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A biztonság a Colas legfontosabb értéke! 
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 1. RENOVATIONS ORDERED BY BUDAPEST
KÖZÚT COME TO AN END
Kunigunda Rd and Bártfai St have been com-
pleted on a length of 440 and 645 metres, re-
spectively. Colas Út Zrt. replaced the pavement 
structure at both locations, while the works in 
Bártfai St also included the construction of new 
drains. The projects were kicked off on 18 March, 
and were finished by mid-July.  

2. NYÍREGYHÁZA ROAD 
RECONSTRUCTIONS CONCLUDED
Eight hundred metres of road bed on Derkovits St has 
been refurbished, while a system of gutters was set up 
on 1,232 metres to ensure proper drainage. 
On a 650-metre span we also widened and rebuilt the 
elements of the pedestrian and cyclist infrastructure, 
and both sides of the road in Legyező and Dugonics 
streets received raised curbs and bike lanes. In the 
aforementioned streets, 1,740 meters of sidewalk 
were widened and renovated, while new walkways 
were established on an additional 1,030 metres. 

3. CROSS-BORDER 
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
The renovation of Road 8532 connecting 
Fertőrákos, Sopronpuszta and Sankt Marga-
rethen im Burgenland, Austria is part of the 
2014-2020 cross-border public road infrastruc-
ture development scheme in which Colas Út 
Zrt. is involved as a subcontractor. The value of 
our subcontracting agreement is over HUF 274 
million, and covers asphalt-paving and utility 
relocation works, as well as the construction 

of road base with cold remix technology. The 
National Infrastructure Development Agency 
considers the job a high-priority investment, 
and the route in question passes the Pan-Euro-
pean Picnic Memorial Park. 

4. ROADWORKS IN MOSONMAGYARÓVÁR
Similarly to last year, Colas Út Zrt. has been 
entrusted with significant renovation works 
in Mosonmagyaróvár in 2019. Presently, five 
stretches are being rebuilt, which entails the 
milling of existing pavement and re-paving 
roads with asphalt. The contractual value of 
the job amounts to HUF 68 million, but we have 
recently secured another round of tasks worth 
HUF 65 million – therefore, the sum of our 
assignments in the city exceeds HUF 
133 million forints this year.  

5. COLAS GROUP RECEIVES SAFETY AWARD
The Hungarian Colas Group has recently been 
recognised on account of its accomplishments 
regarding occupational health and safety. 
The award, founded by Colas SA, is handed over 
each year to the subsidiary that undergoes the 
most significant development in terms of its 
Safety Index (SI), which is the product of the 
frequency and severity of accidents involving 
Group employees. Hungary earned the accolade 
by cutting its SI from 0.35 last year to 0.09 in 
2019. Thanks go out to all of you for taking care 
of yourselves and each other on the job. 
Let’s not forget: SAFETY ATTITUDE – Safety 
comes first!

6. GROUP WEBSITE AND INSTAGRAM 
UNDERGO MAKEOVER
In addition to reproducing a new design, and includ-
ing high-quality content that characterised the old 
site, visitors to the recently upgraded Group website 
also receive new information. The system is being 
continuously fine tuned in the background, but the 
old URL addresses have been pointing to the new 
site since 1 September. Needless to say, the links 
have remained unchanged: colas.hu, colasut.hu, 
alterra.hu, eszakko.hu, colaskozlekedesepito.hu, co-
lastech.hu, colas-bayer.com. On the bottom of each 
individual page, a link is provided for navigating to 
other subsidiaries. While browsing, do not forget to 
visit the Facebook pages of Colas Magyarország 
and Colas Északkő, as well as the #colashungary 
Instagram accounts!

7. ARCHAEOLOGICAL DISCOVERY 
ON M30 SITE
Archaeological explorations preceding our 
projects are not at all unusual. However, experts 
came across unique finds in the ground along 
Main road 3 outside Encs: they unearthed 
Hungary’s largest known Bronze-age cemetery, 
which once belonged to the so-called Füzesabony 
culture. So far, archaeologists have identified 
some 1,200 graves, but they expect the remains 
of a further 800 people to be recovered from the 
ground. Following a full exploration, the findings 
will be transported to the Herman Ottó Museum 
for processing and restoration.

1. BEFEJEZŐDTEK A BUDAPEST KÖZUTAS
 ÚTFELÚJÍTÁSOK A FŐVÁROSBAN
Elkészült a budai Kunigunda útja és a pesti 
Bártfai utca felújítása 440, illetve 645 
méter hosszan. Mindkét utcában új pálya-
szerkezetet épített a Colas Út Zrt., a Bártfai 
utcában pedig új csatornanyomvonalat is 
építettünk az egyéb munkálatokkal együtt. 
A projektek március 18-án kezdődtek és 
július közepén fejeződtek be. 

2. VÉGÉHEZ ÉRTEK A NYÍREGYHÁZI 
ÚTFELÚJÍTÁSOK 
A Derkovits utca burkolatát 800 méteren 
újítottuk fel, valamint megépült 1232 
méteren az út vízelvezetését biztosító 
résfolyókarendszer. Kiszélesítettük és 
felújítottuk a gyalogos és kerékpáros 
létesítményeket 650 méteren, a Legyező 
és Dugonics utcákon mindkét oldalt 
kiemelt szegély épült, a burkolatot 7,5 
méterre szélesítettük, valamint mindkét 
oldalon nyitott kerékpársávot építettünk. 
A fenti utcákon 1740 méteren a járdák 
szélesítése és felújítása is megtörtént, 
további 1030 méteren pedig új járdát 
építettünk. 

3. HATÁR MENTI 
INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉS
A 2014 és 2020 közötti határ menti közúti 
infrastruktúra-fejlesztésekhez kapcsolódik 
a 8532 jelű, Fertőrákost, Sopronpusztát és 
az ausztriai Szentmargitbányát összekötő 
út felújítása is, amely munkán a Colas Út 
Zrt. alvállalkozóként vesz részt. Az alvállal-
kozói szerződéses értéke több mint 
274 millió forint, amelyben az aszfaltozási 

és közműkiváltási munkák, valamint az 
útalap hidegremix-technológiával történő 
kivitelezése szerepel. A projektet a NIF 
Zrt. kiemelt beruházásként kezeli, a 
felújítandó útszakasz nyomvonala érinti az 
osztrák–magyar határ közelében található 
páneurópai piknik emlékhelyét is. 

4. ÚTFELÚJÍTÁSOK MOSONMAGYARÓVÁRONA 
A tavalyi évhez hasonlóan idén is 
jelentős szerződéses értékben végezhet 
útfelújítási munkákat a Colas Út Zrt. 
Mosonmagyaróváron. Jelenleg öt útsza-
kasz felújítása folyik marás-aszfaltozás 
technológiával. Szerződéses értékük 68 
millió forint, de a közelmúltban további 
65 millió forint értékben is nyertünk el 
még munkát a helyi önkormányzattól, 
így a szerződéses munkáink értéke idén 
meghaladja a 133 millió Ft összértéket. 

5. SAFETY DÍJAT KAPOTT A CÉGCSOPORT
A munkavédelem terén elért eredmé-
nyei miatt elismerésben részesült a 
Colas magyarországi cégcsoportja. 
A Colas SA által alapított díjat azok 
a leányvállalatok kapják évről évre, 
amelyek a legnagyobb fejlődést érik 
el a Safety Index (SI) munkabiztonsági 
mutató terén. Magyarország azért érde-
melte ki a díjat, mert a tavalyi évhez ké-
pest 0,35-ről idén 0,09-re csökkent az 
SI értéke, amely a munkavállalóink által 
elszenvedett balesetek gyakoriságának 
és súlyosságának a szorzata. Köszön-
jük, hogy munka közben is odafigyeltek 
magatokra és egymásra. Ne feledjétek: 
SAFETY ATTITUDE – Első a biztonság!

6. MEGÚJULT WEBOLDAL ÉS INSTAGRAM
Új külsővel és a régi oldalon megszokott 
mélyreható tartalom mellett új információk-
kal is találkozhattok a Colas magyar webol-
dalán. A háttérben folyamatosan csiszoljuk 
a rendszert, de szeptember 1-je óta a régi 
címeken már az új oldal jelentkezik. 
Az elérhetőségek természetesen 
maradtak a megszokottak: colas.
hu, colasut.hu, alterra.hu, eszakko.hu, 
colaskozlekedesepito.hu, colastech.hu, 
colas-bayer.com. Az egyes oldalak alján 
természetesen mindegyik leányvállalattól 
mindegyik másik leányvállalathoz is át 
tudtok navigálni, de böngészés közben 
ne felejtsetek rákeresni a rákeresni a 
Facebookon a Colas Magyarország és 
a Colas Északkő oldalára, valamint a 
#colashungary Instagram fiókokra se!

7. RÉGÉSZETI FELTÁRÁSOK AZ M30-AS 
AUTÓPÁLYA NYOMVONALÁN
Nem ritkaság, hogy régészeti feltárás 
szükséges egy munkánk során, a 3-as 
út mentén, Encs közelében azonban 
nem mindennapi dologra bukkantak a 
szakemberek a föld alatt. Egy középső 
bronzkori, az úgynevezett füzesabonyi 
kultúra temetőjét találták meg, mely az 
ország legnagyobb, ehhez a kultúrához 
tartozó temetkezési helyének számít. 
Eddig 1200 sírt tártak fel, de azt felté-
telezik, hogy körülbelül még 800 ember 
maradványai bukkannak majd elő. 
A szakszerű feltárást követően a 
leleteket feldolgozásra, restaurálásra a 
Herman Ottó Múzeumba szállítják majd. 
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elektromos hajtásláncok, az intermodális 
digitalizáció, vagy az önvezető járművek. 
Maradva Csehországban, a szakterületem 
szempontjából figyelemre méltó az állami 
D3 és D48 beruházás is, a magyarországi 
M30 projekt pedig elkészülte után fontos 
láncszem lesz a Budapest és szülőváro-
som, Kassa közti gyorsforgalmi kapcsolat-
ban. Ezeken kívül a közeljövőben több nagy 
autópálya-tender fog lezajlani Szlovákiá-
ban, és hogy ne csak útépítésekről essen 
szó, megemlíthetjük a Liège városában 
zajló villamosvonal-projektet is.

úgy, hogy az mindegyikük számára megfe-
lelő legyen. Ezen kívül a Colas Europe-hoz 
újonnan csatlakozó országokban ki kell 
érdemelni az emberek bizalmát. Felismer-
tem, hogy a tapasztalat segítségemre van 
ebben, tehát szépen fokozatosan kialakul 
a bizalom.

M.: A hivatása szempontjából melyek a régió 
legérdekfeszítőbb beruházásai? 
J.J.: A legérdekesebb talán a BMW új 
mobilitás-kutatóközpontja Csehországban, 
ahol az autógyártó tevékenységei olyan 
területekre összpontosulnak majd, mint az 

interjú: Szakács-Fehérváry Gábor
fotó: Nagy Balázs

Jozef Jurko Kassán született, felsőfokú 
tanulmányainak sorát pedig Pozsonyban 
kezdte meg, ahol a Comenius Egyetem 
Természettudományi Karának Mérnöki 
Geológia Tanszékén szerzett diplomát 
2003-ban. PhD fokozatát öt évvel ké-
sőbb érdemelte ki, méghozzá Japánban, 
ahol a Kiotói Egyetem Geofizikai Tan-
székére járt. Tudományos kutatásait a 
földcsuszamlásokkal foglalkozó helyi ku-
tatóintézetben végezte. A cégcsoporthoz 
2016 márciusában csatlakozott a Colas 
Central Europe geotechnikai főmérnö-
keként, majd a tavalyi év októberében 
nevezték ki a Colas Europe geotechnikai 
vezetőjévé.

MOZAIK: Mire a legbüszkébb szakmai téren, 
illetve a magánéletében?
JOZEF JURKO: Természetesen nagyon büsz-
ke vagyok az olyan esetekre, amikor a 
munkám eredményei tényleges és komoly 
segítséget nyújtanak a munkaterületen 
dolgozó kollégáknak, vagy amikor egy 
megrendelő úgy érzi, hogy az én tevékeny-
ségem mentette meg a projektet. Az is 
jó érzés, mikor valaki épp az én munkám 
miatt kezd érdeklődni a geotudományok 
iránt. Egyszerűbben fogalmazva, amikor 
az erőfeszítéseim a Colas előnyére 
válnak, és mikor azt látom, hogy a mun-
kámat elismerik és nagyra értékelik, az 
mindig jólesik. Szintén büszkeséggel tölt 

el, hogy a feletteseim bíznak bennem és 
számítanak rám. Ami a magánéletemet 
illeti, a lehető legboldogabb házasságban 
élek a feleségemmel, Juliával, aki a saját 
tudományos karrierjét adta fel azért, hogy 
minden országba velem tartson, ahová a 
hivatásom szólított. Két gyönyörű gyere-
künk van, egy tizenegy éves fiú, Jan, és 
egy négyéves lány, Anna. Mivel elég sokat 
vagyok távol a munkám miatt, szinte min-
den szabadidőmet a családdal töltöm.

M.: Mi volt az első nagyobb feladata a cégnél?
B.G.: Miután megismerkedtem a vállalat 
működésével, a munkám Lengyelország-
ba szólított két és fél évre. Épp akkoriban 

INTERJÚ 
JOZEF JURKÓVAL

FONTOSNAK TARTOM, 
HOGY A MUNKÁM ÁLTAL 

HOZZÁJÁRULJAK A
 COLAS JÓ HÍRNEVÉHEZ.

A Colas Europe geotechnikai
 vezetőjével főbb feladatairól, 

a régiós kihívásokról beszélgettünk.

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? 
J.J.: Egyfajta belső tanácsadóként dol-
gozom, melynek keretében geotechnikai 
kockázatértékeléseket és szakvélemé-
nyeket készítek, ennek kapcsán pedig 
elvárás a magas színvonalú geotechnikai 
munka. Igyekszem a lehető legalacso-
nyabbra csökkenteni a geotechnikai 
jellegű kockázatokat, illetve biztonságos 
körülményeket teremteni geotechnikai 
szempontból mind a munkák során, 
mind hosszú távon. Fontos eleme a köte-
lességeimnek az is, hogy folyamatosan 
újabb lehetőségeket keresek a különféle 
projektek kapcsán azáltal, hogy vizsgá-
lom és optimalizálom a terveket. Emellett 
támogatást nyújtok a vállalkozási osztá-
lyok és a kivitelezésben dolgozó kollégák 
számára, amely a munkaterületeken 
töltött időm körülbelül 40-50 százalékát 
teszi ki, illetve műszaki segítséget is 
nyújtok a claimekkel kapcsolatban. Ha-
sonlóan a kollégáimhoz, fontosnak tartom 
azt is, hogy a munkám által hozzájáruljak 
a Colas jó hírnevéhez.

M.: Melyek a legkomolyabb kihívások, melyek-
kel a Colas Europe-hoz tartozó országokban 
szembesül? 
J.J.: Általánosságban és az adott projekt 
jellegétől függetlenül elmondhatom, hogy 
a munkámat érintő legnagyobb kihívást 
az jelenti, miként közöljek egy-egy 
geotechnikai problémát az érintettekkel 

INTERVIEW WITH JOZEF JURKO, GEOTECHNICAL MANAGER OF COLAS EUROPE

  Jozef Jurko was born in the city of Košice, 
Slovakia, and went on to earn an MSc degree in 
2003 from the Department of Engineering Geology at 
Bratislava’s Comenius University. Five years later, he 
received a PhD degree at the Department of Geophysics 
at Kyoto University, where he conducted his scientific 
research at the Research Centre on Landslides. Jozef 
Jurko joined the Colas Group in March 2016, when he 
became Colas Central Europe’s senior geotechnical 
engineer. Last October, he was appointed as the 
geotechnical manager of Colas Europe.

Mozaik: What are you most proud of in your 
professional career? And how about your personal 
life?
Jozef Jurko: I am certainly proud of instances when the 
results of my work really help colleagues on job sites, 
when a client says “your work saved my project”, or if my 
work gets someone interested in geoscience. Simply put, 
when my efforts serve the good of Colas, and when I see 
that my work is being recognized and appreciated – that 
gives me a great sense of satisfaction. I also take pride 
in the fact that my managers trust me and count on me. 
As for my personal life, I am happily married to a special 
woman named Julia, who gave up her own promising 
academic career for our international journey in life. We 
have two beautiful kids: an 11-year-old son, Jan, and a 
4-year-old daughter, Anna. I spend all my free time with 
my family, as I am away on business trips quite often.

M.: What are your main duties as Colas Europe's 
geotechnical expert?
J.J.: First of all, I act as a sort of an internal consultant, 
and as part of that I perform geotechnical risk 
assessments. I also provide my opinion as an expert by 
delivering high-quality geotechnical work. On a related 
note, I strive to minimise geotechnical risk and ensure 

geotechnical safety during operations, and also overall. 
As another integral part of my job, I am constantly 
looking to find opportunities in projects by attempting 
to challenge and optimise designs. Meanwhile, I also 
support the tender departments and execution teams, 
which accounts for about 40-50% of my time spent on 
sites, and I regularly provide technical support when it 
comes to claims. Similarly to my colleagues, I also find 
it important to promote the good reputation of Colas 
through my work.

M.: What challenges do you face in the countries of 
Colas Europe?
J.J.: In general, and regardless of the type of project, 
communicating a geotechnical issue to all stakeholders 
in a way acceptable for all is perhaps the greatest 
challenge that comes with my job. Also, earning people’s 
trust in countries that join Colas Europe can also be 
demanding, but I have come to realise that experience 
deepens trust, so this is a step-by-step process.

M.: What are the hottest topics for you in the 
region?
J.J.: The most exciting project is definitely BMW’s 
Future Mobility Development Centre in the Czech 
Republic, where the German carmaker’s activities will 
focus on topics such as electric drivetrains, intermodal 
digitalisation and autonomous vehicles.
The D3 and D48 public projects in the Czech Republic 
are also interesting in terms of my field of expertise, 
while the grandiose M30 project in Hungary represents 
an important building block in the high-speed road 
link between Budapest and my hometown of Košice. 
In addition, several large-scale motorway tenders are 
coming up in Slovakia, and – to mention something 
other than roads – a tramline project in the Belgian city 
of Liège is also worth noting.
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ÉPÜL AZ M70-ES 
AUTÓPÁLYA

Lassan a végéhez közeledik a 2017 októberében elstartolt 
nagyszabású projekt: az M70-es autóutat összesen 
21,3 kilométer hosszan bővítjük autópályává.

szöveg: Gaál Zsolt
fotó: Koffein Média, Nagy Balázs
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AZ M70-ES AUTÓÚT 
LETENYE TÉRSÉGÉBEN 
VÁLIK KI AZ M7-ES 
AUTÓPÁLYÁBÓL, ÉS A 
MURA FOLYÓ VÖLGYÉ-
BEN, A HORVÁT HATÁR 
MELLETT HALAD, MAJD 
TORNYISZENTMIKLÓS-
NÁL ÉRI EL A SZLOVÉN 
HATÁRT.

Az Euroaszfalt Kft.-vel mint konzorciumi 
partnerünkkel együtt vágtunk bele a 
16,7 milliárd forint összértékű kivite-
lezésbe, melynek keretében a kétszer 
egysávos útpálya szélesítése mellett 
meg kellett építenünk a sztráda teljes 
jobb pályáját is. Itt a tűzszermentesítés 
és régészeti feltárás után helyenként 
5-6 méter magas töltésépítés után 
készítettük el a komplett pályaszerkeze-
tet. Az idő rövidsége miatt nem volt arra 
mód, hogy először a jobb pálya készüljön 
el, majd a forgalmat erre ráterelve fog-
lalkozzunk a meglévő út szélesítésével, 
hanem ez a két részfeladat egymással 
párhuzamosan futott. Ez természetesen 
érintette a gépjárműforgalmat, mert a 
szélesítést csak félpályás útzárral tudtuk 
elkezdeni, a forgalmat jelzőlámpák irányí-
tották. A vonatkozó műtárgyak megépíté-
sét a Colas Közlekedésépítő Zrt. nyerte 
el: összesen öt vasbeton gerendás és 
négy új, hullámosított acéllemez híd 
készült el az irányításukkal az új jobb 
pályán. A meglévő bal pálya műtárgyai 
is felújításra szorulnak. Az új szigetelés, 
szigetelés-védőréteg, vasbeton hídsze-
gély, közúti vezetőkorlátok, kötő- és 
kopóréteg építési munkálatai jelenleg is 
folyamatban vannak. 

A folyó szeszélye

Az építkezés folyamatosan ki volt téve a 
Mura folyó vízszintváltozásainak. 
Összesen három árvíz vonult le a 
munkaterületen, melyek folyamatosan 
akadályozták a munkánkat. Közülük a 
legnagyobb, harmadfokú tetőzéssel 2018 
májusában ért minket, ekkor a töltés-
építés alatt álló jobb pályát 1-1,5 méter 
magasan ellepte a víz. 

FŐBB MENNYISÉGEK:

ASZFALT PÁLYASZERKEZETŰ 
ÚT MARÁSA: 7042 m³

TELEPEN KEVERT CEMENTES 
STABILIZÁCIÓ KÉSZÍTÉSE 
(CKT-4): 36 400 t

ASZFALT: 82 850 t
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Árvíz- és természetvédelem

Mivel árvízvédelmi területről van szó, így 
munkánk része lett egy 700 méteres 
árvízvédelmi töltés megépítése mintegy 
30 ezer köbméter anyag felhasználásával, 
mely a Mura bal partját és a Rátka-patak 
mindkét oldalát érintette. A feladat 
érdekessége volt, hogy a meglévő gátat 
helyenként csak betontámfalakkal lehe-
tett megmagasítani a helyszűke miatt, itt 
600 köbméternyi beton bedolgozásával 
600 méter hosszan húztuk fel az árvízvé-
delmi vasbeton falat. Ezen a szakaszon 
is elkészült a meglévő töltés korrekciója, 
valamint a keresztező 7538. jelű út átjá-
rójánál mobil gátat alakítottunk ki.
A Natura 2000 védett és az országos 
jelentőségű védett természeti területek 
érintettsége miatt komolyabb környezet-
védelmi és növénytelepítési feladataink 
is voltak. A hüllők, kétéltűek és kis testű 
emlősállatok vándorlásának biztosítására 
nyolc ökológiai átjáró is épült, melyek 
között az útra való feljutásukat hüllőterelő 
háló és terelőfal megépítésével kellett 
megakadályozni mintegy 2500 méteren. 
Az átadási határidő ez év november 
vége, ám addig még rengeteg teendő vár 
ránk: a bal pálya kötőréteg-aszfaltozási 
munkái a mai nap is zajlanak, és be kell 
fejeznünk mindkét oldalon a vízépítési, 
a szakaszon található csörnyeföldi és 
tornyiszentmiklósi pihenőhely felújítási, 
közműépítési és magasépítési munká-
latait is. 

AZ ENYHE TAVALYI TÉLNEK KÖSZÖNHETŐEN 
A MUNKÁLATOK EBBEN AZ IDŐSZAKBAN 
SEM ÁLLTAK LE. 2018. NOVEMBER 19. 
ÉS DECEMBER 14. KÖZÖTT 9950 KÖBMÉTER 
ASZFALTOT DOLGOZTUNK BE. 

WORKS ROAR AHEAD ON M70 MOTORWAY

  We are currently upgrading the 

M70 into a motorway on a total of 21.3 

kilometres, and this large-scale project 

which has been underway since October 

2017 is slowly coming to an end. The 

M70 branches off from the M7 motorway 

near the town of Letenye, and runs 

through the valley of the Mura river along 

the Croatian border to reach Slovenia 

at Tornyiszentmiklós. We set out to 

tackle the HUF 16.7 billion construction 

job jointly with our consortium partner, 

Euroaszfalt Kft. In addition to widening 

the existing 2 x 1-lane road to form the 

left carriageway, we also had to build 

the entire right carriageway from scratch. 

On the path of the new carriageway, a 

sweep for explosives and archaeological 

explorations was followed by the 

construction of embankments (with a 

height of 5-6 metres in some spots), and 

finally by the installation of the complete 

carriageway. To complicate things, the 

project was exposed to the whims of the 

Mura all along: a total of three floods hit 

the job site, and obstructed operations. 

The heaviest of the three caught us in 

May 2018, when the right carriageway 

with the half-complete embankments 

was covered by 1-1.5 metres of water. 

Since the area constitutes a flood-risk 

zone, we were also assigned with 

building a 700-metre-long flood control 

embankment by installing some 30,000 

square metres of material, which 

affected the left bank of the Mura and 

both banks of the Rátka creek. Due 

to the adjacent Natura 2000 areas 

under strict national protection, we 

also had significant tasks in terms of 

environmental and vegetation aspects. 

The final handover deadline of the M70 

project is the end of November 2019, but 

there is no time for rest as we still have a 

lot to do until then.

Ez volt az első munkám építésvezetőként, egyben az első autópálya-építé-
sem is. Új dolgokat kellett megtanulnom, hiszen ez sokkal összetettebb fel-
adat, mint egy elkerülő út építése. További kihívás volt, hogy az építési terület 
két különálló szakaszból állt, amelyhez autópályák csatlakoznak, és működő 
forgalom mellett kellett dolgoztunk végig.

A projekt során a legnagyobb fejtörést a rövid határidő mellett a Mura jelen-
tette, mivel többször is elöntötte a munkaterületet. Ennek ellenére sikerül tar-
tani a határidőket, jelenleg a jobb pályán már megy a forgalom és a befejező 
munkák is szépen haladnak.

A Colas Út berkein belül ez az első autópálya-építés, amiben részt veszek. 
A projektirodán dolgozom, a háttérmunkák tartoznak hozzám a teljesítésiga-
zolásoktól kezdve a rendelések intézésén át a közbeszerzési dokumentációk 
összeállításáig. Bár a projekt során adódtak nehézségek, nagyon összetartó 
a csapatunk, és együtt le tudtuk küzdeni ezeket is. 

NÉMETH BALÁZS

BOHÁR KÁROLY

GAÁL ZSOLT

ÉPÍTÉSVEZETŐ

MŰVEZETŐ 

MUNKAHELYI MÉRNÖK

Az elmúlt két év eseményei:   

 

 2017. szeptember: a Letenyei bányában megkezdődött a töl-
tésanyag, a homokos kavics kitermelése, mivel a teljes projekt 
során bedolgozandó mennyiséget 592 ezer köbméterre tettük 

 2017. október 11.: megkezdtük a munkaterület 
lehumuszolását a kezdőszelvénytől

 2018. április–május: töltésalapozás és -építés 

 2018. szeptember: a Ckt réteg építésének kezdete 

 2018. október – 2019. június: aszfaltozási munkálatok 

 2019. június 24.: a forgalom átterelése után megkezdtük a 
meglévő bal pálya felújítását és a pályaszerkezet cseréjét 
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A projektre kiírt közbeszerzési eljárást 
még 2018 májusában nyerte el nem 
mindennapi módon a Colas Alterra Zrt.: 
az ár mellett a vállalt garanciális idő és a 
vágányzári idő is az értékelési szempon-
tok között volt, mindent összevetve pedig 
az első helyen két cég végzett azonos 
pontszámmal. Ekkor olyan dolog történt, 

Komplett infrastruktúra-felújítás volt a feladata 
a Colas Alterrának, a munkára ráadásul igen 
rövid határidő állt rendelkezésre.

amire még nem volt példa a magyar köz-
beszerzésben építési tenderek esetén: 
közjegyző előtti sorsolást tartottak, mely-
nek nyertese a Colas Alterra Zrt. lett. 
A feladat a Combino típusú villamosok 
járműtelepi ki- és beálló útvonalainak 
korszerűsítése volt, mely érintette a 
24-es, 28-as és 37-es villamosok 

VILLAMOSPÁLYA-KORSZERŰSÍTÉS
A FŐVÁROSBAN

TRAM TRACKS UNDERGO 
MODERNISATION IN BUDAPEST

    This project for the public transport 
system in the capital involved modernisation 
of the tracks used by Siemens Combino trams 
for entering or leaving depots, an activity 
which affected the routes of trams 24, 28 
and 37, as well as the lead track of the Baross 
tram depot. The work entailed rebuilding the 
track network on over 2,000 metres, as well 
as the track connections of two junctions and 
a part of the lead track behind the Baross 
depot. Furthermore, the investment covered 
an upgrade of the entire infrastructure, 
including elements such as switch controls 
and heating, catenary network, underground 
cables, platform power supply, the Baross 
power transformer, area lighting and platform 
renovation work. Only 85 days of track closure 
were available to Colas Alterra for completing 
the job, a deadline which was ensured by the 
client in two phases in the autumn of 2018 
and spring of 2019. 
The most notable complications on this job 
were posed by organisation and temporary 
traffic engineering, which included the 
provision of rail-replacement bus services. 
Meanwhile, the manufacturing and delivery 
schedule of the required crossovers, synthetic 
sleepers and other components were similar 
challenges. Nevertheless, we managed to 
complete the project successfully in due time, 
thus adding another important job to our list of 
references.

útvonalait, valamint a Baross kocsiszín 
líravágányát is. A kivitelezés keretében 
több mint 2000 vágányméter hosszban 
átépítettük a vágányhálózatot, két cso-
mópont vágánykapcsolatait, valamint a 
Baross kocsiszín hátsó líravágányának 
egy részét. A projekt során a komplett 
infrastruktúra korszerűsítése megtörtént, 
ami a vágányépítés mellett tartalmazta a 
váltóállítás-váltófűtés, felsővezeték-háló-
zat, áram-visszavezetés, BKV-földkábelek, 
Baross áramátalakító, peron-energiael-
látás, térvilágítás és peronátépítési mun-
kákat, továbbá tartalmazott közvilágítási, 
távközlési hálózatok, közúti jelző, csator-
na- és útépítési munkákat is. Fontos meg-
említeni, hogy a BKV Zrt. villamoshálózata 
esetében ez volt az az első projekt, ahol 
a fa talpfák helyett szintetikus aljakat 
építettek be nagy mennyiségben, immár 
nem kísérleti jelleggel.
A projekt megvalósítására igen rövid, 
mindössze 85 nap vágányzári idő állt 
rendelkezésre, amit két ütemben bizto-
sított a megrendelő: 2018 őszén, illetve 
2019 tavaszán. A kivitelezés során a 
legnagyobb nehézséget egyrészről a szer-
vezés és az ideiglenes forgalomtechnika, 
illetve buszpótlás biztosítása, másrészről 
a beépítendő kitérők és átszelések, és 
az ezekhez szükséges szintetikus aljak 
megfelelő ütemben történő gyártása és 
szállítása jelentette.
Ezek ellenére sikerült a projektet ha-
táridőben, eredményesen befejezni, és 
ezzel egy újabb értékes referenciamunkát 
tudhatunk a magunkénak.

szöveg: Egri Sándor
fotó: Egri Sándor

A KIVITELEZÉSRE 
NAGYON RÖVID, 

MINDÖSSZE 85 NAP 
VÁGÁNYZÁRI IDŐ ÁLLT 

RENDELKEZÉSRE.
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szöveg: Völgyi Norbert
fotó: Kulics Géza

EXTENSION OF STORM RESERVOIR AT 
SOUTH PEST SEWAGE TREATMENT PLANT

   Colas Alterra secured the 
job in early 2019, requiring the 
company to extend the useful 
capacity of the current reservoir 
block – consisting of three pools – from 
3,300 to 7,000 cubic metres. One 
complication hindering construction 
is that the existing pools cannot be 
decommissioned for the duration of 
the works, while the nearby sand trap 
structure and the utility lines that need 
to be relocated are also in continuous 
use. With a size of 45 x 8 metres each 
and a depth varying between 3.2 and 
4.4 metres, the three new pools will 
surround their existing counterparts in 
a “U” shape. Structurally speaking, they 
are independent of each other, but all of 
them are linked to each other through 
pipes, while also being connected to 
the overflow drain of the existing units. 
In terms of horizontal dimensions, the 
new reinforced concrete pools are 
identical with the old ones, but they 
exceed them in volume due to being 0.6 
metres deeper. To provide inflow for the 
enlarged reservoir, we are also building 
a 35-metre-long, 1.5 x 0.8 metre feed 
pipe, including a new motor-driven gate 
at the entry-point structure.  As another 
important element of the job, we have 
to establish an odour control system for 
the reservoir. To this end, the existing 
and new pools will receive an arched 
cover unit made of polycarbonate, 
which can be slid out of the way at one 
end of the pools to facilitate any future 
maintenance works. We hope that 
the development will help to preserve 
wildlife in the Ráckeve-Soroksár 
branch of the Danube, and thus we’ll 
be involved in an additional effort for 
treating wastewater from Budapest.

A fejlesztés célja, hogy a csapadékkal hígított szennyvíz csak 
biológiai tisztítás után jusson a Ráckevei-Soroksári Dunába.

BŐVÍTÉS A DÉL-PESTI
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN

A Colas Alterra év elején nyerte el a munkát, 
melynek keretében a jelenlegi tömbösített, 
három medencéből álló, 3300 köbméter 
hasznos térfogatú záportározó műtárgyat 
7000 köbméter befogadóképességűre bő-
vítjük. A kivitelezést nehezíti, hogy a meglé-
vő medencéket a teljes kivitelezés idejére 
nem lehet üzemen kívül helyezni. A három 
új, egyenként 45×8 méteres medence 3,2 
és 4,4 méter közötti változó mélységű, U 
alakban veszik körbe a meglévő műtárgyat. 
Szerkezetileg függetlenek, ugyanakkor 
átfolyó nyílásokon kapcsolódnak egymás-
hoz, valamint a meglévő műtárgy túlfolyó 
csatornájához. Az új vasbeton műtárgyak 
alapterülete megegyezik a régivel, 0,6 mé-
terrel mélyebb kialakításuk miatt viszont 
térfogatuk nagyobb. A bővítés táplálására 
egy új, 35 méter hosszú, 1,5×0,8 méteres 
nyílásméretű új tápcsatornát is készítünk, 

melyhez kapcsolódóan az előmechanikai 
műtárgyban egy új motoros hajtású zsilipet 
építünk be. A munka másik fontos eleme a 
záportározó medencék levegőjének szag-
talanítása. Ennek érdekében a meglévő és 
az új műtárgyak is egy könnyűszerkezetes 
polikarbonát műanyagból készült íves 
fedést kapnak, melyek a szivattyúállások 
felőli oldalon kismértékben eltolhatók az 
esetleges karbantartások idejére. 
Feladatunk továbbá a záportározó 
bővítéséhez kapcsolódó víztelenítési, 
közműkiváltási, technológiai gépészeti 
szerelési, lakatos, elektromos és 
irányítástechnikai, burkolat-helyreállítási és 
kertészeti munkák elvégzése is. 
Reméljük, hogy a fejlesztéssel segíthetjük 
a Ráckevei-Soroksári Duna élővilágának 
megóvását és hozzájárulhatunk Budapest 
szennyvizeinek megtisztításához.

COLAS RETURNS TO BUDAPEST'S 
GRAND BOULEVARD

  Colas Alterra has recently wrapped 
up an HUF 718 million renovation 
project on tramline 4-6 between Széna 
Square and Margit Boulevard. The 
company had just short of 2 months 
for finishing the assignment after 
taking possession of the site once 
track closure was implemented on 
6 July. Notably, lines 4 and 6 running 
on Budapest’s Grand Boulevard are 
among the busiest tramlines in Central 
Europe – therefore, the reconstruction 
job was split into several phases, and 
will be completed within a span of 
multiple years. Between 1994 and 
2000, the outdated superstructure was 
replaced with a continuous support track 
system built onto reinforced concrete 
slabs. Our recent task included the 
rebuilding and modernisation of this 
superstructure, which has worn out since 
the last intervention. The 817-metre-long 
tramway section between Széna Square 
and Margit Boulevard is divided into 
two parts by a short stretch near the 
Mechwart liget tram stop, which had 
already been renovated. In the track zone, 
the pavement and all metal components 
down to the upper level of the reinforced 
concrete slabs had to be removed. 
Afterwards, the existing slabs received 
the 230-millimetre-wide rail troughs with 
drilled and cemented anchoring and wire-
mesh reinforcement. The track structure 
was built with expansion joints placed 16 
metres apart and contraction joints cut 
and sealed 1-2 metres apart.

A Colas Alterra a 4–6-os villamos pályafelújításán dolgozott 
a Széna tér és a Margit utca között.

ISMÉT A NAGYKÖRÚTON 
DOLGOZOTT A COLAS

A feladat elvégzésére szűk két hónap 
állt rendelkezésre, amihez a vágányzár 
bevezetésével július 6-án fogott hozzá a 
Colas Alterra Zrt., közel 718 millió forint 
értékben. A budapesti Nagykörúton 
üzemelő 4-es és 6-os villamosok vonala 
Közép-Európa egyik legforgalmasabbja. 
Rekonstrukciója több szakaszban, hosszú 
évek alatt történik. 1994 és 2000 között 
az akkor elavult felépítményeket egy 
vasbeton lemezes alappal rendelkező 
rugalmas alátámasztású, folyamatos sín-
ágyazású vágányrendszer (RAFS) váltotta 
fel. Mostani feladatunk a napjainkra már 
elhasználódott RAFS felépítmény átépítése, 
korszerűsítése volt, sínkörülöntéses 
technológia alkalmazásával. A Széna tértől 
a Margit utcáig tartó 817 méteres pálya-
szakaszt a Mechwart liget megállóhely 
megelőzően már felújított rövid szakasza 
osztja két fő részre. A vágányzónában a 

vasanyagot és a burkolatot a vasbeton pá-
lyalemez megtartásával annak felső síkjáig 
kellett elbontani. A megmaradó pályale-
mezre fúrt, ragasztott betüskézéssel hálós 
vasszereléssel készült, a 230 milliméter 
széles sínvályú precíz zsaluzásával. A pálya 
16 méterenként teljes dilatációval és 1-2 
méterenként vágott és kiöntött vakhézag-
kialakítással készült. A vágányzónában 
horganyzott kivitelben megújultak a pálya 
és sínvályú víztelenítésére szolgáló kereszt-
rácsok, valamint az áram-visszavezetésnél 
az új csatlakozó vezetékekkel együtt a 
szívóponti és egyenpotenciálra hozó 
vágányösszekötések is új tűzi horganyzott 
acél sínszekrényekkel készültek.
2019 szeptemberétől már az általunk 
felújított, korszerű villamospályán közleked-
het az utazóközönség, reményeink és 
elvárásaink szerint sok éven keresztül 
problémamentesen.

szöveg: Odry Balázs
fotó: Odry Balázs

KÖZÉP-EURÓPA EGYIK LEGFOR-
GALMASABB VONALÁN 
A KORSZERŰBB, BIZTONSÁGOS 
KÖZLEKEDÉSÉRT DOLGOZTUNK.
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homlokzati megjelenésében azonos is 
azzal. A fentieken kívül raklaptároló és 
portaépület is készül. 
A terület beépítését lehetővé tevő infra-
struktúra-elemek kiépítése a közterüle-
teken gyakorlatilag párhuzamosan zajlik 
három nagyberuházással, mely nem kis 
kihívást jelent a kivitelezést irányító pro-
jektcsapat számára. Emellett a megren-
delő a gyáregység tovább-bővülésének 
lehetőségét is tervezteti, mely kihatással 
van a jelenlegi projektben megvalósuló 
szerkezetre is.

A beruházó Continental Powertrain Kft. 
autóipari elektronikai alkatrészek előállí-
tására szolgáló gyárat létesít: a közel 
20 000 négyzetméter beépített területen 
összesen öt épületből álló üzem épül, 
amely a tervek szerint ez év decemberére 
készül el, a sorozatgyártás pedig 2020 
utolsó negyedévétől indulhat meg.

Debrecen Déli Ipari Parkjában a csúcskategóriás
létesítmény első kivitelezési ütemét a Colas-Bayer építi.

A megrendelő elvárása a zöldmezős be-
ruházás során a környezettudatos, LEED 
Gold fokozatú minősítés megszerzése, a 
legkorszerűbb tervezési, kivitelezési és 
üzemeltetési feltételek megteremtésével, 
az FM Global Biztosító Kockázatkeze-
lési műszaki irányelvei alapján. Ennek 
értelmében nagy arányban használunk 

JÓL HALAD A CONTINENTAL 
DEBRECENI GYÁRÁNAK ÉPÍTÉSE

COLAS BAYER BUILDS FIRST PHASE OF 
STATE-OF-THE-ART CONTINENTAL PLANT

   As an investor, Continental 
Powertrain Kft. has chosen to establish a 
new plant in the Southern Industrial Park 
of Debrecen to manufacture electronic 
components for the automotive industry. 
On a total area of nearly 20,000 square 
metres, the facility will consist of five 
buildings. According to the schedule, 
the plant should be handed over by 
December of this year, to be followed by 
the start of serial production in the last 
quarter of 2020. As one of the client’s 
key expectations, the greenfield project 
must receive LEED Gold certification 
for sustainability, which requires that 
Colas Bayer meet the latest standards 
when it comes to design, construction 
and operational conditions. Therefore, 
this undertaking is being implemented 
according to technical risk assessment 
guidelines from insurance firm FM Global. 
The future central building includes an 
office block, production hall, as well as a 
main warehouse. A single-storey, multi-
functional sporting hall is set to serve as 
a venue for recreational activities, and 
two rooms will also be available for team-
building purposes. The energy centre 
will feature special acoustic insulation 
to protect employees and the plant’s 
environment from the noise of day-to-day 
operations. A sprinkler riser room will be 
located in front of the energy centre, and 
the facility will also be supported by a 
pallet storage building and a guardhouse.  

felsőkategóriás termékeket, s valamennyi 
anyag és szerkezet mintáztatási és jó-
váhagyási folyamaton esik át a beépítés 
előtt. A kivitelezés során a keletkező 
hulladékok 75 százalékos újrahaszno-
sítási arányát vállaltuk, mely szelektív 
hulladékgyűjtéssel, illetve a másodlagos 
inert hulladékok elkülönített helyszíni 
összegyűjtésével történik. 
A leendő főépület magába foglalja az 
irodaegységet, a gyártó- és fröccsöntő 
csarnokot, valamint a raktárcsarnokot. 
A csarnokegység részben kétszintes, 
attikamagassága 13 méter, a tetőn 
harmadik szintként megjelenik a gépház-
felépítmény, melynek gerincmagassága 
17,5 méter. Az egyszintes multifunkciós 
sportlétesítmény célja a kikapcsolódás 
biztosítása, az épület déli és északi 
oldalán egy-egy csapatépítésre szolgáló 
terem is található. Az energiaközpont-
ban az üzemszerű működés zajaitól 
speciális akusztikai szigetelés védi majd 
az itt dolgozókat és az üzem közvetlen 
környezetét. A magas szintű esztétikai 
elvárások teljesítése érdekében az épület 
30-35 százalék áttörtségű, átszellőztetett 
terpesztettrács-homlokzatburkolatot kap 
antracit színben. A sprinklergépház köz-
vetlenül az energiaépület előtt kap helyet, 

szöveg: Kerek-Jászovics Anita
fotó: Nagy Balázs

FŐBB MENNYISÉGEK:

ÖSSZES BEÉPÍTETT
TERÜLET: 17 522 m2

NAGY TÖMEGŰ
FÖLDMUNKA: 24 000 m3

FALAZOTT 
SZERKEZETEK: 6600 m2

MONOLIT VB 
SZERKEZETEK: 1210 m3

KALKULÁLT BETONACÉL 
MENNYISÉGE: 215 t
HŐSZIGETELÉS: 43 050 m3

CSAPADÉKVÍZ ELLENI
SZIGETELÉS: 13 420 m2

A FELADAT DEBRECEN 
LEGÚJABB IPARI 

TERÜLETÉN SZINTE 
ÚTTÖRŐ MUNKÁNAK 

SZÁMÍT.
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szöveg: Kovács László
fotó: Faragó Zsolt

COLAS MAKES ITS ROAD-BUILDING 
DEBUT IN SZOLNOK

    As part of a road construction 

framework agreement signed previously by Colas, 

a public procurement procedure was recently 

launched regarding the development of the 

Tallinn district of Szolnok. Ultimately, the works 

were awarded to Colas Út. The HUF 1.57-billion 

investment aims to develop the transport network 

of Mester Rd and the surrounding areas for the 

sake of workforce mobilisation. As part of the 

project, a brand new, 2x1-lane collecting road 

is being set up as a 1,400-m-long extension 

to Dr. Sebestény Rd. Together with the existing 

elements, the new section will link the bridge over 

the Zagyva river with Mester Rd, which is also 

part of Route 3225 leading to the small town of 

Besenyszög. Besides building the new stretch, we 

are tasked with renovating an existing stretch of 

Dr. Sebestény Rd, and must also transform the 

intersection of Dr. Sebestény Rd and Városmajor 

Rd into a roundabout. Activities began in early 

July 2019, paying close attention to the work 

schedule, as the available time frame is only 

seven months. Presently, we are performing 

preparatory earthworks and installing stormwater 

drains. The assignment is rather complex, as the 

layout of the new road section affects both urban 

environments and greenfield sections. 

FŐBB MENNYISÉGEK:

ASZFALT:  6463 t
CKT: 3646 m3

HOMOKOS KAVICS: 6012 m3

TÖLTÉSÉPÍTÉS: 8480 m3

CSAPADÉKCSATORNA: 1320 m
SZEGÉLY: 9269 m
HUMUSZLESZEDÉS: 6187 m3

FŐBB MENNYISÉGEK:

BEVÁGÁS: 48 000 m3

TÖLTÉS: 493 000 m3

HIDEG REMIX: 61 300 m3

VÉDŐRÉTEG: 21 100 m3

CKT: 15 200 m3

ASZFALT: 16 200 t

A korábban sikeresen megpályázott útépítési keretszerződés részeként hirdették meg a 
szolnoki Tallinn nevű városrész fejlesztéséről szóló közbeszerzési kiírást, mely a Colas Út 
kivitelezésében valósulhat meg.

ágú körforgalmi csomópontként jön létre, 
mely távlatban négyágúvá fejleszthető. 
A fejlesztés része az elválasztott gyalogos 
és kerékpárút megépítése, új közvilágí-
tási hálózat és zárt csapadékvíz-elvezető 
rendszer kiépítése, valamint egy átemelő 
műtárgy létesítése. Kiváltjuk továbbá az 
elektromos, hírközlési, gáz- és ivóvízve-
zetéket is. A Tallinn nevű városrész ezzel 
közvetlen kapcsolatot nyer a Besenyszögre 
vezető 3225-ös úttal. A munkálatokat 
2019. július elején kezdtük el, jelenleg a 
csapadékcsatorna-építési és előkészítő 
földmunkák zajlanak. A feladat nagyon 
összetett, mivel városi környezetet és zöld-
mezős szakaszokat is érint a nyomvonal. 
Az átfutási idő rövid, a szerződés aláírását 
követően mindössze hét hónap alatt kell a 
kivitelezési munkákkal elkészülnünk.

ELSŐ ALKALOMMAL ÉPÍTÜNK 
UTAT SZOLNOKON

FOLYTATÓDIK AZ M25-ÖS AUTÓÚT 
DÉLI ÜTEMÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA

A nettó 1,57 milliárd forint értékű 
beruházás célja a Mester út és környéke 
közlekedési hálózatának fejlesztése a 
munkaerő-mobilizálás érdekében. 
A beruházás keretében egy új, kétszer 
egysávos gyűjtőút jön létre mintegy 
1400 méter hosszúságban, a 
Dr. Sebestény út folytatásaként, mely 
a régi úttal együtt a Zagyva-híd Tallinn 
városrész felőli oldalát, valamint a 
3225-ös, Besenyszögre vezető Mester 
utat köti majd össze. A projektben a Dr. 
Sebestény út már meglévő szakasza is 
megújul a Zagyva-híd és a Városmajor 
út között, valamint a Dr. Sebestény 
út–Városmajor út jelenlegi kereszteződé-
sének geometriája is megváltozik, mivel 
körforgalmú csomóponttá alakítjuk át. 
Az új út Mester úti végcsomópontja három-

A Colas Út ezúttal a He-Do-val közösen dolgozik az
európai uniós finanszírozású projekten, melynek
célja Eger bekötése a gyorsforgalmi úthálózatba. 

M25 SOUTHERN PHASE HEADS 
TOWARDS REALISATION

    For Colas Út, the EU-backed M25 project, 
which aims to connect Eger to Hungary’s high-
speed road network, began with a northern phase. 
In the meantime, that northern project has been 
handed over, but the investment has continued 
on the southern phase with the involvement 
of the Colas subsidiary: the southern phase is 
split into two sections by Main Road 3, and the 
50-50% consortium of Colas Út and He-Do Kft. 
has been awarded the northern one of those 
two sections (between chainages 7+073.80 and 
14+617.88). In February 2019, the assignment 
was expanded with an access road to the Bosch 
plant at Maklár, thus boosting the contractual 
amount to HUF 1.1 billion.  On the area of the 
main carriageway and the Maklár interchange, 
the major public utilities have already been 
relocated, and progress is also being made 
on the construction of engineering structures. 
Meanwhile, utility relocation work is underway 
on the Bosch plant's access road. Earthworks 
and an improving layer have been finalised on 
the entire area of the main carriageway, and 
asphalt pavement was also completed on an 
800-m-long segment last year.  Earthworks are at 
an advanced state at the Maklár interchange, and 
they are roaring ahead on the Bosch access road 
as well. Simultaneously, we have been paving 
shoulders, performing cold remix works and 
laying asphalt according to schedule. Of course, 
crews have also been on site to install Ckt road 
base and hotmix on the M25 main carriageway. 
Our completion deadline is 30 June 2020.

A nagyszabású projekt az időközben 
sikeresen átadott északi résszel 
kezdődött a Colas Út Zrt. számára, és 
a 3. sz. út vonalában két részre váló 
déli ütem északi részével (7+073,80 és 
14+617,88 kilométerszelvények között) 
folytatódik. A feladatot a Colas Út Zrt. 
mint a He-Do Kft. vezette konzorcium 
tagja végzi, ötvenszázalékos részese-
déssel. A feladat 2019 februárjában 
kiegészült a Maklári (Bosch) bekötéssel, 
így 1,1 milliárd forintra nőtt a kivitelezés 
összértéke. Az új bekötés sok többletfel-
adatot hozott magával, azonban ezekkel 
együtt sem változott az eredeti határidő, 
sőt még előteljesítésre is van kilátásunk. 
A főpálya és a maklári csomópont terü-
letén a jelentősebb közművek kiváltása 
már megtörtént, a műtárgyak építése 
is megfelelő ütemben halad, a Bosch 
bekötésnél pedig folyamatban van a 
közművek kiváltása. A főpálya egészén 
elkészült a földmű, javító és védőréteg, 
illetve a tavalyi év folyamán egy 
800 méteres szakaszon az aszfalt-
burkolat is. A maklári csomópontban 
jelentősen előrehaladtak, és a Bosch 
bekötésen is nagy erővel készülnek a 

földmunkák. Ezekkel párhuzamosan az 
elmúlt időszakban – az M25 főpályán 
dolgozó Ckt és aszfalt gépláncok mel-
lett – a saját gépláncos padkaterítés, 
hideg remix és aszfaltozási munkák is 
haladtak az ütemterv szerint. A végső 
befejezési határidő 2020. június 30-a, 
melynek tartásához az építést segítő 
időjárásban, és a Bosch gyárral a forga-
lomterelésben való hatékony együttmű-
ködésben és a korábbiakhoz hasonlóan 
előrelátó munkaszervezésben bízunk. 

szöveg: Szentgyörgyi Zsolt
fotó: Hrutka Péter
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szöveg: Bécsi Balázs
fotó: Bécsi Balázs

A Veszprém megyei 84116-as jelű út a 
8-as számú főúttól a 8403-as jelű út 
csatlakozásáig tart, mely Iszkáz telepü-
lésen belül van. A teljes felújítási hossz 
5725 méter, melyből 725 méter belterü-
let. A felújítás része a burkolaterősítés 
hidegremix technológiával, melynek 
vastagsága 17 centiméter, amihez 
7 centiméteren 0/22 zúzottkő többlet-
anyagot adunk, melyre két réteg aszfalt 
kerül 4-4 centiméter vastagságban.
A másik Veszprém megyei út a 7317-es 
jelű, amely Nyirád településtől 6876 
méter hosszban tart Tapolca irányába.

BURKOLATFELÚJÍTÁS
VESZPRÉM ÉS FEJÉR MEGYÉBEN

A felújítás során hidegremix technológiá-
val készül burkolaterősítés 17 centiméter 
vastagságban, amelyre ugyancsak két 
réteg aszfalt kerül. Fejér megyében egy 
úton, de két külön szerződésben szereplő 
útszakaszt újítunk fel. A 8106-os számú 
út 542 méteren felújítandó szakasza 
Etyek belterületén található.  Feladatunk 
a meglévő burkolat profilba marása és 
két réteg aszfalttal, 4-4 cm vastagság-
ban a pályaszerkezet megerősítése.
A másik Fejér megyei szakasz ugyanezen 
az úton található, Etyek és Alcsútdoboz 

A négy dunántúli útszakaszon a Magyar Falusi Program kere-
tein belül végzi a munkát a Colas Út a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. közbeszerzési eljárása alapján.

PAVEMENT RECONSTRUCTION IN 
VESZPRÉM AND FEJÉR COUNTIES

 Following successful tendering in a 
public procurement procedure managed 
by road operator Magyar Közút Nonprofit 
Zrt., Colas Út has been assigned to carry out 
roadwork on four stretches in northwestern 
Hungary. Road 84116 in Veszprém County 
runs between Main Road 8 and the 
intersection with Road 8403 in the village 
of Iszkáz. The complete renovated stretch is 
5,725 metres long, 725 metres of which falls 
within built-up areas. In terms of technology, 
the renovation calls for the reinforcement of 
the pavement with cold remix of a thickness of 
17 cm with an added 7 cm of 0/22 aggregates, 
followed by two layers of asphalt with a 
total thickness of 8 cm. The other section 
in Veszprém County is marked 7317, which 
starts out at Nyirád, and winds toward Tapolca 
for a length of 6.9 km. The reconstruction 
entails pavement reinforcement with cold 
remix technology at a thickness of 17 cm, to 
be covered by two asphalt courses. In Fejér 
County, the situation is somewhat special, 
since the two sections to be renovated are 
located on the same road, but are covered 
by separate contracts. One section – 542 m 
in length – on Road 8106 is located entirely 
within the village of Etyek. We are required to 
profile the existing pavement by milling, and 
to reinforce road bed with 4+4 cm of hotmix. 
All 5,916 metres of the other segment can be 
found outside built-up areas between Etyek 
and Alcsútdoboz. In addition to profiling and 
installing the two asphalt layers, the entire 
pavement needs to be replaced in some spots: 
this involves the laying of a further 5-cm-thick 
asphalt sheet below the wearing and binding 
courses. In addition, the scope of our work 
also includes renovating two engineering 
structures on the section. The overall value of 
the investment amounts to HUF 1.987 billion, 
and we are expected to wrap up the entire 
assignment before the onset of winter.

A NÉGY ÚTSZAKASZON 
KÖZEL HÚSZ 

KILOMÉTERNYI 
BURKOLATFELÚJÍTÁST 

VÉGZÜNK. 

között. Ez az egész szakasz külterületen 
van 5916 méter hosszban. A burkolat 
profilba marása mellett itt is két réteg 
aszfalttal erősítjük meg a burkolatot, 
illetve lokálisan pályaszerkezet-cserét is 
el kell végeznünk, itt egy további 5 centi-
méteres aszfaltréteget kell beépítenünk 
a kötő- és kopóréteg alá. A mi feladatunk 
a szakaszon található két műtárgy felújí-
tása is. A beruházás összértéke 
1 milliárd 987 millió forint, s mindegyik 
út esetében a téli útüzem előtt be kell 
fejeznünk a felújítási munkákat. 
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A projekt keretében felújítjuk, 
megépítsjük a kapcsolódó járdákat, ke-
rékpárutakat is. A konzorciumi megosz-
tásnak megfelelően Colas Út Zrt. végzi 
az aszfaltmarási, remix technológiájú 
burkolatalap-építési és az aszfaltozási 
munkákat.

ÚTFELÚJÍTÁSOK
SZOMBATHELYEN

Generálkivitelezőként először dolgozik a Colas Út a Vas 
megyei székhelyen, ahol hét utca felújítását nyertük el. 

ROAD RECONSTRUCTIONS IN SZOMBATHELY

    For the first time ever, Colas Út is 
working as a general contractor in the capital 
of Vas County, where the company has been 
assigned with refurbishing seven streets. The 
local government of Szombathely conducted a 
tender for the renovation of several roads in the 
city, and we submitted a bid jointly with Alpok 
Terra Kft. Our offer was found to be favourable, 
thus we were tasked with rebuilding seven streets 
in five phases for a bid of HUF 652 million, out of 
which Colas Út has a 56% share. 
As a non-negotiable requirement of the tender, 
5% of milled-up asphalt must be recycled and 
used in mixtures installed during the project, 
which led us to choose cold remix technology 
for reinforcing the pavement in five of the 
seven streets. Notably, the urban environment 
poses several difficulties in connection with 
the construction works: curbs, manhole covers 
and green areas must be protected, while local 
business- and homeowners must be provided 
with access to their properties at all times. 
Similarly, traffic to plants on Vépi Rd must not be 
obstructed. Besides the road bed, this project 
also covers the renovation of sidewalks and bike 
paths in the streets in question. In line with the 
breakdown of tasks within the consortium, Colas 
Út is to carry out pavement-milling, cold remix 
pavement reinforcement, and asphalting works.

Szombathely megyei jogú város önkor-
mányzata pályázatot írt ki belterületi utak 
felújítására, amelyre az Alpok Terra Kft.-
vel konzorciumban adtunk ajánlatot. A hét 
utca öt részletben való felújítását siker-
rel elnyertük 652 millió forint értékben, 
amelyből a Colas Út Zrt. részesedése 
56 százalék. Pályázati előírás volt, hogy 
a felmart aszfalt mennyiségének öt szá-
zalékát jelen beruházás keretein belül az 
aszfaltkeverékben kell újra hasznosítani, 
ezért az elnyert hét utcából ötben a 
burkolatalap megerősítését hideg remix 
eljárással végezzük. Itt a kivitelezési 
munkát nehezíti a városi környezet: 
a szegélyek, akna fedlapok, parkok és 
a lakók közlekedésének biztosítása. 
A Vépi úton lévő üzemekhez való 
bejutást szintén biztosítanunk kell. 

FŐBB MENNYISÉGEK:

MARÁS: 5300 m3

REMIX: 22 000 m2

ASZFALT: 11 300 t

szöveg: Zombory László
fotó: Zombory László

szöveg: Oláh Péter
fotó: Szabó Máté

BACK TO BUSINESS ON THE 
M4 SZOLNOK BYPASS

   In late March 2015,  ongoing 
works on the Szolnok bypass section 
of the M4 motorway were suddenly 
terminated. In hope of being selected as 
the contractor once again, we have been 
waiting for the project to be re-launched 
ever since. Finally, a call for tenders was 
published in the spring of 2018, although 
with major changes to the technical 
scope. Due to complications surrounding 
the re-commencement, the tendering 
phase took longer than usual, but we 
ultimately signed a contract with the 
National Infrastructure Development 
Agency in May 2019. The works – 
performed jointly with our consortium 
partner, Duna Aszfalt Kft. – are worth 
approximately HUF 68 billion, and we 
have 30 months to wrap up the job. 
From the 18.6-kilometre-long section, 
we undertook to build the first 6 km 
adjacent to the fork interchange, the last 
4 km of the stretch, as well as the largest 
bridge of the section, which crosses the 
Zagyva river with a 168-metre-long span.
We took possession of the site on 12 July, 
and with no time to waste, immediately 
kicked off preparatory earthworks and 
bush clearing to be able to commence 
the more time-consuming tasks as 
soon as possible. Simultaneously, the 
inspection of existing structures has 
begun, with special attention to any 
potential corrosion on the previously-
installed steel structures of the Zagyva 
bridge. In order to enable construction 
works to proceed faster in the autumn, 
we began establishing haulage routes in 
August 2019, while making preparations 
for manufacturing steel components for 
the Zagyva bridge. We are definitely in for 
a busy and exciting 2-and-a-half years. 
 

Az M4-es autópálya Szolnokot elkerülő szakaszának építése 
évek óta szünetelt, idén azonban újra felzúgtak a munkagépek. 

ISMÉT MUNKÁBAN 
AZ M4-ES SZOLNOKI ELKERÜLŐN

2015. március végén az akkor már 
folyamatban levő M4-es autópálya 
Szolnokot elkerülő szakaszának építését 
a megrendelő leállította. Azóta reméltük, 
hogy a munka újraindul majd, és mi is részt 
vehetünk benne, 2018 tavaszán pedig 

meg is jelent a kiírás a műszaki tartalom 
jelentős változásával. A korábbi korona-
szélességeket egységesen 26,6 méterre 
szűkítették, változtak a pályarétegrendek, 
illetve bevonták a projektbe a korábban 
M4–M8-as csomópontként feltételezett 
leágazást is, biztosítva az épülő M4-es 
gyorsforgalmi út folytonosságát.
Az újraindítás nehézségei miatt a 
pályázási folyamat lassabban haladt, ám 
végül idén májusban szerződést kötöttünk 
a NIF Zrt.-vel. A kivitelezést konzorciumi 
partnerünkkel, a Duna Aszfalt Kft.-vel 
végezzük 30 hónapos határidővel, összér-
téke közel 68 milliárd forint. Az összesen 
megépítendő 18,6 kilométeres szakaszból 
az elválási csomópont első 6 kilométerét 
és a szakaszt lezáró 4 kilométert fogjuk 
építeni, kiegészítve a szakasz legnagyobb, 
168 méter hosszú Zagyva-hídjával.
Július 12-én történt meg a munkaterület 
átadása, ezt követően azonnal nekiláttunk 
a terület rendezésének, gaztalanításának, 
hogy mihamarabb megkezdhessük a 
tényleges kivitelezést. Ezzel párhuzamosan 
elindult a meglévő szerkezetek felülvizs-
gálata, különös tekintettel a Zagyva-híd 
meglevő acélszerkezeti elemeinek 
korróziós állapotára. Jelentős tervezési, 
engedélyezési feladatainkban a főtervező 
Roden Kft. van segítségünkre. 2019 
augusztusában sikeresen megkezdtük a 
szállító utak kiépítését, illetve a Zagyva-híd 
acélszerkezetének gyártás-előkészítését, 
hogy ősszel a kivitelezési munkák gyor-
sabb ütemben tudjanak haladni, hiszen 
sűrű és izgalmas két és fél év áll előttünk. 



POSZRONYA DÓRA 
® ÉPÍTÉSVEZETŐ
COLAS KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ
Dóra 2006-ban kezdett dolgozni az 
Alterránál, majd tíz évvel később a Köz-
lekedésépítőnél folytatta a munkát, ahol 
nagy létesítmények építésén vett részt. 
Két kisfia minden idejét lefoglalja, de 
hobbija az utazás, kirándulás, fotózás – 
a kicsikkel együtt. 

BEKES CSABA
® KIR-MIR VEZETŐ
COLAS ALTERRA 
Csaba 23 éve kezdett az Alterránál 
művezetőként, ma KIR-MIR vezetőként 
dolgozik. Három fiú édesapja, az egye-
temista és a középiskolás mellett egy 
általános iskolás gyermeke is van. 
Szabadidejében szívesen szerel, 
barkácsol.



FELVÁRI PÉTER
® INFORMATIKUS
COLAS HUNGÁRIA 
Péter immár tíz éve erősíti a Colas IT 
csapatát: főbb feladata a felhasználók 
napi problémáinak megoldása, a hibák 
elhárítása, emellett az informatikai 
beszerzések intézése. Szabadidejét 
családjával, két gyermekével tölti, ezen-
kívül szeret barkácsolni, és saját erőből 
megoldani az otthon felmerülő dolgokat. 

KOSÁRKÓ BRIGITTA
® ADMINISZTRÁTOR
COLAS ÉSZAKKŐ 
2017 júliusa óta dolgozik Brigitta a 
Colas Északkőnél adminisztrátorként. 
Kezdetben a gazdasági osztály munkáját 
segítette, 2018 novemberétől pedig 
titkársági feladatokat lát el. Szabadidejé-
ben szívesen kirándul és biciklizik.   



NAGY GÁBOR
® VÁLLALKOZÁSI CSOPORTVEZETŐ 
COLAS-BAYER 
Gábor 12 éve dolgozik a Colas-Bayernél 
és elődeinél, korábban vezető kalkulátor-
ként, jelenleg vállalkozási csoportvezető-
ként. Mivel a hobbija a kerékpározás, az 
irodába is biciklivel jár húsz kilométerre 
lévő otthonukból. Esténként felesége, 
17 éves fia és két szálkás szőrű 
tacskója várja haza.

FARKASFALVI-UGRONNÉ 
LATÓCZKI ANNAMÁRIA
® EGYSÉGVEZETŐ
COLAS TECHNOLÓGIA 
Annamária 2018 tavasza óta dolgozik a 
dunaharaszti egység vezetőjeként. Bár 
hobbijának tekinti a munkáját, amennyi 
ideje marad két fia nevelése mellett, szí-
vesen tölti sporttal: kézilabdázik, focizik, 
túrázik, fut. Barkácsol is, de szereti a 
csendet és nyugalmat.   



  
CSABA BEKES, EMS/QMS MANAGER
® COLAS ALTERRA 
Csaba started his career at Alterra as a 
foreman 23 years ago, and he currently 
works as the firm’s EMS/QMS manager. 
He is a father of three boys who attend 
university, secondary school and primary 
school, respectively. In his free time, 
Csaba loves DIY and fixing things around 
the house.

DÓRA POSZRONYA, SITE MANAGER
® COLAS KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ
Dóra came to Alterra in 2006, and was 
reassigned to Közlekedésépítő 10 years 
later to participate in the implementation 
of large-scale projects. Although her two 
sons take up most of her time, her hobbies 
include travelling, hiking and photography – 
together with the little ones.

PÉTER FELVÁRI, IT ADMINISTRATOR
® COLAS HUNGÁRIA
Péter has been an important member of 
the Colas IT team for 10 years: his main 
duties are to troubleshoot any problems 
that arise and to solve issues encountered 
by users, but he also manages IT-related 
procurements. He prefers to spend his time 
off with his family, especially with his two 
children, and he also loves to find his own 
solutions to problems around the house.

BRIGITTA KOSÁRKÓ, ADMINISTRATOR
® COLAS ÉSZAKKŐ
Brigitta has been working at Colas Északkő 
as an administrator since July 2017. 
Initially, she was hired to support the 
activities of the financial department, but 
she has been entrusted with secretarial 
duties since November 2018. When not in 
the office, she loves hiking and cycling.

ANNAMÁRIA FARKASFALVI-UGRONNÉ 
LATÓCZKI , UNIT MANAGER
® COLAS TECHNOLOGY   
     DIRECTORATE  
Annamária has been overseeing the 
Dunaharaszti Unit since the spring of 2018. 
Although she considers her job to be her 
hobby, any time she has left after taking 
care of her two sons is devoted to sports: 
namely handball, football, hiking and 
running. In addition, Annamária likes DIY, 
but she is also fond of peace and quiet.      

GÁBOR NAGY, CONTRACTING TEAM 
MANAGER
® COLAS-BAYER 
Gábor has spent the past 12 years at 
Colas-Bayer and its legal predecessors 
– previously, he was employed as chief 
estimator, and he currently works as a 
contracting team manager. As his main 
hobby is cycling, he rides a bike to the 
office from his home, which means 
2x20 km each day. In the evenings, he 
spends time with his wife, 17-year-old son 
and two wire-haired dachshunds. 

PÉTER ERNYEY, SITE MANAGER
® COLAS ÚT 
Péter has been with the Veszprém 
Engineering Unit of Colas Út for 6 years, 
and he takes a lot of pride in being trusted 
with site management duties, which he has 
taken on since January of this year. 
Apart from his job, he lives for his family: 
Péter and his wife are expecting their 
second daughter this autumn. 

OUR COLLEAGUES

ERNYEY PÉTER 
® ÉPÍTÉSVEZETŐ

COLAS ÚT
Hat éve dolgozik Péter a Colas Út veszp-

rémi mérnökségén, s nagyon büszke 
rá, hogy ez év januárjától építésvezetői 
feladatokat is elláthat. Munkája mellett 

családja a legfontosabb számára, máso-
dik kislányukat őszre várják. 
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BEMUTATKOZIK A COLAS-BAYER

DEBRECENI CONTINENTAL 
KIVITELEZŐI CSAPATA

INTRODUCING COLAS-BAYER: 
THE CONTINENTAL TEAM

szöveg: Lukvár Barbara
fotó: Nagy Balázs

Debrecen Déli Ipari Parkjában a csúcska-
tegóriás létesítmény első ütemét a 
Colas-Bayer Zrt. építi. A zöldmezős beru-
házás kivitelezése a végéhez közelít, ami 
a projektért felelős csapat jól szervezett, 
elkötelezett munkájának köszönhető. 
Turi Zsolt főmérnök irányítása alatt a 
csapat könnyedén veszi az eléjük gör-
dülő akadályokat. A MEP csoportból Pál 
Ferenc gépész-elektromos üzletágvezető 
irányítása alatt Vígh Attila elektromos 
építésvezető, Kalmár Péter és Koncz Jó-
zsef épületgépész építésvezetők segítik a 
munkát. Markó Péter fő-építésvezetőként 
fogja át az épületkomplexum építési 

munkálatait Mártha Zoltán és Murányi 
József építésvezetők támogatását élvez-
ve. A munkálatok befejezéséhez közeled-
ve Nagy Csaba termelési igazgató méltán 
lehet büszke a csapat munkájának ered-
ményére. A projekten dolgozó további 
kollégák: Kerek-Jászovics Anita contract 
manager, Hegedűsné Kocsis Ildikó mű-
szaki előkészítő, Gál Zoltán, Rédli Zsolt 
művezetők, Gál Zoltán pénzügy, Egey 
Tamás technológus, Nagy Fanni projekt-
asszisztens.  A projekt nem készülhetett 
volna el az elkötelezett csapat nélkül, 
ezúton is köszönjük mindannyiuknak a 
kitartó és profi munkát.

  Colas-Bayer Zrt. is currently building a first-

class facility in Debrecen's Southern Industrial Park. 

The greenfield investment is already in the home 

stretch, owing to the devoted, superbly-organised 

work of the project team. 

Under the management of chief engineer Zsolt Turi, 

the group has been effortlessly tackling each issue 

as it arises. Representing the MEP division, mechan-

ical/electrical branch manager Ferenc Pál makes 

sure things are running smoothly, while he is assisted 

by the site manager for electrical works, Attila Vígh, 

and the site managers for mechanical works, Péter 

Kalmár and József Koncz. As the chief site manager, 

Péter Markó oversees the construction works of 

the complex, relying on support from site managers 

Zoltán Mártha and József Murányi. Nearing the end 

of the undertaking, production director Csaba Nagy 

has every right to be proud of the team’s outstanding 

performance. Oher colleagues working on the project 

are contract manager Anita Kerek-Jászovics, assis-

tant engineer Ildikó Hegedűsné Kocsis, foremen 

Zoltán Gál and Zsolt Rédli, financial administrator 

Zoltán Gál, technologist Tamás Egey, and project 

assistant Fanni Nagy.  A hat-tip to all of them for their 

commitment and tireless work.

  A CSAPAT TAGJAI:    
A KÉPEN BALRÓL JOBBRA:

GÁL ZOLTÁN
KEREK-JÁSZOVICS ANITA
NAGY FANNI 
MARKÓ PÉTER 
HEGEDŰSNÉ KOCSIS ILDIKÓ 
MÁRTHA ZOLTÁN 
MURÁNYI JÓZSEF 
RÉDLI ZSOLT
GÁL ZOLTÁN
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kerékpárút alatti sajtolás. Előtte sajto-
lással nem foglalkoztak, de az élet úgy 
hozta, hogy meg kellett tanulniuk ezt a 
technológiát is. Mellette az átemelők 
gépészeti munkáiba is belekóstoltak: 
nagyon sok gázvezeték, távhővezeték 
és vízvezeték-építésen dolgoztak.
Jelenleg is gázvezetéket építenek a 
Liget projekt keretében, ahol éppen 
csak egy szusszanásnyi szabadidejük 
van a munka közben.

dolgozik itt, jelenleg az igazgatóságon a 
Koczka-brigád a legnagyobb létszámú. 
Klajzovics Tibor és Hajdú Mihály 2000 
körül csatlakozott a csapathoz, 2010 
körül pedig Borbíró György és Kun 
János lett a tagja. Torda-Molnár István 
2011-ben érkezett, Zilai Csaba pedig 
nemrég csatlakozott mint visszatérő 
kolléga. Immár 29 éve vezeti János a 
brigádot, érti és szereti is a munkáját. 
Nem volt még soha balesete, egyetlen 
koccanás sem. Nem tartja egysíkúnak 
a munkát, hiszen szinte minden adódó 
feladatot elvégeznek, nem csak hegesz-
téssel foglalkoznak. Sokszor maguknak 
kell kitalálniuk, hogyan oldjanak meg 
egy feladatot, így mindig tanulnak vala-
mi újat. És bár a csővezetéket az esetek 
többségében eltakarják, az elkészült 
munka mindig nagy öröm. János arra tö-
rekszik, hogy mindig pontosan, precízen 
mérjenek, vágjanak és köszörüljék a 
csöveket, hiszen a hibahatáruk
1 milliméter környékén van. Ha nem ké-
szítik elő gondosan a csővégeket, nem 
fog menni a hibátlan hegesztés sem. 
Általában minden varratukat röntgennel 
ellenőrzik, így nem végezhetnek hanyag 
munkát: a hibát mindenképp javítani 
kell, így a brigád azt vallja, jobb első 
nekifutásra kifogástalanul elvégezni. 
Az elmúlt néhány évtizedben nagyon 
sok helyen dolgozott a csapat, de talán 
a legemlékezetesebb a BKISZ III. Duna 
alatti átsajtolás, valamint a parton a 

szöveg: Bekes Csaba
fotó: Bekes Csaba

  A BRIGÁD TAGJAI:    
A KÉPEN BALRÓL JOBBRA:

KUN JÁNOS
KOCZKA JÁNOS
TORDA-MOLNÁR ISTVÁN
BORBÍRÓ GYÖRGY
HAJDÚ MIHÁLY
ZILAI CSABA
KLAJZOVICS TIBOR 
SZALAI ISTVÁN

BEMUTATKOZIK 

A KOCZKA-BRIGÁD

A nyolcfős csapat a Colas Alterra 1-es 
igazgatóságának legnagyobb létszámú 
brigádja, vezetője 29 éve dolgozik a 
cégcsoportnál. Koczka János, a brigád 
vezetője 1990-ben érkezett a 
Colas Alterra jogelődjéhez, a Közmű- és 
Mélyépítő Vállalathoz, két évvel később 
pedig brigádvezetőnek nevezték ki. 
A brigád jelenleg egy több építésveze-
tőségből összekovácsolódott csapat: 
hegesztőkkel, lakatosokkal, betonacél-
szerelőkkel. Bár az eredeti brigádból 
a vezetőn kívül már csak Szalai István 

INTRODUCING COLAS ALTERRA'S 
KOCZKA-TEAM

  Brigade leader János Koczka (after 
whom the group is named) was hired by the 
legal predecessor of Colas Alterra, Közmű és 
Mélyépítő Vállalat (Public Utility and Civil Engi-
neering Company), in 1990, and was promoted 
to his current position just 2 years later. The 
current line-up of the team includes welders, 
metalworkers and steel fixers coming from mul-
tiple divisions of the firm. Although all members 
have been replaced throughout the years with 
the exception of the leader and István Szalai, 
the Koczka brigade is currently the largest crew 
at the Directorate. Tibor Klajzovics and Mihály 
Hajdú joined the squad around the year 2001, 
while György Borbíró and János Kun became 
members around 2010. István Torda-Molnár ar-
rived in 2011, and Csaba Zilai recently made his 
return to the team. János has been in charge of 
the brigade for a staggering 29 years, and he is 
truly fond of his job. He has never been involved 
in an accident, not even the slightest fend-
er-bender. In his opinion, their line of work is not 
at all monotonous, as they have to deal with all 
kinds of tasks in addition to welding. Quite often, 
they have to figure out new ways of tackling a 
challenge, which means they keep learning new 
tricks. In the past decades, the team has turned 
up at many different job sites, but the most 
memorable is perhaps a pipe-jacking operation 
under the Danube, which was an essential part 
of the Budapest Complex Integrated Sewage 
Project. Prior to that, they had no experience 
with pipe jacking, but they had no problem mas-
tering the new technique. The brigade also got a 
taste of mechanical works on transfer stations, 
and they were involved in a multitude of gas-, 
water- and district heating line construction 
projects – including their current assignment, 
which requires the team to build a gas line as 
part of the Liget Project in Budapest.
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a Csepeli Központi szennyvíztisztító 
telep építése és LEGO-gyár építése 
Nyíregyházán. Jelenleg a Bécsi úton 
folyó csatornarekonstrukciós munkákon 
dolgozom. 

Szerinted miért szeretnek veled dolgozni a 
munkatársak?
Talán azért, mert néhány évtizednyi 
gyakorlattal a hátam mögött tudom, 
hogy ha pontos munkát végzek, azzal 
rengeteg kézi munkától kímélem meg a 
kollégákat. Valamint nyugodtan, meg-
fontoltan dolgozom, mert kapkodással, 
vagy egy rossz mozdulattal nagyon sok 
bosszúságot okoznék a velem dolgo-
zóknak.

Várod már a nyugdíjat? Milyen terveid 
vannak? 
Igen, várom már, számításaim szerint 
három év van még hátra addig. Vannak 
megvalósítandó terveim, melyeket csak 
akkor tudok végrehajtani, ha már nem 
kell ingáznom. Szeretnék többet fog-
lalkozni a kertemmel, és azt is várom, 
hogy többet legyek a családommal, 
főleg a négy szép unokámmal.

téséhez vásároltak egy O&K MH6-os 
gumikerekes kotrót. Ez a gép valódi 
korszerűsítésnek számított, ugyanis a 
vezérlése már elektronikus volt és csak 
a botkormányokat mozgatva kellett 
kezelni. Kevesebb fizikai munkával járt 
a kezelése, és sokkal pontosabban 
lehetett vele dolgozni. Jelenleg egy új 
VOLVO 180-nal dolgozom.

Milyen nagyobb projekteken dolgoztál?
Az elmúlt néhány évtizedben nagyon 
sok helyen dolgoztam, talán a legna-
gyobbak közé tartozik a Kőbányai úti 
és a Szegedi főgyűjtőcsatorna építése, 

munkásként dolgoztam, majd a cég 
beiskolázott gépkezelőnek. Debrecen-
ben elvégeztem az iskolát, sikeresen 
levizsgáztam, és nehézgépkezelőként 
folytattam a munkámat.
Az első gépem egy EO-2621-es kotró 
volt, ami egy Belorus traktorra szerelt 
árokásó szerelékből és tolólapból 
állt. 1978-ban egy Poclain 80-as 
forgófelsővázas kotróra ültem át, amely 
hatalmas fejlődés volt az akkori gép-
parkhoz képest. Azután 1989-től egy 
Poclain 75-ös forgókotróval dolgoztam 
néhány évig. 1993-ban kifejezetten 
a Kőbányai úti főgyűjtőcsatorna épí-

FORTY-FIVE YEARS AT COLAS

  Colas Alterra Utility Directorate's heavy 

machine operator, Ferenc Lénárt

Ferenc has been working as a heavy machine 

operator at Colas Alterra since January 1974, 

and this 45-year-long connection makes him 

the company’s longest-serving employee. He 

is married with two adult children and four 

grandchildren. As far as hobbies go, he is fond 

of sports, especially football – whenever the 

opportunity arises, he joins the team to play a 

half or two. 

What brought you to Alterra in the first place?

With some help from a friend of mine, I 

managed to get a job at the company, which 

was known as Közmű és Mélyépítő Vállalat 

(Public Utility and Civil Engineering Company) 

at the time. Initially, I worked as an unskilled 

labourer, but then the firm backed me in getting 

my qualification as a machine operator. I will 

never forget my first piece of equipment, which 

was an EO-2621 backhoe – basically a bucket 

attachment and a blade fitted to a tractor made 

in Belarus. Since then, I have been operating 

a number of machines, like the O&K MH6 

wheeled excavator purchased for building the 

main collector at Kőbányai Rd. that already had 

electronic controls. At the moment, I’m working 

with a brand new Volvo 180 loader. 

What were the biggest projects you have taken part 

in? In the past couple of decades, I have worked 

on numerous sites, but the most notable 

projects were perhaps the construction of the 

main collectors in Szeged and on Budapest’s 

Kőbányai Rd, the Central Sewage Treatment 

plant on Csepel Island, and the construction of 

the Nyíregyháza LEGO plant. 

Why do you think your colleagues like working 

with you? Maybe because I have decades of 

experience under my belt, and I know that doing 

my job right will save them from having to do a 

lot of manual labour.

Are you looking forward to retirement? What are 

your plans? Indeed, I’m looking forward to it. I 

would like to devote more time to my garden, 

and I can’t wait to spend more time with 

the family, especially with my four beautiful 

grandkids.

45 ÉV A COLASNÁL

Lénárt Ferenc 1974 januárja óta dol-
gozik a Colas Alterra Zrt.-nél nehézgép-
kezelőként, ezzel a 45 évvel pedig ő a 
társaság leghosszabb munkaviszonnyal 
rendelkező munkavállalója. Ferenc 
házas, két felnőtt gyermeke, s most 
már négy unokája van. Hobbija a sport, 
legfőképpen a fociért rajong, és ha 
lehetősége van, beáll a csapatba rúgni 
a bőrt. 

Hogyan kerültél az Alterrához?
Egy barátomon keresztül kerültem az 
akkor még Közmű és Mélyépítő Válla-
lathoz. Az első időszakban betanított 

Lénárt Ferenc
a Colas Alterra Közmű Igazgatóságának nehézgépkezelője

szöveg: Bekes Csaba
fotó: Bekes Csaba
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gos zajok által okozott károkon azonban 
nem. A hallókészülék ilyenkor nem kínál 
megoldást, mert a hallószerv bizonyos 
részei mechanikai roncsolódásnak 
vannak kitéve, így hiába érkezik meg az 
információ (hang), nincs, ami továbbítsa 
vagy fogadja azt. Ennek szellemében a 
munkakörökhöz kapcsolódóan igyekez-
tünk kialakítani a programokat. 
A termelésben és kivitelezésben dolgo-
zó munkatársaknak egy előadás kere-
tében mutattuk be a hallásvédő egyéni 
védőeszközök megfelelő használatát, 
különböző védőeszközök kombinálásá-
nak eredményét egy zajszintméréssel 
bezárólag. A központban dolgozó 
kollégák esetén a zajok pszichológiai 
hatásaira igyekeztünk nagyobb hang-
súlyt fektetni két előadás és egy rövid, 
opcionális meditáció keretein belül.

munkavállalója egyaránt érintett. A han-
gok által keltett rezgések folyamatosan 
hatnak az életminőségünkre, befolyá-
solhatják a kommunikáción keresztül az 
emberi kapcsolatainkat, fizikai fájdal-
mat és legszélsőségesebb esetben akár 
halált is okozhatnak. Fontos kiemelni 
a pszichológiai hatásokat is: a zajok 
dekoncentráltságot, ingerlékenységet 
és egyéb egészségügyi problémákat 
idézhetnek elő. Miért is igazán fontos 
foglalkoznunk a zajjal? Érzékszerveink 
romlása közül a hallószervi károsodás 
az egyik olyan terület, amelyen az 
orvostudomány még nem tud segíteni. 
Nem összekeverendő az időskori 
hallásromlás a zajok által okozott 
károsodással: ha a hallásunk a korunk 
miatt válik gyengébbé, azon a jelenlegi 
technológiákkal lehet segíteni, a han-

hasznos lehet munkájuk során, vagy 
akár a mindennapi életben. A Colas 
Északkő kollégái számára augusztus 
végén szerveztük meg a rendezvényt. 
Az idei téma különlegessége abban 
rejlik, hogy a cégcsoport minden egyes 

pesten a Bécsi úton és a központban. 
A Colas Alterra, Colas Hungária, Colas 
Közlekedésépítő, Colas Út és Colas-
Bayer kötelékében dolgozó munkatár-
sainknak szerveztünk programokat és 
próbáltunk olyan tudást átadni, amely 

ZAJVÉDELEM 

A SAFETY WEEKEN
DANGERS OF NOISE IN FOCUS AT 
THIS YEAR’S “SAFETY WEEK”

   In line with company traditions, 
besides the scorching heat summer 
also ushers in Safety Week to call our 
attention to a “silent” killer unknown to 
many of us.
This year’s safety-oriented event – or-
ganised for 24 -29 June – focused on 
alerting colleagues to the dangers associ-
ated with noise at five locations: Budaörs, 
Dunaharaszti, Dormánd, as well as Bécsi 
Rd. and the company headquarters in 
Budapest. Programmes were organised 
for co-workers employed by Colas Alterra, 
Colas Hungária, Colas Közlekedésépítő, 
Colas Út and Colas- Bayer to familiarize 
them with information they might find 
useful on the job or in everyday life. 
Colleagues at Colas Északkő had a 
chance to take part in Safety Week at the 
end of August. Why is dealing with noise 
so crucial in the first place? Damage to 
our auditory system cannot be repaired 
by modern medical sciences. However, 
hearing loss from old age should not 
be confused with damage inflicted by 
excessive noise: if our hearing starts to 
fade with age, current technologies can 
provide a solution, but the same cannot 
be said about hearing loss due to noise 
exposure. With that in mind, we strove to 
adapt the Safety Week presentations to 
each job position. Colleagues working in 
production and construction sites attend-
ed sessions in which they were familiar-
ised with the importance and proper use 
of hearing safety gear and the results of 
combining various pieces of PPE, which 
was demonstrated by measuring noise. 
As for employees working at company 
headquarters, we attempted to place 
emphasis on the psychological effects of 
noise with the help of two presentations 
and a brief, optional meditation class.

A hagyományoknak megfelelően az idei nyár az égető hőség mellett 
magával hozta a Safety Weeket is, hogy felhívja figyelmünket egy 
sokak által nem ismert, „csendes” gyilkosra.

A zajok jelentette veszélyekre igye-
keztünk kollégáink figyelmét felhívni 
a június 24. és 29. között szervezett 
Safety Weeken, négy napon keresztül, 
összesen öt helyszínen: Budaörsön, 
Dunaharasztiban, Dormándon, Buda-

szöveg: Csányi András
fotó: Nagy Balázs
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A Cseh Köztársaság fővárosát Száztornyú 
városnak vagy Aranyvárosnak is nevezik, 
ez utóbbi pedig egészen biztosan nem 
túlzó, ha a város számtalan értékes kin-
csét, történelmi emlékét nézzük. Íme pár 
kihagyhatatlan látnivaló.

MEETING POINT: PRAGUE

 TALÁLKOZÁSI PONT:

PRÁGA

KÁROLY-HÍD

A Moldva fölött átívelő 516 méter hosszú építmény Európa 
egyik legrégebbi hídja. Alapkövét maga IV. Károly német-
római császár helyezte el, építése 45 évig tartott. Bár a híd 
ma az ő nevét viseli, 1870 előtt csupán Kőhíd néven emle-
gették. Az egész világon egyedi a rajta lévő szobrok száma: 
összesen 30 alkotást helyeztek el a hídon. 

NEMZETI KÖNYVTÁR

Bár Csehországban már évek óta megvannak a 
tervei egy új, modern nemzeti könyvtárnak, az 
még nem készült el, ezért a címet még a korábbi 
barokk stílusú könyvtár őrzi, mely a prágai 
Klementinum épületegyüttesben található, mely-
nek története a 11. századig nyúlik vissza. Ma a 
világ tíz legszebb könyvtára között tartják számon.

SZENT VITUS-SZÉKESEGYHÁZ

A székesegyház Csehország legfontosabb temploma, 
cseh királyok nyughelye, egyúttal a gótikus, illetve 
neogót stílus kiváló építészeti példája. Nem csak 
maga az épület, de szobrai is igen értékesek: egyedi-
ek, ötletesek, formabontók. Vízköpői az esővizet veze-
tik távol a falaktól, ezenkívül a kor kőfaragó mesterei 
groteszk humorának is emléket állítanak.

TÁNCOLÓ HÁZ

A Táncoló ház Prága kevés huszadik századi látnivaló-
jának egyike, a világhírű Frank Gehry és a cseh Vlado 
Milunic építészek munkája. A helyén álló lakóházat 
még a második világháborúban bombázták le, a telek 
sokáig üresen állt, majd 1996-ra felépült ez a beszé-
des nevű, hamar híres látványossággá lett épület, 
mely irodáknak, étteremnek ad otthont.

  The capital of the Czech Republic is also known as the “City of a Hundred Spires” 

or the “Golden City” – and considering the town’s cavalcade of priceless treasures and 

historic monuments, the latter is clearly not an overstatement. In light of reputation, we 

have made an attempt to give you a list of the most unmissable sites. 

The 516-metre-long Charles Bridge over the Vltava river is one of Europe’s oldest bridg-

es. Its 45-year construction started under the auspices of none other than Holy Roman 

Emperor Charles IV. Despite the structure bearing his name today, it was simply known 

as the “Stone Bridge” until 1870. As a highly distinctive feature, the spans of the bridge 

were decorated with 30 different statues. As the resting place of several Bohemian 

kings and a prime example of gothic and neo-gothic architecture, the St. Vitus Cathe-

dral is Czechia’s most important church. Besides the building itself, its statues are 

unique, nimble and unconventional. Representing one of Prague’s few attractions from 

the 20th century, the so-called Dancing House is a masterpiece from the world-famous 

Canadian architect Frank Gehry and his Czech colleague, Vlado Milunić. The residential 

building that once stood at the site was bombed out during World War II, the plot left 

vacant for several decades before the Dancing House was completed in 1996, and be-

came an instant hit among tourists. Although plans have long existed for a new, modern 

national library in the Czech Republic, the project has not reached the phase of realisa-

tion yet. For the time being, the title is held by the old, baroque-style library located in 

the capital’s Klementinum building complex. Its history dates back to the 11th century, 

and it is considered to be among the world’s 10 most exquisite libraries.
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Az Európában egyedülállónak számító 
sporteseményt immár második alkalom-
mal szervezték meg, ráadásul idén egy 
háromfordulós sorozat nyitó állomása 
volt a májusi verseny. 
A rendezvény helyszínét ezúttal is Mária-
nosztra település és a Colas Északkő 
szobi andezitbánya különleges, extrém 
környezete biztosította, ami valóban 
utánozhatatlan kihívás a futóverseny és 
a kerékpársport szerelmeseinek. 
A szervezők idén két versenyszámban 
várták a vállalkozószelleműeket: futás 
és mountain bike kategóriákban. 
Különböző akadályokkal nehezített terü-
let fogadta a versenyzőket, hiszen mun-
kagépek, rámpák, kötélhálók, palánkok, 
mocsárárkok között mérhették össze 
felkészültségüket, tudásukat, mely 
megismételhetetlen élményt nyújtott a 
megmérettetés során. 
A viadal ezúttal is pénzdíjas volt: 
mindkét versenyszámban díjazták az 
első három helyeztettet. Az eseményen 
könnyűzenei koncertek és gyermek-
programok is várták a résztvevőket, 
kísérőiket és minden érdeklődőt, szur-
kolót. Mindenkinek gratulálunk az elért 
eredményéhez és kitartásához!

Magyarország északi részén, a Börzsöny hegység ölelésé-
ben egy több millió éve kialakult vulkán kellős közepén 
rendezték meg a Minekraft Challenge sportversenyt.

EXTRÉM SPORTESEMÉNY 
A BÖRZSÖNYBEN

EXTREME SPORTING EVENT 
IN THE BÖRZSÖNY

  The company's recent “Minekraft 
Challenge” took place in the embrace of the 
Börzsöny Mountains in the north of Hungary, 
right in the middle of a volcano formed millions 
of years ago. The race, which is perhaps unique 
on the entire continent, was organised for the 
second time this year. Held in May, the event 
constituted the opening stage of a three-round 
series. As previously, the village of Márianosztra, 
and the Szob andesite mine of Colas Északkő 
provided a special, extreme backdrop for the 
venue, which posed an unparalleled challenge 
for running and cycling aficionados alike.
In 2019, the organisers awaited entries in two 
separate events: running and mountain biking. 
Competitors faced a wide array of various 
obstacles, as they had to navigate the distance 
amidst pieces of heavy machinery, ramps, 
climbing nets and mud ditches. As usual, the 
best racers were honoured with prize money, 
which was divided between the top three 
entrants in each category. Adding to the great 
atmosphere of the Minekraft Challenge, pop 
concerts and kids’ programmes also awaited 
visitors and supporters. Congratulations to 
every competitor for both the great results and 
their endurance!

A TEREPEN MUNKAGÉ-
PEK, RÁMPÁK, KÖTÉL-

HÁLÓK, PALÁNKOK, 
MOCSÁRÁRKOK NEHEZÍ-

TETTÉK A VERSENYT.

szöveg: Tóth Zsófia
fotó: COLOUR b’ART
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1. Az alsó réteg földnedves bazaltbetonjának lebillentése az SP1600-as gép elé, amit egy forgó kotró
 terít szét megfelelő magasságban.
2. A felső kopóréteg anyagát a forgó kotró a másik keverőből érkező kocsiról közvetlenül a szállítószalag   
 tölcsérébe juttatja. 
3. A vibrátortérből az anyag megfelelő (hígabb) konzisztenciával jut a simítótérbe a csúszó zsaluk közé. 
 Itt kapja meg az alsó réteg a 21 cm-es magasságot.
4. A dűbelegység a kereszt- és hosszhézagvasakat a megfelelő pozícióba vibrálja. A dűbelvasak biztosítják,
 hogy a betontáblák dilatációs mozgása ellenére a táblák között ne alakuljon ki szintkülönbség a forgalom 
 vibrációs hatására sem.
5. A második réteg beton a szállítószalagról az elosztócsigán keresztül a második vibrátortérbe kerül. 
 Itt T-vibrátorok biztosítják a teljes keresztmetszetben a beton megfelelő tömörségét.

6. A keresztsimító adja meg a felső réteg 5 cm-es vastagságát.
7. A hosszsimító a kisebb felületi hibákat dolgozza el.
8. A TCM1800 gép a felületkezelő szert juttatja ki a betonra, ami párazáró anyag, illetve kötéskésleltető 
 szer keveréke.
9. Az időjárás függvényében pár órával később az előírt érdes felület eléréséhez egy acélseprőgéppel 
 a kötéskésleltető miatt meg nem kötött felső betonpépet 1-2 mm-es mélységben eltávolítjuk az apró kiálló 
 bazaltszemcsék közül. Ezt követően történik a végső párazáró anyag kiszórása permetezőgéppel, így nem 
 szükséges a beton utónedvesítése.
 A betontáblák végső kialakítása a kereszt- és hosszhézagvasak helyén irányított hézagok bevágásával zárul. 
 A kialakított hézagokat bitumenemulziós kiöntéssel kell tömíteni.

8.

9.1.

3.

2.

4. 5. 6.

7.SP1600

TCM1800
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minták előkészítése is rendezettebben 
történhet. Külön kialakítottunk egy 
mosogatóhelyiséget kármentővel és 
egy raktárhelyiséget is.  A hőszigetelt 
konténerhelyiségeket belső gipszkarton 
burkolattal, beépített nyílászárókkal, hét 
új elektromos fűtőtesttel és légkondicio-
nálással adtuk át. Külön köszönjük Gaga 
Zoltán munkatársunk helyszíni közremű-
ködését az egység műszaki és működési 
feltételeinek megvalósításában.

MEGÚJULT KÉT 
LABOREGYSÉGÜNK 

A gyöngyösi és a töltéstavai egységeket újítottuk fel, 
melyek nemcsak esztétikusabbak, de kényelmesebbek és 
biztonságosabbak is lettek. 

A Colas Út Zrt. gyöngyösi bitumenemulzió- 
üzemének gyártásközi ellenőrző vizsgá-
latait a telephelyi laboregység eddig egy 
régi konténerrel kiegészített raktárépület 
átalakított részében végezte. Idén a 
telephely átalakítási munkáihoz kapcso-
lódóan ezt az egységet is áthelyeztük, 
megújítottuk: egy dupla és két szimpla 
konténer összenyitásával mintegy 
60 négyzetméteres területen az üzem 
közvetlen közelébe kerültek az emulziós 
termékek minőség-ellenőrző vizsgálatai. 
Az irodahelyiség mellett a középső 
területen egy helyre került minden 
vizsgálati eszköz és berendezés, így a 

szöveg: Gonda József
fotó: Gonda József

LAB UNITS UNDERGO UPGRADES 
AT GYÖNGYÖS AND TÖLTÉSTAVA

 Until recently, operations of the 
on-site lab unit responsible for pro-
duction control tests at the bitumen 
emulsion plant of Colas Út Zrt. in 
Gyöngyös had been in the transformed 
part of a warehouse building extended 
by an old container. In connection 
with the makeover of the plant carried 
out this year, the company chose to 
have the lab relocated and renovated: 
by attaching one double and two 
normal-sized containers, a new, 60 
sq m-unit has been unveiled to deal 
with quality control duties related to 
emulsion products. Adjacent to the of-
fices in the mid-section of the plant, all 
testing tools and equipment have been 
re-located to a single area, which will 
enable lab workers to prepare samples 
in a more organised manner. Moreover, 
we have set up a dedicated rinsing 
room complete with a containment 
basin, as well as a separate storage 
room. The containers are fitted with 
thermal insulation, built-in doors and 
windows, plasterboard cladding on 
the inside, seven new electric heaters, 
and air conditioning. Special thanks 
are owed to our colleague Zoltán Gaga, 
who played a major role in creating 
the proper technical and operational 
conditions for the new unit.
Similarly, overhaul works at the plant 
provided the opportunity for renovating 
the lab at Töltéstava. The rebuilding 
involved changing the layout of the 
unit to comply with new regulations 
and updated requirements. Instead of 
being divided into multiple rooms, an 
approach that came with many draw-
backs, a single spacious lab has been 
established with a separate office for 
lab crew members. Now, they no longer 
have to do the administrative part of 
their job in a dusty, noisy laboratory. 
As part of the refurbishment, the 
Töltéstava lab unit received synthetic 
resin flooring, LED-lighting, and new 
furniture.

A töltéstavai laboregység átalakítására 
szintén a keverőtelep felújításakor került 
sor. Az átépítés során a labor elrendezé-
se is átalakult, igazodva a korszerű elvá-
rásokhoz és új előírásokhoz. A korábbi, 
több helyiségre osztott, kedvezőtlen 
elrendezés helyett most egy egybefüggő 
laborhelyiséget alakítottunk, ettől 
elkülönítve pedig egy új laboránsirodát 
rendeztünk be. Az irodahelyiség azért is 
volt fontos, mert a munka adminisztratív 
részét így nem a laborban – az ottani 
munkával járó porban, zajban – kell 
elvégezni a jövőben. A felújítás során 
a labor műgyanta padlóburkolatot, 
korszerű LED-világítást és új bútorzatot 
is kapott.
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A Magyar Közút által kiírt „Kísérleti út- és 
hídépítés” pályázat keretében a dunántú-
li régióban elhelyezkedő 8403. számú út 
26+530 és 27+030 kilométerszelvények 
közötti útszakaszra tettünk javaslatot. 
A burkolatfelújítási technológia kipró-
bálására azért választottuk ezt az mun-
katerületet, mert a 27+030 és 32+000 
kilométerszelvények között a Colas Út Zrt. 
készített pályaszerkezet-rehabilitációt a 
regionális felújítási munkák keretében. 
Ezáltal a felújított kísérleti burkolatsza-
kasz referenciaszakaszként is működhet. 
A kísérleti és referenciaszakasz ugyan-
olyan közepes forgalmi terhelésnek van 
kitéve. A Valorcol kísérleti próbaszakasz 
2019 áprilisában épült, a referenciasza-
kasz pedig egy évvel korábban. 
A kísérleti és referenciaszakaszokon a 
meglévő pályaszerkezetre – ami aszfalt-
makadámon lévő 4 centiméter vastag 
melegaszfalt volt – cementes hidegremix 
eljárással alapréteg készült. Erre került a 
kísérleti szakaszon 8 centiméter vasta-
gon Valorcol, majd ennek a tetejére 
4 centiméter AC 11 (F) 50/70 kopóréteg. 
A Valorcol kötőréteg mart aszfaltot, 
Z 0/11 ásványi anyagot, kis mennyiségű 
cementet és lassan törő bitumenemul-
ziót tartalmazott. A keveréket Wirtgen 
KMA 150 típusú keverőgép állította elő 

VALORCOL KÍSÉRLETI SZAKASZ 
ÉPÜLT A DUNÁNTÚLON

A Colas Út a Colas Hungária Technológiai Igazgatóságának közreműködésével 
Valorcol kísérleti szakasz építésére nyert pályázatot.

COLAS BUILDS VALORCOL TRIAL SECTION

  With the cooperation of Colas Hungária 
Technology Directorate, Colas Út Zrt. was 
awarded a subsidy under the “Experimental 
road- and bridge construction” scheme to in-
stall a Valorcol trial section. As for the location 
of the experiment, we proposed Road 8403 in 
Veszprém County – more precisely, the section 
between chainages 26+530 and 27+030 
km outside the village of Dáka. This site was 
chosen for the pavement renovation technique 
because Colas Út had previously rehabilitated 
the pavement structure between chainages 
27+030 and 32+000, which allowed the reno-
vated trial section to function as a reference.
Crucially, the trial and reference sections are 
both exposed to identical medium traffic loads. 
The experimental Valorcol trial section was 
constructed in April 2019, while the reference 
stretch had been installed one year earlier. 
A base layer with cement-bound cold remix 
technology was affixed to the existing pave-
ment structure – which consisted of 4 cm of 
hotmix on macadam. This was followed on the 
experimental section by 8 cm of Valorcol, and 
4 cm of AC 11 (F) 50/70 wearing course on the 
surface. The Valorcol binding course contained 
reclaimed asphalt, Z 0/11 mineral, a small 
amount of cement, and a slow-setting bitumen 
emulsion. The mixture was prepared cold with 
a Wirtgen KMA 150 mobile mixing plant, and 
following installation with a paver, the layer was 
compacted with pneumatic rollers. The formula 
for the mixture was designed by the Technology 
Directorate of Colas Hungária. Adjacent to the 
experimental section, the reference section 
was fabricated with an identical pavement 
structure, but with AC 22 (F) 50/70 hotmix 
used as binding course instead of Valorcol.
Pursuant to the contract signed for these pro-
ject elements, road operator Magyar Közút Zrt. 
and the Technology Directorate will regularly 
test the pavement sections, and be closely 
monitoring their behaviour as they are subject 
to traffic, for the next five years.  
In comparison with rolled hotmix, Valorcol lay-
ers have a number of benefits, including a lower 
cost, increased energy efficiency, and provide a 
reduction in greenhouse gas emissions.

A VALORCOL RÉTEG A MELEGASZFALT 
RÉTEGHEZ KÉPEST GAZDASÁGI SZEM-

PONTBÓL KEDVEZŐBB, ENERGIATAKA-
RÉKOS ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK 

KIBOCSÁTÁSÁT IS CSÖKKENTI.

hidegen keverve, a finiseres terítés után 
gumihengerrel tömörítettük be. 
A keverék receptúráját a Colas Hungária 
Technológiai Igazgatóság készítette. 
A Valorcol kísérleti szakasz mellé a 
referenciaszakasz ugyanilyen felépítésű 
pályaszerkezettel készült, de a kötőréteg 
AC 22 (F) 50/70 típusú melegaszfalt volt. 
A Magyar Közút Zrt. és a Colas Hungária 
Technológiai Igazgatóság mind a kísérleti, 
mind a referenciaszakasz forgalom alatti 
viselkedését rendszeres vizsgálatokkal öt 
éven keresztül a munkára kötött szerző-
dés értelmében nyomon fogja követni. 

szöveg: Dr. Vinczéné Görgényi Ágnes
fotó: Dr. Vinczéné Görgényi Ágnes
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tétikus, világos színű burkolat természe-
tesen illeszkedik a környezetbe, emellett 
tartós, nem poros, az esővizet könnyen 
elvezeti, nem deformálódik és egyenletes 
felületet biztosít. Magyarországon első-
ként idén májusban készült ilyen burkolat 
a Városligetben. A kivitelezésre egy 
viszonylag új, alacsony makroérdességű 
aszfaltos felületet választottunk, amelyet 
távfűtővezeték-visszatöltés felett építet-
tek mintegy 2,5 méter szélességben és 
20 méter hosszúságban. A kötőanyag-
ként használt Bituclair bitumenemulziót a 

A Liget projekt keretében Magyarországon elsőként készítettünk 
Heliocol burkolatot mintegy húsz méter hosszan. 

Városligeti munkáink tervezésekor merült 
fel, hogy egyes területeken speciális bur-
kolatra lenne szükség, amely esztétikus, 
tartós és természetes megjelenésével 
jól illeszkedik a környezetbe. A Colas 
Hungária Technológiai Igazgatósága a 
Colas Alterrával együttműködve felvetet-
te a Heliocol burkolatot, az ötlet pedig 
kedvező fogadtatásra talált. 
A Heliocol olyan Colas-technológia, amely 
különösen esztétikus burkolatot eredmé-
nyez, ezért elsősorban történelmi környe-
zetben, parkokban, kertekben alkalmaz-
zák. Hasonló burkolattal találkozhatunk 
Franciaországban egyes versailles-i és 
chambord-i kastélyok parkjában, vagy 
épp az egyesült államokbeli Williamsburg 
történelmi városközpontjában.
A burkolat elsősorban intenzív kerékpá-
ros és gyalogosforgalom lebonyolítására 
alkalmas, de bírja a könnyű gépkocsifor-
galmat is. A Heliocol kétrétegű felületi 
bevonat, amely speciális, világos színű 
emulzióval és világos színű zúzott kővel 
készül, és szilárd burkolatra – célszerűen 
aszfaltrétegre – lehet készíteni. Az esz-

HELIOCOL 
KÍSÉRLETI SZAKASZT 
ÉPÍTETTÜNK A VÁROSLIGETBEN

szöveg: Dr. Vinczéné Görgényi Ágnes
fotó: Koffein Média

A VILÁGOS, TERMÉ-
SZETES MEGJELENÉSŰ, 

TARTÓS BURKOLATOT 
ELSŐSORBAN PAR-

KOKBAN, TÖRTÉNELMI 
KÖRNYEZETBEN HASZ-

NÁLJÁK.
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emulziópermetezéshez használt szivattyú 
teljesen új volt, a gumihengert is ennél a 
kísérletnél használtuk először. 
A kísérleti szakasz építését a Colas Út Zrt. 
végezte egy olyan kivitelező csapattal, 
akik gyakorlottak a felületi bevonatok 
készítésében. Az építésnél jelen volt 
Emmanuel Loison és Julien Morineau is 
a párizsi CST-től, akik szintén sikeresnek 
értékelték a munkát.

COLAS INSTALLS HELIOCOL TRIAL SECTION

  In the planning phase of our works in 
the Városliget Park, it became obvious that 
certain areas would require special pave-
ment, which should be durable, pleasing to 
the eye, and have a natural appearance that 
goes well with the environment. Heliocol 
is a special Colas technology developed to 
create especially decorative surfaces, thus 
it is often applied around historic landmarks, 
in parks, and in gardens. The unique pave-
ment is intended for sections under heavy 
bicycle- and pedestrian traffic, but is also 
able to withstand light vehicle traffic. Basi-
cally, Heliocol is a 2-layer surface coating 
prepared with special, light-coloured emul-
sion and aggregates, and is applied to hard 
surfaces (like asphalt pavement). Some of 
its main advantages are that it fits well into 
a natural environment, while also ensuring 
a durable, non-dusty hard surface resistant 
to deformation, and provides ideal drainage 
when it comes to rainwater. Hungary’s 
first-ever Heliocol pavement was installed in 
Városliget in May of this year. For a trial, we 
chose a relatively new asphalt surface of low 
macro-roughness, which was applied on a 
length of 20 metres and a width of 2.5 me-
tres. The Bituclair bitumen emulsion, used 
as a binder, was produced by Colas Austria, 
from whom we received a 200-litre drum 
of the material. The necessary minerals 
were obtained from two quarries: dolomite 
from Magyaralmás and crushed gravel from 
Kiskunlacháza. The section was split into 
two 10-metre-long sections, as we intended 
to test the aforementioned minerals sepa-
rately. In order to ensure the proper colour 
in the experiment, the pump for spraying the 
emulsion was brand new, and the trial field 
was also the first time the pneumatic roller 
in question had been used for compaction. 
The experimental section was constructed 
by Colas Út Zrt. with a team highly experi-
enced in installing surface coatings.

Colas Ausztria gyártotta, amiből egy hor-
dót, azaz 200 litert kaptunk. A szükséges 
ásványi anyagokat – a magyaralmási do-
lomitot és a kiskunlacházi tört kavicsot – 
két bányából szereztük be. A területet két, 
egyenként 10 m hosszúságú szakaszra 
osztottuk, mivel mind a magyaralmási, 
mind a kiskunlacházi ásványi anyagot 
ki akartuk próbálni. A kísérlet során a 
megfelelő szín biztosítása érdekében az 
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