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CERTOP energiairányítási rendszer a ColasAlterránál
A szeptemberi bevezetést követő néhány hónapos működés után decemberben a CERTOP
tanúsította a Colas-Alterra energiairányítási
rendszerét.
Azt vizsgálták, hogy társaságunk energetikai
működése megfelel-e az energiairányítási szabványban foglaltaknak, illetve az ezek alapján
kidolgozott rendszerdokumentációnknak.
A tanúsítványt az országban harmadikként, az
építőipari szektorban pedig elsőként szerezte
meg cégünk.

2 Új címen a Colas Út
Korábbi, Budapest, Sibrik Miklós út 30.
alatti irodájából a III. ker., Kórház u. 6-12.
szám alatti Globe 3 irodaház I. emeletére

költözött a Colas Út központja. A Colas Közép-Európai Igazgatósága, a magyarországi
cégcsoportközpont, valamint az Autópálya
Igazgatóság mellett így négyre emelkedik
a holding szervezeti egységeinek száma a
Kórház utcai irodaházban.

3 MEBIR audit a Colas-Északkőnél
A Colas-Északkő Kft.-nél február elején megújító MEBIR auditot tartott a TAM-CERT Kft.
Az audit során Tállyán, Tarcalon és a tarcali
cégközpontban ellenőrizték az irányítási
rendszer szabványoknak megfelelő működését, az előírt dokumentumok meglétét és
használatát. Az igen intenzív két nap után az
auditorok a rendszer működését megfelelőnek találták.

4

Új előtörő beruházás Szobon
2011 decemberében a Colas-Északkő Kft.
szobi üzemében komplex előtörő beruházás
kezdődött. Az elavult, közel ötvenéves, kétingás pofástörő és az azt követő technológiai
sora a puffertárolóig bezárólag újul meg a
mintegy 300 millió forintos beruházás révén.
A beépítésre kerülő CJ612-es egyingás
pofástörő 350 t/h névleges kapacitású, ami
duplája a jelenlegi törő teljesítménynek. A
törő utáni osztályozón lehetőség lesz vízépítési vagy vasútépítési zúzottkő és FZKA termékek gyártására. Az utántörést kiszolgáló
puffertároló kapacitása közel 50%-kal növekszik meg az adagolók háromra növelésével és
a ráhordó szalag megemelésével.
A közlekedési utak áthelyezésével jelentősen
bővülnek a depóterek is. A beruházás várható
befejezésének időpontja 2012. március vége.
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Veszélyek és lehetőségek:
a Colas magyarországi cégcsoportjának

elmúlt egy éve

és

es
2012
kilátásai

2008 óta világgazdasági válságban élünk. Az már nyilvánvaló, hogy
elhúzódó folyamatról beszélünk, de azt
még a vezető közgazdászok sem tudják
megmondani, hogy elértük-e már a
válság mélypontját, mikor fogjuk elérni,
és azt sem tudjuk, meddig fog tartani.
A válság általános következményeként
magasba tört az országok eladósodottsági rátája, a bankokat pedig az
adófizetők pénzéből kell feltőkésíteni.
Európa erősen polarizálódott: az
erősebb gazdaságokat kevésbé viselte
meg a válság, a gyengébbeket viszont
mélyebben érintette. Nehéz megjósolni,
hogy mi lesz a következő fejlemény.
Egy dolgot tudunk csak biztosan:
folyamatosan változó környezethez kell
alkalmazkodnunk.
Magyarországot a 80%-ot meghaladó
külső eladósodottság miatt az átlagnál
is súlyosabban sújtotta a válság. Számtalan szállal kapcsolódunk a német
gazdasághoz, ezért az ottani gazdaság
javulása vagy romlása komoly befolyással van ránk. Magyar sajátosság ezen
kívül a svájci frank alapú kölcsönök
magas aránya a háztartások és önkormányzatok esetén, mely szintén súlyosbító tényezőként hat a recesszióban.

Magyarország nem ortodox válaszokat
adott a válságra, de ezzel politikai csatákat indított el és kénytelen megvívni.
Makrogazdasági mutatóink – bár a
2011-es eredeti elképzeléshez képest
romlottak – az átlagnak megfelelnek,
Brüsszel és a piac azonban egyelőre
kevésbé bizakodó, és a hitelminősítők a
bóvli kategóriába sorolták az országot.
A válság a magyar építőipart érintette
az egyik legkíméletlenebb módon.
A magyar építőipari teljesítmény a
2010-es bázisévhez képest 12%-kal
esett vissza 2011-re, és 40%-kal esett
vissza az új megrendelések állománya,
ami hihetetlenül nagy szám. 2011-ben
az építőipari árindex nem csak hogy
nem érte el az inflációs indexet, annak
mintegy felére esett vissza, vagyis látszik, hogy az ágazat jövedelmezősége
tovább romlott.
A mélyépítési szektorban a privát
megrendelések gyakorlatilag eltűntek.
Az egyedüli megrendelők az állam és az
önkormányzatok, akik szinte kizárólag
uniós forrásokból gazdálkodnak. Azt
látjuk, hogy az autópálya-építés túl van
a csúcspontján, és az útépítés is sokkal
kisebb forrásból kénytelen gazdálkodni,
annak ellenére, hogy Magyarország út-

hálózatának minősége szinte hónapról
hónapra drámaian romlik. Nőtt viszont
a vasútépítési szektor megrendelési
állománya, és egyre több EU-s forráshoz
jutnak a vízépítéssel, árvízi védekezéssel, hulladékgazdálkodással, megújuló
energiával kapcsolatos és egyéb környezetvédelmi beruházások.
A Colas csoport helyzete viszont még
ebben a környezetben is egyértelműen
jónak mondható. A drámaian csökkenő
megrendelési tortából mindenki igyekszik minél nagyobb szeletet kihasítani,
a Colas pedig arányosan tartotta, sőt
növelte a pozícióit 2011-ben. Természetesen ez a korábbi évekhez képest így is
volumencsökkenést jelentett a termelésünkben, de ez a korábbi visszaeséshez
képest nem volt drámai. Továbbra is
erősségeink a szilárd tulajdonosi háttér,
a magas szakmai tudás, a minőségi munkák, a jó gépesítés és felszereltség, illetve a nagy hitelképesség, ami nemcsak
pénzügyi, hanem tágabb értelemben is
igaz. Kiemelkedően fontos, hogy első
osztályú a likviditásunk, ami a professzionalizmus mellett – miközben szakmailag
is jó versenytársaink bankgaranciális,
hitelezési és egyéb pénzügyi gondokkal
küzdenek – nagyon fontos versenyelőnyt
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A Colas mindazon
eszközökkel
rendelkezik,
amelyek
alkalmassá
teszik arra, hogy
a piacvezető
cégek között
legyen és
maradjon.
biztosít számunkra. A Colas mindazon
eszközökkel rendelkezik, amelyek alkalmassá teszik arra, hogy a piacvezető
cégek között legyen és maradjon.

2011-ben a cégcsoport 50 milliárd
forintos forgalmat bonyolított Magyarországon. A mérleg szerinti eredménye
mindegyik cégnek pozitív lett, ehhez
csökkenőbb mértékben volt szükség
tulajdonosi segítségre a korábbi évekhez viszonyítva. A regionális útépítés
kapcsán kiemelendő munkák az M85
Enesét elkerülő szakasza, a 4-es út
Debrecent elkerülő szakasza, a zalai
86-os és 76-os utak, a csepeli gerincút,
de említhetnék számos burkolatfelújítási
munkát is Nógrád, Heves, Borsod és
Pest megyében. A Colas Út 2011-ben
580 000 tonna aszfaltot kevert és
épített be, amellyel – ahogy évek óta –
2011-ben is a piacvezetők között volt. Az
Alterra folytatta a miskolci villamosvasút
fejlesztését, ahol 1500 pályaméter új
pálya épül, de a budapesti 37-es vonal
felújítása is az ő nevükhöz fűződik.
A közműépítési munkák közül kiemelendő a jutai csatornahálózat és szennyvíztisztító, a Vas Gereben úti átemelő, va-

lamint a rákosvölgyi főgyűjtő. 2011-ben
a Colas-Északkő 1,7 millió tonna követ
termelt és ezen kívül új bányát vásárolt
Kesztölcön, ami az első dunántúli
bányája a vállalatnak. Az Autópálya Igazgatóság gyakorlatilag befejezte az M0-s
déli 1-es szakaszát, idénre a megrendelő
által igényelt kiegészítő munkák vannak
hátra. Jól halad az M3-as autópálya
építése, ahol több mint 1 800 000 köbméternyi földmunka van készen és folyik
a pályaszerkezet-építés. Különleges
munkánk volt Felsőzsolcán és környékén
az árvízvédelmi rendszer építése, ahol
350 000 m3³ töltést építettünk és
közel 12 km folyómedret tisztítottunk
ki. A tavalyi év rendkívüli kihívásokat is
tartogatott a cégcsoport számára. A bitumenár 46%-os emelkedése és az M6-os
célkitermelő helyeinek bezárása komoly
többletterheket ró a vállalatra.
A magyarországi Colas cégcsoport
2011-ben elkezdett holdingszerűen
működni. A Colas-Hungária mint

FÓKUSZBAN

8

2011
a konszolidáció,
a múlt hibái
felszámolásának
és a váratlan
piaci kihívásokra
adott válaszok
éve volt.
holdingvállalat pénzügyi, stratégiai és
szakmai befektetője a leányvállalatoknak, ami azt jelenti, hogy pénzügyi,
jogi és HR-szolgáltatásokat nyújtunk,
menedzsmenti támogató tevékenységet
folytatunk és közösen dolgozzuk ki az
üzleti terveket. Ezen kívül szakmai és
pénzügyi kontrollszerepet is betölt a
holdingvállalat. A szervezeti felépítés
is tovább csiszolódott, amelynek
keretében minőségi személycseréket
hajtottunk végre annak érdekében,
hogy dinamikusan, lendületesen és
flexibilisen tudjunk reagálni a piac
kihívásaira. A szervezetépítés egy soha
véget nem érő folyamat, ezért ennek
koordinálása a holdingban a stratégiai
igazgatóság alá került egy változás
menedzsment projekt keretein belül.
Folyamatszabályozást vezettünk be,
rendszeresek a projektellenőrzések
és új szoftvereket kezdtünk használni
ezek támogatására. A HR területén folytattuk a professzionális képzést, amit
folytatni is fogunk, mert a magas fokú
szakmaiság mellett tudatosulnia kell a
kollégákban az üzleti gondolkodásnak
is. 2011-ben központosítottuk a technológiai tevékenységet, több lépcsőben
csökkentettük a leányvállalatok és a
holding rezsiköltségeit és mindezek
eredményeként hatékonyabb, olcsóbb
és transzparensebb holdingszervezetet
alakítottunk ki. Definiáltuk továbbá a
szenior menedzsmenti és a menedzs-

menti szinteket a holdingon belül. Újra
tisztáztuk a döntési szinteket és kompetenciákat a cégcsoportban, illetve
harmonizáltuk a holding és a vállalatok
működésének viszonyát és különböző
szintjeit. A holdingon belül döntési
kompetenciáknak és szinteknek megfelelően rendszeresek az értekezletek,
ahol csapatmunka, tapasztalatcsere,
stratégiai irányok kidolgozása és döntések meghozatala történik.
Idei feladatunk az új struktúra működtetése, új szervezeti és működési
szabályzat létrehozása, továbbá meg
fogjuk újítani és egységesítjük a bér- és
ösztönzési rendszert, illetve befejezzük
azoknak a folyamatoknak a szabályozását, amelyekre tavaly nem került sor.
Megpróbálunk minél több hagyományos
útépítési és infrastruktúra-építési munkát megszerezni a piacról területi szerveződéssel, a kicsitől a nagyig, rugalmasan vállalkozva, de szem előtt tartva a
profitabilitást. Tovább kell javítanunk az
ipari termelés színvonalát, új piacokat
kell keresnünk a termékeinknek, legyen
szó akár a kőről, akár az aszfaltról.
Folytatnunk kell a vasútépítési, megújuló energetikai, hulladékhasznosítási,
esetleg magasépítési projektekben való
részvétel előkészítését. Növelni kell az
aktivitást az országhatáron kívül a többi
Colas vállalattal együttműködve, de ott
is figyelni kell a tenderlehetőségeket,
ahol nem található társcég (ez főleg a
Balkánra jellemző).
Összességében elmondható, hogy 2011
a konszolidáció, a múlt hibái felszámolásának és a váratlan piaci kihívásokra
adott válaszok éve volt. A tulajdonosi
elvárást teljesítettük. 2012-ben folytatjuk a szervezetépítést és működésünk
során profitot fogunk termelni az
üzleti eredményünkkel. A tulajdonos
elvárása a közép-európai országok
Colas vállalataival, ezen belül a magyar
cégcsoporttal szemben is az, hogy –
figyelembe véve a piaci körülményeket
és a megörökölt esetleges problémákat
is – az idei évünk rendkívüli bevételek
nélkül is pozitív eredményt hozzon.
Ehhez felkészültek vagyunk és véghez is
fogjuk vinni.

RISKS AND POSSIBILITIES: THE PAST
YEAR OF THE HUNGARIAN COLAS GROUP
AND PROSPECTS FOR 2012

We have been experiencing a worldwide
financial crisis since 2008. At this point, it
is obvious that we are looking at a prolonged
process – however, even leading financial
experts are unable to determine whether we
have already hit the bottom, and if not, how
much deeper are we going to descend. The end
of the crisis is not in sight either. As a general
consequence of the economic downturn, the
debt rates of various countries skyrocketed,
while banks needed to be consolidated from
taxpayers’ money. Europe has become heavily
polarised: the crisis struck stronger economies
less severely, while having a harder impact on
weaker ones. It would be difficult to predict
further consequences, but one thing is certain:
we have to adapt to constantly changing
circumstances.
Due to its external debt rate exceeding 80%,
Hungary was hit rather hard by the crisis. We
have strong ties to the German markets,
therefore any potential growth or decline of
the German economy would always have a
strong influence on us. The high number of
Swiss Franc loans on individual households
and local authorities – also a negative factor
amidst the recession – is a problem specific
to Hungary. The country gave unorthodox
answers to the crisis, triggering political battles
we are forced to fight. Our macro-economic
indicators – although turned for the worse
compared to original forecasts regarding 2011
– are above average. Nevertheless, Brussels
and the markets are less confident at this
stage, and credit-rating agencies have recently
downgraded Hungary to junk status.
The crisis had a particularly harsh effect on the
country’s construction industry. Compared to
the 2010 base year, the Hungarian construction
sector’s output fell by 12% in 2011, while new
order intake decreased by a shocking 40%. In
2011, the construction-industry price index not
only failed to match the inflation index, but fell
to approximately half of that. It thus became
apparent that profitability within the industry
diminished further.
In the civil-engineering sector, private orders
became virtually non-existent. The state and
local authorities, who rely almost solely on EU
subsidies, remained our only clients. We need to
realise that the peak of motorway construction
is over, while other road-construction jobs must
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be completed with reduced funds, despite the
dramatic and quite rapid degradation of the
country’s public road network. On the contrary,
the order backlog of the railway-construction
sector grew, and other environmental
investments related to water engineering, flood
protection, waste management, and renewableenergy sources seem to receive increasing sums
from EU sources.
Nevertheless, the position of the Colas
group is clearly favourable, even amidst
such circumstances. Despite everyone being
eager to grasp a share from the dramatically
shrinking number of orders, Colas managed
to proportionately keep, and even improve,
its market position in 2011. Naturally, this
still represents a drop in our output volume
compared to previous years, but this drop is
not significant considering the recent downturn.
The solid proprietor background, high-standard
professional skillset, excellent-quality works,
advanced fleet of machinery and equipment,
and credibility – true not only in the financial
sense of the word, but also in a broader sense –
remain our chief strengths. Our liquidity being
first-class is of utmost importance. Despite
their expertise, some of our competitors have to
cope with problems regarding bank guarantees,
loans, and other financial issues – meanwhile,
our outstanding liquidity provides an enormous
advantage in addition to our professional
competence. We have all means at our disposal
that enable Colas to achieve and maintain a
leading position on the market.
In 2011, the group realised a HUF 50 billion
turnover in Hungary. All subsidiaries had positive
net results, while completing this goal required
less support from the proprietors than in
recent years. In connection with regional road
constructions, our major jobs included the Enese
bypass on the M85, the Debrecen bypass on
main road 4, roads 86 and 76 in Zala County, the
Csepel ridge-road, and a number of pavementreconstruction works in Nógrád, Heves, Borsod,
and Pest Counties are also worth mentioning.
Colas Út mixed and laid some 580,000 tonnes of
asphalt in 2011, hence remaining the longtime
market leader. Alterra continued the upgrade
project of the Miskolc tramway, constructing
1,500 metres of new tracks, while also executing
the reconstruction of Budapest’s tram line 37.
The sewage network and wastewater treatment

plant at Juta, the transfer pump on Vas Gereben
Road, and the Rákosvölgy main collector were
the most important among our public-utility
construction works. In addition to extracting 1.7
million tonnes of stone in 2011, Colas-Északkő
purchased a new quarry at Kesztölc. The
Motorway Directorate practically completed
phase 1 on the southern leg of motorway M0 –
only additional works requested by the client
remain to be done in 2012. With 1,800,000
cubic metres of earthworks already completed,
and pavement construction in progress,
construction of motorway M3 is also proceeding
well. Establishing the flood-protection network
in the vicinity of Felsőzsolca constituted one of
our special projects – we built 350,000 m3 of
embankments and cleaned 12 km of riverbed.
The previous year presented some exceptional
challenges for the company group: a 46% rise in
bitumen prices and closure of borrow pits near
the M6 job site generated significant additional
costs.
Meanwhile, the Hungarian Colas group started
operating in a holding format. The holding
company Colas-Hungária is acting as a
financial, strategic, and professional investor
of the subsidiaries, providing financial, legal
and HR services, engaging in managementsupporting activities, and co-operating in the
development of business plans. In addition,
the holding company fulfils professional and
financial-controlling duties. The organisational
structure also underwent some further
refinements, involving efficiency-enhancing
personnel changes aimed at facilitating more
agile, dynamic, and flexible reactions to
market challenges. Organisation building is a
never-ending process, thus the Directorate of
Strategic Affairs was tasked within the holding
company with management of related matters
under a specific change-management project.
We strengthened centrally governed controlling
activities with respect to business planning
and performance. Process controlling was
introduced, while project inspections became
regular, and we started using new software to
support these. Regarding HR, we continued
our professional training programme, which we
intend to maintain – in addition to a high level
of professional competence, colleagues are
also to familiarise themselves with a businesscentred approach. In 2011, we centralised

technological activities and managed to
gradually reduce the overhead costs of the
holding company and the subsidiaries, thus
creating a more cost-effective, efficient, and
transparent organisation. Moreover, senior
management and management levels were
defined within the holding company. We
re-clarified decision levels and competences
within the group, and harmonised the various
levels and hierarchy with respect to operation
of subsidiaries and the holding. Within the
latter, meetings are now held on a regular basis
on each decision-making level, enabling the
sharing of results, development of strategic
concepts, and advanced teamwork.
Our tasks for this year are to keep operating
the new structure and create a set of new
organisational and operational regulations.
Furthermore, we are to renew and standardise
the wage and incentive system, while finishing
the controlling of pending processes.
By means of a better regional organisation, we
will attempt to seize as many regular road- and
infrastructure-construction jobs – small and
large projects alike – as possible, contracting
flexibly, but keeping profitability in mind. We
have to further enhance the standard of our
industrial output, seeking new markets for
our products, either aggregates or asphalt.
We have keep on expanding our presence
in railway construction, renewable energy,
waste management, and perhaps buildingconstruction projects. Our intention is to
intensify activities outside Hungary’s borders
in co-operation with foreign Colas companies.
Nevertheless, we must also pay attention
to possibilities in regions where no partner
companies are available (the typical case in the
Balkans).
2011 may be summarised as the year of
consolidation, elimination of past mistakes, and
replies to unexpected market challenges. We
managed to fulfil the proprietor expectations. In
2012, we shall continue building our organisation,
and operate in a way to turn our business
activities to profitability. With consideration to
market conditions and any inherent problems,
the proprietor expects Colas companies of
Central Europe – including the Hungarian Colas
group – to achieve a positive balance, even
without exceptional income. We are prepared to
do so and will complete this objective.
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Folyamatos lendületben –
Megújult felsővezetés a Colas Út élén

Zsiga György

Interjú

vezérigazgatóval

FÓKUSZBAN

Cselédi Nóra

és

gazdasági igazgatóval

Az elmúlt fél évben
komoly változások történtek
a cég életében. Ez alkalommal
beszélgetek először a két új felsővezetővel
a Colas Út Zrt. jelenéről és jövőjéről.

Mozaik: Ahogyan a nagy könyvben meg
van írva: művezetőből vezérigazgató lett.
Zsiga György: Azért ez nem volt ilyen
egyszerű, 18 évembe került. Sok munka,
kitartás és szerencse kellett hozzá.
A főiskola befejezése után kezdtem művezetőként dolgozni, majd 1997-ben már
építésvezetőként csatlakoztam a Colas
csoporthoz. Számtalan komoly szakmai
kihívást jelentő munkából kivehettem
a részem. 2004-ben főmérnökké, majd
2009-ben területi igazgatóvá léptettek elő.
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M.: Cselédi Nóra viszont új név a Colas
Útnál.
Cselédi Nóra: A Colas Útnál igen, de
öt és fél évvel ezelőtt kezdtem dolgozni
a Colas-Hungária Zrt. központjában mint
pénzügyi-számviteli kontroller. A holdingnál töltött évek folyamatos szakmai
fejlődésre inspiráltak. Munkakörömből
adódóan alkalmam nyílt minden leányvállalat működését és tevékenységét
megismerni, de az, hogy átléphettem a
termelő oldalra, egy kezdetektől fogva
vágyott lehetőség volt számomra.
M.: Boncz Zoltán, korábbi vezérigazgató,
két évig kormányozta a Colas Út Zrt.-t.
Zs. Gy.: Boncz Zoltánt hosszú évek óta
ismerem. Már a Colashoz kerülésünk
előtt is együtt dolgoztam vele. Közösen,
1997-ben kerültünk az Egri Útépítő
Budapesti Területi Főmérnökségére.
Irányításával vált a Colas útépítési cége
Budapesten és Közép-Magyarországon
meghatározó és megkerülhetetlen
piaci szereplővé. Több évtizedes,
útépítésben szerzett tapasztalatai
vannak, köszönettel tartozom eddigi
támogatásáért és munkájáért, sokat
tanulhattam tőle. Az ő vezetésével
indult meg – sokat váratva magára – a
már összeolvadt, regionális Colas útépítő cégek átalakítása, racionalizálása.
Remélem, az általa megkezdett utat
tudom folytatni, a folyamatosan változó
környezethez igazodva.
M.: Kelthet-e bizonytalanságérzetet
bennünk a változás?
Zs. Gy.: Évről évre ez a szó határozza
meg az életünket. A változások kimozdítanak minket a fásultságból, a napi
rutinból, a rossz beidegződésekből. Az új
helyzetek, a megváltozott körülmények, a
személyek új feladatkörökbe helyezése
mindig motiváló erővel hat a kihívások
teljesítéséhez. Ha a változás átgondolt,
akkor a cég talpon maradására vagy fejlődésére mindenképpen pozitívan hat még
akkor is, ha ezeknek a folyamatoknak
mindig vannak és lesznek vesztesei is.
Cs. N.: Én is hiszek abban, hogy a
változások jót hoznak, fejlődésre, előrelépésre késztetnek. A jelenleg zajló események egy korábban elkezdett, átfogó,
szükséges megújítási folyamat részei,

amely nemcsak a Colas Utat, hanem a
teljes magyarországi csoportot áthatja
és minden szakmai területet érint. Ez az
újragondolás és a rendszer új alapokra
helyezése az évek óta kedvezőtlen
üzleti és gazdasági környezethez való
szükségszerű alkalmazkodás.
M.: Milyen konkrét változásokról beszélhetünk?
Cs. N.: Év elején mindig több forgatókönyvvel készülünk, de az, hogy melyik
bizonyul az év során bekövetkező mikroés makrogazdasági folyamatok szerint
a legjobbnak, azt még jelenleg sem
tudjuk eldönteni. Számos szükséges
lépést már megtettünk, sok új szabályt
és eljárásrendet bevezettünk, mind
a termelésben, mind a kapcsolódó
kiszolgáló tevékenységekben, de olyan
időszakban élünk, ahol a piaci, környezeti változásokra adott gyors, rugalmas
reakciók nélkülözhetetlenek, így a változás sosem tekinthető befejezettnek.
Csak néhányat említve az általános
struktúrát érintő intézkedésekből:
létrehoztuk a központi vállalkozást,
a központi és területektől független
gazdasági adminisztrációt, valamint egy
műszaki kontrolling/garanciális csoportot, illetve új helyre költözött a vállalat
központja és több területi képviselet is.
M.: Meg kellett hozni néhány fájdalmas
lépést is…
Zs. Gy.: Igen, vitathatatlan, hogy az
átszervezés során komoly létszámcsökkentést is végrehajtottunk. Ezekben az
időkben a vezetőknek nehéz döntéseket kell meghozniuk, szigorúan üzleti
alapon ahhoz, hogy a jövőkép optimistábbá válhasson.
A feladatellátás- és megosztás újragondolásával, bizonyos munkakörök kibővítésével, összevonásával, hatékonyabb
működést szeretnénk elérni a jövőben.
A működési létszámot 240-245 fő körül
határoztuk meg 2012-re.
Véleményem szerint a szervezetet oly
módon és mértékben sikerült a piac
által jelenleg nyújtott lehetőségekhez
igazítani, hogy a későbbi fejlődés potenciálja benne maradt.
M.: Hogy látják a Colas Út Zrt. jelenlegi
helyzetét?

Zs. Gy.: Útépítések tekintetében szakmailag is a piacvezető cégek élvonalába
tartozunk. Mindenki arról ismer minket,
hogy rövid határidőre, megfelelő
minőségben és a lehető legnagyobb
körültekintéssel tudunk minden, a legkisebb községi útépítésektől, az éveken
át húzódó generál kivitelezésig terjedő
munkát vállalni és elvégezni. Bármen�nyire szorít is a piac, sohasem engedhetünk a minőségből. Ez minden itt
dolgozón múlik, nap mint nap. Jelenleg
több nagyobb munkánk is folyamatban
van. Csak néhányat megemlítve, ilyen
például a Budapest-csepeli gerincút,
a 4-es sz. főút Debrecent elkerülő, a
76-os, 86-os sz. főutak burkolaterősítésének befejezése, észak-magyarországi
ROP burkolatfelújítások és még sorolhatnám. Ezek a munkák lehetőséget
teremtenek számunkra arra, hogy a tél
elmúltával a munkavégzéseket rögtön
megindíthassuk.
Cs. N.: A kivitelezésben nyújtott rendkívül magas szakmai színvonalon kívül
nagy előnyünk a biztos, eredményes
nemzetközi tulajdonosi háttér is, mely
megnyugtató lehet megbízóinknak és
alvállalkozóinknak egyaránt. De abban
egyetértünk, hogy a cég valós erejét
leginkább a jól képzett és munkájukra
igényes műszaki és gazdasági vonalon
dolgozó kollégák adják.
M.: Hogy fest a Colas Út a jövőben?
Cs. N.: A hangsúlyosabb változások
mostanáig lezajlottak, de sok feladat
vár még ránk. A tulajdonosoknak
komoly elvárásai vannak. A bizalom
érdekében ezeknek az elvárásoknak
maradéktalanul meg kell felelnünk.
Fejlődnünk kell még a költséghatékony
gazdálkodás és a fiskális fegyelem megtartásában, például a kintlévőségek kezelésének vonatkozásában. A pénzügyi
és műszaki kontrolling integrálásával,
együttműködésével a jövőben a hibák,
reményeim szerint, gyorsabban felderíthetőek és javíthatóak lesznek.
Zs. Gy.: Mind rövid-, mind középtávon
egyetlen komoly ismeretlent látok a jövőnkben, a bitumenár-változást, amel�lyel kapcsolatban sajnos nem tudok túl
optimista lenni.
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In constant motion
Colas Út led by new high management
Interview with CEO György Zsiga
and CFO Nóra Cselédi

A változás és a megújítás a Colas Útnál
azonban nem szorítkozik kizárólag a
költségek csökkentésére. Az elkövetkező hónapokban fontos technológiai
fejlesztéseket tervezünk végrehajtani,
amely a kivitelezésben generálhat
számunkra fontos előnyöket a versenytársakkal szemben. Keverőink nagy
része már rendelkezik a mart aszfalt
újrahasznosításának lehetőségével, de
szeretnénk az újrahasznosítás arányát
növelni a szabványokban engedélyezett
mértékig. Az úgynevezett LT (alacsony
hőmérsékletű) aszfalt gyártott volumenének növelését is célul tűztük ki,
bitumen habosításával. Ezzel a fejlesztéssel egyaránt lehet csökkenteni az
energiafelhasználást és a károsanyagkibocsátást is.
2012-ben egy keleti és egy nyugati
területi igazgatósággal biztosítjuk az
országos lefedettséget. A hatékony
feladatellátás kialakítása és az eddig
elszigetelt szinergiák összehangolása,
centralizálása azonban továbbra is
fenntartja a lehetőségét annak, hogy
az ország valamennyi önkormányzati,
magán, közúti és útépítési munkáján,
valamint autópálya-felújítási tenderén
elinduljunk.
A közeljövőben határozott célunk a nehezedő piaci és vállalkozási környezetben
is a fenntartható fejlődés biztosítása, a
költségek racionális szinten tartása, a
munkák fedezetének növelése.
Vallom, hogy a jelen lehetőségeinek kiaknázására való törekvésünk, a potenciális, új piaci lehetőségek keresése a
biztos, eredményes, sikeres, a dolgozók
megelégedését szolgáló jövő feltételeit
teremti meg számunkra. Az évek óta
csökkenő számú feladat és az erősödő
piaci verseny ellenére, pozitívan látom a
jövőbe vezető utat, a Colas Utat!

Mozaik: Like a fairy tale – from foreman
to CEO.
GYÖRGY ZSIGA: Well, that wasn’t as simple
as it sounds. It took me 18 years, a lot of work,
endurance, and luck. After finishing college, I
had been working as a foreman before joining
the Colas group and becoming a site manager in
1997. I had the fortune of participating in several
jobs – many of them major projects – posing
serious professional challenges. I was promoted
to chief engineer in 2004, and to regional director
in 2009.
M: On the other hand, Nóra Cselédi is a new
name at Colas Út.
NÓRA CSELÉDI: Indeed, I am a newcomer
to Colas Út. However, I started working at the
headquarters of Colas-Hungária Zrt. five and
a half years ago as a financial-accounting
controller. My years spent at the holding
company inspired me to constantly broaden my
professional horizon. Through my line of work, I
had a chance to familiarise myself with each
of the subsidiaries’ activities and operation.
Coming to a company where actual production
takes place has been one of my ambitions right
from the start.
M: Shouldn’t changes give us a sense of
uncertainty?
GyZs: Year by year, this word seems to define our
lives. Changes shake us up from our indifference,
our daily routine, and wrong practises. New
situations, changing circumstances, and the
re-assigning of people into new positions always
provide motivation to face the challenges ahead
of us. If changes are well thought-out, they will
have a positive effect on the company’s vitality
and improvement, even if – as is always the case
– some colleagues see the downside of these
processes.
NCs: I’m confident that changes are for the
better; they bring about progress, they move us
a step forward. Currently ongoing procedures
form a part of a comprehensive and necessary
renewal process that has been running for some
time, and that affects not only Colas Út, but also
the entire Hungarian Colas group, including all
of our activities. By reconsidering things and
putting the system onto new foundations, we
make necessary adaptations to a business
and financial environment that has been
unfavourable for years.

M: What are the actual changes in question?
NCs: We have already taken a number of
necessary measures, while introducing several
new regulations and procedure models with
regard to both production and related supporting
activities. Nevertheless, we are living in an era
when rapid and flexible replies to changing
market conditions are essential, therefore
transformations can never be considered
complete. Just to name a few measures affecting
the company’s general structure: we have
established a central contracting department,
set up a centralised and independent financial
administration, and formed a new team handling
technical-controlling and defect-liability issues.
Furthermore, the company headquarters and
some of the regional offices were moved to new
premises.
M: What does the future have in store for Colas Út?
NCs: We still have to make improvements
regarding cost-efficiency and the keeping of
fiscal discipline, for example, in connection with
handling receivables. By means of the integration
and stronger co-operation of financial and
technical controlling, I expect the uncovering
and correction of mistakes to become faster and
easier in the future.
GyZs: At the same time, change and renewal
at Colas Út does not come down only to the
reduction of costs. We are planning to carry
out crucial technological investments in the
upcoming months, which might put us ahead of
our competitors regarding actual construction
works.
In 2012, we are ensuring our presence across
Hungary with a western and an eastern regional
directorate. However, increasingly efficient
work processes, and the co-ordination and
centralisation of previously isolated synergies,
still enable us to participate in all tenders for
local authorities, private enterprises, public road
construction, and motorway reconstruction. I truly
believe that by means of striving to exploit current
possibilities and seeking new market opportunities,
we will be able to provide the preconditions for a
safe, successful future for the satisfaction of our
employees. Despite the fact that the number of
jobs has been decreasing and competition has
been intensifying in recent years, I am confident
about the way into the future – the Colas way!
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Ismét Építőipari

Nívódíjat
nyert

az

Alterra

A ferencvárosi szivattyútelep zápor

oldali rendszerének átalakításával 2011-ben is Nívódíjat nyertünk.
Az előző, sikeres pályázatunkat követve, a 2011-ben meghirdetett Építőipari
Nívódíj pályázat infrastrukturális kategóriájában ismét indultunk. A pályázat
célja ezúttal is a színvonalas, megbízható
munkát végző cégek elismerése, szakmai
jó hírének alátámasztása volt. A meghirdetéshez számos meghatározó szakmai
szervezet is csatlakozott, így többek közt
az Építési Vállalkozók Szövetsége, a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata, az
Építőipari Mesterdíj Alapítvány.
Azzal együtt, hogy egy-egy létesítmény
megvalósítását – annak körülményeit
jól ismerve – mi magunk sikeresnek ítélhetjük meg, ebben az esetben azonban
pályázni csak más szempontoknak is
eleget tevő létesítménnyel lehetett. Ez azt
jelentette, hogy legalább egyéves, sikeres
üzemelést kellett igazolni. Ezen kívül – a
sikeres együttműködést alátámasztandó
– külön nyilatkozatokat kellett begyűjteni
a megrendelőtől, az üzemeltetőtől, a tervezőktől, de még a meghatározó szerepet
játszó alvállalkozóktól is. Ebből is érzékelhető a pályázat igényessége, ami azt

A szakma
kiválóságaiból
álló bíráló
bizottság a jó
tervezést és a
létesítmények
létrehozásában
részt vevők jó
együttműködését
díjazta.
jelentette, hogy pár hónapon keresztül
magának a pályázati anyagnak az ös�szeállítása is többszereplős, odafigyelést
igénylő feladatként jelent meg.

A szakma kiválóságaiból álló bíráló
bizottság a jó tervezést és a létesítmények létrehozásában részt vevők jó
együttműködését díjazta, de a helyszíni
szemle során a mesterséget magas fokon
megvalósító kivitelezést is alaposan megvizsgálta. Itt jegyezzük meg, hogy ennél
a létesítménynél, annak megvalósításán
kívül a terveztetés is fontos feladatunk
volt, ami kiindulásként minden (szerkezeti,
építészeti és technológiai követelmények,
gazdaságosság, határidő stb.) szempontból megfelelően kiérlelt alapkoncepciót
követelt meg a projekt irányítóitól. Ezen
túlmenően, a további munkákban is a legkisebb részletre kiterjedő odafigyelést igényelt a tervezőkkel való együttműködés.
A létesítményt előző számainkban már
részletesen ismertettünk, ezért az alábbiakban csak a projekt lényeges elemeit
emeljük ki:
A ferencvárosi átemelő telepen a zápor
oldali átemelő létesítmény alapvetően
a Duna védelme érdekében épült meg.
A közelmúltban sikeresen megvalósult
szennyvíz oldali átépítéseknek köszön-
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hetően, a meglevő sodorvonali bevezetések új feladatot kaptak. Ezen kívül a
nyomócsövek a záporvizeket vezetik be
a Dunába, hatásosabb keveredést biztosítva a parti kiömléssel szemben. A parti
bevezetések a továbbiakban csak akkor
üzemelnek, ha a sodorvonali nyomócsövek elvezető kapacitását meghaladó
mennyiségű záporvizet kell továbbítani a
folyóba. A zápor oldali létesítmények lényeges elemeit tekintve megvalósult egy
– a szennyvíz oldalihoz hasonló – új átemelő gépház; 6 db csatlakozó műtárgy; a
meglévő szűrőház teljes rekonstrukciója;
a muzeális gépház zsilipekkel történő
lezárása, valamint számos meglévő, kis
akna gépészeti felújítása.
A zápor oldali átemelő létesítmény,
számos építészeti, tartószerkezeti és
gépészeti megoldásában innovatív tartalommal, határidőre elkészült. Az üzembe
helyezés sikeresen megtörtént, a létesítmény az elvárásoknak megfelelően azóta
is jól működik. A Budapesti Központi
Szennyvíztisztító Telep megépítésével ös�szefüggésben jelen fejlesztés is – annak

kiegészítésként – hatékonyan járul hozzá
a Duna vízminőségének védelméhez.
A pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére és a díjak átadására 2011
decemberében került sor. Az eseményen
elsősorban a projekt megvalósításában
részt vevő kollégák voltak jelen, akik a
sikerek mellett az építés minden küzdelmes percét és minden, embert próbáló
nehézségét is átélték. A díjat társaságunk
nevében Pappert Attila területi igazgató
vette át. Kellemes meglepetés volt, hogy
a nívódíjak átadása után az építési nívódíj
kitüntetettjei közül Farkas Zsolt kiemelkedő szakmai teljesítményének elismeréséül a Magyar Mérnöki Kamara Építési
Tagozatának Alkotó Díját is elnyerte.
A Nívódíjat az építmény falára helyezett
réztábla hirdeti a ferencvárosi szivat�tyútelepen, melyet idén márciusban
ünnepélyes keretek között avattak
fel. A réztáblára felvésik a létesítmény
megvalósításában oroszlánrészt vállaló
projektvezetők neveit is: Halász Tibor
területi főmérnök, Vas István építésvezető
és Farkas Zsolt építésvezető.

ALTERRA RECEIVES ANOTHER
CONSTRUCTION-INDUSTRY AWARD

In 2011, we received the Construction
Industry Award for Excellence for the second year
running – this time for upgrading the stormwaterside network at the Ferencváros pump station.
Essentially, the role of the stormwater-side network
established at the Ferencváros pump station is
to protect the Danube. As a result of the recently
completed sewage-side system reconstruction,
the existing main current inlets now have a new
role. From this point on, these pressurised lines
will lead rainwater into the main current of the river,
providing a more efficient discharge compared to
inlets located near the banks. The latter will only
operate as a backup system in case the amount of
rainwater to be discharged exceeds the capacity of
the new network.
The stormwater-side pump facility was completed
on time, and utilises a number of innovative
solutions regarding architectural, structural, and
mechanical engineering features. The successful
commissioning had already taken place, and – as
expected – the facility has been operating properly
ever since. In addition to construction of the
Budapest Central Wastewater Treatment Plant,
this investment contributes effectively to the
protection of the Danube’s water quality.
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Interjú

Herneczki Katalin
stratégiai igazgatóval

„Nem elég eltervezni, hogy

hova akarunk eljutni, azt is tudni kell,

hogyan fogjuk megtenni az utat” – állítja a cégcsoport új
stratégiai vezetője.
Herneczki Katalin számítógépes
programtervezői, tanári, banktanácsadói és nemzetközi menedzsment
képesítéssel rendelkezik. Pályakezdőként számítástechnikai vállalatnál járta
végig a „szamárlétrát”, majd sokéves
felsővezetői munka után vállalatfejlesztési és vezetési tanácsadóként
dolgozott oktatási, banki és építőipari
cégeknél. 2003-tól 2010-ig az Arcadom
Zrt.-nél irányította a vállalatfejlesztési,
változás-, illetve válságmenedzsment
feladatokat. Vendégelőadóként 20 éve
tanít felsőoktatási intézményekben.
Három felnőtt korú gyermek édesanyja.
Mozaik: Igen változatos a szakmai
előélete. Mit tart belőle a legfontosabbnak?
Herneczki Katalin: Az eredményeket. Szeretem kitalálni a megoldást
valamire, de csak akkor tekintem jónak,
ha azt ténylegesen aprópénzre lehet
váltani és eredménnyé formálni. Amit
nem tudunk megvalósítani, az csak
egy ötlet, de nem megoldás. Minden
stratégia annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle. A vállalati stratégiáknak
kevesebb, mint 10%-a valósul meg…
Szeretek a 10%-ban lenni, fontos, hogy
megtaláljam, segítsem a megvalósítható megoldásokat. Számítógépes programtervezőként mindig rendszer szinten

kellett kezelnem a problémákat, talán
ezért érdekel a vállalat mint rendszer
működtetése is. Úgy gondolom, hogy a
vállalat is egy organizmus, amit strukturálisan kell működtetni, de nagyon fontos, hogy ez a rendszer emberekből áll.
Ezért nem lehet jó stratégiát készíteni
anélkül, hogy figyelembe ne vennénk,
kiknek kell azt megvalósítaniuk. Így a
számtalan potenciális megvalósítási
eszköz közül az a megfelelő, amelyet el
tudunk fogadtatni az adott szervezetben dolgozó vezetőkkel és ők a kollégáikkal. Ez szervezetenként eltérő. Az,
hogy merre megy a szekér, azon múlik,
hogy aki a bakon ül, meg tudja-e nyerni
magának a lovakat. Ha nem jó irányba
megy a szekér, az nem a lovak hibája.
M.: Az ön munkája mekkora részben
áll egy kipróbált eszköztár elemeinek
kiválasztásából és mekkora rész jut a
kreativitásnak?
H. K.: Mondhatjuk, hogy van egy eszköztár, de jóval fontosabb a tapasztalat,
a korábban már látott minták, megélt
vezetői helyzetek. Vannak módszerek
arra, hogy hogyan kell feltérképezni
a szűk keresztmetszeteket, hogy kell
diagnózist készíteni, vannak tervezési
technikák stb., de nagyrészt a megfelelő testreszabáson múlik a dolog, ami
kreativitást és érzékenységet igényel.

Azok a megoldások működnek egy vezető esetében, amelyek a saját személyiségéhez is illenek, és a szervezettől
sem idegenek. Egy szervezet esetében
bármilyen változtatás csak annyira tud
szervesülni, amennyire beilleszthető a
kultúrájába. Multikulturális vállalatnál,
multikulturális környezetben pedig
„többfelé” is meg kell felelni.
M.: Komoly változásokon ment keresztül a cég az elmúlt bő egy évben. Milyen
szerepe volt ebben?
H. K.: A gazdasági válság az építőipart
érintette az egyik legerőteljesebb mértékben. Megállapítható volt, hogy tartós
recesszióban, csökkenő árbevétel
mellett a cég nem tudta volna elviselni
azt a költségszintet és azt a működési
struktúrát, amiben korábban tevékenykedett. Meg kellett vizsgálni, hogy
melyek azok a pontok, ahol működési
struktúra, illetve költség szinten hozzá
lehet igazítani a céget a kisebb méretű
piachoz, a csökkent forgalomhoz. Fel
kellett térképezni, hogy hol lehet húzni
a nadrágszíjon, hol lehet növelni a
hatékonyságon, és hol érdemes átszervezni, illetve szabályozni a folyamatokat.
Ilyen többek közt például a technológia
központosítása vagy a MIR-KIR-MEBIR
rendszerek integrálása és valamilyen
szintű egységesítése, centralizálása.
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A leányvállalatoknál különböző rendszerek működnek, ezért meg kell nézni,
hogy egységes keretbe lehet-e (és
érdemes-e) ezeket vonni.
A döntések egy részének olyan fájdalmas következményei is voltak, mint a
létszámleépítés. Az ilyen döntéseket
mindig nehéz meghozni. Fontos viszont
tudni, hogy erre azért volt szükség,
hogy a megmaradó több száz munkatársnak legyen munkája, ne vesszen
el a munkahelye, hogy a vállalat képes
legyen áthidalni az elhúzódó recessziós
időszakot.
Egyik fő feladatom a fenti feladatok
kezelését rendszerbe foglaló változásmenedzsment projekt irányítása, a
különböző területeken szükséges
változtatások koordinálása, természetesen az egyes területek vezetőivel
együttműködve. A projektben a leányvállalati vezetők mellett részt vesz a
gazdasági igazgató, a műszaki igazgató,

a jogi igazgató, a HR-igazgató és a
gépészeti igazgató is.
Bár az elhúzódó válság hozadékaként
folyamatosan hozzá kell igazítani a
struktúrát, a tevékenységeket és a döntéseket a változó piaci környezethez, de
maga a változás menedzsment projekt
idén félévkor lezárul. Az alapvető változások megtétele után nyugvópontra
kell hozni a szervezetet. Működtetni kell
az új folyamatokat, megoldásokat, meg
kell tenni a szükséges „finomhangolásokat”, meg kell őrizni a rugalmasságot,
de csökkennie kell a nagyléptékű szervezeti mozgásoknak.
A jelenlegi körülmények között az első
számú vezető idejének nagy része
munkaszerzéssel és lobbizással telik,
ezért a másik feladatom – természetesen a vezérigazgatóval folyamatosan
együttműködve – a stratégiai és üzleti
tervezés támogatása, valamint a menedzsment tevékenység összehango-

lása, koordinálása, különös tekintettel
a holding leányvállalatokat támogató
tevékenységére.
Ez a vállalatcsoport építőipari termelésből él, ezért a holdingközpontnak
fontos feladata, hogy a termelés minél
magasabb fokon történő végrehajtásához műszaki, technikai, jogi, pénzügyi,
emberi erőforrásbeli vagy akár kommunikációs támogatást nyújtson. Nagyon
fontos a sorrend, hiszen ha nincs
termelés, akkor a mi munkánkra nincs
szükség.
M.: Nem nevezném hálás feladatnak az
önét.
H. K.: Kialakult jogokat vagy szokásokat kell olykor megbolygatni, és ezt
senki nem szereti. A változás kibillenti
a komfortzónájából az embereket. Ez
valóban nem tartozik a népszerű feladatok közé, de az orvosra sem haragszik a
beteg, mert fáj az injekció… Persze más
a helyzet, ha rossz injekciót ad be, és
még betegebb lesz tőle a páciens.
Remélem, hogy az én kezemben nincs
rossz injekció. Hiszek abban, hogy meg
kell tanulni elveszíteni kisebb csatákat,
mert a lényeg, hogy megnyerjük a
háborút. Az a fontos, hogy pár év múlva
hogyan ítéltetik meg az ember. Hosszú
távon kell jónak és megbízhatónak
lenni. És persze eredményesnek.
M.: Milyen konkrét intézkedésekre
számíthatunk idén?
H. K.: Ez az év is nehéznek ígérkezik a
gazdasági körülmények miatt. Természetesen hoznunk kell a tervezett eredményt, ezért szorosabban kell követni
a terveink alakulását, és nagyon hamar
be kell avatkozni, ha eltérnénk a tervtől.

Ha nem jó irányba
megy a szekér,
az nem a lovak
hibája.
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Hosszú távon
kell jónak és
megbízhatónak
lenni. És persze
eredményesnek.
Ha a bevételt nem tudjuk a tervezett
szinten tartani, akkor azonnal hozzá
kell igazítanunk a költségeket. Ugyanennek persze a fordítottja is igaz lehet. Ha
a vártnál jobban alakulna a forgalmunk,
akkor kicsit könnyedebben is mehet a
szekér. Ezt nagyjából májusban már
látni fogjuk.
M.: A korábbi tapasztalatai alapján
miben más a Colas?
H. K.: A Colas-nál hosszabb ideig
önállóan működő, különböző lokális
kultúrával rendelkező cégek kerültek
egy holding szervezetbe. Mindegyik már
kialakult, saját szokásokkal rendelkezett, ezért amikor közös, egységes változtatásokat kellett eszközölni, eltérő
reakcióik voltak. Volt, ami az egyik cég
működéséhez, szokásaihoz állt közelebb, ezért könnyebb volt idomulnia,
míg a másiknak nehezebb – egy másik
döntésnél fordítva. A leányvállalati
vezetők kulcsszereplők ebben a folyamatban. Ők közvetítik a holding, illetve
a tulajdonos felől érkező elvárásokat és
változtatási kezdeményezéseket.
A helyi munkatársakat akkor fogják
megnyerni, ha mi megnyerjük őket.
Több bak van és több szekér. De
egyfelé kell menni, különben mindenki
felborulhat. Nem elég eltervezni, hogy
hova akarunk eljutni, azt is tudni kell,
hogyan fogjuk megtenni az utat.

Interview with DIRECTOR FOR STRATEGIC
AFFAIRS KATALIN HERNECZKI

Katalin Herneczki is a qualified computersoftware designer, professor, banking advisor,
and is also trained in international management.
In the initial stage of her career, she fought her
way up the ranks at an IT company. Following
several years spent in high management
positions, she worked in company development
and management consulting for various
companies in the education, banking, and
construction sectors. She has been teaching in
higher education for 20 years as a guest lecturer.
MOZAIK: In your opinion, which is the most
important element in your rather diverse
professional background?
KATALIN HERNECZKI: Results. I like to come
up with solutions to problems, but I consider a
solution valid only if it’s possible to put it into use
and convert it into results. As a computer-software
designer, I was required to handle problems on the
systemic level – maybe that is why I’m interested
in the operation of a company as a system. In my
opinion, the company is an organism that needs
to be run structurally. However, it is essential
to keep in mind that the system in question is
made up of people. Accordingly, it is impossible
to formulate a good strategy without considering
the individuals tasked with making that strategy
work. There are numerous ways possible to
reach an objective, and one such way can only
be adequate if accepted by executives working in
the given organisation, and – through them – by
their colleagues. This is specific to each different
organisation. The direction a carriage is heading
in depends on the people having the reins in hand,
and whether they have the horses on their side. If
the carriage is heading in the wrong direction, the
horses are not to blame.
M: The company has undergone some
fundamental changes in the previous year or so.
What has been your role in those changes?
KH: The economic crisis hit the construction
industry particularly hard. We had to check the
points, on the level of operating structure and
costs, where the company could be adapted to
a smaller market and the shrinking number or
orders. We had to see where it was possible to
tighten our belt, enhance efficiency, and where it
was worthwhile to re-organise and control various
processes. Some of the decisions had painful
consequences, such as cutbacks in the number
of employees. These decisions are always tough
to make. Nevertheless, it is important to note that
these steps were necessary to provide work for
the remaining hundreds of colleagues, to prevent
them from losing their jobs, to allow the company
to push through the recession era.

My major responsibilities include overseeing
the so-called change-management project,
which encompasses the fulfilment of the
aforementioned duties, and co-ordination of
changes necessary in different areas – of course,
I’m working in co-operation with executives
responsible for various departments. In addition
to managers from subsidiaries, the CFO, the
technical director, the CLO, the HR director, and
the equipment director are all involved in the
project.
Although the structure, activities, and decisions
need to be constantly adjusted to unstable
market conditions as a result of the prolonged
crisis, the change-management project itself will
come to an end by 30 June this year. Following
the fundamental measures taken so far, the
organisation is to be steadied. New processes
and solutions should be put to work, some
“fine tuning” is to be done; our flexibility must
be sustained, but large-scale organisational
transformations are to be cut back.
Amidst current circumstances, most of the chief
executive’s time is taken up by seeking jobs and
lobbying. Consequently, my duties also include
– naturally, in constant co-operation with the
CEO – the supporting of strategic and business
planning, and the co-ordination of management
activities with special regard to the backing of
subsidiaries.
This company group makes a living from
construction-industry output, making it one of
the holding’s primary tasks to aid production
activities by providing support with respect to
technical, legal, and financial issues, along
with human resources or even communication.
Prioritisation is essential, since the lack of
production output would also make our work
unnecessary.
M: I wouldn’t call your job very rewarding.
KH: Sometimes, existing systems or practises
need to be rearranged, and nobody is fond of that.
Changes force people to step out of their comfort
zones. Indeed, this is not one of the popular jobs,
but after all, the patient won’t be displeased with
the doctor if the injection hurts. Of course, if the
doctor administers the wrong medicine, making
the patient’s condition worse, that is another
kettle of fish.
Hopefully, I don’t have the wrong medicine in my
hand. I believe that we must learn to lose smaller
battles in order to win the war. The emphasis is on
how I will be judged in a couple of years. One has
to be reliable, trustworthy, and deliver results in
the long run.
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Gépészeti vezetőnk

Varga Dénes

szerző: Hanyecz Péter
fotó: Nagy Balázs

NEW EQUIPMENT MANAGER AT THE
MOTORWAY DIRECTORATE: DÉNES VARGa

15 éve dolgozik
a cégcsoportnál

az Autópálya Igazgatóság új gépészeti vezetője.
Varga Dénes, az Autópálya Igazgatóság újonnan kinevezett gépészeti vezetője Egerben született 1976-ban. Nős,
egy 2 hónapos kisfiú boldog édesapja.
Az eredeti szakmáját tekintve gyengeáramú műszerész. 1997-ben lépett
cégcsoportunkkal munkakapcsolatba.
Ekkor került laboránsként az akkori
EGÚT-hoz, ahol a cég egerbaktai aszfaltlaboratóriumában szerzett technológiai
gyakorlatot.
Időközben, munka mellett, elvégezte a
kecskeméti Gépipari és Automatizálási
Műszaki Főiskolát, ahol gépészmér-

nöki oklevelet szerzett, majd – immár
főgépészként – Töltéstaván, az EGÚT
aszfaltkeverő telepén tevékenykedett.
Pályafutása következő állomásaként
2006-ban nevezték ki az Eger melletti,
Baktai úti központi gépjavító műhely
vezetőjévé, két év elteltével pedig
üzemeltetésvezetővé.
Szakmai teljesítménye elismeréseképpen ez év január 1-jétől Dénes tölti be az
Autópálya Igazgatóság gépészeti vezetője felelősségteljes posztját, így azóta
részese a terület minden problémájának,
de természetesen sikereinek is.

Dénes Varga, the Motorway Directorate’s
freshly appointed equipment manager, was born
in Eger in 1976. He is married, and he’s the proud
father of a two-month-old boy.
Originally trained as a low-voltage electrical
mechanic, he first came into contact with the
company group in 1997. This was the time when
he started working for EGÚT as a lab assistant,
and went on to gain technological experience in
the company’s asphalt laboratory at Egerbakta.
Meanwhile, he graduated from the Kecskemét
College of Mechanical Engineering and
Automation, receiving his diploma in mechanical
engineering. Subsequently, he worked as a chief
equipment engineer on EGÚT’s asphalt-mixing
plant at Töltéstava.
As the next stage of his career, he was assigned
with leading the Baktai Road Central Machine
Repair Workshop near Eger in 2006. Just two
years later he was promoted to operations
manager.
As recognition of his professional achievements,
Dénes has been fulfilling the highly demanding
position of equipment manager at the Motorway
Directorate since 1 January this year.
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Bővülő feladatok

a BŐVÜLŐ M0 -s
autópálya D2-es szakaszán
Áprilisban indul a hárosi Duna-híd
ártéri hídjainak pályalemez-építése az M0-s autópályán.

MuNKÁINK

WIDENING SCOPE OF WORKS
ON THE WIDENING M0

Közel húsz évet kellett várni
arra, hogy az 1990. november 16-án
átadott, jelenleg üzemelő Deák Ferenc
híd déli párját is magába foglaló M0-s
útgyűrű, az M6-os autópálya és az 51-es
számú főút közötti szakaszának bővítésére vonatkozó pályázatot kiírják. A pályázati időszak elhúzódott, és amikor 2010
januárjában a kivitelezési szerződést
aláírta a NIF Zrt. és a nyertes M0 déli ág
II. Konzorcium (tagjai az A-Híd Építő Zrt.,
a Közgép Építő és Fémszerkezetgyártó
Zrt., a STRABAG-MML Kft., a Magyar
Aszfalt Kft. és a Colas-Hungária Zrt.),
annak ellenére örültünk az újabb sikeres
pályázatnak, hogy a Colas konzorciumi
munkarésze nem tartalmazott műtárgyépítési feladatokat.
Hála az M6-os autópálya építése kapcsán kialakult sikeres együttműködésnek, a hárosi Duna-híd felszerkezetének
kivitelezőjeként a Közgép Zrt., alvállalkozói ajánlat összeállítására kérte
társaságunkat a speciális technológiával
épülő szerkezeti elem megvalósításával
kapcsolatos részfeladatok kivitelezésére.
Alkalmazva a szebényi völgyhíd és a

Sió-híd kivitelezése során megszerzett tapasztalatokat, és kihasználva a helyzeti
előnyt, hogy a szakasz legjelentősebb
műtárgyának a kivitelezése útépítési
szempontból Colas-szakaszon zajlik,
sikerült olyan alvállalkozói ajánlatokat
készítenünk, amelyek mind műszaki,
mind gazdaságossági szempontból
versenyképesnek bizonyultak. Az így
megszerzett munkarészek összértéke
mára megközelítette a félmilliárd forintot.
A felszerkezet elemeinek helyszíni
összeállításához szükséges szerelőtér
kialakítása 2011 januárjában befejeződött. Jelenleg a budai oldalon a jobb
ártéri híd állványon történő szerelése és
a mederhíd szakaszos előretolása folyik
a szebényi völgyhíd megvalósítása során
is alkalmazott technológiával. Az egyeztetett ütemezés szerint 2012. április végén
a mederhíd a helyére kerül, a jobb ártéri
híd acélszerkezetének helyszíni szerelése befejeződik, így megnyílik a lehetőség
előttünk, hogy megkezdve a jobb ártéri
híd pályalemezének zsaluzási munkáit,
11 év után a cégcsoport újra folyami híd
megvalósításában közreműködjön.

Once again, Colas is participating in
bridgeworks over a major river: deck-slab
construction of the floodplain bridges adjoining
the main structure on the Danube near Háros is
set to go ahead in April.
Following a fruitful co-operation formed during
construction of motorway M6, Közgép Zrt. –
currently in charge of building the superstructure
for the Háros bridge on the Danube – had
requested our quotation for subcontracted works.
These works include construction phases of
structural units requiring special technologies.
Exploiting the experience gathered during
activities on the Szebény viaduct and the Sió
bridge, and making use of the fact that the
structure in question is located on one of Colas’s
road-construction sections, we managed to
compile offers for the subcontracted works that
proved to be competitive both technically and
financially. The value of the jobs awarded to us is
just short of HUF 500 million.
Preparation of the assembly area – required
for assembling the superstructure’s various
units on the site – was finished in January 2011.
Currently, fitting of the floodplain bridge and
gradual launching of the main bridge (applying
a technology also used at the Szebény viaduct)
are in progress on the right bank. As per the
official time schedule, by April 2012 the main
bridge is to reach its final position and the in-situ
assembly of the right-bank floodplain bridge’s
steel structure is to be finished, enabling us to
commence formwork installation for the deck
slab of the right-bank floodplain bridge. Thus,
after 11 years, the company group is ready to
contribute to the construction of another major
river-bridge project.

sikerült olyan
alvállalkozói
ajánlatokat
készítenünk,
amelyek mind
műszaki, mind
gazdaságossági
szempontból
versenyképesnek
bizonyultak.
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Fürdőt építünk

Karcagon

EU-támogatással fejlesztjük
a karcagi termálfürdőt – új uszoda, wellness részleg és
öltöző is készül.

MuNKÁINK

SPA CONSTRUCTION IN KARCAG

In October 2011, Colas-Hungária Zrt.
was commissioned with the construction of
foundations, monolith-reinforced concrete
structures, and a thermal-water line in
connection with the development scheme of
the Karcag thermal spa.
The facility outgrew the existing tent-covered
pool and spa building in numerous respects.
The EU-backed project involves upgrades
regarding both quantity and quality, thus
simultaneously increasing the area of the spa
and expanding the range of services awaiting
guests.
Three pools are to be built within the new
spa building, while the building currently
connected to the covered pool will house the
wellness and conditioning section. A new
dressing room is also to be established.
Construction works received the green light
in November 2011, therefore the harsh winter
weather hindered the job significantly. The
greatest challenge was posed by groundwater
appearing almost at the current terrain level.
The 13-m-high shear wall supporting the
tent structure, the foundation bodies for the
braced main beam of the pool building and for
the tent-anchoring structure, the cellar-level
mechanical room, and the monolith-reinforced
concrete structure of the thermal-water
reservoir were all completed on time despite
an exceptionally cold February.

A jelenlegi,
sátorral fedett
uszoda- és
strandépületet
több
szempontból
is kinőtte a
strandfürdő.

A Colas-Hungária Zrt. 2011
októberében kapta a megbízást a
Tempero Uszodatechnikai Zrt.-től a karcagi termálfürdő területén végrehajtandó fejlesztésekhez kapcsolódó alapozási, monolitvasbeton-szerkezetépítési és
termálvíz-távvezetéképítési munkáira.
A jelenlegi, sátorral fedett uszoda- és
strandépületet több szempontból is
kinőtte a strandfürdő. Az Európai Unió
támogatását is elnyert projekt men�nyiségi és minőségi fejlesztést jelent,
vagyis nagyobb és élményelemekkel
gazdagabb fürdőt vehetnek birtokukba
a pihenni vágyók.
Az új uszodaépületben három medencét
alakítanak ki. A fedett medencetérhez
jelenleg csatlakozó épületben pedig a
wellness és kondicionáló részleg lesz,
valamint új öltözőépület is készül.
A kivitelezés 2011 novemberében

tudott elindulni, így a munkálatokat
jelentősen megnehezítette a téli időjárás. A legnagyobb kihívást a talajvíz
jelentette, mely úgyszólván a jelenlegi
terepszinten megjelent. A februári hideg
időjárás ellenére elkészült a 13 méter
magas, sátorszerkezetet tartó pengefal,
a medencetér rácsos főtartóinak és a
ponyvalekötő szerkezetnek az alaptestje,
a pinceszinti gépészeti helyiség, illetve a
termálvíz-tározó monolitvasbeton-szerkezete. A zsaluzási munkálatokhoz a MEVA
rendszerét használtuk.
• Földmunka: 5200 m3³
• Vasbetonszerkezetek: 2000 m3³
• Betonacél-szerelés: 120 t
A kivitelezési munkák jelenleg közel 75
százalékos készültségi állapotban vannak,
így reméljük, hogy a kényszerű fagyszünet
ellenére tudjuk teljesíteni a szerződésünkben meghatározott határidőket.
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Aszfaltozási munkák
a

71

-es főút

Keszthelyt elkerülő szakaszán

Az elkerülő út célja Keszthely

átkelési szakaszainak tehermentesítése,
a 71-es főút teherautó-forgalmának átvezetése a lakott
területek elkerülésével.

Az elkerülő projekt körforgalmi végcsomópontjából indul ki
a – jelenleg már épülő – Hévízt elkerülő,
melynek egy része csatlakozik a 76-os sz.
főút 11,5 tonnás burkolat-megerősítéses
szakaszához, amely kivitelezését a Colas
Út végzi.
Az első szakaszban Keszthely északi
elkerülésére 2x1 forgalmi sávos, 3,5 km
hosszú, új nyomvonalú főút készül.
A meglévő utakhoz 3 db körforgalmú
és 1 db járműosztályozós csomóponttal
csatlakozik. Az északi elkerülő folytatásaként a második szakaszban a város
északnyugati elkerülésére 2x1 forgalmi
sávos, új nyomvonalú főút készül 2,25
km hosszban. Itt 2 db útcsatlakozás épül,
ebből az egyik körforgalom.
Az elkerülő út generál kivitelezését a NIF
Zrt. megbízásából az EuroAszfalt – A-HÍD
Keszthely Konzorcium végzi. Az aszfaltozási munkákra a Colas-Hungária, a közel
12 000 m3 aszfalt gyártására és szállítására a Colas Út vállalkozott.
Az aszfaltozási munkálatokat 2011.
november 7-én kezdhettük meg, de az
időjárási viszontagságok miatt többször
leállásra kényszerültünk. A rendelkezésre
álló szakasz teljes hosszában elvégeztük
az AC22 (mNM) alap és az AC22 (mF)
kötőréteg építését. Az aszfaltot a Colas
Út Keszthelytől 45 km távolságban lévő,

Az aszfaltozási
munkákra a
Colas-Hungária,
a közel
12 000 m3 aszfalt
gyártására és
szállítására
a Colas Út
vállalkozott.
120 t/h teljesítményű, jánosházi keverőtelepén gyártottuk. A jó logisztikának köszönhetően a beépített aszfaltburkolat minősége I. osztályú lett, így elmondhatjuk,
hogy a 2011. évre ütemezett munkákat
december 1-jére sikeresen teljesítettük.
A feladat nagyobbik része azonban még
hátra van, így – amint lehet – az idén a
munkák tovább folytatódnak, és reméljük,
hamarosan használatba vehetik a közlekedők.

ASPHALT-PAVING WORKS ON THE
KESZTHELY BYPASS OF MAIN ROAD 71

The purpose of the bypass is to ease
congestion on the sections crossing the city of
Keszthely, and to divert the HGV traffic of main
road 71 from built-up areas.
In the first phase, a completely new stretch of
2x1-lane main road is to be built in a 3.5-km
length to bypass Keszthely from the north. Three
roundabouts and one multi-lane intersection
are to be established in order to link the new
section to existing roads. In the second phase,
as the continuation of the northern bypass, the
north-western leg is to be completed with 2.25
km of 2x1-lane main road. During this phase, two
junctions – one of those being a roundabout – are
to be prepared.
The required quantity of asphalt was produced by
Colas Út’s 120-t/h-capacity mixing plant located
at Jánosháza, some 45 km from Keszthely.
Thanks to excellent logistics, the quality of the
completed asphalt pavement is first-class, and
works scheduled for 2011 had been finished by
1 December.
However, the greater part of the job is still ahead
of us, so works are to be re-launched this year as
soon as possible. We trust that the new road will
be open to motorists shortly.
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M85

Átadtákaz

-ös

Enesét elkerülő szakaszát

Az M85-ös gyorsforgalmi út Győr–

Csorna közötti szakaszán átadták az Enesét elkerülő részt.
2011. december 2-án Rékasi Győző,
a beruházó Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. irodavezetője, üzemeltetésre átadta az utat az Állami Autópálya
Kezelő Zrt. vezérigazgatójának, Bakó
Attilának. Az üzemeltetési feladatokat
a Lébényi Autópálya Mérnökség fogja
ellátni. A vállalatnak már az ünnepség
közben is takarítania kellett a havat az
aszfaltról.
Dr. Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium infrastruktúráért felelős
államtitkára, ünnepi beszédében úgy
fogalmazott, hogy az enesei lakosok már
karácsony előtt megkapták ajándékukat,
melyre régóta vágytak: megszabadultak
a Győr és Csorna közötti útszakasz
forgalmától.
Az út gyorsforgalmi útnak (autóútnak)
épült, de jelenleg nincs gyorsforgalmi
csatlakozása az M1-es autópályához
és a Csornáig tartó szakasza sem épült
meg, ezért a minisztérium döntése szerint emelt sebességű (110 km/h) főútként helyezték ideiglenesen forgalomba.
Az Enesét elkerülő szakaszt a CÉ-LA
2009 Konzorcium építette, ahol a

konzorcium vezetője a Colas Út Zrt., a
konzorcium tagja pedig a Lavinamix Kft.
volt, és a földmunkákat végezte a helyszíni stabilizációig. A Colas készítette a
burkolatépítéseket, valamint a közműkiváltásokat és vízépítést, beleértve a
szakaszon épült öt hidat is.
Az átadott, 7 km hosszú szakaszon
kettő, fél-lóhere alakú csomópontot alakítottak ki – egyet a kezdő szelvény közelében, mely a fel- és lehajtást is lehetővé
teszi Győr felől, egyet pedig Enese
térségében, a 8417 sz. út keresztezésénél. A végszelvény után egy ideiglenes
csomóponti kialakítás oldja meg a főút
és a gyorsforgalmi út kapcsolódását.
Az építés részeként az országos és egyéb
utak is, szükség szerint, korrekciós kialakítással valósultak meg: két országos út
átvezető híddal és három földúti híddal.
A földutak forgalmának biztosítására
párhuzamos utak készültek.
Az ünnepélyes átadást követően az
ÁAK Zrt. munkatársainak vezetésével a
forgalomráterelés megtörtént, mely egy
csapásra megszüntette Enese átkelési
szakaszán az erős átmenő forgalmat.

ENESE BYPASS SECTION OPENS ON THE M85

The Enese bypass has been opened to
traffic as part of the Győr-Csorna section of
the M85.
The section was built as a high-speed singlecarriageway road. At this stage, however, it
has no high-speed link to motorway M1,
and the leg leading to Csorna has not been
constructed yet, so therefore the Ministry
chose to open the new road with a temporary
permit as a so-called high-speed (110 kph)
main road.
Two half-clover-shaped interchanges were
built on the recently opened 7-km-long
section: one at the starting chainage
enabling entry and exit towards Győr, and the
other in the vicinity of Enese, at the crossing
of road 8417. Near the terminal chainage,
a temporary interchange was set up to
facilitate the connection between the main
road and the M85.
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Befejeződött a
külső gerincútépítése

2011. november elejére

befejeződött a csepeli gerincút M0-s autóút–
Lórév közötti szakasz I. ütemének építése
(halásztelki ág nélkül), mely Szigetszentmiklós, Szigethalom, Halásztelek
főbb elkerülő útja lett.

A gerincút e szakasza közel egy
évtizednyi előkészítés után valósult meg.
A nyomvonal érintett 18 db víz- és szennyvízvezetéket, 4 db Tigáz-DSO vezetéket,
3 db FGSZ gázvezetéket, illetve 16 db különböző üzemeltetésben lévő hírközlési és
elektromos vezetéket, melyek kiváltása
szükségessé vált. A kivitelezés szerződéses összegének – az elrendelt pótmunkákat beleszámítva – 43%-a közműkiváltás
és építés, mely 10 közmű-üzemeltető
hálózat kiváltásait jelentette.
A tender időszakában érvényes kiviteli tervek alapján pályáztunk, viszont a tervek
felülvizsgálata folyamán meglepetésként
szolgált, hogy 7 db, addig ismeretlen vezeték kiváltását is el kell végeznünk 995 m
hosszon, mindezt a tervezett véghatáridő
betartásával. A kollégák összehangolt
munkájával sikerült a problémát orvosolni,
és a tervek azonnali elkészítése után
kiváltottuk ezeket a vezetékeket is.
A főbb csomópontok átépítését a
forgalom fenntartása mellett kellett
kiviteleznünk. Jó néhány alkalommal

a környéken élők türelmét kértük a
torlódások kialakulása miatt, de sikerült
az építési ütemeket a lehető legrövidebb
időre csökkenteni.
Az épített útpálya mintegy 6 km hosszú,
melyből 4,4 km egyoldalú, 2,5%-os lejtéssel lett tervezve és megépítve.
E szakaszok kivitelezését az Autópálya
Igazgatóságtól kölcsönkapott SB 250
fixpad használatával végeztük, mely
lehetővé tette a hossz-slussz nélküli alap-,
kötő-, illetve kopóréteg-építést.
A hivatalos forgalomba helyezés 2012.
január 11-én volt, az azóta eltelt időszakban látható az új úton haladó forgalom
folyamatos növekedése, így fellélegezhetnek a környéken közlekedők a folyamatos
torlódások után, hiszen biztonságosabb
és gyorsabb közlekedést biztosít a gerincút a térségben.
Ezúton köszönjük a lakosok és autósok
türelmét, továbbá kollégáink áldozatos
munkáját, és bízunk benne, hogy minden
erre közlekedő elégedetten fogja használni a csepeli gerincutat.

CONSTRUCTION OF THE EXTERNAL
RIDGE-ROAD CONCLUDES

Phase I of the Csepel ridge-road section
between motorway M0 and Lórév (without
the Halásztelek leg) was finished in the first
week of November 2011, thus completing
the main bypass road for Szigetszentmiklós,
Szigethalom, and Halásztelek.
Our bid had been submitted based on the
construction designs valid at the tender stage,
but we also had to solve the relocation of
seven additional (previously unknown) utility
lines. Reconstruction of major interchanges
had to be performed without the interruption
of traffic.
The newly constructed stretch of road is
approximately 6 km long, 4.4 km of which was
designed and built with a single-sided 2.5%
slope.
The section was officially opened to traffic on
11 January 2012, and a constant increase in
the number of vehicles using the road has been
visible ever since – a relief for motorists at the
affected areas.
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Stollmayer-díj

2011:

Saját megoldásoka kitakarás nélküli
technológiában
Geönczeöl Gergely
pályázatában a kitakarás nélküli

technológiáknál bevezetett saját megoldásokat mutatja be.
Az Alterra által 2002-ben alapított Stollmayer-díjat azon kollégák
kaphatják, akik kiemelkedő műszaki
innovációval, egy-egy projekt megvalósításában való kiemelkedő részvétellel
vagy folyamatos, magas színvonalú
mérnöki munkával járulnak hozzá a cég
tevékenységéhez.
2011-ben a Stollmayer-díjat Geönczeöl
Gergely területi főmérnök nyerte, aki
pályázatában az általa vezetett 12.
sz. Főépítés-vezetőség néhány szép
feladata során alkalmazott kitakarás
nélküli technológiáinál bevezetett saját
megoldásokat mutatja be.

A Colas-Alterra Zrt. kitakarás nélküli technológiájának kialakulása, fejlesztése, alkalmazása (részlet)
Tehermentesítő főgyűjtők és nyomóvezetékek építéséhez kapcsolódóan a 12.
sz. Főépítés-vezetőség kisebb-nagyobb

átmérőjű vezetékek építési, felújítási
munkálatai során ismerkedtünk meg
egy nagyon gazdag és érdekes világgal,
melynek neve: kitakarás nélküli vezetéképítés. Ezek a technológiák kiemelkedő
műszaki tartalmat és egyben kihívást
jelentenek a mérnökök számára. Lehetőséget adnak a magasabb szintű
szakmai tapasztalatok gyarapítására, a
szép és gazdag műszaki megoldások
referencia értékű megvalósítására, és
a már ismert technológiák együttes
alkalmazására.
A technológiák megléte azonban önmagában kevésnek bizonyul egy konkrét
feladat eredményes megoldásához, az
újabb kihívások szélesebb körű átgondoltságot igényelnek.
Ezen pályázatomban szeretném ismertetni az általam vezetett 12-es főépítésvezetőség néhány szép feladata során
alkalmazott kitakarás nélküli technológiáinál bevezetett saját megoldásokat.
(A cikk korlátozott terjedelme miatt egy
megoldást ismertetünk – a szerk.)
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A sajtolásos és a béleléses
technológia innovatív összehangolása
Az elmúlt évben egységünknek is
szembe kellett nézni Magyarország mai
gazdasági helyzetében kialakult munkaellátottság hiányával. Ilyen helyzetben
egy projekt sikeres megvalósításának
elengedhetetlen feltétele, hogy a
fent leírt technológiákat megfelelően
tudjuk adaptálni, a kapacitások és
lehetőségek figyelembevételével hatékonyan alkalmazni. Ezen technológiák
ötvözésével eredményesebbé kell

tudnunk varázsolni egy adott, nehezen
elnyert munkát. Erre jó példa a Csepeli
nyomó-vezetékpár építése, amely során
a mikroalagutas építéstechnológiánkat
a merevcsöves építéstechnológiánkkal,
elődeink ROCLA szabadalmával ötvöztük, melynek eredményeként egy műszakilag és gazdaságilag is eredményes
projektet tudtunk kivitelezni.
A változtatási javaslatom alapján a két
DN 600-as nyomóvezetéket egyetlen
alagútba építettük meg, kapacitásunk,
eszközeink, rendelkezésünkre álló időnk
figyelembevételével.
Alkalmaztuk a hidraulikus sajtoló beren-

dezésünket, alkalmaztuk a szádlemez
verő, talajvíztelenítő kapacitásunkat,
a bélelésben szerzett tudásunkat és
szakmai tapasztalatunkat. A kivitelezés
során megépítettük a sajtoláshoz
szükséges víztelenített indító és fogadó
aknákat, kihajtottuk az alagutakat, majd
ezt követően beépítettük a két darab
nyomóvezetéket az alábbi terveim
szerint:
Változtatási javaslatom a
mikrotunnellinges és bélelési eljárásait
egyesítette. Mivel a változtatást elfogadták, a munka gazdaságosabbá vált.
Ezek után kidolgoztam, hogyan lehet

MuNKÁINK

STOLLMAYER PRIZE 2011: UNIQUE
SOLUTIONS IN NO-DIG TECHNOLOGY

a nyomóvezetéket szakszerűen, üzembiztosan és a műszaki előírásoknak
megfelelően megépíteni.
Első lépésben önterülő betont építettünk be a rakat alsó részébe. E beton
beépítése során a C 30-as szilárdsági
osztályt sikerült elérni, mely a további
bélelési eljárás sikerességének alapjául
szolgált.
A fenékrész kialakítása után megkezdődhetett az üvegszálas poliészter
csövek beépítése. E művelethez terveim
alapján speciális csőalátámasztó és
-vezető görgős kocsikat méreteztünk
és gyártattunk. Technológiai segédesz-

közök segítségével például egy 150
méteres alagutat – az indító és fogadó
aknákból kiszolgálva – 10 óra alatt
tudtuk beépíteni a nyomócsőpárt. Ez a
művelet a hagyományos merevcsöves
eljárással egy hetet vett volna igénybe
rendkívüli élőmunka felhasználásával.
A 4 méter hosszú, iker béléscsöveket
csörlő segítségével húztuk a kisajtolt
alagútszakaszokba.
A csőbehúzást a vezetékpár vízzel való
feltöltése követte, mely a felúszás
elleni biztonságot fokozta. A rakat két
végének lezárása és az injektáló és
levegőztető pipák beépítése után megkezdődhetett a béléscső és az alagút
közötti üreg kiinjektálása. Ezt habbeton
beépítésével oldottuk meg.
A 150 méteres alagút injektálása
során 175 m3 habbetont pumpáltunk a
hátűrbe.
A habbeton sajátos konzisztenciája
folytán könnyen, ez esetben tömörítés
nélkül is bedolgozható, transzportbetonként is szállítható, szivattyúzható.
A csepeli nyomóvezeték építése során
három alagutat e módszerrel építettünk
meg.
Az eddig még nem alkalmazott technológia bevezetésével a munka műszakilag
és gazdaságilag eredményesen zárult,
továbbá az élőmunka idejének csökkentése magas fokú munkavédelmi
biztonságot eredményezett.
E magas színvonalú technológiák szakszerű alkalmazásához természetesen
elengedhetetlenül szükséges egy magasan képzett és kivitelezésben tapasztalt
műszaki gárda egy összeszokottan
dolgozó fizikai egységgel, akik nyitottak
az újra, akik javaslataikkal segítették
munkámat.

In his application, Gergely Geönczeöl
presented methods he developed and
introduced regarding no-dig technologies.
The Stollmayer Prize, founded by Alterra
in 2002, is awarded to colleagues who
contribute to the company’s results with
exceptional technical innovations, outstanding
performance on a project, or continuous highstandard engineering work.
In 2011, the Stollmayer Prize went to regional
chief engineer Gergely Geönczeöl, who leads
Chief Engineering No. 12. His application
detailed the solutions that he designed and
introduced with respect to no-dig technologies
applied during some of the company’s finest
jobs.
Chief Engineering No. 12 carried out
numerous works of pipeline construction
and reconstruction in various diameters
on projects involving stress-relieving main
collectors and pressure lines. In connection
with these jobs, we came across a very rich
and exciting topic: no-dig pipeline construction.
These techniques simultaneously entail
exceptional technologies and pose challenges
for engineers, while providing opportunities
to augment their experiences and to apply the
finest and most advanced technical solutions
(which also serve as superb references)
combined with conventional methods.
However, the technologies alone would not be
sufficient to carry out a given task successfully.
New challenges require a wider range of
preparations.
Throughout the previous year, our unit had to
face a general lack of projects attributable
to Hungary’s current financial condition. In
such a situation, the proper adaptation of
the aforementioned technologies and their
application with consideration to capacities
and possibilities are quintessential for the
successful completion of a project. By means
of combining these technologies we have to be
able to boost the profitability of hard-earned
jobs. Construction of the pair of pressure lines
at Csepel is a good example for that – in this
case, we combined our micro-tunnel method,
our rigid-pipe construction technology, and the
ROCLA license acquired by our predecessors.
As a result, we managed to perform the task
efficiently both from a technical and financial
point of view.
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A COLAS KÜLFÖLDi

Magasba tör a Colas Madagaszkár
® Befejezéshez közelít a lélegzetelállító, 100 méter magas, 42 méter

hosszú és 20 méter széles torony Antananarivóban. Harminc emeletével az Indiai-óceán szigeteinek legmagasabb épülete ékes bizonyítéka a Colas Madagaszkár magasépítői rátermettségének.

Madagaszkár

F

MuNKÁINK

munkái

Franciaország

Montpellier

w
Épül a középiskola
® Igazi építészeti különlegesség a montpellier-i Marianne Vendéglátó-ipari és Idegenforgalmi Középiskola épülete. A külső burkolatot és az öntött aszfalt vízhatlan szigetelést a Smac Sud-Ouest szakembereire bízták. A háromszög alakú elemek összeillesztésének technológiáját pedig a Smac Eurofacade
dolgozta ki.

munkatársaink
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Fekete
Szilveszter, vezető
szerelő

® Colas Út

Szilveszter 2004-től dolgozik
a Colas magyarországi
cégcsoportjánál. Kezdetben
gépkezelőként vett részt
a kivitelezési munkákban.
A munkaterületen precíz
és alapos munkájáról
ismerte meg mindenki.
2010-től vezető szerelői
beosztásban feladata a gépek
szállításának szervezése,
gépjárművekkel kapcsolatos
ügyintézés. Szabadidejében
első helyen a család áll,
hiszen otthon három fia,
Bálint, Ádám és Dávid várja  
minden nap.

munkatársaink

Tamási Angelika,
gazdasági vezető
® Colas-Alterra
Angi 2007-ben a T-Roadtól
került a céghez. Akkor a
központ gazdasági ügyeit
intézte,  jelenleg a Létesítmény
Igazgatóság  gazdasági
vezetője. Sok munkát ad
neki a miskolci villamos
pálya felújítási munkáinak
elszámolása, hiszen a
kivitelezésére alkotott
konzorcium egy speciális,
Magyarországon viszonylag
ismeretlen szervezeti forma
alapján épül fel. Szabadidejét
férjével és 13 éves kislányával,
Biussal tölti.
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Nagy Tibor, keverőgépész
® Colas-Hungária Autópálya
Igazgatóság
Tibor a Colas eddigi legnagyobb
projektje, az M6 autópálya építésének
kezdete óta tagja a Benninghoven aszfaltkeverő csapatának. Az M6-os építéséhez 340 000 t aszfaltot kevertek
le Szekszárdon, jelenleg pedig Oroson
készülnek közel hasonló mennyiség
lekeverésére az M3-as autópálya építéséhez. Tibor nős, a 13 éves Boglárka
és a 11 éves Bence édesapja. Hobbija
a számítástechnika és a barkácsolás.

our colleagues

munkatársaink
SZILVESZTER FEKETE ® Colas Út
Szilveszter has been working for the Hungarian
Colas group since 2004. Initially, he did his share
of construction works as a machine operator, and
was known on the job site for his precision and
thoroughness. Working as a chief mechanic since
2010, his responsibilities include organising the
transportation of machines and administrative
duties related to various vehicles. When it comes
to free time, his family comes first: his three sons
– Bálint, Ádám, and Dávid – await him every day.
ANGELIKA TAMÁSI ® Colas-Alterra
Angi arrived to the company from T-Road in
2007. In her first years here, she was handling
financial matters at the company headquarters.
Currently, she is the financial manager of the
Agency for Projects. The Miskolc tramway
reconstruction gives her a fair amount of work,
since the consortium founded specifically for
this job involves a form of organisation relatively
uncommon in Hungary. She spends her free time
with her husband and 13-year-old daughter, Bius.
TIBOR NAGY ® Colas-Hungária Motorway
Directorate
Tibor has been a member of the team assigned
to the Benninghoven mixing plant since the start
of Colas’s largest job so far, the motorway M6
project. They mixed some 340,000 tonnes of
asphalt in Szekszárd for the M6, and the team is
currently working in Oros, making preparations
to produce a similar amount for motorway M3.
Tibor is married, and is the father of 13-year-old
Boglárka and 11-year-old Bence. His hobbies
focus on computer technology and gadgetry.
TIBOR CSONTOS ® Colas-Északkő
Tibor joined Északkő in 1976 as his first job. Not
counting his brief relocation to Tarcal, he has
been working in the Tállya plant as an electrician
ever since, and has played an active role in all
developments throughout the previous decades.
As technology keeps on advancing, the job of
electrician changes: electrical malfunctions
have become remote – today, the emphasis is
on maintenance and preventive repairs. In his
free time, Tibor finds gardening and tinkering
with gadgets to be the most relaxing. His
granddaughters, six-year-old Dorka and threeyear-old Réka, bring a lot of joy into his life.
ILONA SZABÓ ® Colas-Hungária
Ilona graduated from the Debrecen University’s
Faculty of Economics in 2009. She has been
working at Colas-Hungária’s tax department since
March 2010, where she has been responsible
for handling tax-related affairs of Colas Út and
smaller road-construction companies. Her
favourite pastime activities include reading and
cooking. She spends most of her free time with
her family living in the countryside.
GÁBOR ROSZIK ® Colas-Hungária Technology
Directorate
Gábor joined the team of the Technology
Directorate in May 2011. Before that, he had been
working for various road-construction technology
firms for 15 years. His major responsibilities are
supervising the Directorate’s quality-control
system and introducing technologies concerning
recycling materials. Furthermore, he oversees the
production-control systems of the group’s asphaltmixing plants and bitumen-emulsion plant. He
usually spends his free time with his family: his wife
and four children. Additionally, Gábor enjoys sports
– mainly basketball, swimming, and running.

Csontos Tibor,
villanyszerelő
® Colas-Északkő
Tibor első munkahelyeként 1976-ban
került az Északkőhöz. Rövid tarcali
kitérőtől eltekintve végig a tállyai
üzemben dolgozott mint villanyszerelő.
Az elmúlt évtizedek valamennyi beruházásában aktívan részt vett.
A technika fejlődésével átalakult a
munkavégzésük is: a villamos meghibásodások száma elenyésző, ma már
a karbantartáson, a megelőző javításokon van a hangsúly. Szabadidejében
kertészkedéssel és barkácsolással tud
a legjobban kikapcsolódni. Sok örömöt
szereznek neki unokái, a 6 éves Dorka
és a három éves Réka.
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Szabó Ilona,
adózási munkatárs
® Colas-Hungária
Ilona 2009-ben végzett a
Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karán. 2010
márciusa óta dolgozik a ColasHungária adócsoportjában,
ahol a Colas Út és a kis utas
Laczkó György ® Colas-Hungária Autópálya Igazgatóság
cégek adóügyeinek intézéséért felelős. Kedvenc
időtöltése
Az M6-os építésén, 2008-ban kezdett dolgozni az Autópálya Igazgatóságnál művezetőként. Szakmáját
tekintve
magasépítő,
az olvasás
és a főzés. Szabadígy a szívéhez a legközelebb a betontechnológia áll. Nem hiába az M31-es autópálya építésére
a legbüszkébb.
Jelenleg az
leggyakrabban
vidéken fiú
M0-ás körgyűrű szélesítési munkáin dolgozik. Munkájában azt szereti a legjobban, hogyságát
emberekkel
foglalkozhat. Két
élő családja
édesapja, szabadidejét főleg a családjával tölti, de szeret úszni és focizni is. A karácsonyt otthon,
családikörében
körben tölti.
tölti.
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Roszik Gábor,
főtechnológus
® Colas-Hungária
Technológiai
Igazgatóság
Gábor 2011 májusában
csatlakozott a  Technológiai
Igazgatóság csapatához,
előtte 15 évig több, útépítési
technológiákkal foglalkozó
cégnél dolgozott. Fő feladata
az Igazgatóság minőségirányítási rendszerének felügyelete
és az újrahasznosító anyagokkal kapcsolatos technológiák
bevezetése. Emellett a cégcsoport aszfaltkeverő telepeinek és a bitumenemulzió
üzemnek üzemi gyártás-ellenőrzési rendszerét is felügyeli.
Szabadidejét családi körben
feleségével és négy gyermekével tölti, emellett szívesen
sportol, kosárlabdázik, úszik
vagy fut.
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Találkozási pont:

Karcag

a Nagykunság

fővárosa

A huszonháromezer lelket számláló
település fekvéséből, kulturális, kereskedelmi,
egészségügyi, oktatási és gazdasági szerepéből
következően vált a táj központjává. Jellegzetes alföldi mezőváros, amely
településformájában, intézményeinek sokaságában, külső kapcsolatrendszerében
érhető tetten.

kitekintő
KARCAG, CAPITAL OF THE NAGYKUNSÁG

One of the city’s famous sons, Michael
Kovats – who fought in the American War of
Independence as a cavalry officer – began his
career in the War of Austrian Succession. He was
also commemorated by US Secretary of State
Cyrus Vance in the Hungarian Parliament’s central
hall on 6 January 1978, as the Holy Crown was
officially returned to Hungary.
The flourishing of Karcag’s industrial life in the mid19th century was initially fuelled by the booming
milling industry. The Gál-Gálszabóné-Deákné
Dutch-model windmill, which was erected in 1858
and remained operational until 1949, is one of the
county’s most precious historical monuments.
Most notable among the city’s attractions is the
thermal spa, currently undergoing expansion
works performed by Colas-Hungária. Officially
known as the Városi Gyógyvizű Strandfürdő (City
Medical Spa), the facility located west of the city
centre operates an outdoor and an indoor pool
during the winter season, and five outdoor pools
throughout the summer. The natural thermal
water contains sodium chloride and hydrogen
carbonate, and thanks to its mineral content, the
water is applicable to treat movement disorders,
gynaecological symptoms, and certain skin
conditions. Measured at the pump head, the
temperature of surfacing water is 70oC.

Karcagon igen gazdag leletanyagot
találtak a rézkorból, illetve a népvándorlás
és honfoglalás idejéből, valamint a középkorból. Ez arra enged következtetni, hogy
már az Árpád-korban magyar falvak voltak
Karcag vidékén, melyek a tatárok pusztítása után teljesen elnéptelenedtek. A területet a kunok népesítették be újra. Maga
a városnév is török eredetű, valószínűleg
kun személynév volt. Karcag és térsége is
sokat szenvedett a török hódoltság és a
Habsburg-uralom alatt, 1745-ben azonban
a Jászkunság visszakapta önállóságát.
Ám ennek – többek között – az volt az
ára, hogy a térségnek ki kellett állítania
1000 lovas katonát, akiket Mária Terézia
az osztrák-porosz örökösödési háborúba
küldött.
E háborúban kezdte pályafutását a város
egyik híres szülötte, Kovács Mihály, aki
később az amerikai függetlenségi háború
tisztje lett. 1978. január 6-án, a Szent Korona ünnepélyes átadásán a magyar parlament kupolacsarnokában Cyrus Vance
amerikai külügyminiszter így emlékezett
ünnepi beszédében: „Fiatal köztársaságunk, amely függetlenségi harcát vívta,
hálával fogadta Kováts Mihály ezredest,
aki segített George Washington tábornok
lovassági alakulatainak megszervezésében és kiképzésében. Kováts ezredes
életét áldozta az amerikai függetlenségért

Dél-Karolinában, a charlestoni csatában.”
Karcagon a 19. század közepén lendült
fel az iparosodás, kezdetben a malomipar
fejlődésével. A megye egyik legértékesebb
műemléke, az 1858-ban épített, GálGálszabóné-Deákné-féle, holland típusú
felülhajtós szélmalom, ahol 1949-ig folyt
a munka.
A város látnivalói között elsőként említhető meg a termálfürdő, ahol jelenleg
bővítési munkálatokat végez a ColasHungária. A város nyugati részén található
Városi Gyógyvizű Strandfürdő nyáron öt
nyitott medencével, télen egy nyitott és
egy fedett uszodával üzemel.
A nátrium-kloridos, hidrogén-karbonátos,
igen sok ásványi anyagot tartalmazó hévíz
összetételénél fogva kiválóan alkalmas
mozgásszervi megbetegedések kezelésére, nőgyógyászati panaszok enyhítésére,
egyes bőrbetegségek gyógyítására. A víz
hőfoka kútfejen mérve 70 oC.
A város határában lévő kun emlékhelyen
óriási szobrokat láthatunk, melyek Győrfi
Sándor szobrászművész tehetségét dicsérik. A kun sírszobrok másolatai az ősöknek
állítanak emléket. A két főalak körül álló
kőharcosok a nagykunsági településeket
jelzik. A nagy alföldi vízrendezések előtt
a Karcag–Debrecen útvonal egyik fontos
átkelőhelye volt a Zádor-eret Karcag keleti
határában átívelő Zádor-híd. Az áradások

miatt sokszor járhatatlan út miatt felmerült
az igény egy híd építésére. Az 1809-ben
elkészült híd kb. 80 méter hosszú, kilencnyílású, kőalapzatú, téglaboltozatú volt.
Jelenlegi ötíves alakját 1830-ban nyerte el
egy hatalmas tavaszi árvíz miatt, amikor a
lezúduló víz két-két szélső boltívét elsodorta. A magában álló Zádor-híd, mely alatt
már nem folyik víz, a nagykunsági vízi világ
hiteles tanúja. A várostól északkeletre,
a régi Pest–Szolnok–Debrecen postaút
mentén található műemlék Zádor-hidat és
a környező szikes pusztát 71,5 hektáros
kiterjedésben 1976-ban nyilvánították
védetté. A terület védetté nyilvánításának
célja nemcsak a kultúrtörténeti értékként
is jelentős híd megóvása, hanem a
jellemző, hagyományos pásztorkodás
eredeti környezetben történő bemutatása
is. Karcag a művészek városa. Igen sok
alkotó él a településen, köztük költők, írók.
Sok festő, grafikus dolgozik itt, de vannak
fafaragók, nagyszerű bútorkészítők, híres
fazekasok, remek csipkeverők, kunhímzést
és szűrhímzést készítő népművészek.
Karcag emellett jóízű város. Kiváló birkapecsenyét főző szakácsai vannak, híresek a
pásztorételek, például az öreglebbencs, az
éttermekben igazi csemege a bojtáravató
pecsenye, s vannak olyan karcagi asszonyok, akik még húsz-huszonötféle kalácsot
tudnak sütni. Jöjjön el, kóstolja meg!
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2011

ÉV

2011 év dolgozói Balról jobbra: Béres Dezső, Sass Bálint, Balogh Mária, Bartók Szabolcs, Frey Márton
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DOLGOZÓI
Immár második
alkalommal díjazta a

cégcsoport kiemelkedő teljesítményt nyújtó

munkatársait.
Az „Év dolgozója díj” 2010 óta
ismeri el a kiemelkedő teljesítményeket
és a magas szakmai tudást a Colas
magyarországi cégcsoportjánál.
Balogh Mária személyében a ColasHungária Technológiai Igazgatósága
olyan munkatársat jelölt a díjra, akiben a
magas szintű szakmaiság elképzelhetetlen teherbírással és kitartással párosul.
A betonburkolat-építés egyik legjobb hazai szakembere, aki tudását oktatóként
is kamatoztatni fogja a közeljövőben
a Magyar Közút, a mérnökkamara, a
Magyar Útügyi Társaság szervezésében
megvalósuló országos szintű technológiai képzésben.
Bartók Szabolcs, a Colas Út díjazottja 2011-ben csapatát olyan helyen
kellett irányítania, és az általa vezetett
munkát eredményesen, megfelelő
határidőben átadnia, ahol semmilyen
helyi tapasztalattal, kapcsolattal nem
rendelkezett. E kapcsolatokat a Lulla–
Balatonendréd összekötő út kivitelezése
közben kellett kialakítania, illetve a
tapasztalatokat megszereznie, úgy, hogy
a cég ne lássa ennek semmilyen szempontból hátrányát.
Béres Dezső, a Colas-Északkő díjazottja, 2005 óta dolgozik a társaságnál,
ahol a tarcali üzem termelésirányítójaként kezdte meg munkáját. Jelenleg

EMPLOYEES OF THE YEAR – 2011

Tarcalon, Bodrogkeresztúron és Sárospatakon látja el az üzemvezetői és egyben
felelős műszaki vezetői teendőket,
emellett pedig a javító és mobil üzem
munkáinak felügyelete is az ő feladatkörébe tartozik. 2011-ben a tarcali bánya
érte el az előzetes tervekhez képest a
legjobb értékesítési eredményeket.
Frey Márton, a Colas-Alterra
díjazottja, 2002-ben építésvezetőként
kezdte meg pályafutását. Szakmai
felkészültségének köszönthetően hamar
főépítés-vezetővé, később területi főmérnökké lépett elő. Jelenleg a cég egyik
legnagyobb – 10 milliárd feletti összértékű – projektjének oszlopos tagja. Kiváló
projektvezetői, koordinációs képességeinek köszönhetően a határidők betartása
soha nem jelentett gondot.
Sass Bálint területi főmérnök
személyében az Autópálya Igazgatóság
olyan munkatársat jelölt a díjra, akinek
számos autópálya építésében van tapasztalata. Műszaki innováció és gazdaságos organizáció révén képes a nehéz
időszakban is eredményt produkálni az
általa irányított projekteken. Eredményességéhez nagyban hozzájárul, hogy
az általa irányított munkatársakért minden fórumon kiáll, érdekeiket képviseli,
így munkatársai lojalitása is hozzájárul
az elért eredményeihez.

In 2011, the company group commended
its top-performing employees for the second time.
Mária Balogh is one of the most accomplished
Hungarian experts in the field of concrete
pavement construction – she is set to make
use of her skills in the near future as a lecturer
for the national training programme organised
by Magyar Közút, the Hungarian Chamber of
Engineers, and the Hungarian Road Society.
Szabolcs Bartók, the prizewinner from Colas
Út, completed the job assigned to him in 2011
successfully and on time – despite having to
lead his team on a site where he had no local
experience or connections whatsoever. In doing
so, he did not let these drawbacks have an
adverse effect on the company.
Dezső Béres currently fulfils the duties of plant
manager and responsible technical supervisor
simultaneously at Tarcal, Bodrogkeresztúr, and
Sárospatak, while also having to oversee the
works performed by the Repair and Mobile units.
In 2011, the Tarcal quarry achieved the best
sales results in comparison with preliminary
forecasts.
Márton Frey, the awardee from Colas-Alterra,
began his career back in 2002 as a site manager.
At the moment, he is among the key personnel
managing one of the company’s most prominent
projects (representing more than HUF 10 billion
in value). Thanks to his outstanding skills in
project management and coordination, the
keeping of deadlines has never been in doubt.
Bálint Sass, the Motorway Directorate regional
chief engineer, is a colleague nominated for the
prize who is capable of delivering results on the
projects under his management by means of
technical innovation and efficient organisation –
even in difficult periods.
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Leadership Academy

Szakemberek
és üzletemberek

egyszerre: újra

iskolapadba ültettük
vezetőinket

Vitathatatlan tény, hogy egy vállalat
értékének, ütőképességének meghatározó része a munkatársak képzettsége,
képességei, felkészültsége. A munkáltatónak is érdeke tehát, hogy munkatársait
képezze, hiszen amellett, hogy hatékonyabbá teheti saját működését, fokozhatja versenyképességét, a vállalatnál
kialakított képzési program azt a fontos
üzenetet is hordozza, hogy a vállalat bízik
a jövőben és fontosnak tartja munka-

Vezetőképzés
a Colasnál

társai ilyen módon való motiválását is.
Sok más vállalattal ellentétben a Colas
nem állította le munkatársai képzését a
válságban, hanem biztosította a folyamatosságát, és igyekszik olyan programot
biztosítani, amely csapatát alkalmassá
teszi a válság veszteségeinek minimalizálására és a válság elmúltával további
versenyelőnyt biztosít. E cikkel szeretnék
egy olyan sorozatot elindítani, amelyben
az adott periódus alatt elindult vagy

lezárult képzésekről számolhatok be.
Elsőként a jelenleg is zajló Leadership
Academyt mutatom be.
A képzés résztvevői: vezérigazgatók,
területi igazgatók és a CÉK kereskedelmi
vezetője. A vezetőképzés azért nemcsak
az első számú vezetőknek fontos, mert
területi igazgatóink olyan nagyságrendű,
saját szervezeti felépítéssel rendelkező
profitcentrumok irányításáért felelnek,
amelyek magyar viszonylatban önálló

kitekintő

LEADERSHIP ACADEMY – MANAGEMENT
TRAINING AT COLAS

cégeknek felelnek meg. Komoly műszaki
feladatok valósulnak meg jelentős
pénzügyi forgalom mellett, ezért műszaki
szakembereinket újra „iskolapadba”
ültettük. A tavaly októberben kezdődött
Leadership Academyn kommunikációs, konfliktuskezelési, prezentációs,
retorikai és általános vezetői készségfejlesztés mellett vállalat-gazdaságtant,
illetve HR- és jogi ismereteket szereznek
vezetőink.

Olyan módszert kerestünk, amely színvonalas, megfelelő ismereteket nyújt, beilleszthető a feszített munkatempóba, és
mindemellett érdekes lehet mérnökeink
számára. Úgy döntöttünk, hogy a külsős
oktatók mellett belsős előadókat is bevonunk a képzéssorozatba, amelyben a
Develor Zrt. és felkészült trénerei vannak
segítségünkre.
A kilenc-tízfős csapat havonta egy háromnapos képzéssorozaton vesz részt, ami
egy tanmodult ölel fel. A készségfejlesztő
„szoft” és a konkrét tudásanyaggal
rendelkező, „hard” modulok felváltva
követik egymást, így lehetőség nyílik arra,
hogy a résztvevők kellően elmélyüljenek
egy-egy kérdéskörben, másrészt a „szoft”
modulok kellően feloldják a komolyabb
modulok információtömegét.
A program előtt elbeszélgettünk a részt
vevő vezetőkkel, akik kíváncsian fogadták a képzést, és bízunk benne, hogy a
havi három nap, amikor elvonjuk őket
a termelés irányításától, komoly megtérülésként fog jelentkezni. Az egyes modulok végén lehetőség van visszajelzésekre,
értékelésekre, amelyek igen fontosak a
képzések folyamatos fejlesztése szempontjából. A prezentációs modul eredményét az évzáró rendezvényen is láthattuk,
és elmondhatjuk, hogy mind a négy
előadó – akik részvevői is a Leadership
Academynek – szenzációsan oldották
meg a feladatukat. A CED régió rendezvényen jelenlévő vezetői is elismerésüket
fejezték ki valamennyi előadónak.
A program május közepén a vezetői kész-

It is an undeniable fact that the skills,
professionalism, and competence of personnel
are vital to a company’s success and viability.
Consequently, it is also in the employer’s best
interest to provide training programmes for
colleagues. In addition to enabling the firm
to operate more efficiently and to enhance
competitiveness, training programmes run by
the company deliver an important message: the
message that the employer is confident about
the future and considers such motivation of
employees crucial. Contrary to several other
firms, Colas did not suspend employee-training
courses during the financial crisis. Instead, the
continuity of such trainings was ensured, and
Colas is committed to provide programmes
that empower its team to minimise losses
caused by the crisis and put the company into
an advantageous position on the post-crisis
market.
During last December’s regional HR conference,
a number of Central European Colas companies
showed great interest in our training scheme;
hence Hungary may become an example for
a possible upcoming regional-level training
programme.

ségek moduljával zárul, és terveink szerint számonkérés is lesz. A szoft modulok
esetében a gyakorlati feladat megoldását értékelik, a konkrét tudásanyagot
tartalmazó modulok esetében pedig
sorra kerül egy komplexebb feladat, amelyet csapatokban kell megoldani, mint
például több pályázat közül a megfelelő
kiválasztása, számítások végzése, illetve
az érvek prezentációja.
A Leadership Academy program zárása
után a tervek szerint a résztvevők ellátogathatnak egy külföldi társcéghez, ahol a
nyelvismeret gyakorlása mellett betekintést nyerhetnek az ottani gyakorlatba, ezzel is szorosabbra fűzve a vállalatcsoport
cégei közötti kapcsolatokat.
A képzés iránt a közép-európai régió
Colas-cégei nagy érdeklődést mutattak
a tavaly decemberi regionális HR-találkozón, így Magyarország akár mintaként
szolgálhat egy esetleges későbbi regionális szintű képzés terén.
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Belső technológiai
képzést tartottunk
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Noszvalyon

Az új szervezeti formában

először került sor a Technológiai Igazgatóság

oktatás-képzési találkozójára.

INTERNAL TECHNOLOGICAL
TRAINING IN NOSZVALY

The Technology Directorate’s first
training session has been held since
introducing the new organisational
structure. The event reached its goals
regarding both content and depth, for
besides providing an excellent opportunity
to share experiences, participants also
found some time for recreation. Getting
to know each other will facilitate the
performance of joint tasks in the future, and
enhance the teamwork required to fulfil
group-level technological-laboratory duties.

2012. február 8-9. között
Noszvalyon, a Nomád Hotelben rendeztük meg a Technológiai Igazgatóság
munkatársainak éves oktatás-képzési
találkozóját – az új szervezeti formában
először. A tartalmas és színvonalas
előadásokat felvonultató továbbképzés
– időszakosan két teremben egyidejűleg
is futó – programjain mintegy 50 fő vett
részt.
A Technológiai Igazgatóság által
szervezett képzés első napján főleg az
általános követelmények prezentációira
és a meghívott előadók egy-egy szakmai
területet átfogó, nagyobb előadásaira
került sor. Puchard Zoltán igazgató úr
helyzetismertetés keretében szólt az
előttünk álló legfontosabb feladatokról,

Görgényi Ágnes főmérnökünk pedig az
éves innovációs terv keretében elvégzendő vizsgálatokról, fejlesztési irányokról
tartott beszédet.
Nem maradhat el ilyen alkalmakkor
a kötelező jellegű munkavédelmi és
veszélyesanyag-kezelési oktatás sem.
Technológusaink kívánságára szó volt a
szerkezeti betonok és a hidak tervezési
követelményeiről, valamint a fejlesztés
alatt álló új laborszoftverről. Természetesen kihasználtuk az alkalmat és a hely
adottságait, így játékos csapatépítés
céljából főzőversenyre is sor került. Azt
ettük, amit kifőztünk, azaz a csapatok
által elkészített vacsorát.
A második napon nemzetközi színvonalú
előadásokat hallgathattunk meg meghí-

vott előadóinktól, például dr. Szepesházi
Róberttől vagy Karoliny Mártontól. Kollégáink beszéltek még a kalibrálásokról, a
megfelelőségigazolásról, a minőség- és
környezetirányítási rendszerekről, de a
lényeg az volt, hogy kollégáink többnyire
a napi praktikumhoz kötődő kérdések, az
ismétlődő problémák hatékony kezelésével, megvitatásával foglalkoztak.
A továbbképzés tartalmában és
mélységében is elérte célját, hiszen az
ismeretek átadása, megosztása mellett
remek alkalom volt a kikapcsolódásra
és egymás megismerésére is, ami a
jövőben segíteni fogja közös feladataink
megoldását, valamint a csoportszintű
technológiai-laboratóriumi feladatok ellátásához szükséges közös munkavégzést.
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HORVÁT
KOLLÉGÁKAT látott vendégül

a központi labor

A horvátországi Colas

laborszervezetének képviselői ismerkedtek
meg az általunk alkalmazott technológiákkal.
THE CENTRAL LAB WELCOMES
CROATIAN COLLEAGUES

Guests from the company group
paid a professional visit to the Technology
Directorate’s Central Laboratory on 26-27
January 2012. As part of the co-operation
programme within the CED, members of
the laboratory organisation from Colas’s
Croatian subsidiary (Tomislav Hojsak and
Zdravko Cimbola) acquainted themselves
with the applied technologies and particularly
the testing equipment and quality-control
methods of the Central Lab. The colleagues
arrived from Cesta-Varazdin with the specific
request to have a look into various aggregateand asphalt-control techniques: filler
discharge value calculation, rutting-formation
tests, moisture sensitivity on Marshall
specimens, the Schellenberg drain-down test,
and the determination of theoretical maximum
density.
Besides the co-operation and a mutual sharing
of results within Central Europe, presenting
the Budapest Central Laboratory also provided
a great opportunity to illustrate Colas’s
professional preparedness and quality-control
capabilities in Hungary.

A Technológia Igazgatóság Központi Laboratóriumában cégcsoporton
belüli szakmai látogatásra került sor
2012. január 26-27-én, melynek keretében Tomislav Hojsak és Zdravko Cimbola
megismerkedett az alkalmazott technológiákkal, valamint elsősorban a Központi
Laboratórium vizsgálati eszközeivel és
minőség-ellenőrzési módszereivel.
A kollégák a Cesta-Varazdintól érkeztek hozzánk azzal a céllal, hogy
megismerjék a különböző kőanyag- és
aszfaltellenőrző vizsgálatokat, úgy
mint: filler kifolyásiérték-meghatározás,

nyomvályúképződés-vizsgálatok,
Schellenberg-féle lefolyásvizsgálat,
vízérzékenység Marshall-próbatesteken,
hézagmentes testsűrűség-meghatározás.
A megjelölt konkrét módszerek mellett
horvát kollégáink számára Puchard
Zoltán technológiai igazgató röviden
bemutatta a Colas-Hungária és a Colasvállalatok magyarországi működését,
és kitért a labor közép-európai lehetőségeire is. Görgényi Ágnes technológiai
főmérnökünk bemutatta a laboratórium
elmúlt évi kutatási tevékenységét és az
új aszfalt-termékfejlesztések vizsgálati

eredményeit. Gonda József laborvezető
és a laboratórium személyzete részletesen ismertették a Központi Laboratórium
vizsgálati képességeit és kapacitásait, a
technológiai támogató tevékenység, a
helyszíni állapotfelmérések jelentőségét
és vizsgálati eszközeit.
A közép-európai együttműködés, kölcsönös segítségnyújtás és tapasztalatcsere
mellett a budapesti Központi Laboratórium bemutatása is hasznosnak bizonyuló
alkalom volt a Colas hazai szakmai felkészültségének és minőség-ellenőrzési
lehetőségeinek ismertetésére.
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Tanulmányúton

A CST-BEN

A Technológiai Igazgatóság
képviseletében 2012 januárjában 10 napos
tanulmányúton vettünk részt a Párizs melletti Magny-ban, a Colas
csoport technológiai központjában.

Technológia és GÉPÉSZET

STUDY TOUR AT THE CST

Representing the Technology
Directorate, we took a study tour of the Colas
Group’s Technology Centre located at Magny,
just outside Paris.
Visiting the laboratories of various
departments, we noted how impressively
equipped they were, enabling a wide range of
testing methods to be performed on different
kinds of materials. The laboratory’s noise
measurement of noise-reducing asphalts
was particularly interesting.
Our group found the ten-day trip very useful.
We familiarised ourselves with some brandnew technological knowhow, got an insight
into a different work culture, had the chance
to practise our English, and made friends
among our French colleagues.
The professional programme was put
together by Mr. Jean-Paul Michaut and Mr.
Zoltán Puchard. Respective demonstrations
were held by the following colleagues:
asphalt-designing methodology by Pierre
Cormier, the SEVE software by Vincent
Grossheny, Ckt and concrete testing by
Cedric LeGouil, and the asphalt-mixing plant
by Eric Goddard. Once again, we would like
to express our gratitude to them for giving
us the opportunity to participate in this
exceptionally beneficial tour.

Fő feladatunk a francia aszfalttervezési módszer megismerése és
gyakorlati alkalmazásának elsajátítása
volt. Mindezek mellett megismertük a
SEVE ecological szoftvert, a Werner &
Shutze vizsgálati eljárást, az aszfalton
kívüli szakterületek laboratóriumait (Ckt
és beton, bitumen, bitumenemulzió,
burkolati jelek, helyszíni vizsgálatok), valamint ellátogattunk egy Párizs melletti
aszfaltkeverő telepre is.
A francia aszfalttervezési módszer
megismerése kapcsán tanulmányoztuk
az alapanyag-kiválasztás módszereit, a
tervezés alapelveit, a különböző igénybevételi szinteket és az azokhoz tartozó
vizsgálati módszereket. Ezeket összevetettük a magyarországi gyakorlattal és
azt tapasztaltuk, hogy nincsenek nagy
eltérések, viszont a keveréktervezés
vizsgálati eredményeit a pályaszerkezet
méretezésénél felhasználják, míg nálunk
ez nem így van. Két itthon alkalmazott
aszfaltkeveréket, egy AC-11-t és egy AC22 (NM)-t terveztünk, laboratóriumban
elkészítettük a keverékeket, majd le is
vizsgáltuk azokat. Nagyon tetszett a laboratórium felszereltsége, valamint az, hogy
mennyire figyelnek a laboránsok munkakörülményeire, a munkavédelmi eszközök
használatának megkövetelésére.

A Werner & Shutze vizsgálati eljárással
meghatározható a kőanyagok vagy a
kész aszfaltkeverékek polírozódási
ellenállása, így már a laboratóriumban
előre lehet kalkulálni, hogy a beépített
aszfaltburkolat csúszásellenállásának
mennyi lesz az élettartama.
Az egyes szakterületek laboratóriumait végigjárva megállapíthattuk, hogy nagyon jól
fel vannak szerelve vizsgálati eszközökkel,
így az egyes anyagokhoz kapcsolódó ös�szes vizsgálati módszert el tudják végezni.
Külön érdekesség volt a zajcsökkentő
aszfaltok laboratóriumi zajmérése.
Ez a 10 nap nagyon hasznos volt számunkra. Új technológiai ismeretekkel
gazdagodtunk, megismertünk egy más
fajta munkakultúrát, élesben gyakorolhattuk az angol nyelvet, új ismeretségeket, barátságokat kötöttünk a francia
kollégákkal.
A szakmai programot Jean-Paul Michaut
úr és Puchard Zoltán úr szervezte. Az
egyes bemutatókat az alábbi kollégák
tartották: az aszfalttervezési módszert
Pierre Cormier, a SEVE szoftvert Vincent
Grossheny, a Ckt- és betonvizsgálatokat
Cedric LeGouil, az aszfaltkeverő telepet
Eric Goddard. Innen is köszönjük nekik,
hogy részt vehettünk ezen a nagyon
hasznos tanulmányúton.
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Tokaj:

Történelmi borvidék
vagy
történelmi bányavidék?

Fellángoltak a
viták a világörökségi
védettséget pártolók és az
ásványvagyon fontosságát hangsúlyozók
között.

Az emberek többsége a bányászathoz negatív képzeteket társít, pedig az
iparág nélkülözhetetlen szükségleteket
elégít ki. A világörökség körül kialakult
helyzetben jelentős szerepe van annak,
hogy a rendszerváltás idején megszűnt
az építőipari-alapanyag ellátásának állami stratégiai felügyelete, így ma állami
szinten nem lehet hosszú távra tervezni
az infrastrukturális és magasépítési
fejlesztések alapanyag-ellátását illetően, hiányzik ugyanis a föld mélyében
található erőforrások, azaz az ásványi
anyagok elérhetőségének stratégiai
védelme.
A bányászat teljes tiltása esetén a magyar államnak pontosan látnia kell, mely
ritkaság számba menő ásványvagyonról
mond le a világörökség oltárán. Talán
kevésbé ismert, hogy a Zemplénben
bányászott ásványi anyagok (kovaföld,

zeolit, bentonit, perlit) nemcsak hazai
viszonylatban, hanem Európában is
jelentős ásványvagyon-potenciált
jelentenek. Amennyiben a zempléni
bányászatot felszámolnák, Portugáliából, Törökországból, Kínából kellene
behozni a kovaföldet, amiből többek
között olajfelszívót és a biogazdálkodáshoz nélkülözhetetlen talajjavítókat
gyártanak, és perlitet, mely a szigetelés
és szűréstechnika nélkülözhetetlen
alapanyaga. Megszűnnének továbbá
a hazai infrastruktúra (út, vasút és víz)
építési, karbantartási munkáihoz szükséges vulkanikus eredetű kőbányászat
és zúzottkőgyártás kelet-magyarországi
bázisai, melyek a hazai ellátás mintegy
25-30%-át biztosítják.
A természet- és örökségvédelem értékeit és érdekeit több intézmény felügyeli,
és számos jogszabály óvja, míg a bánya-

vállalkozások számára egyelőre nincs
olyan jogszabály, ami megnyugtató
védelmet garantálna.
A hegyaljai bányászok helyzetét illetően
ugyanakkor minden remény megvan
arra, hogy a kezelési terv újratervezésébe a természet- és örökségvédelem
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a Zemplénben
bányászott
ásványi anyagok
Európában
is jelentős
ásványvagyonpotenciált
jelentenek.

állami felügyeletét ellátó szakemberek
mellett már a bányászat felügyeletét
ellátó Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Klíma- és Energiaügyért Felelős Államtitkárságának, illetve a Magyar Bányászati
és Földtani Hivatalnak szakemberei is
bekapcsolódnak.

Ellátásbiztonsági, gazdaságossági,
foglalkozáspolitikai, környezetvédelmi
érvek egyaránt amellett szólnak, hogy
a térség továbbra is fontos alapanyagellátója legyen a hazai iparnak.
Érdekesség, hogy a Tokaj-Hegyalja Világörökségi Térségfejlesztési Program a

terület infrastruktúrájának fejlesztését
is célul tűzi ki, márpedig annak megvalósításához ugyancsak szükség lesz
építőipari alapanyagra.
Az érintett felek közötti párbeszéd egyik
fontos állomása a 2012. január 26-án a
tállyai üzemünkben tartott megbeszélés
volt. A Tokaj-Hegyalja Világörökségi
Térségfejlesztési Programiroda által
szervezett találkozó célja az, hogy
2012. év végéig egy kész terv szülessen,
amelyet az UNESCO felé kell benyújtani
a Tokaj-hegyaljai térség kezelési tervére
vonatkozóan. A részt vevő szervezetek
a Tokaj-Hegyalja Programiroda, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága, a VM
Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztálya,
az ÉM-Vízügyi Igazgatóság, az Északerdő Zrt., a Tokaj-Reneszánsz Egyesület, a
Geoproduct Kft. és a Colas-Északkő Kft.

környezet és biztonság
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TOKAJ: HISTORICAL VINES OR
HISTORICAL MINES?

Előzmények
2001-ben a világörökségi tárgyalások
felei konszenzusra jutottak:
A pályázat részeként szerepeltetik a bányatelekkel lefedett és kutatási engedéllyel
rendelkező területeket, melyekre nem
vonatkoznak a világörökségi cím következményei. A világörökség csupán kulturális
védettséget jelent, melyhez a meglévő
törvények adnak keretet. A bányászati tevékenységet inkább a területrendezési, levegőtisztasági rendelkezések befolyásolják.
2002. június 25.
Az UNESCO Budapesten tárgyaló világörökség-bizottságának döntése értelmében a világörökség része lett az Andrássy
út és a Tokaj-hegyaljai borvidék.
2010. szeptember
Civil szervezetek kezdeményezésére
az UNESCO-Icomos misszió vizsgálja
a szerencsi szalmaerőmű tervezett
beruházását, valamint a bodrogszegi
térségében tervezett kőbánya nyitásának
világörökségre gyakorolt hatását, majd
2010 decemberében elkészíti jelentését.
2011. június:
A Világörökségi Bizottság párizsi ülésének
„Tokaj Történelmi Borvidék Kultúrtáj
(C1063) tárgyban” 35 COM 7B. 94 számon határozatot hoz:
„6. (…) a helyszínnek Világörökségi Listára
való felvétele idején elfogadott térképei

nem jelölnek bányák vagy kőfejtők miatt
kivett részeket a felterjesztett területen,
és ezért úgy tekinti, hogy minden, a tokaji
történelmi borvidék kultúrtáj területére
tervezett vagy már meglévő bánya és
kőfejtő a világörökségi helyszín határain
belül helyezkedik el;
7. Felhívja a figyelmet a Világörökség
Bizottság egyértelmű álláspontjára, mely
szerint ásványi nyersanyag kutatása és
kitermelése nem egyeztethető össze a
világörökségi státusszal – összhangban
a Nemzetközi Bányászati és Fémipari Tanács (ICMM) stratégiai vállalásával, amely
szerint világörökségi helyszínen ilyen (bányászati) tevékenységet nem végeznek;
8. Súlyos aggodalmát fejezi ki a Szegi
település közelében, a világörökségi
helyszínen belül létesíteni tervezett
andezitbányával kapcsolatban, és arra
biztatja Magyarországot mint részes államot, hogy ne adjon engedélyt a tervezett
bánya létesítéséhez;
9. Arra kéri a részes államot, hogy készítsen felmérést a világörökségi helyszínen
működő különböző hagyományos és
kereskedelmi kőfejtőknek és bányáknak
a helyszín kiemelkedő egyetemes
értékére gyakorolt hatásáról és azt 2013.
február 1-ig küldje meg a Világörökség
Központnak, a tanácsadó testületek általi
értékelés céljából.”

Debates have recently flared up between
groups who support the Tokaj region’s worldheritage protection and those who emphasise
the importance of mineral reserves.
Before opting for a complete ban on mining, the
Hungarian State should thoroughly consider
the rarity of the mineral reserves it would waive
for the sake of world heritage. Although not
very widely known, minerals extracted from
the Zemplén Mountains (diatomite, zeolite,
bentonite, perlite) represent a resource
potential that is not only unique in Hungary, but
also on the entire European continent. Should
mining cease in the Zemplén, we would have
to obtain diatomite (the base material for a
number of products, including oil absorbents
and soil improvers essential for organic
farming) and perlite (the principal raw material
for insulation and filtering technology) from
Portugal, Turkey, or China. In addition, the
Eastern Hungarian bases of igneous-rock
quarrying and crushed-stone production
would also disappear, although they supply
25-30% of materials required for domestic
infrastructure (road, railway, water engineering)
construction and maintenance works.
A number of organisations and several laws
safeguard the values and interests of nature
and heritage conservation, while no legal
regulation exists that would guarantee apt
protection for mining enterprises. However, the
situation of miners in the Hegyalja region may
take a turn for the better: a new management
plan is to be drawn up, and there is
considerable hope that state experts of natural
and heritage protection will be joined in the
process by their colleagues from the Ministry
of National Development’s Climate Change
and Energy Department (currently supervising
mining affairs in Hungary) and the Hungarian
Office for Mining and Geology.
Arguments taking into account the safety of
mineral supply, efficiency, employment politics,
and environmental protection all suggest that
the region should remain the principal rawmaterial source of Hungary’s industry.

környezet és biztonság
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Rossz időben,
rossz helyen
Szomorú az
évkezdet

a Colas szlovákiai
leányvállalatánál, az ISK-nál.
IN THE WRONG PLACE AT THE WRONG TIME

The year began grievously for ISK,
Colas’s Slovakian subsidiary.
At approximately 7pm on 5 January 2012,
three of our colleagues were driving along road
I/50 in a company-owned Peugeot 206, with
59-year-old Cyril Slivka at the wheel, a crane
operator who had been an employee of the
company for 38 years, and who was considered
an experienced driver. On a straight section, the
vehicle spun out of control on the snow-covered
pavement and collided with an oncoming
car. The driver and passengers – 28-year-old
site manager Ján Kollár and 30-year-old lab
technician Peter Ivan – were killed instantly. Ján
Kollár would have celebrated his 29th birthday
just three days later.
This tragic event should also remind us that our
personal safety and responsibility for others
is a constant obligation both at work and in
our everyday life, regardless of age or work
experience.
In order to raise and maintain awareness
concerning this issue, certain internal
measures are necessary. For the sake of
defining these, the Road Safety Committee
held an unscheduled meeting with
participation of its contact persons. Our
proposals drawn up during the meeting do not
lay additional responsibilities on the company’s
employees – however, they do serve the longterm safety of colleagues assigned with driving
duties, as well as the liabilities undertaken in
Colas’s Road Safety Charter.

2012. január 5-én 19 óra körül
egy, a cég tulajdonában lévő Peugeot 206
típusú gépjárművel három kolléga közlekedett az I/50 számozású úton Dvorniky
és Turna nad Bodvou között. A gépkocsit
az 59 éves Cyril Slivka darukezelő vezette,
aki 38 éve volt munkaviszonyban a cégnél
és tapasztalt sofőrnek számított.
A havas útburkolaton egy egyenesben
a jármű megcsúszott és a szembe jövő
gépkocsinak vágódott. A gépkocsi vezetője és a vele együtt utazó 28 éves Ján
Kollár építésvezető és a 30 éves Peter
Ivan labortechnikus a helyszínen életét
vesztette.
Ján Kollár 3 nap múlva töltötte volna be a
29. életévét.
Ez a sajnálatos esemény is rámutat

arra, hogy a személyi biztonságunk és
a mások felé viselt felelősségünk napi
kötelezettség mind a munkában, mind
pedig a civil életünkben és nem életkor
vagy gyakorlat függvénye.
Annak érdekében, hogy az ilyen irányú
érzékenységet folyamatosan frissen
lehessen tartani, belső intézkedéseket
kell megfogalmazni. Ennek érdekében
rendkívüli, a kapcsolattartókkal kibővített ülést tartott az Útbiztonsági Bizottság. Az értekezlet végén megfogalmazott
javaslataink cégünk munkavállalóira
nem ró többlet terhet, viszont jól szolgálja hosszú távon a járművezetéssel
megbízott munkavállalók biztonságát és
a Colas Útbiztonsági Kartájában vállalt
kötelezettségeit egyaránt.

beszámoló
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Termelésirányítók
továbbképzése az Alterránál

szöveg: Kerti Márta
fotó: Balázs Ádám

Mint minden évben, idén is sor
került termelésirányítóink oktatására,
melyet ezúttal Dobogókőn tartottunk.
A két nap lehetőséget adott
arra, hogy az oktatási programba
számos szakmai előadást beépítsünk, és
hogy az este folyamán a csapat egy kön�nyedebb programon is részt vehessen. Ez
a továbbképzés természetesen pontot is
ért felelős műszaki vezetőink számára.
A program indításaként Görbedi László
vezérigazgató nyitó előadásában
ismertette az előttünk álló feladatokat,
majd Bartha Árpád gazdasági igazgató
számokkal, grafikonokkal alátámasztott
évértékelője után a területi igazgatóságok értékelése következett: Geönczeöl
Gergely és Erdős Tamás tájékoztattak
bennünket területenként az elmúlt év
legfontosabb építési feladatainak teljesítéséről és az ez évi munkákról, további
lehetőségekről.
Minden alkalommal a program legfelemelőbb eseménye az Alterra által alapított
díjak, a Stollmayer-díj és az Alterra életműdíj kiosztása.
A Stollmayer-díjat idén Geönczeöl Gergely
területi főmérnök nyerte el, aki értékes
pályamunkával nevezett kitakarás nélküli

technológiák kialakulása, fejlesztése,
alkalmazása témakörben.
Az életműdíjat Burghardtné Keszte
Erzsébet és Jánosi János kapták, akik
hosszú, kitartó és áldozatos munkájukkal
évtizedeken keresztül hozzájárultak
társaságunk sikereihez.
Délutáni programunkat külsős előadók jegyezték. Dr. Szepesházi Róbert egyetemi
docens geotechnikai esettanulmánnyal
készült: az M0-s Anna-hegyi rézsűjének
megtámasztását ismertette. Dr. Gáts
Andrea szakjogász építésügyi jogszabályokról és alkalmazásukról tartott
tájékoztatót, az első napi program befejezéseként pedig Migály Béla, a Holcim Zrt.
minőségügyi vezetője betontechnológiából oktatott bennünket.
Másnap délelőtt került sor a biztonságtechnikai, energiairányítási előadásra.
Büszkén számoltunk be arról, hogy cégünk 2011-ben is építőipari nívódíjat nyert
a Ferencvárosi Átemelő Telep zápor oldali
rekonstrukciós munkájával. A munkát Farkas Zsolt kollégánk ismertette, aki maga
is alkotói díjat kapott ezért a munkáért.

TRAINING FOR ALTERRA’S
PRODUCTION MANAGERS

This year, the regular annual training for
Alterra’s production managers took place in
Dobogókő.
As a start to the programme, CEO László Görbedi
outlined tasks ahead of us in his keynote speech,
while CFO Árpád Bartha delivered his annual
evaluation report illustrated with charts and
figures. Afterwards, on behalf of the Regional
Directorates, Gergely Geönczeöl and Tamás
Erdős informed us on the completion of the
previous year’s primary construction jobs, works
throughout 2012, and future possibilities.
As always, the programme’s most emotional
moment was the presentation of the awards
founded by Alterra: the Stollmayer Prize and the
Alterra Lifetime Achievement Award.
This year, the Stollmayer Prize went to regional
chief engineer Gergely Geönczeöl, for his work
regarding the research, development, and
application of no-dig technologies.
The Lifetime Achievement Award was presented
to Erzsébet Burghardtné Keszte and János
Jánosi, who contributed to the company’s
achievements through their continuous,
persistent, and tireless work.
We were proud to announce that similarly
to the previous year, Alterra received the
Construction Industry Award for Excellence in
2011 – this time, for reconstruction works of
the Ferencváros pump station’s stormwater
network. Our colleague Zsolt Farkas presented
the project – and he was also commended for his
participation in the job.

beszámoló
MAJOR HAPA CONFERENCE

The Hungarian Asphalt Pavement
Association (HAPA) held its annual international
conference with the participation of renowned
foreign and Hungarian speakers.
As a kickoff to the event held on 20-21 February
2012, Tibor Veress, the chair of HAPA, greeted the
large number of invited guests representing the
road-construction sector. Afterwards, Malcolm
Simms (Mineral Products Association) opened
the series of thought-provoking programmes with
his presentation entitled “The English method
for carbon-footprint calculation”. Frank Hauber
(J. Rettenmaier & Söhne Co.) held a lecture on
durable noise-reducing asphalt pavements, while
Andreas Biedermann (Amman Gmbh.) elaborated
on the conversion of AMMAN asphalt mixing plants
to produce LT-asphalt.
In addition to the reports by HAPA workgroups, the
list of topics included innovations propagated by
various companies and the latest rubber-bitumen
developments by MOL. On behalf of Colas, some
of our colleagues also held presentations: Ágnes
Görgényi on the energy content of asphaltpavement structures, Gábor Roszik on remixbased reconstruction jobs, and Lajos Balogh, who
delivered an address on bituminous binders.
On the second day, Hungarian presenters gave
an exciting overview of the general technical
and financial state of the domestic asphalt
industry and road construction sector. Themes
included traffic-infrastructure development and
reconstruction projects expected to go ahead in
2012, design issues of motorway repairs, and the
utilisation of alternative industrial wastes. Among
the programmes, the comprehensive – albeit
detailed – presentation held by Janette Klee,
entitled “An analysis of maintaining concrete- and
asphalt-paved motorways in the Brandenburg
region”, was particularly captivating.
The conference proved to be a splendid
opportunity to strengthen professional ties and
to share results between various production
and construction companies, institutions, and
government organisations.

HAPA

szöveg: Gonda József
fotó: Thinkstock

nagykonferencia

Neves külföldi és hazai
előadók meghívásával tartotta évi
nemzetközi konferenciáját a Magyar Aszfaltipari
Egyesülés.
A 2012. február 20-21-én tartott
konferencián széles körben megjelent
útépítő szakmát Veress Tibor, a Magyar
Aszfaltipari Egyesülés (HAPA) elnöke
köszöntötte, majd Malcolm Simms
(Mineral Products Associasion) „Szénlábnyom számítása angol módszer
szerint” címmel indította az érdekes
előadások sorát. Frank Hauber (J.
Rettenmaier & Söhne Co.) a tartós, zajcsökkentő aszfaltburkolatokról, Andreas
Biedermann (Amman GmbH) az Amman
aszfaltkeverők LT-aszfalt gyártására
történő átalakításáról beszélt.
A HAPA munkacsoportok beszámolója
mellett szó esett a különböző vállalati
innovációkról és a Mol új gumi-bitumen
fejlesztéséről. A Colas részéről is
több munkatársunk tartott előadást:
Görgényi Ágnes az aszfalt pályaszerkezetek energiatartalmáról, Roszik Gábor
a remixes felújításokról, Balogh Lajos

pedig a bitumenes kötőanyagokról tartott magas színvonalú prezentációt.
A második napon a neves hazai előadók
szintén érdekfeszítő módon adtak számot a magyar aszfaltipar és az útépítési
szektor általános műszaki és gazdasági
helyzetéről. Szó volt a 2012-ben várható
közlekedési fejlesztésekről és felújításokról, az autópálya-rekonstrukció
tervezési kérdéseiről és alternatív ipari
hulladékok hasznosításáról. Az előadások közül különösen érdekes és izgalmas volt Janette Klee „Beton és aszfalt
burkolatú autópályák fenntartásának
elemzése Brandenburg tartományban”
címmel megtartott áttekintő jellegű,
mégis részletes szakmai bemutatója.
A konferencia jó alkalom volt a különböző gyártó-kivitelező vállalatok, intézmények és állami szervezetek szakmai
kapcsolatainak és a tapasztalatainak
megosztására is.

rejtvény
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?

Jakos Kata

Felhők közt

Fáradtság-örvényben
Tűz-meleg sodrásban
Képek közt eltűnő
Hangos suttogásban

Jegesen súg a Szél
Gyengéden hív a Nap:
Folyón áramolva
Gondom csak átszalad.

Légkönnyű-szárnyakon
Képzelet-árnyakon
Felröppent gondolat...

(A vers utolsó sorát lásd a rejtvényben!)

Kedves olvasók!
Az ábrában szereplő szavakhoz ezúttal
nem adtunk meghatározásokat, de
minden négyzetben talál egy számot. Az
azonos számok azonos betűt jelentenek.
A hosszú és rövid magánhangzók között
minden esetben különbséget tettünk.
Helyettesítse a számokat betűkkel
úgy, hogy a hálózatban egy szabályos
keresztrejtvény alakuljon ki! Könnyítésül
két szót előre beírtunk. Ha az ábra kitöltése után a megfelelő betűket a kisebb
rácsba átmásolja, Jakos Kata Felhők
közt című versének utolsó sorát kapja
végső megfejtésül.

Beküldési cím:
ujsag@colashun.hu
Tárgy: Rejtvénymegfejtés
Kérjük, tüntessék fel a
cégnevet is!
Beküldési határidő:
2012. május 31.
Az előző szám megfejtése:
„s elhál egy falevelen”

A helyes megfejtők közül
könyvutalványt nyert:
Sedró Veronika (Colas Út)
Guruzné Illés Zsuzsanna (Colas-Alterra)
Burghardtné Keszte Erzsébet (ColasAlterra)
Sztrés Judit (Colas-Hungária)
Tömör Ildikó (Colas-Hungária)
Sipos Istvánné (Colas-Északkő)
Bodnár Györgyné (Colas-Északkő)
Farkas Krisztina (Colas-Hungária
Autópálya Igazgatóság)
Megfejtéseket csak a Colas-Hungária
Cégcsoport tagvállalatainak dolgozóitól
fogadunk el.

Paul

Klee

Paul Klee: Egy téli napon, kevéssel dél előtt (1922)

Paul Klee (1878, München–1940, Locarno) azt vallotta, hogy a művészek feladata nem a másolás vagy a látottak hű visszaadása, hanem az alkotó teremtés. Munka közben arra törekedett,
hogy egyfajta egyensúly legyen a képein: hol elvett, hol hozzárajzolt a már meglevő formákhoz,
színekhez, így hozta létre kompozícióit. Hitt abban, hogy ennek az egyensúlynak a megtalálása
nem más, mint az ősi teremtő, formáló erőknek a mai napig tartó működése.
Ezzel a sajátos, egyensúlyt kereső módszerrel festette az Egy téli napon, kevéssel dél előtt című
képét is, melyen első látásra talán csak az tűnik fel, hogy a formák és a színek nem kapcsolódnak egymáshoz. Ám, ha jobban szemügyre vesszük a festményt, sok játékos részletet vehetünk
észre: nem teljesen egyértelműek a formák, melyik a hegy, a ház, a torony, a külön életet élő
színek a havon visszaverődő téli napsütés csillogását idézik, a fehér és sötét színű foltok pedig
azt az érzetet, amikor az éles fénytől káprázik a szem.

Colas-HUNGÁRIA Fotópályázat 2010

Puchard Zoltán: Tévedni madár dolog

