 
nemzetközi régióból (Amerika, Észak-
Európa, Közép- Európa, Afrika és Közel-
Kelet, Karibi térség és Indiai-óceán, 
illetve Ázsia-Óceánia) jutottak tovább a 
versenyzők, akik idén február 7–8. között 
a párizsi INSEP sportközpontban méret-
hették össze tudásukat a Colas Team 
Cup-döntőben.
Futásban az egyes régiók legjobb öt férfi 
és legjobb öt női futója alkotott egy váltó-
csapatot. A tavalyi kvalifikációt a valamely 
helyi hivatalos versenyen futott legjobb tíz 
kilométeres, félmaratoni vagy maratoni 
időeredmény határozta meg, fociban 
pedig a regionális győzelem jelentette a 
továbbjutást a párizsi döntőbe. A közép-
európai csapatot a férfiak közül a cseh 
Michal Krysl, a szlovén Bostjan Kranjcec, 
illetve Kiss Róbert, Stummer Ernő és 
Kelemen Gergő képviselték; a női csapat 
tagjai pedig a cseh Eva Blazkova, a horvát 
Marija Ugarkovic és Lana Banicek, illetve 
Bán Éva és Balogh Annamária voltak. 
Meglepetés is érte a csapatot, hiszen 
Kelemen Gergő egy nappal az indulás 
előtt tudta meg, hogy helyettesítenie kell 
az időközben megbetegedett szlovén 
futót, David Zinkot, így végül négy helyett 
öt magyar futó utazott Párizsba.
Labdarúgásban a régiót képviselő 
cseh csapat egy győzelemmel, egy 

A TÍZFŐS KÖZÉP-EURÓPAI CSAPATBAN ÖT MAGYAR KOLLÉGA ÁLLT 
RAJTHOZ A COLAS ELSŐ ÍZBEN MEGRENDEZETT SPORTVERSENYÉN, 
AMELYNEK JEAN-PIERRE PAPIN, A FRANCIA VÁLOGATOTT EGYKORI 
TAGJA VOLT A FŐVÉDNÖKE.

COLAS TEAM CUP-
DÖNTŐK PÁRIZSBAN

COLAS TEAM CUP FINALS IN PARIS

  Ultimately, five Hungarian 
colleagues took to the start line in the 
ten-strong Central European team at the 
first Colas Team Cup finals. The event was 
sponsored by former French international 
football player Jean-Pierre Papin.
Following the conclusion of the regional 
qualifiers last autumn, entries to the 
tournament were awaited in running and 
five-a-side football. Competitors went 
through from six French and six interna-
tional regions to match up their skills in 
the international Colas Team Cup finals 
held in the INSEP sporting centre of Paris 
on 7 and 8 February 2018.
In running, the five best male and five 
best female contestants from each region 
formed relay teams. The Central European 
squads were made up by Czech Michal 
Krysl, Slovenian Bostjan Kranjcec, and 
Hungarians Róbert Kiss, Ernő Stummer 
and Gergő Kelemen in the men’s event, 
and by Czech Eva Blazkova, Croatians 
Marija Ugarkovic and Lana Banicek, and 
Hungarians Éva Bán and Annamária Balogh 
among the women.
The relay team members had to cover 
various distances, running a total of 3 
kilometres. The men’s team came in with 
a 9’30”6 result, and went to the B-finals, 
where they clinched the 11th place.  
With a result of 8’17”6, the men’s race  
was won by the French Centre-Ouest team.
On the first day, the ladies’ side finished 
on top of their qualifying group. They went 
on to the clash for medals in second place, 
with a time of 11’35”4, where they man-
aged to turn up the pace, and the 11’29”7 
result was enough for the 5th place, while 
the race was won by the Rhone-Alpes / 
Auvergne team from France, who clocked 
a 11’1”6 time.

„Hatalmas élmény volt a világ minden tájáról érkező 
emberekkel találkozni, akikkel mégis volt egy közös 
kapcsolódási pont: a cég, ahol dolgozunk.”

Balogh Annamária

„A versenyen mindannyian a maximu-
mot hoztuk ki magunkból, és remek 
érzés volt, hogy a fél nappal korábban 
megismert cseh, horvát vagy szlovén 
kollégák is pillanatok alatt olyan csa-
pattársakká váltak, mintha évek óta 
ismernénk egymást.”

Stummer Ernő

„A szervezők olyan hangulatot tudtak 
teremteni, hogy valóban úgy éreztük 
magunkat, mintha az olimpiai aranyért 
futnánk. Köszönöm, hogy részt  
vehettem!”

Kelemen Gergő
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az OMV képviseletében Markus Spiegl 
követte, aki az OMV-ben folyó fejleszté-
sekről tájékoztatta a hallgatóságot. 
A délutáni szekció levezető elnöke, 
Puchard Zoltán technológiai igazgató 
egy régi ismerőst, Xavier Carbonneau-t, 
invitálta a pulpitushoz, aki az európai 
szabványosításról tartott előadást. 
Őt követte Szerencsi Gábor a Magyar 
Közúttól Innovációs projektlehetősé-
gek és a szabályozás helyzete című 

szöveg: Szakács-Fehérváry Gábor
fotó: HAPA, Veress Tibor 

A RENDEZVÉNYEN  
MUTATTÁK BE  
A 150 ÉVES A MAGYAR 
ASZFALTÚTÉPÍTÉS 
CÍMŰ TÖRTÉNELMI 
SZAKKÖNYVET.

2018. február 20–21-én rendezték 
meg a Magyar Aszfaltipari Egyesülés, 
a HAPA (Hungarian Asphalt Pavement 
Association) éves konferenciáját a 
siófoki Hotel Azúrban. A rendezvényen 
dr. Törőcsik Frigyes mutatta be a Magyar 
Aszfaltipari Egyesülés új könyvét, mely 
a 150 éves a magyar aszfaltútépítés 
címet viseli. A rendkívül átfogó, 550 
oldalas kiadvány készítéséhez a mi kol-
légáink is hozzájárultak: Roszik Gábor 
főtechnológus a kilencedik, Meleg 
újrahasznosító eljárások című fejezetet, 
Puchard Zoltán technológiai igazgató 
pedig a tizenharmadik, Az aszfaltútépí-
tés jövője című fejezetet írta. 
Idén is rendkívül sokszínűek voltak a 
konferencia által felölelt témák. Az első 
napon Thoroczkay Zsolt, a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium főosztályvezetője 
a megújuló útügyi szabályozásról tartott 
előadást, majd Mikesz Csaba, a Magyar 
Közút műszaki vezérigazgató-helyettese 
az országos közúthálózat felújítási lehe-
tőségeiről beszélt. A Colas kollégái kö-
zül elsőként Guillaume Bastien, a CED 
üzletfejlesztési igazgatójának előadását 
hallhatta a közönség Pályaszerkezetek 
a privát piacon, értékarányos új techno-
lógiák címmel. Őt követte dr. Almássy 
Kornél, a Budapest Közút vezérigazgató-
jának Innováció a Budapest Közút Zrt.-
nél című előadása. A TOTAL Marketing 
Services képviseletében Mouhamad 
Mouazen tartott előadást A regeneráló 
anyag segítő hatása az újrahasznosított 
aszfalt gyártásában címmel, őt pedig 

IDÉN TÖBB MINT HÁROMSZÁZ RÉSZTVEVŐ TETTE TISZTELETÉT  
A TIZENKILENCEDIK ALKALOMMAL MEGRENDEZETT KONFERENCIÁN, 
AMI REKORDNAK SZÁMÍT A KÖZEL HÚSZÉVES RENDEZVÉNY  
TÖRTÉNETÉBEN.

KÖNYVBEMUTATÓ ÉS 
SZAKMAI ELŐADÁSOK 
A HAPA NEMZETKÖZI 
KONFERENCIÁN
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A második napon is számos érdekes 
előadás hangzott el, amelyek között 
jó néhányat kollégáink adtak elő. 
Ézsiás László, a Colas Északkőtől 
Újdonságok, változások és lehetőségek 
a kőanyagtermékek szabályozásában 
című előadását tartotta meg; Roszik 
Gábor főtechnológus Lehel Zoltánnal 
közösen beszámolt a HAPA Környezet-
védelmi munkacsoport munkájáról; 
Rajcsányi Ferenc minőségirányítási 
vezető pedig a VALORCOL technológia 
magyarországi alkalmazhatóságának 
vizsgálatáról tartott előadást, mellyel 
a HAPA Fiatal Mérnökök Fórumának  
második helyezettje lett. Végezetül 
Balogh Lajos főtechnológus Tomacsek 
Józseffel közösen számolt be a HAPA 
alap- és adalékanyag munkacsoport 
munkájáról.

előadásával, majd Nyíri Szabolcs a 
MAUT képviseletében A MAUT feladatai 
az útügyi szabályozásban című előadá-
sát tartotta meg. Ezt követően dr. Pallós 
Imre a szabványok változásának hazai 
helyzetéről tartott előadást, a MOL 
képviseletében pedig Szabó Szabolcs 
Pál tartott egy rendkívül érdekes 
prezentációt az olajipar kihívásairól és 
a MOL 2030-as stratégiájáról. A nap 
zárásaként az Innoteszt Kft.-től 
Kolozsvári Nándor összefoglalóját 
hallgathatták meg az érdeklődők a 
JRS workshopról, valamint a geodé-
ziai előírások várható változásáról. 
Őt két külföldi előadó, Frank Hauber 
a Rettenmaier & Söhne GmBH-tól, 
valamint az Iterchimica képviseletében 
Lorenzo Sangalli követték, akik vállala-
taikat mutatták be a résztvevőknek. 

RECORD ATTENDANCE AT THE 19TH 
INTERNATIONAL HAPA CONFERENCE 

  This year, the organisers welcomed 
318 guests to the annual conference, which 
set a record in the history of the prestigious 
event.
On 20-21 February 2018, the annual 
conference of the HAPA (Hungarian Asphalt 
Pavement Association) took place in  
Siófok’s Hotel Azúr.
The event served as the occasion for 
Dr. Frigyes Törőcsik to present the new 
book of the Hungarian Asphalt Pavement 
Association, entitled 150 Years of Hungarian 
Asphalt Road Construction. Naturally, our 
colleagues also made their contribution 
to the highly-exhaustive, 550-page pub-
lication: chief technologist Gábor Roszik 
wrote chapter 9 on hot recycling procedures, 
while technology director Zoltán Puchard 
composed chapter 13, entitled The Future of 
Asphalt Road Construction. 
Among our co-workers at Colas, Guillaume 
Bastien, the business development director 
of CED, was the first to deliver his presenta-
tion on “Pavement Management & mainte-
nance practices – international benchmark 
and last updates”. The chair of the afternoon 
session, Zoltán Puchard, had the pleasure 
of inviting a longtime acquaintance to the 
stage: the lecture of Xavier Carbonneau fo-
cused on European asphalt standardisation 
trends. 
The second day was also packed with 
exciting presentations, several of which were 
made by our colleagues. László Ézsiás of 
Colas Északkő spoke of “Novelties, changes 
and opportunities in the regulation of stone 
products”, Gábor Roszik and Zoltán Lehel 
gave account of the efforts by the Associ-
ation’s Environmental Working Group, and 
quality manager Ferenc Rajcsányi held his 
lecture on the applicability of the VALORCOL 
technology in Hungary, which earned 
him 2nd place at HAPA’s Forum of Young 
Engineers. To conclude the programme, 
chief technologist Lajos Balogh was joined 
by József Tomacsek to present a report on 
the efforts of the HAPA Raw Material and 
Additives Working Group.
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Ez a hivatásom.
Felveszem 
a felszerelésem.

És te?
 

A biztonság a Colas legfontosabb értéke! 



COLAS GYERMEKRAJZOK

Kiss Eszter: Pillangók


