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1.  SUCCESSFUL TENDERS 
AT COLAS ALTERRA
Recently, Colas Alterra Zrt. competed suc-
cessfully in the following tenders:
 BKV Budapest Public Transport Co.: 

Replacement of tram line superstructure 
on Budapest’s Grand Boulevard between 
Széna Square and Margit Street

 Budapest Sewage Works Ltd.: District 
VIII., Golgota Road

 Székesfehérvár, renovation of Fiskális 
Road, phase I – reconstruction of existing 
water line

 FŐGÁZ Budapest gas supplier: District 
XXI., Táncsics Mihály Street between 
Károli Gáspár Street and Deák Ferenc 
Street

2.  MINERS’ DAY COMMENDATIONS
The central event of the 2018 Miners’ 
Day was held on 30 August in Pécs, 
where some of our colleagues were 
also honoured. László Ézsiás, the chief 
technology engineer and quality control 
manager of Colas Északkő Kft., received 
the Minister’s Certificate of Excellence; 
Pál Nagy, the electrician and deputy 
chief technology officer of the company’s 
Nógrádkövesd plant, was recognised with 
the Distinguished Miner award; and Északkő 
CEO Zoltán Cseh received a Jubilee Plaque 
and Commemorative Medal to celebrate the 
55th anniversary of the Northern Hungarian 
Quarrying Company’s foundation. 

3.  HANDOVER OF NEW ROAD SECTION 
ON THE M4
We managed to hand over a new, 8.1-kilo-
metre-long stretch of the M4 between Cegléd-
bercel and Cegléd ahead of the associated 
interim deadline on 16 August 2018. The 
2x2-lane section forms a part of the 44-kilo-
metre-long Üllő-Cegléd leg of the road, which 
is set to be completed by the third quarter of 
2019. The recently commissioned segment 
includes two new multi-level interchanges. 
Most importantly, the handover put an end to 
detours, thus making traffic faster and safer. 
Construction works for the 14.4-kilometre-long 
Albertirsa-Cegléd section were kicked off in 
April 2017, and the 8.1 kilometres handed over 
in August is a part of this project.

4.  BYPASS ROAD FOR GYERMELYI
Gyermelyi Zrt. has been providing us with new 
orders for the third year running. Following a part 
of the company’s central agricultural complex, 
the external and internal road network, and over 
5,000 square metres of block pavement on the 
area of the factory, we closed another project in 
August: we built a bypass road in a value of over 
150 million forints. Colas hopes to continue its 
fruitful cooperation with Gyermelyi in the future.

5.  NEW ASSIGNMENTS IN MOSONMAGYARÓVÁR 
Colas Út Zrt. has been awarded the milling and 
re-paving of nine streets in the residential area 
of Mosonmagyaróvár. Following last year’s 
orders worth 45 million forints, our new contract 

signed with the local city management author-
ity amounts to 111.7 million forints in value. 
Construction works are scheduled to last from 
late August to mid-October, and will entail the 
installation of some 2,180 tonnes of asphalt.
 
6.  BIKE ROAD IN RÁBAPATONA
The technical handover of the local road-ren-
ovation works has hardly come to an end 
when we managed to secure a new job in the 
Western Hungarian village of Rábapatona. 
After refurbishing the settlement’s roads in 
the value of 160 million forints, Colas Út. Zrt. 
is set to build sidewalks and a bicycle road. 
The 55-million-forint project commenced in 
the last week of August, and works are to be 
finalised by the middle of December.

7.  MINERS’ DAY FESTIVITIES 
AT COLAS ÉSZAKKŐ
Colas Északkő organised its customary 
Miners’ Day event on 31 August 2018. This 
year, employees of the headquarters and the 
quarries celebrated together in the Visegrád 
Thermal Hotel. During the day, colleagues 
had a chance to take part in a fun footgolf 
tournament at the Kisoroszi course of the 
Hungarian Golf Club. Before supper, CEO 
Zoltán Cseh greeted the employees of the 
Colas subsidiary, and he presented nine 
of them with the Mining Service Award. 
Stand-up comedian Péter Aranyosi provided 
a cheerful atmosphere, and the day was 
closed with music and dancing.

 1. SIKERES TENDEREK A COLAS ALTERRÁNÁL
Az elmúlt időszakban a Colas Alterra Zrt. 
az alábbi pályázatokon szerepelt sikerrel:
 BKV: Nagykörúti felépítményváltás 

a Széna tér és a Margit utca között
 Fővárosi Csatornázási Művek: VIII. 

kerület, Golgota út (Delej u.–Golgota 
út 3. sz. között)

 Székesfehérvár, Fiskális út felújítása 
I. ütem – meglévő vízvezeték felújítása

 FŐGÁZ: XXI. ker., Táncsics Mihály utca 
Károli Gáspár u. és Deák Ferenc u. 
közötti szakasza

 2. BÁNYÁSZNAPI KITÜNTETÉSEK
Augusztus 30-án rendezték meg a 68. 
központi bányásznapi ünnepséget 
Pécsen, ahol kollégáink több kitüntetést 
is átvehettek. Ézsiás László, a Colas 
Északkő Kft. technológiai főmérnöke, 
MIR-vezetője „Miniszteri Elismerő 
Oklevélben”, Nagy Pál, a Colas 
Északkő Kft. nógrádkövesdi üzem 
villanyszerelője, felelős műszaki 
vezetőhelyettese „Kiváló Bányász” 
kitüntető címben és Cseh Zoltán, 
a Colas Északkő Kft. ügyvezető 
igazgatója, a tarcali kőbányászat, az 
Észak-magyarországi Kőbánya Vállalat 
alapításának 55 éves évfordulója 
alkalmából „Jubileumi plakett és 
emlékérem” kitüntetésben részesült.

 3. ÚTSZAKASZÁTADÁS AZ M4-ESEN
Sikeresen, részhatáridő előtt, 2018. 
augusztus 16-án átadtuk a forgalomnak 
az M4-es gyorsforgalmi út Cegléd bercel 
és Cegléd közötti szakaszának egy 

új, 8,1 kilométeres részét. A kétszer 
kétsávos út az Üllő és Cegléd közötti 
44 kilométer hosszú útnak a része, 
amely 2019 harmadik negyedévében 
készül el teljes hosszában. A most 
átadott szakasz részeként épült két új 
külön szintű csomópont is. Az új gyors-
forgalmi út átadásával megszűntek 
a terelések, ezáltal gyorsabb és 
bizton ságosabb lett a közlekedés. 
A kivitelezés 2017 áprilisában kezdődött 
az Albertirsa–Cegléd közötti 14,4 
kilométeres szakaszon, ennek a része 
a most átadott út is.

 4. ELKERÜLŐ UTAT ÉPÍTÜNK A GYERMELYINEK
Már harmadik éve folyamatosan 
kapunk megrendeléseket a Gyermelyi 
Zrt.-től. A központi majorhoz tartozó 
telephely, a külső és belső úthálózat, 
valamint a gyár területén megvalósult 
több mint ötezer négyzetméter 
nagyságú térkőburkolattal ellátott 
manipu lációs tér és parkoló építése 
után újabb sikeres projektet zártunk 
augusztusban: több mint 150 millió 
forint értékben építettünk elkerülő utat. 
Reményeink szerint a továbbiakban is 
folytatódik a cégek közötti gyümölcsöző 
együttműködés.

 5. ÚJABB MOSONMAGYARÓVÁRI 
 MEGRENDELÉSEK 
Kilenc lakóutca marásos-aszfalto-
zásos technológiával történő út-
felújítását nyerte el a Colas Út Zrt. 
Moson magyaróváron. Az előző évi 
mintegy 45 millió forintos összértékű 

megrendelésekkel szemben az idei 
évre a helyi városüzemeltetővel kötött 
szerződéses állományunk már 111,7 
millió forint összértékű. A kivitelezési 
munkák augusztus végétől október 
középig tartanak, amely során nagyjá-
ból 2180 tonna aszfaltot építünk be. 

 6. KERÉKPÁRÚT RÁBAPATONÁN
Az útfelújítási munkák műszaki 
átadása még be sem fejeződött, de 
máris egy újabb projektet nyertünk el 
sikeresen Rábapatona településen. 
A korábbi 160 millió forintos útfelújítási 
munkák után ezúttal egy kerékpárút 
és járda kivitelezését fogja végezni 
a Colas Út Zrt. Az 55 millió forintos 
projekt augusztus végén kezdődött 
és a kivitelezés egészen december 
közepéig fog tartani.

 7. BÁNYÁSZNAP A COLAS ÉSZAKKŐNÉL
2018. augusztus 31-én tartotta meg 
hagyományos bányásznapi ünnepségét 
az Északkő leányvállalata. Idén az 
üzemek és a központ dolgozói közösen 
vettek részt a visegrádi Thermál 
Hotelben az ünnepségen. Napközben 
játékos footgolfvetélkedőt tartottak 
a dolgozóknak a Magyar Golf Klub 
kisoroszi parkjában. Az esti vacsorán 
Cseh Zoltán ügyvezető köszöntötte 
a CÉK munkavállalóit, majd átadta 
minden üzemben összesen kilenc 
dolgozónak a Bányászati Szolgálati 
oklevelet. Aranyosi Péter humorista 
gondoskodott a jó hangulatról, az este 
zenés-táncos mulatozással zárult.
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interjú: Szakács–Fehérváry Gábor
fotó: Nagy Balázs
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DELAVENNE-NEL

Aurélien Delavenne a Nanterre-i 
Egyetem jogi karára járt, ahol üzleti 
jog szakirányon végzett. Diplomája 
megszerzését követően egy évet 
Londonban töltött, Franciaországba 
hazatérve egy ügyvédi irodánál 
volt gyakornok, majd beosztott jog-
tanácsosként egy francia vasútépítő 
vállalatnál helyezkedett el. 2007-től 
erősíti a Colas csapatát. 

MOZAIK: Hogyan kezdődött Colasos 
pályafutása, milyen posztokat töltött 
be a cégnél? 
AURÉLIEN DELAVENNE: Elsőként 
a SPAC csapatánál, a Colas üzleti 
hálózat fejlesztésre szakosodott leány-
vállalatánál kezdtem dolgozni, ahol házon 
belüli ügyvédként főleg nagyprojektekkel 
foglalkoztam. Innen kerültem a Colas 
Közép-Európához jogi igazgatóként 

2013 júniusában, 2018 márciusa óta 
pedig a Colas Europe jogi igazgatójának 
pozícióját töltöm be.

M.: Melyek a legfőbb feladatai a Colas 
Europe jogi igazgatójaként, compliance 
vezetőjeként?
A. D.: A Colas Europe jogi igazgatójaként 
a jogi, szerződéses és törvényességi 
ügyekért felelek, tehát nagyon sok 
feladatom van, amelyek igen változa-
tosak is. Ha röviden akarom össze-
foglalni: támogatás, ellenőrzés és 
menedzsment. 
Az egyik fő feladatom a Colas 
leányvállalatainak támogatása 
a napi jogi ügyekkel kapcsolatban, 
legyen szó a jog bármely területéről 
(szerződések, büntetőjog, etikai 
kérdések stb.). E tevékenység során 
általában a jogi osztályokkal állok 
közvetlen kapcsolatban, de ha a helyzet 
úgy kívánja, más részlegek munkáját 
is szoktam segíteni. A szerződés-

A Colas Europe jogi igazgatójával a jelenlegi 
feladatokról, a korrupcióellenes törekvésekről 
és a jövőbeli tervekről is beszélgettünk. 
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auditok, visszásságok jelzése), emellett 
pedig pontos szabályokat szabnak 
meg a korrupció kockázatát magukban 
hordozó gyakorlatok terén (ajándékozás 
és meghívások, szponzorálás és 
támogatás, politikai támogatások, 
lobbi tevékenység és üzleti közvetítők). 
A cégcsoport alkalma zottainak tisztában 
kell lenniük ezekkel az irány elvekkel 
és szabályokkal, beleértve a helyi 
korrupcióellenes jog szabályokat, 
ezért tart képzéseket a megfelelőségi 
vezető a megfelelőségi programok 
bevezetésekor, melyet a helyi jogi 
osztályok által szervezett további 
rendszeres képzések követnek. 

M.: Milyen változásokat fog hozni 
a One Colas projekt az ön munka körére 
nézve?
A. D.: A One Colas projekt egy rendkívül 
ambiciózus stratégiai üzleti terv, melyből 
a jogászoknak feltétlenül részt kell 
vállalniuk. Ami azt illeti, közvetlenül 
vagy közvetett módon a jogászok már 
most is foglalkoznak a One Colas részét 
képező projektek többségével (fúziók és 
felvásárlások, bányák, vagyontárgyak 
értékének optimalizálása stb.). 
Meggyőződésem, hogy a One Colas 
tökéletes alkalom lesz számunkra, 
hogy megmutassuk – és érzékeltessük 
a többi részleggel –, hogy nem pusztán 
a jogi ügyekkel foglalkozó szakemberek 
vagyunk, hanem üzleti partnerek, akik 
a többi kollégához hasonlóan a Colas 
csoport jövőjét tartják szem előtt.

töltöttem ebben a pozícióban, azt kell 
mondanom, hogy a helyi jogi szokások 
viszonylag erősek maradtak, különösen 
ami a bíróságok rendszerét illeti.

M.: Melyek a Colas korrupció ellenes 
törekvéseinek alapjai?
A. D.: Amint a korrupcióellenes 
programban és az etikai kódexben 
feketén-fehéren le van írva, a korrupt 
gyakorlatok teljesen ellentétesek 
a cég csoport értékeivel és etikai 
elveivel. A korrupt gyakorlatok minden 
formájának elutasítása a csoport 
összes munka vállalója számára 
alapvető kötelesség. Ennek érdekében 
a compliance programok lefektetnek 
bizonyos magatartásbeli irányelveket, 
bevezetendő belső folyamatokat 
(képzések, tájékoztatás, megfelelőségi 
vezető kinevezése, prevenció és 
felderítés, kockázatok feltérképezése, 

csapat az egyik legnagyobb a Colas 
csoporton belül. A csaknem 35 jogászból 
és contract managerből álló csoport 
vezetése igazi kihívás, de mivel a csapat 
tagjai remekül végzik a munkájukat, ez 
a kötelesség már-már élvezet.

M.: Ahány ország, annyiféle szokás, 
előírás és jogi háttér. Hogy tudja ezeket 
egyetlen ember összefogni?
A. D.: Nem könnyű válaszolni erre 
a kérdésre, és ha belemennék 
a részletekbe, megtelne a válasszal 
az egész Mozaik. Röviden azt 
mondhatom, hogy az Európai Unió 
tagjaiként a tagállamoknak helyi szinten 
igazodniuk kell az EU-s direktívákhoz és 
rendelkezésekhez – vegyük példának az 
unió általános adatvédelmi rendeletét, 
a GDPR-t. Emellett persze a tagállamok 
egyes területeken rendelkeznek bizonyos 
fokú önállósággal, és miután 5 évet 

INTERVIEW WITH AURÉLIEN DELAVENNE, LEGAL MANAGER OF COLAS EUROPE

  Aurélien Delavenne studied law at 
the Nanterre University, where he graduated 
with a master’s degree in business law.  
After earning his diploma, he spent a year 
in London. Back in France, he found a job  
as a trainee at a law firm. Subsequently,  
he was hired as junior in-house counsel 
by a French railway engineering company. 
Aurélien Delavenne has been a member of 
the Colas team since 2007. 

Mozaik: How did your career start at Colas, 
what positions did you hold over the years? 
Aurélien Delavenne: Initially, I joined SPAC, 
Colas’ subsidiary specialized in networks 
business, as an in-house lawyer mainly dedi-
cated to major projects. I transferred to Colas 
Central Europe in June 2013 as Legal Manager. 
Since March 2018, I have been working as 
the Legal Manager of Colas Europe.

M.: What are your main duties as the legal 
manager / compliance officer of Colas 
Europe?
A.D.: As a Legal Manager of Colas Europe in 
charge of legal, contract management and 
compliance, my main duties are many and 
varied. I can, however, summarise them as 
follows: Assistance, Control and Management. 
Indeed, my first duty is to assist Colas’ sub-
sidiaries with their daily legal issues on every 
legal fields (contractual, criminal, ethics etc.). 
This assistance is usually provided to the local 
legal teams but it can also be delivered to 
other departments depending on the situation. 
The job done in terms of Contract Manage-
ment is a good example: together with William 
Butler (Contract Manager of Colas Europe) we 
are directly assisting the projects teams to 
solve or mitigate the issues faced on sites. 
The Control’s duty mainly consists of taking 
care of Colas Group policies/instructions 
proper implementation, application and 
respect. Compliance is for instance part of 
such duty: after implementation of Bouygues 
Compliance Programs in Europe this year, 
it will be part of my duties, as Compliance 
Officer, to check that key principles and pro-
cesses instructed by Colas Group are properly 
implemented and respected. 
Last but not least is the Management’s duty: 
The Legal and Contract Management team 
in Europe is one of the biggest of the Colas 
Group. With almost 35 lawyers and contract 
managers, management of such a team is 
a real challenge, but as my teammates are 
great, such duty is a real pleasure!

M.: Many countries have different legal 
habits, regulations and background.  
How can one unify them all?
A.D.: That’s not an easy question and I would 
need all of Mozaik magazine to answer it! 
To do it shortly I would say that as European 
Union members, member states shall 
transpose locally the European Directives 
and apply European Regulations – as General 
Data Protection Regulation for instance. 
Members States are however keeping some 
autonomy in certain fields, and after five 
years in the area I can say that local legal 
habits remain quite strong especially in every 
judicial system.

M.: What are the cornerstones of Colas’ 
anti-corruption efforts?
A.D.: As written in black and white in the 
anti-corruption Compliance Program and in 
the Ethics Code, corrupt practices are totally 
contrary to the Group’s values and ethical 
principles. Refusal of all forms of corrupt 
practices must be a fundamental obligation for 
all employees of the Group. The Compliance 
Programmes therefore provide some guidance 
in terms of behaviour to be adopted (duty of 
understanding/care), internal processes to be 
implemented (trainings, information, appoint-
ment of compliance officer, prevention and 
detection, risk mapping, audit, whistleblowing) 
but also specific rules on practices prone to a 
risk of corruption (gift and invitation, sponsor-
ing and patronage, political funding, lobbying 
and business intermediaries). These guidance 
and rules, such as the local legal legislation 
on corruption, shall be known by the Group’s 
employees and that is the reason why trainings 
are delivered at the time of the implementation 
of the Compliance Programmes by the com-
pliance officer and later one held on a regular 
basis by local legal departments. 

M.: What will the One Colas project bring in 
the future regarding your position?
A.D.: The One Colas project is an ambitious 
business strategic plan and lawyers shall be 
part of it. In fact, lawyers are already dealing 
directly or indirectly with most of the projects 
contained in One Colas (M&A, Quarries, 
Optimising assets values etc.). However, I am 
convinced that One Colas can be the perfect 
opportunity for lawyers to show – and for other 
departments to fully understand – that we are 
not only legal experts limited to legal issues but 
also true business partners focusing, as our 
colleagues, on the future of the Colas Group. 

menedzsmenttel kapcsolatos munka 
jó példa erre: William Butlerrel, 
a Colas Europe contract managerével 
karöltve közvetlenül támogatjuk az 
egyes projektekért felelős csapatokat 
a munkaterületen felmerülő különféle 
ügyek megoldásában, kezelésében. 
Az ellenőrzési feladataim közé főként 
a Colas csoport szabályzatainak 
bevezetése, alkalmazása és betartatása 
tartozik. A megfelelőség ellenőrzése 
például e feladatok részét képezi: 
a Bouygues Megfelelőségi Programok 
idei bevezetését követően compliance 
vezetőként az én kötelességem 
meg   bizonyosodni arról, hogy a Colas 
csoport által meg követelt elvek és 
folyamatok bevezetésre kerültek-e, illetve 
érvényesülnek-e.
Végül, de nem utolsósorban a menedzs-
ment feladatokat is meg kell említenem: 
Az európai jogi és szerződés menedzsment-

A KORRUPT GYAKOR
LATOK MINDEN FORMÁ

JÁNAK ELUTASÍTÁSA 
A CSOPORT ÖSSZES 
MUNKA VÁLLALÓJA 

SZÁMÁRA ALAPVETŐ 
KÖTELESSÉG.
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Nyiri Szabolcs az elmúlt évek során 
dolgozott a Strabagnál, állt a Porr 
alkal mazásában főmérnökként, majd 
az ÉMI-nél töltött be fontos pozíciókat. 
2016-tól a Magyar Út- és Vasútügyi Tár-
saságnak is az elnöke lett. Sok év után 
végül ismét a Colashoz vezette útja.

MOZAIK: Hogyan kerültél kapcsolatba 
a Colasszal?
NYIRI SZABOLCS: A Műegyetem elvég-
zése után a Strabaghoz mentem dolgozni 
Puchard Zoltán mellé, aki nagyjából hét-
nyolc hónappal később került a Colashoz 
egy tízfős csapattal, aminek én is a tagja 
lehettem. Szeren csés vagyok, mert már 
az első gépek beüzemelésénél aktívan 
részt tudtam venni a folyamatok ban, 
ami a Colason belül is nagyon izgalmas 
időszak volt. Az itteni aktivitás leg inkább 
a francia technológiák hazai adaptáció-
jával indult.
Amikor elkezdődött az M6-os autópálya 
építése, én is leköltöztem a központi 
irodába, Pécsre, de utána családi 
okok miatt négy Colasnál eltöltött 
év után szomo  rúan, de elhagytam 
a céget. A nagyobbik gyer me kemet egy 
fővárosi iskolába írattuk be, így vissza -
kerültem Budapestre, ekkor mentem 

interjú: Szakács–Fehérváry Gábor
fotó: Nagy Balázs

el a Porr technológiai főmérnökének. 
Az itt eltöltött évek után 2011-ben azt 
éreztem, hogy szeretném magamat 
az állami oldalon is kipróbálni, így az 
ÉMI-nél kezdtem dolgozni. Itt szakmailag 
rengeteg érdekességgel és új kihívással 
találkoztam, valamint – legalábbis az első 
időszakban – több időt tudtam a csalá-
dommal tölteni. Több lépcsőfok után 2015 
májusától az ÉMI műszaki igazgatójaként 
dolgoztam. Változó létszámmal, de 
átlagosan 130 ember tartozott hozzám. 
Innen végül tavaly októberben jöttem el.
Eközben 2016 májusában a Magyar 
Út- és Vasútügyi Társaságnak elnöke 
lettem, teljes mértékben társadalmi 
megbízatásban. Büszkén mondhatom, 
hogy soha nem kaptam érte fizetést, 
és szeretném is, hogy ez így maradjon. 
Fárasztó, szakmailag viszont rendkívül 
érdekes feladat. Az elnöki megbízás 
2016-tól 2020-ig szól, majd a végén meg-
látjuk, hogy esetleg még milyen feladatok 
várhatnak rám ezen a területen. 

M.: 2018. augusztus elseje különleges 
váltás volt számodra.
NY. SZ.: Puchard Zolival már a közös 
munka előtt ismertük egymást, és ő hívott 
fel, hogy legyek az utódja. Fontos volt 

a döntésem szempontjából, hogy nagyon jó 
emlékeim voltak a Colasról, a cég minőség-
ügyhöz való hozzáállása is egyezik az érték-
rendemmel, és az sem elhanya gol ható 
tényező, hogy nagyon jó a felszereltség, 
és a laborban tényleg európai szintű 
körülmények vannak. Szakmai lag és 
embe rileg is kiváló helynek gondo lom, 
rengeteg munkatárs van laboron belül, és 
az igazgatóságon is, akiket régóta ismerek 
és felnézek rájuk, így könnye dén el tudtam 
képzelni magam újra ebben a csapatban. 
Örülök, hogy ezt más is így látta.

A leendő technológiai igazgatónak már első 
valódi munkahelye is a Colas volt, ahová  
évek múltán most tér vissza.  

INTERJÚ NYIRI   
SZABOLCCSAL 

M.: Mesélsz nekünk a csapatról? 
Mennyien vagytok jelenleg?
NY. SZ.: A csapat létszáma 65 és 70 
fő között mozog. Volt egy folyamatos 
fejlődés az elmúlt időszakban, ahogy 
a Colason belül mindenhol. Emellett 
persze volt fluktuáció is, de nagyon bízom 
abban, hogy a mostani csapat marad, 
mindegyikük nagyon értékes ember és 
számítok is rájuk.

M.: Egy ilyen átadási folyamat mindig 
nehéz időszakot jelent és sok kérdés 

merül fel a jövővel kapcsolatban. 
Hogy látod, mi az, amin változtatnál, 
mennyire tervezel a korábban kijelölt 
irányba tartani, vagy eltérni?
NY. SZ.: Az ország egyik legjobb helyén 
vagyunk, talán azt is mondanám, hogy 
sok szempontból a legjobb helyén. Erről 
beszélgettünk a francia főnökökkel is, 
hogy tulajdon képpen nem tudom azt 
mondani, hogy a legjobbá válunk, mert 
most is az egyik legjobb vagyunk. Nyilván 
nehéz összemérni, hogy a Strabag labor-
hoz vagy a Magyar Közút laborjához 

képest jobbak vagyunk-e, de azért ez egy 
ikonikus hely. Úgyhogy azt mondanám, 
hogy nagy javulásokat az ember nem tud 
ígérni, viszont igyekeznék ezt a kiváló ságot 
folyamatos fejlődés mellett megőrizni.

M.: Mi teszi jóvá ezt a helyet?
NY. SZ.: A szakmai felkészültség, 
esz köz ellátottság, emberi hozzá állás, 
rugalmasság, motiváltság és a szakmai 
felkészültség. Igyekszünk tudo má-
nyosan is frissen tartani a csapatot, Zoli 
munkáját ilyen szempontból abszolút 
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Meggyőződésem, hogy a kis forgalmú 
utak költséghatékony felújítása és 
építése kulcstéma lesz a jövőben. 
Szerintem a földútburkolási programokba 
is be kell hozni azokat a technológiákat, 
amik ezt olcsón lehetővé teszik, nyilván 
nem feledve, hogy azért a Colas súlyponti 
árbevétele mégis a nagy projektek 
komoly aszfaltozásáról szól. 

M.: Jelenleg épp az M7-es egy techno-
ló giai szempontból kiemelkedő munka.
NY. SZ.: Ez egy nagyon izgalmas munka. 
Ott a CKT rétegnek a helyszíni remixá-

etalonnak tartom. Nyilván lesznek 
változások, de ezeket úgy szeretném 
véghezvinni, hogy az alapértékeink 
magva ugyanaz maradjon. Csupán 
minimális hangsúly-eltolódásokat 
tervezek a közeljövőben. Év végéig Zoli 
még teljes állásban itt van, ami igazán 
optimális átadási-átvételi folyamat: sok 
időm és lehetőségem van megismerni 
a magyar céget, a labort és az európai 
kapcsolatrendszerünket. Január 1-től 
tervezek egy minimá lisat módo sítani 
a szervezeti ábrán. Szeretném úgy 
fejleszteni a csapatot, hogy több időnk 

A SZAKMAI 
FELKÉSZÜLTSÉG, 
ESZKÖZELLÁTOTTSÁG, 
EMBERI HOZZÁÁLLÁS, 
RUGALMASSÁG, 
MOTIVÁLTSÁG ÉS 
A TUDOMÁNYOS 
FELKÉSZÜLTSÉG TESZI 
JÓVÁ EZT A HELYET.

legyen kint lenni terepen. Szeretném 
elérni, hogy a technológusok majdnem 
félidőben ott tudjanak lenni a helyszínen 
és együtt élni a munkával, látni 
azt, hogy melyik elem hogy halad, 
rendszeresen odaállni a művezető 
mellé egyeztetni. Zolin keresztül nagyon 
sok technológiai újítást hozott a Colas 
az országba francia támogatással, jó 
lenne, ha ez menne tovább, de már az 
előkészítés szakaszában is intenzíven 
együttműködve az operatív csapattal, 
hogy mindenki motivált legyen abban, 
hogy egy új technológia bejöjjön. 

  The future technology director 
had his first real job at Colas, and he has 
recently made his return to the company 
after several years of absence. 

Mozaik: How did you first get 
into touch with Colas?
Szabolcs Nyiri: After graduating from the Buda-
pest University of Technology, I started working 
under Zoltán Puchard, who put together a team 
of ten people, and I had the privilege to be one of 
them. I feel lucky, because I had the chance to 
actively participate in commissioning the very first 
pieces of equipment, and this was a very exciting 
era at Colas. Basically, local operations started 
with the adaptation of French technologies.
When the M6 Motorway project took off, I relocat-
ed to the head office in Pécs. However, with deep 
regret, I had no choice but to leave Colas after four 
years due to family reasons. My oldest child was 
admitted to a school in Budapest, which led me to 
accept a job as the chief technology engineer of 
Porr in the capital. After a couple of years in that 
role, I decided to try myself in the public sector, 
thus I ended up at ÉMI, a non-profit organisation 
for quality control and innovation in building. 
From a professional point of view, I encountered 
a lot of exciting new challenges there, and – in the 
first months, at least – I could finally devote more 
time to my family. After a series of promotions, 
I worked as the technical director of ÉMI from 
May 2015. There was always some fluctuation in 
the headcount, but on average, I was in charge of 
130 people. Ultimately, I left ÉMI in last October. 
Meanwhile, I became the president of 
the Hungarian Road and Rail Society 
in May 2016 on a social mandate.

M.: 1 August 2018 brought 
a turning point in your life.
Sz. Ny.: Zoli Puchard and I knew each other 
even before we started working alongside 
each other. He rang me up, and asked me 
to become his successor. The very warm 

memories I had in connection with Colas eased 
my decision – the company’s attitude towards 
quality also corresponds to the values I hold 
dear, while the equipment and circumstances 
are as good as in any Western European 
country. I hold Colas in very high regard both 
personally and professionally. I have many 
long-time acquaintances in the laboratory 
and at the headquarters. Since I admire these 
people, I could easily imagine myself in this 
team, and I’m glad I wasn’t the only one.

M.: Could you tell us about the team?
Sz. Ny.: The number of people on the team 
varies between 65 and 70. As everywhere 
else within Colas, the recent period has 
been characterised by steady development. 
Of course, we also experienced some 
fluctuation, but I trust that the current team 
will stick together – all members are extremely 
valuable, and I am really counting on them.

M.: Such a transition is always a complicated 
period, and a number of questions tend to 
come up about the future. What would you like 
to change – do you intend to stay on the beaten 
path or move things into a new direction?
Sz. Ny.: We are in one of the best positions 
within the country, or perhaps even the very best 
position from many aspects. I had a conversation 
about this with the French management, and 
I couldn’t promise them to become number one, 
as we are already one of the best. Obviously, it is 
hard to compare us with other major laboratories 
in Hungary, but the Colas lab is definitely an iconic 
place. This is the reason one cannot promise great 
improvements, but I definitely intend to retain 
this excellence through constant development.

M.: What are the factors 
behind this excellence?
Sz. Ny.: Professional preparedness, the quality 
and range of equipment, the right attitude, 
flexibility, motivation and scientific proficiency.

We are devoted to keep the team up-to-date from 
a scientific point of view, and I consider Zoli’s work 
absolutely exemplary in this respect. There will be 
some changes, but I wish to implement those in 
a way to retain our core values. To put it another 
way, I’m only planning on a slight adjustment of 
focus, and I would like the team to have more time 
for fieldwork. I am convinced that building and 
renovating low-traffic roads in a cost-efficient 
way will become a crucial topic in the near future. 
At the moment, the paving of dirt roads is on the 
table in Hungary, and technologies that enable 
the cheap renovation of minor roads could be put 
into use for this purpose. Of course, we must not 
forget that the bulk of Colas revenues come from 
extensive asphalt-paving works on major projects.

M.: How would you characterise your 
relationship with the top management 
and the French proprietors?
Ny. Sz.: A meeting with the tech director is 
held each year. I had a chance to attend this 
year’s meeting together with Zoli, and I met 
several old acquaintances. I also had a lot of 
discussions with our direct French supervisors, 
and I regard our cooperation extremely valuable.

M.: What sort of expectations 
did they put forward?
Sz. Ny.: In essence, they asked me to continue 
in the same direction, and compliance-based 
attitude in terms of quality was also a key topic.

M.: How do you spend your time off? 
I know you are a family man.
Sz. Ny.: Fortunately, my family kept growing 
bigger and bigger throughout the years. Our 
fifth child was born not long ago, so I want to 
spend every second of my free time with the 
family. However, I’m involved in an interesting 
hobby: I have been driving an ambulance for 
20 years, which entails duties at the voluntary 
ambulance service run by the Hungarian 
Charity Service of the Order of Malta.

INTERVIEW WITH SZABOLCS NYIRI 

lá  sával egy erős új alaprétegnek az 
elkészítését végezzük. Most sem volt túl 
sok lehetőség az előzetes mintavételre, 
úgyhogy amikor a maró beleáll, akkor 
látjuk azt az anyagot igazán, amit felszed. 
Ekkor lehet újra technológiát állítani vagy 
folyamatosan korrigálni. Szóval érdekes 
feladatok ezek. 

M.: Milyen viszonyt ápolsz a felső 
veze tői körrel, valamint a francia 
tulajdonosi körrel?
NY. SZ.: Minden évben van egy tech noló-
giai igazgatói meeting, idén ott tudtam lenni 
Zolival együtt és sok régi ismerős sel talál-
koztam. A francia közvetlen felette seink  kel 
sok meg beszélésem volt már, és igazán 
értékesnek látom velük az együtt működést.

M.: Milyen elvárásokat fogal maztak 
meg?
NY. SZ.: Tulajdonképpen az eddigi irá nyok 
folytatását kérték, valamint a már említett 
complience szemlélet minőségüggyel 
kap csolatos kérdése is hangsúlyos volt. 

M.: Mivel töltöd szívesen a szabadidőd? 
Mi a helyzet a családdal?
NY. SZ.: Hála az égnek, a családom folya-
ma tosan bővült, nemrég meg szüle tett 
az ötödik gyermekünk is, úgyhogy nincs 
szabad idő, amit ne velük szeretnék eltöl-
teni. Van még egy érdekesebb hobbim: 
húsz éve mentőt vezetek, ami havi egy 
szol gá latot jelent a Máltai mentőknél. 
Náluk végeztem egy mentő  ápolói tanfo-
lya mot, majd elmentem egy kis magán 
orvosi céghez, ahol elkezdtem vezetni. 
Később az OMSZ-nál vezettem hat évet, 
végül újra a Máltainál. Szeretnék több 
időt szánni arra, hogy az ottani szakmai 
tudásomat is mélyítsem.
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szöveg: Földesi Csaba, Thuróczy Lajos
fotó: Koffein Média

ELŐTÉRBEN 
A HAZAI 
ÚTFELÚJÍTÁSI 
PROGRAMOK

Jól szerepelt idén a Colas Út a Magyar Közút 
regionális útfelújítási tenderein, amelyek 
mellett még egy sztrádaszakasz megújítását 
is sikerült elnyerni.

ÚTFELÚJÍTÁSOK NYUGATON…
A Colas Út Nyugat-magyarországi 
Területi Igazgatósága eddig mintegy 
8,3 milliárd forint összértékű munkát 
nyert az MK közép-dunántúli és 
közép-magyarországi régiójában meg-
hirdetett pályázatain. A projekteket 
a 2017–2020-as időszakhoz tartozó 
Építési keret megállapodás részeként 
írták ki. A kivitelezési munkákat március 
és szeptember között 52,5 kilométer 
hosszban végeztük.
Veszprém megyében összesen 14, 
Komárom-Esztergom megyében 5,  
Fejér megyében pedig 1 szakaszt 
újítottunk fel.

A projektelemek főleg marásos-
aszfaltozásos útfelújítási munkákat 
tartalmaztak, azonban több szakaszon 
is hideg remixes technológiát kért 
a megbízó. A kivitelezés során 
összesen 138 000 tonna aszfaltot 
építettünk be, emellett mintegy 
20 000 köbméternyi aszfaltot martunk 
fel, és körülbelül 32 000 köbméter 
anyagot helyszíni újrahasznosítással, 
remixszel használtunk fel.

HÉT HÓNAP ALATT 52,5 
KILOMÉTER KÖZUTAT 

ÚJÍTOTTUNK FEL 
A KÖZÉPDUNÁNTÚLI ÉS 

KÖZÉPMAGYARORSZÁGI 
RÉGIÓBAN. 

Mintegy 32 ezer kilométer hosszú 
a hazai közút hálózat, amelynek 
fenn tartásáért és üze meltetéséért 
a Magyar Közút (MK) felel. 
A közutak állapotának javítása 
érde  kében az MK folyamatosan 
újíttatja fel a hálózatot, amelyek 
részben európai uniós, rész ben 
pedig hazai finanszírozású prog-
ramokon keresztül valósulnak 
meg. A regionális útfelújítási 
programok elsődleges célja 
a jellemzően alacsonyabb rendű, 
orszá gos közutak, valamint 
az ország határ hoz vezető 
alsóbbrendű infra  struk turális 
hálózat fejlesztése.
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…ÉS ÉSZAKON
A Colas Út Kelet-magyarországi 
Terü leti Igazgatósága szintén egy 
keret   szer ződés alapján végzi a MK 
útfelújí tási munkáit az Észak-magyar-
országi régióban. Az elmúlt két évben 
61 szakasz felújítását nyertük el, 
melyek nek össz hossza több mint 
117 kilométer.
Idén tíz útszaka szon már március 
26-án elkezdődött a kivitelezés. Azóta 
a munkaterület-átadások és a műszaki 
átadások folyamatosan váltották 
egymást. A mai napig több mint 40 
útszakasz műszaki átadása zárult 
le sikeresen, számottevő hibajavítás 
nélkül. A véghatáridő november 
vége, addig be fogjuk tudni fejezni 
a projekteket. Idén több mint 60 ezer 
tonna aszfaltot építettünk be. Ezt 
részben a Kelet-magyar országi Területi 
Igazgatóság négy saját gépláncával 
valósítottuk meg, de emellett alvállal-
kozókat is igénybe vettünk. Jelenleg is 
két saját és egy bér géplánc dolgozik 
a területen, amelyek naponta mintegy 
1000 tonna aszfaltot építenek be. 
Az útfelújítási munkákhoz jelentős 
mértékű híd felújítási munkák is kap-
csolódnak, amelyet a Colas Közle kedés -
építő végez 760 millió forint értékben.

Az építés során nagy nehézséget 
okoz, hogy a tervek és költség-
vetések nem mindig vannak össz-
hangban az elvégzendő munkákkal, 
és ezen eltérések dokumentálása 
jelentős időt és energiát igényel. 
További nehézség, hogy a munkákat 
szakaszonként kell átadni, minősíteni. 
Az útszakaszok 90 méter és 8 kilo méter 
közötti hosszúságúak. Egy átadási 
dokumentáció mindkét út esetében 
több száz oldalas, aminek össze  állítása 
idő- és energia  igényes. A jelenlegi 
készültségi állapot 60 százalék körüli, 
melynek elérésében minden közre-
működő kollégának (a munka területen 
és az irodában dolgozóknak egyaránt) 
hathatós szerepe van, sokszor munka-
időn túl és hétvégeken is dolgozva.

A COLAS ÚT ÁLTAL 
VÉGZETT 2018AS 

ÚTFELÚJÍTÁSOK 
ÖSSZ ÉRTÉKE ELÉRI 

A 6,7 MILLIÁRD 
FORINTOT AZ ÉSZAK

MAGYAR ORSZÁGI 
RÉGIÓBAN.

HUNGARIAN ROAD RENOVATION 
PROGRAMMES IN FOCUS 

  Colas Út participated successfully in 

this year’s road renovation tenders launched 

by Hungarian road operator Magyar Közút. 

In addition, the company has been tasked 

with reconstructing an important motorway 

section.

So far, the Western Hungarian Regional 

Directorate of Colas Út secured works in the 

total amount of 8.3 billion forints through 

tenders for the Central Transdanubian and 

Central Hungarian areas. Between March 

and September this year, the various jobs 

affected no less than 52.5 kilometres of 

road sections. As for the split by county, we 

remodelled 14 stretches in Veszprém, five in 

Komárom-Esztergom, and one in Fejér.

Meanwhile, the Eastern Hungarian Regional 

Directorate of Colas Út is performing works 

for Magyar Közút in Northern Hungary under 

a framework agreement. In the past two 

years, we were assigned with the reconstruc-

tion of 61 sections in an aggregate length 

of 117 kilometres. In the northern regions of 

the country, the value of road renovations 

carried out by Colas Út in 2018 reached 6.7 

billion forints.

Following another public procurement 

procedure conducted by Magyar Közút, 

the firm’s Western Hungarian Directorate 

is currently rebuilding the pavement on 

a 20-kilometre-long stretch (between 

chainages 90+398-110+700 km) of the M7 

motorway’s right carriageway in the vicinity 

of Siófok. The job was won by Colas Út with 

a bid of 3.355 billion forints. As part of 

the project, we are to profile and reinforce 

the wearing course in the passing- and 

emergency lanes. Meanwhile, a more 

complex pavement reinforcement will affect 

the driving lane, where we are building a road 

base layer from C12 concrete. Our duties 

also cover the necessary interventions 

involving the engineering structures on 

the section, such as the replacement of 

guardrails or pier-protection. We have 210 

days to wrap up the project, from which we 

intend to use up 100 days by the end of 

November, leaving the remaining works for 

2019. We intend to re-commence works in 

March, and the final deadline is the end of 

July 2019 – however, the deadline may be 

extended if weather prevents us from starting 

the works on schedule in the spring.

   FŐBB MENNYISÉGEK 

BEVÁGÁS: 119 700 m3

MARÁS: 13 910 m3 
HIDEG REMIX: 16 204 m3 

AC 22 ALAPRÉTEG (F): 14 500 t
AC22 KÖTŐRÉTEG (MF): 14 660 t

SMA11 KÖTŐRÉTEG (MF): 17 750 t
FESZÜLTSÉGMENTESÍTÉS 

HOSSZA (HIDEG REMIX): 30 km
PADKARENDEZÉS: 23 500 m2

VÍZELVEZETŐ SZEGÉLY: 9340 m 

BURKOLATFELÚJÍTÁS AZ M7ESEN
Az MK közbeszerzési eljárása alapján 
a Colas Út Nyugat-magyarországi 
Igazgatósága végzi az M7-es autópálya 
jobb oldalának burkolat felújítását Siófok 
térségében, mintegy 20 kilo méter 
hosszan (a 90+398–110+700 km 
szelvények között). Cégünk 3 milliárd 
355 millió forint szerződéses összegért 
nyerte el a munkát.
A felújítás részét képezi a kopó réteg 
profilba marása és burkolat meg erő-
sítése az előző- és a leállósávokban. 
A haladósávban méretezett aszfalt-
erősítés történik hideg remixes 
technoló giá val, amelynek során 
C12-es beton burkolatalapot építünk. 
A szakaszon található műtárgyakkal 
kapcsolatos szükséges beavatkozások 
is a feladataink közé tartoznak, 
mint például a korlát csere vagy 
pillérvédelem. A teljes 20 kilométeres 
szakaszon kopóréteget építünk 4 centi-

méteres vastagságban. A haladósávban 
ezenkívül 20 centi méteres C12/15 
beton remix alaprétegre 8 centiméteres 
AC22 aszfalt kötőréteg (mF), illetve 
8 centiméter AC22 alapréteg kerül. 
Az aszfaltot a kéthelyi keverőnk fogja 
biztosítani. 
A felújítás elvégzésére 210 nap áll 
rendelkezésünkre, amelyből idén 
körülbelül 100 napot veszünk igénybe 
november végéig, a fennmaradó munká-
kat pedig 2019 márciusában folytatjuk. 
A végső határidő – a tavaszi újrakezdés 
függvényében még változhat – 2019. 
július vége. Idén a 102+800–110+700 
kilométerszelvények között végezzük el 
a felújítást. A maradék szakaszt is két 
ütemre bontjuk. Idén a teljes jobb oldali 
pálya rendelkezésünkre áll a munka-
végzésre, 2019-ben viszont félpályás 
terelés mellett tudjuk majd csak 
a munkát elvégezni.
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még az idei év végéig forgalomba 
helyezzük az új hídszerkezetet a hozzá 
csatlakozó 300 méter hosszú útpálya-
szerkezettel együtt.

a meglévő 8,5 méter széles pályalemez 
fölé egy 10,7 méter széles új, monolit 
vasbeton pályalemezt kell elhelyezni két 
összedolgoztatott fél hídként megépítve.
A koncepció egyik gyenge láncszeme 
a félbevágott régi híd teherbírása volt. 
Az áprilisi munkaterület-átvétel után 
átfogó, roncsolásos vizsgálatoknak 
vetettük alá a hídszerkezetet, és 
megállapítottuk, hogy a szerkezet 
olyan fagyási és korróziós károkat 
szenvedett, melyek ellehetetlenítik 
a korábbi elképzeléseket. Ekkor vett 

hídszerkezet területkisajátítási 
nehézségek miatt szinte a meglévővel 
azonos alaprajzi elhelyezkedéssel épül 
meg, ami már a 2015-ös tervezéskor 
is nehézséget jelentett. A jóváhagyott 
tervek szerint a régi híd hosszanti 
félbevágásával kellett volna az új hidat 
két hídfélként a régi mellett megépíteni. 
Az új híd 1,5 méterrel magasabb 
vonalvezetésű útpályaszerkezetet vezet 
át a Sajón, megnövelt teherbírással 
és geometriakialakítással épül. 
Ez a valóságban annyit tesz, hogy 

A munkák során a 25-ös számú főút 
Ózd és Bánréve közötti szakaszán 
kell egy új műtárgyat építenünk a régi 
hídszerkezet elbontása után, miközben 
a közúti forgalmat is fenn kell tartanunk. 
A korábbi, 50 méter hosszú híd 
1949-ben épült, szerkezete már erősen 
meggyengült, és teherbírása sem felel 
meg a mai követelményeknek. További 
probléma volt, hogy a pályalemez 
alsó éle a mértékadó árvízszint alatt 
helyezkedik el, így az átépítés több 
szempontból is indokolt volt. Az új 

lényeges fordulatot a kivitelezés 
iránya, és néhány hét alatt előálltunk 
egy megkerülő út és egy ideiglenes 
híd tervével. Rövid győzködés után 
májusban megindult a tervezői munka, 
és rohamtempóban sikerült augusztus 
végére egy megkerülő utat a hozzá 
tartozó 60 méter hosszú, TMM-3 típusú 
katonai hídvető elemekre alapozott 
hidat kiépítenünk és a Közlekedési 
Hatóság által forgalomba helyeztetnünk. 
Értékes hónapok teltek el így a kivitele-
zésre rendelkezésre álló tíz hónapból, 
de közben sikerült a régi alaptestek 
kiszélesítését és megerősítését is 
elvégezni. Ebben néhány innovatív ötlet 
és a megváltoztatott építéstechnológia 
volt segítségünkre. Egy nagyobb folyami 
hidaktól kölcsönzött technológia 
helyszíni viszonyokra szabásával el 
tudtuk érni, hogy a Sajó szeszélyes 
vízállásától szinte függetlenül 
elkészül hetett az alapozás. Így a régi 

Az év első hónapjaiban a Colas Közlekedésépítő 
sikeres pályázatával elnyerte a sajópüspöki  
Sajó-híd átépítésére kiír t tendert. 

MEGÚJUL A SAJÓPÜSPÖKI
SAJÓHÍD  

szöveg: Stummer Ernő
fotó: Koffein Média

hídszerkezet biztonsággal elbonthatóvá, 
az új híd pedig egy ütemben meg épít-
hetővé vált. 
Augusztus végén megkezdődött 
a szerkezetbontás, és jelenleg is 
gyémánttechnológiás kötélvágó gépek 
szabdalják a régi híd pályalemezét. 
Célul tűztük ki, hogy az eredeti határidőt 
tartva, a kivitelezés felgyorsításával 

SAJÓ BRIDGE BEING REBUILT  
IN SAJÓPÜSPÖKI   

  In the first months of the year, Colas 
Közlekedésépítő was awarded the contract 
for reconstructing the bridge over the Sajó 
River in Sajópüspöki. The assignment 
required us to build a new structure on the 
Ózd-Bánréve section of main road 25 after 
tearing down the old bridge, while maintain-
ing continuous traffic flow. In line with the 
approved designs, the new bridge should 
have been built in two stages next to the old 
one. On the new bridge, the deck is located 
1.5 metres higher – in practice, this means 
that a new (10.7-metre-wide) monolith-rein-
forced concrete deck slab should have been 
installed above the existing (8.5-metre-wide) 
old deck.
The weakest link of the concept proved 
to be the load bearing of the old bridge. 
Subsequent to taking over the site in April, 
we subjected the structure to a wide range of 
tests, and found that it had suffered damag-
es that rendered the original plans infeasible. 
At this point, the construction process took 
a sharp turn, and we drew up a plan for a 
detour and a temporary bridge in just a few 
weeks. After convincing the decision makers, 
design works commenced in May, and by the 
end of August, we managed to build a detour 
with an adjoining 60-metre-long TMM-3 
vehicle-launched military bridge, including 
the obtainment of the necessary permits 
from the Traffic Authority. 
Meanwhile, we succeeded in widening and 
reinforcing the old foundation bodies, and – 
by adapting technologies usually applied 
in cases of larger bridges – we completed 
foundation works despite the unpredictable 
fluctuation of water levels on the Sajó. 
Consequently, it became completely safe 
to demolish the old structure, allowing us to 
build the new bridge in a single phase.
Demolition works were kicked off in late 
August, and we plan to commission the new 
structure – including the adjacent 300-me-
tre-long roadbed – by the end of 2018.

A KIVITELEZÉST 
NÉHÁNY INNOVATÍV 
ÖTLET ÉS A MEG
VÁLTOZTATOTT 
ÉPÍTÉS TECHNOLÓGIA 
SEGÍTETTE.
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Azért szerencsére volt jó időben is 
részünk, ilyenkor naponta, kétnaponta 
betonoztunk és raktuk át a falzsalu-
táblákat az új helyekre. Az újabb, jó 
minőségben elkészült medencékre 
nemcsak a Létesítményvezetőség lehet 
büszke, de személy szerint a Szomszéd 
József építésvezető irányította ötfős kis 
csapat, a szerkezetépítést végző Józan 
Kft. és a medenceszigetelést elkészítő 
Geofólia Kft. is. Bízunk benne, hogy 
megrendelőnk, a Salker Salak feldolgozó 
és Kereskedelmi Kft. a következő 
munkával is minket bíz majd meg.

Nyár végén befejeződtek az apci kohó-
salak-lerakó két újabb medencéjének 
kivitelezési munkálatai, szeptemberben 
pedig a műszaki átadás-átvétel is 
meg történt. A projekt során mind 
a műszaki tartalmat, mind a vállalási 
árat és a határidőt módosítani 
kellett, a végleges összköltség több 
mint 560 millió forint lett. A kezdeti 
nehézségek – talajcsere, túlságosan 
magas vízszint – leküzdése után úgy 
véltük, már a mi kezünkben van az 
irányítás, de az időjárás másképp 
gondolta. Február közepétől április 
elejéig szüneteltetni kellett a munkát, 
mert nem tudtunk mozogni a sártól, 
víztől a munkaterületen. Az adottságok 
nem voltak kedvezők: a hatalmas, 
mély, agyagtalajú munkagödörből nem 
szivárog el a víz, csak szivattyúzással 
tüntethető el a csapadék és talajvíz, 
így a nagyobb esőzések akadályozták 
a folyamatos munkavégzést. Ez ellen 
sajnos nem tudunk mit tenni, a szabad-
téri munkáknak megvan ez a kockázata. 

A Colas Alterra építette meg a kohósalak-lerakó 
IX-es és X-es jelű medencéit. 

ÚJABB MEDENCÉKET 
ÉPÍTETTÜNK 
APCON

szöveg: Kasza Sándor
fotó: Szomszéd József

COLAS ALTERRA BUILDS 
ADDITIONAL POOLS IN APC  

  Construction works for two new 

pools at the Apc slag-powder deposit had 

come to a close by the end of summer, and 

a successful technical handover procedure 

followed the works in September. During the 

project, both the technical scope and the 

contractual price had to be adjusted, and 

the final costs added up to over 560 million 

forints. Following initial complications – soil 

exchange, high groundwater levels – we 

thought that we were finally on track, but the 

weather held a different opinion. Operations 

had to be put on hold from mid-February to 

mid-April, as water and mud made the job 

site completely inaccessible. Circumstances 

were far from ideal to begin with: due to the 

high clay content of the soil, water wouldn’t 

seep away naturally from the deep work pit, 

which required constant pumping to remove 

rainwater and groundwater. Consequently, 

each heavier rainfall interrupted the perfor-

mance of the works, and we had no way to 

cope with this issue – outdoor works simply 

carry such risks. Fortunately, we also had 

a fair share of good weather, when we cast 

concrete and moved on with the formworks 

every one or two days. Besides the company 

in general, the five-strong team led by site 

manager József Szomszéd can be especially 

proud of the high quality of the pools, as well 

as our subcontractor for structural works, 

Józan Kft., and our partner in waterproofing, 

Geofólia Kft. We are confident that our client, 

Salker Salakfeldolgozó és Kereskedelmi Kft., 

will trust us with further works in the future.

AZ IDŐJÁRÁSI 
NEHÉZSÉGEK ÉS 
KEDVEZŐTLEN 
HELYSZÍNI ADOTT
SÁGOK ELLENÉRE 
IDŐBEN ELKÉSZÜLT 
A KIVITELEZÉS.

 FŐBB MŰSZAKI ADATOK
A MEDENCÉK TERÜLETE:  
10 728 m2

HULLADÉKBEFOGADÓ 
KÉPESSÉGE: 130 176 m3

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

ÁSVÁNYI SZIGETELÉS: 6437 m3

HDPE MEDENCESZIGETELÉS 
FENÉKEN ÉS FALON: 27 129 m2

MONITORING RENDSZER 
FENÉKEN ÉS FALON: 27 001 m2
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SZENNYVÍZHÁLÓZAT 
FEJLESZTÉS 
A DUNÁNTÚLON

Újabb településeken újít fel szennyvíz-
tisztító telepet és végez hálózati 
rekonstrukciót a Colas Alterra.

ALTERRA DEVELOPS SEWER 
NETWORKS IN TRANSDANUBIA 

  Colas Alterra Zrt. has rejoined the 
project entitled “Development of sewage dis-
posal and treatment in Northern and Central 
Transdanubia”. Similarly to previous works 
under the same scheme, Engineering Units 
11 and 14 of the Public Utility Directorate have 
been tasked with cooperating in the current 
(fourth) phase. The contractor agreement for 
the 8.99-billion-forint investment was signed 
on 15 December 2017, and the works will 
affect 24 settlements.
Within the framework of the project, we are re-
quired to modernise seven sewage-treatment 
plants in Balatonfűzfő, Bonyhád, Devecser, 
Berhida, Béb, Iváncsa, and Gárdony, while 
another 15 settlements are set to benefit from 
sewage-network construction and renovation 
works. The job entails the installation of 
nearly 25 kilometres of DN200 sewer mains, 
approximately 24 kilometres of pressurised 
DN63-125 pipes, as well as the structural and 
mechanical renovation of an existing transfer 
facility.
Pursuant to the contract, the construction 
works and the six-month-long operational tri-
als must be concluded by 14 December 2020. 
The projects involve a large variety of different 
works ranging from earthworks to structural 
construction, and mechanical assembly to 
building renovation. The installation of state-
of-the-art electronic devices and automatized 
control systems is just the icing on the cake – 
the various tasks associated with realising 
the project cover nearly all fields of the con-
struction industry. In addition, great emphasis 
is placed on environmental regulations, and 
compliance is to be documented on a monthly 
basis in keeping with the environmental 
clause of the contract.
A high degree of technical diversity, the scat-
tered locations of the sites, and the unusually 
strict administrative conditions all add to the 
complexity of the job. Nevertheless, we are 
devoted to closing the project successfully in 
terms of both technical and financial aspects, 
and if we manage to keep our current schedule, 
we will wrap up the works before the contrac-
tual deadline.

Szennyvíztelep- 
rekonstrukció

Szennyvízcsatorna- 
építés

Iváncsa

Budapest

Bonyhád

Balatonfűzfő
Devecser

Adásztevel

Bakonykoppány

Bakonyszűcs

Gárdony

Csopak
Felsőörs

Nagygyimót

Csót

Ugod

Béb
Homokbödöge

Nagytevel

Beloiannisz, Besnyő

Berhida

szöveg: Szilaski Ádám
illusztráció: Koffein Média

Ismét az „Észak- és Közép-Dunántúli 
szennyvízelvezetési és -kezelési 
fejlesztés” elnevezésű projekten 
dolgozik a Colas Alterra Zrt., melynek 
négyes számú projektjei az elsőkhöz 
hasonlóan a Közmű Igazgatóság 
11. és 14. számú fő-építés-
vezetőségeinek együtt  működésében 
valósulnak meg. A vállalkozási 
szerződést 2017. december 15-én 
kötöttük meg, a beruházás értéke 8,99 
milliárd forint, a szerződés összesen 24 
települést érint. 
A projekt keretein belül hét szennyvíz-
tisztító telepet korszerűsítünk Balaton-
fűzfő, Bonyhád, Devecser, Berhida, Béb, 
Iváncsa és Gárdony településeken. 
Tizenöt település érintett továbbá 
szennyvízhálózat-építési és 
rekonstrukciós munkákkal. Közel 
25 kilométer DN200 gerinc vezeték 
és nagyjából 24 kilométer DN63-125 
nyomó vezeték kiépítése tartozik 
a feladatok közé, emellett több, illetve 
a jelenlegi hálózaton üzemelő átemelő 
szerkezeti és gépészeti felújítása is 
megtörténik.
2018 első felében megkezdődtek 
a szükséges tervezési és előkészítési 
munkálatok. A vízjogi és építési 
engedélyes tervek, valamint a kiviteli 
tervek készítése folyamatban van. 
Csopak és Balaton fűzfő esetén már 
vannak jogerős engedélyes terveink, 
melyek birtokában 2018 júliusában 
a balatonfűzfői szennyvíz tisztító telepen 

megkezdődtek a kivitelezési munkák. 
A kivitelezés egyelőre a meglévő 
épületek felújítására fókuszál. 
A projektben szereplő kivitelezési 
munká kat a próbaüzemek sikeres 
lezá rásával együtt 2020. december 
14-ig kell a szerződés szerint befejezni. 
A próbaüzemek előírt időtartama hat 
hónap.
A projektek igen sokrétűek: a föld-
munkától a szerkezet építésig, 
a technológiai gépészeti szereléstől 
a meglévő épületek teljes körű szakipari 
felújításáig, a modern korhoz illő 
villamos és automatizált vezérlés-
technikai rendszerek üzembe állításán 
át a megvalósításhoz szükséges 
feladatok az építőipar szinte minden 
területét felölelik. Az ÉKDU keret-
szerződésben szereplő projektek nagy 
hangsúlyt fektetnek a környezet védelmi 
előírásokra, melynek betartását 
a szerződésben szereplő 42 pontos 
környezet  védelmi vállalás alapján havi 
szinten dokumentálni kell.
A munka megvalósítása során 
a műszaki sokszínűség, a földrajzi 
szétszórtság és a szokásosnál is 
magasabb szintű adminisztratív 
rendszer kiemelt nehézségként 
jelentkeznek. Mindezekkel együtt 
bízunk a műszaki és gazdasági szem-
pontból is sikeres kivitelezésben, 
melyet a jelenlegi ütem terveink szerint 
a szerződött határidő előtt sikerül 
befejeznünk.

HÉT SZENNYVÍZ
TISZTÍTÓ TELEPET 
KORSZERŰSÍ TÜNK 
ÉS TIZENÖT TELE PÜ
LÉSEN ÉPÍTÜNK ÉS 
KORSZERŰSÍTJÜK 
A SZENNYVÍZ
HÁLÓZATOT. 
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BŐVÜL
A SZENNYVÍZ
CSATORNA
HÁLÓZAT

Négy északkelet-magyarországi 
településen épít szennyvíztisztító 
telepet és fejleszti a csatornahálózatot 
a Colas Alterra.
Az „Északkelet-Magyarországi 
szennyvízelvezetési és -kezelési 
fejlesztés” elnevezésű közbeszerzési 
eljárás negyedik ütemének keretén belül 
négy településen nyert munkát a Colas 
Alterra Zrt. A projekt célja a települések 

– Tiszadada, Konyár, Tiszacsege, 
valamint Fehérgyarmat – gazdaságosan 
csatornázható területén a gravitációs 
és nyomott szennyvízcsatorna-hálózat 
bővítése, csatlakozva a meglévő 
hálózathoz. Feladatunk a korábban 
megépült tisztítóművek, telepek 
kapacitásának olyan mértékű bővítése, 
mely hosszú távon is képes kielégíteni 
a lakosság szennyvízközmű-ellátását. 
A munka összetett, van benne 

Négy északkelet-magyarországi településen 
épít szennyvíztisztító telepet és fejleszti 
a csatornahálózatot a Colas Alterra. 

gravitációs csatorna és nyomóvezeték-
építés, szennyvíztelep-bővítés, 
átemelőakna-építés és -rekonstrukció, 
gépészeti szerelések, vezérlés- és 
irányítástechnika, kiszolgáló épületek, 
csarnokok építése.
Mindezen feladatok elvégzéséhez, 
a kivitelezési munkák ellenőrzéséhez – 
ha egy nap minden helyszínen 
megjelenünk – 620 kilométert 
kell autóznunk. A szerződést 2017. 
szeptember 5-én írtuk alá, a kivitelezés 
határideje 2020. december 11-e, 

a szerződés teljes összege pedig több 
mint 5 milliárd forint. 
Reményeink – és az ezzel egybevágó 
műszaki ütemterveink szerint – 
a szennyvíztelepek rekonstrukciós és 
bővítési munkái 2020. május végére 
befejeződnek, és elindíthatók lesznek 
a vállalt hat hónapos próbaüzemek. 
A hálózatok és közterületi átemelők 
építését 2020. augusztus végére 
szeretnénk befejezni.

SEWER NETWORKS  
TO UNDERGO EXPANSION

  Colas Alterra Zrt. has been awarded 

works in four settlements through public 

procurement procedures in phase 4 of the 

project entitled “Development of sewage 

disposal and treatment in North-Eastern 

Hungary”. The investment aims to expand 

the gravitational and pressurised sewer 

networks at Tiszadada, Konyár, Tiszacsege, 

and Fehérgyarmat, including the connection 

of the new sections to the existing pipelines. 

We are expected to improve the capacities of 

the old plants and other treatment facilities 

in a way to ensure a high standard of sew-

age-disposal services for the local residents. 

The job is highly complex, as it comprises 

constructing mains and pressurised lines, 

upgrading treatment plants, building and 

renovating transfer manholes, performing 

mechanical installation works, setting up 

control systems, and erecting auxiliary 

buildings.

To complicate things, the work sites are 

scattered over the entire region – one would 

have to drive 620 kilometres to visit all of 

them. The contract is worth over 5 billion 

forints, and was signed by the parties on 5 

September 2017. Alterra is required to finish 

the works by 11 December 2020.

According to our hopes – and the correspond-

ing technical schedule of works – these treat-

ment-plant reconstruction and expansion 

works will be completed by the end of May 

2020, allowing the six-month-long operation-

al trials to go ahead. As for the renovation 

of sewer networks and transfer facilities, we 

intend to conclude the works by the end of 

August 2020.

 FŐBB ADATOK 
A NÉGY TELEPÜLÉSEN
GRAVITÁCIÓS CSATORNA  
ÉPÍTÉSE: 28 685 m

NYOMOTT VEZETÉK  
ÉPÍTÉSE: 11 402 m

HÁZI BEKÖTÉS,  
GRAVITÁCIÓS: 436 db

HÁZI ÁTEMELŐ  
ÉPÍTÉSE: 101 db

KÖZTERÜLETI ÁTEMELŐ 
ÉPÍTÉSE: 19 db

KÖZTERÜLETI ÁTEMELŐ 
REKONSTRUKCIÓJA: 4 db

EGYEDI VASBETON  
MŰTÁRGY ÉPÍTÉSE: 56 db

szöveg: Kasza Sándor
fotó: Gulyás Ferenc
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A veszprémi közlekedési hálózat 
régóta nélkülözte a nagyobb mértékű 
beavatkozásokat, így nyugodtan 
mondhatjuk, hogy az idén és jövőre 
elvégzendő munkákhoz hasonló 
volumenű projektekre nem volt példa 
a közelmúltban. Veszprém lakossága 
nagy reményeket fűz a folyamatban 
lévő fejlesztésekhez, sok figyelem hárul 
a kivitelezés alakulására, és joggal 
várják, hogy a megvalósuló fejlesztések 
könnyítik majd a város mindennapjait. 
Veszprém Város Önkormányzata három 
projektre írt ki külön közbeszerzési 
eljárást, amelyek közül a legnagyobb 
léptékű mindenképpen az új kelet–
nyugati közlekedési tengely kiépítése. 
A közbeszerzési eljárást ennek első 
ütemére írták ki, melynek értéke 
1 milliárd forint. Az ajánlatok beadása 
megtörtént, konzorciumi partnerünkkel 
az ajánlatok bontása után első helyen 
várjuk az eljárás eredményhirdetését.

A három különálló projekt közül a leghosszabb 
és legnagyobb horderejű egy teljesen új 
közlekedési tengely kialakítása.

FUNDAMENTAL CHANGES  
IN THE TRAFFIC NETWORK OF VESZPRÉM

  The traffic network of Veszprém had 

to make do without any major interventions 

for a long time – in fact, it is safe to say that 

the works under way in 2018-2019 are 

unprecedented in the past decade or so. 

The residents of Veszprém have high hopes 

in connection with the ongoing developments 

– no wonder the progress of construction 

receives a lot of attention. 

Recently, the local government of Veszprém 

conducted public-procurement procedures 

for three separate projects, the most signif-

icant of which is undoubtedly the establish-

ment of a new east-west traffic corridor. One 

of the procedures covered the first phase of 

this job in a value of 1 billion forints. The bids 

have been opened, and we are awaiting the 

official announcement of the results in first 

place with our consortium partner.

Once completed, the future corridor will bring 

about decisive changes in the traffic structure 

of the city by relieving the downtown district 

from traffic and easing congestion on some 

of the busiest routes. The complete corridor 

would be finished with the city’s second via-

duct, which only exists in some far-reaching 

plans at this point, but the completion of 

each stage would already mean significant 

improvements. According to the concept 

drawn up by the investor, construction works 

are scheduled to go ahead this autumn, and 

the project is to be handed over in 2019.

A megvalósuló közlekedési tengely 
alapjaiban változtatná meg a város 
közlekedési struktúráját, teher-
mentesítve a belvárost és néhány, 
jelenleg rettentően túlterhelt 
közlekedési útvonalat. A teljes tengely 
Veszprém második völgyhídjával 
valósulna meg, mely egyelőre csak 
a távlati tervekben szereplő utolsó 
ütem, azonban minden egyes szakasz 
elkészülte jelentősen könnyítené a város 
közlekedését. A beruházó tervei szerint 
a kivitelezési munkák ez év őszén 
kezdődnének és a jövő év során sor 
kerülne a projektátadásra. 

NAGY VÁLTOZÁSOK
VESZPRÉM KÖZLEKEDÉSI 
HÁLÓZATÁBAN

A TERVEZETT PROJEKT
BEÉPÍTENDŐ 
FŐBB MENNYISÉGEI

CKT: 2800 m3

ASZFALT: 5000 t
ÚTSZEGÉLY: 7200 m
TÉRKŐ BURKOLAT: 3000 m2

szöveg: Ernyey Péter
fotó: Ernyey Péter
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altalaj rögzítésére. A projekten jelen 
pillanatban már a szegélyezési és 
útalap-építési munkák folynak, az 
altalaj stabilizálásnak köszönhetően 
pedig nem került veszélybe az idei évi 
befejezés.

A Szeged és Sándorfalva között 
létesülő kerékpárút esetén generál 
kivitelezőként veszünk részt 
a projektben. Tekintettel arra, 
hogy a két helység között élénk 
a gépjármű- és a kerékpáros forgalom 
is, a kerékpárosok védelme érdekében 
Szeged város önkormányzata 
a kerékpárút létesítése mellett 
döntött. A leendő kerékpárút hossza 
6 236 méter, szélessége 2,5 méter. 
A projekt keretén belül az áteresz- 
hosszabbítások és közmű kiváltások 
mellett egy kerékpáros hidat is építünk. 
A kivitelezési munkák megkezdése 
után komoly problémákat okozott 
a kora nyárra nem jellemző gyakori 
és nagy mennyiségű csapadék. 
A kialakult belvízhelyzet megoldására 
társaságunk a meszes-cementes 
stabilizálás lehetőségét ajánlotta 
fel a megrendelőnek, amely az 
elkészített próbaszakasz mérési 
eredményeit követően megoldást 
jelentett az esőzések miatt felázott 

A Hódmezővásárhely és Makó 
között épülő harminc kilométeres 
kerékpárút egy nagyobb projekt része, 
melyből a Colas Út Zrt. egy több mint 
14 kilométeres szakasz kivitelezésében 
vesz részt alvállalkozóként. A kora 
nyári csapadékos időjárás miatt itt sem 
volt problémamentes a munkavégzés, 
de a kedvezőbb talajadottságoknak 
köszönhetően a természetes 
kiszáradás is elegendő volt, így itt 
már az aszfaltszőnyeg és az FZKA 
útalap terítése is folyamatban van. 
A kivitelezési határidő, a nyári extrém 
időjárás ellenére ezen a projekten is 
tartható, és vélhetően év végére több 
mint 20 kilométernyi kerékpárúttal 
gazdagodik a Colas Út Zrt. referencia-
állománya.

A Colas Út az ország délkeleti régiójában 
az idei évben két kerékpárút kivitelezési 
munkáiban is részt vesz. 

KERÉKPÁRUTAKAT 
ÉPÍTÜNK  
CSONGRÁD MEGYÉBEN 

szöveg: Vrabély Róbert
fotó: Vrabély Róbert, Thinkstock

COLAS BUILDS BIKE ROADS 
IN CSONGRÁD COUNTY 

  This year, Colas Út is participating 
in the construction of two bicycle roads 
in the south-eastern part of Hungary. In 
case of the bike route between Szeged and 
Sándorfalva, we have been selected as 
the general contractor for the project. With 
consideration to the intense traffic of both 
motor vehicles and bicycles between the 
two settlements, the local government of 
Szeged chose to establish a dedicated bike 
road to protect cyclists. The future stretch 
of road is 6,236 metres long and 2.5 metres 
wide. In addition to widening culverts and 
relocating public utilities, we are also to build 
a bridge for bicycle traffic. Shortly after the 
commencement of construction works, the 
frequent and heavy precipitation – highly 
unusual for the early summer period – rolled 
unexpected obstacles into our path. In order 
to tackle the issue posed by the accumulat-
ed stagnant water, we proposed lime-cement 
stabilisation to the client as a solution. 
Based on measurements carried out on the 
trial section, the stabilisation proved to be 
an effective way to fix the soaked subgrade. 
At the moment, curb installation and road-
base construction works are roaring ahead 
on the project, and with the application of 
the stabilising layer, the completion of works 
before the end of the year is not at risk.
The 30-kilometre-long bicycle road between 
Hódmezővásárhely and Makó is a part of a 
broader project, and Colas Út undertook 
to participate in building a 14-kilometre 
stretch as a subcontractor. Due to the 
aforementioned weather conditions, the 
job was not free of problems, but more 
favourable soil characteristics meant that 
the subgrade dried out naturally. Therefore, 
installation of the FZKA road base and the 
asphalt pavement is already in progress at 
this location. Despite the extreme summer 
weather, the final deadline is not in jeopardy, 
and if all goes well, Colas Út will add over 
20 kilometres of bicycle roads to its list of 
references by the end of 2018.

 FŐBB MŰSZAKI ADATOK
TÖLTÉSÉPÍTÉS: 13 500 m3

SZEGÉLYÉPÍTÉS: 10 300 m
VÉDŐRÉTEG: 2800 m3 
BETON: 2100 m3 ckt  
ASZFALT: 2600 t

 FŐBB MŰSZAKI ADATOK
TÖLTÉSÉPÍTÉS: 17 700 m3

VÉDŐRÉTEG: 8600 m3 
FZKA: 6000 m3 
ASZFALT: 5800 t
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munka részeket. A projekt nagy eséllyel 
már a decemberi befejezési határidő 
előtt átadható lesz. Az építési munkákat 
forgalomkorlátozás szempontjából 
három főbb ütemre osztottuk. Jelenleg 
a befejező, harmadik ütem előkészítését 
végezzük, melynek bevezetésével 
jelentősen változnak a város megszokott 
közlekedési irányai. 
A váratlan közműkiváltási problémák 
megoldása mellett a kivitelezési 
munkákat nehezíti, hogy azokat a közúti 
forgalom folyamatos fenntartása mellett 
kell végeznünk. Emellett a kórházba, 
közigazgatási intézményekbe, 

szöveg: Ernyey Péter
fotó: Ernyey Péter

Veszprém várható új közlekedési 
tengelyének kialakítása több évig tart 
majd, azonban már idén is jelentősen 
hozzájárulunk ahhoz, hogy a városban 
könnyebb legyen a közlekedés. 
A belváros legforgalmasabb, egymás 
mellett elhelyezkedő csomópontjaiban 
egy háromágú turbó- és egy négyágú 
szimpla körforgalmat építünk konzor-
ciumi partnerünkkel együtt. A beruházás 
összköltsége nettó 362 millió forint. 
A kivitelezés a terveknek megfelelően 
jó ütemben halad, a közműkiváltások 
elkészültek, az útépítési részfeladatok 
folyamatosan követik a megelőző 

CONSTRUCTION OF ROUNDABOUTS 
AND ROADS IN VESZPRÉM

  The establishment of the Central 
Transdanubian city’s brand-new traffic 
corridor will take several years, but our 
efforts will contribute to making motorists’ 
lives easier in Veszprém before the end of 
2018: in a pair of adjacent junctions of the 
downtown area, we are currently building 
a three-leg turbo roundabout and a four-leg 
conventional roundabout in cooperation with 
our consortium partners. The total cost of the 
investment is 362 million forints. 
So far, works have been proceeding in 
accordance with the plans: utility reloca-
tions have already been completed, and 
road-building work phases are following each 
other in the proper sequence. As a result, 
the project is likely to be handed over well 
before the December completion deadline. 
In terms of traffic restrictions, we split the 
job into three main phases: Presently, we are 
preparing the third and final phase, which 
comes with significant alterations to the 
usual order of traffic. 
Besides having to overcome unexpected 
utility-relocation issues, the works are 
hindered by the requirement to maintain 
traffic at all times. Meanwhile, we also have 
to ensure pedestrian access to the nearby 
hospitals, administrative buildings, stores 
and restaurants.
As the backbone of Veszprém’s industrial 
zone, the reconstruction of Henger Street 
will provide some 5,000 employees with 
easier access to their workplaces. In its 
current state, the section consists of two 
dead-end streets, and in addition to building 
the middle section, we will also remodel the 
existing pavement. Sidewalks, bike paths, 
storm-water drains, public lighting, and 
telecommunication networks will be set up 
along the entire 875-metre-long stretch, and 
we will also create parallel parking spaces 
for 21 buses and 27 cars. A four-leg round-
about also forms part of the investment. 
Our consortium partner kicked off on-site 
activities by carrying out the necessary utility 
relocations, and we have already deployed 
our teams to perform the road-construction 
phases of the job. The extra traffic around 
shift changes has to be taken into consid-
eration during the works, similarly to the 
undisturbed transport of goods to and from 
the local industrial facilities. Our consortium 
is required to finish the works by the end of 
the year, and so far, this deadline doesn’t 
seem to be in danger. The aggregate cost of 
the project is 486 million forints.

Nagyszabású fejlesztések indultak meg a közép-dunántúli 
városban, ahol jelenleg több helyen is dolgozunk.

 A PROJEKT SORÁN
BEÉPÍTENDŐ FŐBB
MENNYISÉGEK

CKT: 1065 m3

ASZFALT: 2200 t
ÚTSZEGÉLY: 3330 m
TÉRKŐ BURKOLAT: 2500 m2

 A KIVITELEZÉS SORÁN
BEÉPÍTENDŐ FŐBB
MENNYISÉGEK

CKT: 1500 m3

ASZFALT: 2650 t
BAZALTBETON  
BURKOLAT: 360 m3

ÚTSZEGÉLY: 6200 m
TÉRKŐ BURKOLAT: 3600 m2

vendéglátó helyekre, üzletekbe igyekvő 
gyalogos forgalmat figyelembe véve kell 
meghatároznunk a lehetséges haladási 
irányokat.
Közel ötezer dolgozó munkába járását 
könnyíti majd meg a veszprémi ipar-
terület közlekedési tengelyeként 
létrejövő Henger utca rekonstrukciója. 
Az út jelenleg két zsákutcából áll, de 
a beruházás során nemcsak a két 
szakasz közötti hiányzó rész készül 
el, hanem a meglévő szakaszokat is 
felújítjuk. A teljes, mintegy 875 méter 
hosszú szakaszon járda, kerékpár út, 
csapadék  csatorna, közvilágítási és 
távközlési hálózat épül, valamint 21 
busz- és 27 autós parkolót alakítunk ki 
az úttal párhuza mosan. A beruházás 
részeként megvalósul egy négyágú 
körforgalom is. A munkálatokat 
konzorciumi partnerünk a közmű-
kiváltások elvégzésével megkezdte, 
de az útépítési munkák elvégzésére 
is felvonul tunk, folyamatosan 
végezzük. A munkálatokat ez év 
végéig be kell fejeznünk, mely 
határidőt jó eséllyel tartani tudunk. 
A kivitelezés során figyelembe kell 
vennünk a műszakváltások folyamán 
lebonyolódó extra nagyságú forgalmat 
és az üzemek áruforgalmának 
folyamatos biztosítását. A projekt 
összköltsége nettó 486 millió forint.

KÖRFORGALOM 
ÉS ÚTÉPÍTÉS VESZPRÉMBEN



GYÖKERES LÁSZLÓ 
® TECHNOLÓGUS, LABOREGYSÉG 
VEZETŐ, COLAS HUNGÁRIA TI
László 2017 februárjában került 
a Colas Hungária Technológiai 
Igazgatóságához pályakezdőként. 
Jelenleg a kéthelyi és a jánosházai 
laborok egységvezetője, ezenkívül 
technológusi feladatkört lát el. 
Szabadidejében sportol, kedvence 
a foci és a floorball, szereti a hegyi 
túrákat és a snowboardozást is.

TÓTH MARCELL
® INFORMATIKUS,  
COLAS HUNGÁRIA
Marcell 2006-ban került  a Colas IT 
csoportjába, ahol a Nyugat-Magyar-
országon működő Colas-cégek 
IT feladataival, valamint a CED 
IT-támogatásával foglalkozik. Részt 
vett az M6-os és az M0-s autópályák 
építésében, jelenleg pedig a Colas-
nál világszinten bevezetendő 
új IT-rendszer, a ServiceNow magyar 
adaptációján dolgozik. Szabad idejét 
szereti sportosan eltölteni: futással 
és gördeszkázással tartja magát 
formában. 



SZENTE BALÁZS 
® VÁLLALKOZÁSI MÉRNÖK,  
COLAS  KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ
Balázs két éve csatlakozott 

a Colas csapatához, jelenleg a 
Colas Közlekedésépítő vállalkozási 

igazgatóságán dolgozik vállalkozási 
mérnökként. Szabadidejében 

sokat mozog, heti több alkalommal 
sportol, kosárlabdázik és 

edzőterembe jár.

SZALAI NIKOLETT
® VÁLLALKOZÁSI MÉRNÖK, 
COLAS ALTERRA
Niki 2018 tavaszán csatlakozott 
a Colas Alterrához vállalkozási 
mérnökként. Az azóta eltelt 
hónapok alatt számos változatos 
projekt előkészítésében vett részt 
és izgatottan várja a jövőbeli 
kihívásokat. Szabadidejét 
legszívesebben a Balaton-
felvidéken, utazással vagy 
koncerteken tölti.



NÉMETH BALÁZS 
® ÉPÍTÉSVEZETŐ, COLAS ÚT
Művezetőként került a Colashoz 
Balázs 2002 szeptemberében, 
tavaly június óta pedig már 
építés vezetőként dolgozik 
a Nyugat-Magyar országi 
Területi Igazgató ságnál az 
M70-es autó pálya bővítésén. 
Nádasdon él feleségével és két 
gyerme kével, akikkel szeret 
foci meccsekre járni, kirándulni, 
a szabadban grillezni.

MAGYAR GERGELY
® ANYAGGAZDÁLKODÁSI 

ELŐADÓ, COLAS ÉSZAKKŐ
Gergely 2010 óta dolgozik az 

Északkőnél, az anyagbeszerzési 
feladatok mellett raktározási és 
emelőgép ügyintézői feladatkört 

is betölt. Feleségével Tokajban 
élnek, szabadidejében szeret 

a ház körül barkácsolni,  
filmet nézni, horgászni.

  
LÁSZLÓ GYÖKERES
TECHNOLOGIST, LAB UNIT MANAGER
® COLAS HUNGÁRIA TD
László joined the Colas Hungária 
Technology Directorate fresh out of 
school in February 2017. Currently, he 
oversees the operation of the Kéthely and 
Jánosháza laboratories, while he also 
has responsibilities as a technologist. 
When not on the job, he loves sports – his 
favourites include football and floorball, 
but he also likes hiking in the mountains 
and snowboarding.

MARCELL TÓTH, IT TECHNICIAN
® COLAS HUNGÁRIA
Marcell joined the IT team of Colas in 2006, 
where he takes care of IT-related duties 
for Western Hungarian Colas subsidiaries, 
and provides IT support for the CED. He 
participated in the construction of the M6 
and M0 motorways, and he is currently 
engaged in the Hungarian adaptation 
of ServiceNow, a new IT system to be 
introduced at Colas globally. When it 
comes to free time, Marcell is a sporty 
person: he keeps himself in shape with 
running and skateboarding.

BALÁZS SZENTE, CONTRACTING ENGINEER
® COLAS KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ
Balázs has been with Colas for two 
years. At the moment, he works at 
the Contracting Directorate of Colas 
Közlekedésépítő as a contracting 
engineer. In his time off, he occupies 
himself with sporting activities several 
times a week – most often, he plays 
basketball or works out in the gym.

NIKOLETT SZALAI, CONTRACTING ENGINEER
® COLAS ALTERRA
Niki arrived to Colas Alterra in the spring 
of 2018 as a contracting engineer. 
In the months since, she has already 
taken part in the preparation of various 
projects, and she looks forward to future 
assignments with excitement. Pastime 
activities often take her to the Balaton 
Highlands, but she also loves travelling 
and going to concerts.

GERGELY MAGYAR, MATERIALS MANAGER 
® COLAS ÉSZAKKŐ
Gergely has worked at Északkő since 
2010. In addition to purchasing tasks, 
his responsibilities concern storage and 
lifting equipment. He lives in Tokaj with 
his wife, and Gergely loves to spend his 
free time with works around the house, 
watching movies, or fishing.

BALÁZS NÉMETH, SITE MANAGER
® COLAS ÚT
Balázs was hired as a foreman by Colas 
in September 2002. In June last year, he 
was promoted to site manager to work 
on the expansion of the M70 motorway 
at the Western Hungarian Regional 
Directorate. He has a home in Nádasd 
with his wife and two kids, and they enjoy 
hiking, attending football matches, and 
grilling together.

OUR COLLEAGUES
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szöveg: Marsi Roland
fotó: Nagy Balázs

THE BOZÓ BRIGADE

   Members of the ten-strong asphalt-
paving team have been working together for 
25 years.
The leader of the brigade, foreman Zoltán 
Bozó, joined Egri Közútépítő Vállalat (one 
of the firm’s legal predecessors) as a lab 
technician in 1987. Five years later, he was 
put in charge of the company’s asphalt-
paving team, which comprised a dozen 
workers at the time. Over the past 25 years, 
they worked side-by-side on countless 
smaller and larger projects – no wonder they 
forged into one of the most reliable teams, 
always ready to help out both their own 
members and other colleagues. Needless to 
say, they also managed to master every trick 
of the asphalt-paving trade. Meanwhile, as 
some of the previous members reached the 
age of retirement, the brigade was joined 
by younger colleagues, but the newcomers 
also found their place quickly and without 
problems. 
Among other jobs, the Bozó Brigade worked 
on the following projects:
 Construction of the Kecskemét leg of 

motorway M5 
 Renovation of multiple sections on 

motorway M3 
 Construction of the Nyíregyháza segment 

of motorway M3 
 Construction of the Hódmezővásárhely 

bypass on main road 47
 Renovation of several road sections in 

Northern Hungary  
 Private works, the renovation of multiple 

local roads
At the moment, the brigade includes nine 
people – seven machine operators and two 
labourers – but we should also mention the 
driver of the bitumen emulsion sprayer truck 
who supports their work.
In the photo from left to right: 
Tamás Tóth – machine operator
István József Szalkai – machine operator
Attila Bukta – machine operator
András Farkas – labourer
Zoltán Bozó – foreman
Károly István Kakuk – machine operator
Zsolt Varga – truck driver
Tamás Dávid – machine operator
János Molnár – machine operator
Labourer János Karsa and machine operator 
István Ragó were on leave when the picture 
was taken. 

  A KÉPEN BALRÓL JOBBRA   

TÓTH TAMÁS – GÉPKEZELŐ

SZALKAI ISTVÁN JÓZSEF  
– GÉPKEZELŐ 

BUKTA ATTILA – GÉPKEZELŐ

FARKAS ANDRÁS  
– BETANÍTOTT MUNKÁS

BOZÓ ZOLTÁN – MŰVEZETŐ

KAKUK KÁROLY ISTVÁN  
– GÉPKEZELŐ

VARGA ZSOLT – GÉPKOCSIVEZETŐ

DÁVID TAMÁS – GÉPKEZELŐ

MOLNÁR JÁNOS – GÉPKEZELŐ

KARSA JÁNOS – BETANÍTOTT MUNKÁS 

(BETEGSÉG MIATT NEM SZEREPEL A KÉPEN)

RAGÓ ISTVÁN – GÉPKEZELŐ 

(SZABADSÁG MIATT NEM SZEREPEL A KÉPEN)

A tízfős aszfaltozócsapat immár 
huszonöt éve dolgozik együtt.
A csapat vezetője, Bozó Zoltán művezető 
1987-ben érkezett az akkori Egri 
Közútépítő Vállalathoz mint laboráns. 
Öt évvel később az akkoriban egy 
tucat főt számláló aszfaltos brigád 
művezetője lett. Az eltelt 25 év folyamán 
sikeresen dolgoztak együtt több 
kisebb és nagyobb munkán, melyeken 
összeszokott csapattá váltak, akik 
segítőkészek egymással és a többi 

 A BOZÓ-BRIGÁD TÖBBEK KÖZÖTT 
 AZ ALÁBBI PROJEKTEKEN 
 DOLGOZOTT: 

 az	M5-ös	autópálya	
kecskeméti	szakaszának	
építése

 az	M3-as	autópálya	több	
szakaszának	felújítása

 az	M3-as	autópálya	
nyíregyházi	szakaszának	
építése

 a	47.	sz.	főút	Hódmező-
vásárhelyt	elkerülő	
szakaszának	építése

 több	útszakasz	felújítása	
Észak-Magyarországon	

 magánmegrendelések,	több	
önkormányzati	út	felújítása

BEMUTATKOZIK

A BOZÓ-BRIGÁD

kollégával egyaránt. E projektek 
során elsajátították az aszfaltozás 
legkisebb fortélyait is. A csapathoz 
időközben fiatalabb kollégák érkeztek 
a nyugdíjazások miatt, akiknek 
a beillesz kedése sikeresen megtörtént.
Jelenleg kilenc fő alkotja a brigádot: 
hét gépkezelő és két betanított munkás. 
Fontos megemlíteni a brigáddal együtt 
dolgozó, munkájukat segítő bitumen-
emulzió-szóró teher gépjármű vezetőjét 
is, aki szintén szerepel a képen.
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változó izlandi időjárással is. Nemhiába 
mondják, hogy ebben az országban, 
ha nem vagyunk elégedettek az idővel, 
csupán öt percet kell várni, és máris 
megváltozik.
A második napon egész napos kirán-
du  lá son vettünk részt Dél-Izland leg-

népszerűbb körútján, a Golden Circle-ön. 
Helyi idegenvezető kísért végig az 
egész útvonalon, melynek során olyan 
természeti csodákat láthattunk, mint 
a Thingvellir Nemzeti Park, ahol jól látszik 
az amerikai és az eurázsiai lemezek 
közötti törésvonal. A túrán láthattuk 
a Gullfoss vízesést, ahol a Hvíta 
folyó a vízesés első fokán 11, majd 
közvetlenül utána 21 métert zuhanva 
egy szűk hasadékban folytatja az útját. 
Szintén ezen a napon látogattunk el 
a Strokkur gejzírhez, amely még mindig 
4–6 percenként tör ki. Az ebédre egy 
nagyon különleges helyszínen, egy 
paradicsom-melegházban került sor. 
A harmadik napon részt vettünk az 
izlandi Colas által szervezett cég-
bemutatón és telephely-látogatáson, 
amelynek során találkozhattunk 

Sigpór Sigurdsson vezérigazgatóval, 
Gudbjörg Erna Gudmundsdóttir 
gaz dasági igazgatóval, Herdís Rós 
Kjartans dóttir HR-vezetővel és Gísli 
Eymarsson munka védelmi vezetővel. 
Érdekes előadást hallhattunk az izlandi 
útépítés nehézségeiről, az aktuális 
projektekről és a helyi aszfaltkeverőt is 
meglátogattuk.
Az utolsó nap délutánja a pihenésé 
volt, hiszen Izland legnépszerűbb 
helyére, a Blue Lagoonba látogattunk 
el. Az ország délnyugati csücskében, 
egy sivár lávamező közepén található 
szabadtéri fürdőben 37–39 fokos víz 
várja a látogatókat, ahol mi is felkészül-
hettünk a következő napi utazásra és 
a visszatérésre a mindennapi munkába.

szöveg: Bohák–Debreczeni Éva
fotó: Bohák–Debreczeni Éva

Szegfű Zoltán (Colas Alterra), Ézsiás 
László (Colas Északkő), Oláh Péter 
(Colas Közlekedésépítő), Szabó József 
(Colas Hungária) és Takács Bálint (Colas 
Út) teljesítményét az Év Dolgozója cím 
mellett egy izlandi jutalomutazással is 
elismertük. A különleges úti cél miatt 
az is fontos szempont volt, hogy az 
időjárási körülmények lehetővé tegyék 
a munkaterület-látogatásokat és 
a természeti szépségek felfedezését. 
Budapestről közvetlen járattal érkeztünk 
Izland fővárosába, Reykjavíkba, ahol 
első nap egy helyi idegenvezető 
mutatta be a főváros különleges 
látnivalóit: többek között ellátogattunk 
a Hallgrímskirkjához, amely a maga 
74,5 méterével a legmagasabb 
épületnek számít Izlandon, és azonnal 
megismerkedhettünk a gyorsan 

DESTINATION: ICELAND

  Besides the employee of the year title, 
the devotion of Zoltán Szegfű (Colas Alterra), 
László Ézsiás (Colas Északkő), Péter Oláh 
(Colas Közlekedésépítő), József Szabó (Colas 
Hungária) and Bálint Takács (Colas Út) was hon-
oured with a trip to Iceland. Due to the unique 
destination, organisers had to make sure that 
weather conditions did not prevent the small 
team from visiting local worksites and exploring 
natural wonders. 
The team took a direct flight from Budapest to 
the capital of Iceland, Reykjavik, where a local 
tour guide joined us on the first day to show 
us around the most exciting parts of the city: 
among other tourist attractions, we visited the 
Hallgrímskirkja, which is the tallest building on 
the island with its 74.5-metre tower.
Afterwards, we spent the entire second day on 
a trip to Southern Iceland’s most popular tourist 
route, the Golden Circle, which never ceased to 
amaze us with its natural beauties. For instance, 
the fault line on the edges of the American and 
Eurasian plates is clearly visible in the Thing-
vellir National Park. We also had a chance to 
admire the majestic Gullfoss Waterfall, where 
water plummets down 32 metres in two stages 
into a rugged canyon with walls that reach up to 
70 metres in height.
On the third day, we were treated to a company 
presentation and site visit by the Colas sub-
sidiary of Iceland, where we had a chance to 
meet CEO Sigpór Sigurdsson, finance manager 
Gudbjörg Erna Gudmundsdóttir, HR manager 
Herdís Rós Kjartansdóttir, and H&S manager 
Gísli Eymarsson. We became familiar with the 
harsh conditions of road construction on the 
island, the firm’s ongoing projects, and we also 
took a tour of the local asphalt plant.
The last day of our stay was dedicated to rest 
and relaxation, as we indulged ourselves with a 
trip to Iceland’s most popular tourist destination, 
the Blue Lagoon. In the southwestern corner of 
the country, visitors are awaited by 37-39 °C 
waters of the thermal spa located in the middle 
of a rugged lava field. The lagoon proved to 
be the ideal location to get ready for the flight 
home and the return to our everyday jobs.

A TERMÉSZETI SZÉP
SÉ GEK ÉS A MUNKA
TERÜLETEK FEL
KERESÉSE MELLETT 
EGY KIS PIHENÉSRE 
IS JUTOTT IDŐ.

Tavalyi teljesítményük alapján 
az Év Dolgozója elismerést elnyert 
öt kollégánkkal látogattunk 
az északi országba.  

ÚTI CÉL: IZLAND
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Heves megye második legnagyobb 
városa Budapesttől csupán nyolcvan 
kilométerre fekszik. Hajdan a fő város-
sal azonos kiváltságokkal bírt, ma 
a Mátra-vidék kulturális, gazdasági 
és idegenforgalmi központja.

  On account of viticulture and winemaking, its advantageous geographical 
position, the well-known marketplace, and privileges equal to the capital, Gyöngyös 
was the most important settlement of the Mátra region between the mid-14th and 
19th centuries. Meanwhile, the town’s thriving commerce and economic atmosphere 
led the Franciscans to build a church, monastery and library. The Franciscan Library 
of Gyöngyös survived the fall of the medieval Hungarian state in 1526, as well as the 
wars brought about by the ensuing turmoil, and – not counting a few fires – its vol-
umes remained safely in place until 1950. In fear of being confiscated by the com-
munist regime, the monks hid the most the valuable pieces of the collection in the 
1950s, which were discovered only during the 1998 renovation works. In 1917, the 
entire city centre was engulfed by a blaze, which destroyed some 2,000 buildings, 
including 559 houses. Soon after, King Charles IV of Hungary – the last Hungarian 
monarch – made a sizable donation to back his law that prescribed the rebuilding of 
the city. Following the end of World War I, the effort was led by architecture professor 
László Wargha, who drew up the plans for the new layout of the town. One of the most 
iconic buildings of Gyöngyös, the Orczy Castle, was erected by Lőrinc Orczy in 1770. 
Ultimately, the descendants of the family sold the castle and the surrounding park 
to the city, which used it for various purposes since then – most notably, it has been 
home to the Mátra Museum since 1958. The most astonishing piece of the collection 
is a mammoth skeleton with 80% real bones, making it unique in the entire country.

MEETING POINT: GYÖNGYÖS, GATE OF THE MÁTRA

 TALÁLKOZÁSI PONT:

GYÖNGYÖS 

 ORCZY-KASTÉLY 

Az U alakú, barokk kastélyt Orczy 
Lőrinc építtette 1770-ben, az 
épületet 1826-ban négyzet alakú, 
zárt, klasszicista stílusú palotává 
alakították. A kastélyt és a parkot 
a család leszármazottai 1937-ben 
eladták a városnak, mely azóta 
többféle célt szolgált, például 1958 
óta itt működik a Mátra Múzeum. 
A gyűjtemény legkülönlegesebb 
darabja egy mamutcsontváz, mely 
80 százalékban eredeti csontokból áll, 
ezzel egyedülálló az országban. 

 FERENCES TEMPLOM ÉS KÖNYVTÁR

A Gyöngyösi Ferences Könyvtár 
alapításának pontos ideje ismeretlen, 
de feltételezhetően azonos 
a kolostoré val, amelynek építését 
a XII. században kezdték meg. 
A könyvtár túlélte mind a középkori 
magyar állam 1526-os bukását, 
mind a hitújítás idejének harcait, és 
1950-ig néhány tűzvészt leszámítva 
köteteit még az épületből sem kellett 
kimenekíteni. Legrégebbi kézírásos és 
nyomtatott könyvei a XV. században 
készültek, könyvtárosainak névsorát 
1475-től ismerjük. Az 1950-es 
években a szerzetesek – okkal félve 
a deportálástól – elrejtették az 
állomány legértékesebb darabjait, 
melyek aztán az 1998-as felújítási 
munkák során kerültek elő.

  MŰVELŐDÉSI HÁZ 

A Ligeti Gizella által tervezett épület 
1978 óta áll a művelődés szolgála-
tá ban. Az előcsarnokában található 
ötven négyzetméteres ólomüveg 
Szinte Gábor festő művész munkája, 
melyen a város történelméből 
jelennek meg fontos események.

A szőlőművelés és a bortermelés, kedvező fekvése, piaca és 
a fővárossal azonos kiváltságai miatt Gyöngyös a XIV. és a XIX. 
század közepe között a Mátra-vidék legfontosabb települése 
volt. Az 1880-as évek végén a filoxéra vész azonban tönkre tette 
az addig virágzó szőlőművelést, ráadásul gyakori tűzvészek 
pusztítottak. 1917-ben leégett a teljes belváros, 559 ház és 
1400 mellék  épület vált a lángok martalékává. Nem sokkal 
később azonban IV. Károly király törvényben rendelkezett 
a város újjá építéséről, amit nagy értékű adománnyal is 
támogatott. Az I. világháború után Wargha László építész-
professzor tervei alapján a város újjá épült, s lényegében ekkor 
kapta mai arculatát.

szöveg: Mátyás Lara
fotó: Nagy Balázs

 II. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ 

 TŰZOLTÓSÁG 

 ZSINAGÓGA 



4342 KITEKINTŐKITEKINTŐ

FOLYAMATBEMUTATÓ 
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ

A SZENNYVÍZTISZTÍTÁS FOLYAMATA

1.
Gépi rács

vassó-

nitrát recirkuláció

recirkulációs 
iszap

2.
Légbefúvásos 
homokfogó

3.
Anaerob
medence

4.
Anoxikus
medence

7.
Levegőztető
medence

6.5.
Utóülepítő

11.

12. 10.
Iszapgépház

Iszapszelektor medence

vassó, polielektrolit

8.
Szűrő
gépház

9.
Fertőtlenítő

Befogadó

klór

homokrácsszemét

elszállítás,
ártalmatlanítás

nyers
szennyvíz

csurgalékvíz

recirkulációs iszap

légfúvók

levegő

víztelenített iszap
elszállítása

komposztálás mezőgazdasági
elhelyezés

1.

2.

3.

4.
5.

6.

A gépi rácsnál történik a szennyvízben található nagyobb méretű szilárd 
szennyeződések kiszűrése.

A légbefúvásos homokfogóban a szennyvízben lévő homokszerű szennyeződéseket 
távolítjuk el.

Az anaerob medencében olyan baktériumok találhatók, melyek oxigén 
nélkül képesek lebontani a szennyvíz foszfor- és nitrogénvegyület-tartalmát.

Az anoxikus medencében zajlik az élővizre káros ammóniatartalom megszüntetése.

A levegőztető medencében oxigén és vassó bevitelével az élővizeinkre szintén 
nagyon káros, biológiailag bontható szerves anyagokat távolítjuk el.

Az utóülepítő medencében a szennyvízben lévő, ülepíthető szerves iszap és foszfor-
csapadékot, valamint a maradék szervetlen szennyeződéseket vonjuk ki.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

A tisztított szennyvízátemelő biztosítja, hogy a szűrőgépház szűrő-
berendezésein a víz áthaladjon.

A szűrő gépházban a tisztított szennyvízben esetlegesen bennmaradt lebegő és 
még oldott állapotban lévő anyagokat vassókkal és polielektrolitokkal pelyhesítjük, 
majd kiszűrjük.

A fertőtlenítőben klórt adagolunk a vízhez, de csak olyan mennyiségben, ami a fertőző 
kórokozókat elpusztítja, de az élővízben található élőlényekre nincs káros hatással.

Az iszapházban történik az iszap víztelenítése. Innen a víztelenített iszapot 
elszállítjuk, majd komposztálják és ellenőrzött körülmények között 
a mezőgazdaságban talajjavításra hasznosítják.

Az utóülepítőből az iszapszelektor medencébe érkezik az iszap, és innen pótoljuk 
a szükséges mennyiségű eleven iszapot az anaerob medencébe.

A folyamat során keletkező csurgalékvizet visszavezetjük a technológia elejére.

Tisztított 
szennyvíz-
átemelő
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A sárospataki bánya 1963-ban 
került az Északkő kezelésébe. Ekkor 
még kézi termelés folyt az üzemben, 
csilléken tolták a követ a törőre vagy 
a kisvasútra a bányafal alól. Ezzel 
a keskeny nyomtávú vasúttal volt 
összekötve a bánya a Bodrog partján 
lévő vízi rakodóval és a sárospataki 
vasút állomással. A bányát és 
a hozzá kapcsolódó bányászati jogot 
1980-ban adták át az akkori Vízügyi 
Igazgatóságnak, majd 1997. január 
1-től került vissza, miután a társaság 
visszavásárolta. 
A bánya anyagát egy fiatal hasadék 
vulkáni szerkezet szolgáltatta, melynek 
mentén nagyjából kilenc millió évvel 
ezelőtt feltört az a piroxén-andezit 
összlet, amelyből jelenleg a kőbánya 
termékeit állítjuk elő. Az előfordulás 
tömbös, helyenként vastag pados. 
Az andezit-előfordulás észak–déli 
csapású, közel 400 méter hosszú és 
100 méter széles ép piroxén-andezit test. 

A haszonanyag fedőjét jellemzően agyag 
(sovány vagy közepes agyag) alkotja, 
amelynek vastagsága egy és öt méter 
között változik.
A bánya ásványvagyonkészlete 
pontosan ismert, az 1988-ban elvégzett 
kutatások során pontosan sikerült 
meghatározni. A bányában a termelés 
sorozatrobbantással kezdődik, ami után 
a lerobbantott anyagot a helyszínen 
mobil pofás törővel dolgozzuk fel, 
majd igény esetén tovább törjük és 
osztályozzuk a telepített fix másodtörési 
technológiával. Fő termékünk az M-es 
és FZKA anyagok, valamint a vízépítési 
terméskövek, de emellett alacsony 
pályasebességű vasúti pályákba 
alkalmas 32/63-E vasúti ágyazati zúzott 
követ is tudunk gyártani. A társaság 
sárospataki üzeme az utóbbi öt évben 
átlagosan 75 ezer tonna andezitet 
termelt és értékesített. Termékeinket 
főleg útépítési célra használják fel. 
Jelenleg négy fő dolgozik az üzemben.

szöveg: Kertész Viktória
fotó: CÉK

Sárospataktól két kilométerre található  
a Colas Északkő Szemince-hegyi andezitbányája, 
ahol több mint 55 éve folyik a termelés.

ANDESITE MINE IN SZEMINCE MOUNTAIN 

  The Sárospatak quarry has been man-
aged by Északkő since 1963. At that time, the 
plant was characterised by manual labour, and 
rocks were pushed on mine carts to the crusher 
or to the narrow-gauge railway, which con-
nected the mine to the dock on the bank of the 
Bodrog and to the Sárospatak railway station. 
The quarry and the related mining rights were 
transferred to the Directorate for Water in 1980, 
and were only bought back by the company on 
1 January 1997.
The materials of the mine were supplied by 
a shield volcano, where a mass of pyroxene-an-
desite broke to the surface approximately 9 
million years ago. Today, the products of the 
quarry are made from this material. The mineral 
reserves of the facility are precisely known, as 
experts managed to define the exact quantities 
during explorations conducted in 1988.
Production usually begins with a series of 
blasts, followed by the processing of the 
fragmented rocks with a mobile jaw crusher. If 
required, the material undergoes further crush-
ing and screening with the stationary crushing 
equipment. Our major products include M- and 
FZKA-grade materials, and natural stone 
for water-engineering purposes, but we also 
produce 32/63-E ballast, which is suitable for 
low-speed railway tracks. In the past five years, 
the Sárospatak plant of Északkő produced and 
sold an annual average of 75,000 tonnes of 
andesite. Our products are predominantly used 
for road-construction purposes. At the moment, 
the facility is operated by a crew of four.
Similarly to all of our other mines in the 
region, the Sárospatak quarry is also home to 
eagle-owls, and the presence of the protected 
species requires a three-month break in 
blasting operations during the nesting season. 
We have made steps to solve the processing 
of construction and demolition waste in the 
plant, thus contributing to an eco-conscious 
management of mineral reserves. The neces-
sary permits are currently being obtained — the 
collection and recycling of demolition waste is 
likely to receive the green light in late 2018.

Mint a térségben található összes 
bányánkban, úgy a sárospataki 
kőbányában is fészkel uhu, amely költési 
időszakában mintegy három hónapos 
robbantási tilalmat jelent. Az üzemben 
építési, bontási törmelék feldolgozását 
tűztük ki célul, ezzel is hozzájárulva 
a környezettudatos ásványvagyon-
gazdál kodáshoz. A szükséges 
engedélyek beszerzése jelenleg 
folyamatban van, a bontási anyagok 
gyűjtése és újrahasznosítása várhatóan 
2018 év végén indulhat el. 

ANDEZITBÁNYA
A SZEMINCE-HEGYEN
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Korábban már beszámoltunk az út-
pályaszerkezeti diagnosztika területén 
üzembe állított KUAB ejtősúlyos 
behajlásmérő berendezés által 
biztosított felmérések lehetőségeiről. 
A központi laboratórium egy másik 
fontos minőség biztosítási területe 
a bitumenek ellenőrzése, amelynek 
vizsgálatai most egy új moduláris 
kompakt reométer (MCR Smart Pave) 
berendezés módszereivel bővültek.
A bitumenes kötőanyagok különböző 
tulajdonságainak vizsgálatai egyre 
nagyobb jelentőséggel bírnak az 
aszfaltok viselkedésének különböző 
hőmérséklet-tartományokban 
történő modellezése során, így az 
aszfaltkeverék-tervezésben is. Ezért 
is tekintjük nagy fontosságúnak 
a laboratórium által az idén bevezetett 
új eszközzel végre hajtott DSR- (Dynamic 
Shear Rheometer) vizsgálatokat, és 
egyebek mellett a bitumenek nyírási 
modulusra vonatkozó értékeinek 
meghatározását. A DSR-vizsgálat az 
USA-ban elterjedt SHRP Superpave 
teljesítményalapú bitumenminősítő 
rendszer legtöbbször és minden 
vizsgálati szinten alkalmazott módszere.
A moduláris technológiának köszön-
hetően a feladathoz igazítható 
légcsapágyas berendezésünk egy 
dinamikus (oszcillációs) nyíró reométer, 
egyedi Peltier elemes temperáló 
egységgel. Az eszköz magába foglal 
olyan új és innovatív megoldásokat, 
amelyekkel a régi nehézkes bitumen-
vizsgálatok egyszerűbbé, gyorsabbá 
és pontosabbá válnak. A berendezés 
biztosítja a mérések teljes megfelelő-
ségét a vonatkozó európai és amerikai 
szabványoknak.

A hőmérsékletprogram jól alkalmazható 
az összes reológiai jellemző hőmérsék-
let függésének tanulmányo zásánál 
(–40 °C és +200 °C között) 0 és 100 
Hz frekvenciatartományban, míg az 
időfüggő vizsgálatok segítségével 
tanulmányoz hatjuk az anyag 
fizikai-kémiai változásait, szerkezeti 
stabilitását.
Az elvégezhető mérési feladatok: nyírási 
modulusok meghatározása, bitumenek 
fokozati besorolása, rotációs 
viszkozitás, MSCR (Multiple Stress 
Creep Recovery: ismételt terheléses 
kúszás-visszaalakulás vizsgálat, amely 
erősen korrelál az aszfalt nyomvályú-
értékkel), állandó nyírási sebességű 
és alacsony hőmérsékletű mérések, 
hőmérséklet söprés, gumi bitumenek 
vizsgálata és a mestergörbét is 
tartalmazó teljes reológiai jellemzés.
Reméljük, hogy ezek a módszerek 
is hozzájárulnak majd a bitumenek 
használatának (valamint ezen 
keresztül az aszfalt keverékek 
tervezésének és ellenőrzésének is) egy 
magasabb minőségi szinten történő 
megvalósításához.

szöveg: Gonda József
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A központi laboratórium egyik minőség-
biztosítási területe a bitumenek ellenőrzése, 
amelynek vizsgálatai a közelmúltban bővültek.

RHEOLOGICAL BITUMEN TESTING 
WITH DSR EQUIPMENT

  We have previously introduced the 
KUAB deflectometer device obtained to 
support road-pavement diagnostics, and the 
possibilities opened up by the state-of-the-
art equipment. Testing bitumen is another 
important quality control activity among the 
Central Laboratory’s scope of responsibilities, 
and the spectrum of inspections have 
recently been broadened by procuring a new 
modular compact rheometer (MCR Smart 
Pave). Testing the various characteristics of 
bituminous binders is becoming increasingly 
significant when it comes to modelling the 
behaviour of asphalt mixtures in different 
temperature ranges. This is one of the 
reasons why the DSR (Dynamic Shear 
Rheometer) tests – including the definition of 
bitumen shear modulus – enabled by the new 
device are of utmost importance. Owing to the 
modular technology, our dynamic (oscillating) 
shear rheometer, which has an integrated 
Peltier temperature unit, can be adapted to 
the task at hand. The device incorporates 
new and innovative solutions that make 
previously complicated bitumen tests faster, 
easier and more accurate. In addition, the 
new rheometer ensures the full compliance 
of measurements with the relevant American 
and European standards. The temperature 
programme can be used to study the change 
of all rheological properties at different 
temperatures (between -40 °C and +200 °C) 
in a frequency range of 0 and 100 Hz. 
Meanwhile, time-dependent tests allow us to 
monitor the physical-chemical changes and 
structural stability of the given material.

BITUMENREOLÓGIAI 
VIZSGÁLATOK 
DSR MÉRŐ BERENDEZÉSSEL AZ ESZKÖZ MAGÁBA 

FOGLAL OLYAN ÚJ ÉS 
INNO VATÍV MEG OL
DÁSOKAT, AMELYEKKEL 
A RÉGI NEHÉZKES 
BITUMEN VIZSGÁLATOK 
EGY SZERŰBBÉ, 
GYORSABBÁ ÉS 
PONTOSABBÁ VÁLNAK.
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A Finn Mérnöki Kamara által 2018. 
június 5–7. között szervezett WASCON-
konferencia fő témája a fenntartható 
építőipar és a circular economy – 
körforgásos gazdálkodás az erőforrások 
fenntarthatóbb felhasználása 
érdekében – szemlélet gyakorlati 
adaptációinak bemutatása volt.
Az előadók és vendégek között számos 
műszaki egyetem és kutatóintézet 
mellett az építőiparban tervezői és 
mérnöki szolgáltatásokat nyújtó 

cég, valamint kivitelezőként szereplő 
vállalat is megjelent. A kétnapos 
esemény legfőbb üzenete az volt, hogy 
a fenntartható fejlődés környezeti 
alappillére a környezeti elemekkel 
való felelős gazdálkodás, amely 
kiterjed az építőipari tevékenységekre 
is a tervezéstől a kivitelezésen 
és üzemeltetésen át a bontási és 
újrahasznosítási folyamatokig. Így 
a fenntarthatósági szempontokat 
figyelembe vevő építőipari cégek 

CONFERENCE ON SUSTAINABLE 
CONSTRUCTION

   Organised by the Association of 

Finnish Civil Engineers during 5–7 June 2018, 

the WASCON Conference focused on the 

topics of sustainable construction and the 

circular-economy concept.

In addition to several technical universities 

and research institutes, the representatives 

of numerous contractors, design firms and 

engineering firms were among the guests and 

speakers. As the key message of the two-day 

event, participants were reminded that the 

environmental cornerstone of sustainable 

development is the responsible management 

of natural resources, which should cover con-

struction activities from design works through 

building and operation to demolition and 

recycling procedures. This way, construction 

companies which take the aspects of sustain-

ability into consideration will be capable of 

playing an active role in the management of 

inert materials, while committing themselves 

to the use and installation of recycled demoli-

tion waste, cutting the use of fossil fuels, and 

reducing the emission of greenhouse gases. 

When it comes to the lifecycle-based 

approach, cooperation is of the essence: 

according to this concept, buildings and other 

structures should be considered material stor-

age locations. Once their intended lifecycle 

comes to an end, installed materials are to be 

instantly reused as far as possible. Of course, 

this requires the precise documentation of 

installed materials and components during 

the construction phase (in terms of both 

quality and quantity), and the role of online 

databases keeps growing in this respect. 

In order to maximise the reusability of 

buildings and other structures, the future 

secondary use of the demolished materials 

must be taken into account as early as the 

(product) design phase and the manufac-

turing procedure. Minimising the application 

of hazardous materials and replacing such 

materials with non-hazardous alternatives are 

also essential to increase the recycling rate of 

demolition waste.

aktívan szerepet vállalnak az inert 
anyagok kezelésében, elkötelezettek 
az újrahasznosított nyersanyagok 
felhasználása, beépítése iránt, prioritás 
számukra a fosszilis üzemanyagok 
felhasználásának csökkentése és az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentése. 
Az életciklus-megközelítés jegyében 
kiemelt jelentőségű a kooperáció 
fontossága: a tervezés, üzemeltetés-
fenntartás, bontás és újrahasznosítás 

Nyár elején Tamperében rendezték meg a nemzetközi 
WASCON-konferenciát, több mint négyszáz résztvevővel.

együttes lehetőségeinek figyelembe-
vétele. Eszerint az egyes épületek 
és műtárgyak gyakorlatilag anyag-
raktáraknak tekinthetők, amelyek 
a tervezett élettartamukat követően 
a beépített anyagok és azok mennyiségi 
és minőségi jellemzői alapján újra-
hasznosíthatók. Ez megköveteli 
az egyes beépített anyagok és 
szerkezetek minőségi és mennyiségi 
dokumentálását a kivitelezés során, 
amiben egyre nagyobb szerep jut 
az online adatbázisoknak. Talán 
nem véletlen, hogy a konferencia 
társrendezvénye az ICCCB 2018 
rendezvény volt, amely az építő mérnöki 

KONFERENCIA 
A FENNTARTHATÓ ÉPÍTŐIPARRÓL

tevékenységek digitalizálását  
tűzte ki célul. Egyre gyakrabban 
találkozunk a BIM mozaikszóval.  
A BIM modellek egy fontos adata 
lehet az építési – bontási tevékenység 
során keletkező inert anyag – hulladék 
mennyisége, minősége majd a modell 
segítségével az anyagok további 
felhasználhatóságának tervezése
Ahhoz, hogy az épületek és mű-
tárgyak minél nagyobb mértékben 
újra hasznosíthatók legyenek, már 
a (termék)tervezés és az alapanyag-
gyártás során gondolni kell arra, hogy 
a bontott anyagok milyen módon 
és milyen másod nyersanyagként 
kerülhetnek ismételt felhasználásra. 
A veszélyes anyagok használatának 
minimalizálása, illetve veszélyes 
anyagoknak nem veszélyes anyaggal 
történő kiváltása szintén hozzájárul 
a bontott anyagok minél nagyobb 
arányban történő hasznosításának 
lehetőségéhez.
A konferencián többször megfogal-
mazó dott az a gondolat, hogy fokozott 
figyelmet kell fordítani a harmadik 
világbeli országok felzárkóztatására, 
hiszen ott kis befektetés mellett nagy 
eredményeket lehet elérni.

szöveg: Bellaagh Mátyás, Rajcsányi Ferenc
fotó: Thinkstock

A FENNTARTHATÓ 
FEJLŐDÉS KÖRNYEZETI 
ALAPPILLÉRE 
A KÖRNYEZETI ELE
MEKKEL VALÓ FELELŐS 
GAZDÁLKODÁS.
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FÓRUM 
A KÖRNYEZET VÉDELEMRŐL ÉS 
A MUNKA BIZTONSÁGRÓL

Június 11. és 13. között Montrealban 
tartotta a Colas SA kétévente meg ren-
dezett környezet védelmi szakmai fórumát. 
Ennek idei fő témája a cégcsoporton 
belül felhalmozott információ és tudás 
megosztásának és transzformálásának 
jelentősége, és az ezen alapuló 
nemzetközi együtt működéssel zajló 
fejlesztési projektek szerepe volt. 
A cégcsoporton belül egyértelműen 
cél egy nemzetközi szinten való 

egységes működési keret rendszer 
kialakítása, amelyet részben a „One 
Colas – Collective intelligence” projekt 
segítségével tervez megvalósítani 
a tulajdonosi vezetés, és amelyet 
a változó és új piaci feltételekhez való 
adaptálódás egyik kulcs eszközének 
tekintenek. 
Az az előrejelzés, hogy a jövőben 
egyre több ember fog városokban, 
azaz egyre kisebb területeken élni, 

A felhalmozott információ megosztásának 
módjairól, a kommunikáció fejlesztéséről 
és a jövő kihívásairól is szó volt Kanadában.

FORUM ON ENVIRONMENTAL PROTECTION 
AND OCCUPATIONAL SAFETY

  Colas SA held its biennial environ-
mental forum in Montreal between 11 and 13 
June 2018. This year’s event focused on the 
significance of sharing and transforming the 
knowledge accumulated within the Group, and 
the role of the related development projects 
that are based on international cooperation. 
Creating a unified framework for international 
operations is a clear goal within the Colas 
Group, and the proprietors wish to achieve 
this through – among other means – the “One 
Colas – Collective Intelligence” project. 
The prediction that urbanisation will increase, 
and consequently, more people will live 
confined to smaller areas, requires a sharp 
change in attitudes not only from city leaders, 
but also from parties involved in construction. 
A low stress to the environment is an essential 
feature of all future settlements that strive to 
offer more liveable circumstances and the as-
sociated high level of sustainability. Accordingly, 
construction and demolition works performed 
in urban environments must be organised in 
a way to minimise the related effects to the 
environment and the local residents. 
As Henri Molleron, the director of Colas SA 
for environmental protection and sustainable 
development, explained: increasing our contri-
bution to ensuring sustainable mobility is one 
of the Group’s key priorities for the future. Be-
yond the practical implementation of such in-
ternational patents as the WattWay solar road 
concept, this also entails the introduction of 
eco-friendly and energy-efficient technologies 
when it comes to producing raw materials for 
the construction sector, thus helping to cut 
the stress to the environment during both the 
manufacturing and the construction phases.
A health and safety forum was also held at 
the same location on 14 June. Similarly to the 
environmental session, the event was built 
on the “One Colas – Collective Intelligence” 
project, which propagates the reinforcement 
of international cooperation, as well as the 
sharing of information and experience.

nemcsak a várostervezőktől, hanem 
a kivitelezésben érdekeltektől is 
jelentős szemléletbeli változást követel. 
A jövőbeli, élhető feltételeket kínáló 
és ezáltal fenntartható városoknak 
alapvető jellemzője kell legyen az 
alacsony környezet terhelés. Ez azt is 
magában foglalja, hogy a városokban 
zajló építési és bontási munkákat is úgy 
kell szervezni, hogy azok környezeti és 
lakossági hatása a lehető legkisebb 

szöveg: Bellaagh Mátyás, Domján Adél
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legyen. A városokban a megfelelő zöld 
övezetek, pihenő- és rekreációs terek 
megléte szintén kulcs fontosságú lesz, 
amelyeknek biztosítása elsősorban 
tervezési kérdés. A városi életminőség 
szempontjából szintén jelentős szerepet 
tulajdonítanak egy racionalizált ellátási 
láncnak (circular economy & supply 
chain), amely biztosítja, hogy a lokális 
igények (alapanyagok, késztermékek 
és szolgáltatások) rövid időn belül, 
reális árakon, jó minőségben, lehetőleg 
helyi erőforrásokból és etikus módon 
legyenek kiszolgálva.
Henri Molleron, a Colas SA környezet-
védelemért és fenntartható fejlődésért 
felelős igazgatója elmondta, hogy 
a Colas csoportnak a jövőre vonatkozó 
egyik fő prioritása a fenntartható 
mobilitás biztosításához való minél 
nagyobb mértékű hozzájárulás. 
Ez alatt nemcsak olyan nemzet közi 
szabadalmak gyakorlati alkalmazását 
kell érteni, mint például a WattWay 
(napelemes útburkolat), hanem az 
építőipari alapanyag- és termék - 
gyártás során olyan környezet  - 
 kímélő és energiahatékony  
technológiák bevezetését, amelyek 
a termelés és kivitelezés közvetlen 
környezeti hatásait is jelentős 
mértékben csökkentik. 
A cégcsoport környezeti teljesítmé-
nyének további fejlesztése és 
a fenntartható működés érdekében 
a 2018 és 2020 közötti időszakra 
vonatkozóan a Colas SA vezetése 
központi döntés alapján határozott 
meg célszámokat, melyek elérésére 
minden Colas-vállalatnak egy részletes 
cselekvési tervet kell kidolgoznia. 
Ugyanitt június 14. és 15. között 
munkavédelmi fórumot is tartottak. 
Hasonlóan a környezetvédelmi 

szekcióhoz, a munkavédelem területén 
is kiemelkedő hangsúlyt kapott a „One 
Colas – Collective intelligence” projekt, 
mely a nemzetközi együttmüködés 
megerősítését az összegyűjtött infor-
mációk, tapasztalatok megosztását is 
magában foglalja.
Kulcsfontosságú kérdésként merült 
fel a munkavédelmi kultúra és ennek 
megítélése Franciaországban, valamint 
a résztvevő országok mindegyikében. 
A Colas cégcsoportot érintő problémák 
megvitatása mellett szintén nagy 
hangsúlyt fektettek a biztonságos 
vezetésre, vezetéstechnikai tréningekre, 
összehasonlítva az Európán belüli és 
kívüli statisztikákat.
A kétnapos rendezvényt összefoglalva 
a jövőben a munkavédelem elsőbbsége 
mellett munkavédelmi kultúránk 
erősítésére kell odafigyeljünk. Ennek 
a kommunikáció fejlődésével kell 
kezdődnie: Európa- és világszinten 
is osszuk meg a tapasztalatainkat, 
a jó gyakorlatokat, mindig beszéljünk 
a problémákról, hogy mások is 
tanulhassanak tőlünk.
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A 2003. évi XXI. törvény értelmében 
a közösségi szinten működő vállalkozá-
soknál európai üzemi tanácsot kell 
létesíteni a munkavállalók tájékoztatása 
és a velük való konzultáció erősítése 
érdekében. E törvény hatására a francia 
Bouygues-csoport létrehozta Európai 
Üzemi Tanácsát, amelybe azok az 
európai tagállamok delegálhatnak egy 
megbízottat, ahol az alkalmazottak 
létszáma meghaladja a 250 főt. 
A tanács minden év októberében ül 
össze, ahol a Bouygues felső vezetése 
beszámol a tagoknak a csoport 
helyzetéről és a jövőbeli kilátásokról. 
A BEÜT elnöke – jelenleg Jan-Michael 
Manach – minden évben látogatást 
tesz a tanács tagállamainál. A magyar-
országi látogatásra 2018. május 
30–31-én került sor, ahol Manach 
úr a Colas vezetőségének részéről 
Kengyel Ádám gazdasági igazgatóval 
találkozott először. Ezt követően dr. 
Révész Margit HR-igazgató beszélt 
a holding legjelentősebb munkáiról, 
a létszám adatokról, a munka vállalóknak 
biztosított egészségügyi szűrő-
programról, valamint a frissen bevezetett 
Köszönöm Kártya-programról. Ezen 
a találkozón már részt vett Bekes Csaba 
tag, Schittler Mátyás, a tanács póttagja 
és Vitális Melinda tolmács.

A délután folyamán Manach úr 
ellátogatott a Colas Alterra közelben lévő 
munka területeire: az 1-es villamos nyom-
vonalának Etele úti meghosszabbítá-
sánál találkozott Vona Szabolcs területi 
főmérnökkel, az Elite Park szerkezet-
építési munkái kapcsán pedig Erdős 
Dániel építésvezetővel. 
A második napon a Colas Északkő 
szobi bányájában fogadta Manach urat 
Rabecz Péter üzemvezető, aki bemutatta 
a bányát és a különböző termékek 
előállításának folyamatát, valamint az 
alkalmazott gépeket és berendezéseket. 
A bányalátogatás és az azt követő ebéd 
jó alkalmat teremtett a szakszervezeti 
képviselők megismerésére is. 
Örülünk, hogy Manach úr tartalmasnak 
és meggyőzőnek találta a látogatása 
alatt kapott információkat, valamint 
kivitelezőként érdekesek voltak számára 
a megtekintett munkaterületek.

CHAIRMAN OF BOUYGUES EUROPEAN 
WORKS COUNCIL VISITS HUNGARY

  Pursuant to Act XXI of 2003, Euro-
pean works councils are to be established 
at community-scale undertakings for the 
purposes of informing and consulting 
employees. To comply with the regulation 
and the corresponding European directive, 
the Bouygues Group called a European 
Works Council (BEWC) to life, which is made 
up of delegates from European countries 
where the number of the Group’s employees 
exceeds 250. The organisation meets every 
October, where the top management of Bou-
ygues informs the members on the situation 
of the Group and the outlook for the future. 
Every year, the chairman of the BEWC – with 
the position currently filled by Jan-Michael 
Manach – pays a visit to each of the Coun-
cil’s member states. The visit of Mr. Manach 
to Hungary took place on 30-31 May 2018. 
Among the leadership of Colas, he first met 
CFO Ádám Kengyel, followed by a sit-down 
with HR manager Dr. Margit Révész, who 
informed the chairman on the holding’s 
most important jobs, headcount data, the 
health-screening programme available for 
employees, and the recently introduced 

“Thank You Card” programme. The meeting 
was also attended by BEWC member Csaba 
Bekes, substitute member Mátyás Schittler, 
and interpreter Melinda Vitális.
In the afternoon of the same day, Mr. Manach 
visited the nearby worksites of Colas Alterra, 
and he went on to take a tour of the Szob 
quarry of Colas Északkő on the second day. 
We are glad that Mr. Manach found the infor-
mation received during his trip plentiful and 
convincing, and that he took a lot of interest 
in our worksites.

szöveg: Bekes Csaba
fotó: Rába Judit

HAZÁNKBA 
LÁTOGATOTT 
A BOUYGUES 
EURÓPAI ÜZEMI 
TANÁCSÁNAK 
ELNÖKE

Jan-Michael Manach két napot töltött 
Magyarországon idén májusban.

A BOUYGUES EURÓPAI 
ÜZEMI TANÁCSÁNK 
ELNÖKE MINDEN ÉVBEN 
LÁTOGATÁST TESZ 
TAG ÁLLAMAINÁL.

Ez a hivatásom.
Felveszem 
a felszerelésem.

És te?

A biztonság a Colas legfontosabb értéke! 
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ÚTI CÉL: IZLAND
Az Év Dolgozója elismerést 
nyert öt kollégánk látogatott 
az északi országba.

INTERJÚ AURÉLIEN DELAVENNE-NEL
A Colas Europe jogi igazgatójával 
a jövőbeli tervekről és a korrupcióellenes 
törekvésekről beszélgettünk.

INTERJÚ NYIRI SZABOLCCSAL
A Colas leendő technológiai 
igazgatója jó néhány év után tért 
vissza első munkahelyére.

Találkozási pont 
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