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1. A BALATONHOZ VEZETŐ KERÉKPÁRÚTON
DOLGOZUNK
A Budapest–Balaton kerékpárút fejlesztésének részeként a Biatorbágy és Etyek
közötti szakasz kivitelezését társaságunk
végzi. A munkálatok egy három hónapos
tervezési időszakkal indulnak tavasszal.
A feladat része egy közel 4,5 kilométer
hosszúságú 2×1 haladósávos önálló
kerékpárút kialakítása, a hozzá tartozó
híd- és műtárgyak kiépítésével, belterületi
közvilágítással, vízépítéssel. A Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel nettó
736 millió forint értékben szerződtünk, a
teljesítésre 15 hónap áll rendelkezésre a
tervezési és a téli hónapokon kívül.

2. FÉLIDŐNÉL AZ M30-AS ÉPÍTÉSE
A 2018 nyarán elkezdett építkezés múlt
év végén a pályaszerkezeti aszfaltrétegek
építésével fontos mérföldkőhöz érkezett.
A mintegy 7 kilométeren megépített Cktrétegen 2019. október elején elindítottuk
az aszfalt alapréteg beépítését, melyhez
az anyagot teljes egészében a Colas Út
Zrt. vadonatúj 240 tonna/óra kapacitású
felsőzsolcai keverőtelepéről szállítottuk.
A mintegy 37 000 tonna aszfalt beépítésével az elkészült Ckt-réteg teljes felületét
sikerült eltakarnunk a tél beállta előtt.
A téli hónapokban ütemezetten haladtak
a mérnökségi telep magasépítési és az
autópálya műtárgyépítési munkái.
A hideg idő elmúltával idén újraindultak
az útépítési munkák, célunk, hogy
év végére a főpálya teljes hosszában
elkészüljön az aszfalt alap- és kötőréteg,
továbbá a kopóréteg beépítését is
elkezdjük. A befejező jellegű munkák
mellett a csomópontok, keresztező utak
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építési organizációja szempontjából
fontos ideiglenes forgalomba helyezések
is elindulnak tavasszal.

3. BURKOLATFELÚJÍTÁSOK A MAGYAR FALU
PROGRAM KERETEIN BELÜL.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt közbeszerzési eljárásán a Colas Út Zrt. összesen 961
millió forint szerződéses összegért nyert el
négy munkát. A Veszprém megyei 8301.
jelű út a 82. számú és a 832. jelű utat
köti össze. A megnyert szakasz Bakonybél
külterületén található, teljes felújítási
hossza 3250 méter. A Gerence patakot
3 helyen is keresztezi, így ezen közúti
hidak felújítása is feladatunk. A Komárom
megyében található 8144. jelű úton 3825
méter hosszú szakasz felújítását nyertük
el, mely Szákszend belterületén kezdődik
719 méterrel, külterületen pedig 3106
méteren folytatódik. A felújítás fő részét
az aszfaltozás és a rossz állapotban lévő
padka-, illetve árokrendezés képezi.
A másik Komárom megyei munka a 8218.
jelű úton, Bakonyszombathely belterületén
366 méteren kezdődik, majd külterületen
2234 méteren folytatódik. A Balaton északi
partján húzódó 95001. jelű, Balatonkenesét Balatonszentgyörggyel összekötő
bicikliúton öt kisebb szakasz felújítását
nyertük el. A szakaszok összesen 17 970
métert tesznek ki – repedéskiöntést, pályaszerkezet-cserét, burkolatmegerősítést,
padkanyesést, padkaépítést, illetve
burkolatjelfestést kell végeznünk.

4. FOLYTATÓDIK A SZENTENDREI ÚT
FELÚJÍTÁSA
A Colas Út Zrt. március közepétől folytatja a tavaly nyár végén megkezdett 11-es

úttal párhuzamos III. kerületi Szentendrei út felújítási munkáit a Mátyás Király
út és Pünkösdfürdő utca között. Az idei
feladatok nagyrészét járdafelújtások,
parkolók és vízelvezetőárok-építések
teszik ki. Emellett a Mátyás Király út,
Szentendrei út és Ürömi úti csomópont
útpályaszerkezetének cseréjét is el
kell végezni, amire a teljes projekt 200
napos átfutási idejéből 87 nap áll rendelkezésre.

5. VÁROSI GYŰJTŐÚT ÉPÍTÉSE SZOLNOKON
Folytatódik Szolnokon a Dr. Sebestény
Gyula út út- és közműépítése a Colas Út
Zrt. kivitelezésében. 2019-ben a közművek jelentős részét már sikerült kiváltani,
valamint az új nyomvonalon az útpálya
és a kerékpárút burkolatának nagyrésze
is elkészült. A helyi ivóvíz-szolgáltató
műszaki okok miatt nem tudta az ivóvízvezeték tolózárkiváltását tavaly elvégezni, emiatt a befejezési határidő július
30-ra módosult. Az idei feladatok között
szerepel a nagy forgalmat bonyolító Dr.
Sebestény Gyula út és a Városmajor út
kereszteződésében egy új körforgalmi
csomópont kiépítése, a teljes szakaszon
aszfalt kopóréteg beépítése, végleges
forgalomtechnika kiépítése, valamint a
növénytelepítési feladatok elvégzése is.

6. X-TRIAL A COLAS ALTERRA
TÁMOGATÁSÁVAL
Ismét ott volt a Colas Alterra az X-Trial
világbajnokság 2020-as nyitófordulóján
január 19-én a Budapest Sportarénában.
A látványos küzdelmeket a spanyol
Toni Bou nyerte, aki jelenleg is vezeti a
világranglistát.
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NEWS

1. COLAS WORKS ON CYCLING ROUTE TO
LAKE BALATON
In what will eventually be a cycling route connecting Budapest and Lake Balaton, Colas has started work on the route section between Biatorbágy
and Etyek. Work began in the spring with a threemonth design period. Colas will build a 4.5-km
stretch of pavement with two single lanes, including bridges and other structures, public lighting,
and water-engineering works. Our contract with
the National Infrastructure Development Agency,
worth HUF 736 million, requires us to complete
the work within 15 months, excluding the design
phase and winter period.
2. M30 CONSTRUCTION PROJECT REACHES
MIDWAY POINT
The M30 construction project, which kicked off in
summer 2018, reached a significant milestone
late last year with the application of asphalt pavement courses. We began installing the asphalt
base course in early October 2019 to cover a Ckt
sub-base layer stretching over seven kilometres.
Colas Út Zrt.’s brand-new Felsőzsolca mixing plant,
capable of churning out 240 tonnes of hot-mix
asphalt per hour, is providing the material. After
laying some 37,000 tonnes of asphalt, no Ckt
surfacing was left exposed at the onset of winter.
Building construction at the O&M centre and
works on the motorway’s engineering structures
ran as scheduled during the cold months, and
roadworks resumed once temperatures started
rising again. We intend to complete the asphalt
base and binding courses along the entire main
carriageway by the end of the year, and expect

wearing-course installation to go ahead before
2021. Temporary commissioning procedures
– important for the construction schedule of
interchanges and crossing roads – are also set to
commence in the spring.
3. HUNGARIAN VILLAGES PROGRAMME
DELIVERS FOUR PAVEMENT RENOVATION
PROJECTS
Colas Út Zrt. has secured four jobs worth a total
of HUF 961 million following the successful
completion of public procurement procedures
conducted by road operator Magyar Közút.
In Veszprém County, renovation and bridge
reconstruction works will take place along a
3,250-metre stretch of Road 8301 (between
Routes 82 and 832) that runs near the village
of Bakonybél and crosses the Gerence Creek
at three points. In Komárom County, we will
refurbish 3,825 metres of pavement on Road
8144, near Szákszend, and also carry out
general repairs of deteriorated shoulders and
drainage ditches. Also in Komárom County, we
are required to rebuild a 2,600-metre segment
of Road 8218 on the outskirts of Bakonyszombathely. Finally, on the northern shore of Lake
Balaton, we have been tasked with upgrading
five sections of the bicycle path along Road
95001 between Balatonkenese and Balatonszentgyörgy (a total of 17,970 metres): our
responsibilities include sealing cracks, replacing
and reinforcing pavement, carrying out shoulder
works, and applying pavement markings. We are
required to complete all four projects prior to the
onset of winter.

4.RENOVATIONS CONTINUE ON
SZENTENDREI ROAD
In mid-march, Colas Út Zrt. continued renovating
Szentendrei Road in Budapest’s District III. After
starting in the summer of 2019, work ceased over
the winter season. The lion’s share of this year’s
efforts include sidewalk renovation, parking lot
construction and drainage ditch installation. In addition, the replacement of pavement at the busy
junction of Mátyás Király Road, Szentendrei Road
and Ürömi Road is scheduled to take up 87 days
of the project’s overall 200-day time frame.
5. WORK ON MAJOR TRAFFIC CORRIDOR IN
SZOLNOK IS NEARLY COMPLETE
Colas Út Zrt. has resumed road and utility works
on Szolnok’s Dr. Sebestény Gyula Road. In 2019,
we relocated the bulk of public utility lines and
completed most of the work on a new section of
pavement. Due to technical issues, however, the
local water supplier was unable to relocate the
gate valve on the affected water line, pushing
our final deadline to 30 July. This year’s to-do list
includes establishing a roundabout at the junction
of Dr. Sebestény Gyula Road and Városmajor
Road, installing a wearing course along on the
entire section, and setting up traffic engineering
elements and various plantation works.
6. COLAS ALTERRA SPONSORS X-TRIAL RACE
Colas Alterra was on hand to support the opening
race of the 2020 X-Trial world championship held in
the Budapest Sports Arena on 19 January. Spaniard
Toni Bou won the thrilling contest and has remained
at the top of the leader board ever since.
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interjú: Szakács-Fehérváry Gábor
fotó: Bernát Benjámin

INTERJÚ

ZSIGA GYÖRGGYEL
A Colas Csoport új elnök-vezérigazgatójával felidéztük karrierje
kezdetét, leendő új feladatai mellett pedig az előttünk álló
kihívásokról is beszélgettünk.
Zsiga György 1994-ben végzett az Ybl
Miklós Műszaki Főiskola építőmérnök
szakán, és még ugyanebben az évben a
Strabagnál kezdett dolgozni művezetőként.
Tanulmányait vállalkozási mérnök szakon
folytatta, ahol 1996-ban szerzett másoddiplomát. 1997 februárjában építésvezetőként csatlakozott a Colas Csoporthoz

tartozó Egri Útépítő Rt. frissen megalakult
Budapesti Főmérnökségéhez. 2004-ben
főmérnökké léptették elő, 2009-ben a
Colas Út Zrt. Közép-magyarországi Területi
Igazgatóságot bízták rá, 2012-ben pedig
a cég vezérigazgatójává lépett elő. 2020.
március 1-je óta ő a magyarországi Colas
Csoport elnök-vezérigazgatója.

MOZAIK: Huszonhárom évvel ezelőtt
csatlakoztál a céghez. Emlékszel még, hogy
mi volt az első nagyobb feladatod?
ZSIGA GYÖRGY: Ha emlékeim nem csalnak,
az M0-s autópálya déli szakaszának felújítása volt az első nagyobb munkám. Már
1997-ben is óriási forgalommal bírt az
M0-s autóút, ezért leginkább a haladósáv

állapota leromlott az átadás óta. A feladat
részeként kicseréltük a déli szektor teljes
burkolatát, ami igen jelentős projekt volt
azokban az időkben, és megalapozta a
Colas útépítési ágazatának budapesti hírnevét. Ez után munkáról munkára az Egri
Útépítő Budapesti Főmérnöksége egyre
jobban megerősödött, és véglegesen
megvetette a lábát a fővárosban és Pest
megyében.
M.: Gondoltad volna valaha, hogy egyszer te
leszel a cégcsoport első számú vezetője?
ZS. GY.: Már 23 évvel ezelőtt is megtiszteltetés volt itt dolgozni. A Colas tavaly volt
90 éves. Egy olyan világcég, cégcsoport
állt az ember háta mögött, ami kellő
támogatást adott ahhoz, hogy a munkák
határidőre, a legjobb minőségben
tudjanak elkészülni. A projektek sikere a
fejlett technológiai és a biztos pénzügyi
háttérnek is köszönhető volt. A konkurenciának hamar rá kellett ébrednie, hogy
a rohamléptekkel fejlődő Colas csoport
útépítési cégei folyamatos kihívással
szembesítik őket, és megkerülhetetlen
tényezővé váltak az egész országban.
Természetesen soha nem gondoltam volna, hogy ennek a nagy múltú világcégnek
egyszer én irányíthatom a magyarországi
cégcsoportját. Óriási megtiszteltetés
számomra, hogy rám esett a választás
és bizalmat szavazott nekem a Colas
vezetősége. Sosem futamodtam meg
semmilyen kihívás elől, mindig teljes
erőbedobással dolgoztam az elérni
kívánt cél érdekében. Mindig sikerült más
perspektívából látnom a dolgokat, amikor
új pozícióba kerültem, és onnantól kezdve
mindig egy nagyobb egységért, és egy új,
közös célért küzdöttem tovább.
M.: Milyennek értékeled a Colas Csoport
jelenlegi helyzetét a magyar építőipari
szektorban?
ZS. GY.: Röviden úgy tudnám megfogalmazni, hogy a topban, az elitben van.
Ha egy megrendelő ránk bízza a munkát,
biztos lehet benne, hogy a lehető legjobb
minőségben, határidőre, rugalmasan, a
legtöbb problémát elkerülve valósul meg
az elképzelése. Ez az, amit a Colas leányvállalatai nyújtani tudnak.
Ez így van évtizedek óta, és azon dolgozunk, hogy így is maradjon még sokáig.
Az a humán, eszköz- és technológiai forrás, ami mindehhez a hátteret biztosítja,
a jövőben csak erősödni fog.

A Colas egy igen jól csengő név Magyarországon is, amit évtizedek kemény
munkájával értünk el. Mindezt úgy, hogy
a piaci környezet időről időre változott,
amihez alkalmazkodnunk kellett, és ezt
mindig sikerrel tettük.
M.: A járvány egy eddig ismertelen kihívás elé
állít mindenkit. Milyen intézkedések várhatók
a cégcsoportnál ezzel kapcsolatban?
ZS. GY.: Azt hiszem, ezzel a témával kapcsolatban mindenki csak kapkodja a fejét.
Egy olyan világba csöppentünk bele, amit
néhány hete vagy egy hónapja még el
sem tudtunk volna képzelni. Sok minden
meg fog változni globális és helyi szinten,
illetve az építőipari környezetünkben is.
Most még nem látjuk a végét. A hatásait
teljes mértékben felmérni egyelőre lehetetlen. A recesszió mértékét még nem
tudjuk megbecsülni, de abban bízom,
hogy a mi iparágunk egyik hajtómotorja
lesz a fellendülésnek a járvány utáni
időszakban. Reményeim szerint az év
második felében lassan-lassan visszatérhetünk a régi kerékvágásba. Jelenleg
az a legfontosabb, hogy a termelésünket
folytatni tudjuk. Irodáinkban bevezettük
a home office-t, igy munkavállalóink
többsége otthonról dolgozik. Projektjeink
nagy része a szabadban található, ahol a
fertőzés veszélye kisebb.
Mindent megteszünk, hogy munkavállalóink a lehető legnagyobb biztonságban
tudjanak dolgozni továbbra is. Ha a
forgalmunk jelentősen nem változik idén
a kitűzött célhoz képest, akkor nagyobb
áldozatok nélkül átvészelhetjük ezt a krízist. Rengeteg kreatív ötlet született, hogy
hogyan lehet folytatni a munkát úgy, hogy
csökkentettük a személyes kontaktusok
számát. Ezekből leszűrve a tanulságokat
és tapasztalatokat, egész biztosan lesznek olyan gyakorlatok, folyamatok, amelyek beváltak, egyszerűsítették bizonyos
folyamatainkat és hatékonyabbá tették a
munkánkat, így ezeket majd a normál üzletmenetbe visszatérve is folytatni fogjuk.
Egyelőre az a legfontosabb, hogy vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra,
és a megváltozott rendszerben is napról
napra folytassuk a termelést. A biztonság
az első!
M.: Milyen jövőt látsz a cégcsoport előtt?
ZS. GY.: Most egy újabb változáshoz, fordulóhoz érkeztünk. A tavalyi évben minden
korábbinál nagyobb forgalmat és ered-

ményt produkált a cégcsoport, de azért
lassanként éreztük, hogy a tendenciák
változnak. A közmű ágazatban már korábban is látható volt, hogy egyre kevesebb
projekt jelent meg. Lassan befejeződtek
a nagy csatornázási munkák, elkészültek
a korábbi fejlesztések.
Az évtized elején hatalmas gyorsforgalmi
úthálózat-építési program kezdődött,
aminek az volt a célja, hogy az autópályák
elérjék az országhatárokat, megyeszékhelyeket, és létrejöjjenek a transzeurópai úthálózat hiányzó elemei Magyarországon.
Lassan ez a munka a végéhez közeledik.
A hiányzó szakaszok kivitelezése folyamatban van, így a kiemelt nagyberuházások az útépítés területén is elkészülnek a
közeljövőben. Az európai uniós források is
folyamatosan csökkennek. Teljes mértékben hazai forrásból a csökkenést pótolni
nem lehet. A megrendelők is lassan a
felújítás és a fenntartás felé mozdulnak
el. Változás jön, vagy már itt is van, melynek egyik legjellemzőbb ismérve, hogy a
nagy állami megrendelések elmaradnak,
de felértékelődnek a kisebb helyi, városi
útépítések, útfelújítások és útmegerősítések. Nagyságrendileg is kevesebb forrás
fog rendelkezésre állni a szektorban, így
előtérbe kerülnek a költséghatékonyabb
technológiák. Tovább fog erősödni a

KÉSZEN FOGUNK ÁLLNI,
HOGY A MEGVÁLTOZOTT
HELYZETBEN IS KELLŐ
HATÉKONYSÁGGAL
VEGYÜNK RÉSZT A
VERSENYBEN.
magánmegrendelők szerepe, ez a szektor
némileg tudja majd ellensúlyozni az állami
szerepvállalás csökkenését. Mire ez
kibontakozik, készen fogunk állni, hogy
a megváltozott helyzetben is kellő hatékonysággal vegyünk részt a versenyben.
Alkalmazkodni fogunk az új körülményekhez és kihívásokhoz. Letisztultan, erősen
és szervezetten folytatjuk majd a munkát.
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M.: Milyen változásokat kell végrehajtanunk,
hogy megőrizzük pozíciónkat az iparágban?
ZS. GY.: A változások mindig jók. Kimozdítják az embert a megszokott pozíciójából, új
kihívásokkal szembesítik, nagyobb energia
befektetésére sarkallják.
Nekünk szerencsénk van, mert tökéletes
alapokra építkezhetünk. Egy letisztult,
egységes és hatékony szervezetre van
szükségünk, ahol pontosan eldöntjük, hogy
mi a szerepük és feladatuk a leányvállalatoknak, és ezek fölött milyen tevékenységet
folytat a holding.
Egyszerűsíteni kell a folyamatainkat.
A holdingnak a szervezet igazi mozgatórugójává kell válnia. Nagyobb kontrollt kell
gyakorolnia a folyamatok fölött, nem egy

FÓKUSZBAN

elnehezült vízfejként kell ülni a leányvállalatok nyakán. A teljes cégcsoportnak
rugalmassá kell válnia. Tágulni és szűkülni
is tudó kapacitásokkal kell rendelkezni az
éppen változó piaci viszonyokhoz igazodva,
ezáltal is növelve a hatékonyságot – mindezt a minőség iránti teljes elköteleződéssel.
Nagyon fontos, hogy minden munkavállalónk tisztában legyen az etikai szabályrendszerünkkel, azt betartsa és betartassa.
Nem a forgalom hajszolása a legelső –
miközben természetesen az is fontos –,
hanem az eredményesség. Persze lesznek
vesztesei a folyamatoknak, de a legtöbbünk nyertes lesz. Ez vezet majd minket át
a jövőbe. Új üzletágakat kell megtalálnunk,
ahová be kell robbannunk, és ki kell harcol-

NAGYON FONTOS, HOGY
MINDEN MUNKAVÁLLALÓNK TISZTÁBAN
LEGYEN ETIKAI SZABÁLYRENDSZERÜNKKEL, AZT BETARTSA ÉS
BETARTASSA.

nunk a helyünket. Innovatív megoldásokkal
a versenytársak elé kell kerülni. Csak így
pótolhatjuk az elmaradó bevételeinket.
Elkötelezett munkavállalókra van szükség, akik élvezik a kihívásokat. Talán a
következő évek legfontosabb hívószavai
az összetartás, a szívósság, a szorgalom,
a kitartás és a csapatmunka. Akinek az
egyetlen értéke a saját sikere, az rövid
távon eredményes lehet, de hosszú távon
várhatóan egyedül marad. Csak a csapat
és a csapatmunka vezethet teljes sikerre.
Manapság a munka az identitásunk egyik
legnagyobb és legfontosabb formálója.
A kitartás szinte mindig a munka iránti
elköteleződésből ered. Aki elkötelezett a
munkája iránt, az vélhetően szereti is azt.

Az elkötelezett munkavállalókat jobban érdekli a szervezet sorsa, így kihívás esetén
nagyobb valószínűséggel keresnek olyan
megoldást, amely mind számukra, mind a
cég számára a legjobb lesz.
M.: A Colas francia vezetősége milyen
elvárásokat fogalmazott meg a céggel
szemben?
ZS. GY.: A francia vezetőségi elvárások is
változnak, alakulnak a magyarországi
környezethez igazodva. Megértik, hogy
a következő években a forgalmunk
csökkenni fog az iparági tendenciák
változása következtében. Nagyon
értékes és fontos területnek tartják
Magyarországot a régión belül, ahol még
csökkenő forgalom mellett is jelentős
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eredményre számítanak. Továbbra is zéró
tolerancia érvényes az etikai vétségekkel
szemben, ezt különböző programokkal és
tréningekkel erősítik. Természetesen a
prioritások közül nem veszett ki a biztonság, a biztonságos munkavégzés kérdése.
A különböző One Colas programokkal
elsődlegesen a hatékonyság növelése a
cél. Az első bevezetett program a bányászatot érintette, eredményei már ebben
az évben látszódni fognak reményeink
szerint. Ezeken a programokon keresztül
idén több másik terület is átvilágításra
kerül. Összegzésképpen egy minden
helyzethez alkalmazkodni tudó, rugalmas,
eredményes céget várnak el, amivel a
sikertörténetünk folytatódhat.

INTERVIEW WITH GYÖRGY ZSIGA, THE NEW CHAIRMAN-CEO OF THE HUNGARIAN COLAS GROUP
György Zsiga earned a degree in civil engineering

provided with plenty of support to complete our works

from the Ybl Miklós College of Technology in 1994, and

on time and with impeccable quality. We’ve also been

star-ted working at Strabag as a foreman that same year.

able to rely on highly developed technologies and a firm

After continuing his studies as a contracting engineer ma-

financial background to be successful. It was only a matter

jor, he completed his second degree in 1996. In February

of time before Colas presented a constant challenge to

1997, he joined the Budapest Engineering Unit, a newly

our competitors. The company gained strength quickly,

established division of Colas subsidiary Egri Útépítő Rt.

and eventually became a key player in all regions of the

Following his promotion in 2004 to chief engineer, in 2009

country.Of course, I never dreamed that one day I would

he was put in charge of the Central Hungarian Regional

head the Hungarian division of this prestigious firm. It’s a

Directorate of Colas Út Zrt., and went on three years later to

tremendous honour that Colas has selected and placed

become the firm’s CEO. Zsiga has been the chairman-CEO

their trust in me for this task. I’ve never run away from a

of the Hungarian Colas Group since 1 March 2020.

challenge, and I always deliver my best to achieve the goal

Mozaik: You joined the company 23 years ago. Do you
recall your first major assignment?
György Zsiga: If I remember correctly, my first big job
involved renovating the southern sector of the M0
motorway ring. The beltway around Budapest was already
under remarkably heavy traffic in ’97, which took its toll
on the roadbed, and on the driving lane in particular. We
completely replaced the pavement of the southern section,
which was considered an immense undertaking at that
time, and in doing so we sparked the great reputation
of the Colas road-construction branch in and around
Budapest. In the next couple of years, the Budapest
Engineering Unit of Egri Útépítő went from one job to
another, gathered strength along the way, and gained a
permanent foothold both in the capital and in Pest County.
M.: Did you ever imagine becoming the top person at
the Hungarian Group?
Gy.Zs.: It was a privilege to work here even 23 years ago.
Colas celebrated its 90th birthday last year, and with a
global conglomerate behind our back we’ve always been

at hand. With every new position, I’ve always managed to
look at things from another perspective, and this enables
me to fight for new and shared goals.
M.: How would you assess the Colas Group’s current
position within the Hungarian building sector?
Gy.Zs.: I would say that we’re at the top, among the elite.
When a client trusts us with an assignment, they can
be sure that the concept will be realised and delivered
flawlessly within the set deadlines. At the same time, we
remain flexible and strive to eliminate as many difficulties
as possible. This is the type of service Colas subsidiaries
are great at providing. This has been the case for decades,
and we are working to keep it this way for many years
to come. In terms of human resources, equipment and
technology, our background to support these efforts will
only grow stronger in the future. Colas is a brand name
held in high regard throughout Hungary, and this is the fruit
of decades of hard work and dedication. Even as market
conditions have continued to change with great frequency,
we’ve always managed to adapt successfully.

M.: The coronavirus pandemic presents challenges
that are unprecedented. What sort of response
measures can we expect at the Group?
Gy.Zs.: People are desperately trying to get their heads
around the current situation. Suddenly, we find ourselves
in a world that was unimaginable a month or even a couple
of weeks ago. A lot of things will definitely change at both
the global and local level – and, of course, within the
construction industry. At this point, we are unable to see
the end, and drawing up a precise analysis of coronavirus
impacts is impossible. Likewise, the extent of the ensuing
recession is hard to envision, but I’m confident that our
sector will become one of the driving forces behind a
post-virus upturn. Hopefully, we’ll be able to gradually
resume normal operations in the second half of the year,
but being able to maintain production is of key importance
at the moment. We are adhering to the “home office”
concept, which means that most of our office staff are
working from home. Fortunately, the bulk of our projects
are located outdoors, where the risk of infection is lower.
We’re making every effort to ensure the safest possible
work environment for our employees – and if our turnover
doesn’t deviate much from this year’s target, we could pull
through this crisis without great sacrifice. At the same time,
lots of creative ideas have come up to continue our work
while at the same time limiting personal contact between
employees. After seeing some of these ideas in action and
being able draw conclusions based on experience, there
will surely be practices and procedures that prove to be
useful and make our work more efficient – and we can
carry on using them once we resume normal operations. At
this time, however, the most important is to keep ourselves

safe, protect each other, and continue daily operations

new circumstances, and will meet these new challenges by

diligence, persistence and teamwork. People whose sole

carefully in the new environment. Safety first!

being focussed, well organised and tenacious.

motivation is personal success might prosper in the short

M.: What is your vision for the Group’s future?
Gy.Zs.: We’ve come to another fork in the road. Last
year, the Group delivered unprecedented turnover and
profit: nevertheless, we’re starting to feel that the tide is
turning. In the public utility sector, a declining number of
new projects has been apparent for some time. Major
sewer works and other previously launched development
projects are slowly coming to an end. At the beginning
of the decade a vast road-construction programme was
launched with the intention of extending motorways up
to state borders, connecting county capitals to the highspeed bloodstream, and filling in the missing parts of transEuropean traffic corridors in Hungary. Works related to this
are also nearing the finish line. As construction of pending
sections is in progress, high-priority road investments will
be wrapped up in the foreseeable future. At the same time,
EU funds are decreasing steadily, and domestic sources
will not be able to make up for this entirely. All in all, clients
are slowly shifting their attention towards renovation and
maintenance. Big changes are upon us. A clear sign
of this is that large-scale state projects are dwindling,
while smaller, local, urban roadworks, renovation and
reinforcement jobs are gaining in significance. The sector
will have access to comparably fewer financial resources,
which brings cost-efficient technologies to the fore. The
role of private clients will become more prominent, and
to a certain extent, that part of the sector will be able to
balance out the decline in state investments. By the time
this situation unfolds, we will be prepared to tackle altered
conditions with required efficiency. We will adapt to the

M.: What are some changes we need to implement in
order to retain our industry position?
Gy.Zs.: Change is always good. Change presents new
challenges, forces us to abandon positions we’ve grown
accustomed to, and stimulates us to work harder.
We’re fortunate because we have perfect foundations to build
on. We need a focussed, unified and effective organisation
with a clear division of labour between the individual
subsidiaries – with the holding company itself dedicated
to higher-level operations. Simplifying our procedures is
inevitable, and the holding must become a real mainspring
within the organisation. It needs to exercise greater control
over processes, instead of being dead weight and breathing
down subsidiaries’ necks. To sum up, the entire Group needs
to become flexible. If we’re going to adapt efficiently to rapidly
changing circumstances, we must have the capacities to
open up or narrow down. Of course, all this needs to be done
while maintaining our unyielding commitment to quality. Also
crucial is that all our employees must be aware of our rules
regarding ethics, which should observed and enforced at
all times. Chasing turnover, while still important, is not our
top priority – the emphasis, rather, should be on efficiency.
Inevitably, some will lose out with new procedures in place,
but most of us will be among the winners. This is the road that
will lead us to the future. We have to identify new branches of
business to conquer, and to fight for our place in these areas.
Also, innovative solutions will supply vital revenue and help
us edge out the competition. Moreover, we need dedicated
employees who enjoy challenges. The most important
qualities in the coming years will likely be unity, tenacity,

term, but will probably find themselves alone in the long run.
Teamwork is really the only way to move forward. Nowadays,
work is one of the most significant shapers of our identities
– and, with very few exceptions, persistence comes from a
devotion to one’s job. People committed to their work tend
to love their work, and devoted employees tend to be more
invested in an organisation’s future – consequently, when
faced with a challenge, they are more likely to seek solutions
that benefit both themselves and the company.
M.: What does the French management of Colas expect
from the company right now?
Gy.Zs.: The expectations of the French management are also
changing and adapting in accordance with the Hungarian
environment. They understand that our turnover will decrease
in the coming years due to changing tendencies in the
construction sector. The French executives consider Hungary
to be a valuable and important area within the region, and
they foresee significant earnings – even with lower turnover.
A zero-tolerance policy remains in place with regard to ethics
violations, and this attitude is being reinforced through
various programmes and trainings. Needless to say, safety
remains a top priority. The various ‘One Colas’ programmes
concentrate mainly on ways to enhance efficiency. The first
such programmes concerned mining, and we expect the
first effects to be visible before the end of the year. Similar
programmes will be put in place in 2020 to review other
areas as well. In short, the French management expects a
flexible and profitable company capable of reacting to all
sorts of situations – which will enable our success story to
continue.
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interjú: Szakács-Fehérváry Gábor
fotó: Colas Europe

Jean Vidal kezdetben informatikai
pályára készült, ám a Colasnál eltöltött
iskolai gyakorlat után úgy döntött, a
mérnöki hivatást választja. Diploma
után az első hat hónapot Franciaországban töltötte már a Colas munkatársaként, majd 1989-ben munkát ajánlottak
neki Albertában, ahol művezetőként
megtanulta a szakma alapjait. Két év
után visszatért Franciaországba a Colas
Midi-Méditerranée-hez, ahol különböző
pozíciókban tizenöt évig dolgozott.
2005-ben területi igazgatóként hagyta
ott Franciaországot, és újból Kanadába,
Vancouverbe költözött családjával, ahol
a TERUS nevű leányvállalat elnöke lett.
Hat év után ismét Franciaország és a
nantes-i székhelyű Colas Centre-Ouest
vezérigazgatói pozíciója következett.
Nem sokkal később azonban a Colas
elnök-vezérigazgatója felkérte, hogy
legyen a Colas USA első embere. Innen
tért vissza 2019 végén Európába, a

INTERJÚ

JEAN VIDALLAL
A Colas Europe új vezérigazgatójával a szervezeti változásokról, illetve a
térségbeli különbségekről és a várható kihívásokról is beszéltünk.

Colas Europe élére, helyet cserélve
Thierry Le Roch’-kal, aki tőle vette át a
Colas USA vezetését. Jean Vidal jelenleg
is Nantes-ban él, de fia és két lánya az
Egyesült Államokban telepedett le.
MOZAIK: Nagy változásoknak lehetünk
tanúi a Colasnál, és ezek nem csupán a
Colas Europe-ot érintik. Hogy látja ezeket a
változásokat?
JEAN VIDAL: Magától értetődik, hogy
a dolgok folyamatosan változnak, és
ez alól a Colas sem kivétel. Tizenhárom nálunk eltöltött év után Hervé
Le Bouc nemrég nyugdíjba vonult.
Véleményem szerint remek munkát
végzett a Colas vezetőjeként, utódja
a vezérigazgatói székben Frédéric
Gardès lett, új elnökünket pedig Olivier
Roussat személyében találtuk meg.
Mindez azt jelenti, hogy a Colas felső
vezetésében szétválasztásra kerültek
a pozíciók. Frédéric Gardès évek óta
dolgozik a cégcsoportnál, és miután

EURÓPA NEM MÁS, MINT
KÖZÖS ÉRTÉKEKET
VALLÓ ORSZÁGOK ÉS
KULTÚRÁK MOZAIKJA.
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amit a vállalatért tett. Sajnálatunkra
nemrég úgy döntött, máshol kívánja
folytatni a munkát, melyhez a legjobbakat kívánjuk neki. Ezzel párhuzamosan
szeretném köszönteni Zsiga Györgyöt
a cég élén. Igyekezni fogok minél több
időt vele tölteni, és egészen biztos
vagyok benne, hogy hasonlóan remek
munkát fog végezni. Elsősorban azt tanácsolnám neki, építsen a csapatmunkára, mivel együtt mindig erősebbek
vagyunk.
M.: Előzőleg a Colas USA-nál töltött be
vezető tisztséget, most viszont Európában
dolgozik. Véleménye szerint melyek a
legnagyobb különbségek a két terület közt?
J. V.: A legnyilvánvalóbb különbség, hogy
az Egyesült Államok egyetlen ország,

a DGI vezetője volt, kitűnő rálátással
rendelkezik a nemzetközi színtérre,
kiváltképp Európára. Olivier Roussat
pedig a Bouygues csoport igazgatója,
így a Bouygues egyik felső vezetője
közvetlenül is részt vesz az irányításban,
ami a Colasnak több szempontból is
előnyére fog válni. Úgy gondolom, a
Bouygues egyértelműen kinyilvánította,
hogy a Colasban bőven van növekedési
potenciál a jövőre nézve.
Gyorsan változnak az idők, ez pedig az
új vezérigazgató mellett az új szervezeti
felépítésben is meg fog nyilvánulni a
Colas cégcsoportnál. Hangsúlyoznom
kell azonban, hogy ezek a változások
előnyösek és szükségesek, hiszen fel
kell készülnünk a jövő kihívásaira. A Colas remek formában van: nemrég jelentek meg a 2019-es eredményeink, amelyek az utóbbi évek legjobbjai, ez pedig
kedvező helyzetet teremt számunkra
a jövőt illetően. Az ember viszont nem
akkor kezd tetőt foltozni, amikor esik,
hanem amikor süt a nap, és bőven van
ideje, lehetősége a cselekvésre. Emiatt
a következő időszakban valószínűleg
további változásokra is számíthatunk,
ami valójában remek hír.
M.: Magyarországon is komoly
változások zajlanak. Mit tanácsolna az új
vezérigazgatónknak?
J. V.: Először is le kell szögeznem, hogy
kiemelkedően sikeresek voltunk az
utóbbi hat-hét évben. Szeretném megköszönni Sokorai Istvánnak mindazt,

melyet összeköt a közös nyelv. Bár Amerikában is többféle kultúra létezik, azok
nem állnak túl távol egymástól.
A Colas Europe-hoz 12 ország tartozik,
és ezek némelyikében az emberek három-négy különböző nyelvet beszélnek.
Ez a fajta sokszínűség alkotja a legnagyobb különbséget: Európa nem más,
mint közös értékeket valló országok és
kultúrák mozaikja. Mindössze két hónapja dolgozom itt, és bár előkelő helyen
áll a tennivalóim listáján, még nem nyílt
alkalmam minden országot felkeresni.
M.: Hogyan értékelné a régió jelenlegi
helyzetét?
J. V.: Úgy gondolom, remek helyzetben vagyunk, amit alátámasztanak
a 2019-es év kitűnő eredményei.
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Jean Vidal üzenete az egészségügyi veszélyhelyzet kapcsán
Tisztelt Kollégák,
Hetek óta jelentős egészségügyi vészhelyzettel állunk szemben, ami
mindannyiunk életében ismeretlen jelenség, és amire senki nem volt felkészülve.
A járvány szerteágazó és olykor drámai hatásait saját életünkön és a munkánk
során is érezzük.
Először is együttérzésemet szeretném kifejezni azok számára, akiket közvetlenül,
vagy akár egy családtagon, baráton keresztül érintettek a Covid-19
vírusfertőzésben. Szeretnék mindenkit biztosítani afelől, hogy a Colas segíteni fog,
és minden lehetséges lépést megtesz azért, hogy támogatást tudjon nyújtani.
Hiszem, hogy a legnehezebb időkben az általunk vallott értékek át fognak segíteni
minket a viharon.
Az egészség- és munkavédelem természetesen első számú prioritást élveznek a
jelen helyzetben. Vállalati kultúránk alappilléreként a kezdetek óta hiszünk
ebben, és a jövőben is ez fogja meghatározni tevékenységeinket.
Kérem, vigyázzanak magukra, a családjukra és barátaikra, és kérem, hogy
szigorúan tartsák be az országukban érvényes egészségvédelmi rendelkezéseket
és ajánlásokat éppúgy, mint a cég belső szabályait.
Különböző termelési egységeknél folytatjuk a munkát, amennyire azt a
biztonságos körülmények megengedik, illetve amennyire az anyagok,
alvállalkozók, szolgáltatók stb. rendelkezésre állnak, és megrendelőink a munka
folytatása mellett döntenek.
Néhányan szintén folytatjuk a munkát, de otthonról, hogy magunkat, családunkat
és másokat ne sodorjuk veszélybe.
Más egységeknél a tevékenységünk megállt, és jelenleg is azon dolgozunk, hogy
minél előbb folytatni tudjuk a munkát.
A legtöbb ország szigorú korlátozó intézkedéseket vezetett be, amelyek
felborították rendes üzletmenetünket.
Ugyanez igaz vezetőinkre és feletteseinkre, de biztosíthatom önöket afelől, hogy a
menedzsment teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy minden létfontosságú
szolgáltatás továbbra is működjön ezekben a vészterhes időkben. Európai
kríziscsoportunk rendszeres online találkozókat tart a helyi fejleményekkel
kapcsolatban annak érdekében, hogy alkalmazkodni tudjunk a folyamatosan
változó körülményekhez.
Az építőipar minden gazdaság számára létfontosságú, és a krízisből való kilábalás
során is hajtóerő lesz a jövőben. A Colas 90 éves és már sok sötét időszakot
átvészelt a története során. Biztos lábakon állunk. Az önök elköteleződése,
elhivatottsága és kemény munkája át fog segíteni minket ezen a válságon.
Vigyázzanak magukra!
Jean Vidal
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INTERVIEW WITH JEAN VIDAL, THE NEW MANAGING DIRECTOR OF COLAS EUROPE

Emellett 2020-ra is kimagaslóan jó
a megrendelésállományunk. Számos
erősséggel rendelkezünk, ezek közt említhetem a kiterjedt szakértelmet, vagy
épp a létesítményeinket, köztük bányákkal és aszfaltkeverőkkel. Végül, de nem
utolsósorban kitűnő dolgozóink vannak,
akik igen sokféle projekttel képesek
megbirkózni. Kimondottan optimista vagyok, mert rengeteg lehetőséget látok.
Nemrég írtuk alá a Colas cégcsoport
legnagyobb értékű privát szerződését,
mely a BMW csehországi fejlesztőközpontjának kivitelezésére irányul. Anélkül,
hogy belemennék a részletekbe, abban
is bízom, hogy a csoport erősségeit magyarországi projektekkel kapcsolatban
is rövidesen latba vethetjük.
M.: Mit kell tennünk kitűzött céljaink
eléréséhez, és milyen változásokra lesz
szükség?
J. V.: A legfontosabb, hogy át kell
látnunk a piacot érintő változásokat, és
gyorsabban kell alkalmazkodunk. Elképzelhető, hogy a finanszírozás szűkülésén keresztül a Brexit komoly hatással

lesz Közép-Európára, de bízom benne,
hogy a nemzeti kormányok megteszik
a szükséges lépéseket ennek ellensúlyozására. Mindeközben jelentős igény
mutatkozik a modern infrastruktúrára,
legyen szó autópályákról, vasútvonalakról vagy közművekről.
Az emberek és áruk szállítása elsődleges fontosságú, kiváltképp az Európai
Unióban, ennélfogva egyértelmű, hogy
az infrastruktúra nélkülözhetetlen motorja a növekedésnek. Az optimizmuson
túl azonban elővigyázatosnak is kell
lennünk, hiszen időről időre negatív folyamatok is láthatók: a német gazdaság
például lassulni látszik, és adódnak
politikai szempontból bonyolult helyzetek is.
Egy másik fontos és elengedhetetlen
változás a biztonsághoz kapcsolódik:
jól teljesítünk ezen a téren is, de még
mindig van hova fejlődnünk. Következésképp igen nagy hangsúlyt fogok
fektetni munkavédelmi mutatóink javítására, hiszen a nulla balesetet tűztük
ki célul.

A LEGFONTOSABB, HOGY
ÁT KELL LÁTNUNK
A PIACOT ÉRINTŐ
VÁLTOZÁSOKAT, ÉS
GYORSABBAN KELL
ALKALMAZKODUNK.

Jean Vidal had his mind set initially on
a career in IT, but a school internship at Colas
changed his mind, and he chose engineering
instead. After earning his degree, he spent six
months at Colas in France before being offered
a job in Alberta, Canada, in 1989, where he
learned the basics of the trade as a foreman.
He made his return to France after two years,
and joined Colas Midi-Méditerranée, where he
spent 15 years at various positions. In 2005,
he left France as regional director and headed
back west with his family to Vancouver, Canada,
where he was put in charge of the TERUS
company. Six years later, Vidal decided to move
back to his homeland and became the CEO of
Colas Centre-Ouest, based in Nantes. However,
the chairman-CEO of Colas soon approached
Jean Vidal with an offer to head Colas USA. In
late 2019, he returned to the ‘old continent’ to
lead Colas Europe, switching places with Thierry
Le Roch’, who took over the management of
Colas USA. Jean Vidal currently resides in
Nantes, while his son and two daughters have
settled in the United States.
Mozaik: Big changes are taking place in the
Colas world, and not only at Colas Europe.
What is your take on these changes?
Jean Vidal: Needless to say, change happens
all the time, and Colas is no exception. After 13
years with us, Mr. Le Bouc has retired. In my
opinion, he did a great job over his tenure at
Colas, and now we have a new CEO, Frédéric
Gardès, as well as a new chairman, Olivier
Roussat. This all brings a lot of functional change
at top-management level.
Frédéric Gardès has been with the Group for a
few years now. He really understands Colas −
particularly Europe and the international division
− as he used to be the head of DGI. Mr. Roussat
is the general manager of the Bouygues Group,
and having a top executive from Bouygues
directly involved in Colas will definitely benefit us
in more than one way. Moreover, this shows the
interest the Bouygues Group has in Colas. I think
Bouygues has clearly indicated that Colas has a

lot of growth potential.

been back here for two months and have yet to

With the new CEO, organisational changes

visit each country, but that is certainly one of my

will take place rapidly within the Colas Group.

priorities.

However, these changes are good and necessary
because we have to prepare for the future. Colas
is in excellent shape. Our 2019 results have
just been announced, and they are the best
we’ve seen in a few years, which puts us in a
comfortable position for the future. However,
you don’t want to fix your roof only when it’s
raining – such work should be carried out when
the weather is fine, when you have a lot more
resources and wider opportunities. We will
probably see even more changes in the future,
but this is actually great news.

M.: Some major changes are also taking
place in Hungary. Do you have any advice
for our new CEO?
J.V.: First off, I want to emphasise that
we have been extremely successful in
the past six or seven years. I wish to
thank Mr. Sokorai for what he has done
for the company. He decided recently to
pursue a different career path, and we
wish him the best of luck in his future
endeavours. At the same time, I would
like to welcome György Zsiga at the
helm. I will spend more time here with
him, and I am sure he will do a similarly
great job. My main advice for him would
be to rely on teamwork, because we are
always stronger together.
M.: Your previous posting was at Colas USA,
and now you are back in Europe. In your
opinion, what are the biggest differences
between the two regions?
J.V.: The most obvious difference is that the US
is a country united by one language. Although
there are a number of different cultures in the
US, they are actually quite similar. Within Colas
Europe, we have 12 countries, and sometimes
three or four different languages spoken within
a single country. This kind of diversity is the
main difference. Europe is a mosaic of countries
and cultures with common values. I’ve only

M.: Based on your experience at Colas
Europe, what is your view on our current
position?
J.V.: I think we are in a great position, which
is evidenced by the remarkable year we had in
2019. Also, we have an excellent project backlog
for 2020. I see a lot of strength: we have plenty of
know-how and superb assets, including quarries
and asphalt plants. Last, but not least, we have
great people to tackle various projects. I am very
optimistic in that I see plenty of opportunities.
We just signed the Colas Group’s largest private
contract − the BMW Future Mobility Development
Centre in the Czech Republic. Without going into
specifics, I am confident that we will also be able
to leverage the strengths of the Group when it
comes to projects in Hungary.
M.: What do we need to do in order to achieve
our goals for the future, and what changes do
we need to implement?
J.V.: First and foremost, we need to adapt faster
and we need to understand the changes on the
market. Brexit might have a major impact on
Central Europe through potential cuts in funding,
but I am confident that national governments will
step up and compensate for this. Meanwhile, there
is a considerable need for modern infrastructure,
such as highways, railways and public utilities.
Moving people and products around is of key
importance, especially within the European Union
– it’s clear that infrastructure is indispensable for
driving future growth. Besides being optimistic, we
also have to be vigilant, as we see downturns from
time to time: for instance, the economy in Germany
seems to be slowing down, and certain political
situations are also tricky.
Another necessary and crucial change concerns
safety. We are doing fine in terms of safety, but
there is still room for improvement. Therefore, one
of my main focuses concerns ways to improve our
safety record, because our ultimate goal is to have
zero accidents.
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interjú: Kertész Viktória
fotó: Kugli Ádám

INTERJÚ
KUGLI ÁDÁMMAL
A Colas Északkő új marketingmenedzsere minden új kihívásra és feladatra
felkészülten vágott bele a munkába.
Kugli Ádám 2011-ben fejezte be tanulmányait az Oxford Brooks University budapesti kihelyezett karának International
Business MSc szakán, jelenleg pedig
esti munkarendben tanul a University
of Buckingham Marketing Management
MSc szakán. Szerteágazó kereskedelmi,
exportértékesítő-vezetői és marketingtapasztalattal rendelkezik, a Colas Északkőhöz 2019 júliusában csatlakozott mint
marketingmenedzser.
MOZAIK: Egészen új pozíciót töltesz be
az Északkőnél. Pontosan mit takar a
marketingmenedzser megnevezés?
KUGLI ÁDÁM: Igen, valóban új terület
ez, regionálisan is egyedülálló a cégcsoporton belül. Sokan szkeptikusak
is a pozícióval kapcsolatban, de bízom
benne, hogy idővel egyre kevesebben
lesznek és látják majd az eredményeket.
A pozícióm hivatalosan marketingmenedzser, de gyakorlati oldalról nézve inkább
nevezném operational marketingnek a
munkámat. Ez a hosszú távú stratégiaalkotás helyett a gyakorlati támogatásra
helyezi a hangsúlyt.

M.: Melyek a legfontosabb feladataid?
K. Á.: Az egyik legfontosabb feladatom
a vállalat hivatalos kommunikációjának
egységesítése a lehető legtöbb csatornán, ezzel hatékony támogatást nyújtva
a kereskedelmi osztálynak. A weboldalfejlesztés, a közösségi oldalak üzemeltetése, a különböző print anyagok és országos plakátkampányok szervezése is az
én feladatom, továbbá tevékenyen részt
veszek az üzletfejlesztésben, támogatva
az új értékesítési pontok kialakítását és
a zsákos termékek piaci bevezetését,
azok minden kommunikációs feladatával
együtt. Operational marketing szempontból azok a piackutatások és elemzések a
kiemelendők, amelyekkel az értékesítés
stratégiai döntéshozatalait kívánom
támogatni.
M.: Egyre több médiafelületen, közösségi
oldalon jelenünk meg. Milyen kihívások
merülnek fel ezzel kapcsolatban?
K. Á.: Kihívás van bőven, aminek kifejezetten örülök. Már maga a szektor és a
gyártott/forgalmazott termékkategória
rengeteg kihívást hordoz magában,

mivel kommunikációs oldalról nehezen
megfogható. Ennek ellenére úgy érzem,
jó irányba haladunk, és az FMCG szektorból hozott hasznos tapasztalatokból
sokat tudok meríteni. Az Északkő egy
nagy múlttal rendelkező társaság, amely
rengeteg olyan tulajdonsággal és értékkel rendelkezik, melyekről eddig nem
beszéltünk eleget, nem voltunk rá elég
büszkék. Hatalmas lehetőségek vannak
ezen a téren. A piac és annak szereplői
változnak. A mi partnerkörünk is jelentős

SZERETNÉM BEBIZONYÍTANI,
HOGY AZ ÉPÍTŐIPAR ÉS
BÁNYAIPAR TERÜLETÉN
IS MŰKÖDŐKÉPESEK
A MODERN MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK.

A KÖZVETLEN KÖRNYEZETEM NAGYON ÉRDEKLŐDŐ,
FOGÉKONY ÉS BEFOGADÓ,
AMI NAGYON SOKAT SEGÍT
A MUNKÁMBAN.
átalakuláson megy keresztül az elkövetkező időszakban, sokat erősödik a magánszektor. Ehhez több szempontból is
alkalmazkodnunk kell, nekem is komoly
feladatom lesz ebben, mivel ez a szektor
már fogékony arra a kommunikációra,
aminek az alapjait most fektetjük le.
M.: Milyen területeken látod már az
előrelépést az Északkő mindennapjaiban?
K. Á.: A közvetlen környezetem nagyon
érdeklődő, fogékony és befogadó, ami
nagyon sokat segít a munkámban.
Szinte minden területen elkezdtünk
projektszinten dolgozni, tervezni, ami
hatalmas előrelépés. Nagyon sok fiatal,
tehetséges szakember vesz körül, akik
szintén azon dolgoznak, hogy modern
és digitalizált irányba tereljük az céget,
amihez ráadásul a szakmai vezetés is
megadja a lehetőséget. Ezeken túl szeretném kiemelni azt a szakmai és emberi
támogatást is, amit Guillaume Bastientől,
a Colas Europe üzletfejlesztésért felelős
vezetőjétől kapok.
M.: Mik a közelebbi és távolabbi célok,
amiket a munkád során szeretnél elérni?
K. Á.: Célom, hogy középtávon az Északkő
rendelkezzen minden olyan naprakész és
modern marketingtechnikával és megoldással, melyek kézzelfogható eredményeket hoznak magukkal, ezzel növelve a
kereskedelmi osztály eredményességét.
Be akarom bizonyítani, hogy az építőipar
és bányaipar területén is működőképesek a marketingkommunikációs
eszközök, lehet közösséget építeni és
átformálni a szektorral kapcsolatos korábbi beidegződéseket, ezzel pedig akár
megnövekedett munkaerő-beáramlást
előidézni.
Rengeteg ötletem van még, melyek
szépen sorban napvilágot látnak.

INTERVIEW WITH COLAS ÉSZAKKŐ MARKETING MANAGER ÁDÁM KUGLI

With plenty of prior experience in
commerce, export sales management and
marketing, Ádám Kugli joined the Colas
Északkő team in July 2019.
Mozaik: You’ve taken up a newly created
position at Északkő. What exactly does
your role as marketing manager entail?
Ádám Kugli: My official title is ‘marketing
manager’, but more practically speaking
I’d rather call my line of work ‘operational
marketing’. Instead of engaging in long-term
strategies, I’m more focused on practical
support activities.
M.: What are your main duties within that
area?
Á.K.: One of my key responsibilities is
to provide the commercial department
with effective support by standardising
the company’s official communication
over as many channels as possible.
I also play an active businessdevelopment role in backing the
establishment of new retail locations
and the introduction of bagged
products to the market − including all
related communication duties. In terms
of operational marketing, the focus
is on market research and analysis
to support sales in strategic decision
making.
M.: We’re now debuting on a wide range
of new media platforms and social media

sites. What are the main challenges in this
respect?
Á.K.: The building sector and manufactured/
marketed product category brings a lot of
challenges in itself, as it’s hard to grasp from
a communication point of view. Nevertheless, I
feel we’re headed in the right direction, and I
can rely on the useful experience I gained in the
FMCG sector. Északkő is a prestigious company
with a rich history, and it boasts several traits
and values that haven’t been touted sufficiently
until now. The latent opportunities are immense.
M.: Are there any areas in which you’re
already seeing progress?
Á.K.: We’ve started working and planning
ahead at project level in nearly all areas, which
is a huge step forward. I’m also surrounded by
young, talented professionals who are steering
the company towards modern and digitalised
solutions. All these efforts enjoy the full support
of the management. Furthermore, I’d like to
highlight the importance of the personal and
professional encouragement I receive from
Guillaume Bastien, who oversees business
development at Colas Europe.
M.: What are some of your short- to longterm objectives?
Á.K.: One medium-term objective is for Északkő
to deploy up-to-date and modern marketing
techniques and solutions that deliver concrete
results, as this will boost the productivity of the
commercial department.

18

FÓKUSZBAN

FÓKUSZBAN

19

interjú: Bekes Csaba
fotó: Nagy Balázs

INTERJÚ
VANKÓ PÉTERREL
A Colas Alterra csapatához 2019 júniusában csatlakozott gépészeti vezető korábban a
Magyar Honvédség kötelékében több alakulatnál és több beosztásban is szolgált.

Vankó Péter Komlón született, középiskolai tanulmányait azonban
Győrben, a Béri Balogh Ádám Honvéd
Gimnáziumban végezte. 2006-ban
végzett a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetemen gépészmérnökként. 2004
és 2019 között a Magyar Honvédség
kötelékében dolgozott, ebből az utolsó
tíz évet a Katonai Közlekedési Központ
állományában. Pályafutása alatt kétszer
fél évet dolgozott Afganisztánban, ahol
különböző műszaki, üzemeltetési és
logisztikai vezetői feladatokat látott el.
2019-ben az Óbudai Egyetemen szerzett
biztonságtechnikai rendszertervező MSc
diplomát.
MOZAIK: Mit gondolsz a Colas Alterra
gépállományáról?
VANKÓ PÉTER: Véleményem szerint az Alterra országos szinten jelentős, fiatal, jól
karbantartott eszközparkkal rendelkezik.
Azonban fontos kiemelni, hogy mind a
gépészeten, mind a termelésben évtizedek óta olyan szakemberek dolgoznak,
akik munkájukkal és tudásukkal igazán
hatékonnyá teszik ezeket a gépeket.
M.: Miben különbözik jelenlegi
tevékenységed az előző munkahelyeden
végzettől?
V. P.: Az előző munkahelyemen hetven
százalékban logisztika – alapvetően
közúti anyag- és személyszállítás, anyagmozgatás – volt a fő tevékenységem,
és harminc százalékban gépészet – a
feladat-végrehajtáshoz használt eszközpark üzemeltetése, karbantartása. Ez az
arány most éppen fordított. Az a célom,
hogy az elmúlt tizenöt, vezetői beosztásokban eltöltött év tapasztalatainak
segítségével a gépészet állományát úgy
irányítsam, hogy az a legjobban segítse
a termelést. Az előző munkahelyemen is

AZ ALTERRA ORSZÁGOS
SZINTEN JELENTŐS,
FIATAL ÉS JÓL KARBANTARTOTT ESZKÖZPARKKAL
RENDELKEZIK.

a legfontosabb feladat a katonai műveletek hatékony logisztikai támogatása volt,
és itt a termelés minél eredményesebb
támogatását tartom a legfontosabbnak.
Törekednünk kell arra, hogy meghibásodás miatt ne legyen termeléskiesés, ha
pedig mégis, azt a lehető leggyorsabban
orvosoljuk.
M.: Milyen változtatásokat tervezel
bevezetni?
V. P.: Az elmúlt öt évben az Alterránál
jelentős változások történtek a gépészet
működésében. Az én feladatom, hogy
ezt a rendszert tovább üzemeltessem
és finomhangoljam. A magas gépkihasználtság és az eredményes eszközgazdálkodás mellett az elmúlt nyolc hónapban
elkezdődött egy részletesebb és operatívabb kommunikáció, együttműködés az
igazgatóságokkal. Ennek eredményeként
már néhány területen egyszerűsítettünk
az elszámolási és adminisztrációs folyamatokon. Számos területen van fejlesztés kilátásban: a 6S program a budaörsi
szerviz tekintetében, az E-Dispatch
szoftver, amellyel számos párhuzamos
nyilvántartást és kimutatást ki lehetne
váltani, illetve a tavaly bevezetett raktárprogram, amely a pontos anyagkiadás és
-visszavétel elengedhetetlen eszköze.
Ezúton szeretném megköszönni a gépészeten dolgozó munkatársaimnak, hogy
az elmúlt időszakban ilyen nyitottak
voltak, és a 2019-es évet a gépészet életében bekövetkezett változások ellenére
sikeresen tudtuk zárni. Hálás vagyok
az igazgatóságon dolgozó kollégáknak
is, hogy partnerek voltak abban, hogy
hatékonyabb kommunikációval eredményesebben tudjunk együtt dolgozni.
M.: Jelenleg milyen futó projektjeid vannak?
V. P.: Folyamatban van a gépészet 2020as költségvetésének tervezése, és zajlik
a már említett 6S program, amelynek
végén várhatóan jelentősen fog fejlődni
a budaörsi szerviz. Jelenleg is fut több
hazai projekt és egy csehországi sajtolási munka – itt tovább szeretném javítani
a termeléstámogatás hatékonyságát.
Még egy fontos projekt van: szeretném,
ha a termelést támogató eszközeink – a
földmunkagépek, daruk, teherautók – a
holdingon belül még jobban ki lennének
használva. Úgy gondolom, ebben partner
a cégcsoportnál dolgozó összes gépészeti vezető is.

INTERVIEW WITH COLAS ALTERRA EQUIPMENT MANAGER PÉTER VANKÓ

After filling different roles at various units of
the Hungarian Defence Forces, Péter Vankó joined the
company in June 2019.
Mozaik: What’s your opinion of the Colas Alterra
equipment fleet?
Péter Vankó: Alterra has a fleet of young and
well-maintained machines, the size of which is
remarkable even on a national level. Nevertheless, I
must emphasise that it’s the devotion and expertise
of the employees at the equipment department and
operational divisions that make these machines really
effective.

M.: What are the core differences between your
current and previous jobs?
P.V.: At my previous workplace, 70% of my job was
centred on logistics – mobilising people, goods and
materials – and the remaining 30% was related to asset
operations and maintenance. In my current position, it’s
the other way around. Drawing from my management
experience over the past 15 years, I aim to direct the
equipment department in ways that provide as much
support for operations as possible.

M.: Are you planning to introduce any changes?
P.V.: In the past five years, equipment department
activities were subject to a series of major changes. As I
see it, my role is to keep this system running, while doing
some fine-tuning. On top of a high machine-utilisation
rate and efficient asset management, in the past eight
months we’ve started implementing a smoother and
more detailed system of communication and cooperation
with the directorates. The fruit of these efforts is that
we’ve already managed to simplify some of the financial
and administrative procedures. In addition, several
key developments are just around the corner – the 6S
programme in the Budaörs workshop, for example, or the
E-Dispatch software, which can replace a lot of duplicate
records and protocols. Last year, we also launched a
new warehousing programme, which is indispensable for
precision tracking of outgoing and incoming materials.

M.: Could you give us a glimpse into your ongoing
projects?
P.V.: The equipment department’s 2020 budget
is being drawn up, and the 6S programme I just
mentioned is already running, which we expect to deliver
significant improvements at the Budaörs workshop.
We’re also pursuing multiple projects in Hungary, not to
mention a pipe-jacking job in the Czech Republic, where
I intend to boost the efficiency of support. I would also
like to achieve a better utilisation rate for some assets
within the holding company – earthmoving machinery,
cranes, trucks and so forth.
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szöveg: Gulyás Ferenc
fotó: Gulyás Ferenc

ÚJABB MEGBÍZÁS
TISZAÚJVÁROSBAN

A Colas Alterra a MOL Petrolkémia megbízásából dolgozott
a biológiai utótisztító tósor átalakításán.

A szerződést 2019 májusában írtuk alá,
az átadási határidő pedig 2020. január
6-a volt – erre az időpontra el is készültünk a munkával, az átadás-átvétel
rendben lezajlott. A munkavégzés során
problémánk nem adódott, amihez az is
hozzájárult, hogy négy éve az I. ütemet is
a Colas Alterra Zrt. 22. sz. Létesítményvezetősége kivitelezte. A műszaki tartalom szintén minimálisan változott, ami
az árat sem befolyásolta. Egyetlen nehézségünk az volt, hogy a MOL Petrolkémia
területén belül igen szigorú munkavégzési és munkavédelmi követelményeket
támasztanak. A létesítménynél dolgozóknak – beleértve az alvállalkozókat
is – előzetesen tanfolyamot és vizsgát

kellett tenniük. A saját munkavégzésben
épült műtárgynál és a csatornaépítésnél
a napi beszállási munkaengedély birtokában folyamatos légtérmérést és figyelő
személyzetet kellett biztosítani, amit
szigorúan megköveteltek és folyamatosan ellenőriztek is. Az új, jó minőségben
elkészült medencékre nemcsak a 22. sz.
Létesítményvezetőség lehet büszke, de
a Gulyás Ferenc építésvezető és Garda
Elek művezető irányította kis csapat, a
földmunkát végző Thermál Építő Kft. és
a medenceszigetelést elkészítő Geofólia
Kft. is. Bízunk benne, hogy megrendelőnk megelégedettségét elnyerve
további beruházásokra is számíthatunk
a jövőben.

FŐBB MENNYISÉGEK
A TÓSOR MÉRETE: 910 m×90 m: 81 900 m2
HDPE MEDENCESZIGETELÉS FENÉKEN ÉS RÉZSŰN: 91 605 m2
MONITORING RENDSZER 5×5 M-ES RASZTERBEN: 27 001 m2
ÚJ KOLLEKTORVEZETÉK ÉPÍTÉSE D630 X-STREAM CSŐBŐL: 335 m
ÚJ VASBETON SZERELVÉNYAKNA: 1 db

Évek óta jó kapcsolatot ápolunk a MOL
Petrolkémia Zrt.-vel, a Tiszai Vegyi
Kombinátnak végzett korábbi munkák
pedig újabb megbízást hoztak – ezúttal
elektronikus licitálás során. Feladatunk
a jogelőd Közmű- és Mélyépítő Vállalat
kivitelezésében épült biológiai utótisztító tósor átalakítása volt. A létesítmény
elsősorban a MOL Petrolkémia tisztított
szenny- és ipari vizeinek biztosít puffer
tárolási lehetőséget. Feladata még
annak kivédése, hogy a technológia
okozta esetleges lökésszerű szennyezőanyag-terhelések közvetlenül a Tiszát
érjék, illetve havária esetén lehetséges
beavatkozási helyként is szolgál.

TISZAÚJVÁROS BRINGS A NEW ASSIGNMENT

A years-long partnership with the Tisza
Chemical Plant has borne recent fruit − this
time the result of our taking part in an electronic
bidding procedure to secure the deal. After
edging out the competition, we were tasked with
rebuilding the reservoir complex for secondary
biological treatment. Initial construction was
performed by the company’s legal predecessor,
Közmű-és Mélyépítő Vállalat (Public Utility and
Civil Engineering Company). Primarily, the facility
provides buffer-storage capacities for purified
wastewater and industrial water from the Tisza
Chemical Plant and the Tisza Oil Refinery. It
also plays an important role in chemical safety
by preventing high concentrations of potential
pollutants from reaching the Tisza River, while
the reservoirs serve as a possible point of
intervention in emergency situations.
The contract was signed in May 2019, with a
client deadline scheduled for 6 January 2020.
We finished the job by the target date and the
technical handover was completed as well,
without any glitches.
No significant obstacles were encountered
while pushing on with the works, partly because
Colas Alterra carried out the first phase of the
job four years ago. Interim variations were also
minimal and had no effect on the price. The sole
hindering factor was that the Tisza Chemical
Plant enforces very strict work and environmental criteria when it comes to performing
activities at the facility. All personnel working
on the area – including subcontractors – must
participate in a training course and pass an
exam beforehand. After receiving the daily goahead for works, air quality must be measured
continuously by monitoring personnel, and
compliance with this requirement was checked
on a regular basis.
On top of high marks for the company in general,
the small team led by site manager Ferenc Gulyás and foreman Elek Garda can be especially
proud of the high quality of the reservoirs. Earthworks subcontractor Thermál Építő Kft. and our
partner in waterproofing, Geofólia Kft., deserve
their fair share of credit as well.
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FOLYTATÓDNAK AZ ÚTFELÚJÍTÁSOK
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON
Az előző évekhez hasonlóan további megbízásokat kaptunk a Magyar Közút
Nonprofit Zrt.-től a kezelésükben lévő utak felújítására Nógrád, Heves és
Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben.
A szerződések elsősorban a 4 és 5
számjegyű utak kül- és belterületi
szakaszain burkolat és alépítmény
felújítását, fejlesztését érintik. Az útfelújításokra vonatkozó keretszerződésünk
2017 júliusa óta van hatályban – ennek
keretében már több mint 70 szakasz
megvalósult a Colas Út Zrt. kivitelezésében. 2020-ban eddig 16 szakaszt
nyertünk meg. A műszaki tartalom
általánosságban padkanyesést, szegélyjavítást és -cserét, közműfedlapok,
illetve szerelvények szintre emelését,

cseréjét foglalja magában. Ezeken kívül
lokális pályaszerkezet-cserét, illetve
teljes felületű hidegremix útalap-erősítést is végzünk többnyire két réteg
aszfalttal. Ahol szükséges, nemesített
padka és rázóburkolatú padka építésére,
illetve ároktisztításra és -burkolásra, az
átereszek cseréjére is sor kerül. A szakaszokon található hidak is megújulnak,
melyekből összesen nyolc van. A munkákat március közepétől április végéig kell
megkezdeni, az átfutási idők alapján
pedig június végéig befejezni.

• 2132. J. ZAGYVASZÁNTÓ–NAGYKÖKÉNYES ÖSSZEKÖTŐ ÚT, 0+040–0+840 KM
• 2133. J. HERÉD–LŐRINCI ÖSSZEKÖTŐ ÚT, 0+000–1+780 KM
• 3201. J. HATVAN–ATKÁR ÖSSZEKÖTŐ ÚT, 6+655–7+955 KM ÉS 7+955–9+531 KM
• 24141. J. ECSÉD BEKÖTŐÚT, 9+474–12+274 KM
• 32106. J. NAGYÚT BEKÖTŐÚT, 3+595–5+595 KM
• 3213 J. KISKÖRE–POROSZLÓ ÖSSZEKÖTŐ ÚT, 11+030–14+225 KM
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TÖBB PROJEKTEN IS
DOLGOZUNK KECSKEMÉTEN
A Colas Út a belvárosban, Homokbánya városrészben és
egy nagy forgalmú körúton is kapott feladatot.
részén található nagy forgalmú Szent
László körút felújítását. Az érintett útszakaszon 570 méter hosszon profilmarást
kell végeznünk, ezt követően két réteg
aszfaltot kell beépítenünk. Emellett mindkét oldalon cseréljük majd a teljes szegélysort és kialakítjuk a végleges forgalomtechnikát. A projekt várható kezdése
március közepe, szerződés szerint három
hónap áll majd a rendelkezésünkre.

Having performed similar jobs in previous
years, we have received further assignments from
Hungarian public road operator Magyar Közút
Nonprofit Zrt. to remodel road sections in Nógrád,
Heves and Borsod-Abaúj-Zemplén counties. Our
contracts mainly concern pavement and subgrade
reconstruction and development on four- and
five-digit roads, both within and outside built-up areas. Our framework agreement for road renovations
has been in effect since July 2017, and Colas Út Zrt.
has completed works at over 70 locations to date.
Remarkably, we have already won 16 additional
sections since the start of 2020.

NÓGRÁD MEGYE
• 2127. J. CSÉCSE–PÁSZTÓ ÖSSZEKÖTŐ ÚT, 2+660–4+160 KM
• 21153. J. LEGÉND BEKÖTŐÚT, 0+600–3+800 KM

szöveg: Kincses Bence, Márki Péter
fotó: Kincses Bence

ROAD RENOVATIONS BACK ON
TRACK IN NORTHERN HUNGARY

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

HEVES MEGYE

• 25114 J. KÁCS BEKÖTŐÚT, 0+000–4+495 ÉS 4+495–6+695 KM
• 25117 J. KISGYŐRI BEKÖTŐÚT, 7+095–9+772 KM
• 3611 J. KÖRÖM–TISZALÚC–SZERENCS ÖSSZEKÖTŐ ÚT, 28+900–30+815 KM
• 2615 J. SZENDRŐ–ABOD–EDELÉNY ÖSSZEKÖTŐ ÚT, 14+245–16+480 KM
• 3703 J. HALMAJ–ABAÚJSZÁNTÓ ÖSSZEKÖTŐ ÚT, 8+700–10+300 KM
• 37116 J. BASKÓ BEKÖTŐÚT, 4+709–7+509 KM
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MULTIPLE COLAS PROJECTS RUN
SIMULTANEOUSLY IN KECSKEMÉT

Az idei évben jelentős fejlesztések indulnak Kecskemét belvárosában, melynek
részeként a Centrum Áruház környékét is
felújíttatja a város. A márciusban induló
út- és járdarekonstrukciós munkákat
közbeszerzési eljáráson nyerte el a Colas
Út Zrt. A beruházás költségeit teljes
egészében az önkormányzat fedezi, a
vállalkozási szerződést 2019 novemberében írtuk alá, nettó értéke meghaladja a
350 millió forintot.
A projekt a belváros szívében zajlik majd,
ahol külön nehézséget jelent, hogy a
kivitelezést nagyobb útlezárások nélkül,
lényegében a közúti és gyalogos forgalom folyamatos fenntartása mellett kell
végezni. Sor kerül majd többek között a
járdák és parkolók felújítására, de a kiskörút ezen szakaszára is új aszfaltburkolat kerül, valamint a közlekedésbiztonság
javítása érdekében egy új jelzőlámpás
csomópont kiépítése is a projekt részét
képezi. A kivitelezési munkák határidőre
történő befejezéséhez négy hónap feszített munkára lesz szükség.
A keretmegállapodás értelmében tovább

folytatódik Homokbánya városrészben
a Kvarc és az Agyag utca, valamint a két
utca közötti terület fejlesztése.
A projekt fő célja a két utca közötti
közpark rekonstrukciója gördeszkapark
létesítésével, kerékpáros készségfejlesztő, KRESZ-pálya, biciklipálya és futópálya
kialakításával. Kialakítunk egy térköves
belső sétányt is, mely a két utcát köti
majd össze.
A két térköves út és a hozzájuk tartozó
járdák teljes hosszban, a belső sétány, a
pump track biciklipálya és a szükséges
közműkiépítések már elkészültek. Jelenleg a tervezett skate-pálya kialakítása,
a belső sétányok burkolása és a futó-,
illetve biciklipályák betonozása folyik.
Ugyancsak a Homokbánya városrészben
zajlanak a Déli feltáró út projekt kivitelezési munkálatai. A közműkiváltások, a
földmunkálatok és a szegélyépítési munkálatok elkészültek, a projekt tervezett
befejezése 2020. május eleje. Múlt év
novemberében a fentieken túl egy újabb
útfelújítási projekt kivitelezési munkáit
is elnyertük Kecskeméten: a város déli

Colas Út Zrt. has been tasked with various
jobs in the Kecskemét city centre, the Homokbánya
neighbourhood, and on one of the city’s busiest
boulevards. In midtown, we are contributing to
renovation efforts around the Centrum department
store with sidewalk and road refurbishment. With
work being carried out in the heart of the city, the
job has to be tackled without any major disruption
of traffic and without closing pedestrian routes. Pursuant to a framework agreement, the development
of Kvarc Street and Agyag Street is also in progress
in the Homokbánya residential area. Plans are
also in place to revitalise a neglected public park
between the two streets by creating a skateboard
park, walkways, bike lanes, running paths and a
children’s traffic park. We are also building a new
connecting road in the same area: utility relocations,
earthworks and curb construction have been
completed, and the project is set to be finished by
May 2020.
In addition, we secured another contract in
November 2019 that entails the reconstruction of
Szent László Boulevard, one of Kecskemét’s most
congested routes. On a highly-deteriorated section,
we are required to mill the pavement into profile,
followed by the installation of two asphalt courses.
Afterwards, we will replace the complete curb line
completely on both sides and install permanent
traffic-engineering fixtures. The contract stipulates
a three-month construction period, and work
kicked off in mid-March.
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szöveg: Thuróczy Lajos
fotó: Koffein Média

KÉT ÚJ PIHENŐ
AZ M86-OSON

FŐBB MENNYISÉGEK
ASZFALT: 7300 m3
TÉRKŐ: 12 300 m2
BAZALTBETON-BURKOLAT: 4400 m3
TÖLTÉSÉPÍTÉS: 88 500 m3
JAVÍTÓ- ÉS VÉDŐRÉTEG: 36 900 m3

A Colas Út tavaly év végén átadta a két új pihenőt, idén év
elején pedig a végső simítások is elkészültek.

M86 REST AREAS COMPLETED

Sikeresen lezárult az M86-os gyorsforgalmi úton megépült Vámoscsaládi és
Rábaközi pihenőhelyek műszaki átadása.
A kivitelezési munkálatok az elmúlt
két év során, összesen 22 hónapon
keresztül zajlottak. Vámoscsaládnál egy
tengelyterhelés- és össztömegmérő állomással kombinált egyszerű pihenőhely,
Sopronnémetinél pedig Rábaközi pihenőhely néven egy kültéri fitneszparkkal
és játszótérrel is ellátott komplex pihe-

A KIVITELEZÉSI MUNKÁLATOK ÖSSZESEN 22 HÓNAPON
KERESZTÜL ZAJLOTTAK,
EBBE A HIÁNYPÓTLÁSOK
ELVÉGZÉSE IS BELEFÉRT.

nőhely épült. A projekt készre jelentése
2019. decembert 31-én történt meg, így
sem az év végi, sem az év eleji időszak
nem telt eseménytelenül: a műszaki
átadás-átvételi eljáráson tett észrevételek javítását, hiánypótlását január 31-ig
el kellett végezni. A kivitelezés során
magunk is tapasztaltuk az építőiparra
manapság jellemző vállalkozói túlterheltséget és munkaerőhiányt, amely
elsősorban az alvállalkozói teljesítéseket
fogta vissza, de végül sikerült mindent
határidőre megvalósítani.

We have successfully completed the
technical handover procedure for the Vámoscsalád
and Rábaköz rest areas built on the M86 motorway,
construction of which required a total of 22 months
of work over the past two years. The facility near
Vámoscsalád comprises a simple rest area and
weigh station for measuring axle weight and total
weights. The Rábaköz rest area complex, located
outside Sopronnémeti, offers travellers such amenities as a fitness park and playground.
A ‘report of completion’ was submitted on 31
December 2019, leaving us with plenty to do in
both the last month of 2019 and the first month
of 2020. Any snags identified during the technical
handover procedure had to be eliminated by 31
January.
During the construction period, we obtained some
first-hand experience with the type of overload
and lack of capacity characterising the building
sector of late. While these shortcomings did have a
significant impact on subcontractor performances,
we managed to meet the job deadline.
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FEJLESZTÉSEK
BODROGKERESZTÚRON
BODROGKERESZTÚR QUARRY
PROVIDES ROCK-DUST FERTILISER

A tavalyi évben jelentős beruházások történtek a bodrogkeresztúri bányaüzemben,
idén februártól pedig kis kiszerelésben is vásárolható a riolittufa.

A Colas Északkő Kft. évtizedek óta az
építőipari alapanyaggyártás meghatározó
szereplőjeként van jelen a magyar piacon,
az elmúlt évben azonban a mezőgazdaság is fókuszba került. A klasszikus építőipari alapanyaggyártás mellett a Colas
Északkő Kft. üzemeltet egy különleges
kőzettípust, riolittufát kitermelő bánya-

üzemet is Bodrogkeresztúron.
A riolittufa kiváló talajjavító hatását
évtizedek óta kutatják, és remek eredmények érhetők el vele. A Colas Északkő
Kft. tarcali központja 1986-ban adott
megbízást a DATE Termelés Fejlesztési
Intézetének a riolittufa mezőgazdasági
felhasználásának kutatására. A 12

kutatóintézettel, illetve több nagy- és
kisüzemmel együttműködve végzett
kísérleti eredményeik alapján a riolittufa
1993-ban a Földművelésügyi Minisztériumtól engedélyt kapott üveg és fóliasátori
hajtatáshoz, szántóföldi és kertészeti
kultúrákhoz, ültetvényekhez, gyepekhez,
szőlő- és faiskolákhoz, továbbá termesztő

közegekhez történő alkalmazásra.
A riolittufa őrleménye jelentős nyomelem
és ritkaelem-tartalmú kőportrágya, ioncserélő képessége révén alkalmas a talaj
kémhatásának stabilizálására. Savanyú
és szikes talajok, homoktalajok ioncserélő képességét, nyomelemellátását javítja.
Ezenkívül eredményesen alkalmazható
állattartási hulladékkezelésre, szerves
trágya kezelésére, víztisztításra, komposztáláshoz, alomanyagként a padozatra terítve, kertépítésre, valamint baktériumtrágyák hordozóanyagaként. Magas
kálium-, magnézium-, kalcium-, cink- és
vastartalma miatt produktív hatása van

a vegetációra, így használatával 5-10
százalékos hozamnövekedés érhető el.
A talajvizsgálati eredményekre alapozva,
megfelelő dózis és intenzitás esetén 5-8
év tartamhatást biztosít.
A bodrogkeresztúri bányaüzemben jelentős beruházások valósultak meg 2019ben. A kis kiszerelésű, zsákos termékek
csomagolása 2020 februárjában kezdődött meg. Kifejezetten erre a célra állt
üzembe egy egyedi zsákoló berendezés,
így az eddigi ömlesztett termékeken kívül
a kertbarátok, kertészetek is könnyedén
megvásárolhatják majd a termékeket
országszerte.

Colas Északkő Kft. has been active
for decades on the Hungarian market as a
prominent producer of construction-base
materials, but the agricultural sector has
become a recent company focus as well. Besides
manufacturing conventional raw materials,
Colas Északkő Kft. has a dedicated quarry at
Bodrogkeresztúr for extracting a special type of
rock known as rhyolite tuff.
The excellent soil-improving characteristics of
rhyolite tuff are well studied and documented: in
1993, the Ministry of Agriculture authorised use
of the mineral for applications related to glassand plastic-greenhouse cultivation, plough-lands
and horticultures, plantations, lawns, and
grapevine- and tree nurseries, as well as an
ingredient for cultivation materials.
Rhyolite-tuff grind is a rock-dust fertiliser rich
in trace elements and rare-earth elements. It
stabilises chemical reactions of the soil through
its ion-exchange capacity, and is also suitable
for improving the trace element supply of acidic,
saline and sandy soil types. Moreover, the
material is ideal for treatment of waste from
livestock and poultry breeding, water purification,
composting, litter material and gardening. It also
serves as a carrier for bacterial fertilisers. Due
to its high potassium, magnesium, calcium, zinc
and iron content, it has a stimulating effect on
vegetation, making it suitable for achieving a
5-10% increase in crop yields. Studies suggest
that the effect of rhyolite tuff lasts 5-8 years if
applied with the proper dosages and intensity.
The Bodrogkeresztúr plant witnessed remarkable
investments throughout 2019, which paved
the way for the launch of bagged products in
February 2020. A new bagging machine was
put into operation specifically for this purpose,
making the quarry’s products available to smaller
nurseries and gardening enthusiasts all over the
country.
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szöveg: Demsa Norbert
fotó: Demsa Norbert

CSAPADÉKCSATORNA

ezzel a véghatáridő még nem ismert, de
várhatóan 2021-ben lesz. Mivel saját
sajtolófej nem áll rendelkezésre ehhez a
csőátmérőhöz, így az ajánlati időszakot
követően a sajtológépek németországi
gyártójával, a Herrenknecht AG-vel a
következő szintre léptek a tárgyalások:
véglegesítettük a bérlendő gép, valamint
a hozzá szükséges egyéb eszközök
– sajtolókeret, szercső – listáját. A megállapodás szerint az eszközök már január
8-án a munkaterületen voltak. A több
hónaposra tervezett munka és a nagy távolság miatt a humán erőforrás kérdését

SAJTOLÁSA CSEHORSZÁGBAN
Valódi nemzetközi együttműködés keretében a Colas Alterra
a Colas CZ megbízásából Ceske Budejovicében dolgozik
microtunelling technológiával.

Még a tavalyi évben kért ajánlatot
a cseh Colas a D3-as autópályához
tartozó csapadékcsatorna kivitelezésére
microtunnellig technológiával. A Colas
Alterra Zrt. ajánlata után egy személyes
bejáráson minden műszaki részletet tisztáztunk, a munkát pedig meg is rendelték
2020. januári kezdéssel. A kivitelezendő
csapadékcsatorna teljes hossza 778,3
méter, melynek mélysége 3,5 és 10
méter között változik. A sajtolandó cső
1000-es belső átmérőjű vasbeton cső,
melynek külön érdekessége, hogy a
hazaitól eltérően csupán 2 méter hosszú.
Ez többletidőt jelent a sajtolási folyamat
alatt, mivel ugyanazon a hosszon többször kell beszerelni, azonban ez az információ már pályázati időszakban rendelkezésre állt, így tudtunk vele kalkulálni.
A sajtolandó csövek másik érdekessége,
hogy alsó felükön egyedi bazaltbevonattal látják el őket a koptató hatások minimalizálása érdekében. Kilenc szakaszra
osztottuk fel a munkát, amelyek hossza
egyenként 60–100 méter között változik.
678,3 méternyi sajtolás március 31-i,
április 24-i, illetve július 31-i határidőkkel
készül majd el, az utolsó száz méter és

A TÖBB MINT 780
MÉTERES CSAPADÉKCSATORNA SAJTOLÁSA
CSEH–MAGYAR–
NÉMET–LENGYEL
EGYÜTTMŰKÖDÉS
EREDMÉNYE LESZ.

is át kellett gondolnunk. A lengyel AVN
Teammel 2019-ben kötöttünk szerződést, és azóta Magyarországon nagyjából
700 métert sajtoltak kiváló minőségben,
így ennél a munkánál is velük kezdtük
meg az együttműködést. Ezenkívül a helyi szolgáltatók tekintetében is hatalmas
segítséget kapunk a cseh Colastól, a
daruk ügyintézésétől a csőszállítmányok
ütemezésén át a gáz-oxigén beszerzéséig
mindenben segítségünkre vannak.
Jelen pillanatban az első részhatáridő
megvalósításán dolgozunk gőzerővel.
A vállalás nyolcvan százalékával már elkészültünk, köszönhetően a magas szakértelemnek, a feltételezettnél kedvezőbb
talajrétegződésnek egyes szakaszokon.

CZECH STORM-WATER DRAIN PROJECT
HAS AN INTERNATIONAL DIMENSION

Colas Alterra is currently involved
on a project in České Budějovice
that embodies true international
cooperation. Colas’ Czech subsidiary
requested a quote in 2019 for construction of a storm-water drain using
micro-tunnelling technologies. Once
the offer was submitted, we clarified
the pending technical details during a
site visit and struck a deal to complete
the work, which started in January
2020.
The complete length of the stormwater drain in question is 778.3
metres, running at depths of between
3.5 and 10 metres. The reinforced
pipe has an internal diameter of 1000
mm, but the segments are only 2
metres long (Hungary generally uses
larger units). The job is split into nine
sections, with lengths varying between
60 and 100 metres. For 678.3 metres
of pipe-jacking works, we have interim
deadlines on 31 March, 24 April and
31 July; the deadline for the final 100
metres is unknown at this point, but
presumably the work will be wrapped
up in 2021.
Lacking a cutting head of our own
for this diameter, we negotiated with
Herrenknecht AG, a German manufacturer of pipe-jacking equipment. After
they accepted our bid, we procured
machine rental and other needed
accessories, such as a jacking frame
and slurry line.
With the project duration being several
months and some distance from home,
we have also had to work out ways to
provide human resources. Fortunately,
AVN Team, a Polish company contracted in 2019, had already built approximately 700 metres of super-quality
pipe for us using micro-tunnelling
methods − making them an obvious
choice for the job. In addition, we are
receiving plenty of support from Colas
CZ in terms of local suppliers, including
crane arrangement, scheduling of
pipe-section deliveries, and procurement of gas and oxygen.
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szöveg: Csordás Kornél
fotó: Országos Vízügyi Főigazgatóság

KORSZERŰSÍTJÜK

FŐBB MENNYISÉGEK:

A BALATON LEVEZETŐ RENDSZERÉT

BETON: 13 000 m3
RÉSFAL: 5000 m3
SZÁDFAL ÉPÍTÉSE: 7600 m2
FÖLDMUNKA – NAGYMŰTÁRGYAK: 26 000 m3
FÖLDMUNKA – MEDERRENDEZÉS: 710 000 m3
LAKE BALATON WATER-DISCHARGE
SYSTEM UNDERGOES MODERNISATION

közötti szakasz hajózhatósága indokolja.
Ezzel párhuzamosan elbontjuk a régi
balatonkiliti műtárgyat. Ezt követően
a két felső műtárgy rekonstrukciójával
folytatódik a munka: először a siófoki
vízszintszabályozó zsilip átépítése
kezdődik meg. Ennek feladata a Balaton
természetes vízkészletváltozásából eredően a többlet vízmennyiségek szabályozott levezetése és a 121 kilométer hos�szúságú Sió csatornában időszakosan
folyó, hajózáshoz szükséges vízszint biztosítása. A siófoki hajózsilip átépítésével
a Balaton és a Sió csatorna között válik
biztosíthatóvá a hajóforgalom. A felső
műtárgyak rekonstrukciójával együtt új
üzemviteli épület kivitelezésére is sor
kerül. A három vízépítési nagyműtárgy
rekonstrukcióján kívül még számos
feladat vár a konzorcium tagjaira. A Sió

csatorna hajózhatósága érdekében több
mint 40 kilométer hosszan szükséges
a meder rendezése, helyenként kotrási
munkákkal, mederrézsű-helyreállítással,
depóniarendezéssel, töltésáthelyezéssel, mechanikai rögzítéssel. A csatorna
rekonstrukciójához hozzátartozik több
vasbeton keresztező műtárgy felújítása is. Végül, de nem utolsósorban
a projekt célul tűzte ki magának a
monitoringrendszer fejlesztését, valamint hajózási kitűzési terv elkészítését.
Bízunk abban, hogy a 2022-es év végén
lezáruló projekt sikeres megvalósításával a Colas Alterra Zrt. is hozzájárul
országunk egyik legjelentősebb természeti értékének fejlesztéséhez, de addig
is biztos, hogy az elkövetkezendő három
évben a projekt rengeteg feladat és kihívás elé állítja majd munkatársainkat.

Colas Alterra Zrt. has joined with Strabag as a consortium member in a high-profile,
HUF 12.3 billion project intended to enhance
the water-discharge capacity of the Sió Channel.
A contract setting in motion the Directorate of
Water Management scheme came into force on
19 September 2019.
Managing the water level of Lake Balaton
involves the reconstruction of facilities located
in Siófok and regulation of the Sió Channel
bed. To achieve this overall objective, the new
water discharge structures will have a flow
capacity of 120 m3/s. The core of the assignment concerns the complete overhaul of three
major water engineering structures, beginning
with the Balatonkiliti sluice gate, which enable
adjustment of the lake’s water level. Works are
set to continue with the renovation of the two
upstream structures: a regulating lock gate
and a nearby boating gate (both in Siófok) will
both facilitate waterborne traffic between Lake
Balaton and the Sió Channel. A new operational
building will also be erected simultaneously with
reconstruction of the upstream structures.
Beyond upgrading the three major water-engineering structures, consortium members have

A projekt célja a Sió csatorna vízlevezető képességének javítása, a
Colas Alterra konzorciumi tagként vesz részt a kivitelezésben.

been assigned several other tasks. In order to
ensure navigation on the Sió Channel, the bed
must be regulated over a 40-kilometre stretch,
which involves dredging works, fixing adjacent
slopes, relocating some of the embankments,
and mechanical stabilisation. In addition, the

Még a tavalyi évben, szeptember 19-én
lépett hatályba a szerződés, melynek
értelmében az Országos Vízügyi Főigazgatóság megbízásából megindulhatott
a Balaton levezető rendszerének
korszerűsítése című projekt. A kiemelt
nagyberuházásnak minősített projekt
kivitelezése a Strabag és a Colas Alterra

konzorciumának feladata, értéke közel
12,3 milliárd forint. A Balaton vízszintszabályozása a Siófok belterületén
megépített vízszintszabályzó műtárgyak
átépítésével és a Sió csatorna mederrendezésével lehetséges. Az új műtárgyak vízleeresztő képessége 120 m3/s
lesz. Legfőbb feladat a vízépítési nagy-

műtárgyak teljes rekonstrukciója, ami az
új, szabályozható vízszinttartás céljából
készülő Balatonkiliti mederelzáró zsilip
megépítésével kezdődik. A szabályozott
vízszinttartási igényt egyrészről Siófok
város belterületi Sió-szakaszán az esztétikus megjelenésű meder biztosítása,
másrészről a hajózsilip és a sólyatér

job entails the renovation of multiple reinforced-concrete structures across the channel.
With the project set to be concluded in late
2022, Colas Alterra Zrt. is pleased to support
successful developments around one of
Hungary’s key natural assets.
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szöveg: Gonda József
fotó: Gonda József

BEMUTATKOZIK

A KÖZPONTI
LABORATÓRIUM
A Bécsi úton lévő Központi Laboratórium egyik legfőbb feladata az innováció
elősegítése a cégcsoporton belül és a közép-európai régióban egyaránt.

A jelenleg hatfős vizsgálati személyzettel üzemelő labor Vinczéné Görgényi Ágnes innovációs technológiai főmérnök
vezetésével és Gonda József laboratóriumvezető irányítása alatt működik.
2005. évi megalakulása óta mindig
alapvető elvárás a hazai leányvállalatok
minőségbiztosítási folyamatainak
támogatása, valamint laboratóriumi
és helyszíni ellenőrző vagy tervezési
jellegű vizsgálatok ellátása. Az új
technológiák és vizsgálatok bevezetése,
speciális vizsgálatok elvégzése hazai
és külföldi megrendelők részére szintén
mindennapi feladat. Az elmúlt években
a Bécsi úti Közép-európai Központi
Laboratórium nyolc európai ország
számára teljesített különböző vizsgálatiszakértői megrendeléseket. A labor

A BRIGÁD TAGJAI:
A KÉPEN BALRÓL JOBBRA:

MESZES ZOLTÁN
HERLING GÁBOR
GAGA ZOLTÁN
KOVÁCS ATTILA
NAGY GYULA
PUSKÁS ANNAMÁRIA

felkészültségét a Colas SA 10 napos
belső audit keretében kimagaslónak
minősítette, de a szervezet ezen túl is
többször bizonyította, hogy a legmagasabb minőségi szinten működik. Philippe
Chifflet, a Colas regionális műszaki
vezetője szerint „a Colas Hungária budapesti laboratóriuma az egyik legjobb
labor az egész Colas csoporton belül,
az ott végzett munka pedig nagyszerű
és nélkülözhetetlen.” Laboratóriumunk
15 éve működik akkreditált státuszban,
folyamatosan széles körű szakmai
elfogadottsággal, nemzetközi és hazai
szakmai presztízzsel. Az elmúlt években
jelentős eszközfejlesztési beruházásokkal új minőségvizsgálati berendezésekkel is bővítettük a laboratórium
vizsgálati módszereit. Többek között
nyíródoboz- és ödométer-vizsgálatokkal,
hidegviselkedés-vizsgálatokkal, és
KUAB FWD ejtősúlyos berendezéssel
végzett útpályaszerkezet-diagnosztikával bővült a repertoár.
A labor legrégebbi és mára rangidős
munkatársa Kovács Attila, aki a
kezdetektől, immár 15 éve velünk van
az aszfaltmechanikai vizsgálatokért
önállóan is felelős labor technikusaként.
Gaga Zoltán laboránsunk 13 éve nálunk
kezdte az útépítő szakmát: kezdetben
az alapanyag-vizsgálatokat tanulta ki,
és főleg a kőzetfizikai vizsgálatokat
végezte, de ma ő felel a gyöngyösi
egységünkben az emulziógyártás minőség-ellenőrző vizsgálataiért. Herling
Gábor technológusunk 6 éve érkezett a
KTI-ből, ő a legtapasztaltabb vizsgáló
mérnöke a labornak, több szakmai
területen, mérnöki szinten rendelkezik
vizsgálati, minősítési és értékelési
gyakorlattal. Puskás Annamária 3 éve
szintén a KTI-ből érkezett, tapasztalt
laboránsként a laborban ő végzi a
bitumenek és modifikált bitumenek
alapvető fizikai tulajdonságainak vizsgálatait, valamint a bármilyen területen
felmerülő kémiai vizsgálatokat.
Nagy Gyula mérnöki végzettséggel
2017 óta dolgozik a laborban, a kőzetfizikai és alapanyag-vizsgálatok mellett
részt vesz helyszíni állapotfelmérő
vizsgálatokon. Meszes Zoltán csaknem
2 éve csatlakozott a csapathoz laboránsként. Leggyakrabban a nagy pro-

jektek töltéseinek süllyedésméréseinél
dolgozik, de részt vesz az útburkolatok
helyszíni vizsgálataiban, fúrásokban és
kőbánya-mintavételezésekben is.
A csapat jelenleg is több nagy projekt
ellenőrző vizsgálatait végzi, román és
szlovák leányvállalatok számára végez
laborvizsgálatokat, valamint a Colas Útprojektek számára tervezi és ellenőrzi
az aszfaltkeverékek és az alapanyagok
minőségi jellemzőit.
INTRODUCING THE CENTRAL LABORATORY

Located on Bécsi Road, Budapest, the
Central Laboratory plays a key role in promoting
innovation both within the Colas Group and
throughout Central Europe in general. The lab’s
six-member testing team operates under the
leadership of chief technology engineer for innovation Ágnes Vinczéné Görgényi, while József
Gonda is the supervising laboratory manager.
Founded in 2005, the Central Laboratory
supports quality-assurance procedures at the
Group’s Hungarian subsidiaries, and also performs on-site and laboratory tests for validation
and planning purposes. In addition to introducing new technologies and testing methods, the
lab crew’s everyday duties involve specialised
testing for Hungarian and foreign clients are. In
recent years, the Central European Laboratory
has filled orders for testing works and expert
opinions from eight countries in Europe.
Following a recent ten-day audit, parent
company Colas SA rated the lab’s preparedness
as ‘outstanding’, and the organisation has
demonstrated compliance with the highest
professional standards on numerous other
occasions as well. The regional technical manager of Colas adds: “The Budapest laboratory
of Colas Hungária is one of the best labs within
the entire Colas Group, and the work they do is
excellent and indispensable.”
The laboratory has enjoyed an accredited status
for the past 15 years and operates with a high
approval rating within the sector, to say nothing
of its international and domestic prestige
among professionals.
To keep pace, several investments have been
made in recent years to obtain new testing
equipment and expand the laboratory’s range of
working methods. For instance, shear box tests,
odometer tests, cold-behaviour tests, and pavement diagnostics using a KUAB falling-weight
deflectometer are fresh additions to the lab
repertoire.
The lab crew: Zoltán Meszes, Gábor Herling,
Zoltán Gaga, Attila Kovács, Gyula Nagy, Annamária Puskás
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43 YEARS AT COLAS ALTERRA

43 ÉV A COLAS ALTERRÁNÁL
Bányai Zoltán, a Colas Alterra Létesítmény Igazgatóságának
művezetője 1977 óta dolgozik a vállalatnál.
Bányai Zoltán 1977. február 15-e óta,
azaz immár több mint 43 éve dolgozik a
cégnél, főleg művezetői munkakörben,
ezzel a Colas Alterra Zrt. egyik leghos�szabb munkaviszonnyal rendelkező
munkavállalója. Két felnőtt gyermek
édesapja, idén év eleje óta pedig már
kétszeres büszke nagyapa is.
Mozaik: Hogyan kerültél az Alterrához?
Bányai Zoltán: 1976 tavaszán hirtelen
én lettem otthon a családfenntartó.
Szerencsére egy rokonom említette,
hogy Budapesten, a Közmű és Mélyépítő Vállalatnál, ahol ő is dolgozik, van
felvétel. Eljöttem egy beszélgetésre és
rögtön alkalmaztak is: a Lakatos utcai

telepre, a TMK-ba mentem karbantartónak. Ez minőségi változást hozott az
életünkben – egyrészt elkerültem otthonról, másrészt biztosítva lett a család
megélhetése egy bizonyos szinten.
M.: Milyen projekteken és munkakörökben
dolgoztál?
B. Z.: A Lakatos utcai telephelyen több
hatalmas, 5-6 méter belmagasságú,
összesen több ezer négyzetméter alapterületű csarnok volt – ezeket kellett kívül-belül felújítanunk a karbantartó csapattal. A következő nagyobb munka egy
új laborépület építése volt a telephelyen
belül. Ekkor átkerültem egy építésvezetőségre, ezzel együtt pedig egy teljesen

más légkörbe. A fizetés is magasabb
lett és sok új kollégával ismerkedtem
meg, barátságok alakultak ki.
Amikor befejeztük a labor építését, következett az országos ingatlanfelújítási
projekt. Ennek kapcsán a segédüzemek,
irodák, nyaralók felújítását végeztük
vagy besegítettünk néhány munka
befejezésében. A katonaság után
visszajöttem dolgozni a vállalathoz
1982-ben, és az Angyal utcai székház
belső felújításán dolgoztam, ezután a
felvonulási épületek (barakkok) építése
és bontása volt a fő profilunk.
1985-ben megnősültem, és úgy
gondoltam, hogy az országjáró munka
nem fér össze a családalapítással, így

kérvényeztem, hogy budapesti munkaterületen dolgozhassak. Ekkor kerültem
a Káposztásmegyeri lakótelep építésére, majd hamar újabb nagy változás
történt a munkámban. A Rákóczi útra
mentünk csatornát építeni, így a magasépítésből a mélyépítésbe csöppentem,
ami nagy kihívást jelentett. Ekkor már
brigádvezetőként dolgoztam, de közben
lehetőségem nyílt továbbtanulásra: a
kőművesképzést a Várna utcai szakmunkásképzőben tanultuk, a mélyépítési munkák fortélyaira az Angyal utcában
Csányi István tanított bennünket.
Az iskola elvégzése után már kitűzőként
dolgoztam.
Nagyon sok projekten dolgoztam,
ezeket felsorolni is nehéz. Építettünk
vízvezetékeket, távfűtési vezetékeket,
gázvezetékeket, csatornákat. Több
technológiai újításon is dolgoztam, például Káposztásmegyeren valósult meg
az első hazai ISOPLUS távfűtővezeték
építése vagy az első kitakarás nélküli
csatornafelújítás ÜPE cső behúzásával.
De részt vettem a hasznosi vízlépcső

építésében Pásztó mellett, a paksi
atomerőmű hűtővíz-bevezető csatorna
építésében, a Hungária körúti közműfelújításban, 2005-ben a szegedi főgyűjtő
csatorna építésében, 2013-ban a LEGO
játékelemgyár építésében Nyíregyházán,
2016-tól pedig az 1-es villamos déli
szakaszának kivitelezésében. Jelenleg
a velencei tavi munkákon dolgozom.
Azért szerettem és szeretek itt dolgozni,
mert mindig hagyják az embert kibontakozni. Mindig volt valamilyen kisebb-nagyobb kihívás, ezekből pedig rengeteg
tudást lehetett összecsipegetni.
M.: Várod-e már a nyugdíjat, és nyugdíjasként vannak-e terveid?
B. Z.: Még két év van hátra a nyugdíjig,
amit már nagyon várok. Vannak megvalósításra váró terveim: szeretném a
lakást kicsit felújítani, a nyaralót bővíteni, hogy kényelmesebben elférjünk az
unokákkal. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a munkák nagy részét
magam is meg tudom csinálni, csak
némi segítség kell mellém.

Zoltán Bányai has been with Colas Alterra Zrt. since 15 February 1977, making him one
of the firm’s top contenders for longest-serving
employee. Zoltán is a father of two grown-up
children, and has become a proud grandfather −
twice − in 2020.
Mozaik: What brought you to Alterra in the first place?
Zoltán Bányai: In the spring of 1976, I was unexpectedly forced to become the main provider in
the family. Fortunately, a relative of mine mentioned that his employer, Közmű és Mélyépítő
Vállalat [Public Utility and Civil Engineering
Company], was hiring in Budapest. I came in for
an interview, and was offered a job right away
as a maintenance worker at the firm’s Lakatos
Street site.
M.: What sort of projects have you worked on
throughout the years, and in what positions?
Z. B..: .: Initially, my team were assigned
with carrying out maintenance works on the
industrial halls of the Lakatos Street depot, and
later built a new lab there. This was followed
by a nationwide property renovation project,
which entailed the fixing up of smaller industrial
plants, offices, and holiday facilities. I returned
to the company in 1982 after completing my
compulsory military service, and helped out
with the interior renovation of the Angyal Street
headquarters.
I got married in 1985 and requested a
re-assignment to Budapest job sites. The firm
offered me a position at a Káposztásmegyer
neighbourhood construction site, and we later
built sewers beneath Rákóczi Road. After working for years in building construction, I suddenly
dropped into the civil engineering sector, which
was quite a challenge. I was working at at the
time as a team leader and had a good opportunity to acquire further skills: a bricklaying course
was held at the Várna Street vocational school,
and István Csányi taught us the tricks of the
civil-engineering trade in Angyal Street. After
completing the trainings, I was employed as a
surveyor.
I took part in a lot of projects, including the
construction of a flood barrier near Pásztó,
the cooling-water channel of the Paks nuclear
power plant, large-scale utility renovations on
Hungária Boulevard, the main sewage collector
in Szeged in 2005, the Nyíregyháza LEGO brick
factory in 2013, and the southern segment of
tramline 1 from 2016. Currently, I’m working on
a project at Lake Velence.
M.: Are you looking forward to retirement, and have
you made any plans?
Z. B.: I still have two years until retirement, and
am really looking forward to it. Indeed, I have
made some plans. I’d like to give our house a
makeover, and expanding our holiday home
would also be good so we can have a bit more
room to accommodate the grandkids.
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Lengyelország legrégebbi közparkja 1727-ben
nyitott meg, ezzel pedig a világon is az elsők
közt szerepel. A Henryk Marconi tervezte
szökőkút 1855-ben készült el, ma is kedvelt
találkozási pont a fiatalok körében. A kert másik
híressége az ismeretlen katona sírja, mely a
hősiesség és bátorság mementója az első
világháborúból.
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Lengyelország hatodik legmagasabb épülete,
mely a maga 192 méterével egyike a legmagasabb lakóépületeknek az országban és az
Európai Unióban is. A lengyel–amerikai tervező
Daniel Libeskind dekonstruktivista épülete
tulajdonképpen egy luxus apartmanház, ahol a
lakóknak saját borospincéjük és kostolótermük
is van.
ZŁOTA 44

MEETING POINT: WARSAW

PALOTA A VÍZEN

A Łazienki Parkot II. Szaniszló király kezdeményezésére az 1770–80-as években
alapították, nagyjából angol stílusban, maga a Łazienki-palota pedig a király nyári
székhelye volt. Ügyes tervezéssel azt az illúziót érték el, mintha a palota a tavon
lebegne. Igazi ritkaság, hogy a parkban szabadon élnek pávák és fácánok.

Varsó Lengyelország legnagyobb városa s egyben fővárosa, fontos gazdasági,
kulturális és politikai központ. Érdekesség, hogy a város neve a népi etimológia
szerint Wars halásztól és a Visztula hableányától, Sawától ered – épp ezért a 17.
század második felétől címerében egy hableány látható karddal és pajzzsal.

KIRÁLY TÉR

Történelmi jelentőségű tér a Királyi
Palotában. A nagyjából háromszögletű területen áll III. Zsigmond
lengyel király 22 méter magas
gránitoszlopa, mely a legrégebbi
lengyel világi emlékmű, ezenkívül
a dél felé induló Király út kiindulópontját is kijelölte.

Poland’s capital and largest city, Warsaw, is also a key cultural, political
and economic hub. Folk etymology attributes the city’s name to a local fisherman, Wars, and a mermaid denizen of the Vistula River, Sawa. Building on this
tradition, the town’s coat of arms has featured an image of a mermaid with
a sword and shield since the second half of the 17th century. Of course, the
Polish capital is interesting in many other ways as well.
Green spaces cover roughly 40% of the area of Warsaw: these include small
gardens surrounding houses, green strips that run along many streets,
historic parks and natural woodlands. The city has no fewer than 82 different
parks − Wilanów Park being the oldest and Łazienki Park perhaps the best
known. The latter was established in the 1770s or 1780s on the recommendation of King Stanisław II, and – reflecting some typical characteristics of
English gardens – surrounds the king’s erstwhile summer residence, Łazienki
Palace. The park’s ingenious design generates the illusion that the palace
floats on the water, and the building is often referred to as “Palace on the Water”. The park is also home to a population of wild pheasants and peacocks.
The Saxon Garden is further evidence of Warsaw’s abundance of green
areas: Poland’s oldest public park opened its gates in 1727, and the fountain
designed by Henryk Marconi in 1855 remains a popular meeting spot among
the city’s youth. The garden’s other famous attraction, the Tomb of the Unknown Soldier, commemorates World War I-era courage and heroism.
The triangular Castle Square is a historic location in every sense of the
word. In addition to being one of the country’s first secular monuments, the
22-m-tall granite column commemorating King Sigismund III of Poland also
marked the southward starting point of the so-called Royal Route. While the
monument’s height was considered breathtaking at the time of its erection,
today’s Warsaw features several high-rise buildings from the 21st century.
At 192-m, Złota 44 is one of the tallest residential buildings in the European
Union, and the sixth tallest building in Poland. Designed by Polish-American
deconstructivist architect Daniel Libeskind, the tower is essentially a luxury
apartment complex, where residents have access to the building’s exclusive
wine cellar and tasting room.
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szöveg: Szakács-Fehérváry Gábor
fotó: Veronika Halajova

COLAS TEAM CUP
PÁRIZSBAN
Kilenc sportoló képviselte Magyarországot a március elején rendezett
Colas Team Cup-döntőben, ahol idén is a futásé és a kispályás
labdarúgásé volt a főszerep.

A 2018-as nagy sikert követően idén
március 3–4. között másodszor rendezte meg anyavállalatunk, a Colas SA a
tavalyi regionális selejtezők továbbjutói
számára a Colas Team Cup döntőit.
A kétnapos sporteseményen összesen
3500-an vettek részt a világ minden tájáról. A Colas Európa csapatát összesen
harminc fő alkotta, köztük belga, svájci,
lengyel, cseh és magyar futókkal, illetve
a Krakkóban továbbjutott belga és
magyar focicsapattal. A helyszín ezúttal
a Párizs melletti Meudon erdeje és az
ott található Urban Soccer sportközpont
volt. Sajnos az időjárás nem volt kegyes,
így a küzdelmek hideg, esős időben
zajlottak. A futóverseny első napján
a versenyzőknek az erdőben kijelölt
10 kilométeres egyéni távot kellett
teljesíteniük. Balogh Ani és a sérülés
miatt hiányzó Bán Éva helyett beszálló
Bajádi Niki a mostoha körülmények
ellenére a középmezőny első felében,
a Colas Europe régión belül a 2. és 3.
helyen végeztek. A focicsapat Mayotte
csapatával és három regionális francia
csapattal, köztük a tavalyi bajnok World
Champ csapatával került egy csoportba.
Az első két meccsen 4:3-as és 2:1-es
vereséget szenvedett a csapat, így a
továbbjutás hamar eldőlt, a maradék
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Szerencsére nem tértünk haza üres
kézzel: a Colas Europe belga, svájci,
cseh és lengyel férfi futói az erdei és
a kiépített pályás futást is sikeresen
teljestették, így végül összesítésben 12
csapat közül az első helyen végeztek.
Frederic Gardes, a Colas Csoport vezérigazgatója a záróceremónián bejelentette, hogy folytatják a hagyományt, és
újból meg fogják rendezni a Colas Team
Cup versenysorozatot. Reméljük, ismét
lesz alkalmunk képviselni a régiót.
Köszönjük a színvonalas szervezést és
a szívélyes vendéglátást! Gratulálunk
minden résztvevőnek!

A KÉTNAPOS
SPORTESEMÉNYEN
ÖSSZESEN 3500-AN
VETTEK RÉSZT
A VILÁG MINDEN
TÁJÁRÓL.

két meccset viszont 4:2-re és 2:1-re
hozták a fiúk. Belgiumnak, a régió
másik továbbjutó csapatának sikerült
megszereznie a csoportban a második
helyet, így az első napot a végső győzelem esélyével zárták.
A második napi verseny a futók számára a 400 méteres távokkal folytatódott.
A Colas Europe női futói egy sérülés
miatt elvesztették egyik tagjukat, így
végül az 5. helyen végeztek. A magyar
focicsapat számára a vigaszágon az
Asian Tigers csapata jutott, akiktől
egygólos vereséget szenvedtünk, és
búcsúztunk a további küzdelmektől.
A belga csapat az első egyenes kieséses meccsén a tavalyi győztest kapta
ellenfélnek, és bár a meccs első felében fel tudtak állni a hátrányból, végül
a World Champ győzött, akik meg sem
álltak a döntőig, ahol szintén győztek,
így két év után sikerült megvédeniük a
világbajnoki címüket.
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PARIS PLAYS HOST TO COLAS
TEAM CUP FINALS

Following the great success of the 2018
event, our parent company, Colas SA, held its
second Colas Team Cup finals in Paris on 3-4
March for competing employees. The two-day
contest drew 3,500 people from all over the
globe. The 30-strong Colas Europe team included
Belgian, Swiss, Polish, Czech and Hungarian
runners, as well as the Belgian and Hungarian
five-a-side football squads who advanced
through the Krakow qualifier. The Meudon Forest
outside Paris and the local Urban Soccer facility
served as respective venues.
Unfortunately, weather was to no one’s
advantage, as participants were forced to endure
cold and rainy conditions during the festivities.
On the first day, a 10k footrace in the forest saw
Ani Balogh and Niki Bajádi – who replaced Éva
Bán due to an injury – clock times in the top
tier of the mid-section and placing 2nd and 3rd
respectively within the Colas Europe region.
Our footballers were drawn into a group with
Mayotte and three regional French squads,
including the sitting title holders. Losses in
the first two matches (4:3 and 2:1) dashed
any hopes of advancing out of the group, but
the Hungarian side earned victories in their
remaining two games (4:2 and 2:1). The other
team from our region, Belgium, held on to second
place in their group, finishing the first day with a
chance to compete for the gold medal.
The second day beckoned for 400m distance
runners. Despite losing a team member to
injury, the Colas Europe women’s team finished
5th. Meanwhile, the Hungarian footballers were
paired up in the lower bracket against the Asian
Tigers, who defeated our colleagues by the
smallest of margins and knocked us out of the
tournament. In their first match of the elimination
stage, Belgium faced the reigning champions.
Although Belgium managed to come back
from a goal down in the first half, the previous
winners regained the upper hand and went on
to retain their title. Fortunately, we did not come
home empty-handed: the Belgian, Swiss, Czech
and Polish runners of the Colas Europe men’s
team excelled in both the long-distance and
sprint events, and finished on top among the 12
competing teams. At the closing ceremony, Colas
Group CEO Frédéric Gardès announced that the
tradition will continue, with the Group already
planning the next edition of the Colas Team Cup
series. Hopefully, we will have the pleasure of
representing our region once again.
Thank-you to the organisers for their hospitality
and such a splendid event! And congratulations
to every participant!
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szöveg: Mátyás Lara
fotó: Koffein Média

ÚJ GÉPÓRIÁSOK
A COLAS ÉSZAKKŐNÉL
A közelmúltban két dömperrel bővült a Colas Északkő gépállománya. A monstrumok mögött máris rengeteg munkaóra
áll, méreteik, teljesítményük impozáns.

FOGYASZTÁS

Korszerűbb és gyorsabb a munkavégzés
a Colas Északkő Kft.-nél mióta munkába
állt a két új Komatsu HD 605-8 típusú
merev vázas dömper.
A hatalmas gépek erőteljes motorjukkal, kivételes erejükkel és korszerű
kialakításukkal gyorsan, egyszerűen
és hatékonyan szállítják a nehéz
terheket. Teljesítményüket mi sem
bizonyítja jobban, mint a tény, hogy
egy nyolcórás műszak alatt mintegy
1200-1500 tonna robbantott kőzetet
képesek átszállítani a pofás törőgépre.
A dömperek természetesen tökéletes
vezetési biztonságot garantálnak még

MAGASSÁG

lejtőkön is. Az erőátviteli rendszertől
kezdve a futóművön és a tengelyeken
át a felfüggesztésig minden alkatrész
úgy lett kialakítva, hogy a napi igénybevételnél is a lehető legnagyobb legyen
a megbízhatósága. Mindezek mellett az
új gépek a lehetőségekhez képest a legköltséghatékonyabban működnek. A két
dömper beszerzési ára összesen több
mint 400 millió forint volt. Ezzel a beruházással a Colas Északkő Kft. bővítette
saját gépállományát, a dömperek pedig
sok szempontból megkönnyítették és
hatékonyabbá tették a mindennapi
munkavégzést.

1,8 m

4,4 m

25 liter/üzemóra

MIGHTY MACHINERY FOR
COLAS ÉSZAKKŐ

Work at Colas Északkő Zrt. has become

TERHELHETŐSÉG
63 tonna

A DÖMPEREK AKÁR
1500 TONNA ROBBANTOTT KŐZET
SZÁLLÍTÁSÁRA IS
KÉPESEK EGY MŰSZAK ALATT.

faster and more efficient since the arrival

HOSSZÚSÁG

of two brand-new Komatsu HD 605-8 rigid

4,5 m

10,3 m

haulers. With powerful engines, exceptional
capacity and state-of-the-art design, these
gigantic dump trucks are capable of carrying
great loads with ease. As a true testament to
their outstanding performance, each of the

KAPACITÁS
40m3

ÜRES SAJÁT TÖMEG

machines moves 1,200-1,500 tonnes of fragmented rocks to the jaw crushers every day.
Naturally, the trucks guarantee an exceptionally high degree of safety, even when driven at

1x

=
52x

high speeds. From the drivetrain to the axles
and suspension parts, every rig component is
designed to ensure reliability, even with taxing
daily workloads. Meanwhile, the behemoths
can be operated as cost-effectively as possible in conducting mining-related activities.

MAXIMÁLIS
SEBESSÉG
70 km/h

1200-1500 tonna
robbantott kőzet
szállítása 8 órás
műszakonként

Through a HUF 400-million investment, Colas
Északkő continues to expand its fleet of
machinery, and these dump trucks offer solid
evidence of soother and more productive
operations.
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szöveg: Gonda József
fotó: Csamangó Zoltán

ÉVINDÍTÓ KÉPZÉS
A TECHNOLÓGIAI IGAZGATÓSÁGON
A Technológiai Igazgatóság munkatársainak szokásos évindító képzését február 5–7. között rendeztük Kóspallagon
összesen hatvan fő részvételével.
Ismét tartalmas és színvonalas előadásokat hallgathattak meg a Technológiai
Igazgatóság munkatársai a szokásos
évindító képzésen, ahol a meghívott
vendégeken kívül ezúttal mintegy
hatvanan vettek részt. Nyiri Szabolcs
igazgató úr inspiráló előadással nyitotta
meg a programot, melyben az előttünk
álló legfontosabb feladatokról és
célkitűzésekről beszélt, Philippe Chifflet
európai technológiai igazgató pedig bemutatta a BMW legújabb tesztpályájának
csehországi építését. Főmérnökeink és
technológusaink, valamint meghívott vendégelőadóink – többek között a Magyar
Közúttól – prezentációi szintén izgalmasak és sokoldalúak voltak. Hallhattunk
az integrált irányítási rendszer minden
eleméről (minőség, környezet, biztonságegészség), és megtörtént az éves kötelező munkavédelmi, ADR- és complianceoktatás is. Belső előadásaink között
több téma is kiemelt jelentőséget kapott:
a Valorcol és a Heliocol technológiák
mellett foglalkoztunk az M1-es autópálya
próbaszakaszaival, hideg remix eljárással, RAP-pal, a pályaszerkezet szenzoros
monitoringvizsgálatával és bizonyos
aszfaltkeverékek minőségi problémáinak
elemzésével. A továbbképzés elérte
célját, hiszen az ismeretek megosztása
mellett remek alkalom volt a csapatépítésre, kikapcsolódásra is, ami a jövőben
segíteni fogja a csoportszintű technológiai és laboratóriumi feladatok ellátásához szükséges közös munkavégzést.

TECHNOLOGY DIRECTORY HOLDS
YEAR-OPENING TRAINING

The customary year-opening training
event for Technology Directorate employees was
held in Kóspallag on 5-7 February. There were
60 participants.
Technology director Szabolcs Nyiri kicked off the
official programme with an inspiring presentation, detailing the most important objectives
and jobs ahead of us. Shortly afterwards,
European technology director Philippe Chifflet
briefed the audience on the construction of
a state-of-the-art BMW testing facility in the
Czech Republic. Further presentations from
the Directorate’s chief engineers, technologists
and other guest speakers – including representatives of public road operator Magyar Közút
– were colourful and highly informative.
Once again, we mastered the various elements
of the integrated management system (i.e. quality, environmental, H&S), and also tackled the
mandatory annual safety, ADR and compliance
trainings on the agenda.
As for internal presentations, special attention
was devoted to key topics, including: VALORCOL
and Heliocol technologies, trial sections of the
M1 motorway, cold-remix procedures, RAP, sensor-based monitoring of pavement structures,
and quality-issue analysis of certain asphalt
mixtures.
The training clearly met its objectives. Besides
serving as a valuable conduit for distributing
information, it also provided a great opportunity
for helpful team building that can facilitate
cooperation and the fulfilment of group-level
technological and laboratory duties.
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szöveg: Dudás István
fotó: Koffein Média

VÁLTOZÁSOK
A GÉPÉSZET TERÜLETÉN

CRISIS BRINGS CHANGES TO
EQUIPMENT DOMAIN

A tarifarendszer rugalmasságot és kiszámíthatóságot garantálhat, ha megfelelően használjuk.
Ehhez egységes szabályrendszer betartására is szükség van.
A tarifarendszer a nagyszámú és értékű
gépparkok üzemeltetésének jelenleg
ismert, használt leghatékonyabb eszköze.
A különböző cégek eltérő módon használják ezt a módszert, ám alapja mindenütt
az, hogy ellenérdekeltté tegye a feleket,
ezzel erősítve a versenyt, és ezáltal a
költséghatékonyságot. A termelés érdeke
az, hogy minél olcsóbban, üzembiztos
gépekkel tudjon termelni, a gépészeté
pedig az, hogy az eszközök beruházásai
megtérüljenek, valamint kitermeljék az
üzemeltetésükre fordított összeget. Minél
nagyobb eszközszámú a flottánk, ez
annál hatékonyabban tud működni.
Természetesen, mint minden rendszernek, ennek is csak abban az esetben
van hozzáadott értéke, ha megfelelően
használjuk: ha a fent említett ellenérdek
egy közös cél felé mutat és partnerként tekintünk a másik félre. Ehhez
cégcsoportszinten egységes szabályrendszert kell kidolgozni:

Nehéz korszak köszöntött be nemcsak a
gépészet, de az egész cég életében.
A tavaly év végi és az ez év eleji szervezeti változások után az egészségügyi
veszélyhelyzet növeli az igényt egy stabil,
költséghatékonyan működő termeléstámogatási rendszerre. A termelés jelentős
költségtényezője a gépészet, ahol a kívánt rugalmasságot és kiszámíthatóságot

a tarifarendszer biztosíthatja számunkra.
Ez a rendszer megmutatja a gépészet
eredményességét, elemezhetővé teszi a
gépek, gépcsoportok kihasználhatóságát
és kontroll alatt tartja az eszközök
üzemeltetési költségeit. Emellett tervezhetővé teszi a projekteket, megkönnyíti az
eszközök megtérülésének számítását és
piaci környezetet hoz létre.

A tarifa tartalmazza az összes üzemeltetési költséget (üzemanyag, biztosítás
stb.). Az ebből befolyó összeg adja a
fedezetét a gépészet központi költségeinek is. Díját úgy kell meghatározni,
hogy ne legyen magasabb a piaci árszintnél, miközben biztosítsa ugyanazt
vagy magasabb ellátási színvonalat.
A termelésnek megérje saját gépet
használni, minél hatékonyabb üzemeltetésre sarkallva a gépészetet.
Üzemeltetési nap alapú elszámolás:
minden nap, mikor a gépet használjuk,
díjkiszabásra jogosult a gépészet

(nem értelmezhető az üzemórakorlát).
Fontos, hogy a valóságot tükrözze,
mert ez a mutató az alapja a gépkihasználtságnak, ami összefügg a
beruházásokkal.
Naptári nap alapú elszámolás: minden
naptári napra történő díjfizetés.
Gépjárművek és kisgépek esetében
használjuk.
Nem megfelelően kalkulált díj, esetleg
nem valós adatközlés esetén rossz döntéseket hozunk. Például kihasználatlanság
miatt nem ruházunk be vagy a nem
megfelelő eszközszám mellett elöregedik
a géppark, mely nagyobb üzemeltetési
költséget igényel. Csak a megfelelő
használattal tud érvényesülni minden
szereplő szempontja. A cég szempontjából nézve a saját eszköz üzemeltetéséből
fakadó nyereség is a vállalatnál marad,
a termelés számára a jól megállapított
egységes tarifarendszer tervezhetőbbé,
versenyképesebbé teszi a projekteket,

míg a gépészet megfelelően tud tervezni
és a megfelelő flottaméret mellett tud
gazdálkodni az ehhez szükséges erőforrásokkal. Tavaly számos intézkedést
tettünk a hatékonyabb kommunikáció
és működés érdekében. Elemi érdekünk,
hogy a méretgazdaságosság miatt
cégcsoportszinten egységes feltételek
mellett működjünk.

We are ahead of a difficult period – not
just for the equipment department, but for
the entire firm in general. In the wake of
organisational changes that took place in late
2019 and early 2020, the epidemic crisis calls
for a solid production-support system capable of
operating in a cost-efficient way.
Equipment represents a significant cost factor
within production, and the so-called tariff-system
enables desired flexibility and predictability.
This system shows us the profitability of the
equipment department, allows for the analysis
of usage rates pertaining to certain machines
or machine groups, and helps us to keep
operational costs under control. Moreover, it
makes planning possible when it comes to
projects, facilitates the calculation of asset
return-on-investment values, and creates an
actual market-based environment.
The tariff system is currently the most effective
method for operating extensive and high-value
fleets of machinery. Although the method of
application varies from company to company,
its essence always lies in generating opposing
interests for the involved parties, which
reinforces competition and ultimately enhances
cost-efficiency. The production side has a
fundamental interest in being able to operate
machines in a good working condition and at the
lowest possible cost level, while the equipment
department is interested in seeing a healthy
return on asset investments and ensuring that
amounts channelled into operating the machines
are recovered. The larger the fleet, the more
effectively the system is able to work.
As with any system, proper use is imperative
for creating added value – in this case, if the
aforementioned opposing interests point
to the same general objective and we treat
each other as partners. To achieve this, a
standardised set of rules needs to be developed
for implementation at Group level. In case of
improperly calculated rates or communicating
false data, we end up making the wrong
decisions – for example, refraining from
investment due to below-ideal usage rates, or
possessing too many units as the fleet gets too
old, resulting in excess operating costs.
Last year, we introduced numerous measures to
aid effective communication and activities. Due
to the principle of economies of scale, operating
Group-wide with identical conditions is consistent
with our fundamental interest.
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IV. MUNKAVÉDELMI ÉS

MŰSZAKI ÉRTEKEZLET
COLAS ÉSZAKKŐ HOLDS FOURTH
SAFETY AND TECHNICAL MEETING

Impozáns környezetben, a lillafüredi Palotaszállóban rendezték
meg a Colas Északkő hagyományos értekezletét a munkavédelmi
és műszaki aktualitásokkal kapcsolatban.

Continuing a tradition dating
back to 2017, Colas Északkő Kft.
held its fourth annual Safety and
Technical Meeting at the Hotel Palota
in Lillafüred. Held at different venues
over the years, the main focus areas of
the training remain constant: to shape
attitudes, and to raise awareness of
duties and responsibilities in the field
of health and safety.
To this end, each meeting agenda

Negyedik alkalommal rendezte meg a
Colas Északkő Kft. Munkavédelmi és
Műszaki Értekezlet elnevezésű képzését, melynek ezúttal a lillafüredi Palotaszálló adott otthont. A Colas Északkő
Kft. első alkalommal 2017 februárjában, Noszvajon rendezte meg az azóta
hagyománnyá vált eseményt, melynek
elsődleges célja a munkavédelemmel
kapcsolatos szemlélet formálása, a
munkavédelemmel kapcsolatos feladatok és felelősség tudatosítása.
Az értekezlet tematikája minden
alkalommal kiterjed az elmúlt évi
eredmények és problémák elemzésére,

AZ ESEMÉNYEN SZÓT
KAPNAK AZ ÜZEMEK VEZETŐI, AKIKNEK KÖZVETLEN ÉS DÖNTŐ HATÁSUK
VAN A MUNKAVÉDELMI
SZABÁLYOK BETARTÁSÁRA ÉS BETARTATÁSÁRA.

a munkavédelmet érintő aktualitások,
valamint a közeljövőben tervezett munkavédelmi fejlesztések bemutatására.
Különösen lényeges, hogy az értekezlet résztvevői az üzemekben irányítói
feladatokat ellátó kollégák, valamint az
üzemek vezetői, akiknek közvetlen és
döntő hatása van a munkavédelmi szabályok betartására és betartatására.
Idén februárban a rendezvény ismét
kétnapos volt. A bevezető előadásokban Kertész Viktória, a Colas Északkő
Kft. MEBIR vezetője, és Bőhm Balázs
műszaki igazgató ismertették a 2019ben bekövetkezett csoport szintű és
leányvállalati változásokat, valamint
bemutatták a 2020. évi célokat. Az
előző évek gyakorlatának megfelelően
az értekezlet keretében az üzemvezetők is lehetőséget kaptak az általuk
vezetett egységek munkavédelmi problémáinak, fejlesztéseinek ismertetésére, a munkavédelemmel kapcsolatos jó
gyakorlatok bemutatására.
A hivatalos programok után a DVTK
Kalandparkban folytatódtak a programok, ahol a kollégák lézerharcban,
szabadulószobás játékokban és kötélpályás vetélkedőkön vehettek részt.

includes an analysis of the previous
year’s achievements and issues, the
latest news from the world of occupational safety, and a presentation
of upcoming health and safety developments at the company. Crucially, event
participants include colleagues with
controlling responsibilities − including
Északkő plant managers − who wield
direct influence on the observance and
enforcement of safety regulations.
To kick off this year’s two-day meeting,
Colas Északkő OHSAS manager
Viktória Kertész and technical director
Balázs Bőhm outlined group- and
subsidiary-level changes that occurred
in 2019, and presented goals for 2020.
As in previous years, plant managers
were given an opportunity to present
safety-related problems and developments in their facilities, and to share
good practices.
After the official programme came to a
close, the event concluded at a nearby
adventure park where colleagues
enjoyed laser tag, escape-room challenges and zip-line contests.
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mutatta be a Dunaharaszti keverőtelepi próbaszakaszon a beépített pályaszerkezeti szenzorokkal nyert mérési
tapasztalatokat. Több neves külföldi
– német, osztrák, olasz, cseh, lengyel,
török – előadó prezentációja mellett
a jelenlegi hazai aktualitásokról is
hallhattunk a MOL, a NIF, a HTPA, a
Swietelsky, a Bomag, a Benninghoven
és egyetemi szakembereink tolmácsolásában. A konferencia jó alkalom
volt a gyártó-kivitelező vállalatok és
a megrendelői szervezetek szakmai
kapcsolatainak és a tapasztalatainak
megosztására is.

HAPA
NAGYKONFERENCIA
SIÓFOKON

SIÓFOK HOSTS INTERNATIONAL
HAPA CONFERENCE

Neves külföldi és hazai előadók részvételével zajlott
a Magyar Aszfaltipari Egyesülés nemzetközi
nagykonferenciája.

Február 18–19-én Siófokon tartotta
XXI. évi nemzetközi nagykonferenciáját
a Magyar Aszfaltipari Egyesülés (HAPA),
mely az utóbbi évek hagyományainak
megfelelően kiemelt témaként kezelte
a hazai útépítések teljes rendszerére
vonatkozó fenntarthatósági és környezeti szempontokat.
A kétnapos konferencián számos
fontos témát érintettek az előadók.
Ilyen volt az aszfalt pályaszerkezetek
tervezése és méretezése, a környezetvédelem kérdése az aszfaltgyártás és
-bedolgozás során, a tartós burkolatok
kérdésköre.
Ezenkívül szó esett a WMA használatának tendenciáiról az európai országokban, a visszanyert aszfalt növelésének
lehetőségeiről a keverékekben a

A SZAKMAI KÉRDÉSEK MEGVITATÁSA MELLETT
A BARÁTSÁGOK ERŐSÍTÉSÉRE IS LEHETŐSÉGET
AD A KONFERENCIA.
minőség fenntartása mellett, illetve a
hulladék anyagok (üveg, gumi, műanyagok, pernye stb.) felhasználásáról.
Az útépítő szakma meg jelent képviselőit Veress Tibor, a HAPA elnöke köszöntötte. A megnyitó szekció levezető
elnöke Nyiri Szabolcs, a Colas technológiai igazgatója volt. A pályaszerkezetméretezés szekcióban Philippe Chifflet,
a Colas közép-európai igazgatója,
valamint kollégáink a Colas Hungáriától, Roszik Gábor főmérnök és Füleki
Péter főtechnológus tartottak előadást.
A gépek, berendezések szekcióban
Szvoboda Krisztián technológusunk

This year’s annual international
conference of the Hungarian Asphalt
Pavement Association (HAPA) was held
on 18-19 February in Siófok. In keeping with recent tradition, the organisation highlighted sustainability and the
environmental aspects of Hungarian
road construction as central themes.
During the two-day programme, participants discussed various important
issues, such as the design and
sizing of asphalt pavement structures,
environmental factors of asphalt production and installation, and durable
pavements.
Event speakers also touched on trends
of WMA use in European countries,
possibilities for increasing the percentage of reclaimed pavement in mixtures
without compromising quality, and the
use of waste materials (glass, rubber,
different types of plastic, ash etc.).
HAPA chairman Tibor Veress delivered
the keynote speech, while the first-session moderator was none other than
Colas technology director Szabolcs
Nyiri. During the session on pavement
sizing, presentations were given by Colas Central European manager Philippe
Chifflet, as well as our colleagues from
Colas Hungária, chief engineer Gábor
Roszik, and technologist Péter Füleki.
Later, during the plant and equipment
session, Colas technologist Krisztián
Szvoboda shared details about
pavement sensor installation at the
Dunaharaszti mixing plant.
In addition, international experts from
several countries (e.g. Austria, Czech
Republic, Germany, Italy, Poland, and
Turkey) and professionals from MOL,
NIF HTPS, Swietelskz, Bomag, and
Benninghoven were on hand to weigh
in on the hottest Hungarian topics.
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A KURATÓRIUM KÜLÖN
ELISMERÉSBEN
RÉSZESÍTETTE MAJOR
SZILVIA MŰSZAKI
FŐMÉRNÖK
MUNKÁJÁT.

LAMPL HUGÓ-DÍJAS
A SIÓFOKI
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP

keretek közt a szennyvíztisztító telepen
került sor. A díjazottakon kívül köszönet
és elismerés illeti azokat a munkatársainkat is, akik a létesítmény megvalósításában részt vettek, munkájukkal,
tudásukkal hozzájárultak a sikerhez.

HUGÓ LAMPL PRIZE AWARDED TO
SIÓFOK TREATMENT PLANT

In 2019, the Hungarian Ministry of
Interior launched a call for proposals to
honour notable contributions towards building
cost-efficient, technologically advanced and
eco-friendly water-engineering facilities. Colas

A Colas Alterra kivitelezésében készült projektet választotta nyertesnek a szakmai kuratórium, az elismerés minden
munkatársunkat megilleti.

Alterra Zrt. rose to the challenge in proposing
the Siófok Sewage Treatment Plant. Beyond
the usual formal requirements, the submission
had to include a financial assessment detailing specific material/energy costs, as well as
other indicators − not to mention a comparison

A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási
és Vízügyi Helyettes Államtitkársága
2019-ben pályázatot írt ki abból a célból,
hogy elismerésben részesítse azokat
a szakembereket, akik technológiai és
környezetvédelmi szempontból kimagasló, gazdaságosan megvalósítható és
üzemeltethető vízi létesítmény tervezésében és kivitelezésében meghatározó
teljesítményt nyújtottak.
A pályázaton a Colas Alterra Zrt. a Siófoki
Szennyvíztisztító Teleppel indult. A pályázati anyagnak a szokásos tartalmi és

formai követelményeken kívül tartalmaznia kellett egy gazdasági értékelést is,
amely részletezi a fajlagos anyag-energia
és egyéb költségmutatókat, illetve egy
összehasonlítást más hasonló, működő
létesítményekkel. Ezenkívül azt is be
kellett mutatnunk, hogy a létesítmény
megvalósítása során milyen átlagtól eltérő műszaki megoldásokat alkalmaztunk.
A szakmai kuratórium a számos beérkezett anyag közül a mi pályázatunkat, a
Siófoki Szennyvíztisztító Telep kivitelezésében nyújtott tervezői és kivitelezői

teljesítményt találta a legjobbnak. Ezen
belül a kuratórium elismerésben részesítette Major Szilvia műszaki főmérnöknek
a szolár iszapszárítás kidolgozásában
nyújtott kiváló teljesítményét. Az itt
alkalmazott szolár technológia nemcsak
hatékonysági mutatóiban, hanem a napenergia alkalmazásával környezetvédelmi
és gazdasági szempontból is kiemelkedő
megoldásnak bizonyult.
A díjakat maga a belügyminiszter adta
át a Belügyminisztérium épületében, az
emléktábla-avatásra később ünnepélyes

with similar facilities in operation.
Among the several entries received, an
expert jury found our Siófok plant design and
construction to be the most outstanding. In
particular, the jury praised chief technical engineer Szilvia Major for her accomplishments
in the field of solar sludge-drying solutions. Applied solar technology is a smart, cost-efficient
solution that also delivers significant economic
and environmental benefits.
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AZ ÉPÍTŐIPAR

JELENE ÉS JÖVŐJE

THE CONSTRUCTION SECTOR’S
PRESENT AND FUTURE

A Portfolio szervezésében az építőipar jelenlegi és várható jövőbeni
kihívásairól tartott konferencián a szakma legfontosabb szereplői
vettek részt.

A tavalyi év sikere után 2020-ban már
második alkalommal rendezte meg a
Portfolio egész napos, az építőipar jelenéről és jövőjéről szóló Építőipar című
konferenciáját, amelyen a hazai gazdasági szereplők, építőipari vállalatok és
kormányzati szervek egyaránt képviselték magukat. A konferencia fő témája
a szárnyaló építőipar, a gazdaság és
fejlesztési piac átalakulásának iparági
hatásai voltak. A plenáris előadást az
ITM építésgazdaságért, infrastrukturális
környezetért és fenntarthatóságért
felelős államtitkára, Boros Anita
tartotta. Előadásában elmondta, hogy
az építőiparban a várható jogszabályi
környezet átalakítása során az Európai
Unió irányelveinek megfelelően a körforgásos gazdaság (circular economy)
gyakorlati elterjedésének támogatása
a cél. A kidolgozás alatt álló stratégiának harmonizálnia kell az EU Circular
Economy stratégiájával. Ebben jelentős
szerepet kap az illegális hulladéklerakások megelőzése, a lerakók felszámolása, valamint a hulladékképződés
megelőzésére vonatkozó irányelvek
kidolgozása. További kiemelt terület az
innováció támogatása, inert anyagok
újrahasznosításának fejlesztése, másodlagos nyersanyagok felhasználási
lehetőségeinek kutatása, új építőipari
anyagok fejlesztése.
Az ITM-ben jelenleg kidolgozás alatt álló
Klíma és Természetvédelmi Akcióterv az

építőiparra is tervez hatást gyakorolni,
és konkrét cselekvési terveket vázol fel
az EU-irányelveknek való megfelelések
miatt. A stratégiával összhangban a műanyagok területén az egyutas termékek
teljes tiltása várható. A fenntartható
fejlődés támogatása érdekében további
prioritás a lineáris gazdaság átállítása
a körforgásos gazdasági modelleknek
megfelelően a termékek és szolgáltatások életciklusának növelésével, és a
termékek életciklus utáni termelésbe
visszakerülésével. A plenáris előadást
követően Koji László, az ÉVOSZ titkára
beszélt az építőipari teljesítmény fejlődésének lehetőségeiről. Véleménye szerint a következő években az átalakuló
piaci feltételek miatt az iparági szereplők piacon maradásának egyik kulcsa
a technológiai fejlesztés és innovációk
gyakorlati adaptációja lesz. A fejlődés
alapja, hogy a nagy cégek az adózás
előtti eredményük hozzávetőleges 10
százalékát innovációra és technológiai
fejlesztésekre fordítsák. Meglátása
szerint 2021-től a minőség és tudás
versenye fog kialakulni az építőiparban
a megváltozó piaci és megrendelői
viszonyok miatt. A hatékonyság növelésének másik eszköze lehet a kivitelezők
bevonása a tervezésbe, ezáltal költségés erőforrás-hatékony létesítmények
tervezése és kivitelezése.
További iparági szereplők kiemelték,
hogy a digitalizáció az egyik legfonto-

A KONFERENCIA FŐ
TÉMÁJA A SZÁRNYALÓ
ÉPÍTŐIPAR, A GAZDASÁG
ÉS FEJLESZTÉSI PIAC ÁTALAKULÁSÁNAK IPARÁGI
HATÁSAI VOLTAK.

sabb hatékonyságnövelő eszköz, az
adatok és információk megléte és
elemzése a fejlesztések és kockázatok
csökkentésének egyik leghatékonyabb
eszköze. Több vállalatvezető is megerősítette, hogy a digitalizációban súlyos
elmaradások vannak országos szinten,
ezért nemzetközi összehasonlításban
is drágán, de alacsony hatékonysággal
dolgozik a hazai építőipar.
A digitális(abb) építőipar elérésének
szükséges és fontos lépése az utánpótlás-nevelés, ennek fényében a BME az
elkövetkező években átalakítja építő-

mérnöki képzését. Nagyobb hangsúlyt
fog kapni a digitális technológiák alkalmazása, BIM eszközök bevezetése. Ös�szességében a piaci igényekhez jobban
igazodó, erősebb IT-ismeretekkel rendelkező építőmérnököket szeretnének
képezni. A szoftverfejlesztő cégeknél is
egyre inkább fókuszterület az építőipar,
ebből adódóan nagyon sok fejlesztés és
applikáció érhető el, számuk pedig egyre szaporodni fog. A jövőben problémát
okozhat az egységes kommunikációs
platform hiánya, erre szintén érdemes
figyelmet fordítani.

Following the success of last year’s
Construction Industry Conference, Hungarian
news outlet Portfolio organised a follow-up
conference for 2020 to discuss the construction sector’s present and future. The event
attracted Hungarian industry players and construction firms, as well as several representatives of governmental organisations. Hot topics
at this year’s gathering included Hungary’s
flourishing building sector, and ways in which
a changing economy and development policies
will influence the construction industry.
Anita Boros, State Secretary for Infrastructure
and Sustainability from the Ministry for Innovation and Technology, headed the main plenary
session. Boros highlighted that the promotion
of a circular economy in line with EU directives
is one of the key objectives in re-shaping the
building sector’s legal environment. Inevitably,
the prevention of illegal waste disposal, the
elimination of illegal dumpsites, and the
development of guidelines for reducing waste
generation will be central to these efforts,
she added. Other high-priority areas include
support for innovation, advancement of inert
waste recycling, research into potential uses of
secondary raw materials, and development of
new construction materials.
Also, the Ministry is currently shaping the Climate and Nature Protection Action Plan, which
is intended to provide concrete guidelines to
aid industry compliance with EU directives. In
harmony with the strategy, a complete ban on
single-use plastic products is to be expected.
Following the plenary session, László Koji,
chairman of the National Federation of
Hungarian Building Contractors, elaborated on
possible ways to improve construction output.
Koji believes that changing market circumstances over the next few years will require
firms to commit to technological development
and the practical adaptation of innovative solutions, and recommends that major companies
should channel roughly 10% of their earnings
before taxes into innovation and technology to
facilitate advancement.
Other industry players noted in their
presentations that digitalisation is crucial
towards improving efficiency, and that the
availability and analysis of information offer
the most effective means of promoting development and reducing risks. Multiple business
executives underlined that Hungary is lagging
in terms of digitalisation, meaning that the
country’s construction industry works with
higher prices and at lower levels of efficiency
by international comparison.
In the field of education, the training of future
generations is vital towards achieving a more
digitalised building sector. Responding to this
need, the Budapest University of Technology
and Economics plans to introduce course and
programme reforms that will provide civil engineering graduates with stronger IT skills.
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FENNTARTHATÓSÁGI
FÓRUMHOZ CSATLAKOZTUNK
Ez év februárjában a Colas magyarországi cégcsoportja csatlakozott a BCSDH szervezetéhez, melynek célja aktívan előmozdítani a
fenntartható fejlődést tagvállalatai körében.
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KIEMELT CÉL ÚJ ÉS
INNOVATÍV MEGOLDÁSOKKAL NÖVELNI VERSENYKÉPESSÉGÜKET,
ÉS HOZZÁJÁRULNI
A MAGYAR GAZDASÁG
ÉS TÁRSADALOM
FENNTARTHATÓ
FEJLŐDÉSÉHEZ.
HUNGARIAN COLAS GROUP JOINS
SUSTAINABILITY FORUM

A Business Council for Sustainable
Development in Hungary, azaz a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) teljes jogú tagja a nemzetközi
szinten több mint 25 éve működő, közel
200 tagot számláló WBCSD fórumnak.
A hazai szervezet célja aktívan előmozdítani tagvállalatai körében a fenntartható
fejlődés három alappillérének a gazdasági
gyakorlatba való átültetését és alkalmazását: ezek a gazdasági eredményesség,
az ökológiai egyensúly és a társadalmi
életminőség elvei. Tagságunkkal többek
között lehetővé válik az ismeretszerzés
a hazai és nemzetközi fenntarthatósági
követelményekről, a részvétel szakmai konzultációkon, jogalkotókkal való kommunikáció lehetősége, valamint az általunk már
ismert és alkalmazott jó gyakorlatok és
eredményeink bemutatása. A jövőre való
felkészülés jegyében elsőként a BCSDH
Körforgásos Gazdaság munkacsoportjával

léptünk kapcsolatba, amelynek tagjai
többek között az ITM, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., az
IFKA (volt Iparfejlesztési Közalapítvány), a
HuGBC (Magyar Környezettudatos Építés
Egyesülete), a Mol és a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács. A jövőben várhatóan a gyakorlatban is egyre jelentősebb
szerepe lesz a piacon a fenntarthatósági
szempontokat és célokat figyelembe vevő
üzleti magatartásnak. A magánpiacon
előbb, azonban hosszú távon az állami
megrendelések kiírásában is meg fognak
jelenni a környezeti és fenntarthatósági
szempontok. Ezek alapján minden hosszú
távon tervező vállalatnak célszerű meghatároznia, hogy az ENSZ által definiált
fenntarthatósági célokhoz (SDG17) milyen
mértékben és milyen eszközökkel tud
kapcsolódni, elkészíteni fenntarthatósági
stratégiáját, és azt beemelni az üzleti
tervezésébe.

This past February, Colas joined the ranks
of the Business Council for Sustainable Development in Hungary (BCSDH) – an organisation
invested in promoting sustainable development
among their members. BCSDH, the national
partner organisation of World Business Council
for Sustainable Development (WBCSD), has been
operating for over 25 years with more than 200
members worldwide. The Hungarian member
organisation aims to actively promote the three
mainstays of sustainable development and their
practical adaptation to business practices, namely:
economic efficiency, preservation of environmental
and natural resources, and an enhanced quality of
life. As a high-priority objective, competitiveness
should be boosted by means of new and innovative
solutions that contribute to the sustainable
development of Hungary’s economy and society.
Presumably, sustainable business practices will
continue to gain ground in the future. Among other
advantages, BCSDH membership will enable Colas
to obtain a wide range of information on domestic
and international sustainability criteria, to participate in professional consultations, to communicate
with lawmakers, and to share good practices and
achievements related to their use.

KORONAVÍRUS-INFORMÁCIÓ
EVE VÁLTOZÁSA A COVID-19 JÁRVÁNY ALATT

MUNKATERÜLETEK, BÁNYÁK,
IPARI LÉTESÍTMÉNYEK, MŰHELYEK

1.

Védősisak

2.

Hallásvédelem

3.

Védőszemüveg

4.

Orvosi maszk

5.

Láthatósági ruházat
és teljes testet fedő
munkaruházat

6.

Védőkesztyű

7.

Biztonsági lábbeli
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Dóka Emma (9 éves)

