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1. ISMÉT X-TRIAL VILÁGBAJNOKSÁG AZ  
 ALTERRA TÁMOGATÁSÁVAL
A tavaly tavaszi verseny után idén január 
20-án ismét a Papp László Budapest 
Sportarénában rendezték meg az X-Trial 
világbajnokság szezonnyitó futamát, 
melynek támogatói között ezúttal is 
helyet kapott a Colas Alterra. Az 5400 
néző előtt zajló versenyt a tavalyi cím-
védő, Toni Bou nyerte. Ez volt a spanyol 
versenyző 58. futamgyőzelme. 

2. AZ ALPOK KELETI LÁBAINÁL DOLGOZUNK 
Március elején kezdjük a kivitelezési 
munkálatokat Kőszeg városában. A pro-
jekt időtartalma csaknem kilenc hónap. 
Ez idő alatt több utca, illetve hiányzó 
útszakasz kiépítését, felújítását, csapa-
dékvíz-elvezetési munkálatait végezzük 
el, ezenkívül új járdát, illetve autóbusz-
megállóhelyet is kiépítünk. 
Részletesebben az előttünk álló felada-
tokról: 

a Pogányi út hiányzó szakaszának 
kiépítése, csaknem 600 méter 
hosszan
a Gábor Áron utca kiépítése, új 
burkolat készítése, teljes pályaszer-
kezet-cserével, szintsüllyesztéssel, 
csapadékvíz-elvezetés megol-
dásával és kerékpáros forgalom 
biztosításával
a Forintos Mátyás utca teljes ke-
resztmetszetű felújítása

a Rákóczi Ferenc utcában új járda, 
illetve autóbusz-megállóhely 
kiépítése

3. INDULNAK A FŐVÁROSI ÚTFELÚJÍTÁSOK
TÖBB HELYSZÍNEN.
A Colas Út Zrt. tavasszal a budai és a 
pesti oldalon is nagy lendülettel kezdi 
meg az útfelújítási munkálatokat. A 
Budapest Közút Zrt. megbízásából 
még tavaly megkötött szerződéseknek 
köszönhetően idén a III. kerületi 
Kunigunda útja, illetve a XVII. kerületi 
Bártfai utca kivitelezését fogjuk elvé-
gezni. Mindkét munkaterületen teljes 
pályaszerkezet-építés, közműkiváltások 
adják a feladat gerincét, amelyeket nyár 
közepéig kell megvalósítani.

4. SIKERES PÁLYÁZATOK A COLAS ALTERRÁNÁL
A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep 
záportározó bővítése – tervezési és 
kivitelezési munkák.
A Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt.-vel kötött keretmegállapodás a 
főváros területén lévő közcsatornák 
rekonstrukciós munkáinak elvégzé-
séről, második szakasz, XVII. ütem        
 – Budapest, III. kerület Bécsi út 
(Kiscelli utca és Föld utca között).
A Városliget területén utak és köz-
művek fejlesztése, valamint kapcso-
lódó közműkiváltások vállalkozási 
szerződés keretében.

5. CONTINENTAL-ÜZEMET ÉPÍT 
A COLAS-BAYER DEBRECENBEN
Összesen közel 18 ezer négyzetmé-
ternyi alapterületen épül a német 
Continental legújabb üzeme Debrecen-
ben. A projektet a COLAS-BAYER, a Co-
las csoport legújabb, generálkivitelező 
leányvállalata nyerte el. A feladat össze-
sen hat épület „shell and core” szintű, 
vagyis alapvető funkciójú kivitelezése 
idén nyár végéig. A főbb mennyiségek: 
24 ezer köbméter földmunka, 5500 
négyzetméter talajstabilizáció, 140 db 
előre gyártott pillér, 310 db előre gyár-
tott gerenda, 274 db szendvicspanel.

6. XII. KŐ- ÉS KAVICSBÁNYÁSZ KONFERENCIA
2019. március 7–8-án tartották a XII. 
Kő- és Kavicsbányász Konferenciát. Az 
előadások során az ITM államtitkári be-
szédében is elhangzott, hogy a kormány 
kiemelten kezeli az építőipari alapanyag-
ellátás kérdését. Néhány héten belül 
akciótervet dolgoznak ki az alapanyag-
ellátási problémák enyhítésére. Míg 
2017-ben nagyjából 62 millió tonna volt 
az ágazat produktuma, addig a tavalyi 
évben már 72 millió tonna, és idén sem 
várható jelentős csökkenés.
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fotó: X-Trial, Studio IN-EX, Thinkstock

  
 1. X-TRIAL WORLD CUP RACE ONCE AGAIN
 SPONSORED BY ALTERRA
Following last spring’s event, the season-open-
ing race of the X-Trial World Championship Series 
was held in the László Papp Budapest Sports 
Arena on 20 January 2019 with Colas Alterra 
among the sponsors. Some 5,400 spectators 
turned up to witness defending champion Toni 
Bou take 1st place, marking his 58th victory.

2. COLAS WORKS AT EASTERN FOOT 
OF THE ALPS
In early March, we were deployed to start construction 
work in the city of Kőszeg on a project that is to last 
nearly nine months. By the deadline close, we are to 
build and remodel multiple streets and road sections 
including the installation of an associated stormwater 
drainage network, as well as sidewalks and bus stops.  
Our tasks in detail:  

Construction of a 600-metre-long section 
missing from Pogányi  Road
Refurbishment of Gábor Áron St, including 
complete replacement of the pavement struc-
ture, installation of storm drains and creating 
safe conditions for bicycle traffic
Full-length renovation of Forintos Mátyás St
Construction of new sidewalks and bus stops 
on Rákóczi Ferenc St

3. BUDAPEST ROAD RENOVATIONS 
PROCEED  IN SEVERAL LOCATIONS
This spring, Colas Út Zrt. will dig into road recon-
struction assignments in both Buda and Pest. 
Pursuant to contracts signed last year with road 
operator Budapest Közút Zrt., we will refurbish 
Kunigunda Rd and Bártfai St in districts III and 
XVII, respectively. The crux of the job – to be 
wrapped up by mid-summer – comprises com-
plete pavement construction works and public 
utility relocations.

4. SUCCESSFUL TENDERS AT 
COLAS ALTERRA

Expansion of the stormwater reservoir at the 
South-Pest Wastewater 
Treatment Plant – design and 
construction works
Framework agreement with Fővárosi 
Csatornázási Művek Zrt. for public sewer 
reconstruction work s in 
Budapest, stage 2, phase XVII – 
Budapest, District III, Bécsi Rd 
(between Kiscelli St and Föld St)
Development of roads and public 
utilities in Városliget (City Park), including 
related relocations under a contractor 
agreement.

5. COLAS-BAYER TO BUILD CONTINENTAL
 PLANT IN DEBRECEN 
A facility for the German company Continental 
is to be built in Debrecen on an area stretching 
over 18,000 square metres, a job awarded to 
the Group’s newest general contractor subsidiary, 
COLAS-BAYER. The assignment entails the 
erection of six buildings by the end of summer 
in line with the “shell and core” concept, whose 
work involves completion of its basic functions. 
Main figures: 24,000 cubic metres of earthwork, 
5,500 square metres of soil stabilisation, 140 
prefabricated pillars, 310 prefabricated beams, 
274 sandwich panels.

6. 12TH STONE- AND GRAVEL QUARRYING
 CONFERENCE
The 12th Stone- and Gravel Quarrying Conference 
took place on 7-8 March 2019. As made clear by a 
presentation from a representative of the Ministry 
of Innovation and Technology, the government 
considers the ample supply of construction base 
materials a priority. Within a couple of weeks, the 
Ministry will come up with an action plan to mitigate 
the current shortage of such materials. While the 
sector produced some 62 million tonnes in 2017, 
the figure jumped to over 72 million tonnes last year, 
and further growth is expected in 2019.

NEWS
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Boris Grintal Franciaországból érkezett 
pályakezdőként Magyarországra 1998-
ban. Kezdetben mindössze két évre 
tervezett, de feladatai immár több mint 
két évtizede a régióhoz kötik.
MOZAIK: Miként vette kezdetét a karrier-
je Magyarországon?
BORIS GRINTAL: 1998 márciusában ér-
keztem az országba, közvetlenül miután 
megszereztem a francia építőmérnöki 
diplomámat, és külföldön szerettem vol-

na elhelyezkedni gyakornokként. 19 hó-
napot töltöttem a Fővárosi Vízműveknél, 
ami alatt megismerkedtem a jövendőbeli 
feleségemmel, és emiatt döntöttem úgy, 
hogy hosszú távú munka után nézek Ma-
gyarországon. Így kerültem kapcsolatba 
a Colasszal, ahová végül Benquet úr vett 
fel 1999 októberében.
M.: Kezdetben milyen feladatokat kapott 
a cégcsoportnál? 
B.G.: Miután megismerkedtem a vállalat 

működésével, a munkám Lengyelország-
ba szólított két és fél évre. Épp akkoriban 
érkeztem vissza, amikor kezdetét vette 
a Polgár–Görbeháza szakasz építése 
az M3-ason, ami a Colas első jelentős 
projektje volt fővállalkozóként, és nekem 
is ez lett az első nagyobb munkám.
M.: Hogy változtak ezek a feladatok, 
jelenlegi beosztásában mivel foglalkozik 
a Colas Europe-nál? 
B.G.: Hozzám tartozik a bitumen be-

INTERJÚ 
BORIS GRINTALLAL

A Colas Europe projektmenedzseré-
vel magyarországi pályafutásáról, 
és a munkájával járó legnagyobb 
kihívásokról, illetve az iparág 
digitalizációjának fontosságáról 
beszélgettünk.

interjú: Szakács-Fehérváry Gábor
fotó: Nagy Balázs

AZ INNOVÁCIÓ ELENGEDHETETLEN AH-
HOZ, HOGY MEGŐRIZZÜK ELŐNYÜNKET 

A VERSENYTÁRSAKKAL SZEMBEN.

INTERVIEW WITH BORIS GRINTAL

  We sat down to talk with the project 
manager of Colas Europe about his career in 
Hungary, the main challenges his job has in 
store, and the importance of digitalisation in 
the industry.
Fresh out of school, Boris Grintal arrived to 
Hungary from France in 1998 – what started 
out as a two-year stay has kept him in the 
region for more than two decades.

Mozaik: Could you tell us a few words about 
how you got a job in Hungary?
Boris Grintal: I came to the country in March 
1998. At that time, I had just earned my French 
degree in civil engineering, and I was looking for 
a trainee position abroad. During the 19 months 
at Fővárosi Vízművek, I met my future wife, 
which led me to start looking for a long-term job 
in Hungary. This was the point when I knocked 
on Colas’ door. Ultimately, I was hired by Mr. 
Benquet in October 1999.

M.: What was your initial job at the Group? 
B.G.: After I got up to speed regarding the 
operation of the company, my duties called me 
to Poland for about 2 and a half years. I came 
back just in time for the Polgár-Görbeháza 
section of the M3, which was the first big 
motorway project for Colas as main contractor.

M.: How would you summarise your current 
responsibilities at Colas Europe? 
B.G.: Firstly, I’m in charge of purchasing 
bitumen. Apart from that, I’m also managing 
the implementation of a process called Major 
Project Monitoring. Last but not least, I’m 
dealing with projects suitable for Building 
Information Modelling, or BIM, which might be 
paving the way for the future of Colas.

M.: What is the hardest challenge you have 
to face in your current position? 
B.G.: At the moment, the hardest challenge 
is to secure the availability of bitumen to our 
subsidiaries. Since we are using 300,000 
tonnes of bitumen each year at Colas Europe, 
we are constantly exposed to the increase in 
prices.
Whenever we add a big project to our book of 
orders, we have to take measures to fix the price 
of bitumen and to avoid surprises. For instance, 
we have already secured bitumen for the M30 
project, which is an important achievement, 
because the works are scheduled to last 36 
months.

M.: You mentioned the significance of BIM 
in terms of the Group’s future. Why is BIM 
so crucial? 
B.G.: BIM is a true revolution, because we are 
putting some smart features into projects, which 
enable Colas to build virtually before starting 
to build in real life. As an advantage, we can 
anticipate all the volumes and easily check 
the bill of quantities. The drone survey on the 
road 47 project was already pointing into this 
direction. In the tender stage, it makes it easy 
to develop alternatives, and 90-95% of the 
issues can be solved before even signing the 
contract. Later on, BIM enables us to answer 
certain requests coming from the client – such 
as additional works of smaller changes – in a 
matter of hours.
Being innovative is key to remain a step ahead 
of the competition, this is why Colas has to 
integrate smartness into its offers, and make 
them attractive.

szerzése, ezenkívül a nagyprojektek 
monitoringrendszerének bevezetésén 
dolgozom, és végül – de nem utolsósor-
ban – a BIM épületinformációs modell 
alkalmazásával is foglalkozom, ami a 
Colas jövőjének egyik kulcsa lehet.
M.: Mi a legnagyobb kihívás, amivel e 
feladatok során szembe kell néznie? 
B.G.: Jelenleg az a legnehezebb, hogy 
biztosítsuk a leányvállalataink számára 
szükséges bitumenmennyiségeket. A Colas 
Europe-hoz tartozó cégek évente nagyjából 
300 ezer tonna bitument használnak fel, 
így folyamatosan ki vagyunk téve az ár-
emelkedéseknek. Egy-egy nagyobb projekt 
elnyerésekor fontos lépéseket kell tennünk 
a bitumen árának rögzítésére, hogy elkerül-
jük a kellemetlen meglepetéseket. Az M30-
as projekthez például már biztosítottuk a 
bitument, ami nagy szó, hisz a kivitelezés 
három évet ölel fel.
M.: Említette a BIM jelentőségét a cégcso-
port jövője szempontjából. Miben rejlik a 
BIM fontossága? 
B.G.: A BIM forradalmi jellege abban rejlik, 
hogy „okos” funkciókat tudunk a projek-
tekbe építeni, és ezek használatával már 
a tényleges kivitelezés előtt fel tudjuk 
építeni az adott létesítményt virtuális 
formában. Ebből kifolyólag lehetségessé 
válik a mennyiségek felbecsülése, 
ellenőrzése. A 47-es út munkaterületének 
drónos felmérése már ezt vetítette előre. 
A pályázati szakaszban könnyebb alter-
natívákat kidolgozni, és már a szerződés 
aláírása előtt meg tudjuk oldani a problé-
mák 90-95 százalékát. A későbbiekben a 
BIM lehetővé teszi, hogy a megrendelőtől 
érkező igényekre – például pótmunkákra, 
kisebb változtatásokra – néhány órán 
belül reagáljunk.
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HAMAROSAN 
ELKÉSZÜL 
A DUNA TERASZ 
PROJEKT II. ÜTEME

A végéhez közeledik a Vizafogón megvalósuló 322 lakásos tár-
sasház kivitelezése. A COLAS-BAYER generálkivitelező csapata 
határidőre adja át a közel 44 ezer négyzetméteres lakóépület-
komplexumot.

szöveg: Reindl Anita
fotó: Nagy Balázs
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A COLAS-BAYER ZRT. 
SZÁMÁRA IGAZI ZÁSZ-
LÓSHAJÓT JELENTŐ 
PROJEKT KIVITELEZÉSI 
MUNKÁLATAI 2017 MÁ-
JUSÁBAN KEZDŐDTEK.

Az épületkomplexum négy lépcsőházból 
áll és 322 prémiumkategóriás lakást 
foglal magában. A déli irány felé tájolt 
U alakú épület különlegessége, hogy az 
épületszárnyak lépcsőzetes teraszokban 
végződnek. Az így kialakult napfényes 
teraszok az év jelentős részében extra 
életteret biztosítanak majd a lakástulaj-
donosok számára. A teraszház épület-
szárnyai gondozott belső kertet ölelnek 
közre, amelyet játszótérrel, hangulatos 
világítással övezett sétányokkal, tettek 
még vonzóbbá a tervezők. 

Ahol számít a szakértelem

A Duna Terasz II. fázisának kivitelezése 
presztízsprojekt a COLAS-BAYER Zrt. 
számára. Egy ilyen méretű és minőségű 
lakóépület kulcsrakész kivitelezése apró-
lékos munkát és teljes körű szakértelmet 
igényel a kivitelezőtől, a tervezéstől az át-
adásig. A projekt azért is különleges, mert 
a generálkivitelezés mellett az ügyfelek-
kel való egyeztetésben is szerepet kapott 
a COLAS-BAYER. Erre egy külön vevőke-
zelői csapatot hoztunk létre, amelyik a 
kivitelezés időtartama alatt támogatta az 
értékesítést. Ennek eredményeképpen a 
lakásvásárlóknak közvetlen egyeztetésre 
nyílt lehetőségük az új lakásuk műszaki 
tartalmával (például a burkolatokkal, 
illetve a beépített bútorokkal kapcsolat-
ban) a kivitelezővel. A négyfős csapat 
minden vásárlóval külön-külön egyeztette 
a lakással kapcsolatos belső kialakítási 
igényeket. 

Siker a nehézségek ellenére

A COLAS-BAYER Zrt. a kivitelezést egy 
olyan piaci helyzetben bonyolította le, 
amikor a szakági munkaerőhiány, illetve 
a növekvő kivitelezési díjak megnehezí-
tették a generálkivitelezők határidőben 
és minőségi elvárásoknak megfelelő 
teljesítését. Mindezek ellenére a COLAS-
BAYER Zrt.-nek sikerült az építkezést opti-
mális létszámmal biztosítania, amely azt 
jelentette, hogy csúcsidőben nagyjából 
ötszázan dolgoztak a házon. 
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követelt szigorú nemzetközi biztonsági 
követelményeknek való megfelelést. Min-
den dolgozó, beleértve az alvállalkozók 
dolgozóit is, HSE-képzésben részesült és 
folyamatos ellenőrzés kísérte a munkavé-
delmi ruházat alkalmazását, valamint az 
egészségvédelmi szabályok betartását is.

CSÚCSIDŐBEN 
NAGYJÁBÓL 

500 FŐ DOLGOZOTT 
A HÁZON. 

Az ember a középpontban

Egy ilyen volumenű kivitelezés fokozott 
szervezést igényel munkabiztonsági és 
egészségvédelmi területen is. A projekten 
megbízott HSE-szakértőkkel dolgoztunk, 
akik segítették a Colas csoport által meg-

Közműépítés

A projekthez kapcsolódó közműépítést 
a Colas Alterra csapata végezte. Ez a 
fázis tavaly októberben kezdődött, és a 
közműépítési munkálatok már az elején 
kihívást jelentettek, mivel a területről 
3100 köbméternyi építési törmeléket kel-
lett kitermelni és elszállítani. A keletkező 
szennyvíz az Észak-Pesti Szennyvíztisztító 
Telepre, míg a csapadékvíz a FOKA-
öbölbe kerül. Ezeknek a létesítmények 
már műszaki átadás-átvételi eljárása 
zajlik. A közműhálózat mellett az út- és 
járdafelületek, valamint a térburkolatok 
kialakítását is a Colas Alterra végezte. 
Jelenleg már a tájépítészeti munkálatok 
folynak, amely keretében 275 négyzet-
méternyi új zöldterület létesül a lakópark 
környezetében.

Az összehangolt kivitelezői munkának 
és szakértelemnek köszönhetően 
hamarosan sikeresen befejeződik a 
Duna Terasz projekt II. ütemének kivite-
lezése, ám a határidő betartásához nagy 
szükség volt a megrendelő pozitív és 
megoldásorientált hozzáállására is. 

 KÖZMŰÉPÍTÉS
 SZÁMOKBAN:

VÍZVEZETÉK: 282 fm 
VILLAMOSVEZETÉK: 275 fm
SZENNYVÍZELVEZETŐ 
CSATORNA: 175 fm
CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ 
CSATORNA: 310 fm
ÚT- ÉS JÁRDAFELÜLET: 
1370 m2

TÉRKŐ BURKOLAT: 1500 m2

PHASE 2 OF THE DUNA TERASZ 
PROJECT NEARS COMPLETION

   Construction works for the 
322-apartment building in Budapest’s Vizafogó 
neighbourhood have entered the home stretch. 
The general contractor team of COLAS-BAYER will 
hand over the 44,000 square metre residential 
complex within the deadline. As a unique feature 
of the U-shaped structure, the wings will end in 
terraces, providing future owners with extra living 
spaces that provide additional sunlight most of 
the year. The wings also embrace a lush garden 
with playgrounds, flowerbeds, decoratively-lit 
walkways and an overflow-type pool.
Constructing Phase 2 of the Duna Terasz is a 
high-prestige undertaking for COLAS-BAYER Zrt, 
since the turnkey-ready realisation of a residential 
building of this size and quality demands the 
utmost attention to detail and far-reaching 
expertise on the part of the contractor from the 
design stage until the handover. 
Moreover, COLAS-BAYER Zrt. undertook 
construction activities amidst difficult 
circumstances, as a severe labour shortage 
and steeply-climbing prices are making it hard 
for contractors to complete projects on time 
and up to quality specifications. Despite all the 
hindrances, COLAS-BAYER Zrt. managed to 
ensure sufficient headcount for completing the 
job, which meant that some 500 people were 
working simultaneously on the building in the 
peak period. In addition, an undertaking of such 
proportions also calls for superb organisation 
in terms of occupational health and safety. To 
this end, we enlisted the services of dedicated 
HSE experts, who facilitated compliance with 
the strictest international safety standards 
prescribed by the Colas Group. Public utility 
constructions related to the project, whose 
phase kicked off in October 2018, were carried 
out by the Colas Alterra team. Utility works 
posed a considerable challenge right from the 
start, as 3,100 cubic metres of construction 
waste had to be removed from the site. As a 
result of well-coordinated activities and a high 
level of expertise, works in Phase 2 of the Duna 
Terasz project will soon be over, but keeping the 
deadline wouldn’t have been possible without 
the positive and solution-oriented attitude of 
the client.
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2020. május 31-ig ad lehetőséget a Colas 
Alterra Zrt.-nek, hogy tovább szépülhes-
sen Budapest egyik legnagyobb parkja.
Ennek keretében folytatjuk az Ajtósi 
Dürer sor vízgerinchálózatának fejlesz-
tését, a parkot új utakkal, sétányokkal, 
közvilágítással, vízgerinc- és csatorna-
hálózattal látjuk el, valamint kiépítjük az 
ehhez szükséges energiaellátást. 
Az Ajtósi Dürer soron a Cházár András út 
és a Stefánia út között házi bekötéseket 
és tűzcsapokat építünk ki a két éve álta-
lunk megépített gerincvezetékre. 
A Stefánia út és a Hermina út közötti 
szakaszon további 350 folyóméter 
DN400 GÖV gerincvezetéket és az 
ehhez tartozó leágazások, bekötések 
komplett kiépítését végezzük el.
A park területén folytatjuk a tavalyi év 
során megépített gerincvezeték-hálózat 
fejlesztését: a munka január elején 
elkezdődött saját brigádjaink és gépeink 
alkalmazásával, folyamatos kertészeti 
szakfelügyelet mellett. Az átlagosnál 
nagyobb figyelmet kell fordítanunk a 
környező fák megóvására, a gyökérzóna 
épségének megőrzésére. A közművek 
építése során az 5 centiméternél na-
gyobb gyökerek megsértése és elvágása 
szigorúan tilos, ezt csak gondos kézi 
földmunkával tudjuk biztosítani.
A Városliget belső útjainak struktúrája 
teljes mértékben át fog alakulni, ami 
figyelembe veszi a kerékpárosok, 
mozgássérültek, vakok és gyengén 
látók igényeit, valamint a park eredeti 
elrendezését. Az útépítések során 
bedolgozunk közel 2000 köbméter Ckt 
alapréteget, 750 köbméter  aszfaltot, 

Innováció Háza, a Néprajzi Múzeum, a 
Nemzeti Galéria, a Magyar Zene Háza, a 
Városligeti Színház. Egy ilyen átfogó beru-
házást komoly infrastrukturális fejlesztés-
nek kell megelőznie. Tavaly decemberben 
egy sikeres pályázat eredményeként 
folytathattuk a Városliget megújítását, és 
vállalkozási szerződést kötöttünk további 
közművek fejlesztésére. Új szerződése 

ÚT A MEGÚJULÓ 
VÁROSLIGETBE

A Liget Budapest projekt a főváros egyik 
legnagyobb állami beruházása, mely a 
Városliget teljes rekonstrukcióját foglalja 
magába – ehhez a Colas Alterra immár 
három éve járul hozzá. A nagyszabású 
beruházás során a közel 100 hektáros 
park zöldfelületeinek megújítása mellett 
játszóterek, közösségi terek és új létesít-
mények is épülnek, mint például a Magyar 

Új szerződése 2020. május 31-ig ad lehetőséget a Colas Alterrának, 
hogy tovább szépülhessen Budapest egyik legnagyobb parkja.

szöveg: Buczynski András
fotó: Buczynski András

sünk teljesítésével még nem fejeződik 
be a városligeti rekonstrukció, ezért 
további közbeszerzési kiírások várhatók. 
Reméljük, hogy az elmúlt három évben 
mutatott magas szintű kivitelezés 
és műszaki felkészültség biztosítja a 
megfelelő referenciát a további projekt-
elemek elnyeréséhez.

valamint 7200 folyóméter szegélyt. 
A sétányok esetében a rusztikus 
felületű andezit kőburkolat fogja bizto-
sítani a természetbe való illeszkedést, 
melyből közel 6000 négyzetméter-t 
építünk be. A BREEAM környezettudatos 
minősítési rendszer előírása alapján 
a terv szerinti utak építőanyagának 
legalább 30 százalékát újrahasznosított 
anyaggal kell megépítenünk. Az előzőket 
figyelembe véve az Olof Palme sétány 
bontásakor keletkezett mart anyagot, 
minősítési folyamatokat követően, az 
építendő utak alapjaiban kívánjuk 
felhasználni.
Megújul a belső közvilágítási hálózat is, 
mely során 10 kilométernyi kábelt kell 
lefektetni, a régi közvilágítási oszlopo-
kat elbontjuk, helyükre 300 új oszlopot 
helyezünk el LED lámpatestekkel. 
Az új hálózat, illetve az okoseszközök 
(például: okospad, wifi hálózat, térfigye-
lő kamerarendszer) energiaigényének 
ellátására közel 5 kilométer erősáramú 
hálózatot építünk ki. Jelenlegi szerződé-

ROAD TO A RENEWED VÁROSLIGET

 The so-called “Liget Budapest” 
project, which covers the comprehensive 
reconstruction of Budapest's Városliget (“City 
Park”), is one of the Hungarian capital’s largest 
public investments. As part of the grandiose 
undertaking, not only the green surfaces of the 
100-hectare area will undergo refurbishment, 
but new playgrounds, public spaces and various 
other facilities will also be established. Naturally, 
such a large-scale investment must be preceded 
by significant infrastructural developments. 
Following a successful bid, we entered into 
another contract in December 2019 for the 
upgrading of further public utilities in Városliget. 
According to the agreement, Colas Alterra Zrt. is 
tasked with renewing one of Budapest’s biggest 
parks until 31 May 2020. Specifically, we are 
to continue developing the water mains along 
Ajtósi Dürer Road, while creating new roads, 
walkways, a public lighting system, water and 
drainage networks for the park, not to mention 
installation of a related power supply. The job 
requires us to continue developing the water 
main network that we set up last year, with our 
teams and equipment deployed to commence 
works in January. We are working under the 
constant supervision of horticulture experts, 
because special attention must be paid to 
keeping intact the root zones of nearby trees. 
The internal road network of Városliget has 
been completely re-designed to take various 
aspects into consideration, including the needs 
of cyclists, the disabled and visually impaired, 
as well as the original layout of the area. For the 
roadworks, we will install nearly 2,000 m3 of 
Ckt road base, 750 m3 of asphalt and 7,200 lm 
of curb. In compliance with stipulations of the 
BREEAM eco-conscious certification system, 
at least 30% of road building materials must 
come from recycled materials. Therefore, we 
intend to use the pavement milled up from the 
Olof Palme Promenade for the base course of 
newly-constructed roads. This must be preceded 
by qualification of the material to be used. The 
renovation of the park’s internal public lighting 
grid entails the installation of 10 km of cable. In 
addition, we have been assigned to remove the 
old lampposts, replacing them with 300 state-of-
the-art LED lamps. In order to provide a sufficient 
power supply for the new network and smart 
equipment components (e.g. smart benches, 
WiFi network, CCTV system), we will lay nearly 5 
km of high-voltage power lines.
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A Magyar Közút közbeszerzési eljárása alapján a Colas Út nyerte el az M7-es 
autópálya jobb oldalán a 90+398 és 110+700 kilométerszelvények közötti 
szakaszának burkolatfelújítását. 

FOLYTATÓDIK A 
BURKOLATFELÚJÍTÁS 
AZ M7-ESEN

az idei évben is tudjuk tartani a kiváló 
minőséget azáltal, hogy nyugodtan 
lezárhatjuk a fél pályát. Mindent meg 
fogunk tenni azért, hogy a forgalomnak 
minél hamarabb visszaadhassuk az 
első osztályú minőségben elkészült új 
aszfaltburkolatú autópályát. 

A még 2017-ben lezajlott pályázaton 
cégünk 3 milliárd 355 millió forint szer-
ződéses összegért nyerte el a munkát, a 
kivitelezést pedig már tavaly elkezdtük. 
A felújítás része a kopóréteg profilba 
marása és burkolaterősítése az előző- 
és leállósávokban, továbbá méretezett 
aszfalterősítés a haladósávban 
hidegremix technológiával, melynek 
C12-nek megfelelő betonnak kell 
lennie. A tervezési szakaszon található 
műtárgyakon történő kismértékű 
beavatkozások is a feladataink közé 
tartoznak, mint például korlátcsere 
vagy pillérvédelem. Lokális helyeken pá-
lyaszerkezet-cserét is el kell végeznünk 
a remixelés előtt, az aszfaltot a kéthelyi 
keverőnkről szállítjuk. 
Összesen 210 nap áll rendelkezésünkre, 
hogy a felújítást elvégezzük, melyből 
előző évben 84 napot már igénybe 
vettünk. Ez idő alatt a teljes hosszból 
8 kilométert készítettünk el kiváló 
minőségben. 2019-ben két ütemben 
folyatjuk a kivitelezést: a tavaszi és 
az őszi ütemben 6-6 kilométerrel. Az 
első ütemben a 96+000 és 102+850 
kilométerszelvények között dolgozunk, 
ősszel pedig a 90+400 és 96+000 
közötti szakaszon. Részben azért volt 
szükség a fennmaradt szakasz két rész-
re bontására, mert a nyári időszak nagy 
balatoni forgalmában nem akartunk 
hatalmas dugókat okozni s ezzel sokak 
nyaralását megkeseríteni. Másrészt így 

 AZ IDEI PROJEKTRÉSZ                   
 SZÁMOKBAN:

4 CM FELETTI MARÁS:
9350 m3

HELYSZÍNI ÚJRAHASZNO-
SÍTÁS HIDEGREMIX TECH-
NOLÓGIÁVAL: 10 050 m3

HÁZI BEKÖTÉS,  
AC 22 ALAP (F): 8930 t
C22 KÖTŐ (MF): 9100 t
SMA11 (MF): 11 000 t
HIDEGREMIX 
KRAFTOLÁSA: 18 600 m3

PARKRENDEZÉS: 14 600 m2

VÍZELVEZETŐ SZEGÉLY 
ÚJRAÉPÍTÉSE: 6540 m

PAVEMENT RECONSTRUCTION 
CONTINUES ON THE M7

 In a public tender conducted by road 

operator Magyar Közút, Colas Út was tasked 

with renovating a pavement section of the 

M7 motorway’s right carriageway between 

chainages 90+398 and 110+700. The firm 

secured the job back in 2017 with a bid 

of 3.355 billion forints, and work began 

last year. As part of the project, we are to 

mill and reinforce the scraped layer in the 

passing- and emergency lanes. Meanwhile, 

we are also reinforcing the pavement in the 

driving lane using cold remix technology with 

materials equivalent to C12 concrete. Our 

duties also cover necessary interventions 

involving the section's engineering structures, 

such as the replacement of guardrails or 

pier protection. At some spots, we must also 

replace the complete pavement structure 

before remixing, for which our mixing plant 

in Kéthely is providing the necessary hotmix. 

We have 210 days to wrap up the project, of 

which we used up 84 days last year – ample 

time to complete 8 km of the entire stretch in 

first-rate quality. In 2019, we intend to carry 

on with the renovation job in two phases, 

covering 6 km in the spring, and a similar 

length in the autumn.

szöveg: Bécsi Balázs
fotó: Koffein Média



1918 MUNKÁINKMUNKÁINK

JÓL HALAD A MUNKA
AZ M25-ÖS AUTÓÚTON

A déli ütem északi részének megvalósítása újabb szakaszába lépett, a 
maklári bekötés kivitelezésével pedig még komplexebbé vált. 

 FŐBB MENNYSÉGEK      

BEVÁGÁS: 48 000 m3 
TÖLTÉS: 493 000 m3

HIDEG REMIX: 1300 m3

VÉDŐRÉTEG: 21 100 m3

CKT: 15 200 m3

ASZFALT: 16 200 t

szöveg: Vibihál K. Balázs
fotó: Hrutka Péter

Eger gyorsforgalmi úthálózatba beköté-
se két ütemben történik meg: elsőként a 
2017 nyarán elkezdett és a forgalomnak 
már átadott északi rész készült el. A déli 
ütem a 3-as út vonalában két részre 
válik, melyek közül az északi (7+073,80 
és 14+617,88) szerződését 2017. 
december 20-án írta alá a Colas Út 
Zrt. mint a He-Do Kft. vezette nyertes 
konzorcium tagja. 
A projekt összértéke az időközben zárt, 
meghívásos pályázatban a konzorcium 
által megnyert maklári bekötés kivitele-
zésével együtt immár 17,9 milliárd forint, 
melyből a most hozzáadott bekötés 
értéke mintegy 1,1 milliárd forint. Termé-
szetesen ezen is, mint ahogy a projekt 
többi részén, a konzorciumi tagok fele-
fele arányban osztoznak. 
A Colas Út Zrt. európai uniós finanszíro-
zásban kivitelezi az új nyomvonalon épülő 
4 kilométer hosszúságú főpályaszakaszt 
és kapcsolódó közműveket, valamint 
szervizutakat. A projekt önálló 
részfeladata egy külön szintű, hazai 
finanszírozású csomópont, mely Maklár 
térségében kerül kialakításra. Ehhez a 
csomóponthoz fog kapcsolódni a maklári 
Bosch gyár összeköttetése az M25-ös 
autóúttal, melynek építése számottevő 
többletfeladatot hoz magával, hiszen a 

csomóponti ágban 38 000 m3 töltést, a 
gyár előtt pedig egy körforgalmat kell épí-
teni. Ezenkívül a 2501-es úton mintegy 
1300 köbméter hideg remix beépítése is 
a feladatunk lesz. 
Az építési területen kialakítunk – a 
csomóponti műtárgyon kívül – egy, a főút 
alatt átvezetett vadátjárót, illetve egy 
mezőgazdasági utat felüljáróval, valamint 
hat szervizutat. A műszaki feladat része 
több szakaszon 120 és 220 kV-os 
nagyfeszültségű távvezetékek, valamint 
több közép- és kisfeszültségű vezeték 
kiváltása is, illetve a teljes szakaszon 
üzemi hírközlő hálózat kialakítása.
A téli leállás után folytatjuk  a nagytöme-
gű földműépítést, ahol ez már elkészült, 
ott belekezdtünk a javítóréteg építésébe. 
A tavalyi év folyamán egy mintegy 800 
méteres szakaszon a főpálya mindkét 
pályateste aszfaltburkolatot kapott, 
így elmondhatjuk, hogy sokat haladtunk, 
tartjuk az ütemtervet. Tavasszal az új 
csomópontban és a maklári bekötésen 
is megkezdődnek a kivitelezési munkák. 
A befejezési határidő minden munkarész 
esetén 2020. június 30-a, melynek tartá-
sához a munkát segítő időjárásban és a 
Bosch gyárral a forgalomterelésben való 
hatékony együttműködésben bízunk. 

WORKS PROCEED SMOOTHLY ON THE M25

  Linking Eger to Hungary’s high-speed 

road network is being realised in two phases: 

construction work on the northern part com-

menced in the summer of 2017, and this stretch 

has already been opened to traffic. The south-

ern part is split into two sections by Main Road 

3, while a contract for the northern section was 

signed by Colas Út Zrt. on 20 December 2017 

as the member of a winning consortium led by 

He-Do Kft. Meanwhile, the same companies 

came out on top of the invitational tender for 

the Maklár link-up, which boosted the value of 

the project to HUF 17.9 billion. The supplemen-

tal job entails the creation of an interchange, 

which will establish a connection between the 

M25 and the Bosch plant located near Maklár. 

In addition to the engineering structures of the 

interchange, we have been assigned to set up 

a passageway for wild animals underneath the 

carriageway, an overpass for an agricultural 

road, as well as six service roads. The scope of 

works also includes the relocation of 120 kV 

and 220 kv high-voltage power lines, several 

low- and mid-voltage cables, and the installation 

of the telecommunications network for the road 

management equipment. The final contractual 

deadline is 30 June 2020.

A PROJEKT ÖNÁLLÓ 
RÉSZFELADATA EGY 

KÜLÖN SZINTŰ HAZAI 
FINANSZÍROZÁSÚ 

CSOMÓPONT.
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szöveg: Kincses Bence
fotó: Kincses Bence

ter vastag zúzott kőrétegen elvárt ma-
gas teherbírási érték elérése érdekében. 
Ezután kerül rá még 15 cm zúzott kő, 
illetve a két réteg aszfalt.
A zúzott kő alsó rétegének terítése már 
elkészült. Jelenleg a parkoló víztelení-
téséhez szükséges csatornázást és a 
közvilágításhoz szükséges alépítmény 
munkáit végezzük. Az aszfaltozási 
munkákat március elején megkezdtük, 
így várhatóan a szerződéses határidő 
előtt sikerül átadnunk a területet. Az 
elkészült parkoló közel 2300, a gyár-
tósorról kigurult új autó tárolását fogja 
biztosítani a jövőben. 
A bővülő gyár végleges úthálózatát is 
mi építhetjük, a munkaterületen február 
eleje óta dolgozunk.

A KECSKEMÉTI MERCEDES-BENZ 
GYÁRBAN DOLGOZUNK

Ezúttal egy nagyjából 48 ezer négyzet-
méteres, az új személygépkocsik tárolá-
sára szolgáló aszfaltburkolatú parkoló 
kivitelezéséről szól a szerződésünk. 
Az építési munkákat 2018 októberében 
már megkezdtük, az átadási határidő 
pedig ez év májusa. A rövid átfutási 
idő miatt nagyon feszített ütemezéssel 
kell dolgoznunk.  A műszaki tartalom 
az útépítési munkák mellett kiterjed 
a csapadékvíz-elvezető rendszer és a 
közvilágítási hálózatok kiépítésére. 
A megbízás közel 1,2 milliárd forint 
értékű, amely kimagasló a Colas Út által 
elnyert magánberuházások között.
A munka érdekessége, hogy a tervezett 
parkoló teljes felületét cementtel kell 
stabilizálnunk a következő 30 centimé-

A Colas Út ismét munkát nyert a Mercedes-Benz 
Manufacturing Hungary kecskeméti gyárában.

 FŐBB MENNYISÉGEK      

ASZFALT: 16 000 t
ZÚZOTT KŐ: 46 000 t
TALAJSTABILIZÁCIÓ:
19 100 m3

SZEGÉLYKŐ: 1700 fm

MORE WORK AT MERCEDES-
BENZ' KECSKEMÉT FACILITY

  Colas Út has been tasked with another work 
round at the Mercedes-Benz Manufacturing Hungary 
plant in Kecskemét. This latest contract covers the 
realisation of a 48,000 square metre asphalt-paved 
parking lot for the storage of newly-assembled vehi-
cles. Construction has been in process since October 
2018, and our handover deadline is in May this year. 
Due to the shortage of time, we must work on an 
exceptionally tight schedule. Besides paving, the 
scope of the work also includes the installation of a 
stormwater drainage network and public lighting grid. 
The assignment is worth nearly HUF 1.2 billion, an 
outstanding amount among the private investments 
performed by Colas Út. One interesting aspect of the 
job is that on the entire surface of the future parking 
lot the soil must be stabilised with cement. This is 
necessary to meet the expected load-bearing values 
on top of the subsequent 30-cm-thick crushed stone 
layer. An additional 15 cm of crushed stone and 
two asphalt courses constitute further layers of the 
pavement structure. Currently, we are spreading 
the bottom stone layer, installing drainage network 
elements, and building substructures required for 
a public lighting system. Asphalt-paving works have 
also been initiated in the first week of March – as a 
result, Colas will likely hand over the project ahead 
of the contractual deadline. Once completed, the 
parking lot will hold some 2,300 cars fresh off the 
production line.

környezetének kivételével ezeket a ré-
szeket már sikerült Ckt-4 pályaszerkeze-
ti réteggel és legalább egy, de a legtöbb 
részen két réteg aszfalttal ellátnunk. 
Jelenleg is zajlanak a befejező hídépí-
tési és a végső alakító földmunkák, 
ezenkívül a gát-, a szalagkorlát- és 
a vízépítési munkálatok. Az idei év 
sem a pihenésről fog szólni: a legfőbb 
vízépítési, környezetvédelmi és növény-
telepítési munkák még hátra vannak, 
nem beszélve a 20 600 köbméternyi 
kötő- és kopóréteg-aszfaltozásról. A 
munkavégzés befejezését ez év október 
végére tervezzük.

A kivitelezési munkák egy része a téli 
hónapokra sem áll le. Így volt ez az 
M70-es autóút bővítési munkálatai 
esetén is, ahol a Colas Út november 19. 
és december 15. között 9950 köbméter 
aszfaltot dolgozott be. Az erős évzárás-
nak és azóta is tartó munkavégzésnek 
köszönhetően immár a feladataink több 
mint felével elkészültünk. 
Február elejére már elkészült a meglévő 
bal pálya kétoldali szélesítése, az új, 
építendő jobb pálya teljes hosszában 
pedig a földmű építése (töltés, javító- és 
védőréteg nagyjából 374 000 köbméter 
mennyiségben). A műtárgyak közvetlen 

M70 WORKS UNHINDERED 
BY WINTER WEATHER

  Colas Út has been working on upgrading the 
M70 expressway without pause since October 2017. 
Due to the intense scheduling pace, the job reached 
a 53% completion level in early February. Some 
construction works are never suspended, even in the 
winter season. On one such project, the expansion 
of the M70, Colas Út installed 9,950 cubic metres of 
hotmix between 19 November and 15 December of 
last year. Due to persistent year-end activities and the 
works carried out since, we now have completed over 
half of our assignment. By early February, widening 
works were finished on the existing left carriageway, 
and earthworks (embankments and improving layers 
totalling around 374,000 cubic metres in volume) were 
ready on the entire length of the new right carriageway. 
With the exception of zones surrounding engineering 
structures, we managed to cover the earthworks with a 
layer of Ckt-4 road base and at least one – or, on most 
locations, even two – asphalt courses. Bridgework 
finishing is currently in progress, while the project is 
seeing the final phases of landscaping operations, 
water engineering works, and guardrail installation. 
However, there's no room to put our feet up: the bulk of 
water engineering, environmental and plantation tasks 
is still ahead of us, not to mention the 20,600 cubic 
metres of binding- and wearing course remaining to be 
installed. We are scheduled to conclude all work on this 
assignment by the end of October.

AZ M70-ES AUTÓÚTON TÉLEN IS
FOLYAMATOSAN ZAJLOTT A MUNKA

A Colas Út megszakítás nélkül dolgozik az M70-es autóút bővítésén 
2017 októbere óta. A feszített tempónak köszönhetően február elején 
már 53 százalékos volt a készültség. 

TAVALY ÉV VÉGÉN  
9950 KÖBMÉTER ASZ-
FALTOT DOLGOZTUNK 
BE EGY HÓNAP ALATT.

szöveg: Gaál Zsolt
fotó: Koffein Média
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TURBÓ KÖRFORGALMAT 
ÉPÍTÜNK KECSKEMÉTEN

A csomópont komplex átépítését tavaly ősszel kezdtük meg, 
a munkát nehezíti a sűrűn beépített városi környezet és az 
emiatt szükséges terelések.

Kecskeméten új turbó körforgalom épül a 
Kuruc körút, a Szolnoki út és a Bem utca 
csomópontjában. A komplex feladathoz 
még 2018. szeptember elején kezdtünk, 
a csatlakozó aluljáró átépítéséhez szük-
séges résfal- és JET fal építési munkáival. 
A munkatér-elhatárolási feladatokat a 
tavalyi év végén sikeresen befejeztük. 
Jelenleg a további munkálatokhoz szük-
séges támfal és hozzá kapcsolódó alaple-
mez építési munkái zajlanak. A megbízás 
részét képezik a csapadékvíz-hálózati 
rendszer, az ivóvízhálózat, a szennyvízhá-
lózat, a kis- és középfeszültségű hálózat 
(és hozzá kapcsolódó transzformátorállo-
más), a T-Com és az Invitel hálózatának 
kiváltási munkái. A turbó körfogalom 

COLAS BUILDS TURBO 
ROUNDABOUT IN KECSKEMÉT

  The complex reconstruction of a junction in 
Kecskemét was kicked off last autumn – activities 
have been hindered by a high-density urban 
environment, which has made traffic diversions 
unavoidable.The new turbo roundabout is being 
realised at the intersection of Kuruc Boulevard, 
Szolnoki Road and Bem Street. We were engaged 
to perform the complex assignment back in Sep-
tember 2018, beginning with works for the sheet 
piles and JET wall required for the renovation of the 
adjacent underpass. The shoring up of work pits 
was successfully completed by the end of last year. 
At the moment, we are building a retaining wall and 
adjoining foundation slab, which are preconditions 
for carrying on with the rest of the job. The project 
covers the relocation of several public utilities, 
including potable water and sewage networks, 
low- and mid-voltage power lines together with 
the connected transformer station, and telecommu-
nication cables used by service providers T-Com 
and Invitel. Actual work on the turbo roundabout 
can only be started after wrapping up all the afore-
mentioned preliminary work phases. Meanwhile, 
two further external factors add to the complexity 
of the task at hand. Firstly, the junction is located in 
a densely-built urban environment, where buildings 
are in close proximity to the site, and relocating a 
large-diameter storm sewer requires groundwater 
levels to be lowered. Furthermore, traffic flow has to 
be maintained at all times during the project. Con-
sequently, shutting off any leg of the intersection 
calls for temporary detours to be set up in the entire 
neighbourhood. Activities are expected to come to 
a close by late November 2019.

kiépítése csak mindezen feladatok elvég-
zését követően kezdődhet meg. 
A kivitelezés komplexitását két további 
külső tényező is fokozza. Egyrészt a 
csomópont sűrűn beépített városi 
környezetben található, ahol a meglévő 
épületek közvetlenül kapcsolódnak a 
munkaterülethez, a szomszédságukban 
pedig nagy átmérőjű csapadékcsatornát 
kell kiváltani talajvízszint-süllyesztés 
mellett. Másrészt a kivitelezés teljes idő-
tartama alatt biztosítani kell az átmenő 
forgalmat, így a csomópont bármelyik 
ágának teljes lezárása esetén város-
részszintű tereléseket kell időszakosan 
kiépíteni. A munka várható befejezése 
2019. november vége.

A SŰRŰN BEÉPÍTETT 
KÖRNYEZETBEN IS 
BIZTOSÍTANI KELL  AZ 
ÁTMENŐ FORGALOM 
ZAVARTALANSÁGÁT. 

szöveg: Láda Péter
fotó: Láda Péter

6-7 méter mélységben 140 cm átmérőjű 
csapadékcsatorna épül. A NIF lebonyo-
lításában 2020–21-ben zajló Modern 
Városok Program keretében épülő kelet–
nyugati főtengely része lesz egy közel 
300 méter hosszú új völgyhíd is.
A jelenlegi munkát előreláthatólag 
2019 év végére befejezzük, a határidő 
különösebb nehézségek nélkül tartható. 
Reméljük, az elkészült tehermentesítő 
út megkönnyíti majd a Veszprémben 
élők és dolgozók mindennapjait, egy-
szerűsíti a munkába járást és az északi 
iparterület megközelítését.

A kivitelezést a Colas Út Zrt. és a 
Practical Kft. konzorciuma nyerte el nyílt 
közbeszerzési eljáráson. Társaságunk 
évek óta dolgozik Veszprémben, a 
meghatározó útépítési feladatokat mi 
végezzük a városban. A jelenlegi beruhá-
zás összértéke 993 millió forint. 
Az épülő összekötő út közel egy kilomé-
ter hosszan készül el a Kistó és a Pápai 
út között, kétszer egy sávon, a szakasz 
felénél egy körforgalommal, mellette 
koppenhágai típusú (emelt szintű) kerék-
pársávokkal, járdával és közvilágítással. 
A munkát nagymértékben nehezíti, hogy 
a helyenként hatodosztályú sziklában 

ROADWORKS ROAR AHEAD IN VESZPRÉM

  Construction continues on the east-west 

traffic corridor in the county capital – currently, 

works are under way on a stretch of nearly 1 km.

The job has been secured by a consortium of 

Colas Út Zrt. and Practical Kft. in an open public 

procurement procedure. Colas has engaged 

in a number of projects in Veszprém, as we 

were tasked with most of the city’s critical road 

building investments. This latest engagement is 

worth HUF 993 million. 

The new 2x1-lane road will run on nearly 1 km 

between Kistó St and Pápai Rd and includes a 

mid-section roundabout, Copenhagen-model 

elevated bike lanes on both sides of the 

pavement, sidewalks, and public lighting. 

Representing probably the toughest challenge 

of the job, a stormwater drain with a diameter of 

140 cm must be constructed 6-7 m under rocky 

terrain. Under the Modern Cities Programme, 

the National Infrastructure Development Agency 

plans to have a 300-metre-long viaduct built in 

2020-21 as part of the east-west traffic corridor.

FOLYTATÓDNAK AZ 
ÚTÉPÍTÉSEK VESZPRÉMBEN

Mi kezdjük meg a dunántúli megyeszékhely kelet–
nyugati közlekedési főtengelyének kiépítését, jelenleg 
közel egy kilométer hosszan zajlik a munka.

FŐBB MENNYISÉGEK: 

CKT: 2700 m3

SZEGÉLY: 7000 m
TÉRKŐ: 2500 m2

ASZFALT: 5200 t

szöveg: Mózes Tamás
fotó: Pro Urbe Kft.



GALLA GÁBOR
® ÉPÍTÉSVEZETŐ  
COLAS KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ 
Gábor 16 éve dolgozik a Colas csoport-
nál, nagyrészt autópálya-építési projek-
teken. Feladata a megfelelő szervezés, 
irányítás, de a pályázati szakaszba is 
be szokott kapcsolódni. Szabadideje 
nagy részét a családjára fordítja, akikre 
nagyon büszke.

2018 ÉV DOLGOZÓI HALÁSZ JÁNOS
® ADÓZÁSI VEZETŐ  
COLAS HUNGÁRIA 
János 1996-ban került a csoporthoz, 
több cégnél is volt gazdasági igazgató. 
A Colas Hungáriánál 2011-óta dolgozik, 
jelenleg adózási vezetőként. Arra a leg-
büszkébb, hogy a hullámvölgyek ellenére 
még mindig a cégcsoport tagja. Kevés 
szabadidejét mozgással, túrázással, 
kerékpározással tölti.



LECHNER ISTVÁN
® ÉRTÉKESÍTÉSI KOORDINÁTOR  
COLAS ÉSZAKKŐ
István 2013 áprilisában került a Colas 
Északkőhöz – mint adminisztrátor, majd 
2014. januárban átkerült a kereskedelmi 
osztályra. Jelenleg értékesítési koordi-
nátorként felel a kereskedelmi osztály 
adminisztrációjának vezetéséért. Hobbija 
a futball, tagja a Colas magyarországi 
csapatának, valamint szeret futni és 
kirándulni.

TÓTHNÉ ISZLAI ILDIKÓ
® VÁLLALKOZÁSI FŐMÉRNÖK 
COLAS ALTERRA
Ildikó 2009 márciusa óta, vagyis tíz éve 
dolgozik a Colas Alterránál, a központi 
vállalkozáson és a pályázatok összeál-
lításával foglalkozik. Szabadidejében 
szeret kirándulni, színházba járni, olvasni.
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BEMUTATKOZIK A COLAS-BAYER

DUNA TERASZ 
KIVITELEZŐI CSAPATA

szöveg: Reindl Anita
fotó: Nagy Balázs

Nemsokára átadják a Duna Terasz projekt II. ütemét, cikkünkben pedig a kivi-
telezésért felelős csapatot mutatjuk be olvasóinknak.

Balról jobbra: Linzenbold Zsolt, Rédli Zsolt, Feró Zita, Mátyás Gyöngyvér, Vas Attila, Michel Katalin, Magyaros Gábor, Nagy Csaba, Mártha Zoltán, Gyurkity Nikolett,   
  Murányi József, Kövér Ivett, Kárpáti Zoltán, Napalkov Miklós, Kovács Norbert, Frankovits György

Elektromos építésvezető: 
Linzenbold Zsolt
Gépész építésvezető: Frankovics György
Munkahelyi mérnökök: Feró Zita, 
Kauer Viktória
Vevőkezelési csapat: Papp Alíz, 
Michel Katalin, Mátyás Gyöngyvér és 
Kövér Ivett
Contract Manager: Kárpáti Zoltán 
Projektasszisztens: Gyurkity Nikolett
Belső minőségellenőr: Szabó Miklós
A projekt nem készülhetett volna el a fent 
említett csapattagok nélkül, ezúton is 
köszönjük mindannyiuknak a kitartó és 
elkötelezett munkát. 

INTRODUCING COLAS-BAYER: 
THE DUNA TERASZ TEAM

A projektmenedzseri csapatot kezdetben 
Király Márton, későbbiekben Nagy Csaba 
vezette. Csaba tizennyolc éves szakmai 
tapasztalattal rendelkezik az építőipari 
kivitelezés területén. Fontos számára az 
átlátható, pontos projektmenedzsment 
és a csapatszellem fenntartása. Csaba 
megoldásorientált szemléletének és 
kiterjedt alvállalkozói kapcsolatrendsze-
rének köszönhetően bármilyen felmerülő 
nehézséget gyorsan és hatékonyan 
tudott orvosolni. 
Vas Attila szintén közel két évtizedes 
építőipari tapasztalattal rendelkezik és 
fő-építésvezetőként fogta össze az épü-

letkomplexum építési munkálatait. Mind 
a négy lépcsőházon külön építésvezető 
dolgozott, és ez a felosztás összehangolt 
munkát követelt tőlük. A megvalósult 
épület láttán Mártha Zoltán, Napalkov 
Miklós, Magyaros Gábor és Murányi 
József építésvezetők elkötelezett munká-
jának eredménye magáért beszél. 
Kovács Norbert és Rédli Zsolt művezetők 
segítették az építésvezetők mindennapi 
munkáját és koordinálták az alvállalko-
zók dolgozóit. A vevőkezelési feladatok 
lezárása után Kövér Ivett és Michel 
Katalin is művezetőként folytatták tevé-
kenységüket a projektben. 

  Phase 2 of the Duna Terasz project will soon 
be handed over, so now is a good time to introduce 
the team responsible for the construction work.
The project management team was initially headed 
by Márton Király, and subsequently by Csaba Nagy, 
who has 18 years of construction experience under 
his belt. Transparent, precise project management 
and maintaining a good team spirit are of great 
importance to him. Owing to his solution-focused 
approach and splendid ties with the network of 
subcontractors, Csaba has been able to tackle any 
arising obstacle quickly and efficiently.  
Also with nearly two decades of experience in the 
trade, Attila Vas oversaw building activities on 
the apartment complex as the chief site manager. 
Separate site managers were assigned to each of 
four stair-wells, and this delegation demanded close 
cooperation among them. Seeing the completed 
structure, the efforts of site managers Zoltán Mártha, 
Miklós Napalkov, Gábor Magyaros and József 
Murányi speak for themselves. The day-to-day work 
of the site managers was aided by foremen Norbert 
Kovács and Zsolt Rédli, who were also tasked with 
supervising the subcontractors' employees. After 
completing their customer management duties, Ivett 
Kövér and Katalin Michel also continued their partici-
pation in the project as forewomen. Site manager for 
electric works: Zsolt Linzenbold 
Site manager for mechanical engineering works: 
György Frankovics 
Site engineers: Zita Feró, Viktória Kauer 
Customer management team: Alíz Papp, Katalin 
Michel, Gyöngyvér Mátyás, Ivett Kövér 
Contract manager: Zoltán Kárpáti 
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szöveg: Gánóczi Péter
fotó: Nagy Balázs

BEMUTATKOZIK

A COLAS ÉSZAKKŐ 
JAVÍTÓ BRIGÁDJA

főgépész látja el. Az üzem dolgozói az 
Északkő bányaüzemeiben és logisztikai 
telephelyein lévő mobil és telepített 
technológia berendezéseken látnak 
el tervszerű megelőző karbantartási 
feladatokat, hárítják el a váratlan 
meghibásodásokból eredő műszaki 
problémákat, illetve ha kapacitásuk en-
gedi, akkor acélszerkezetek gyártását 
és helyszíni szerelését is végzik.

A TIZENKÉT FŐBŐL ÁLLÓ BRIGÁD 
A TÁLLYAI BÁNYAÜZEM TERÜLETÉN DOLGOZIK.

  A BRIGÁD TAGJAI:    
LENT BALRÓL JOBBRA:

RESKÓ TIBOR
SOLTÉSZ JÓZSEF
FICSOR LÁSZLÓ
SZASZÁK LÁSZLÓ
SZANYI NORBERT
FENT BALRÓL JOBBRA:

TAKÁCS ISTVÁN
MÜLLER ZOLTÁN
GERGELY LÁSZLÓ
GÁNÓCZI PÉTER
VISZKOCSIL FERENC
KISS BARNA
PABLECZKI ISTVÁN
TÓTH JÓZSEF (HIÁNYZIK)

A Colas Északkő Kft. Javító Üzeme 
2016-ban esett át egy reformon, mely-
nek eredményeként a munkavégzés a 
tarcali műhelyből kiköltözött a Tállyai 
Bányaüzem területén helyet foglaló két 
csarnokba, mely épületek ezt követően 
jelentős felújításon és modernizáláson 
estek át. Az üzemi létszám jelenleg 12 
fő, mely két dízelgépszerelőből, három 
hegesztőből, öt lakatosból, egy terme-
lésirányító és egy vezető karbantartó 
kollégából áll. Az üzem szakmai irá-
nyítását 2016 eleje óta Gánóczi Péter 

INTRODUCING COLAS ÉSZAKKŐ'S 
MAINTENANCE UNIT

  A 12-strong brigade works at the Tállya 
mining site. Colas Északkő Kft.'s maintenance 
unit underwent a major revamp in 2016, when 
operations were relocated from the Tarcal 
facility to two halls in the Tállya mining plant. 
Subsequently, the buildings in question were 
entirely remodelled and modernised. Presently, 
maintenance unit staff consists of 12 col-
leagues: two mechanics specialised in diesel 
machinery, three welders, five metalworkers, 
one production controller and one maintenance 
chief. Since the beginning of 2016, the 
department has been managed by equipment 
supervisor Péter Gánóczi. The personnel as-
signed to the workshop are tasked with carrying 
out preventive maintenance work on mobile and 
stationary machines belonging to Északkő's 
quarries and logistics facilities. Moreover, they 
are the ones responsible for troubleshooting 
unforeseen malfunctions and other technical is-
sues, and – if they have any free capacity – they 
also engage in the manufacturing and in-situ 
assembly of steel structures.
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művezető gyakornok voltam, majd egy 
aszfaltos géplánc irányításával bíztak 
meg, mely 20 évig tartott, s ezután a 
mai napig fehér munkák irányításával 
foglalkozom. Alapépítések, betono-
zások, csatornázások, térkövezések 
előkészítő munkáival és alvállalkozók 
irányításával foglalkozom. Megtaláltam 
a számításomat és szeretem ezt a szak-
mát, a főnökeim is meg voltak elégedve 
a munkámmal. 2011-ben megkaptam 
az Év Művezetője címet. Annak idején 
többször voltam a vállalat kiváló 
dolgozója, elismerték a munkámat. 

Technikusi Oklevelet. Nyugodtan kezeli 
a nézeteltéréseket, minden helyzetben 
gyorsan felismeri a megoldáshoz vezető 
utat. Kollégái számíthatnak segítségére, 
mindig van kreatív, jó ötlete. Határozott 
személyiségének köszönhetően a 
munkaterületen és a projektirodában is 
hamar ráragadt a Serif becenév.  
Köszönjük 42 éves odaadó munkáját!

Mi a titka, hogy ilyen hosszú ideig kitartot-
tál a cégnél, a munkakörödben?
Sok lépcsőjét bejártam ennek a szak-
mának. Amikor idekerültem, két évig 

42 ÉVE A COLASNÁL
Új rovatunkban azokat a kollégáinkat mutatjuk be, akik hosszú évek kitar-
tó munkájával öregbítették a Colas hírnevét. A múlt és a jelen összevetése 
hasznos tanulságokkal járulhat hozzá a jövő sikereihez.

Halas József
a Colas Út Kelet-Magyarországi Igazgatóságának a művezetője

József 1977 óta dolgozik a cégnél, két 
felnőtt gyerek édesapja. A kivitelezés 
szinte minden szakterületén dolgozott 
már és mivel az útépítési technológiák 
mindegyikét jól ismeri, a projekteken 
az egyik legmeghatározóbb műszaki 
munkatárs. Hobbija a kertészkedés, 
a barkácsolás és a horgászat. 42 év 
alatt szerzett tapasztalatára alapozva, 
magabiztosan oldja meg a bonyolult 
feladatokat is. 1973 és 1977 között vé-
gezte el a Szakirányú Szakközépiskolát 
Békéscsabán, majd két év szakmai gya-
korlat után Budapesten szerezte meg a 

Azt hallottam, hogy a szintezőműszer a ked-
venc munkaeszközöd. Ennek mi a története?
Az ISO-s ellenőrzéseket mindig Diviki 
Pista intézte nálunk, akinek az volt a 
vesszőparipája, hogy egy mérőszalag, 
egy szintezőműszer mindenkinél legyen.
Annak vagyok a híve, hogy egy műszaki 
ember tudjon szintezni. A mérőeszközök 
kezelésében jártasnak kell lenni és tud-
ni kell olvasni a rajzokról. Az alvállalko-
zókat is csak akkor tudom kontrollálni, 
ha ismerem a rajz műszaki tartalmát és 
utána tudok mérni. 

Mik voltak a fontosabb munkák, amikben 
részt vettél?
Az első alkalom, amikor autópálya 
építésében részt vettem, az M35-ös 
autópálya volt. Herceghalomban a DAF 
logisztikai központ építésénél önállóan 
dolgoztam, a vezetőimmel telefonon 
egyeztetve. Karcagon a Penny logisztikai 
központján, Szajol–Püspökladánynál 
vasút-korszerűsítésen, a 47-es Hódme-
zővásárhely-elkerülőn és a nyíregyházi 
Legón is dolgoztam. A legbüszkébb az 
autópályás munkákra vagyok. Nagy mun-
ka, felelősségteljes, jól kell tudni szervez-
ni, előre tervezni. De mindegyik munkára 
büszke vagyok, ha nem is vagyok benne. 
Épp ezért otthon gyűjtögetem a Mozaik 
újságot, hogy amikor nyugdíjas leszek, 
segítsen visszaemlékezni. 

Abban, hogy ennyi évet itt dolgoztam a 
cégnél nagy része van a feleségemnek 
és a családnak. Ők is megszerették 
ezt a szakmát és tudják, hogy mivel jár, 
tolerálják és segítenek benne. E nélkül 
a háttér nélkül nem lehet egész ember-
ként dolgozni. 

Hogy látod, mi cégünk legfontosabb 
erőssége?
Az utóbbi időben több nagyobb 
projektben is részt vettem és elég jól si-
kerültek. A cég felsővezetése odafigyel 
a dolgozókra, úgy érzem, a közvetlen 
felettesemtől kezdve a legfölső veze-
tőkig, hogy mindenkinek a gondjait 
figyelembe veszik. 

Mit tanácsolnál nekünk, fiatalabb kollé-
gáknak?
Kitartónak kell lenni és szeretni kell a 
szakmát. Ha valaki nem szereti a szak-
mát, akkor nem biztos, hogy itt ennyi 
évet el tud tölteni. Az újonnan belépő 
fiatalok, munkahelyi mérnökök mind 
főiskolai, egyetemi végzettségűek. Azt 
gondolom, nem baj, ha a feletteseik vé-
gigjáratják velük a ranglétrát. Ismerjék 
meg a szakma csínját-bínját, mert úgy 
lehet valaki jó vezető, ha tudja, hogy 
mi történik odakint. Kitartás kell hozzá 
az időjárás miatt is, aminek nagyon ki 
vagyunk téve.

42 YEARS AT COLAS: JÓZSEF HALAS

  The following interview is part of a new series 
to introduce colleagues who have enhanced the Colas 
name through their years of devotion and tireless work. 
This time, we would like to introduce foreman József 
Halas from the Eastern Hungarian Directorate of Colas 
Út. József, who is the father of two grown-up chil-
dren, has been with the company since 1977. Over 
the years, he has worked in almost every subfield 
of construction, and since then has mastered 
each and every road-building technique. He tends 
to be one of the most influential members of the 
technical staff when it comes to project teams. His 
hobbies include gardening, DIY, and fishing. Build-
ing on 41 years of experience, he tackles even the 
toughest challenges with great confidence. We 
would like to salute József for his dedication.
What is the secret of your long-term commitment to the 
company and your position?
Over the years, I became familiar with many areas 
of this trade. After joining the firm, I worked as 
a foreman for two years, then spent 20 years in 
charge of an asphalt-paving team. Ultimately, I 
went back to being a foreman. I mostly deal with 
preparatory work for foundations, concrete laying, 
drainage works, block paving, while also oversee-
ing subcontractors. I found my calling here, took a 
liking to this job, and my bosses have always been 
satisfied with how I've done things. In 2011, I was 
honoured with the “Foreman of the Year” award. 
Back in the day, I was named model worker on 
more than one occasion, so I have received plenty 
of recognition.
What do you consider the greatest strength of our 
company? Recently, I have had the chance to par-
ticipate in some major projects, which were quite 
successful. Company management pays attention 
to employees, so I feel that they are sensitive to 
our problems, and this goes for everyone from my 
line managers to the highest-ranking officers at 
the firm. 
What advice would you pass on to us, younger 
colleagues? You have to be persistent and like this 
industry. If you don’t appreciate your job, you prob-
ably won’t be able to spend too many years here. 
Newly-hired, young employees, or site engineers all 
have college or university degrees. In my opinion, 
requiring them to climb the ranks works to their 
advantage. They should understand the quirks 
of the trade, be- cause being familiar with what’s 
going on at the site is a prerequisite for being a 
good leader.
What were the most important projects you have taken 
part in? The first time I participated in constructing 
a motorway was on the M35. When working on the 
DAF logistics centre in Herceghalom, I worked au-
tonomously, keeping in touch with my supervisors 
by phone. I took part in building the Penny logistics 
hub in Karcag, the Hódmezővásárhely bypass leg 
of Road 47, the Lego plant in Nyíregyháza, as well 
as the Szajol-Püspökladány railway modernisation 
project. However, I take the greatest pride in motor-
way jobs, which I think most of us are proud of.

szöveg: Szendrői-Kovách Kristóf
fotó: Nagy Balázs, archív
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A SAFETY-DÍJAKAT
Az elismerés célja, hogy kollégáinkat proaktív gondolkodásra ösztönözze, 
s kiemelkedő, jó példát állítson eléjük a munkavédelem területén. 

szöveg: Csányi András
fotó: Thinkstock

sokszor mérnöki tudást igénylő dönté-
seket is meghoz az aszfaltkeverékek 
minőségének biztosítása érdekében, és 
ugyanilyen felelősen ügyel a személyi 
és a környezetvédelemre.

Mikulák Sándor termelésirányító, 
Colas Északkő
Sándor a bodrogkeresztúri üzem terme-
lésirányítójaként a hulladékkezeléssel is 
foglalkozik, munkakörében elkötelezett, 
megbízható. Folyamatosan, kiemelkedő 
szakértelemmel végzi a technológiai 
folyamatok során alkalmazott gépek és 
berendezések napi műszaki biztonsági 
ellenőrzését. 

Kocsa Péter gépkezelő, 
Colas Északkő
Péter feladata a recski bányaüzem 
veszélyes és nem veszélyes gépeinek 
üzemeltetése, melyet magabiztosan és 
hozzáértően, a biztonsági szabályok 
fokozott szem előtt tartásával lát el. 
Példamutató hozzáállása ösztönzőleg 
hat kollégáira is. 

EMPLOYEES RECOGNISED 
REGARDING SAFETY

  Once again, a number of Colas' 
employees have received awards recognising 
their achievements in terms of health and 
safety. The goal of these safety awards is to 
encourage colleagues to embrace a proactive 
approach, and to set good examples. The 
prize was handed out for the first time in De-
cember 2018 to employees who contributed 
to creating a safer environment at our sites 
through their proposals, actions, devotion 
and dedication to health and safety principles. 
Nominees were selected by OHSAS managers 
at each subsidiary, and, ultimately, six of our 
co-workers were honoured at the company’s 
year-end banquet with a plaque, certificate of 
merit, and a bonus equal to one month's pay.
 
Safety award recipients in 2018: 

Tibor Rózsa - site manager,
Colas Közlekedésépítő 
Árpád Maticsek - foreman, Colas Út 
Károly Frankó - mechanic, Colas Út
Szabolcs Zavatkai - lab worker, 
Colas Hungária TD
Sándor Mikulák - production controller, Colas 
Északkő
Péter Kocsa - machine operator, 
Colas Északkő

A tavalyelőtt létrehozott díjat 2018 
decemberében adtuk át másodszor 
azoknak a kollégáknak, akik javaslataik-
kal, cselekedeteikkel, a munkavédelem 
mellett elkötelezett, kitartó munká-
jukkal hozzájárultak a telephelyek 
balesetmentesebb környezetének kiala-
kításához. A jelölteket a leányvállalati 
és holding MEBIR-vezetők (külön-külön) 
állították, akik közül hatan az év végi 
banketten vehették át a díjakat – 
emlékplakettet, oklevelet és egyhavi 
prémiumot.
 
A 2018-as Safety-díjat elnyerte: 

Rózsa Tibor építésvezető, 
Colas Közlekedésépítő 
Tibor a Sajópüspöki híd felújításának 
helyszíni irányítójaként biztosította, 
hogy a munkavégzés a gépjárműforga-
lom közvetlen közelében, a folyó felett 
is az előírásokat betartva történjen. 
Felügyelete alatt a munka- és bal-
esetvédelmi szempontból kockázatos 
feladatok megvalósítása során az ott 
dolgozó kollegák biztonságát maximáli-
san szem előtt tartotta. Pozitív hozzáál-
lása mind műszaki, mind munkavédelmi 
szempontból példaértékű.

Maticsek Árpád művezető, Colas Út 
Árpád élen jár az alvállalkozók felé 
támasztott munkavédelmi előírások be-
tartásának folyamatos megkövetelésé-
ben. Az általa felügyelt kivitelezéseken 
már bizonyította, hogy munkabiztonsági 
szemléletmódja és elkötelezettsége 
követendő példa a közvetlen munkairá-
nyítók számára.

Frankó Károly szerelő, Colas Út
Károlynak az építőgépek biztonságos 
üzemeltetésében elévülhetetlen szere-
pe van a Kelet-Magyarországi Igazgató-
ságon. A munkavédelmi dokumentáció 
kezelése mintaszerű, az évek során 
több sikeres auditon működött közre.

Zavatkai Szabolcs laboráns, 
Colas Hungária TIG
Különösen veszélyes környezetben min-
dent megtesz a vegyszerek szabatos 
kezelése és a munkavédelmi szabályok 
betartása érdekében. Kiemelkedő 
felkészültségének köszönhetően 
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 TALÁLKOZÁSI PONT:

BÉCS 

szöveg: Mátyás Lara
fotó: Nagy Balázs, Nagy Zsigmond

Több alkalommal is elnyerte a legélhetőbb város címet az osztrák főváros, ahol 
mintha valóban minden összeérne: a régi és az új, a művészet és a zene, az építé-
szet és kultúra csodás harmóniában léteznek – a mi örömünkre. 

SZECESSZIÓ HÁZA

1898-ban a bécsi szecessziót képviselő művészek – Gustav Klimt, Kolo Moser, 
Josef Hoffmann és Joseph Maria Olbrich – önálló kiállítói épületet kaptak, 
a Szecesszió Házát, amely az aranykupola alatt a mai napig kortárs művészek 
alkotásainak ad otthont – az alapítók szellemiségében. 

MEETING POINT: VIENNA

SCHÖNBRUNNI KASTÉLY 

A schönbrunni kastély Európa egyik legszebb barokk épületegyüttese. 
A Habsburgok hajdani nyári rezidenciája császári dísztermekkel és 
egy pazar parkkal nyűgöz le. Itt lakott valamikor Mária Terézia, 
Ferenc József császár, Erzsébet császárné, sőt Tükörtermében zenélt 
a hatéves csodagyerek, Mozart. 

ALBAN BERG-SZOBOR

Az Operaház előtt álló emlékmű 
a bécsi nagy zeneszerzőnégyes 
előtt tiszteleg: Alban Berg, Arnold 
Schönberg, Anton Webern és 
Gustav Mahler. Tervezőit a hang-
hullámok inspirálták. 

HUNDERTWASSER-HÁZ

Se egy egyenes vonal, se két egyfor-
ma színű vagy méretű ablak nincs a 
Hundertwasser tervezte társasházon.

STEPHANSPLATZ

Bécs központja, a Stephansplatz igazi nagyvárosi, lüktető tér: 
a lenyűgöző katedrális, régi és modern épületek kavalkádja, 
kávézók, teraszok csábítanak maradásra, nézelődésre. Innen 
érdemes bejárni a várost, amihez akár lovas kocsit is foghatunk.

  Vienna has been named the world’s most liveable city on more than one 
occasion, and indeed, things seem to come together perfectly in the Austrian 
capital: old and new, art, music, architecture and culture co-exist in fabulous 
harmony – to our absolute delight. In the heart of the city, Stephansplatz is a 
thriving downtown public place: the breath-taking cathedral, the kaleidoscope 
of historic and modern buildings, the cafés and terraces encouraging visitors 
to stop and stick around. The square is an ideal starting point for exploring the 
town, and if you don’t fancy walking, you might as well hop onto a horse-drawn 
carriage. Not far away, just in front of the State Opera, an exciting sculpture – 
inspired by musical scores and sound – pays tribute to four of Vienna’s greatest 
composers: Alban Berg, Arnold Schönberg, Anton Webern, and Gustav Mahler. 
Also nearby, the Secession Building was completed in 1898 as an exhibition hall 
for some of the most well-known artists representing the local Secession move-
ment: Gustav Klimt, Kolo Moser, Josef Hoffmann, and Joseph Maria Olbrich. To 
this day, the building with the remarkable golden dome is home to works by con-
temporary artists, remaining true to the spirit of its founders. Although located 
some distance from the inner city, the Schönbrunn Palace is definitely worth a 
visit. The former summer residence of the Habsburg rulers dazzles tourists with 
imperial state rooms, apartments, as well as its splendid gardens. 
Schönbrunn was once home to such monarchs as Maria Theresa or Franz 
Joseph, and the Mirror Room saw the first concert given by a 6-year-old prodigy, 
Wolfgang Amadeus Mozart. If you’re after a truly unique experience, you’ll be 
amazed by a gem hidden in a narrow downtown street: an apartment building 
designed by Friedensreich Hundertwasser which has no two windows identical in 
shape or colour, nor entails a single straight line.  It will leave no one uninspired. 



HOGYAN ÉPÜL AZ ÚT?
1.

TERVEZÉS, KITŰZÉS

3.
ÚTALAPÉPÍTÉS

2.
FÖLDMUNKA

(humuszleszedés, töltés- és bevágásépítés, homokos kavicsréteg)

4.
EMULZIÓSZÓRÁS

5.
ASZFALTBURKOLATOK

6.
BEFEJEZŐ MUNKÁK(alap-, kötő-, kopóréteg)

Az utak kitűzése és kivitelezése a helyszínrajz, valamint a hossz- és keresztszelvények alapján történik.

Ide tartozik a humuszleszedés, a töltés- és a bevágásépítés. A földműszerkezetet földmozgató gépekkel,  
kotrókkal, dózerekkel, gréderekkel és hengerekkel építik.

Leggyakrabban 15-20 cm vastagságban készül kötőanyag nélkül 
vagy hidraulikus kötőanyaggal stabilizálva (Ckt).

A különböző rétegek közötti ragasztóanyag a bitumenemulzió, ami a bitumen diszperziója vízben. 
A szórást követően a bitumenemulzió „megtörik”, a víz elpárolog, a bitumen pedig a felületet egyenletesen bevonja.

Az aszfaltburkolatok többnyire alap-, kötő- és kopórétegből állnak. Anyaguk általában aszfaltbeton (AC), 
autópályák esetében pedig zúzalékvázas masztixaszfalt (SMA). A rétegek vastagsága 40-70 mm között változik. 
Az aszfalt bedolgozása finiserrel történik, a rétegek tömörítését hengerek végzik.

Padkaépítés, útburkolati jelek festése, forgalom- és 
biztonságtechnikai berendezések telepítése
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Az előadások nagyon színesek és sokol-
dalúak voltak. Ismételten tájékoztatást 
kaptunk az integrált irányítási rendszer 
minden eleméről (minőség, környezet, 
biztonság), és megtörtént az éves 
kötelező munkavédelmi és tűzvédelmi 

A háromnapos rendezvény nyitó előadá-
sában Nyiri Szabolcs igazgató beszélt az 
előttünk álló legfontosabb feladatokról, 
elvárásokról és célkitűzésekről. A képzés 
első napján az általános követelmé-
nyeket bemutató prezentációk mellett 

ÉVINDÍTÓ TIG-KÉPZÉS 
KÓSPALLAGON

A Technológiai Igazgatóság munkatársainak szokásos évindító rendezvényét idén 
február 13–15. között Kóspallagon rendeztük. A belső továbbképzési programon 
meghívott vendégeink mellett mintegy 60 fővel vettünk részt.

előadást tartott Philippe Chifflet európai 
technológiai igazgató a Colas-technológi-
ákról. A második napon bemutatkoztak 
az operatív laboratóriumi egységek is: 
Debrecen, Dunaharaszti, Kiskunfélegyhá-
za, Jászberény, Miskolc, Győr és Kéthely. 

szöveg: Gonda József
fotó: Roszik Gábor, Thinkstock

A BELSŐ TOVÁBBKÉP-
ZÉSI PROGRAMON 

LEZAJLOTT AZ ÉVES 
KÖTELEZŐ MUNKAVÉ-

DELMI ÉS TŰZVÉDELMI 
OKTATÁS IS. 

tésre is kihasználni ezt az alkalmat. 
A továbbképzés elérte célját, hiszen az 
ismeretek átadása, megosztása mellett 
remek alkalom volt a kikapcsolódásra és 
egymás megismerésére is, ami a jövőben 
segíti közös feladataink megoldását, a 
csoportszintű technológiai és laborató-
riumi feladatok ellátásához szükséges 
közös munkavégzést.

oktatás is. Belső előadásaink között 
több téma is kiemelt jelentőséget 
kapott: adminisztratív változások, sugár-
védelmi ügyek, BIM-fejlesztés a Colasnál, 
az útügyi műszaki előírások (UME) 
változásaira történő előkészületek és 
felkészülés, valamint a Colas S. A. által 
bevezetett compliance policy. 
Természetesen igyekeztünk csapatépí-

YEAR OPENS WITH TD TRAINING 
IN KÓSPALLAG 

  Technology Directorate (TD) em-
ployees began the year with a customary 
training that took place between 13 and 15 
February. Not counting guests, approximate-
ly 60 TD staff gathered in Kóspallag for the 
in-house training session.
In his welcome speech, technology director 
Szabolcs Nyiri summarised the most impor-
tant tasks, expectations and targets for the 
forthcoming period. In addition to lectures 
focusing on general requirements during 
the first day, European technology director 
Philippe Chifflet also held a presentation on 
Colas technologies. On the second day, the 
individual lab units – based in Debrecen, 
Dunaharaszti, Kiskunfélegyháza, Jászberény, 
Miskolc, Győr, and Kéthely – took centre 
stage.  
The presentations were colourful and highly 
informative. Once again, we mastered vari-
ous elements of the integrated management 
system (quality, environmental, safety), and 
the mandatory annual health, safety and 
fire prevention training was also on the 
agenda. As far as internal presentations are 
concerned, special attention was devoted to 
some key topics: changes in administration, 
radiological protection, BIM developments at 
Colas, preparations for changes in technical 
specifications for roads, and the compliance 
policy introduced by Colas S.A. There was 
also time for some team building exercises. 
Besides the distribution of information and 
the sharing of best practice, the event also 
provided a splendid opportunity for some 
rest and relaxation, and participants got to 
know each other better. This should help 
them to work as a team, and to cooperate 
for the sake of group-level technological and 
laboratory duties.



KÖRNYEZET ÉS BIZTONSÁG KÖRNYEZET ÉS BIZTONSÁG 4544

védelmi megfontolások miatt szükséges 
szabályozottabb keretek közé terelnünk 
mindennapi működésünket energetikai 
szempontból is. Ebből a megfontolásból 
született a döntés, hogy a cégcsoport 
leányvállalatai szabványos (ISO 50001) 
és külső fél által tanúsított energiairányí-
tási rendszert vezetnek be, kapcsolódva 
a jelenlegi IIR rendszerhez. A kihelyezett 
meeting keretében meghatároztuk a 
bevezetés tervezett ütemét, valamint az 
adatrögzítések felépítését. A rendszer ta-

hosszabb kifutással 2020-ra tervezünk 
bevezetni. A felkészülés jegyében az érin-
tett kollegák a cégcsoport tanúsítását is 
végző Bureau Veritas Kft. által szervezett 
kihelyezett belső auditori képzésben vet-
tek részt. Továbbá téma volt a gépeink és 
eszközeink munkavédelemi szempontú 
felülvizsgálatának megreformálása is.
Működésünkből adódóan igen jelentős 
az energiafogyasztásunk: üzemanyag, 
elektromos áram, földgáz terén egyaránt. 
Egyrészt gazdasági, másrészt környezet-

ÚJ FELADATOK 
AZ IIR TERÜLETÉN

A cégcsoportunknál működő Integrált Irányítási Rendszerek 
– ami a munkavédelem, a környezetvédelem, a minőség- és 
energiairányítás területét foglalja magában – szakági vezetői egy 
évindító megbeszélés keretében vázolták az idei feladatokat.

A januári megbeszélés célja az volt, hogy 
a szakterületek beszámoljanak előző évi 
tevékenységeikről, megvitassák a felme-
rült problémákat, valamint a bevezetett 
újdonságok tapasztalatait értékeljék, 
majd ezeket alapul véve meghatározzák 
a következő év feladatait. 
A 2018-as év több rendszerszabvány-
változást hozott, amihez a cégcsoport 
működését is igazítanunk kell. Ilyen volt 
a munkavédelem területét szabályozó új 
szabvány (ISO 45001) változása, amit 

núsítását 2019 szeptemberére tervezzük.
Szeretnénk fokozni munkahelyeink mun-
ka- és környezetvédelmi tudatosságát 
is. Nemzetközi trend, hogy a megszokott 
módszereken túl (pl. oktatás, helyszíni 
bejárás) olyan figyelemfelhívó eszközöket 
is használnak, amelyek mindig kéznél 
vannak, jól láthatók, rövid és az adott 
helyszínre vonatkozó célzott információ-
kat mutatnak. 

szöveg: Rajcsányi Ferenc
fotó: Thinkstock

A 2018-AS ÉV TÖBB 
RENDSZERSZABVÁNY-

VÁLTOZÁST HOZOTT, 
AMIHEZ A CÉGCSOPORT 

MŰKÖDÉSÉT IS IGAZÍTA-
NUNK KELL. 

Vannak már jó példák erre nálunk is:
„Környezetvédelmi elvárások a Colas 
kivitelezési helyszínein” füzetek, 
amelyben alvállalkozóinkkal közöljük 
elvárásainkat;
a Colas Északkő Kft.-nél bevezetett, 
a bányákba érkezők számára készí-
tett munkavédelmi tájékoztató füzet.

A megbeszélés során megkezdtük 
olyan poszterek tervezését, amelyek 
felhívják a figyelmet munkaterületeink 
veszélyforrásaira, valamint a rendezett, 
tiszta állapot előnyeire – ezek a tavasz 
folyamán el is készülnek. 
Szűkebb területet érintő, viszont szintén 
lényeges változás, hogy a labor műkö-
dését leíró szabvány (MSZ EN ISO/IEC 
17025) is módosult. Terveink szerint 
2019-ben el fogjuk végezni a szükséges 
rendszerváltoztatásokat, cél a sikeres 
hatósági akkreditálás 2020-ban.

NEW IMS-RELATED TASKS

  As part of the yearly kick-off meeting, 
the officers in charge of the Integrated 
Management Systems – that cover the health 
and safety, environmental protection,
 quality- and energy management areas 
implemented by the Hungarian Colas Group – 
summarised their to-dos for 2019.
The January gathering provided an opportunity 
for those involved to give an account of each 
division’s activities in the past year, discuss 
any issues, evaluate updates concerning 
recently-introduced features, and define tasks 
for the upcoming year.
The year 2018 brought several changes to 
system standards, which require us to adjust 
Group operations accordingly. One such 
change affected the new, ISO 45001 standard 
that regulates health and safety matters, 
which is scheduled to be rolled out as part 
of a longer process until 2020. For the sake 
of preparation, relevant staff took part in an 
internal audit training conducted by Bureau 
Veritas Kft., the organisation that performs the 
certification of the Group.  Additional 
topics included reforms regarding the health 
and safety inspections of our plant and 
equipment. As an outcome of our core 
activities, the Group consumes significant 
amounts of energy in the form of fuel, 
electricity and natural gas. Due to both 
economic and environmental considerations, 
we need to introduce more thorough 
regulations for our day-to-day operations as far 
as energy consumption is concerned. There-
fore, a decision has been taken that requires 
subsidiaries to introduce an externally-certified 
energy management system (ISO 50001), 
fitting into the current IMS. During the meeting, 
we drew up a related schedule and data 
collection structure. The certification of the 
system is set to take place in September 2019.
As a much less general, yet equally significant 
change, the standard that governs the 
operation of our laboratory (MSZ EN ISO/IEC 
17025) has also been revised. We wish to 
put the necessary modifications in place by 
the end of 2019, which should be followed 
by a successful accreditation by the relevant 
authorities in 2020.
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BIZTONSÁGOS 

MUNKAKÖRNYEZET 
MINDENHOL

Mivel a cégcsoportnál a munkavégzés nem veszélytelen, fokozott figyelmet fordí-
tunk a balesetek elkerülésére. A munkakörnyezetre odafigyelni azonban nemcsak 
terepen kell, hanem akkor is, amikor az irodában dolgozunk. 

szöveg: Domján Adél
fotó: Thinkstock

ENSURING A SAFE WORKING ENVIRONMENT

  Since construction works performed 

by the Colas Group come with certain risks, 

we must keep an eye out to avoid accidents. 

However, paying attention to one's work

 environment is not limited to a construction 

site; the same applies to the office 

environment as well. Because we spend 

several hours on the job each day, having a 

desk and chair with ergonomic design is not 

enough – one's overall environment should 

also be arranged in an ergonomic way. When 

using a keyboard and mouse, try to provide 

some support for your forearms, and avoid 

lifting or lowering your shoulders. In connec-

tion to the computer monitor, the screen-eye 

distance is key – if this distance is too small, 

it might put unwanted strain on your eyes. To 

prevent this, the top of the screen should be at 

eye level or slightly below. Choose your position 

to avoid reflections, but do not expose your 

eyes to direct sunlight either. Artificial lighting 

in the room should be scattered, while more 

concentrated beams of light are preferable at 

your workstation. As for arranging your desk, 

the so-called “first zone” is the area easiest 

to reach by moving your forearms horizontally 

while keeping your elbows in a comfortable 

position next to your body. Generally, this zone 

covers the keyboard and mouse. The second 

zone is accessible by reaching out with your 

arms while not supporting it on any object. 

This is the best place for useful work 

accessories, such as books or notepads. The 

area of the third zone can be reached by stick-

ing out our arms while supporting yourself on 

the desk, but not standing up. This zone is not 

as comfortable to reach – therefore, it should 

be the place for objects used only once in a 

while. If you have access to shelves in the 

office, only use them for storage. Keeping 

family photographs or other personal items in 

your office is fine, as they make the workplace 

cosier, but they should not pose a distraction. 

Mivel hosszú órákat töltünk egy nap 
munkával, nemcsak az asztalnak és 
széknek kell ergonómiailag megfelelően 
kialakítottnak lennie, hanem a minket 
körülvevő szűkebb környezetnek is. 

Hogyan rendezzük a munkaasztalunkat? 
A kényelmes kialakításhoz érdemes pár 
tippet megfogadni. A szék legyen stabil 
és biztosítsa a könnyű, szabad mozgást 
és kényelmes testhelyzetet. Magassága 
és támlája legyen könnyen állítható. 
Mindig törekedjünk arra, hogy a lehető 
legtermészetesebben, lazán üljünk. 
A billentyűzet és az egér használatakor 
próbáld megtámasztani az alkarodat és 
figyelj arra, hogy ne ereszd le vagy emeld 
meg a vállaidat. Ne törd meg a csuklód 
vonalát, az egeret kényelmes pozícióban 
fogd, támaszd meg rajta a kezed.
A képernyővel kapcsolatban legfonto-
sabb a monitor-szem távolság. Ha a tá-
volság túl kicsi, könnyen túlerőltethetjük 
a szemet. Ezért a monitor felső széle 
szemmagasságban vagy kicsivel alatta 
helyezkedjen el. Kerüljük a tükröződést 
a képernyőn, ugyanakkor szemből se 
süssön a nap. A mesterséges világítás a 
helyiségben legyen szórt, a munkaaszta-
lon pedig irányított. 

Az asztalon és azon túl
Az első zóna az, amit könnyen elérünk al-
karunk horizontális mozgatásával, miköz-
ben a könyökünk kényelmesen a testünk 
mellett marad. Ez a zóna általában a bil-
lentyűzet és az egér elhelyezkedésének 
felel meg, így olyan eszközök kerüljenek 

ide, amelyeket ezekhez hasonlóan gyak-
ran használunk.
A második zónát a kezünk kinyújtásával 
érhetjük el, miközben nem támaszko-
dunk a karunkra vagy csuklónkra. Ebben 
a zónában a munkánkhoz hasznos 
dolgokat helyezzünk el, a könyveket, 
jegyzetfüzeteket.
A harmadik zóna, amit úgy érhetünk el, 
hogy a kinyújtott karunkkal az asztalra 
támaszkodunk, de elérhetjük úgy is, 
hogy nem állunk fel hozzá. Nem túl ké-
nyelmes elérni ezt a zónát, ezért inkább 
olyan eszközöket, tárgyakat helyezzünk 
ide, amelyeket nem használunk gyakran.
Ha az asztalon kívül polcok is rendelke-
zésünkre állnak, azokat csak tárolásra 
használjuk. Ha szeretünk családi fotókat, 
személyes tárgyakat elhelyezni, amelyek 
egy kis melegséget hozhatnak a minden-
napokba, figyeljünk arra, hogy ne vonják 
el a figyelmünket. Egyes tanulmányok 
szerint három személyes tárgy lenne a 
maximális az íróasztalunkon. Ezenkívül 
más módon is vidámíthatjuk környe-
zetünket: román kollégáink a Központi 
Laboratóriumban például különböző nö-
vényeket helyeztek el – ezek csökkentik 
a stresszt és javítják a hangulatot.
Természetesen az irodában dolgozó 
kollégáknak is tisztában kell lenniük az 
elsősegélynyújtás és a balesetvédelem 
alapjaival. Cseh kollégáink is azt 
vallják, hogy fontos a továbbképzés 
és a megfelelő reagálás. Erre hívják 
fel a figyelmet az irodáinkban és a 
munkaterületeken is elhelyezett új 
munkavédelmi plakátok. 
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MUNKAVÉDELMI ÉS MŰSZAKI
ÉRTEKEZLET AZ ÉSZAKKŐNÉL

Az immár harmadik alkalommal, ezúttal Mátraházán megrendezett értekezletre 
február 7–8. között, 53 kollégánk részvételével került sor. Legfőbb cél a munka-
védelemmel kapcsolatos szemlélet formálása volt. 

szöveg: Kertész Viktória 
fotó: Thinkstock

Az idei konferencián Domján Adél, a 
Colas Hungária munkavédelmi vezetője, 
valamint Kertész Viktória, a Colas 
Északkő MEBIR vezetője ismertették a 
2018. évi csoportszintű és leányvállalati 
szabályozásban bekövetkezett változá-
sokat, valamint bemutatták a 2019. évi 
célokat. Az előző évek gyakorlatának 
megfelelően az értekezlet keretében az 
üzemvezető kollégák is lehetőséget kap-
tak az általuk vezetett egységek munka-
védelmi problémáinak, fejlesztéseinek 
ismertetésére, a munkavédelemmel 
kapcsolatos jó gyakorlatok bemutatá-
sára. Tekintettel arra, hogy az esemény 
oktatási célt is szolgál, ezért az előadá-
sok összefoglaló anyagait a résztvevők 
írásos formában is megkapták.
A hivatalos programok után a Mátraháza 
Lifestyle Hotel bowlingpályáján folyta-
tódott az esemény játékos versengés 
formájában, illetve a csapatok egy 

„rajzpályázaton” is részt vettek, ahol 
arról készítettek rajzot, hogy mit jelent 
számukra a Colasnál a munkavédelem. 
A nyertes csapat tagjai: Gánóczi Péter, 
Sőregi Zoltán, Kozák Róbert és Kaleta 
László, akiknek ezúton is gratulálunk. 

ÉSZAKKŐ ORGANISES SAFETY TRAINING

  Fifty-three staff took part in a health 

and safety training session, which was held in 

Mátraháza on 7-8 February for a third year. The 

gathering's key objective was to shape 

employees’ attitudes on health and safety. 

Colas Északkő Kft.'s first such training took 

place in Noszvaj in 2017, and its objectives 

have remained unchanged since: to shape 

attitudes about, and to raise awareness of, the 

duties and responsibilities in the health and 

safety area. Each year, the agenda of the 

session covers an analysis of the previous 

year’s achievements and problems, the latest 

news, as well as a presentation of forthcoming 

health and safety developments at the com-

pany. Crucially, seminar participants include 

colleagues with controlling responsibilities – 

such as the managers of Északkő’s plants and 

logistical parks – who have the power to 

influence directly the observation and enforce-

ment of safety regulations.

At this year’s conference, the H&S manager of 

Colas Hungária, Adél Domján, and the OHSAS 

manager of Colas Északkő, Viktória Kertész, 

explained both group- and subsidiary-level 

changes in regulations that occurred in 2018, 

and drew up targets for 2019. Similarly to 

previous years, plant managers had the 

chance to present the safety-related problems 

and developments in their facilities, and to 

share best practice. Since the event also 

serves an educational purpose, the attendees 

received written hand-outs with summaries of 

the presentations. After the official programme 

came to a close, the event continued in the 

bowling alley of Lifestyle Hotel Mátraháza with 

some competitive team-building exercises. 

The teams also took part in a special drawing 

contest, in which members had to prepare 

drawings on what health and safety meant 

for them at Colas. We would hereby like to 

congratulate the winning team comprised of 

Péter Gánóczi, Zoltán Sőregi, Róbert Kozák 

and László Kaleta. 

AZ ÉRTEKEZLETEK 
TEMATIKÁJA MINDIG 

KITERJED 
AZ ELMÚLT ÉVI ERED-
MÉNYEK ÉS PROBLÉ-

MÁK ELEMZÉSÉRE IS. 

A Colas Északkő Kft. 2017-ben, Noszva-
jon rendezte az első Munkavédelmi és 
Műszaki Értekezlet elnevezésű képzését, 
melynek legfőbb célja már akkor is a 
szemléletformálás, a munkavédelemmel 
kapcsolatos feladatok és felelősség 
tudatosítása volt. Az értekezletek 
tematikája mindig kiterjed az elmúlt évi 
eredmények és problémák elemzésére, 
a munkavédelmet érintő aktualitások, 
valamint a közeljövőben tervezett mun-
kavédelmi fejlesztések bemutatására. 
Különösen lényeges, hogy az értekezlet 
résztvevői az üzemekben irányítói felada-
tokat ellátó kollégák, valamint az üzemek 
és logisztikai parkok vezetői, akiknek 
közvetlen hatása van a munkavédelmi 
szabályok betartására és betartatására.
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GYŐZELEM A
COLAS EUROPE FOCIKUPÁN

Idén a magyar cégcsoport látta vendégül a negyedik alkalommal megrendezett 
Colas regionális labdarúgótornájára érkező több mint 130 vendéget.

szöveg: Szakács-Fehérváry Gábor
fotó: PromoSport

kvalifikálta magát az elődöntőbe. 
A másik ágon a két „újonc”, Belgium és 
Svájc jutott tovább meggyőző játékkal 
az első és második helyen, a kétszeres 
címvédő Csehország ezúttal a harmadik 
helyen zárta csoportját.
A Szlovákia–Belgium elődöntő 2-0-s 
eredménnyel zárult, Magyarország 
pedig 3-0-ra győzött Svájc ellen, így 
a két továbbjutó csapat visszavágót 
játszhatott a csoportkör utáni 4-1-es 
magyar győzelem után. Egyáltalán nem 
dőlhettek hátra a magyar játékosok, hi-
szen Szlovákia csapata megérdemelten 
jutott a döntőbe, ahol az első félidőben 
vezetést is szerzett. A mieink szeren-
csére egyenlíteni tudtak a második fél-
időben, de a rendes játékidőben egyik 
csapatnak sem sikerült felülkerekedni a 
másikon, így következhettek a büntetők.
Sámson Zoltán és Sárosi Tamás maga-
biztosan értékesítették a heteseket, a 
másik oldalon azonban két büntető is 
kimaradt, így a magyar csapat a hazai 
szurkolók legnagyobb örömére győzni 
tudott. A Svájc–Belgium bronzmeccs 
3-1-es belga győzelemmel zárult.
A gólkirályi címet Prága után ismét Tóth 
Tamás kapta, a legjobb kapus pedig a 
szlovák Martin Zak lett.
Gratulálunk a magyar csapatnak: 
Molnár Péter (Colas Út), Molnár Máté 
(Colas Alterra), Szentgyörgyi Zsolt (Co-
las Út), Tóth Tamás (Colas Út), Rubus 
Péter (Colas Út), Balla Győző (Colas 
Közlekedésépítő), Sámson Zoltán (Co-
las Közlekedésépítő), Horváth Zoltán 
(Colas Északkő), Sárosi Tamás (Colas 
Út), Sárosi László (Colas Hungária).
Találkozunk az őszi NIF Kupán és év 
végén a 2020-as Colas Team Cup selej-
tezőjében, Lengyelországban!

VICTORY AT COLAS EUROPE 
FOOTBALL CUP

BELGIUM OLYAN KOMO-
LYAN VETTE A FELKÉ-

SZÜLÉST, HOGY A KUPA 
ELŐTT SAJÁT HÁZI 

SELEJTEZŐT TARTOTT.

Horvátország, Szlovákia, majd Csehor-
szág után idén Budapest látta vendégül 
a környező országok colasos focicsapa-
tait. Ez volt az első alkalom, hogy a tor-
nán a közép-európai csapatok (Lengyel-
ország, Szlovákia, Csehország, Ausztria, 
Horvátország, Szlovénia, Románia és 
Magyarország) mellett a tavaly kibővült 
Colas európai régió csapatai közül 
Belgium és Svájc is képviselte magát a 
kupán. Dánia és Izland ezúttal sajnos 
távol maradt, de kárpótolta a szervező-
ket, hogy a bécsi igazgatóság is kiállt 
egy csapattal. Belgium olyan komolyan 
vette a felkészülést, hogy a kupa előtt 
saját házi selejtezőt tartott, hogy a 
legütőképesebb csapattal szerepeljen 
a budapesti „Colas EB”-n.
Az első kupát 2015-ben Varasdon a 
magyar csapat nyerte, ezt követően 
azonban Zsolnán és Prágában a cseh 
csapat bizonyult a legjobbnak, a ma-
gyarok mindkétszer csak az ezüstére-
mig jutottak, így nagy várakozás előzte 
meg a hazai pályán rendezett tornát. 
Egyáltalán nem megszokott módon 
több felkészülési meccset is játszott a 
házigazda csapat.
A tizenegy csapatot közvetlenül a mér-
kőzések előtt sorsolták egy 5 és egy 6 
tagú csoportba, az eltérő számú mecs-
cseket pedig a játékidővel kompenzál-
ták. Míg Lengyelország, Románia, Svájc, 
Csehország, Szlovénia és Belgium 2×10 
perces meccseket játszott egymással, 
a B csoportban Szlovákia, Ausztria, 
Horvátország, Magyarország és a bécsi 
iroda 2×12 perces meccseket vívott. 
A magyar csapat hibátlan teljesítmény-
nyel, 2 kapott és 19 rúgott góllal első 
helyen jutott tovább a csoportból, 
mellette második helyen Szlovákia 

  In 2019, the Hungarian Colas Group 
has hosted over 130 guests who participated 
in the 4th Regional Football Tournament for 
Colas subsidiaries.
After Croatia, Slovakia and the Czech Republic, 
it was Budapest’s turn to welcome the Colas 
football teams from the surrounding countries. 
As a novelty, Central European squads from
Poland, Slovakia, Czech Republic, Austria, 
Croatia, Slovenia, Romania and Hungary were 
joined by those from Belgium and Switzerland, 
representing Colas’ European region, which 
was expanded last year. Unfortunately, Den-
mark and Iceland couldn’t make it this year, 
but as some consolation the Vienna-based 
Directorate put together a team to enter the 
tournament. The Hungarian team advanced on 
from its group with a flawless record after 
scoring 19 goals while conceding only two. 
From the same group, runner-up Slovakia 
also qualified for the semi-finals. On the other 
branch, newcomers Belgium and Switzerland 
showed some impressive skills, and clinched 
the first two spots in their group. While Slova-
kia beat Belgium 2-0 in the semis, Hungary 
won 3-0 against Switzerland, thus the final 
became a rematch after the host nation’s 4-1 
triumph in the group stage. Hungarian players 
had no time to relax, as the place of the 
Slovakian squad was well-earned in the final, 
where they took the lead early in the first half. 
Fortunately, our squad managed to achieve 
a tie in the second half, and the defenders 
brought their A-game for the rest of the match 
and allowed no further goals, leaving the deci-
sion to a penalty shootout. Zoltán Sámson and 
Tamás Sárosi scored from the seven-metre 
spot with great confidence, while our oppo-
nents missed two of their penalty kicks – as 
a result, the Hungarian side came out on top 
much to the delight of the home crowd. The 
Switzerland-Belgium bronze match finished 
with a 3-1 victory by the Belgians. After Prague, 
the top goal-scorer title went to Tamás Tóth, 
while Martin Zak from Slovakia was crowned 
best goalkeeper. We are looking forward to 
seeing everyone again later this year in Poland 
for the qualifying round of the 2020 Colas 
Team Cup!
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HAPA
NAGYKONFERENCIA
A JÖVŐRŐL

A Magyar Aszfaltipari Egyesülés idén február 19–20. között 
Siófokon tartotta XX. évi nemzetközi nagykonferenciáját 
neves külföldi és hazai előadók meghívásával. 

Az idei konferencia rekordszámú, 330 
résztvevővel zajlott, s bebizonyosodott, 
hogy a HAPA rendezvénye a magyar 
útépítők egyik legfontosabb találko-
zási helye. Az esemény lehetőséget 
teremtett arra is, hogy az előző évben 
bemutatott 150 éves a magyar aszfalt-
útépítés című kiadvány folytatását is 
prezentálják. A kétnapos programon 
az aszfaltútépítés jövője kapcsán az 
alábbi tematikát érintették az előadók: 
Mit kell tennünk a jövő közlekedéséért, 
a jövő aszfaltjáért, a jövő generáció-
kért, hogy élhető világot hagyjunk az 
utódainkra? 
Az állami megrendelői oldal idén is 
ismertette a közúthálózat fejlesztési 
és fenntartási lehetőségeit, és elmond-
ták, hogy fontos lépéseket tesznek 
a szabályozás jövőjéért is. A HAPA 
rendezvényén az idén 25 éves Magyar 
Út- és Vasútügyi Társaság (MAÚT) is 
bemutatkozhatott: a szervezet jelen-

szöveg: Gonda József
fotó: HAPA, Magyar Építők

elnöke is. Több más külföldi (német, 
osztrák, cseh, lengyel, török, svéd) elő-
adó mellett tájékoztatást kaphattunk 
a Budapest Közút és a Magyar Közút 
által megrendelőként képviselt pálya-
szerkezetekre vonatkozó előírásokról 
és a követelmények változásairól is. 
A Colas Hungária Zrt. képviseletében 
Roszik Gábor főmérnök ismertette a 
Technológiai Igazgatóság egyik pályá-
zati projektjét hosszú élettartamú ke-
verékek fejlesztésének lehetőségeiről. 
A konferencián bemutatkozhattak még 
a HAPA éves Fiatal Mérnökök Fórumán 
díjazott fiatal szakmabeliek is. 
Elmondható, hogy a konferencián a 
szakemberek minden évben megvitat-
hatják az aktuális kérdéseket, illetve 
megerősíthetik a baráti kapcsolataikat. 
A konferencia ugyanakkor jó alkalom 
volt a gyártó-kivitelező vállalatok és 
a megrendelői szervezetek műszaki 
tapasztalatainak megosztására is.

legi legfontosabb feladata az útügyi 
műszaki előírások (ÚME-k) megújítása. 
A Colas részéről meghívott előadóként 
Philippe Chifflet a jövő technológi-
áiról, a digitalizáció szerepéről és az 
autonóm vezetés hatásairól beszélt. 
A MAÚT szekciójának levezető elnöke 
a Colas technológiai igazgatója, Nyiri 
Szabolcs volt, aki egyben a MAÚT 

A SZAKMAI KÉRDÉSEK 
MEGVITATÁSA MEL-

LETT A BARÁTSÁGOK 
ERŐSÍTÉSÉRE IS 

LEHETŐSÉGET AD A 
KONFERENCIA. 

HAPA CONFERENCE ON THE FUTURE

  On 19-20 February, the Hungarian 
Asphalt Pavement Association (“HAPA”) held 
its 20th annual international conference in 
Siófok with the participation of renowned 
Hungarian and foreign speakers. During the 
two-day programme, participants discussed 
various issues regarding the future of asphalt 
pavement construction, which involves future 
asphalt mixtures and transport solutions 
that will be indispensable for leaving behind 
a habitable world for our grandchildren. 
Representatives of major state institutions 
that act as clients in public tenders informed 
us about the development and maintenance 
possibilities of the country’s road network, and 
assured us that important steps have been 
taken to secure the future of various regula-
tions. The Hungarian Road and Rail Society 
(HRRS), which celebrates its 25th birthday 
in 2019, also introduced itself to conference 
attendees. Currently, the revision of technical 
specifications for roads is the organisation's 
main focus. On behalf of Colas, guest speaker 
Philippe Chifflet held a presentation on 
the technologies of the future, the role of 
digitalisation, and the impact of autonomous 
vehicles. The Hungarian Road and Rail Socie-
ty's session was moderated by the technology 
director of Colas, Szabolcs Nyiri, who has been 
president of the HRRS since 2016. In addition 
to speeches by several international lecturers 
(from Germany, Austria, the Czech Republic, 
Poland, Turkey and Sweden), road operators 
from Budapest and from other parts of Hun-
gary provided us with some crucial information 
on pavement-related specifications and the 
upcoming changes to certain requirements. 
Representing Colas Hungária Zrt., chief engi-
neer Gábor Roszik demonstrated one of the 
Technology Directorate’s projects in connec-
tion with the development of long-life mixtures. 
The conference also provided an opportunity 
for the introduction of young professionals 
honoured at HAPA’s annual Forum of.
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