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 1. ROAD RENOVATION IN BUDAPEST’S 
 DISTRICT 16
A consortium of Colas Út Zrt. and HE-DO Kft. 
has recently won a bid to renovate certain 
sections of Budapest's Bökényföldi Rd. and 
Cinkotai Rd. in the 16th district. The project, 
launched on 26 October 2018, entails building 
new bicycle paths and a new roundabout, 
and refurbishing the existing road bed and 
sidewalks on the sections in question.

 2. ROAD WORKS IN DUNAKILITI
Only asphalt-paving works are pending in 
the construction of a brand new high-rise 
residential estate development in the town of 
Dunakiliti. Colas was tasked with performing 
all road-building work phases in this local 
government investment worth HUF 52 million. 
Our work entails the installation of 700 cubic 
meters of Ckt road base, 946 tons of asphalt 
in two courses, and 1,400 linear meters of 
curbs. The road base and curbs have already 
been completed, as have ditch profiling and 
shoulders. 

 3. COLAS ÚT BUILDS NEW BIKE PATHS 
 IN SOUTHERN HUNGARY
A bicycle path section traversing Hódmező-
vásárhely-Batida-Maroslele in southern 
Hungary has been finished according to 
contractual deadline, while the construction  

of another bike path to link Szeged and 
Sándorfalva has entered its final stage. 
Only the final touches remain before initiation 
of the technical handover procedure: presently, 
trenching, shoulder installation and planting 
works are in progress at the job site.

 4. PAVEMENT-MILLING WORKS 
 AT FERENC LISZT AIRPORT
Colas Út Zrt. has received an order for 
pavement milling in the main parking lot of 
Budapest's Ferenc Liszt Airport, giving way 
to a new multi-story parking garage to be 
built by KÉSZ Zrt. The first phase of the works 
came to an end on 23 November: W200 and 
W2200 milling machines removed 27,000 
square meters of asphalt pavement at a depth 
of 15 cm, followed by a 25-cm-deep  
milling of the Ckt road base, an area compris-
ing 6,000 square meters. Phase II of the pro-
ject will proceed next year, when Colas will 
remove the Ckt course on the remaining 
21,000 square meters.

 5. NEW ASSIGNMENT 
 AT MERCEDES-BENZ PLANT
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 
has commissioned Colas Út Zrt. to construct 
an asphalt-paved parking lot for the storage of 
new cars on an area of roughly 48,000 square 
meters at the client's plant in Kecskemét. 

Work began in October, and is scheduled for 
completion at the end of May 2019. In addition 
to the pavement, Colas will install a storm-
water drainage system and area lighting grid 
for the new parking lot. The overall value of 
the work is nearly HUF 1.2 billion.

 6. BICYCLE PATH IN RÁBAPATONA
Construction works for the Rábapatona 
bike path are right on schedule. The project 
received a green light relatively late, in August, 
but Colas still had time to pave the entire 
surface in the second half of November, 
which required 508 tons of Hot Mix Asphalt. 
Therefore, the HUF 55-million project will be 
wrapped up by mid December, which is our 
contractual deadline.

 7. OPERATIONAL TRIALS IN TAPOLCA 
 SEWAGE TREATMENT PLANT
The main facilities of Tapolca's sewage 
treatment plant for cleaning incoming waste-
water became operational in August 2018. 
This allowed local experts to start relocating 
the biological treatment system and divert 
the inflow into new structures there. Since then, 
various facilities have been commissioned one 
after another, and demolition of the remaining 
old structures has commenced. Ultimately, 
the 6-month-long trial period began on  
10 October 2018.

 1. ÚTFELÚJÍTÁS A XVI. KERÜLETBEN
A Colas Út Zrt. és a HE-DO Kft. alkotta 
konzorcium nyerte el a Bökényföldi 
út és Cinkotai út egyes szakaszainak 
felújítását. A 2018. október 26-án 
elindult projekt keretein belül 2019 
őszéig új kerékpárutat és körforgalmat 
építünk, illetve a meglévő útburkolatot 
és a járdákat is felújítjuk az érintett 
szakaszokon.

 2. ÚTÉPÍTÉS AZ ÚJ DUNAKILITI 
 LAKÓPARKBAN
Már csak az aszfaltozás van hátra 
Dunakiliti új lakóparkjának útépítési 
munkáiból. Az 52 millió forint össz-
értékű önkormányzati beruházás 
teljes útépítését mi végezzük, 
a lakóutcák pályaszerkezete Ckt 
alapon két réteg aszfalt. A kiírás 
összesen 946 tonna aszfaltot, 
700 köbméter Ckt-t, valamint 
1400 folyóméter süllyesztett 
szegélyt tartalmaz. A Ckt alapréteg, 
süllyesztett szegélyek, árokprofilozás 
és a padkázás is elkészült. 

 3. ÚJ KERÉKPÁRUTAK A DÉLVIDÉKEN
A Hódmezővásárhely–Batida 
településközpont, illetve Maroslele 
közötti, Colas Út Zrt. által kivitelezett 
szakasz határidőre elkészült, a 
Szeged–Sándorfalva közötti kerékpárút 
építése pedig az utolsó fázisba lépett. 

A műszaki átadás megkezdése előtt 
már csak az utolsó simítások miatt 
van nyüzsgés a munkaterületen: 
az útcsatlakozások kiépítésén kívül 
a padkázási, árokképzési, illetve 
a növénytelepítési munkák befejezése 
van hátra.

 4. FELMARTUK A BURKOLATOT A LISZT 
 FERENC REPTÉR TERMINÁLPARKOLÓJÁBAN
A KÉSZ kivitelezésében épülő reptéri 
parkolóház helyén a Colas Út Zrt. 
végezte a burkolat marását. Az I. ütem 
kivitelezése november 23-án fejeződött 
be: egy W200 és egy W2200 típusú 
marógép 27 000 négyzetméteren 
15 cm mélységben távolította el az 
aszfaltburkolatot, és 6000 négyzet-
méter felületen, illetve 25 cm vastag-
ságban martuk a Ckt szerkezetet. 
A II. ütem jövőre várható, amikor a 
maradék, kb. 21 000 négyzetméternyi 
Ckt-t fogjuk felmarni.

 5. ISMÉT A MERCEDES-GYÁRBAN DOLGOZUNK
A Colas Út Zrt. ismét elnyert egy  
munkát a Mercedes-Benz Manu-
facturing Hungary Kft. kecskeméti 
gyárában. Egy nagyjából 48 ezer 
négyzetméteres, az új személy-
gépkocsik tárolására szolgáló 
aszfaltburkolatú parkoló kivitelezése 
lesz a feladatunk, melyet októberben 
el is kezdtünk. A befejezési határidő 

jövő év május vége, ami alatt az 
útépítési munkák mellett a parkoló 
csapadékvíz-elvezető rendszerét és 
a közvilágítási hálózatot is kiépítjük, 
közel 1,2 milliárd forint értékben.

 6. KERÉKPÁRÚT RÁBAPATONÁN
Megfelelő ütemben halad a rábapatonai 
kerékpárút építése. A viszonylag későn, 
augusztusban indult projekt előkészítő 
és alépítményi munkái már elkészültek. 
November második felében került sor 
a teljes felület aszfaltozására, amely 
összesen 508 tonnát tesz ki. Így a 
nagyjából 55 millió forintos projekt 
a szerződéses határidőre, december 
közepére el fog készülni.

 7. PRÓBAÜZEM A TAPOLCAI 
 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN
A tapolcai szennyvíztisztító telep 
műtárgyai, valamint a hozzájuk tartozó 
művek 2018. augusztus 15-ére kerültek 
arra alkalmas állapotba, hogy tudják 
fogadni az érkező szennyvizeket. Ekkor 
megkezdődött a működő biológia 
átemelése az új műtárgyba, valamint 
a városból érkező nyers szennyvíz 
átkormányzása. 2018. augusztus 15-től 
folyamatosan munkába álltak az egyes 
részegységek, valamint megkezdhettük 
a régi műtárgyak elbontását. 2018. 
október 10-én kezdetét vette a hat 
hónapos próbaüzem.
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interjú: Szakács-Fehérváry Gábor
fotó: Nagy Balázs
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TE

RJ
Ú PIERRE-ALAIN 

WIGTTEL
A Colas Europe gépészeti vezetőjével eddigi 
pályafutásáról és a várható magyarországi 
beruházásokról is beszélgettünk.

Pierre-Alain Wigt Dél-Franciaországban 
született, s a mérnöki végzettség 
megszerzése után a Colas Rhone Alpes 
nevű leányvállalatánál helyezkedett 
el építésvezetőként. Két év után a cég 
gépészeti részlegéhez került, ahol az 
emulzióüzemekért és aszfaltkeverőkért 
volt felelős. 2015 óta dolgozik a Colas 
Közép-Európánál, illetve a Colas 
Europe-nál gépészeti vezetőként.

MOZAIK: Milyen nemzetközi 
tapasztalatokkal gazdagodott  
a Colasnál eltöltött eddigi évek alatt? 
PIERRE-ALAIN WIGT: Hat Francia-
országban töltött év után 1997-ben úgy 
döntöttem, hogy gépészeti vezetőként 
nemzetközi tapasztalatot szeretnék 
szerezni a Colas csoporton belül. 
Franciaországba azóta sem tértem 
vissza, viszont megfordultam a nyugat-
afrikai Gabonban, Madagaszkáron, 
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a következő három-négy évben  
fog sor kerülni.

M.: Mire számít a ONE Colas  
projekt megvalósításával? 
P-A. W.: A ONE Colas projekt 
egy rendkívül ambiciózus stratégiai 
üzleti terv, egyszersmind út a globális 
szintű szakértelemhez, és egy 
erős cégcsoporthoz a jövedelmező 
növekedés szolgálatában.  
Remélem, hogy ez a projekt  
lehetővé fogja tenni a számunkra 
a tapasztalatok és a jó gyakorlatok 
megosztását az egész Colas  
csoporton belül.

Franciaországot is, mivel az üzleti 
tevékenységünk és a munkaterületek 
eléggé hasonlók.

M.: Milyen fejlesztésekre van 
kilátás Magyarországon és  
a régióban a közeljövőben? 
P-A. W.: Az utóbbi néhány évben  
meg lehetősen sok beruházást 
hajtottunk végre Magyarországon, 
összehasonlítva a Colason belüli 
többi régióval, például elindítottuk a 
felsőzsolcai aszfaltkeverő felújítását. 
De az utóbbi tíz év leg  nagyobb európai 
beruházása a tállyai bányaüzem 
eszközeinek lecserélése lesz, amire  

javaslataimmal, tapasztalataim - 
mal azáltal, hogy a teljes területre 
rálátá som van. Ezenkívül az én 
feladatom a gépészeti csapatok 
fejlesztése, ideértve a különböző 
képzéseket és megbeszéléseket,  
illetve feladataim közé tartozik az 
adatok konszolidációja és elemzése 
a Colas Europe szintjén. 

M.: Milyen különbséget lát  
az európai országok között  
a felszereltség és a beruházások 
tekintetében? 
P-A. W.: Nem látok nagy különbségeket 
az európai országok között, beleértve 

Mauritiuson, Mayotte szigetén,  
Francia Nyugat-India szigetein és 
Francia Guyanában, Marokkóban. 
2015 óta a Colas Közép-Európánál, 
illetve a Colas Europe-nál dolgozom. 
Mind szakmailag, mind a családi élet 
szempontjából – mert a költözés mindig 
a család közös döntése volt – nagyon 
élvezem a különféle országokban,  
más-más kultúrákban töltött időt.

M.: Melyek a legfontosabb  
feladatai a Colas Europe  
gépészeti vezetőjeként? 
P-A. W.: Elsősorban a Colas Europe 
gépészeti osztályait támogatom 

INTERVIEW WITH PIERRE-ALAIN WIGT

  We recently sat down to talk with  

Mr. Wigt, the equipment manager of Colas 

Europe. Topics we discussed included his 

career, and major investments expected to 

take place in Hungary.

Pierre-Alain Wigt was born in the south of 

France in 1967, and joined a French Colas 

subsidiary, Rhone Alpes, in 1990 as site 

manager after graduating from engineering 

school. After two years, he joined that 

enterprise's equipment department, where 

he was tasked with overseeing emulsion 

and asphalt plants. He has been with Colas 

Central Europe, and recently Colas Europe, 

as equipment manager since 2015.

Mozaik: Could you tell us a few words  

about the international experience you've 

gained during your time at Colas?  

Pierre-Alain Wigt: In 1997, after six years 

spent in France, I decided to go abroad to gain 

experience within the Colas Group as equipment 

manager. I never went back to work in France, 

but my duties have taken me to Gabon in West 

Africa, the islands of Madagascar, Mauritius, 

and Mayotte, the French West Indies, French 

Guyana, and Morocco. Since 2015, I have 

been with Colas Central Europe and Colas 

Europe. In terms of both my professional and 

family life (because relocating has always been 

a family choice), I have really enjoyed living 

and spending time in such different countries, 

as well as sharing different cultures.

M.: What are your main duties  

as equipment manager? 

P-A. W.: Primarily, I support the equipment 

departments of Colas Europe by offering 

my expertise and suggestions acquired 

through my oversight of the whole unit. 

My duties also require me to develop the 

network of equipment people, including 

through various trainings and meetings. 

Consolidating and analyzing data at the level 

of Colas Europe is also part of my job. 

M.: What are the main differences between 

European countries in terms of equipment 

and investments? 

P-A. W.: I do not see big differences among 

countries in Europe, or compared to France, 

since business activities and the types of sites 

are quite similar.

M.: Are there any upcoming large-scale 

investments in the near future in Hungary 

and/or in the region? 

P-A. W.: In the past few years, we have  

carried out numerous investments here in 

comparison with other Colas areas. In Hungary 

for instance, we have launched an asphalt 

plant renovation in Felsőzsolca. However, 

the decade's biggest investment for us in 

Europe will be the replacement of equipment 

in the Tallya quarry, which will go on for the next 

three or four years.

M.: What will the “One Colas” project  

bring to your work? 

P-A. W.: The One Colas project is a very 

ambitious strategic business plan, and also a 

way of establishing a global level of expertise 

and a strong company group with the aim of 

profitable growth. I hope One Colas will help 

us to facilitate better sharing of expertise and 

good practices across the entire Colas Group.

AZ UTÓBBI NÉHÁNY ÉVBEN MEGLEHETŐSEN 
SOK BERUHÁZÁST HAJTOTTUNK VÉGRE 
MAGYARORSZÁGON, ÖSSZEHASONLÍTVA 
A COLASON BELÜLI TÖBBI RÉGIÓVAL.
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Nem mindennapi módon kezdte pálya - 
futását a szakmában Cseh Zoltán, 
akinek az első munkahelye a mauritiusi 
Transinvest volt, ahol öt évig dolgozott. 
1998-tól áll a Colas Északkő alkalma-
zásában, 2006 óta ő a cég ügyvezetője.  

MOZAIK: Mesélsz nekünk  
a kezdetekről? Hol és milyen 
pozícióban dolgoztál először? 
CSEH ZOLTÁN: 1991-ben kerültem a 
Colashoz, méghozzá Mauritiuson lettem 
gépészeti főmérnök a Transinvestnél, 
ami szintén a cégcsoporthoz tartozott. 
Főgépészként, műhelyfőnökként, 
majd gépészeti vezetőként dolgoztam. 
A cég útépítéssel foglalkozott, egy 
aszfaltkeverővel és egy finiserrel 
rendelkezett, amihez később bérelt egy 
másikat is. Gépészként egy ilyen cégnél 
az volt az igazi kihívás, hogy a hétfőtől 
szombatig hadra fogott gépeket a 
lehető legrövidebb időkieséssel tartsuk 

interjú: Szakács–Fehérváry Gábor
fotó: Nagy Balázs

karban, és végezzük el a szükséges 
javításokat. Komoly feladat volt mindez, 
hiszen Mauritiuson nem minden 
esetben volt gyártói márkaképviselet, 
az alkatrész beszerzést pedig főként 
a távoli Európából kellett megoldani, így 
sokszor a szakszerű javítás elvégzéséig 
a helyszínen kellett akár ideiglenes 
megoldással üzemképes állapotban 
tartani egyes eszközöket.  

M.: Ezek szerint te gépészként  
is végeztél?
CS. Z.: A Miskolci Egyetem gépész-
mérnöki karán végeztem gépgyártás-
technológus és német szakfordító szakon. 
A németet a Transinvestnél is jól lehetett 
hasznosítani, mert fő gépeink német 
gyártóktól származtak és ezen a nyelven 
kellett alkatrészek többségét beszerezni. 
Ezen kívül francia nyelvű pénzügyi 
menedzsment és banki kapcsolatok 
mesterdiplomával is rendelkezem. 

M.: A családod révén is kapcsolódsz  
a Colas Északkőhöz, ugye?
CS. Z.: Igen, édesapám a nyolcvanas 
évek elejétől volt ügyvezető az 
Északkőnél, friss diplomásként rajta 
keresztül kerültem Mauritiusra is .

M.: Mikor jöttél vissza Magyarországra?
CS. Z.: 1996-ban, és lényegében 
azonnal az EGÚT-hoz kerültem bő egy 
évre. Ezen időszakban az M5 autópálya 
kecskeméti elkerülő szakaszának 
építési projektjén dolgoztam. Utána 
jöttem át az Északkőhöz, ahol kezdetben 

A múltidézés mellett a Colas Északkő 
ügyvezetőjével arról beszélgettünk, 

milyen kihívásokkal szembesül jelenleg a cég, 
és melyek a jövőbeli terveik, lehetőségeik. 

INTERJÚ CSEH 
ZOLTÁNNAL

anyagbeszerzési, gépészeti és termelési 
osztályvezetőként dolgoztam, majd 
mérnökként és főmérnökként. Később 
az értékesítés területére kalandoztam 
el a cégen belül, majd cégvezető, 2006 
áprilisától pedig ügyvezető lettem. 

M.: Milyen kihívásokkal szembesültél, 
amikor átvetted a Colas Északkő 
ügyvezetői pozícióját? Nem okozott 
több terhet, hogy édesapádat váltottad? 
CS. Z.: Alapvetően azzal a teherrel és 
felelősséggel szembesültem, ami ezzel a 
poszttal együtt jár. Inkább szerencseként, 

sem mint teherként kezeltem, hogy 
édesapám helyét vettem át, hiszen 
egyes, számomra új döntési helyzetekben 
bármikor véleményét kérhettem. Bár 
a munkakörnyezet néhány év alatt 
is jelentősen változott, szemléletünk 
hasonló: egyrészt a tulajdonosi környe-
zetigényeit ki kell elégíteni, meg kell 
hallani és érteni a tőlük kapott informá-
ciókat. Ha nem értesz velük egyet vagy 
nem tudod azokat kezelni, akkor egy 
lehetőséged marad: felállni és mást 
csinálni. Másrészt egy termelőcégnél 
nagyon fontos a munkavállaló, különösen 

ott, ahol a vállalkozás életében kevésbé 
az alvállalkozói környezet dominál. 
Elégedetlen munkavállalókkal hosszú 
távon nem tud hatékonyan működni egy 
társaság.  

M.: Manapság ritkán fordul elő, hogy 
egy cég az év közbeni büdzséterv 
frissítésekor 80 százalékos növekedést 
produkál az év elején leadott számok-
hoz képest. Ezt hogy értékeled?
CS. Z.: Vezetőként tisztában vagyok 
vele, hogy nem feltétlen kedveli a 
tulajdonos azt, amikor egy előzetes 
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csak nálunk, hanem iparágunkban is 
rendkívül nehéz kérdés jelenleg.  

M.: Ha esetleg a piac úgy kívánja,  
bővít a Colas Északkő?
CS. Z.: A jelenleg előttünk álló 
legnagyobb tervezési és beruházási 
feladat a tállyai üzem fejlesztése. 
Új környezetvédelmi engedélyünk 2034 
decemberéig szól, s mivel ez a bánya 
alapvetően meghatározza a társaság 
életét és termelőképességét, ezzel 
foglalkozunk mindenekelőtt. 

M.: Az elmúlt években több  
logisztikai parkot is nyitottatok.  
Mi a célja ezeknek?
CS. Z.: A telephelyek célja részben az, 
hogy közelebb legyünk a bányáinktól 
távolabb lévő piaci területekhez, és 
az ottani potenciális vevőkhöz.  
Rajtuk keresztül teremtjük meg termé-
keink fogyasztásának növeke dését. 

becsléshez képest túl nagy az eltérés. 
Nyilván kellemesebb egy pozitív eltérést 
indokolni, de szakmailag elegánsabb, 
ha az egy toleranciasávon belül marad. 
Természetesen minden évben van egy-
fajta óvatosság a tervezésben. Nem 
egyszerű ügy az éves igény prognózis, 
hiszen az év eleji tervezéskor január 
elején megszondázott partnereink álta-
lában rendkívül óvatos éves becsléseket 
adnak, számos esetben pedig ugyanazon 
projektekért versenyeznek. Míg 2014, 
2015 és 2016 években B1 és B2-es 
prognózisunk kisebb-nagyobb javulás 
mellett pontos volt, addig 2017B2-ben 
visszaesést kellett terveznünk. A 2018-as 
év mindenféle szempontból rendkívüli. 
Egyik hónapról a másikra jelennek meg 
új projektek. Mire az augusztus elején 
leszúrt tervszámokkal a szeptemberi 
prezentációt elkészítettük, addigra a 
gomba módra szaporodó új projekteknek 

köszönhetően a B1-hez képest is jelentő-
sen emelkedett B2-es számokon további 
növekményt kellett jeleznünk. 

M.: Hogy látod, mit hoz a jövő  
rövid távon, milyen lesz a 2019-es és 
a 2020-as év?
CS. Z.: Azt várjuk, hogy a 2019-es év 
nagyjából hasonló lesz az ideihez, de 
most úgy gondolom, hogy akár még 
lendületesebb is lehet. Bár ebben 
azért komoly korlátot jelenthet, hogy 
a kapacitásaink határán vagyunk. 
Mióta én az Északkőnél dolgozom, nem 
emlékszem olyan időszakra, amikor 
januárban Tállyán húsz vasúti szerelvény 
már prognosztizálva be volt állítva a havi 
árukiadási programba. Ez is azt jelzi, 
hogy a piaci igények már az év elején 
is jelentősebbek voltak. Manapság 
mindenhol gondot okoz a kapacitás 
kérdése, nekünk is szakemberekre 
lenne még szükségünk, ez azonban nem 

  Mr. Zoltán Cseh's career started in 
a rather unusual way: his first job took him to 
the island of Mauritius, where he spent five 
years. He has been in employment at Colas 
Északkő since 1998, functioning as the firm’s 
managing director since 2006. 

Mozaik: Would you tell us about the 
beginning? What was your first job like? 
Zoltán Cseh: I joined Colas in 1991, when 
I became a chief equipment engineer in 
Mauritius at Transinvest, which was a subsidiary 
of the Group. I worked as equipment supervisor, 
workshop manager, and again later as 
equipment manager. The firm was engaged in 
the road construction business with one asphalt 
mixing plant and one paver until we rented 
another machine to double the fleet. In the 
equipment department of such a company, 
the real challenge was to maintain and repair 
the machinery, which ran from Monday to 
Saturday, in a way to minimise downtime. 

M.: Does this mean that you also have 
a degree in mechanical engineering?
Z. Cs.: I earned my degree at the mechanical 
engineering faculty of the Miskolc University, 
where I majored in mechanical manufacturing 
technologies and specialised German 
translation. I made good use of my knowledge 
of German at Transinvest, because most 
of our equipment was made by German 
manufacturers, and obtaining parts required 
someone who spoke the language. In addition, 
I hold a master’s degree in French language 
financial management and banking relations. 

M.: You also have ties to Colas Északkő 
through your family, don’t you?
Z. Cs.: Indeed, my father was the managing 
director of Északkő from the early 1980s, and 
he also helped me clinch the job on Mauritius 
after I graduated from college. 

M.: When did you return to Hungary?
Z. Cs.: In 1996, and I was hired by EGÚT right 
away, where I spent just over a year. During 
that time, I worked on the Kecskemét bypass 
construction project of the M5 motorway. 
I transferred to Északkő immediately after-
wards, where I initially worked as a material 
procurement and equipment officer, and 
subsequently as engineer and chief engineer. 
Later, I had a little detour into sales within the 
company, and then I was promoted to manager 
and, in April 2006, managing director.

M.: What sort of challenges did you have to 
face upon taking over as managing director? 
Wasn’t replacing your own father a source of 
additional stress? 
Z. Cs.: Basically, the stress and 
responsibilities I had to endure were limited 
to the ones associated with the position in 
general. I perceived the situation of taking 

over the job from my father as a blessing 
rather than a burden, since I could ask for his 
opinion regarding certain decisions that were 
new to me. Although the work environment 
changed considerably in a matter of only a few 
years, our approach to the job is very similar: 
on one hand, one has to meet the criteria of 
the ownership, which requires detecting and 
decoding the pieces of information coming 
from them. On the other hand, employees are 
of utmost importance at a production-oriented 
company, especially when the business is not 
dominated by a subcontractor environment. 
In the long run, a company cannot operate 
efficiently with dissatisfied employees. 

M.: Upon updating its targets, Északkő 
reported an 80% increase in comparison with 
the budget originally submitted for 2018, 
which is a rare instance in the life of any 
enterprise. What is your take on this?
Z. Cs.: Obviously, having to explain a 
positive deviation is more of a pleasant 
duty, but keeping such deviations within a 
certain tolerance range is – professionally 
speaking – more elegant. Meanwhile, planning 
is characterized by a fair degree of caution 
each year. The annual demand forecast is 
a hard nut to crack, as our partners tend 
to provide us with very cautious estimates 
when inquired in the early January planning 
phase, and they often compete for the same 
projects. 2018 is an extraordinary year in more 
than one way. New projects pop up from one 
month to another. Between fixing the target 
figures in early August and putting together 
the corresponding presentation in September, 
a lot of new projects appeared from nowhere, 
and we had to re-adjust the B2 numbers 
that had already been raised significantly 
in contrast with B1. 

M.: Would Colas Északkő expand if 
the market dictates so?
Z. Cs.: In terms of planning and investments, 
our Tállya plant is the biggest challenge ahead 
of us. The facility’s environmental permit 
expires in December 2034, and as this mine 
has a fundamental effect on the life and 
productivity of the company, it is a primary 
concern above all else. 

M.: Are you planning on any restructuring 
concerning the mines? 
Z. Cs.: We are currently selling some of 
the mines operated by Északkő: Kesztölc, 
Egerbakta, and the tuff quarry in Egertihamér. 
We are also unloading some properties 
that used to provide various services in 
connection with mines previously operated 
by the company. The operations of the 
facilities located in the same region has been 
rationalised in the past 3-5 years – for instance, 
this is traceable in the relation between Tállya 
and Tarcal, or Recsk and Gyöngyössolymos. 

INTERVIEW WITH ZOLTÁN CSEH

Természetesen ehhez társul értékesítő 
kollégáink intenzívebb térségbeli 
jelenléte és munkája, nekik kell meg-
ismertetniük termékeinket a piaccal.  

M.: A bányák tekintetében tervezel 
átstrukturálást? 
CS. Z.: A jelenleg üzemeltetett bányák 
közül néhány értékesítés alatt áll: 
Kesztölc, Egerbakta és Egertihamér, 
a tufabánya. Szintén megválunk néhány 
olyan ingatlanunktól, amelyek a társaság 
korábban üzemeltetett bányáihoz kap-
csolódóan valamilyen szolgáltatást nyúj- 
 tottak. Az egy térségben lévő bányáink 
üzemeltetését az utóbbi 3-5 évben 
racionalizáltuk, például Tállya és Tarcal 
illetve Recsk és Gyöngyössolymos kap - 
csolatában. A kisebb üzemeinkben inert  
bontási anyagok befogadását és hasz-
no sítását is elindítottuk, és az haszno-
sí tásának optimalizálása mellett új bá-
nyászati források feltárása továbbra is cél. 
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szöveg: Erdősi Imre, Kátai Attila, Odry Balázs, Vona Szabolcs
fotó: Nagy Balázs

Az elmúlt években rengeteget fejlődött, 
bővült Budapest egyik legforgalmasabb 
villamosvonala: a pályaszerkezet 
felújítása mellett állomásokat építettek 
át vagy alakítottak ki újonnan, a 
munkában pedig mi is hatalmas 
szerepet játszottunk. A sok fontos 
mérföldkő után a vonal fejlesztése 
a végéhez közeledik, a kivitelezés 
várhatóan még ebben az évben 
befejeződik. A projekt eredményeként 
létrejön az összeköttetés a korábbi 

Etele úti végállomás és Kelenföld 
vasútállomás között, így a helyközi 
buszjáratok, a fővárosi kelenföldi 
buszjáratok, az M4-es metró és a 
budai fonódó villamoshálózat 19-es és 
49-es villamosjárata között. A projekt 
célja részben az Etele téri csomópont 
hatékony összekapcsolása a kelenföldi 
városrésszel, továbbá Dél-Pesttel, 
így lehetővé téve az agglomerációból 
érkezők számára a gyorsabb eljutást 
a város ezen részei felé.

A villamos az eddigi Etele úti végállomás 
helyett Kelenföld vasútállomásig közlekedik 
majd, mely a fővárosiakon kívül az 
agglomerációban élőknek is kedvez.

BEFEJEZÉSHEZ 
KÖZELÍT AZ 

1-ES VILLAMOS 
FEJLESZTÉSE
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rendelkezik. Ezek mellett a csapadékvíz-
visszatartási képessége is jobb, mert a 
gyepesített területek lefolyási tényezője 
lényegesen kedvezőbb a burkolt 
felületekkel összehasonlítva, és a 
talajba történő szivárgás következtében 
kevesebb víz is jut a csapadékelvezető 
csatornákba, valamint jobban megköti a 
finom port, ugyanis az a nedves felületen 
megtapad (pl. fékező homok).

tartása drágább a Budapesten 
általánosan alkalmazott CDM és 
RAFS pályaszerkezeteknél. Ennek 
ellenére a zöld vágányok több előnnyel 
is rendelkeznek, például esztétikus 
látképet és természetközeli megjelenést 
nyújtanak, a zöldfelületek felértékelődnek 
a városi környezetben, csökken a légzaj, 
ugyanis már egy ilyen egyenetlen felület 
rendkívül jó hangelnyelő tulajdonságokkal 

terveztünk, amely szálerősítéses beton 
felhasználásával készült.
Az alaplemezen vasbeton hosszgerendás, 
folyamatos sínkörülöntéses (SIKA ICOSIT) 
49E1 sínes felépítmény épült. Az Etele 
úton épülő vágányok döntő többségben 
füvesített burkolattal készülnek a 
sínszálak közötti (kisközép), valamint a 
vágányok közötti (nagyközép) sávokban. 
A Fehérvári úti csomópontban kiépült 
5 csoport Ph átszelés és Ph 50/30 
kitérő komplexum, amely 59R2-es 
sínnel, bebetonozott talpfával, 
gumipaplan ágyazással és erősített 
bazaltbeton burkolattal készült.
Az Etele téri végállomás 
vágányhálózatának pályalemezei 59R2-
es rendszerű geolemezes leerősítéssel, 
ICOSIT aláöntéssel és öntött aszfalt-
burkolatú felépítménnyel lettek 
kialakítva. A végállomáson Ph50/30, 
Ph50/30E, Ph50/50 és Ph50/30/50-es 
angol váltók csoportjai lettek beépítve.

ÍGY ZAJLOTT A VÁGÁNYÉPÍTÉS
Az 1-es villamos projekt során az új 
vonalszakasz kiépítéséhez a budai 
oldalon az „A szakasz” keretében 
vágányépítési munkákat, míg a pesti 
oldalon a „B szakasz” villamosvasúti 
rekonstrukciós munkáit végeztük 
el. A „B” rekonstrukciós szakaszon 
a Győrffy István utca és a Mester 
utca között végeztünk vágányépítési 
munkákat, melyek során 49E1 zúzott 

köves vasbeton aljas és nagy paneles 
felépítményeket alakítottunk ki.
Az „A” szakaszon az Etele útnál új 
vágányszakasz épül, a Tétényi útnál és a 
Bártfai utcánál új peronok lesznek, míg 
az Etele térnél a végállomás épül meg. 
Az Etele út teljes vágányépítéssel érintett 
hosszában nagy átmérőjű, egyesített 
rendszerű főgyűjtőcsatorna halad, ezért 
ennek a védelmében egy 20 centiméter 
vastagságú vasbeton teherelosztó lemezt 

AZ ÚJ, BUDAI  
SZAKASZ KIÉPÍTÉSE  
MELLETT A PESTI  
OLDALON VÁGÁNY- 
REKONSTRUKCIÓS  
MUNKÁKAT IS  
VÉGEZTÜNK.

A ZÖLDVÁGÁNYOS 
SZAKASZOK ÖNÁLLÓ 
ÖNTÖZŐRENDSZERT ÉS 
EHHEZ MÉRETEZETT 
VÍZELVEZETÉST 
KAPNAK.

FÜVES VÁGÁNY BUDAPESTEN
A 90-es évektől kezdve a BKV több 
kísérleti szakaszt létesített Budapesten, 
de az első tartósan üzemeltetett füves 
szakasz az 1-es villamos felújítása 
során létesült 2013–14-ben a Vörösvári 
úton. Ezzel párhuzamosan épültek meg 
a 3-as villamos zöld vágányszakaszai 
is. Az 1-es villamos valamennyi fűvel 
borított szakaszát a Colas Alterra 
építette. Ennek kialakítása lényegében 
megegyezik a most épülő szakaszéval:
 hosszgerendás kialakítás
 körülöntéses sínleerősítés
 gyökérzónás öntözésű gyep
  felszíni vízelvezetés a hossz-

gerendákról és szivárgó rendszer 
a gyepesített terület alatt

A zöld vágányok kedvező társadalmi 
elfogadottsága miatt további szakaszok 
építése és átépítése várható ezzel 
a pályaszerkezettel annak ellenére, 
hogy mind létesítése, mind a fenn-

FÜVES VÁGÁNYÉPÍTÉS

Európában	és	Észak-Amerikában	közel	40	városban	található	olyan	
villamosvonal,	ami	zöld	vágányszakaszokkal	rendelkezik.	A	klasszikus	
gyep	mellett	alternatív	megoldásként	az	évek	során	megjelentek	tág	
tűrésű	növényekkel	(hasonlóan	az	extenzív	zöldtetőkhöz)	és	műfűvel	
borított	vágányzónák	is.	2011-ben	Miskolcon	a	Colas	Alterra	is	épített	
egy	300	méter	hosszú	műfűvel	borított	vágányt.
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keretrendszer kialakításában valósult 
meg. Olyan módon, hogy a lemez 
verését megelőzően mélyásó csipegető 
kanállal 12 méteres mélységig kiszedtük 
és visszatöltöttük a meglévő talajt, 
ezáltal kellőképpen fellazítva azt a 
lemezlehajtáshoz. Ez a valóságban nem 
volt egyszerű, mivel a már meglazított 
talajsáv porhanyóssá vált, így azt 
egymástól független szakaszokban 
kellett végrehajtani. A gondos elő-
munkálatok mellett is akadt olyan 
szakasz, amit már a Larssen lehajtás 
közben a verő géplánc előtt, azzal 

ménye sajnos elkeserítő volt, ugyanis 
4 métertől lefelé száraz, tömör szürke 
agyagot találtunk. Ez előre vetítette 
a lemez hagyományos leverésének 
ellehetetlenülését. A problémát a 
próbaverések is megerősítették, azaz 
közel 4 méternél mélyebbre egyetlen 
lemezt sem lehetett lehajtani.
Sokszori modellezés után az úgynevezett 
„száraz réselés” technológiája látszott 
megfelelő megoldásnak, mely az immár 
12 méteres hosszúságú lemezekkel 
áttervezett és a műtárgy építésének 
megfelelve +0,00-nál beépített 

jön létre, ezzel is erősítve az ipari 
jellegű létesítmény parkhoz idomuló 
megjelenését. Az áramátalakító födéme 
fölött a terepszinten parkolóhelyek is 
ki lesznek alakítva.

AZ ÁRAMÁTALAKÍTÓ DÚCOLÁSA
Az áramátalakítót föld alatti műtárgyként 
terveztük meg a kicsiny térre. A műtárgy 
23,5×17 méter alapterületű és 7,5 méter 
mélységben épül. A munkagödör meg-
támasztását 100 méter hosszban 
15 méteres Larssen 605 típusú befogott 
szádlemezekkel terveztük, egy sor kerettel 
és Ø400-as csőtámaszokkal a sarkokban 
és hosszirányban. A talaj mechanikai 
viszonyok azonban terv szinten nem kellő 
részletességgel lettek meghatározva, 
ezért újabb fúrásokat végeztettünk 
15 méter mélységig. A fúrások ered-

PARKÉPÍTÉS AZ ETELE ÚTNÁL
A projekt során mintegy 200 fát 
kellett kivágni, azonban az Etele úton 
épülő villamosvágányok nyomvonalán 
eltávolított fákat részben a kivitelezés 
kapcsán megújuló Etele parkban, részben 
pedig Kelenföld más részein telepítik 
vissza. A Colas Út kivitelezésében az 
Etele park teljes zöld- és burkolt felülete, 
valamint közműhálózata is megújul, 
és új utcabútorok lesznek elhelyezve. 
Megépül egy új közösségi tér is, melynek 
központjában a vízjáték fog állni. A park 
északi részét az Etele úttal párhuzamosan 
egy kétirányú kerékpárút szeli át. 

ÚJ ÁRAMÁTALAKÍTÓ ÉS A ZÖLD-
FELÜLETEK VÉDELME
Az 1-es villamos meghosszabbított 
pályaszakaszának energiaellátására 
szükségessé vált egy újabb áramátalakító 
kivitelezése, melynek helyéül a Budapest 
XI. kerületi Hengermalom út és Fehérvári 
út kereszteződésében lévő – a kivitelezés 
megkezdésekor – beépítetlen, felújításra 
és tereprendezésre szoruló területet 
választottuk. Mivel a tervezés során az 
egyik legfőbb szempont a zöldfelületek 
védelme volt, az áramátalakító föld alatti 
elhelyezésű lett, a felszínen csupán a 
lejutáshoz szükséges lépcső, illetve 
építészeti díszítőelemként támfalak 
kapnak helyet. Ezek segítségével egy 
dombokkal tagolt, fűvel borított felület 

BUDAPEST TRAMLINE 1 
APPROACHES COMPLETION

  In the past couple of years, line 1 

– which is one of Budapest’s busiest tramlines – 

has gone through considerable development 

and expansion: besides the reconstruction 

of the tracks, new stations have been built, 

and many of the existing ones remodeled, all 

activities in which Colas has played a key role. 

Following completion of a series of important 

milestones, the line's development is nearing 

completion, as works are expected to come 

to a close before the end of 2018. The project 

will establish a direct connection between 

the former terminal at Etele Rd. and the 

Kelenföld Railway Station, hence creating 

links between city- and intercity bus lines, the 

M4 subway line, and the city’s tram network. 

As part of the project, we are performing track 

construction works for the new line section 

in Buda (“Section A”), while also carrying 

out restoration activities on the existing 

segment in Pest (“Section B”). Most of the 

line on Etele Rd. will include grass surfaces 

between both the rails and the two tracks. 

Meanwhile, an undeveloped plot – that was 

in dire need of some landscaping to begin 

with – at the intersection of Hengermalom Rd. 

and Fehérvári Rd. was chosen as the location 

for a new transformer station set to supply 

sufficient power for the extended line. It was 

designed as an underground structure with 

a footprint of 23.5x17 meters, built at a depth 

of 7.5 meters. 

For the shoring of the vast work-pit, we 

delivered 15-meter Larssen 605 sheet piles 

with one row of brackets and Ø400 pipe 

propping longitudinally and in the corners. 

However, soil mechanics conditions were not 

investigated in sufficient detail in the design 

phase, forcing us to look for other options. 

After a series of new drillings, the so-called 

dry sheet piling technique seemed to be 

the appropriate solution, which posed an 

immense challenge for everyone involved. 

Finally, owing to excellent organization and 

flawless scheduling, we managed to remove 

nearly 5,000 cubic meters of soil from the 

secured pit in only nine days. The shoring 

system, including the preliminary and 

follow-up works, was set up by Colas Alterra 

Zrt. with its own materials, equipment and 

crews, demonstrating an exemplary level of 

cooperation between the two directorates 

involved and the equipment department.

A FÜVES  
VÁGÁNYOKON 

KÍVÜL MEGÚJULÓ 
ZÖLDFELÜLETEK 

KÖZEL 25 EZER 
NÉGYZETMÉTERT 

TESZNEK KI.

szinkronban kellett újraásva lazítani. 
A kész dúcolt munkagödrön belüli majd 
5000 köbméter talajt nem mindennapi 
szervezés és ütemezés eredményeként 
9 megfeszített munkanap alatt sikerült 
kitermelni és mint munkaterületet 
biztosítva továbbépítésre átadni a 
szerkezetépítő vállalkozónak. 
A teljes dúcolást és annak elő- és 
utómunkálatait a Colas Alterra Zrt. 
saját anyagból, saját gépekkel és saját 
szakemberekkel valósította meg, példás 
együttműködést és összhangot mutatva 
a két igazgatóság és a gépészet között.
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hírközlési létesítmény kiépítésére, 
műtárgyépítésre (tengelysúly- és 
össztömegmérleg), valamint a hozzá 
kapcsolódó magasépítmények 
(mérlegház és mosdóépület) kivite-
le  zésére. A vámoscsaládi pihenő 
tengelyterhelés- és össztömegmérő 
állomással kombinált egyszerű 
pihenőhelyként, a rábaközi pedig 
komplex pihenőhelyként fog üzemelni. 

Az autóút új, vámoscsaládi és rábaközi 
pihenőhelyein tavasz óta zajlik a munka. 

ÚJ PIHENŐK 
AZ M86-OSON

szöveg: Thuróczy Lajos
fotó: Koffein Média

A Szombathelyet a gyorsforgalmi 
úthálózatba bekapcsoló M86-os autóút 
két újonnan létesítendő pihenőhelyén 
a munkaterület átadása 2018. április 
19-én kezdődött meg és május 3-án 
zárult le, a projekt összértéke 
5,9 milliárd forint. A tényleges 
munkavégzés – a geodéziai alappont-
kiépítés és a kitűzések kivételével 

– május közepétől tart. Azóta mindkét 
pihenőhely jobb és bal oldalán meg-
történt a humusz és egyéb anyagok 
leszedése és elszállítása, valamint 
a töltésépítés nagy része is elkészült. 
Jelenleg a javító- és védőrétegek építése 
és a szegélyépítés előkészítése van 
folyamatban.
A projekt átfutási ideje 22 hónap, 
a befejezési határidő 2020. január 
27-e. Ez idő alatt kell megvalósítani 
nagyjából 18 ezer tonna aszfalt, 
12 ezer négyzetméter térkő- és több 
mint négyezer köbméter bazaltbeton 
burkolat beépítését. A töltésépítés 
során több mint 88 ezer köbméter 
anyagot és közel 37 ezer köbméternyi 
javító- és védőréteget használunk fel. 
Az út- és vízépítésen kívül sor kerül 
még közműépítésekre (víz és szennyvíz, 
kisfeszültség és közvilágítás), üzemi 

NEW REST AREAS ON THE M86

  The handover of two new rest 
areas, called Vámoscsalád and Rábaköz, 
on the M86 – which is intended to connect 
Szombathely with Hungary’s high-speed 
motorway system – commenced on 19 April 
2018, and closed on 3 May. The total value 
of the project is HUF 5.9 billion. 
After taking possession of the sites, actual 
works – with the exception of staking out 
and setting up surveying benchmarks – 
were kicked off in mid-May. Since then, 
topsoil and other materials have been 
stripped and removed from all areas, 
and the lion’s share of embankment 
construction works has also been finished. 
Currently, we are making preparations for 
installing corrective- and protective layers 
and building curbs.
All in all, project scope encompasses 
22 months, which sets our deadline at 
27 January 2020. Within this period, 
we will have to lay approximately 
18,000 tons of asphalt, 12,000 square 
meters of paving blocks, and over 4,000 
cubic meters of basalt concrete. For the 
purposes of embankment construction, 
we will use up over 88,000 cubic meters 
of granular materials and nearly 37,000 
cubic meters of corrective- and protective 
layers. Besides road-building and water 
engineering works, the contract requires 
us to install public utilities (water, sewage, 
low-voltage power and public lighting), 
set up road management equipment, 
construct engineering structures (scales 
for measuring axle weight and total weight), 
and erect related buildings (weigh house 
and sanitary building). After the handover, 
the Vámoscsalád facility will operate as 
a simple rest area combined with a weigh 
station, whereas the Rábaköz site will host 
a complex rest area. 

TENGELYTERHELÉS-  
ÉS ÖSSZTÖMEGMÉRŐ 

ÁLLOMÁS IS ÉPÜL 
AZ M86-OS AUTÓÚT 

MELLETT. 
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A főpálya pályaszerkezet-építése 
során az egyes rétegeket széles 
paddal felszerelt aszfaltfiniserrel 
építettük be. A szállítóeszközök 
megfelelő kapacitásával Ckt-réteg 
építése esetén napi 500-600 köbméter, 
míg aszfaltrétegek építésekor alap- 
és kötőréteg esetén 1500-1600 
tonna, kopóréteg terítése során 
1200 tonna mennyiséget is be tudtunk 
dolgozni. Ez a hatékonyság – saját 
mérnökcsapatunkon kívül – nagy 
örömünkre a megrendelő elismerését 
is kivívta.

Az M25-ös autóút északi ütemének 
kivitelezési munkálatai közel másfél 
évvel ezelőtt kezdődtek meg. A már 
korábban elnyert és elkészült 2502-es 
számú út és 252-es számú út közötti 
szakasz nyomvonala közel négy 
kilométer hosszon épült ki kétszer 
két forgalmi sávon. Az elkerülő út 
utolsó szakaszának kezdőpontja 
a 2502-es számú út 0+000 
szelvényének környezetében található, 
míg a végszelvény a 252-es út felújítása 
során kialakult körforgalomhoz 
csatlakozik. A munkálatok a 
16 hónapos átfutást követően 
a szerződésben vállalt határidőre, 
2018. október 31-re elkészültek. 
A Colas Út Zrt. Kelet-magyarországi 
Területi Igazgatóságának történetében 
ez az első olyan befejezett projekt, 
melynek keretében kétszer kétsávos 
gyorsforgalmi autóút valósult meg. 
A beruházás keretein belül 
megépült még a 2502-es számú 
út keresztezésének külön szintű 
csomópontja, valamint az Olajosok útján 
egy új, hullámosított acéllemez műtárgy. 
A kivitelezés során 16 kilométer 
szalagkorlátot, illetve 8,5 kilométer 
védőkerítést építettünk meg. A teljes 
szakaszon kiépítettük az üzemi hírközlő 
rendszert, melyet be is kötöttünk 
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. egri 
mérnökségi telepére, ahol a szerver és 
ügyeleti helyiség teljes átalakításon 
esett át a szükséges informatikai 
eszközök megfelelő fogadása 
érdekében.

A már korábban elnyert 2502-es és 252-es út közötti, 
közel négy kilométeres szakasz megépítésével teljessé 
vált az Andornaktályát elkerülő út.

BEFEJEZŐDTEK AZ M25-ÖS 
AUTÓÚT ÉSZAKI 
ÜTEMÉNEK MUNKÁLATAI

szöveg: Kovács László, Molnár Ferenc
fotó: Kovács László

WORKS CONCLUDE  
ON NORTHERN PHASE OF M25

  Running between Road 2502 

and 252 previously completed by Colas, 

the northern phase of the M25 has been 

built in a 2x2-lane layout over nearly four 

kilometers. Representing the last piece of 

the Andornaktálya bypass, it starts near 

chainage 0+000 of Road 2502, and ends 

at the roundabout established as part of 

the Road 252 renovation project. 

Following a period of 16 months, works 

were finalized ahead of the 31 October 

2018 contractual deadline. Notably, 

the M25 represents the first job in 

the history of Colas Út’s Eastern Hungarian 

Regional Directorate that involved the 

construction of a 2x2-lane high-speed 

road. In addition to the carriageway itself, 

the investment entailed the creation of 

a multi-level interchange at the crossing 

point with Road 2502, as well as a new 

corrugated steel structure on Olajosok Rd. 

Within the confines of this project, 

Colas built no less than 16 kilometers 

of guardrail and 8.5 kilometers 

of safety fence. We also installed 

telecommunication lines for road 

management equipment, which was linked 

up to the Eger operation and maintenance 

center of the road's future operator, 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. In preparation 

of the project's O&M center for housing 

new IT systems, server and surveillance 

rooms went through a complete makeover.

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

BEVÁGÁS: 12 100 m3

TÖLTÉSÉPÍTÉS: 526 000 m3

JAVÍTÓ ÉS FAGYVÉDŐ  
RÉTEG: 23 500 m3

CKT: 16 000 m3

ASZFALT: 39 240 t
HÍDÉPÍTÉS: 1 db
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körforgalmak útpályáján egynél 
több sáv van, és már a behajtás 
előtt, a továbbhaladási irány 
figyelembevételével a megfelelőbe kell 
sorolni. A fejlesztés megvalósulásával 
lényegesen egyszerűbbé válik a 
már meglévő és a jövőben tervezett 
számtalan ipari és egyéb létesítmény 
megközelítése is: ennek pedig a 
dunaharaszti lakosságon kívül a Colas 
Út Zrt. Kelet-magyarországi Területi 
Igazgatóságának központi irodájában 
dolgozók is örülni fognak.

A balesetveszélyes csomópont 
biztonságosabbá tétele volt az 
elsődleges szempont, amikor 
Dunaharaszti Város Önkormányzata 
megbízott minket az 51-es 
számú főút és a Gábor Áron utca 
kereszteződésében létesítendő 
csomópont elkészítésével. 
A körforgalom útépítési, csapadék-
víz-elvezetési, forgalomtechnikai és 
portálszerkezet-építési munkái mellett 
a meglévő gáz- és ivóvízvezetékek és a 
távközlési hálózat kiváltását is nekünk 
kell elvégeznünk. Mivel a projekt 
befejezési határideje 2019. május 31-e, 
így jelenleg az a legfőbb célunk, hogy a 
műszaki tartalom minél nagyobb részét 
megvalósítsuk még az idei évben. 
A térség lakói által régóta várt 
fejlesztés hatására mindenképpen 
biztonságosabb lesz a közlekedés, 
a jelentős személy- és teherforgalmat 
bonyolító 51-es számú főútra való 
felhajtás. Egyszerűsíti és gyorsítja is 
egyben a forgalmat, hiszen a turbó 

A Colas Út szeptember 25-én kezdte meg a Dunaharaszti 
51-es számú főút és a Gábor Áron utca csomópontjába 
tervezett turbó körforgalom építését.

TURBÓ KÖRFORGALMAT 
ÉPÍTÜNK DUNAHARASZTIBAN

szöveg: Hegedűs Áron
fotó: Szalai Geo Kft., Hegedűs Áron

COLAS ÚT BUILDS TURBO 
ROUNDABOUT IN DUNAHARASZTI

  On 25 September, Colas Út 

deployed its teams to start building a turbo 

roundabout at the junction of Main Road 

51 and Gábor Áron St. in Dunaharaszti. 

Besides road construction, stormwater 

drainage, traffic engineering and gantry 

installation work phases, the company’s 

scope covers comprehensive relocation 

works for the existing gas and water lines 

and telecommunication network. The site 

encompasses a total area of 11,200 

square meters. 

As the final deadline of the project is 31 May 

2019, our current goal is to tackle as much 

of the technical scope as possible before 

the end of the year. This long-awaited 

development will definitely improve 

traffic safety in the area, and will allow 

smoother access to the main road, which 

is typically congested. Turbo roundabouts 

are being built with multiple lanes, and will 

require motorists to choose their direction 

before entering the roundabout, thereby 

eliminating numerous conflicting paths in 

the roundabout itself, thus making vehicle 

movement simpler and faster. 

As one of the many benefits from the 

investment, it is set to improve access to 

countless existing and future industrial 

facilities in the area: in addition to 

being beneficial to the residents of 

Dunaharaszti, it will certainly prove useful 

to our colleagues working at the nearby 

headquarters of Colas Út’s Eastern 

Hungarian Regional Directorate.

A BERUHÁZÁS 
KERETÉBEN  
ÉRINTETT TERÜLET 
NAGYSÁGA  
11 200 NÉGYZETMÉTER.
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Az M25-ös autóút déli üteme az 
M3-as autópálya és 3-as számú főút 
közötti hét kilométeres szakaszának 
kivitelezése a februári kezdés után 
október végére elérte a 31,5 százalékos 
készültséget. Ez idáig a teljes beépí-
tendő anyag térfogatának több mint 
felét, 900 ezer köbméter anyagot 
mozgattunk meg és helyeztünk el a 
projekt létesítményein. Mindenütt 
elkészültünk a töltésalapozással, és 
a szakasz teljes vonalán jó ütemben 
halad a nagy tömegű földmunka, 
olyannyira, hogy a szakasz végén már 
a javítóréteg-terítést is megkezdhettük. 
Az M25-ös autóút 0+000 és 7+073,80 

FOLYTATÓDIK A MUNKA
AZ M25-ÖS DÉLI SZAKASZÁN

A Colas Europe igazgatója mellett a Colas DGI és a Colas SA 
elnök-vezérigazgatója is elégedett a kivitelezés ütemével. 

kilométerszelvények közötti szakasza 
két helyen is keresztez nagyfeszültségű 
elektromos távvezetéket, ezek kiváltása 
is megkezdődött és előreláthatóan 
decemberre be is fejeződik. Szintén 
keresztezzük a MÁV 80. számú vasút-
vonalát: ezen a részen a hírközlő és 
biztosítóberendezések kiváltására is 
szükség lesz, amivel szintén jól haladunk. 
A bevágások és töltések fejlődésével 
elkezdődhettek a hidak 80 centiméter 
átmérőjű CFA cölöpözési munkái is. 
Látványos haladást értünk el az M3-as 
autópálya és az M25-ös autóút négyágú 
csomópontjában, ahol lefektettük 
az átereszeket és megkezdtük a pálya-
szerkezet rázárását az autópályára 
Ckt-4 cementes útalappal. 
2018. november 13–15. között Eger 
adott otthont a Közlekedéstudományi 
Egyesület 43. Útügyi Napok, 
IX. Nemzeti Közlekedési Napok és 
II. Magyar Közlekedési Konferencia 
rendezvénysorozatnak, melynek 
keretében több érdeklődő csoport is 
látogatást tett a kivitelezés alatt álló 
nyomvonalakon, valamint az M25-ös 
autóút északi ütemének újonnan 
forgalomba helyezett szakaszán. Ebben 
az időszakban kiemelt figyelem övezte 
a kivitelezést, ugyanis november 13-án 
a Colas Europe igazgatója, Thierry Le 
Roch’ úr tette tiszteletét a munka-
területen, a frissített nemzetközi MPM; 
Nagy Projektek Nyomon Követése 
eljárássorozat egyik állomásaként. 
A részletes műszaki és gazdasági 
beszámolók meghallgatása előtt, 
ezúttal sem mulasztotta el az irodában 
dolgozó kollégák egyenkénti személyes 
köszöntését. A projekt bemutatása 
és az észrevételek megtárgyalása 
után nyomvonalbejárás következett 
minden Colas Hungária Zrt. által 
érintett szakaszon, mely a műtárgyak 
révén lényegében a teljes M25-ös 
autóutat magában foglalja. A látogatás 
után pontosan egy héttel, november 
20-án, Le Roch’ úr Hervé Le Bouc úr, 
anyacégünk, a Colas SA elnök-vezér-
igazgatójának és Frederic Gardes, a 
DGI igazgatójának társaságában ismét 
meglátogatott minket. A dormándi 
projektirodában tartott részletes 

projekt bemutatókat, valamint az azt 
követő nyomvonalbejárások után 
ezúttal is elégedetten távoztak. 
Az elkövetkezendő téli hónapok 
legfontosabb kihívása, hogy biztosítsuk 
az elkészült földmű állékonyságát, és 
a megfelelő csapadékvíz-elvezetést. 
Tavasszal folytatjuk a maradék  
850 ezer köbméternyi építőanyag 
szakszerű beépítését.

SOUTHERN LEG OF M25 – SMOOTH SAILING

  Following the commencement of 
the project in February, the 7-km-long stretch 
of the M25 between the M3 motorway and 
Main Road 3 had reached a completion rate 
of 31.5% by the end of October. Embank-
ment foundations have been completed 
on the entire section, and large-volume 
earthworks are also on schedule. The road 
crosses high-voltage power lines at two 
spots, where relocation works are likely to 
be finished sometime in December. We are 
also on schedule with some similar tasks at 
the intersection with Railway Line 80, where 
relocation works are necessary for telecom-
munication and railway signaling cables. 
Meanwhile, spectacular progress has been 
seen at the four-leg interchange of the M25 
and the M3, where we have set up culverts, 
and begun building the connection of 
the pavement to the motorway by installing 
the Ckt-4 cement-bound road base. 
On 13 November, the director of Colas 
Europe, Mr. Thierry Le Roch’ paid a visit to 
the job site to promote the introduction 
of the updated “Major Project Monitoring” 
procedures. Before presentation of the 
detailed technical and financial reports, 
as an especially kind gesture he greeted 
staff in the site office one by one. Exactly one 
week later, Mr. Le Roch’ returned to the site 
to accompany Mr. Hervé Le Bouc, the chair-
man-CEO of our parent company, Colas SA. 
Subsequent to a presentation in our 
Dormánd project office and a tour of the 
main carriageway, upon concluding their visit 
to the worksite Colas upper management 
expressed their satisfaction. Now, the main 
challenge of the upcoming winter months 
is to ensure the stability of the completed 
earthworks and to provide sufficient 
drainage.

szöveg: Szabó Máté
fotó: Pörneczi Bálint
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Műszaki Egyetem Építőmérnöki 
Karának szakkollégiumából is 
meglátogatták. A huszonkét egyetemi 
hallgató érdeklődéssel fogadta 
a 268 lakásos, tízemeletes társasház 
szerkezetépítésének sajátosságait 
bemutató túrát. A hallgatókkal 

– a megfelelő munkavédelmi oktatást 
követően – pincétől a padlásig bejártuk 
az épületet: nagy tetszést aratott 
a tetőszint legmagasabb pontjának, 
az utófeszítést tartó peremgerendának 
a betonacél szerelése és a feszítési 
lehorgonyzó trombiták elhelyezése. 

A Colas Alterra még a tavalyi évben 
kezdett dolgozni Budapest egyik 
legújabb, nívós lakóparkjában, ahol 
szerkezetépítési és ehhez kapcsolódó 
földmunkákat végeztünk. A beruházás 
első ütemének kivitelezése során idén 
október végén megépült a legmagasabb 
szerkezeti elem, a tizedik emeleti 
utófeszített ferde falazat. Ennek 
alkalmából a hagyományokhoz híven 
az építtető bokrétaünnepet szervezett, 
melyen több mint kétszázan vettünk 
részt: a megrendelő, a tervezők, 
műszaki ellenőrök, társkivitelezők és a 
projekten dolgozó szakemberek együtt 
örülhettek annak, hogy a munkát a 
kitűzött határidő előtt egy hónappal 
befejeztük. Az ünnepségen egy közel 
nyolcvan kilogramm súlyú, két méter 
átmérőjű bokrétával díszítettük a 
társasház Szerémi út felé néző tetőszinti 
homlokzatát a közös fényképezések és 
ünnepi beszédek előtt. 
A kivitelezés helyszínét pár nappal 
az ünnepség előtt a Budapesti 

Október végén az épület elérte a legmagasabb szerkezeti 
elemét, amelyet hagyományos módon ünnepeltünk meg.

BOKRÉTAÜNNEPSÉG 
AZ ELITE PARKBAN

szöveg: Erdős Dániel
fotó: Erdős Dániel

ELITE PARK TOPPING-OUT CEREMONY 

  Last year, Colas Alterra commenced 
works on one of Budapest’s newest and 
most exquisite residential high-rise estates, 
Elite Park, where we carried out structural 
construction operations and the related 
earthworks. While pushing on with works 
for the investment’s first phase, the highest 
structural component – a post-tension 
concrete wall section of the 10th floor – 
was installed in late October. 
To celebrate the occasion in line with industry 
traditions, the client organized a “topping-out 
ceremony” with the participation of over 
200 people, including representatives of 
the client, designers, technical inspectors, 
fellow contractors, and construction workers. 
We also came together to celebrate finishing 
the job one month ahead of the deadline. 
Before taking the customary photographs 
and listening to the ceremonial speeches, 
we decorated the roof-level façade on the 
west side of the building with an ornament 
that measured two meters in diameter and 
nearly 80 kilograms in weight.
A few days before the event, the construction 
site was also visited by undergrads from 
the Budapest University of Technology, 
Faculty of Civil Engineering. The 22 university 
students took great interest in a tour of 
the site that provided them with insight into 
the details of creating a 10-story apartment 
complex. Following mandatory health and 
safety training, we were delighted to show 
these future colleagues the entire building 
from top to bottom: perhaps, their favorite 
part was the rebar installation for the  
post-tensioning system of the top floor  
with so-called anchorage trumpets.

A TERVEZETTNÉL 
EGY HÓNAPPAL 
KORÁBBAN VÉGEZTÜNK 
A SZERKEZETÉPÍTÉSI 
MUNKÁKKAL.



DOBOS JÓZSEF 
® FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ-
HELYETTES, COLAS ÉSZAKKŐ
József szakmai pályáját 
a bányahatóságnál kezdte, 
majd 2017. június 1-től 
csatlakozott a Colas Északkő 
csapatához termelésirányítóként. 
Január 1-től bányaüzemi felelős 
műszaki vezetőhelyettesként is 
tevékenykedik három kisebb 
tokaj-hegyaljai bányában. 
Szabadidejében sokat olvas, 
túrázik és szeret utazni.

NAGY GYULA
® LABORÁNS, COLAS HUNGÁRIA
Gyula 2017 februárjában került 
a Colas Hungária Technológiai 
Igazgatóságához, ahol jelenleg 
laboránsként dolgozik. Főként 
geotechnikai és kőzetfizikai 
vizsgálatokkal foglalkozik,  
de helyszíni (pl. KUAB) méréseket 
is végez. Munkájához szervesen 
kapcsolódik a hobbija is, hiszen 
szabadidejét ásványgyűjtéssel és 
drágakövek meghatározásával tölti, 
de imád túrázni is. 



MAJOROS MIKLÓS 
® SZERELŐ, COLAS ÚT

Miklós 1986 októberében 
autószerelőként került a cégcsoport 

elődjéhez, az Egri Közúti Építő 
Vállalathoz, jelenleg a Colas Út 

gépészetén az aszfaltbedolgozó 
gépek javításával foglalkozik. Az új 

gépek új kihívásokat jelentenek 
számára. Ha ideje engedi, szeret 

olvasni és zenét hallgatni. 

FEHÉR TAMÁS  
® FLOTTAVEZETŐ,  
COLAS HUNGÁRIA
Szerencsésnek tudhatja magát Tamás, 
mert a hobbija egyben a munkája is,  
az autók iránti szeretete már pici 
korában kezdődött és azóta is 
töretlenül kitart. 2013-tól dolgozik 
a cégcsoportnál, szakmai téren  
a folyamatos kiívások és a fejlődés 
lehetősége motiválják. Szabadidejét 
párjával, barátaival és szüleivel tölti, 
igazi örökmozgó, szeret utazni,  
új tájakat felfedezni.



VÖLGYI NORBERT
® VÁLLALKOZÁSI MÉRNÖK, 

COLAS ALTERRA
Norbert 2013 októberében 

csatlakozott a Colas Alterra 
csapatához, jelenleg a Közmű 

Igazgatóság vállalkozási 
mérnökeként dolgozik. 

Szabadidejét legszívesebben 
kisgyermekével és  

makettezéssel tölti. 

  
GYULA NAGY, LAB WORKER 
® COLAS HUNGÁRIA
Gyula was hired in February 2017 by the 
Technology Directorate of Colas Hungária, 
where he is currently employed as a lab 
worker. He is primarily specialised in 
geotechnical and rock-physical tests, 
but he also performs in-situ (e.g. KUAB) 
measurements. His hobby fits his job,  
as he likes to spend his free time 
collecting minerals and inspecting 
gemstones; he also enjoys hiking. 

JÓZSEF DOBOS, DEPUTY CHIEF  
TECHNICAL OFFICER  
® COLAS ÉSZAKKŐ
József started his professional career 
at the Mining Authority, and then came 
to work at Colas Északkő as a production 
controller on 1 June 2017. Since 
1 January this year, he has also been 
the deputy chief technical officer for 
three smaller mines in the Tokaj-hegyalja 
region. His favorite pastime activities are 
reading, hiking and travelling.

MIKLÓS MAJOROS, MECHANIC 
® COLAS ÚT
Miklós started at the company’s 
predecessor, Egri Közúti Építő 
Vállalat, in 1986 as a car mechanic, 
and he is currently responsible for 
repairing asphalt paving machinery at 
the equipment department of Colas Út. 
His job is not at all monotonous, because 
new types of machines always bring 
new challenges. If he can find the time, 
he likes reading and listening to music. 

TAMÁS FEHÉR, FLEET MANAGER  
® COLAS HUNGÁRIA  
Tamás considers himself lucky, because 
his work coincides with his hobby  
– he has been a "car guy" from a very early 
age, and his affection for automobiles 
remains. He has been with the Colas 
Group since 2013, where he is motivated 
by constant challenges and opportunities 
for development. Most often, he chooses 
to spend his free time with his sweetheart 
and friends. Tamás is certainly not 
a couch potato: he loves traveling and 
exploring new landscapes.

NORBERT VÖLGYI, CONTRACTING ENGINEER 
® COLAS ALTERRA
Norbert joined the team of Colas Alterra 
in October 2013. Nowadays, he works 
as the contracting engineer of the firm’s 
Utility Directorate. He prefers to spend 
his time off with his child and building 
model kits.

GÁBOR DOBÓ, SITE MANAGER  
® COLAS KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ  
Gábor has been a member of the Colas 
Közlekedésépítő team since March 
2017. So far, he has mainly worked on 
the bridges of the M4 near Cegléd, but he 
will be reassigned to aid structural works 
on the M30 from the spring. His hobbies 
include hiking and DIY around the house, 
but he is also a fan of sports: once a 
week, he plays water polo with a group 
of friends. 

OUR COLLEAGUES

DOBÓ GÁBOR 
® ÉPÍTÉSVEZETŐ,  
COLAS KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ
2017 márciusa óta erősíti Gábor 
a Colas Közlekedésépítőt, eddig 
főként az M4-es ceglédi szakaszának 
hídépítésén dolgozott, tavasztól 
pedig az M30-as műtárgyainál fog 
segédkezni. Hobbija a természetjárás 
és a barkácsolás, de a sportokat is 
szereti, heti egyszer vízilabdázni jár 
egy baráti társasággal.
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AZ ABONYRÓL SZÁRMAZÓ CSAPAT FELE 
KÖZEL HÚSZ ÉVE DOLGOZIK EGYÜTT  
EGY ASZFALTOS GÉPLÁNCON. 

szöveg: Szakács-Fehérváry Gábor
fotó: Nagy Balázs

INTRODUCING THE “MOLNÁR BRIGADE”

  The so-called Molnár brigade is 
a group of people that has been working 
together with paving machinery for almost 
20 years. About half of the team is originally 
from the city of Abony. 
Their first job was related to the construction 
of a Cora supermarket in Szeged, where, 
working for Debmut, they installed a gravel 
sublayer for basalt concrete pavement 
with an old Vögele 1500. That project in 
southern Hungarian project was followed 
by works near a Tesco store in Kecskemét, 
and their first large-scale paving job on 
the Polgár-Görbeháza section of the M3 
motorway. Subsequently, the team was 
stationed in Balástya to carry out works on 
the M5, and after a short detour to Budapest, 
they relocated to Szekszárd, where they 
were responsible for the asphalt paving of 
a 30-km-long stretch of the M6. In 2010, 
following works on the southern sector of the 
M0 motorway ring, the team returned to the 
M3 to complete the leg east of Nyíregyháza. 
The next episode in the brigade’s life took 
them to the M35 near Debrecen, where they 
wrapped up works last year, and from where 
they moved on to their current site: the M4 
outside Cegléd. As things look, the team is 
not likely to run out of work anytime soon. 
After the M4 project, they will be assigned 
to the southern part of the M25, and then 
the M30.
Members of the team are:  
József Molnár (foreman),  
Zsolt Tóth (brigade leader),  
Sándor Juhász (dumper operator),  
Kálmán Bevíz (screed operator),  
László Barta (paver operator),  
András Fekete (roller operator),  
Zsolt Szávai (roller operator),  
László Czene-Plangár (subworker),  
Attila Mucsi, and István Retkes. 
We wish them continued success in the future!

  A BRIGÁD TAGJAI:    
MOLNÁR JÓZSEF MŰVEZETŐ
TÓTH ZSOLT BRIGÁDVEZETŐ
JUHÁSZ SÁNDOR BILLENTŐS
BEVÍZ KÁLMÁN PADOS

BARTA LÁSZLÓ FINISERKEZELŐ
FEKETE ANDRÁS HENGERES

SZÁVAI ZSOLT HENGERES

CZENE-PLANGÁR  
LÁSZLÓ BETANÍTOTT MUNKÁS

MUCSI ATTILA
RETKES ISTVÁN

BEMUTATKOZIK

A MOLNÁR-BRIGÁD
A Molnár-brigád első munkája a Debmut 
színeiben a szegedi Cora áruház volt, 
ahol a bazaltbeton burkolat alá húztak 
zúzottkő-kiékelést egy öreg Vögele 
1500-assal. A szegedi projekt után a 
kecskeméti Tesco következett, majd az 
első komoly feladat, az M3-as autópálya 
Polgár–Görbeháza közötti szakasza. 
Polgár–Görbeháza után Balástya lett a 
főhadiszállás az M5-ösön, majd egy rövid 
budapesti kitérőt követően Szekszárdra 
költözött a brigád, ahol az M6-os 
30 kilométeres szakaszát aszfaltozták. 
2010-ben az M0-s körgyűrű déli szakasza 
után az ország keleti vége következett az 
M3-as Nyíregyházától keletre folytatódó 
szakaszán. Vásárosnamény után 
Debrecen és az M35-ös lett az úti cél, 
a tavaly befejeződött munkát pedig már 
a jelenlegi folyó projekt követi: Cegléden 
az M4-es út aszfaltozása. Feladatban 
a jövőben sem lesz hiány. Az M4-est az 
M25-ös déli szakasza fogja követni, majd 
az M30-as. A továbbiakra is sok sikert 
kívánunk a csapatnak!
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Az alig több mint ötezer lelket számláló helység 
a középkori magyar építészet egyik legszebb 
emlékét őrzi. A híres romtemplomon kívül 
azonban még megannyi látnivalót tartogat a 
Nyakas-hegy gerincének tövében fekvő városka. 

  Zsámbék, a small town with a population of barely 5,000 people, is home 
to one of the greatest examples of medieval Hungarian architecture: a 13th century 
Premonstratensian monastery there. After a devastating blaze, it was re-built 
by the Order of Saint Paul in the 15th century to bear the marks of early gothic 
architecture. During the Ottoman occupation of Hungary, the church was damaged 
by an earthquake, and has not been fully restored ever since. However, the town 
possesses a number of other gems besides its famous temple ruins – so it's no 
wonder it is a highly-popular destination for tourists and hikers. 
One such attraction is the Zichy Castle, which was built on the remains of a stone 
fortress in the 1700s. After the country's liberation from Turkish rule, the castle and 
adjoining manor were acquired for 30,000 forints by count István Zichy from king 
Leopold I – hence its name. Another member of the noble family, Miklós Zichy made 
considerable donations to aid the construction of the city’s simple, single-nave 
church, which nowadays hosts beautiful organ concertos on weekends in summer. 
An attraction from much more recent times, the Zsámbék Lamp Museum houses 
a permanent exhibition of some 1,100 pieces. In 1980, Ferenc Borus' lamp 
collection was admitted into the International Lamp Club in the United States, and 
later listed in the Guinness Book of Records in 1995. Over the years, the Museum's 
old lamps have been borrowed frequently by filmmakers to serve as set decorations 
in various Hungarian movies. 

MEETING POINT: ZSÁMBÉK

 TALÁLKOZÁSI PONT:

ZSÁMBÉK 
 BAROKK TEMPLOM 

Szintén a XVIII. században, 
Zichy Miklós anyagi segít- 
 ségével épült fel az egyszerű,  
egyhajós katolikus templom, 
mely napjainkban a nyári 
hétvégéken orgona hangver-
senyeknek ad otthont. 

 PANORÁMA 

A Zsámbéki-medence látványnak sem utolsó: 
a csodás környék közkedvelt kirándulóhely.

szöveg: Mátyás Lara
fotó: Nagy Balázs

 ROMTEMPLOM 
A XIII. században, késő román stílusban 
épült eredeti templom egy pusztító tűzvész 
után a korai gótika jegyeit magán viselve 
épült újjá a pálosok gondozásában a XV. 
században. A török idők alatt megrongált 
templomot földrengés is sújtotta, s teljesen 
azóta sem állították helyre. 

 VÁRKASTÉLY 
Az 1700-as években épült Zichy-kastélynak egy 
régóta ott álló kővár szolgált alapjául, melyet 
az uradalommal együtt a törökök kiűzése után 
Zichy István gróf vásárolt meg 30 000 forintért 
I. Lipót királytól. Jelenleg műemlék. 

 LÁMPAMÚZEUM
Az 1100 darab világítótestet számláló 
tárlat Borus Ferenc gyűjteményét mutatja 
be, mely 1980-ban felvételt nyert a 
Nemzetközi Lámpaklubba, 1995-ben 
pedig bekerült a Guinness Rekordok 
Könyvébe. Állományából a magyar 
filmipar is sokszor kölcsönzött.
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rajongóit, akiknek nem csupán a nehezítő 
körülmények leküzdése, hanem a baj tár- 
 siasság, az akaraterő és kitartás meg-
tapasztalása is felejthetetlen élményt 
nyújtott a megmérettetés során. 
A ki je lölt MK-MTB táv egy egyedülálló 
mountainbike-verseny, amely az aszfalt 
és extrém terepviszonyokat egyaránt 
magában foglalja a tíz kilométeren. 
A cyclocross az idei év egyik nagy újítása, 
ahol a klasszikus versenymenet mellett 
a bicikliket is kézbe kellett venni, így a 
gyorsaság mellett az erő és az ügyesség 
is számított. 
Az eseményen összesen 42 futó állt 
rajthoz, és 35-en pattantak biciklire. 
Kollégáink közül Bán Éva, Kelem Gergő, 
Király Lajos, Rajcsányi-Posch Evelin 
futók és Tóth Tamás (MTB) vettek részt 
a versenyen. Mindenkinek gratulálunk 
a táv teljesítéséhez! 

szöveg: Koffein Média
fotó: minekraft.hu

Nem először fordul elő, hogy valamely 
bányánk egy-egy különleges rendez-
vényhez szolgál helyszínül: a tavalyi 
tállyai extrém futóverseny után idén 
ismét sporteseménynek adott otthont 
a Colas Északkő egyik üzeme, ezúttal 
a szobi andezitbánya. 
A Minekraft Challenge különleges-
ségét éppen ez a környezet, a bánya 
és az azt körülvevő terület adja: 
a monumentális, néhol szinte holdbéli 
táj nem csak látványnak festői, hanem 
az extrémsportokat kedvelőknek is 
valódi ínyencség. A szervezők három 
versenyszámban várták a vállalkozó 
szelleműeket: futás, mountain bike és 
a különleges cyclocross. 
Az MK-RUN egy akadályokkal nehezített 
terepfutóverseny, ahol palánkok, rámpák, 
óriás munkagépek, kötélhálók és még 
jó néhány akadály várta a kalandfutás 

  A recent race was not the first time 

a Colas site provided a backdrop for a 

special competition: following last year’s 

extreme footrace at Tállya, another Colas 

Északkő facility, the andesite mine at Szob, 

hosted a similar sporting event on 12-13 

November 2018. The venue is quite apt for 

the Minekraft Challenge, as the uniqueness 

of the race comes from the monumental, 

almost lunar landscape of the quarry, 

which provides not only astonishing scenery, 

but is a special treat for extreme sport 

aficionados as well.

Organizers awaited entries in three separate 

events: running, mountain biking, and 

cyclocross. MK-RUN is a trail running contest 

with various obstacles, such as barriers, 

ramps, climbing nets and gigantic pieces 

of machinery. In addition to overcoming 

the harsh conditions, such races attract 

runners who want to face an ultimate test 

of endurance and tenacity. The MK-MTB 

event is a one-of-a-kind mountain bike race 

which combines tarmac and extreme terrain 

conditions over a distance of 10 kilometers. 

One of this year’s new features, cyclocross, 

forces riders to dismount and carry their 

bikes at certain points on the course, placing 

an emphasis on stamina and agility. 

The first Minekraft Challenge saw a total of 

42 runners and 35 riders take to the starting 

line, including our colleagues Éva Bán, 

Gergő Kelem, Lajos Király, Evelin Rajcsányi-

Posch (running), and Tamás Tóth (MTB). 

Congratulations to everyone for taking on 

the course! 

Terepfutók és bringázók vették birtokba november 
12–13-án a Márianosztra melletti Colas-bányát. 

MINEKRAFT CHALLENGE 
A SZOBI BÁNYAÜZEMBEN

“MINEKRAFT CHALLENGE” 
COMPETITION IN SZOB QUARRY

AZ EHHEZ HASONLÓ 
KÜLÖNLEGES ESEMÉNYEK 
ALKALMÁVAL MINDIG 
KICSIVEL TÖBB  
EMBER ISMERI MEG  
AZ ÜZEMEINKET.
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társadalmi és természeti hatásait, 
valamint az energiahatékonyság és 
a humán ergonómia követelményeit is.
A rendezvény a sok magas színvonalú 
előadás mellett remek alkalom volt a 
szélesebb értelemben vett szakmai 
közösség (és közönség), vagyis a 
közlekedés alágazatainak képviselői 
számára az aktuális kérdések meg-
vitatására és kapcsolatteremtésre is. 
Reményeink szerint a program során 
minden, a közlekedésépítésben érintett 
képet kaphatott a hazai infrastruktúra-
építés jelenlegi állapotáról, folyamatban 
levő változásairól és fejlesztési irányairól. 

A program szervezését hagyományosan 
a Közlekedéstudományi Egyesület 
mellett a Magyar Közút és a MÁV 
közösen végezte, így az elmúlt 
évekhez hasonlóan most is az egyik 
legszínvonalasabb szakmai programon 
vehettek részt az ágazat képviselői.
A megrendelői oldal képviselői 
(államigazgatás és háttérintézmények, 
Innovációs és Technológia Minisztérium, 
NIF, MÁV, Volánbusz, MK, BKK, 
Budapest Közút, BKV stb.) mellett a 
programban tevékeny részt vállaltak 
a szakmai szervezetek, az egyetemek 
és természetesen a kivitelezői 
oldalt reprezentáló közlekedésépítő 
vállalataink is. 
A plenáris témák keretében az 
üzemeltetés-fenntartás-fejlesztés 
örökzöld hármasa mellett a kormányzati 
célkitűzésekkel és közlekedéspolitikai 
irányelvekkel összhangban kiemelt 
szerepet kaptak az ágazati innováció 

HUNGARIAN TRANSPORT 
CONFERENCE IN EGER

  On 13-15 November, the city of Eger 

hosted the most distinguished annual event 

for professionals working in the transport 

infrastructure sector, the Hungarian 

Transport Conference. As is customary, 

the Scientific Association for Transport 

joined forces with public road operator 

Magyar Közút and state railway company 

MÁV in organizing the event, ensuring 

an exceptionally high quality program.

Those in attendance included representatives 

of major clients, trade organizations, 

universities, and of course, contractors 

specializing in infrastructure, who also took 

part in some of the presentations.

In regard to the main topics, the ever-so-

popular triangle of operation-maintenance-

development was complemented by the 

state’s objectives, directives concerning 

transport policy, as well as a practical take 

on innovation and digitalization in the sector.

Far from being exhaustive, the main subjects 

included: major bridge construction projects, 

the digitalization of public road operation 

and traffic-organization tasks, the electronic 

toll road system, digital traffic safety, 

smartphone-based solutions, possibilities 

and effects associated with the spread of 

autonomous vehicles, project supervision 

and technical inspection, bicycle roads, 

intelligent transportation systems (ITS), 

and last but not least, recent changes to 

technical specifications for Hungarian roads.

Idén november 13–15. között, immár második 
alkalommal rendezték meg a közlekedési 
infrastruktúra szakmailag legnagyobb 
érdeklődésre számot tartó éves fő eseményét.

és digitalizáció különböző gyakorlati 
lehetőségei. Nagy érdeklődés és 
tetszésnyilvánítás kísérte például a 
generációmenedzsment szekciótéma 
bevezető előadását, ahol a Colas 
Út Zrt. képviseletében Zsiga György 
vezérigazgató úr mutatta be egy 
kivitelező nagyvállalat tapasztalatait.
A pályaszerkezet-építési szekció 
moderátora és levezető elnöke a 
Colas Hungária Zrt. technológiai 
igazgatója, Nyiri Szabolcs volt, illetve 
előadást tartott dr. Vinczéné Görgényi 
Ágnes, a Colas Hungária technológiai 
főmérnöke, akinek a Tallósi Zoltán 
(Colas Út) közreműködésével is 
készült pre zentációja igazi szakmai 
kuriózum volt. Helyszíni hidegremix 
eljárással készített burkolat-alapréteg 
környe zet védelmi és anyaghasználati 
szempontú tapasztalatai címmel 
az M7-es autópálya burkolatfelújítási 
munkáin keresztül mutatta be a hideg-

MAGYAR 
KÖZLEKEDÉSI 
KONFERENCIA 
EGERBEN

remix megoldások előnyeit, illetve 
hangsúlyozta a technológiai előkészítés 
fontosságát, valamint a technológia 
beruházói-tervezői oldalon erősítendő 
elfogadottságát.
A teljesség igénye nélkül a kiemelt 
témák, amelyek köré az előadások 
csoportosultak: hídépítési nagyprojektek, 
közútkezelői és közlekedésszervező 
feladatok digitalizációja, az elektro-
nikus útdíjrendszer, digitális közle ke dés-
biztonság, okostelefonos meg oldások, 
önvezető járművek elter jedésének 
lehetőségei és hatásai, projektellenőrzés 
és műszaki felügyelet, kerékpárutak, 
intelligens közlekedési rendszerek (ITS) 
és természetesen az útügyi műszaki 
szabályozás aktuális változásai.
Az új kihívások és szempontok sorában 
ki kell emelnünk a digitalizáció és a 
mesterséges intelligencia térnyerésével 
bekövetkező emberi és szakmai 
változásokat, a közlekedési rendszerek 

szöveg: Gonda József
fotó: Magyar Közút

A COLAS HUNGÁRIA 
TECHNOLÓGIAI 

FŐMÉRNÖKÉNEK 
ELŐADÁSA IGAZI 
KURIÓZUM VOLT.



BESZÁMOLÓ BESZÁMOLÓ 4342

Elmondhatjuk, hogy sikerült beszélnünk a 
legfontosabb feladatainkról, és nagyobb 
összhangban tudunk felkészülni a 2019-
es év kihívásaira. A szakmai nap elérte 
célját, hiszen az ismeretek átadása, 
megosztása mellett alkalom nyílt 
egymás szempontjainak megismerésére, 
ami segíteni fogja a csoportszintű 
célok eléréséhez szükséges közös 
munkavégzést.

A Colas Hungária Technológiai Igazgató ságának  
belső rendezvényével az új útügyi műszaki szabályozás  
változásaira készültünk fel november 19-én.

TRADE DAY AT TECHNOLOGY DIRECTORATE

 The new Hungarian road technical 

specifications – set to be released in 2019 – 

are currently steeped in uncertainty, and 

any information we have concerning new, 

forthcoming requirements has been acquired 

through informal channels. Beyond product 

designations, the new specifications entail 

quite a few changes and new features, which 

is of utmost importance, since their effect 

is not limited to new tenders and contracts, 

but may also have an impact on construction 

works in progress. 

In addition to a general overview of 

the technical specifications for roads, 

the gathering on 19 November included 

detailed presentations covering various 

subareas. Colleagues were present from 

Colas Út, Közlekedésépítő and Északkő 

on behalf of technology-, sales-, contracting- 

and production control departments. 

The trade day accomplished its goals: 

besides sharing information, we had a 

chance to become aware of each other’s 

considerations, which will definitely facilitate 

the cooperation required for reaching 

Group-level objectives, and should enable 

us to prepare for future challenges in a more 

efficient manner.

SAJÓ BRIDGE DECK SLAB CONCRETE-CASTING IN PICTURES

A 2019-ben megjelenő új útügyi műszaki 
előírásokkal (UME-k) kapcsolatban 
számos bizonytalanság észlelhető, 
és csak informálisan rendelkezünk 
információkkal a mérnökszervezetek 
és a Magyar Közút által képviselt új 
elvárásokkal kapcsolatban. A megjelenő 
új UME-k a termékmegnevezéseken 
túlmenően is számottevő változásokat 
tartalmaznak a műszaki követelmények 
tekintetében, illetve a minősítések, 
teljesítések értékelésére vonatkozóan is 
némileg új szemléletben fogalmaznak.
Mindez azért igen jelentős, mert 
hatásuk nemcsak az új tenderek és 
szerződések esetén érinti a vállalkozási 
tevékenységünket (új alapanyagtermékek, 
új aszfalttermékek), hanem a már folyó 
kivitelezési munkák (és már a jövő évi 
gyártásellenőrzés és minősítés) esetében 
is érintettek vagyunk. Épp emiatt jelentős 
többlet idő- és kapacitásráfordításra 
lesz szükségünk mind ellenőrzési (labor), 
mind pedig technológusi (minősítési) 
oldalról. Az új előírások bevezetése miatt 
sok új típusvizsgálatra lehet szükség 
hirtelen, vagy egyes termékeink gyártása 

során nehezebben tudjuk majd tartani 
az új határértékeket.
A szakmai nap bevezető előadásában 
Nyiri Szabolcs technológiai igazgató 
bemutatta az útügyi műszaki szabályozás 
helyzetét és a KÉSZ (Közutak Építési 
Szabályzata) felépítését. A bitumenes 
alapanyagok követelményeit Balogh 
Lajos főtechnológus, a kőanyag 
termékek új követelményrendszerét 
pedig Ézsiás László minőségirányítási 
vezető ismertette. Az aszfalt keve-
rékek re (gyártott termékekre, gyártás-
ellenőrzésre) vonatkozó új speci fikációt, 
valamint az aszfaltburkolati rétegekre 
vonatkozó építési feltételek és minőségi 
követelményeinek változásairól 
dr. Vinczéné Görgényi Ágnes technológiai 
főmérnök adott tájékoztatást. 
A szakmai nap délutáni programjában 
Balogh Mária technológiai főmérnök 
bemutatta a hidraulikus kötőanyagú 
és kötőanyag nélküli burkolatalapok 
építési előírásainak változásait, Roszik 
Gábor minőségirányítási vezető pedig 
az általános geotechnikai szabályozás 
tartalmi újdonságait.

szöveg: Sáfrány József
fotó: Koffein Média

szöveg: Gonda József
fotó: Gonda József

SAJÓ-HÍD PÁLYALEMEZ-
BETONOZÁS KÉPEKBEN

SZAKMAI NAP A TIG-EN

  Colas Közlekedésépítő has been working on the Sajó 

bridge in Sajópüspöki since early 2018. The project entails the 

construction of a brand-new structure to replace the deteriorated 

old bridge located on the Ózd-Bánréve section of main road 25. 

The job entered a rather spectacular stage in mid-November, 

when our colleagues started pouring the concrete of the deck slab. 

The entire reinforced concrete structure – measuring over 50 metres 

in length and over 10 meters in width – was done in a single phase 

with support from two concrete pumps. With 15 hours of tireless 

work, some 380 cubic metres of concrete were installed. 

A Colas Közlekedésépítő év eleje 
óta dolgozik a sajópüspöki Sajó-híd 
építésén, amelynek keretében  
a 25-ös számú főút Ózd és Bánréve 
közötti szakaszán található régi  
műtárgy helyett teljesen új 
hídszerkezetet készítenek. 

A kivitelezés november közepén 
látványos szakaszba ért, amikor az 
új híd pályalemezének betonozására 
került sor. A több mint 50 méter hosszú 
és több mint 10 méter széles vasbeton 
 szerkezetet egy ütemben betonozták, 
a folyamatot két betonpumpa segítette, 
és 15 órányi megfeszített munkával 
mintegy 380 köbméter betont 
dolgoztak be a kivitelezők. 



TECHNOLÓGIA ÉS GÉPÉSZET TECHNOLÓGIA ÉS GÉPÉSZET 4544

A tállyai üzem ma magyarországi 
és európai viszonylatban is jelentős 
kapacitással bír, a kitermelt kőzetanyag 
főleg a hazai infrastrukturális beruhá-
zásokban hasznosul, nem csupán Tokaj-
hegyvidék térségében, hanem a Dunától 
keletre lévő országrészben. 
Története régre nyúlik vissza, hiszen az 
1925-ben alapított Tállyai Kőbánya Rt. 
még 1927-ben fogott neki az alapok 
lefektetésének. A szakképesített 
munka erő folyamatosan érkezett, 
1929-ben átadták és beüzemelték a 
bányai zúzóművet, a siklót, az 1981-ig 
működő mintegy két kilométer hosszú 
kötélpályát, a település melletti 
rako dó állomást és az iparvasutat. 
A termelési folyamat nagyjából ma is 
ezeken alapszik, bár a megváltozott 
termékszerkezethez igazodva egyes 
elemei korszerűbbek, hatékonyabbak és 
jóval biztonságosabbak lettek. Mintegy 
3-400 fő dolgozót foglalkoztatott a bánya. 

szöveg: Béres Dezső, Kertész Botond
fotó: CÉK, Nagy Balázs

A tállyai kőbánya a térség legnagyobb és legjelentősebb 
kőbányája, ahol igen jó minőségű andezitet bányásznak 
– ráadásul idén rekordmennyiségben.

Általában évi 150 ezer tonna követ 
termelt, melynek hozzávetőlegesen 
70 százaléka zúzott, 20 százaléka 
termés- és 10 százaléka faragott kő 
(kockakő, kiskockakő, szegélykő) volt.  
A világválság következményeként 
1932-ben elbocsátottak mindenkit és 
leállt az üzem, de 1935-től újra teljes 
kapacitással működhetett a bánya 
1944-ig. A háború miatt ekkor ismét leállt 
a termelés, ami 1947-ben indult újra a 
gépek helyreállítását követően. A korábbi 
időszakhoz viszonyítva jelentősen 
meg nőttek a piaci igények, ám a közel 
húszéves géppark meglehetősen elavult 
volt. Ennek ellenére, szinte érdemi beru-
házás nélkül, mindössze jobb munka-
szervezéssel közel duplájára növelték 
az addigi termelést: 1949-ben 280 ezer, 
majd 1954-ben 400 ezer tonnára. 
Tállyán 1957-ben még teljes mértékben 
kézi termelés folyt. A motorizáció 
egyik pillanatról a másikra érte el 
a bányát, ahol három évvel később 
már mindent gépesítettek. A tállyai 

AZ ÉSZAKKŐ ZÁSZLÓS 
HAJÓJA: TÁLLYA
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legfontosabb üzemeként Tállya a 
társaság teljes árbevételének 50-60 
százalékát adja, míg eredményesség 
tekintetében 70-80 százalékot tesz ki. 
A közelmúltban fellendülő autópálya-
építések és infrastrukturális beruházások 
a Colas Északkő életében is éreztették 
hatásukat: az idei év lehet a legerősebb 
az elmúlt évtizedben, november végére az 
üzem átlépi a 1,5 millió tonnás kiszállítást. 
Bár minden termék esetében óriási 
növekedést tapasztalunk, a vasúti 
kőkiszállítás rekordokat döntöget: 
a tavalyi évi összes 344 ezer tonnához 
képest idén csupán az első tíz hónapban 
ez a szám meghaladja az 350 ezer tonnát. 
Ilyen mértékű vasúti kiszállítás még nem 
volt az üzem életében. A következő évben 
hasonló kihívásokra készülünk, a tállyai 
üzem értékesítési pozícióját ráadásul az 
Apafai Logisztikai Park is erősíti, mely 
esetében további növekedésre számítunk. 

dolgoztak. Az 1979-ben kezdődő, majd 
egyre mélyülő dekonjunktúrában az 
évről évre csökkenő zúzottkő-piac, 
a viszonylag magas létszám melletti 
alacsony termelékenység, a technikailag 
és fizikailag egyaránt elavult termelő 
és feldolgozó berendezések egyre 
súlyosabb terhet és megoldandó 
feladatot jelentettek a vezetés számára. 
Az elhasználódott gépek, berendezések 
pótlása az 1990-es privatizációs 
időszakig fedezet hiányában elmaradt.
A privatizáció 1991. május 29-én érte 
el Tállyát, amikor a három pályázó 
közül a francia Colas SA szerezte 
meg a bánya tulajdonjogát. Innentől 
kezdve – az immár Colas Északkő néven 
jegyzett társaság – mintegy 8 milliárd 
forint értékű beruházást hajtott végre 
tokaj-hegyaljai bányáiban, minden évben 
jelentősen fejlesztve és korszerűsítve 
az eszközparkját. A Colas Északkő 

kőbánya fejlődésének a gépesítés volt 
a legmeghatározóbb momentuma, ami 
megszüntette a legnehezebb fizikai 
munkákat. 1960-ra az éves kitermelt 
mennyiség 642 ezer tonnára nőtt, 
az útépítési technológiák fejlődésének 
köszönhetően pedig megjelent az igény 
a különleges zúzott kőtermékekre. Ezek 
a korábbiakhoz képest bonyolultabb 
gyártási feladatot, komplexebb minőség-
ellenőrzési rendszert, magasabb gyártói 
felelősséget és kockázatot jelentettek. 
Az igények kielégítése érdekében a 
hegyaljai üzemek a 70-es évek vége 
felé két-három műszakban, Tállyán a hét 
minden napján, folyamatos műszakban 

 VASÚTI KISZÁLLÍTÁS 
 (TONNA)

2013: 241 000
2014: 337 000
2015: 392 000
2016: 157 000
2017: 344 000

2018. OKTÓBERIG: 591 000

 TELJES ÉRTÉKESÍTETT
 MENNYISÉG  (TONNA)

2013: 729 000
2014: 925 000
2015: 890 000
2016: 612 000
2017: 866 000

2018. NOVEMBERIG: 1 500 000

TÁLLYA, THE FLAGSHIP OF ÉSZAKKŐ 

  With capacities significant not only 
in Hungary but on a European level as well, 
the Tállya mine is the region’s largest and most 
prominent quarry, where excellent-quality 
andesite is being extracted – production struck 
a record high in 2018. Aggregates coming from 
Tállya are primarily used in infrastructure-related 
investments, and the geographical area of 
application is not limited to the Tokaj Highlands, 
but also covers all the country’s regions east of 
the Danube.
The history of the mine dates back to the 
early 1900s, as Tállyai Kőbánya Rt. laid the 
foundations for production in 1927. Qualified 
workers started settling nearby, and in 1929 
they commissioned a crushing plant, funicular, 
2-kilometer-long cableway (that remained in 
operation until 1981), a loading station near 
the settlement, and an industrial railway.
The plant, which employed 3-400 people, 
generally produced around 150,000 tons 
of stone each year. As a result of the Great 
Depression, the company discharged all of its 
employees, and the plant halted production 
in 1932. Eventually, they resumed normal 
operations, and the mine worked at full capacity 
from 1935 to 1944, when the war forced 
production to be shut down.
Operations restarted only in 1947, following 
the restoration of the machinery. In comparison 
with the previous periods, market demand 
grew exponentially, but at an average age of 
nearly 20 years, the machinery fleet was rather 
obsolete. With very limited investments, and 
merely relying on a better organization of works, 
the previous output was nearly doubled: in 1949, 
the plant churned out 280,000 tons of materials, 
which was boosted to 400,000 tonnes by 1954. 
Subsequent modernization efforts represented 
the most influential stage in the development 
of the Tállya quarry, as they put an end to hard 

physical labour. By 1960, the annual quantity 
of extracted materials increased to 642,000 
tons. In order to satisfy high demand in the 
late 70s, the plants of the region kept working 
in two or three shifts, and the Tállya quarry 
operated 24/7. Amidst a deepening recession 
that began in 1979, a continuously shrinking 
market for aggregates, outdated and worn-out 
production and processing machinery, and a 
low productivity combined with relatively high 
headcounts forced management to face harder 
and harder challenges.
Ultimately, the wave of post-socialist era 
privatization reached Tállya on 29 May 1991, 
when French company Colas SA managed to 
outbid its two competitors, taking ownership 
of the mine. Starting in the same year, 
the company – under the new name, Colas 
Északkő – carried out investments in its 
Tokaj-Hegyalja mines to the value of some 
HUF 8 billion, thus developing and modernizing 
equipment from year to year.
As the most important facility of Északkő, Tállya 
provides 50-60% of the firm’s revenues, and is 
responsible for 70-80% of profits. The recent 
surge in motorway construction and other 
infrastructural projects has had a strong effect 
on Északkő: 2018 could become our strongest 
year in the past decade, and we might reach 1.5 
million tons in delivered quantities by December. 
Although demand rose drastically for all product 
categories, railway ballast sales keep breaking 
previously unthinkable records. In comparison 
with 344,000 tons last year, our sales exceeded 
590,000 tons in the first 10 months of 2018, 
and this figure has been unprecedented in 
the company’s history. As far as the next year 
is concerned, we are preparing for similar 
challenges, and the sales position of the Tállya 
quarry is supported by the Apafa Logistics Park, 
where results are also expected to grow.
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Nyár végén két régi, 2003-as, 
illetve 2004-es gyártású, magas 
munkaóraszámmal rendelkező 
finisert vadonatúj gépekre cseréltünk, 
ezáltal egy Vögele S1900-3i, illetve 
egy Volvo P7820D típusú géppel 
gazdagodott a Colas Út Zrt. által 
üzemeltetett finiserállomány. 
Az új gépek rendszerbe állítása 
nagyban növeli a géppark meg-
bízhatósági szintjét, és csökkenti a 
javítási költségeket az első években. 
Mindkét gép általános jellemzője, 
hogy a mai kornak megfelelő 
technológiaszintet képviselnek 
és lényegesen gazdaságosabban 
üzemeltethetők, mint a régebbi 
modellek. A finiserek hidraulikusan 
szélesíthető, nagy tömörségű 
aszfaltbedolgozó padokkal vannak 

felszerelve 2,5 méter és 5 méter  
közötti beépítési szélességgel, ám 
mechanikus szélesítő tagokkal a 
bedolgozási szélesség 7,5 méterig 
növelhető. 

szöveg: Szöllősi Zoltán
fotó: Colas Út

A Colas Út augusztusban korszerű, új modellekre cserélte  
két régi, magas munkaóraszámmal rendelkező finiserét.

NEW PAVERS AT COLAS ÚT

  In August, Colas Út decommissioned 

two road construction pavers that over 

the years had accumulated a high number 

of hours. The two machines, bought by 

the company in the early 2000s, were 

replaced with Vögele S1900-3i and Volvo 

P7820D models. The deployment of 

these new pieces of equipment will boost 

the overall reliability of our fleet, and offer 

an immediate reduction in repair costs. 

Both the Vögele and the Volvo machines 

utilize state-of-the-art technologies to 

make their operation significantly more 

cost efficient in comparison with older 

models. The two pavers are fitted with 

hydraulically-extendable, high-compaction 

screeds for installing asphalt pavement 

sections in widths ranging from 2.5 to 

5 meters. In addition, mechanical add-on 

components can be mounted to increase 

paving width by up to 7.5 meters.

ÚJ FINISEREK 
A COLAS ÚTNÁL

A KÉT RÉGI  
FINISER  
13 800, ILLETVE  
15 800 ÜZEMÓRÁN 
KERESZTÜL  
SZOLGÁLT 
MEGBÍZHATÓAN.

 VOLVO P7820D ABG

Fejlett	technikai	háttér,	egyszerű	kezelhetőség	és	nagyfokú	hatékonyság,	
így	jellemzi	a	gyártó	a	legújabb	generációs	finisereit,	köztük	a	Volvo	

P7820D	típust.	A	konstruktőr	mérnökei	a	fejlesztésnél	figyeltek	arra,	
hogy	a	kezelő	minden	irányban	jól	rálásson	a	munkaterületre,	kevés	

legyen	a	holttér.	Mindeközben	csökkentették	a	gép	zajkibocsátást,	ami	
egyaránt	kedvező	az	aszfaltbeépítést	végző	munkások,	valamint	a	városi	

környezetben	történő	munkavégzés	szempontjából.

Beépítési	szélesség:	2,5	–	7,5	m

 VÖGELE S1900-3I

A	Vögele	harmadik	szériás	finiserei	a	termelékenység	mellett	
a	gépkezelő	kényelmére	és	az	alacsony	üzemanyag-fogyasztásra	

helyezik	a	hangsúlyt.	A	német	gyártónak	kiemelten	fontosak	
az	ökológiai	szempontok,	ezért	az	új	fejlesztésnél	az	üzemanyag-

fogyasztás	és	a	zajszínt	csökkentésére	is	gondot	fordítottak.	
A	gépkezelő	kényelmét	és	a	könnyű	munkavégzést	is	számos	

újdonság	segíti	a	Vögele	S1900-3i	finiserében.

Beépítési	szélesség:	2,5	–	7,5	m
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Korábban már beszámoltunk 
a bitumenreológiai vizsgálatokról, 
amelyek kiválthatják a hagyományos 
bitumenvizsgálatokat. Ahhoz, hogy meg-
felelő tapasztalatokkal rendelkezzünk, 
a bitumenreológia európai szintű 
bevezetéséig számos vizsgálatot kell 
még elvégeznünk, és az eredményeket 
más labor értékeivel is össze kell 
hasonlítani. A Colas párizsi technológiai 
központja (CST) által szervezett 
körvizsgálaton francia, belga, brit, ír 
laborok is részt vettek. A második 
körvizsgálatot egy francia állami cég, 
a Cerema szervezte, amelyen hét 
laboratórium vett részt. A vizsgálatokban 
nyolc különböző bitumen komplex 
modulusát és fázisszögét határoztuk 
meg. Bár még számos tapasztalat 
összevetésére van szükség, az alapvető 
összefüggések már most felvázolhatók.

A körvizsgálatok vizsgálati tevékeny-
ségeink minőségi színvonalát és 
meg felelőségét is minősítik. Lényeges 
szempont, hogy ezeket az össze-
hason lító méréseket figyelembe 
veszik a vizsgálatok akkreditálása 
során, és természetesen mi is sok új 
tapasztalattal gazdagodunk. Idén több 
nemzetközi körvizsgálaton is részt 
vettünk: dinamikus teherbírásmérésen 
Párizsban a KUAB ejtősúlyos behajlás-
mérő berendezéssel, valamint további 
két bitumenreológia-vizsgálaton. 

Párizsban a francia Colasszal, egy állami 
céggel, belga és holland kollégákkal 
együtt mértünk egy kutatóintézet 
tesztpályáján. Az öt napig tartó vizs gá-
latban kijelölt pontokra állt rá minden 
műszer, és meghatározott ejtésszámmal, 
terheléssel, több ciklusban mértünk, 
beton és aszfalt pályaszerkezeten is. 
Bár a mi berendezésünk a többi ejtő-
súlyos berendezés típusától eltérő volt, 
elmondhatjuk, hogy a mi műszerünknél 
volt a legkisebb a meghibásodások 
száma. 

szöveg: Szvoboda Krisztián
fotó: Gonda József

A budapesti Központi Laboratóriumnak 
a minőség-ellenőrzés mellett fontos feladata  
a körvizsgálatokon való részvétel, melyekből 
idén többre is sor került. 

INTERLABORATORY TESTS  
AT BUDAPEST CENTRAL LABORATORY

  Beyond controlling quality, 
participating in “round robin” tests is one 
of the most crucial duties of the Budapest 
Central Laboratory, as such assignments 
also rate the standard of quality and 
conformity of our testing activities.  
As a significant aspect, such comparative 
measurements are taken into consideration 
for the accreditation of testing procedures, 
while – needless to say – they also help us 
to gain new experience. 
This year, we have taken part in multiple 
interlaboratory round robins: we measured 
dynamic deflections in Paris with a 
KUAB falling-weight deflectometer, and 
participated in two additional rheological 
bitumen tests. In each test, we recorded 
close-to-average results, thus we managed 
to pass with flying colors.

NEMZETKÖZI KÖRVIZSGÁLATOKON 
A KÖZPONTI LABORATÓRIUM

Ez a hivatásom.
Felveszem 
a felszerelésem.

És te?

A biztonság a Colas legfontosabb értéke! 



COLAS GYERMEKRAJZOK

Báthori Dalma (10 éves)


