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Először Bognár Józsefet, az 
Érd-Nyugat területen dolgozó 
DSS Konzorcium főépítésve-
zetőjét kértük: mutassa be a 
nyugati részen munkát végző 
konzorciumot!

– A konzorcium vezetője 
egy magyar tulajdonú válla-
lat, a Duna Aszfalt Kft., amely 
jelentős referenciákkal rendel-
kezik, és számos magyarorszá-
gi településen végez útépítési, 
mélyépítési munkákat fővál-
lalkozóként. Vállalatunk és a 
mögötte álló cégcsoport több 
mint 600 dolgozónak és sok 
száz beszállítónak nyújt biz-
tos jövedelmet, megélhetést. 
A Duna Aszfalt Kft. konszoli-
dált árbevétele 2010-ben meg-
haladta a 18 milliárd forintot. 
A gazdasági válság ellenére is 

folyamatosan növekedő cégünk 
egyik legjelentősebb referenciá-
ja a kecskeméti Mercedes-gyár 
út- és közmûépítési munkái 
voltak. A szennyvízcsatorna- 
építési referenciáink közül a 
császártöltési, a tiszakécskei, a 
lakiteleki és a szatmárnémeti 
projekteket érdemes kiemel-
ni. A DSS Konzorcium tagja 
még a SADE-Magyarország 
Mélyépítő Kft. és a Swietelsky 
Magyarország Kft. Utóbbi a 
Swietelsky nemzetközi építő-
ipari vállalatcsoport tagja, 1991 
óta van jelen a magyarorszá-
gi piacon, és számos sikeresen 
lebonyolított projekt bizonyítja 
a szakértelmüket. A Swietelsky 
Kft.-nek gazdag referenciája 
van a csatornázás területén, de 
a csatornázás mellett szenny-

víztisztító mûveket is épít egy 
nemzetközi céggel közösen. 
A másik konzorciumi partne-
rünk, a francia Sade magyar-
országi leányvállalata 1995-ben 
alakult. Fő tevékenységük a 
közmûhálózat-építés. Számos 
ivóvíz- és szennyvízhálózat 
megvalósításában vettek már 
részt. A SADE Magyarország Kft. 
változatos ügyfélkörrel tart kap-
csolatot. Megrendeléseik nagy 
részét önkormányzatoktól kap-
ják, de ügyfeleik között tudhat-
nak számos közmûszolgáltató 
társaságot is.

– Amint látható, a DSS Kon-
zorciumot olyan vállalatok 
alkotják, amelyek jelentős 
mûszaki szakértelemmel és 
nagy tapasztalattal rendelkez-
nek a csatornaépítés területén. 

A környezet megóvása szem-
pontjából fontos tényező, hogy 
a konzorciumunk csak korszerû 
alapanyagból készült csöveket 
és elemeket épít be az ivóvíz- és 
szennyvízrendszerekbe. Nagy 
megtiszteltés számunkra, hogy 
részt vehetünk az „Érd és térsé-
ge szennyvízcsatornázása” pro-
jekt kivitelezésében, és ezzel 
hozzájárulhatunk a virágzó 
kertváros, azaz Érd infrastruk-
turális fejlődéséhez.

– Érd-Nyugat melyik terüle-
tén, ki fog dolgozni?

– A DSS Konzorcium munka-
területei a Riminyáki út– Bajcsy-
Zsilinszky út–Iparos utca ten-
gelytől nyugatra találhatók, 
amelyet a korábbi térképekről is 
„Érd-Nyugat”-ként ismerhettek 
meg. A területen belül három 
részvízgyûjtőre osztották a 
tervezők a területet. Egy-egy 
részvízgyûjtőn belül – kevés 
kivétellel – egy-egy konzorci-
umi tag dolgozik. Az Óvárost, 
az Újvárost, az Erzsébetvárost, 
a Tisztviselő-, illetve az Újtelep 
déli részét jelentő részvízgyûjtő 
területen (1-es részvízgyûjtő) 
a Swietelsky Kft. fog dolgoz-
ni. A 2-es részvízgyûjtő terü-
leten a SADE Magyarország 
Kft. fog dolgozni. Ez az Újtelep 
vasúttól északra eső részét, 
a Tusculanum egy részét, 
valamint Dombos Parkváros 
alsó részét jelenti. A 3-as 
részvízgyûjtő Tusculanum és 
Postástelep egy-egy részét jelen-
ti, valamint Dombos Parkváros 
egyes utcáit foglalja magába. 
Itt a konzorciumvezető Duna 
Aszfalt Kft. fog dolgozni.

– Mikor és hogyan fognak a 
lakók a kivitelezőkkel legelőször 
kapcsolatba kerülni?

– A munkavégzés kezdete 
előtt két héttel szórólapot jutta-
tunk el minden ingatlantulajdo-
noshoz. Ebben tájékoztatjuk a 
lakókat arról, hogy mikor indul 
a munka az adott utcában, és 
mennyi ideig tart, illetve jelez-
zük nekik, hogy a közeljövőben 
felkeressük őket, hogy pontosít-
suk a bekötés helyét. 

– Mire kell felkészüljenek az 
érintett ingatlantulajdonosok?

– Terveink szerint úgy végez-
zük a munkát, hogy esténként 
már ne legyen betemetetlen 
árok, és mindenki bejuthas-
son az ingatlanába. Az utcai 
gerincvezetéken kívül kiépítjük 
a bekötővezetéket is, amely 

magába foglalja a telekhatártól 
befelé legfeljebb 1 méter hosszú-
ságban a telken belüli részt is. 
Ez egy tisztítónyílásban végző-
dik, amelyet szintén megépí-
tünk a program keretében.

– Hol, melyik utcákban kez-
dik a munkát?

– Az ütemezésnek megfele-
lően kiválasztottuk azokat az 
utcákat, amelyek az ún. „0. 
ütemben” épülnek. Ez kon-
zorciumi szinten kb. 19 km 
csatornaszakaszt jelent. Ezt 
követi nagyon rövid időn belül 
az 1. ütem, majd a további négy 
ütem, amelynek során 2013 
végéig megépítjük a ránk eső, 
kb. 110 km-es csatornahálózat- 
részt, a terelő- és szervizutakat.

Kalicz László az Érd-Kelet terü-
leten dolgozó KEA Konzorcium 
projektvezetője. 

– Kérjük, mutassa be a keleti 
részen munkát végző konzorci-
umot!

– Az ÉRD– KEA Konzorciumot 
a KÖZGÉP Építő és Fémszer-
kezetgyártó Zrt. vezeti, kon-
zorciumi partnereink az 
EuroAszfalt Építő és Szolgáltató 
Kft. és a COLAS-ALTERRA Zrt. 
A KÖZGÉP első elődje még 
1921-ben alakult, amikor a cég 
alaptevékenységét az acélszer-
kezetek gyártása és szerelése 
adta. 2004 óta azonban jelen-
tősen bővült a profilja, és ma 
már út- és autópálya-építése-
ket, közmû- és környezetvé-
delmi beruházásokat is végez. 
A KÖZGÉP ma már az ország 
egyik vezető építőipari válla-
lata. Jelentős közmûépítési és 

-fejlesztési referenciáink vannak: 
pl. Debrecenben, Veszprémben, 
Õrbottyánban, Nagykanizsán, 
Székesfehérváron és Sopron 

környékén is bekerültünk a csa-
tornázást végző konzorciumba, 
valamint több szennyvíztelep 
bővítését is sikeresen elvégez-
tük. A konzorcium további 
két szereplője, az Euroaszfalt 
Kft. és a Colas-Alterra Zrt. is 
nagy tapasztalattal és kitûnő 
referenciákkal rendelkezik. Az 
EuroAszfalt Építő és Szolgáltató 
Kft. 2003. október 13-án ala-
kult a Betonút Szolgáltató és 
Építő Zrt. leányvállalataként. 
Az elmúlt évek során részt vett 
szinte az összes jelentősebb út-, 
közmû- és mélyépítési munka 
kivitelezésében. A Colas-Alterra 
Zrt. a világ egyik legnagyobb út- 
és mélyépítő cégcsoportjának 
magyarországi leányvállalata, 
elsősorban a közmûépítéseket 
végez. 

Érd egyébként nem ismeret-
len a konzorcium cégeinek: az 
érdi szennyvíztisztító bővítésé-
ben, amely már az év elején 
elkezdődött, a mostani kivite-
lező konzorcium két tagja, az 
EuroAszfalt és a KÖZGÉP is részt 
vesz. Mindhárom cég komoly 
szakértelemmel és tapasztala-
tokkal a háta mögött, stabil gaz-
dasági háttérrel és a határidők 
betartásával dolgozik.

– Melyik területen fognak dol-
gozni?

– A konzorcium Érd keleti 
részén dolgozik, amely három 
kisebb részre osztható. Az 
5–6. öblözet (részvízgyûjtő), 
vagyis Érdliget északi része, 
Érd-Parkváros, Vincellér és 
a Fenyves Parkváros közö-
sen a KÖZGÉP Zrt. és az 
Euroaszfalt Kft. munkaterüle-
te. Az úgynevezett 4. öblözet-
ben (részvízgyûjtőben), vagy-
is Érdliget déli részén (folyó
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