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időszakban általános gyakorlat volt Ma-
gyarországon, hogy a zúzott anyagokat 
legfeljebb a pályaszerkezet kopórétegé-
be, tehát a legfelső rétegbe építették be. 
Az alatta lévő aszfaltrétegek gömbölyű 
szemekből vagy tört kavicsból készültek. 
Ezzel szemben a nemzetközi tapasztalat 
azt mutatta, hogy a legnagyobb feszült-
ségek nem a legfelső rétegben ébrednek, 
hanem az alatta lévő rétegekben, és így 
oda is jó minőségű anyagot kell beépíteni. 
Ekkor én kiálltam amellett, hogy szó sem 
lehet arról, hogy az aszfalt kötőréteget ne 
zúzott anyagból csináljuk. Ha ma azt mon-
danád valakinek, aki kicsit is ért az útépí-
téshez, hogy egy autópálya kötőrétegét 
nem tiszta zúzott ásványi anyagból sze-
retnéd építeni, hanem például homokos 
kavicsból, kinevetnének. Ma ez annyira 
egyértelmű, hogy az iskolában is ezt tanít-
ják. Számomra szép emlék, hogy ezekben 
a szemléletváltó időkben részt vehettem.

M.: 2019-ben a Road Technology című török útépíté-

si magazinnak adott interjúban azt nyilatkoztad, 

hogy a Colas technológiai igazgatójának lenni 

igencsak jutalmazó feladat volt. Ezt hogy értet-

ted?

P. Z.: A szabályozás, a technológiai irányítás 
és az innováció területén nagyon hamar 
kulcsszereplővé váltunk, sőt egyes kér-
désekben átvettük hazánkban a vezető 
szerepet, a kiváló szakemberekből álló 
csapatnak köszönhetően. Számomra 
csodaszámba mentek ezek a munkakap-
csolaton túlmenően mély, személyes ba-
rátságok, melyek sok szakmai segítséget, 
együtt gondolkodást és megbecsülést je-
lentettek nekem.

M.: Milyen változásokat látsz az építőiparban az 

elmúlt évtizedekben?

P. Z.: A 90-es évek elején az M1-es autó-
pálya építésén is dolgoztam a Győr–or-
szághatár közötti szakaszon. Abban az 

laborja, így szükség volt a szakemberek-
re és a megfelelő minőségű laborvizsgá-
latokra.

M.: Milyen nehézségekkel szembesültél még ebben 

az időszakban?

P. Z.: Akkoriban az volt a kérdés, hogyan 
tudnak a cégek minél olcsóbban, minél 
nagyobb haszonra rövid idő alatt szert 
tenni. Ma már a minőség sokkal jobban 
érdekli a piacot, mint 30 évvel ezelőtt, de 
van még hova fejlődni a nyugati országok-
hoz képest. 1997-ben volt még egy mar-
káns változás, amikor a kisebb osztrák 
Bauholding megszerezte a jóval nagyobb 
német Strabag többségi tulajdonjogát.  
A nemzetközi márka ismertsége miatt 
átvette a cég nevét. Az osztrák és német 

rövid idő elteltével fiatal mérnökként 
felkértek, hogy legyek a Strabag magyar-
országi cégcsoportjának technológiai 
igazgatója. Ausztriában akkor 15-en dol-
goztak a technológián, Magyarországon 
pedig 45-en, annak ellenére hogy az 
osztrák Strabag négyszer akkora volt, 
mint a magyar leányvállalat. Az osztrá-
kok nem hitték el, hogy Magyarországon 
lehet minőségvizsgálattal is pénzt ke-
resni. Emiatt az évek alatt sokat kellett 
harcolnom a kollégákért, akik kiváló 
szakemberek voltak és szükségem volt 
rájuk. Végül 2004-ben, amikor eljöttem a 
cégtől, 192-en dolgoztak a technológián. 
Ezt sikerként könyvelem el. A siker egyik 
kulcsa az volt, hogy a laborokat akkredi-
táltuk, sok más cégnek pedig nem volt 
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Puchard 
Zoltánnal

A Colas Magyarország 30. évfordulója alkalmából Puchard 
Zoltánnal, a vállalat korábbi technológiai igazgatójával 
beszélgettünk az elmúlt harminc évről, a Colasnál töltött 
időről, változásokról és az építőipar jövőjéről. 

Mozaik: 30 éves a Colas Magyarországon és ennek 

közel felét, 14 évet te is a cégnél töltöttél tech-

nológiai igazgatóként. Hogyan élted meg az elmúlt 

30 évedet?

Puchard Zoltán: Kezdjük ott, hogy én szer-
kezetépítő mérnökként végeztem. Azt 
szoktam mondani, hogy szerkezetépítő-
ből könnyebb utassá válni, mint fordítva, 
a statika és a mechanika miatt. A metró-
építésnél kezdtem, a Nyugati pályaudvar-
nál a túlnyomásos állomás építésében 
is részt vettem az M2-es metrószakasz 
egyéb szakaszai mellett. Amikor a met-
róépítés alábbhagyott, átmentem egy 
kis céghez, ezt később megvette a Stra-
bag, és én lettem az egyik leányvállalat 
technológiai osztályvezetője. A Strabag 
Magyarországon való megjelenése után 

kollégákkal egyaránt jó viszonyt ápoltunk, 
így Köln vagy Bécs helyett abban az idő-
ben Budapest lett az első számú labor a 
Strabagnál. Számomra az itt eltöltött 14 
év rendkívül izgalmas volt.

M.: Hogyan kerültél a Colashoz?

P. Z.: Ez egy kalandos történet. A 90-es 
években francia Bouygues- és osztrák 
Bauholding-tőkével épült az M5-ös autó-
pálya Kiskunfélegyházáig tartó szakasza. 
Elhatározták, hogy a minőség-ellenőrzés-
be egy felkészült külső labort fognak be-
vonni, ahol a kollégák beszélnek angolul. 
Ezt a munkát a Strabag magyarországi 
laborja, az általam vezetett Bau-Teszt 
kapta. Abban az időszakban a Strabag és 
a Bauholding is jóval nagyobb volt külön-
külön, mint a Colas útépítése, tehát az 
EGÚT és a Debmut. Időközben a 2000-es 
évek elején a Colas is szépen növekedett 
Magyarországon. Az M5-ösön megismert 
francia kollégák szorgalmazták, hogy le-
gyen a Colasnak is központi laborja Ma-
gyarországon. Megkerestek engem, hogy 
legyek a Colas magyarországi technoló-
giai igazgatója. A tíz legjobb kollégámmal 
együtt megérkeztünk a Colashoz…

M.: Milyen volt ekkor a Colas?

P. Z.: Amikor 2004-ben megérkeztem, né-
mileg meglepetéssel tapasztaltam, hogy 
ez egy teljesen másképpen működő szer-
vezet, mint a korábbi munkahelyem. A le-
ányvállalatok akkor nagy függetlenséget 
élveztek, és nagyrészt saját elképzeléseik 
szerint intézték a dolgaikat. A mai Colasra 
sokkal inkább jellemző az egységesség 
és az együttműködés. Kezdetben komoly 
ellenállásba ütközött a magyarországi  
Colas-laboratóriumok egy szervezetbe 
való összehozása. A Bécsi úton ennek 
ellenére létrehoztunk egy nemzetközi 
szintű központi laboratóriumot, amely 
azóta is működik. A tulajdonostól komoly 
támogatást kaptunk különleges mérőbe-
rendezések beszerzésére. Látták, hogy a 
budapesti csapat kiváló felkészültségű, 
elkötelezett kollégából áll. Ma már Buda-
pest lett a Colas cégcsoport európai köz-
ponti laboratóriuma. A környező országok 
mellett számos vizsgálatot végeztünk az 
elmúlt években, többek között a svájci és 
a belgiumi Colas számára is.

szöveg: Matejcsok Dorina
képek: Nagy Balázs

Az építőipar 30 éve
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dolom, hogy bárki is a Budapest–Belgrád 
vasútvonal alépítményében szeretné 
viszontlátni a Badacsony kőanyagát. Ne-
kem szívügyem a fenntartható útépítés, 
ez nem csak egy szlogen, hanem konkrét 
valóság. Ma Magyarországon nincs elég 
visszanyert aszfalt, mert új útépítések 
vannak, a mellékúthálózat elhanyagolt, 
ebből visszanyert aszfalt kis mennyiség-
ben kerül ki. A jövőben ez markánsan 
változni fog.

M.: Szóval ez a jövő. Mit gondolsz, mennyire van 

felkészülve erre a magyar építőipar és mennyire 

a Colas?

P. Z.: A magyar építőiparon belül a Colas 
élen jár, ez biztos. Világszinten a Colas-
nál 10 évvel ezelőtt azt mondták, hogy 
a világ összes aszfaltjából kb. 8% volt a 
visszanyert anyagok aránya – ebben sok 
különböző fejlettségű ország benne van 
Madagaszkártól Izlandig. Úgy tudom, ez 
a szám ma 18%. Az aszfalt-újrafelhasz-
nálásban élen jár például Svájc, Belgium 
vagy Dánia. Náluk 60% körüli az aszfalt 

M.: Hogyan igazodik a Colas fejlődése ezekhez a 

változásokhoz?

P. Z.: Fontos szemléletváltozás az elmúlt 
évtizedekben, hogy egy cég ne csak a 
pillanatnyi jó üzleti lehetőségek kihasz-
nálásával nyerjen egy országban, hanem 
olyan technológiákat alkalmazzon, ame-
lyekkel versenyelőnybe kerülhet a konku-
renciához képest. Azt gondolom, hogy vi-
lágméretben szemlélve a Colas az a cég, 
amelyik erre a legkomolyabban felkészült, 
mert hosszú távon gondolkodik. Ehhez az 
is hozzátartozik, hogy nem kimeríthetet-
lenek az anyagnyerő helyek, és ha paza-
rolva élünk tovább, akkor a jövőben nem 
lesz hazai alapanyagunk az útépítéshez.

M.: Hogyan jelenik meg ez a probléma az útépítés-

ben?

P. Z.: Magyarországon a kőanyag 300 évre 
elég, de az a rendkívül jó minőségű anyag, 
amivel például az Északkő is rendelkezik 
(andezit, bazalt), 20 évre elegendő. Per-
sze, ha elbontanánk a badacsonyi hegye-
ket, sokkal tovább kitartana, de nem gon-

  Celebrating the 30th anniversary of Colas in Hungary, 
we invited the company’s former technology director to 
share his views on the past three decades, his time at Colas, 
and the future of the construction sector. 
Mozaik: Colas Hungary has turned 30, and you spent 
almost half of this time, 14 years, at the firm as technology 
director. What milestones pop into your mind when 
thinking about these 30 years?
Zoltán Puchard: First of all, I was trained in structural 
engineering. As I often say, going from structural engineer 
to road builder is easier than the other way around due to 
statical and mechanical aspects. Nevertheless, I started my 
career in subway construction, and I participated in building 
several sections of the M2 line, including the one near the 
Nyugati railway station. When the subway works started to 
wind down, I got a job at a smaller company, which was later 
acquired by Strabag, making me the head of the technology 
department at one of their subsidiaries. Shortly afterwards, 
I was approached to become the technology director of 
the group’s Hungarian branch. At that time, the Austrian 
tech department employed 15 people, while its Hungarian 
counterpart had a staff of 45 – even though the Austrian 
parent company was four times the size of its Hungarian 
subsidiary. The Austrians couldn’t wrap their heads around 
the fact quality testing was highly profitable in Hungary. As 
a consequence, I had to fight a lot for my colleagues who 
were top-tier professionals, and I desperately needed 
them. When I left the company in 2004, the technology 
department employed 192 people altogether. Crucially, we 
earned accreditation for multiple labs, while many of our 
competitors lacked proper laboratories, which created a 
niche on the market.
M.: In your opinion, what other types of challenges 
characterised that period?
Z. P.:   At that time, maximising profit as quickly as possible, 
and with as little investment as possible, was the main goal 
for most businesses. Today, quality is a much stronger factor 
on the market than it was 30 years ago, but we still have 
plenty of room to grow in comparison with western countries. 
There was another notable change in 1997, when a smaller 
firm, Bauholding, acquired a majority share in Strabag. We 
had a fine relationship with both German and Austrian 
colleagues, and Budapest became the number-one lab at 
Strabag, instead of Cologne or Vienna. For me, the 14 years 
spent there was very exciting.
M.:  And what led you to Colas?
Z. P.:  Well, that’s a thrilling story. In the ‘90s, a section of the 
M5 motorway was built with capital from French Bouygues 
and Austrian Bauholding. Ultimately, they chose to assign 
quality control to a competent external laboratory where 
the staff spoke English, and the job went to the Hungarian 
lab of Strabag, Bau-Teszt, which I happened to be in charge 

of. At that time, Strabag and Bauholding were much bigger 
players on the road construction scene than the firms of 
Colas, meaning EGÚT and Debmut. However, the Hungarian 
Colas Group started growing nicely in the early 2000s, and 
the French colleagues I knew from the M5 project started 
lobbying for a central laboratory in the country. They offered 
me the position of technology director at Colas Hungary. So 
I relocated to Colas, along with ten of my best colleagues… 
M.:  What was Colas like back then?
Z. P.: When I arrived in 2004, I was somewhat surprised 
that the organisation here was completely different from 
what I was used to. In those years, the different subsidiaries 
enjoyed a great degree of autonomy, while present-day 
Colas is largely characterised by unity and cooperation. 
It’s no wonder that bringing Colas labs together into a 
single organisation resulted in a lot of initial pushback. 
Nevertheless, we managed to establish a central laboratory 
at Bécsi Road that lived up to international standards, and 
has continued to do so ever since. We received substantial 
backing from the proprietors to obtain specialised testing 
equipment. They clearly saw that the Budapest team was 
made up of very capable and dedicated people, and today 
Budapest is home to one of the key labs within the Colas 
Group. In addition to the neighbouring countries, we have 
performed numerous tests for, among others, our Swiss 
and Belgian sister companies.
M.: In what ways has the construction sector changed over 
the past decades?
Z. P.:   In the early ‘90s, I also worked on the construction 
of the M1 motorway near Győr. As a common practice in 
Hungary, crushed aggregates were reserved for the wearing 
course – the  topmost layer of the road bed. Meanwhile, the 
bottom asphalt layers were made using rounded particles 
or crushed gravel. In contrast with this practice, international 
experience showed that the lower courses were under 
heavier stress, which made it logical to use high-quality 
materials for the latter as well. I put my foot down and 
refused to make the asphalt-binding course from anything 
else than crushed aggregates. If you went up to anyone with 
even the faintest knowledge about road building today and 
said that you wanted to build a motorway’s binding course 
using, for instance, sandy gravel instead of pure crushed 
minerals, you’d be laughed at. Of course, it’s standard 
practice nowadays and taught in schools. I cherish the 
memories from this paradigm-changing era.
M.: How does the development of Colas interlock with 
these changes?
Z. P.:   Beyond merely capitalising on good business 
opportunities, relying on technologies that provide a 
competitive edge is crucial in every country: this has been 
one of the main lessons learned in the past decades. On a 
global scale, Colas is the most prepared to transform this 
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újrafelhasználása, de ehhez nyolc vissza-
nyert anyagdepó szükséges egy keverőte-
lepen belül. Ma Magyarországon egy ke-
verőtelepen jó esetben kettő, de inkább 
egy visszanyert aszfaltdepónia található. 
Azt gondolom, hogy az ebben való fejlő-
déshez szemléletet kell váltani nemcsak 
a cégeknek, hanem az országnak is.  
A nagy mennyiségű visszanyert aszfalt 
felhasználásához azonban más techno-
lógia, más keverőgép, más környezet kell. 
Így juthatunk el oda, hogy a keletkező 
visszanyert aszfalt mind visszakerüljön 
az építési folyamatba, méghozzá ne pad-
kába, ne valahol az erdő szélén, hanem 
igenis aszfalt alap- és kötőrétegbe, eset-
leg kopórétegbe. 

M.: A fenntarthatóság mellett min legyen a hang-

súly, ami a jövőben fontos lehet az építőiparban?

P. Z.: Gőzerővel hódít az informatika, azon 
belül is a BIM, ami áttekinthetővé, pon-
tosan nyomon követhetővé teszi azt, 
amit csinálunk. Ezen túlmutatóan segít 
hatékonyabbá tenni a munkavégzést, 
megtakarítani értékes emberi erőforrá-
sokat. Felmerülnek olyan kérdések is 
például, hogy hogyan lehet kevesebb 
anyagból hosszabb élettartamú utakat 
építeni. Megint más a hulladék műanya-
gok cement kötőanyagú rétegekben való 
hasznosítása, ami elindult ugyan, de Ma-
gyarországon kicsit lassan megy. Nálunk 
a hulladék általános kezelése nem kellő-
en szabályozott, pedig ez potenciálisan 
világszabadalom lehetne. A fenntartható-
ság minden vonatkozásban kulcsfontos-
ságú. Nemcsak technológiákban, hanem 
komplexen kell gondolkodnunk a közleke-
désről, az ember életéről. Ez a jövő.

M.: Ha már a jövőnél tartunk, mit tanácsolnál a 

jövő generációjának a következő harminc évre az 

építőiparban?

P. Z.: Arra buzdítanám a fiatalokat, hogy 
legyenek nyitottak a változásokra. Elgon-
dolkodtató, hogy a világ többet változott 
az elmúlt 50 évben – és nem csak a tech-
nológia vonatkozásában –, mint az előtte 
lévő 10 000 évben. A másik dolog, hogy 
szemléljék komplexen a hivatásukat, hi-
szen azok, akik utakat és hidakat tervez-
nek, építenek, nem csak az aszfaltot te-
rítik le, hanem közösségeket kapcsolnak 
össze és hoznak közelebb egymáshoz.

principle into action because always consider the long-term 
options. On a related note, mineral sources are not infinite, and 
if we continue to exploit them wastefully we’ll deplete local raw 
materials suitable for road construction.
M.:  How is this problem reflected in road building?
Z. P.:   In Hungary, the quantity of available rocks is sufficient for 
around 300 years. However, we might run out of fine-quality 
materials, like andesite and basalt extracted by Északkő, within 
20 years. Sure, if we started digging away the landscape, like 
the hills north of Lake Balaton, our reserves would last much 
longer, but I don’t think anyone in his or her right mind would 
like to see that happen. Sustainable road building is something 
I hold very dear: and believe me, this is not just a catchphrase, 
but hard reality. Currently, the amount of reclaimed asphalt is 
very low in Hungary – simply because we are constructing new 
roads, while the network of back roads is in an appalling state, 
and there is not much asphalt to reclaim. Going forward, this 
must change fundamentally.
M.: Do you believe that the Hungarian construction sector – 
and Colas in particular – is prepared for the future?
Z. P.:  One thing is certain: Colas is one of the trend-setters 
within the Hungarian building sector. Ten years ago, a study at 
Colas revealed that – on a global level – the rate of reclaimed 
asphalt from total asphalt production is around 8%. This 
included a lot of countries at various stages of development, 
from Madagascar to Iceland. As far as I know, this figure is 
approximately 18% today. In terms of recycling, countries like 
Switzerland, Belgium and Denmark lead the way with a rate 
around 60%, but this requires eight stockpiles of reclaimed 
materials on a single mixing site. Today in Hungary, a mixing 
facility has one or maybe two of these stockpiles. In my opinion, 
making a step forward calls for a new approach from not 
only businesses, but also the country itself. Processing large 
quantities of reclaimed asphalt requires different technologies, 
different mixing equipment, and a different environment in 
general. The ultimate goal is to reintroduce every ounce of 
asphalt into the construction process – and not just into the 
shoulder at some remote location, but into the base or binding 
course, or perhaps even the wearing course. 
M.: Besides sustainability, what are some other trends to 
watch in the construction sector?
Z. P.:  Digitalisation, and particularly BIM, is taking the world by 
storm, making everything in our line of business transparent 
and traceable. And if that’s not enough, it also helps to enhance 
efficiency by saving valuable human resources. There are a 
number of other questions, too: for instance, how can we build 
more durable roads from fewer materials. Using plastic waste 
in cement-bound layers is yet another course for development, 
but is going ahead a bit slowly in Hungary. Sustainability is 
imperative everywhere we look. Beyond thinking in terms of 
technologies, we have to promote a complex way of thinking 
about transport and human life. This is the future.
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lom, egy bányavállalat hosszú távú mű-
ködéséhez biztosíték, hogy összhangba 
kerüljön a környezetével. A fenntartható-
ság másik fontos eleme az alapanyaghoz 
való hozzáférés és az azzal történő gaz-
dálkodás. Egyrészt rengeteg pénzt és időt 

A Colas Északkő bányászati és értékesítési igazgatójával a 
kőbányászat hazai lehetőségeiről, a fenntarthatóságról és a cég 
helyzetéről is beszélgettünk.

Kertész Botond 2001-ben szerzett mű-
szaki földtudományi mérnök diplomát a 
Miskolci Egyetemen. 2007 óta dolgozik a 
Colas Északkőnél, ma már a vállalat bányá-
szati és értékesítési igazgatója. Az értéke-
sítési, kereskedelmi tevékenységért, a pia-
ci részesedés növeléséért és a logisztikai 
telephelyhálózat üzemeltetéséért felelős. 
Ezenkívül a hatósági engedélyeztetés, a 
bányászati tervezés és a környezetvédel-
mi ügyek is hozzá tartoznak. Kollégáival 
együtt K+F projektekben és termék-, illetve 
portfóliófejlesztésekben vesz részt. 

MOZAIK: 30 éves a Colas Magyarországon, ami az 

Északkő Bányászati Kft. felvásárlásával és így a 

Colas Északkő megalakulásával kezdődött. me-

sélj nekünk a kőbányászatról és az Északkőről!

Kertész Botond: Az Európai Közösségben 
nagyjából 25 000 bányatelken mintegy  
15 000 vállalkozás dolgozik, így nagyjá-
ból 2,5-3 milliárd tonna a kő-, kavics- és 
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homokbányászat (tehát az építőipari alap-
anyag) volumene. Ebből a magyarországi 
rész változó, nagyjából 50-90 millió tonna 
között van. Az úgynevezett „arany időszak” 
a 2005-2006-os évek voltak, amikor 90 
millió tonna fölött volt a kitermelés. Ezt a 
mennyiséget 2019-ben is megközelítettük, 
így mindenki arra számított, hogy a 2020-as 
év eredményes lesz. A koronavírus-válság 
miatt végül 10-15%-os visszaesés történt, 
ám az idei, 2021-es év ismét jónak ígérke-
zik. Az Északkő a bányászaton belül az épí-
tőipari alapanyag-bányászatot képviseli, 
azonban Magyarország inkább kavicsban 
és homokban gazdag országnak számít.  
A kőbányászat részesedése nagyjából  
15-25 millió tonna, tehát a teljes bányászat 
kevesebb mint harmada. Az Északkő kizá-
rólag vulkanikus eredetű kőbányákkal ren-
delkezik, az ezekből származó építőipari 
ásványi nyersanyagtermelés 5-7 millió ton-
na között változik. Az Északkő az országos 

vulkanikus eredetű nyersanyag-kitermelés 
40-50 százalékát adja éves szinten, míg a 
teljes magyarországi alapanyag-termelés 
2-4 százalékát.

M: Hogyan változott a cég?

K. B.: 1991-ben, amikor az Északkő a Colas 
első közép-európai leányvállalata lett, egy 
viszonylag elmaradott technológiát örökölt 
meg az új tulajdonos, hiszen Magyarorszá-
gon a ’80-as évek nem a bőség jegyében 
teltek, és alapvetően korszerűtlen géppark 
és eszközpark állt rendelkezésre. Az első 
5 évben a tulajdonos nem is vett ki osz-
talékot, mindent itt hagyott fejlesztésre. 
Az első nagy beruházás Recsken valósult 
meg 1993-ban, aztán szépen lassan kö-
vetkezett a többi is. A szakmai fejlődést 
tekintve a 2000-es évek végéig az Észak-
kő meghatározó piaci szereplő volt. Mára 
kialakult egy komoly szakmai csapat, ami 
az országban kiemel minket a bányavállal-
kozások közül. Amikor 15 éve a céghez ér-
keztem, az értékesítést egy személy végez-
te. Ehhez képest mostanra felállt egy hét 
főből álló értékesítési csapat, kialakult egy 
új hozzáállás, részben magunktól, részben 
francia példákból tanulva. Ez lényegében 
a személyes kontaktus fontosságára épít: 
látogassuk a vevőket és menjünk utána a 
piacnak, alakítsunk ki szoros szakmai kap-
csolatokat.

M.: Mi az, ami kiemeli az Északkőt a versenytársak 

közül Magyarországon?

K. B.: Azt gondolom, hogy az értékesítés te-
rületén a személyes kapcsolattartás emel 
ki minket. Szakmai körökben jól ismerem 
a versenytársainkat és sehol nem találko-
zom ezzel, inkább várják, hogy a piac be-
jöjjön. Kiemel minket a stabil, jó minőség 
is. Folyamatosan edukáljuk a vevőinket 
is: bevezettünk egy termékismertetőt le-
írással, fotódokumentációval és vizsgálati 
eredményekkel, ami megoldást teremtett 
arra a problémára, hogy sokszor a vevő 
nem tudta, mit is akar. 

M.: Mit gondolsz, merre tart Magyarországon  

a kőbányászat?

K. B.:  Nehéz jóslatokba bocsátkozni. Egy-
részt tavaly módosult a bányatörvény, 
aminek értelmében a magyar államnak 
elővásárlási joga van bányatelekkel fedett 
ingatlanokra és bányászati jogokra. Más-
részt viszont a kőbányászat jövőjével kap-

csolatban a legnagyobb probléma az, hogy 
gyakorlatilag ellehetetlenült a bővítés és 
az új bányatelkek fektetése, a nyersanyag-
készletek vészesen fogynak. 

M.:  Hogyan látod az Északkő jövőjét?

K. B.:  A klasszikus építőipari felhasználási 
területen a következő 1-3 év nagyon pozitív 
kilátásokat sejtet. Hosszú távú előrejelzé-
sek nincsenek, ma Magyarországon nincs 
egy jó ásványvagyon-stratégia. A tállyai új 
technológia gyártási kapacitásának mére-
tezését is az utóbbi 20-25 év átlagterme-
lése alapján terveztük és nem egy csúcsra 
járatott 2-3 milliós termelés alapján. Úgy 
gondoljuk, hogy a mostani év jó év lesz 3 
millió tonna környéki kitermeléssel és érté-
kesítéssel, de ez lehet 2,8 és 3,5 is. A jövő 
évet már sokkal kevésbé látjuk.

M.: Milyen újítások, történtek a közelmúltban az 

értékesítési területen és mik várhatók?

K. B.: Van egy riolittufa-bányánk, ami az 
agrárszektorra is termel. Elindultunk a 
zsákos talajjavító őrleményeknek, illetve 
dekor zúzaléknak az értékesítésével. Itt 
egy másfajta szemléletre van szükség az 
értékesítésben, ki kell építeni a viszont-
eladói hálózatot. Mindig kihívásokat rejt 
magában egy új terület felé nyitás, éppen 
ezért ezt még tanuljuk, de már most van-
nak pozitív visszajelzések.

M.: Manapság a nemzetközi Colason belül is fontos 

kérdéssé vált a fenntarthatóság és a környezetvé-

delem. Ebben hogyan látod az Északkő helyzetét?

K. B.: Úgy gondolom, ebben az Északkő 
élen jár. 2013-ban elhatároztuk, hogy a 
tállyai kőbánya öt nagy és látványos med-
dőhányójából kettőt rendbe rakunk, ezért 
felszínformákat alakítottunk ki, növénye-
ket ültettünk. Az UNESCO tájképvédelmi 
világörökségi környezetben az elképze-
lés 2015-re meg is valósult, amely során  
120 000 köbméter földmunkát végeztünk 
és több tízezer facsemetét, bokrot ültet-
tünk, illetve több hektáron füvesítettünk. 
Amikor 2019-ben új környezetvédelmi 
engedélyt szereztünk a tállyai kőbányára, 
már demonstrálni tudtuk, hogy mit teszünk 
a környezetért. Minden évben elvégezzük 
a védett madárfajok monitorozását, volt, 
hogy ornitológus szakértők segítségével 
uhufészkeket telepítettünk át a sárospa-
taki bányában egy olyan részre, ahol nem 
végzünk aktív tevékenységet. Azt gondo-

INTERVIEW WITH BOTOND KERTÉSZ

 Colas Északkő’s quarry and sales director 
discusses the prospects of Hungary’s quarrying 
industry and the company’s current situation.
Mozaik: Colas is celebrating a 30-year presence in 
Hungary that all started with the acquisition of Északkő 
Bányászati Kft. and subsequent foundation of Colas 
Északkő. Please provide some details about quarrying in 
general and Északkő’s position in the industry.
Botond Kertész:  Within the EU, a total of 15,000 
businesses operate on roughly 25,000 mining plots, 
putting the annual volume of extracted rock, gravel 
and sand – that is, raw materials for construction – at 
2.5-3 billion tonnes. Hungary’s share of this tends to 
fluctuate heavily, but it’s generally between 50 and 90 
million tonnes. Our so-called ‘golden age’ was around 
2005-2006, when production numbers surpassed 90 
million tonnes per year. We came close to this figure 
once again in 2019, which created great expectations 
for 2020. Ultimately, the Corona crisis brought about a  
10-15% slump, but we seem to be back on track in 2021.  
Északkő is engaged in the extraction of rock materials 
for construction, whereas Hungary is considered to be 
rich in gravel and sand. Typically, the share of stone 
quarrying is 15-25 million tonnes from the pie, which 
represents less than a third of total quarrying volumes. 
All facilities owned by Északkő extract volcanic rocks, 
accounting for 5-7 million tonnes of raw material 
production. Notably, the company is responsible for 40-
50% of volcanic rock extraction each year, which equals 
2-4% of Hungary’s total raw material output.
M.:  What sorts of changes have taken place in the past 
three decades? How do you see the development of 
Északkő in the past year?
B. K.:  When Északkő became the first Central European 
subsidiary of Colas in 1991, the new proprietor 
inherited rather obsolete technologies. Hungary in 
1980s was not exactly prosperous and, consequently, 
the modernisation of equipment fell through. The new 
owner didn’t claim any dividends for the first five years, 
and instead channelled everything into development. 
The first major upgrade took place in Recsk in 1993, 
and all the quarries followed in the modernisation 
effort step-by-step. Today, our team of dedicated 

professionals puts us in front of rival mining businesses. 
When Északkő hired me 15 years ago, just one person 
was dealing with all of the sales. We now have a seven-
person sales team, and we’ve acquired a new business 
attitude – partially on our own incentive, but also 
learning from French examples. It basically builds on 
the importance of person-to-person contacts: the key 
is to visit clients on a regular basis, explore the market, 
and form strong professional ties.
M.:  What does the future hold for Hungarian quarrying?
B. K.:  It’s hard to guess. On one hand, the act on 
mining was amended last year, and this gives the 
Hungarian state a pre-emption right to mining facilities 
and mining rights. Meanwhile – and this represents 
a major problem concerning the future of quarrying – 
expansion and the establishment of new mining plots 
have been made practically impossible, and mineral 
resources are running out quickly. 
M.:  And what about the future of Északkő?
B . K.:  In terms of conventional construction applications, 
the outlook is highly positive for the upcoming 1-3 years. 
No long-term predictions are available, however, and 
Hungary unfortunately lacks a good mineral resource 
strategy. When sizing up the production capacities for 
the new technology in Tállya, we calculated with the 
average numbers from the past 20-25 years, instead 
of 2-3-million-tonne annual production peaks. We’re 
fairly confident that the current year will shape up nicely 
with production and sales around 3 million tonnes, but 
this could range from anywhere between 2.8 and 3.5 
tonnes. Things are a lot less clear for the next year. 
M.: Have there any recent changes or developments in 
terms of sales? 
B .K.:  We have a rhyolite tuff quarry that also provides 
material for agricultural applications. We’ve also 
launched sales of bagged soil-improving grinds and 
decorative stone products. This calls for an entirely 
different sales approach, and building a retail network 
is key. Opening to a new area always has its challenges, 
and we’re still in the learning phase, but we already 
have some positive feedback.

áldozunk bányáink ásványvagyonának 
kutatására, másrészt három üzemünkben 
recycling tevékenységet is végzünk, amivel 
a primer ásványi nyersanyag-felhasználást 
csökkenteni tudjuk. 
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A Colas Alterra két frissen kinevezett területi igazgatójával a 
vezetővé válásról, a szakmai múltról beszélgettünk. Kérdeztük 
őket az Alterra erősségeiről és piaci helyzetéről is.

Farkas Zsolt építőmérnökként végzett 
a Kossuth Lajos Tudományegyetem 
Műszaki Főiskolai Karán Debrecenben.  
Az Alterrához 16 éve érkezett, kezdetben 
építésvezetőként, majd 3 évet területi 
főmérnökként dolgozott. A mélyépítés 
számos területén végzett irányítási fel-
adatokat. Területi igazgatóként legfonto-
sabb célja, hogy a cég szakmai elismert-
sége, kiváló hírneve és az építőiparban 
elfoglalt pozíciója erősödjön, forgalma 
a piaci lehetőségeket kihasználva növe-
kedjen.
Szegfű Zoltán 1998 óta dolgozik a Colas 
Alterránál, ahol művezetőként kezdte 
pályafutását. Az Ybl Miklós Műszaki Fő-
iskolát munka mellett végezte el. Jelen 
pozíciója betöltése előtt elsősorban a 
Dunántúli régióban irányított projek-
teket különböző pozíciókban. Területi 
igazgatóként fontos feladatának tekinti 
a megfelelő munkahelyi közeg és kom-
munikáció kialakítását. 

MOZAIK: Hogyan érkeztetek az Alterrához?

Farkas Zsolt: Mielőtt az Alterrához ke-
rültem, néhány évig a magasépítéssel 
foglalkozó saját cégemet vezettem.  
Az évek alatt kialakult szakmai és men-
tális berögződések miatt féltem attól, 
hogy egy ilyen nagy cégnél nem fogom 
tudni megtalálni a helyem. Ennek elle-
nére első pillanattól kezdve azt éreztem, 
hogy a vezetőim megbecsülik és díjazzák 
az általam képviselt hozzáállást szakmai 
és mentális szempontból egyaránt.

Szegfű Zoltán: Amikor még tanultam, ke-
zembe került egy kiadvány, amiben lát-
tam egy fényképet egy Alterrás munká-
ról. Ekkor még el sem tudtam képzelni, 
hogy egy ilyen nagy cégnél dolgozzak, 
sem azt, hogy egyszer ezeket a folya-
matokat saját szememmel fogom látni 
és felügyelni. Később jelentkeztem egy 
álláshirdetésre, így lettem művezető a 
cégnél. Még ma is rá tudok csodálkozni, 
hogy milyen sokféle tevékenységet vég-
zünk.

M.: A cégnél töltött évek alatt milyen fejlődésen 

mentetek keresztül szakmailag és vezetőként?

Sz. Z.:  Én ezt az életpályám íveként látom. 
Fiatalkoromban ácsok mellett dolgoz-
tam betanított munkásként, majd az Al-
terránál művezetőként jó érzés volt meg-
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tapasztalni, hogy az emberek hallgatnak 
rám, ugyanakkor ez a vezetői pozíció 
sok kihívást is tartogatott számomra. 
Ezeknek a kihívásoknak sikerült megfe-
lelnem, így lettem építésvezető, utána 
fő-építésvezető, majd területi főmérnök. 
Azt gondoltam, én területi főmérnökként 
fogok nyugdíjba menni. Nagy meglepe-
tés volt az igazgatói kinevezés. Az eddigi 
tapasztalataim alapján úgy érzem, hogy 
most is meg fogom ugrani azt a bizonyos 
lécet, ahogy eddig is tettem. 

F. Zs.:  Engem elsősorban szakmai ember-
nek tartottak, ez az a terület, ahol igazán 
elememben érzem magam. A szűkebb 
értelemben vett szakmai munka és irá-
nyítás mellett ugyanakkor a projektve-
zetői és a területi főmérnöki pozícióhoz 
is hozzátartozott a csapatszellem-épí-
tés és megfelelő delegálás fontossága. 
Saját magam részéről a legnagyobb 
fejlődést ezen a területen érzem azzal 
együtt, hogy az Alterránál töltött évek 
alatt a kollégákkal fantasztikus szakmai 
kihívásokat tudtunk sikerrel abszolválni.

M.: Hogyan tekintetek a területi igazgatói kine-

vezésre?

F. Zs.:  Úgy gondolom, hogy abban, hogy a 
vezérigazgató úr nekünk szavazott bizal-
mat, nagy szerepe van kettőnk együtt-
működő és megoldásközpontú kapcso-
latának. Teljesen eltérő személyiségek 
vagyunk, de arra még nem volt példa, 
hogy ne találtuk volna meg a közös han-
got, bármilyen összetett kérdésről volt is 
szó. Bízom abban, hogy a jövő számos 
kiemelt jelentőségű, nagy kihívást rejtő 
munkát tartogat számunkra. 

Sz. Z.:  A következő időszakban fontos 
szerepet kap az Alterra életében a két 
igazgatóság közti együttműködés. Ami-
kor mi egymással kommunikálunk, nem 
arról van szó, hogy mi a jó az egyik igaz-
gatóságnak és mi a jó a másiknak, ha-
nem ezen felül tudunk emelkedni és azt 
nézni, mi a jó az Alterrának. Szeretném, 
ha minden kolléga ezzel a szemlélettel 
dolgozna a saját pozíciójában.

M.: Hogyan élitek meg, hogy vezetőként egyre 

nagyobb felelősséget kell megosztanotok a kol-

légákkal?

Sz. Z.:  Számomra ez egy szokatlan fel-

adat volt, amelyet a vezetői előrelépés 
hozott. Egyrészt a delegálás képessége 
egy személyiségfejlődési folyamat is. 
Területi igazgatóként feladatom a stra-
tégiai döntések meghozatala is, így, ha 
benne maradnék a napi operatív tevé-
kenységekben, az az előbbi kárára vál-
na. Másrészt fontos a kollégákba vetett 
bizalom. Azt látom, hogy a kollégáim na-
gyon kompetensek szakmailag, így ez a 
bizalom már kialakult. Meggyőződésem, 
hogy csak akkor lehet hosszabb távon 
megfelelő minőségben ellátni bármilyen 
beosztást, ha figyelünk a rekreációra. Én 
ezt úgy valósítom meg, hogy most még 
jobban ügyelek a testedzésre és külön-
böző kreatív hobbijaim vannak. Javas-
lom is minden kollégámnak a szabadidő 
minőségi eltöltését.

F. Zs.:  Egyetértek Zolival abban, hogy ez 
egy személyiségfejlődési kérdés, ugyan-
akkor a kollégákkal együtt töltött idő, 
a közösen sikerre vitt munkák mennyi-
sége is döntő a delegálás kérdésében. 
A projektstábok összeállítása, a dele-
gálás folyamatos optimalizálása és az 
erőforrások legmegfelelőbb elosztása a 
főmérnökökkel karöltve az új feladatok 
elnyerése mellett az egyik legfontosabb 
feladatunk azért, hogy versenyképesek 
maradhassunk.

M.: Jelen pillanatban hogyan látjátok a saját 

mélyépítési területeteket?

Sz. Z.:  Az Alterra rugalmas cég, a profilja 
nagymértékben változott az elmúlt 20 
évben. Sokáig szinte kizárólag szenny-
vízvezetéket építettünk. Aztán elkezd-
tünk teljesen új területek felé nyitni. Biz-
tos vagyok benne, hogy a jövőben is be 
fognak jönni olyan új dolgok, amelyekre 
most még nem is gondolunk. Jelenleg 
egyre fokozottabban a közmű-rekonst-
rukció és a felszíni vizek elvezetése kerül 
előtérbe. 

F. Zs.:  A jövőt tekintve több olyan projekt 
elnyerése van kilátásban, amelyek meg-
határozhatják az Alterra következő éveit a 
szennyvizes ágazattól az általános közmű-
építésen át az energiaszektorig. Úgy gon-
dolom, mindenre pályáznunk kell, ahol az 
összetett mély- és magasépítési mérnöki 
feladatokban az Alterrában rejlő szakmai 
és innovatív tőke érvényesülni tud.

szöveg: Matejcsok Dorina
képek: Matejcsok Dorina
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M.:  Mi az Alterra erőssége?

Sz. Z.:  Az Alterra egy 70 éves cég, ez ma-
gával hoz olyan jellegű szakmaiságot, 
ami még évtizedekig kitart. Ezt minden-
ki tudja a piacon, és a tradíció kötelez 
minket, ezért érdemes velünk dolgozni. 
A minőségi munkavégzés, az innovatív 
problémamegoldás, a határidők tartása 
mind olyan pozitív tulajdonságok, ame-
lyek jellemzik az Alterrát, és ez adja igazi 
erőnket. Munkahelyként is jó választás 
az Alterra. Aki legalább középtávon gon-
dolkodik, az bátran építhet erre a cégre, 
nem kell féltenie a megélhetését.

F. Zs.:  A fő erősségünk az, hogy rendkí-
vül széles az a platform, ahol sikerrel 
tudunk pályázni és a feladat elnyerése 
esetén az adott munkát a megrendelő 
megelégedésével megvalósítani. Meg-
győződésem, hogy kevés olyan mély-

építési feladat van, amivel a kollégáink 
ne tudnának megbirkózni. Az a szellemi 
tőke, a lelkiismeretes hozzáállás és az 
az innovatív szellemiség, amit ők képvi-
selnek, pénzben nem mérhető óriási ér-
ték, amire a jövőben lehet és szeretnénk 
is építeni. 

M.: Eddigi pályafutásotok során mire vagytok a 

legbüszkébbek?

Sz. Z.:  Amikor idekerültem a céghez, 
az Alterra nagyon sok helyen jelen 
volt az országban, nem csak Buda-
pesten, Székesfehérváron és Gyön-
gyösön, mint most. Sok egység 
elkopott az évek alatt, de a székesfe-
hérvári egység megmaradt, ebben talán 
nekem is volt szerepem, és ez jó érzés.  
A dolog pikantériája, hogy a másik meg-
maradt vidéki egységgel, Gyöngyössel 
mostantól szintén együtt dolgozhatok. 

Büszke vagyok arra, hogy az Alterránál 
nemcsak szakmailag fejlődtem. Itt let-
tem ember. Előtte nyolc munkahelyem 
volt, ami eléggé szétdarabolta a szemé-
lyiségemet. Itt tudtam megmutatni ma-
gamnak, hogy le tudok tenni az asztalra 
nagyívű munkákat is.

F. Zs.:  A tisztelt és megbecsült kollégánk-
tól, Halász Tibortól átvett 11-es Főmér-
nökség az, amire a legbüszkébb vagyok. 
Volt szerencsém bő három éven át irá-
nyítani az egységet, s ez idő alatt szá-
mos őszinte emberi pillanatot és közös 
szakmai sikert élhettem át. A főmérnöki 
feladatok átadásával a pályafutásom-
nak ez a fantasztikus szakasza lezárult, 
de vigasztal az a biztos tudat, hogy Ma-
jor Szilvia főmérnök kinevezésével a csa-
pat a létező legjobb kezekbe került.

  Our conversation with the two newly-
appointed regional directors of Colas Alterra centred 
on their career paths and professional backgrounds. 
We were also curious about their take on Alterra’s 
strengths and market position.
Zsolt Farkas earned his civil engineering degree from 
Kossuth Lajos University in Debrecen. After joining 
Alterra 16 years ago, he initially worked as a site 
manager and then went on to become regional chief 
engineer. He has loads of experience in overseeing 
various subfields of the civil engineering sector. As 
regional director, he is focused on improving the 
company’s position and prestige, while boosting 
turnover as much as possible.
Zoltán Szegfű has been with Colas Alterra since 
1998. He graduated from the Ybl Miklós College 
of Technology while working as a foreman. Prior 
to obtaining his current position, he managed 
projects mainly in western Hungary. He believes 
that it is of key importance for a regional director to 
establish a proper workplace environment and good 
communication. 
Mozaik: What led you to Alterra?
Zsolt Farkas:  Before coming to Alterra, I ran my own 
building construction business for a couple of years. 
My professional and mental reflexes made me a 
bit concerned about being able to find my place at 
such a major firm – but these fears turned out to be 
unfounded. From the first moment, I clearly felt that 
my managers appreciated my approach to the job.
Zoltán Szegfű:   While still in school, I came across a 
publication with some photos of Alterra’s projects. 
Back then, I couldn’t even dream about working at 
such a company, let alone seeing these works with 
my own eyes or supervising them. Later on, I decided 
to apply for a job opening, and before I knew it I 
found myself at Alterra as a foreman. Even today, I’m 
sometimes amazed by how much we’ve managed to 
accomplish. 
M.:  How would you sum up your managerial progress over 
the years?
Z. Sz.: I see this as a part of my rather linear 
career path. In my early years, I worked alongside 
carpenters as an unskilled worker, then became a 
foreman at Alterra. I have to admit, it was nice to be 
in charge for a change. On the other hand, my first 
managerial position had its own challenges. I think 
I managed to cope with those challenges, which 
allowed me to step up and become a site manager, 
then chief site manager and regional chief engineer. 

I thought that I’d retire from that position, and being 
promoted to regional director came 
Zs. F.: I’ve always been more of a technical expert, 
and I’ve considered that to be my calling. Meanwhile, 
the project manager and regional chief engineer 
positions also came with team-building and 
delegation duties. As far as I’m concerned, I’ve 
grown a lot when it comes to these skills, and my 
colleagues and I have managed to tackle some mind-
blowing on-site challenges.
M.:  How do you feel about being selected for this position?
Zs. F.: In my opinion, being picked by our CEO had a 
lot to do with the cooperative and solution-oriented 
work relation between the two of us. We are two 
completely different personalities, but we have 
always managed to find the middle ground, without 
exception. I’m confident that the future holds several 
large-scale jobs in store for both of us.  
Z. Sz.: Going forward, cooperation between the 
two regional directorates will be indispensable 
in Alterra’s life. When we discuss things, we are 
always able to see beyond the interests of the two 
directorates, and Alterra’s interests always come 
first. I’d like all of my colleagues to pick up this 
approach, regardless of the positions they work in.
M.: How do you see the firm’s position on the civil 
engineering market?
Z. Sz.: Alterra is a highly flexible company, and 
consequently its portfolio has undergone a lot of 
changes in the past 20 years. We had been entirely 
focused on sewage lines for several years, and then 
we started welcoming new opportunities, and I’m 
sure we’ll find newer lines of business that no one 
has thought of before. Nowadays, there’s a growing 
emphasis on utility reconstruction and surface 
drainage works. 
Zs. F.:  From sewage works to general utility 
construction and the energy sector, we have our 
eyes on some projects that have the potential to 
define Alterra’s next few years. We have to go ahead 
with all of the bids where Alterra’s innovative spirit 
can give us an edge.
M.:  What are Alterra’s strengths?
Z. Sz.:  Alterra’s 70-year history ensures a genuine 
level of expertise that runs through generations. 
Everyone on the market is aware of this. The 
excellent quality of work, the innovative ways 
of overcoming problems, and the ability to keep 
deadlines are all positive traits of the company, and 
we can surely build on this. Alterra is also a great 
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place to work, and applicants with at least a medium-
term perspective can count on us for good job security.
Zs. F.: Our main strength is that we can manage 
successful bids in a wide range of fields, and we are 
capable of completing projects that really satisfy our 
clients. I can’t think of any civil engineering job that’s 
beyond the competence of our staff. The human 
capital, the devotion and the innovative spirit they 
represent cannot be valued in money, and our hope is 
to make the most of this advantage. 
M.: What are you most proud of in your careers up to this 
point?
Z. Sz.: When the company hired me, Alterra had 
several business units around Hungary. Many of 
them have since disappeared, but the one located at 
Székesfehérvár managed to stick around, and I had a 
role in that, which is great. I’m proud that I managed to 
grow here in many ways, and not only professionally. I 
had eight different jobs before joining Alterra, which 
prevented me from really excelling. Here, I could really 
prove myself by coming through with large-scale jobs.
Zs. F.: I take a lot of pride in the appreciation and 
recognition coming from my colleagues, but I also have 
to mention Chief Engineering Unit 11, which I took over 
from Tibor Halász. I had the fortune of heading that 
business unit for over three years, and we shared a 
lot of triumphs and great moments. As I hand over 
the duties of chief engineer, this fantastic stage of my 
life is coming to an end, but it’s reassuring to know 
that the new chief engineer, Szilvia Major, is the best 
possible candidate to take over my old position.

farkas Zsolt

szegfű zoltán
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ben van valami olyan momentum, ami 
kiemelhető, és amire büszke lehet az 
ember. Vannak például olyan projektek, 
amelyekre azért tudok büszke lenni, 
mert a kollégák komoly innovatív teljesít-
ményt és erőfeszítést nyújtottak közben. 

M.: Hogyan élted meg a vezérigazgatói kinevezé-

sed? Lehetőségként vagy kihívásként tekintesz 

rá?

P. A.: Kihívás és felelősség is egyben. Fe-
lelősség a közel 200 ember iránt, aki 
az Alterránál dolgozik, ami gyakorlatilag 
200 családot is jelent. Ugyanakkor fe-
lelősség a cégcsoport és a tulajdonos 
irányába is.

M.: Mi a filozófiád az emberek vezetésével  

kapcsolatban?

P. A.: Én azt érzem, a kollégák részéről 
megvan a bizalom irányomban. Ugyan-
ezt érzem a Colas-menedzsment részé-
ről is. Amíg ezt a bizalmat érzem minden 
irányból, addig tudom ezt a munkát kellő 
hittel és felelősséggel végezni. A közvet-
len vezető kollégáim is mellém álltak, 
látom azt, hogy ők is mennyi energiát 
tesznek bele, hogy az átalakulások mi-
nél gördülékenyebben menjenek végbe.

M.: Mik a jelenlegi legfontosabb szervezeti vál-

tozások?

P. A.: Nemcsak vezérigazgató-váltáson 
esik át most az Alterra, hanem egyéb 
olyan kardinális változások is történtek 
a vezetői pozíciókat tekintve, amelyek 
kérdéseket vethetnek fel és hathatnak 
a morálra. Ezt az új, vezető pozícióba 
kerülő kollégákkal és a területi igazgató 
kollégákkal közösen eldöntve azzal te-
téztük még, hogy bizonyos folyamatokat 
és rendszereket szeretnénk frissíteni, 
más megvilágításba helyezni. Az volt a 
kérdés, hogy ezt gyorsan, egy nagyobb 
lépésben vagy inkább hosszabb idősza-
kon keresztül, kisebb lépésekben te-
gyük meg. Úgy döntöttünk, hogy inkább 
többletenergiát és áldozatot hozva, két-
három hónapos időszak alatt próbáljuk 
ezeket a rendszereket megreformálni, 
hatékonyabbá tenni. Ennek eredménye-
képpen kialakult egy központi vállalkozá-
si igazgatóság Egri Sándor vezetésével. 

A Colas Alterra újonnan kinevezett vezérigazgatójával az utóbbi 
időszak kihívásairól és a jövő lehetőségeiről beszélgettünk. 
Emellett az Alterránál történő legfontosabb szervezeti változá-
sokról is kérdeztük.

INTERJÚ 
Piukovics Antallal

Piukovics Antal 2006-ban végzett a 
Bolyai János Katonai Műszaki Főis-
kola építőmérnök szakán, mélyépítő 
szakirányon. 2006 és 2017 között a 
SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.-nél 
dolgozott, ahonnan üzletágigazgató-
helyettesként távozott. A Colas Alterra 
közmű-igazgatóságához 2017 szep-
temberében csatlakozott mint területi 
igazgató. Ezt a posztot töltötte be 2021 
márciusáig, vezérigazgatói kinevezéséig. 

MOZAIK: Mikor találkoztál először a Colasszal?

Piukovics Antal: A SADE-Magyaroszág Kft.-
nél töltött évek alatt találkoztam először 
a Colasszal, az első közös metszéspont 
a Budapesti Központi Szennyvíztisztító 
Telephez tartozó csepeli felvezetés kivi-
telezése volt. Utána is folyamatosan vol-
tak visszatérő alkalmak, amikor együtt 
dolgoztunk, és eközben is folyamatosan 
tartottuk a kapcsolatot a Colasos kollé-
gákkal. 
2017 nyarán pár hónap erejéig a kivite-
lezésből átkerültem a beruházói oldalra, 
ebben a rövid időszakban hozott össze 
az élet Görbedi Lászlóval, akivel akkori-
ban sokat beszélgettünk az Alterráról és 
arról, ő hogyan szeretné működtetni a 
céget. Ez olyan motivációt adott nekem, 
ami miatt úgy döntöttem, visszatérek a 
kivitelezésbe, és ezt soha nem bántam 
meg. 

M.: Ez volt 2017-ben. Milyen projektek kerültek a 

vezetésed alá a kezdetekkor a Colasnál?

P. A.: Az Alterra 2017 nyarán szerződte az 
első nagy projektjét a Nemzeti Fejleszté-
si Programirodával, a KEHOP keretében 
megvalósuló szennyvíztisztító és háló-
zatépítési projektre, majd ez év decem-
berében szerződtük a másodikat. Ez a 
két munka hosszú időre biztosította a 
közmű-igazgatóság működésének alap-
jait. Ezzel párhuzamosan zajlott a Város-
ligetben is egy nagyobb projektünk, és 
több kisebb projekt is elindult a 2017-es 
év végén. 

M.: A projektek közül mire vagy a legbüszkébb?

P. A.: Igazából minden egyes projektre 
büszke vagyok, nem teszek különbsé-
get a munkák között, mert mindegyik-

Korábban ez úgy működött, hogy három 
vállalkozási főmérnökség volt, egy a köz-
ponti igazgatóságon, kettő pedig a két 
területi igazgatóságon, ők most egy szer-
vezeti egység alá integrálódtak. A két te-
rületi igazgatóság gazdasági egységeit 
is összevontuk. Jelenleg is zajlik ezeken 
belül a folyamatok egységesítése. A két 
területi igazgatóság más-más szisztéma 
szerint zárta eddig a hónapokat, ezeket 
egy közös platformra hozzuk, biztosítva 
a könnyű áttekinthetőséget és az egyfor-
ma gondolkodást. 

M.: Mi a legfőbb célja ezeknek az átalakítások-

nak?

P. A.: Az, hogy hatékonyabbak legyünk, 
így jobb piaci pozíciót tudjunk felvenni. 
Ezenkívül azt szeretném, hogy a feles-
leges folyamatokat megszüntessük, de 
a legnagyobb feladat megváltoztatni a 
hosszú évek alatt berögzült rutin folya-
matokat. 

M.: A piacot tekintve tervben van-e nyitás új terü-

let felé a jövőben?

P. A.:  Természetesen keressük a piacon 
az új partnereket és a velük való együtt-
működési lehetőséget, de fontosnak 
tartom, hogy a már ismert, de kevésbé 
kihasznált területekben rejlő lehetősé-
get próbáljuk meg kiaknázni. Az egyik 
ezek közül a szorosabb együttműködés 
a Colas többi leányvállalatával, így az 
Alterránál végbemenő változások ezt is 
célozzák. A cégcsoporton belüli együtt-
működés nagy előnyünk lehet a verseny-
társakkal szemben. A másik irány, ahol 
erősödnünk kell, az a magánberuházá-
sok területe. Ez egy nagyon árérzékeny 
piac, amin megpróbálunk folyamatosan 
jelen lenni, de sok kihívást rejt. Ahhoz, 
hogy itt versenyképesek legyünk, az kell, 
hogy legyenek hosszú távú, stabil mun-
káink, amelyek az általános költségein-
ket tudják fedezni. 

M.: Hogyan látod a Colas magyarországi cégcso-

porton belül az Alterrát?

P. A.: Mindig igyekeztem nyitottan 
kommunikálni mindenkivel, ez a leg-
eredményesebb, ezt követem a me-
nedzsmentkapcsolatokban is. Ennek 
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köszönhetően mindenki részéről meg-
kapom a kellő támogatást és segít-
séget, amiért nagyon hálás vagyok.  
A változásokkal párhuzamosan a buda-
örsi telephelyen is elindult egy fejlesz-
tés, ami szeptember végén fejeződik be. 
Ez is annak köszönhető, hogy érezzük 
a holding kiemelkedő támogatását irá-
nyunkban. 

M.: Milyen fejlesztések várhatók?

P. A.: A budaörsi telephely hatalmas terü-
lettel rendelkező létesítmény. Két iroda-
házunk volt, ezek kihasználtsága nem 
volt megfelelő, mert az év jelentős ré-
szében a kollégák a munkaterületen tar-
tózkodnak. Célszerűnek tartottuk, hogy 
a két igazgatóság egy épületbe kerüljön. 
Ehhez jött hozzá, hogy a Közlekedés-
építőnek is szüksége volt egy épületre, 
amit így biztosítani tudtunk. Valamint a 
Technológiai Igazgatóság is szeretett 
volna egy új betonlabort létesíteni, erre 
szintén megvolt az infrastrukturális lehe-
tőség Budaörsön. A fejlesztések keretén 
belül megvalósul az épületek energetikai 
korszerűsítése, felújítása is. 

M.: A jövőt tekintve mi az, amit a kollégáknak 

üzennél?

P. A.: Egy fontos dolgot szeretnék kiemel-
ni. Az Alterra régi múltra visszatekintő 
cég, ahol mindig jelen volt a kivitelezés-
ben az innovatív gondolkodás a kollégák 
részéről. Azt gondolom, hogy ez egy na-
gyon fontos és jó képesség, amit meg 
kell őrizni és tovább kell vinni. Ugyanak-
kor legalább ennyire fontosnak tartom 
azt is, hogy a kollégák gondolkodásmód-
ját, motivációját és felelősségérzetét is 
fejlesszük. Ez nem megy egyik napról a 
másikra, rengeteg energiát igényel min-
denki részéről, de én hiszek abban, hogy 
eredményre fog vezetni.

  Recent challenges, future opportunities 
and other topics came up during our interview 
with the newly-appointed CEO of Colas Alterra. We 
also asked him about the most important changes 
affecting the company’s organisation.
Antal Piukovics earned his civil engineering degree 
in 2006 from Bolyai János Military Technical 
College. Between 2006 and 2017, he was employed 
by SADE-Magyarország Mélyépítő Kft., where he 
quickly come up through the ranks to become 
deputy branch manager. He joined Colas Alterra 
as one of the Public Utility Directorate’s regional 
directors in September 2017, and had worked in 
this position until his promotion to CEO this March. 
Mozaik: When did you first get in contact with Colas?
Antal Piukovics: During my time at SADE-
Magyaroszág, we worked side-by-side on the Csepel 
uplink to the Budapest Central Sewage Treatment 
Plant. After that, we repeatedly joined forces to 
tackle certain projects, and we had a good working 
relationship with colleagues at Colas. 
For a few months in the summer of 2017, I took a 
short gig in the property investment business, and I 
happened to meet László Görbedi during this period. 
We often talked about Alterra and how he wanted 
to run the company. He gave me the motivation 
to return to the construction side, and I’ve never 
regretted the decision. 
M.: That was in 2017. What sort of projects did you 
oversee after joining Colas?
A.P.:  Alterra secured its first major project with the 
National Development Office for treatment plant 
and network construction works in the summer of 
2017, which was followed by a second project in 
December that same year. These two jobs provided 
the Utility Directorate with plenty to do for a long 
time. Meanwhile, we pursued a large-scale project 
in the Városliget area of Budapest, and we also 
kicked off a number of smaller jobs in late 2017.
M.:  What does your CEO appointment mean in terms of 
being a challenge and opportunity? 
A.P.:  It’s a mixture of both, really. I have immense 
responsibility towards the 200 people working 
at Alterra, which means 200 families as well. At 
the same time, I’m liable to the Group and the 
proprietors.
M.: How would you describe your management 
philosophy?
A.P.: I definitely feel that my colleagues trust me, 

and the same goes for the Colas management. As 
long as I have this faith from both sides, I will have 
the commitment and devotion to fulfil my duties. 
Fortunately, my colleagues in the management also 
stand by me, and I see how much energy they put 
into making the current transformations smoother.
M.:  Since we are talking transformation, what are some 
of the key changes taking place in the organisation?
A.P.: Besides having a new CEO, Alterra is going 
through important changes in management 
that could give rise to some speculation and 
affect morale. Added to this, we agreed with new 
managerial colleagues and regional directors to 
update and rethink certain systems and procedures. 
We had to decide whether to go through with this 
swiftly in one big step, or to take smaller steps that 
drag out over a longer period of time. After much 
consideration, we opted for putting in the extra 
effort and implementing the reforms within a two 
or three-month period to enhance effectiveness. 
As a result, we now have a new central price-study 
directorate headed by Sándor Egri. We used to 
have similar departments at various organisational 
levels, but these have now been integrated into a 
single unit. In similar fashion, we are merging the 
financial units of the two regional directorates, and 
we’re not quite finished with the standardising of 
related procedures. The two regional directorates 
used different systems to close each month, and 
we’re currently establishing an identical platform to 
ensure a high degree of transparency and a uniform 
way of thinking. 
M.:  What is the primary goal of these changes?
A.P.: One is to become more efficient, which 
should enable us to assume a better position on 
the market. In addition, I would like to get rid of 
unnecessary procedures, but changing processes 
that have become routine through the years is a 
tough nut to crack. 
M.: Considering the market, are there plans to open to 
new lines of business?
A.P.: We’re certainly looking for new partners on the 
market and opportunities to cooperate. However, I 
see plenty of untapped potential in connection with 
fields we have already mastered, and capitalising 
on these is also key. Closer cooperation with 
other Colas subsidiaries is definitely one of these 
opportunities. After all, collaboration within the 
Group could be a huge advantage in the race to edge 
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out competitors. We’ll also have to improve our game 
when it comes to private investments: this market 
is very cost-sensitive, and we’re trying to maintain a 
presence in it, but that’s far from easy to do. In order 
to be competitive, we need to have a background with 
solid, long-term jobs that can cover our general costs.
M.: Where do you see Alterra’s place within the Hungarian 
Colas Group?
A.P.: I have always believed in open communication 
with everyone, and other managers are no exception. 
As a result, I’m receiving ample backing and 
assistance from everyone, and am truly grateful for 
that. Alongside these transformations, we’ve started 
developing our Budaörs premises, and that project will 
come to a close in September. We can attribute this 
success as well to the holding company’s constant 
support. 
M.: Could you give us some details about this project?
A.P.: Our Budaörs site is spread out over a vast area. 
We had two office buildings that were largely unused, 
as colleagues spend most of the year out on the job 
site. In a logical move, the two directorates were 
brought under one roof. As a further advantage, we 
could provide Colas Közlekedésépítő with a building 
they needed. The Technology Directorate also 
wished to set up a new concrete laboratory, and the 
infrastructural background was given in Budaörs. In 
addition, the development also entails renovation of 
the buildings and improving their energy efficiency. 
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így tíz év alatt eszközpótlásra, meg-
újításra nem volt anyagi lehetősége a 
cégnek. Ezen túlmenően jelentős hitele 
is volt a cégnek, hiszen a tállyai üzem-
ben a 80-as évek derekán egy elavult 
kötélpályarendszert kiváltó 2 kilométer 
hosszú szállítószalagot építettünk, épí-
tettek elődjeim, és annak hiteleit még 

fizetni kellett. Lényeges volt, hogy a 
privatizáció kapcsán tőkeemelés jöjjön 
létre. Három cég pályázott a vagyonügy-
nökség kiírását követően, az osztrák 
Bauholding, a Hamberger és a Colas. 
150 millió forintos törzstőkeemelésre 
került sor, aminek következtében megin-
dulhatott bizonyos eszközök, szállító jár-

művek, kotrógépek, törők, osztályozók 
felújítása, pótlása. Az is nagy segítség 
volt, hogy a Colastól érkezett műszaki 
szakember segítette a munkánkat. Har-
minc év sok változást jelentett.

M.: Hogyan fogadták akkoriban a cégnél dolgo-

zók a tulajdonosváltást? 

Id. Cs. Z.:  Örömmel fogadták, amiben nagy 
szerepe volt a szakszervezet és a gazda-
ságvezetés közötti kiváló kapcsolatnak 
is. 1989-ben mélyponton voltunk, 700 
fő körül volt a létszám, átálltunk a 32 
órás munkahétre. Tehát mindenki 20 
százalékkal kevesebbet dolgozott 20 
százalékkal kevesebb fizetésért, hogy 
ne kelljen elbocsátani még több embert. 
Amikor már konszolidálódott a helyzet, a 
Colas belépése után nyereségesek vol-
tunk, hoztuk a tulajdonosi elvárásokat. 

M.:  Hogyan láttad a céget, amikor idekerültél?

Ifj. Cs. Z.:  Amikor az Északkőhöz kerül-
tem, akkor már volt néhány Colasos év 
a hátam mögött, hiszen öt évet töltöt-
tem Mauritiuson a Transinvest leány-
vállalatánál. Amikor megfogalmazódott 
bennem a hazatérés gondolata, szeren-
csémre épp akkor indult a Hamberger 
magyarországi üzletrészeinek (EGÚT Rt., 
Debmut Rt. és PESTKŐ Kft.) megvásár-
lása, mellyel a Colas hazai autópálya-
építési projektekbe is belépett. Nekem 
az 1996-os magyarországi hazatérés 
után az első munkalehetőség az M5-ös 
autópálya kecskeméti elkerülőjén adó-
dott, ami akkoriban a Colas legnagyobb 
munkájának számított. A projekt befe-
jezése után, 1998. január 1-jétől jöhet-
tem a Colas Északkőhöz, ahol a kollé-
gák ismerősök voltak számomra, hiszen 
gyerekkoromban sok időt töltöttem az 
Északkő rendezvényein. Már Mauritiu-
son láttam, hogy egy ilyen nagy cég mű-
ködésében fontos a hatékonyság, a tel-
jesítményorientáltság, az újdonságokra 
való nyitottság és a tulajdonosi elvárá-
soknak való megfelelés. Régen jóval 
nagyobb létszámban, kevésbé korszerű 
technikai eszközökkel, az akkori környe-
zetben kellett megfelelni ezeknek a ki-
hívásoknak. Az eszközök folyamatosan 
fejlődnek, és ez lehetővé teszi azt, hogy 
létszámban minél kevesebben, de annál 
hatékonyabban és eredményesebben 
tudjunk dolgozni.

szöveg: Matejcsok Dorina
képek: Nagy Balázs

30 év és ami mögötte van

MOZAIK: Milyen volt az Északkő abban az időszak-

ban, amikor a tulajdonosváltás történt?

Id. Cseh Zoltán: A tulajdonosváltást meg-
előzően az Északkő berendezései tech-
nikailag eléggé elavultak voltak, hiszen 
1980-ban kezdődött egy igénycsökke-
nés, kevesebb útépítés volt, kevesebb 
vízépítési követ tudtunk értékesíteni, és

1991. május 29-én a francia Colas többségi tulajdonrészt vásárolt az Északkő Bányászati 
Kft.-ben. A létrejött társaság Colas Északkő Bányászati Kft. néven kezdte meg működé-
sét, és indította el 30 évvel ezelőtt a Colas magyarországi történetét. 
A jeles évforduló alkalmából a múltról, a jelenről és a jövőről is beszélgettünk. Ki tudná 
hitelesebben bemutatni ezt a három dimenziót, mint beszélgetőpartnereink, a Colas 
Északkő korábbi ügyvezetője Cseh Zoltán, akit pozíciójában fia, Cseh Zoltán követett, 
akinek már fiai, Cseh Adrián és Cseh Krisztián is az Északkő csapatát erősítik.

M.: Mi volt az Északkő erőssége, ami lehetővé 

tette a piaci környezethez való sikeres alkal-

mazkodást?

Ifj. Cs. Z.:   Én kiemelném azt a kollektí-
vát, ami szakmaiságával és lojalitásával 
hozzájárult és hozzájárul mind a mai na-
pig ahhoz, hogy eredményesen tudjunk 
dolgozni. Továbbá mindig odafigyeltünk 
a partnerkapcsolatainkban arra, hogy 
mi magunk megbízható beszállítók le-
gyünk. Nemzetközi cégcsoport tagjai 
vagyunk, mindig is megvolt a nyitottság 
és szakmai segítség a francia kollégák 
részéről, ami szintén elősegítette társa-
ságunk fejlődését.

M.: Mik voltak a cég korábbi szervezeti értékei?

Id. Cs. Z.:  Főként a családiasság, az, hogy 
megvolt az embereknek a szabadsága, 
önállósága, véleménynyilvánítási lehe-
tősége és egymás tisztelete. Azt hiszem, 
hogy az emberek biztonságban érezték 
magukat, volt munkájuk, tudtak dolgoz-
ni, és tisztességesen meg voltak fizetve. 

M.: Hogyan tudott ez a családias közeg fennma-

radni a nagyvállalati környezetben?

Ifj. Cs. Z.:   A telephelyek, üzemek több-
nyire kisebb településeken működnek. 
Kistelepülési környezetben szívesen 
jönnek hozzánk munkavállalók, akik 
megbízható céget keresnek. Sokszor a 
szülők biztatják a pályaválasztás előtt 
álló gyermeküket a nálunk jellemző 
szakmák elsajátítására vagy a mérnöki 
pályára, mert az átlaghoz képest jobb 
lehetőséget kínálunk munkakörnyeze-
tünkben. Mi pedig szívesen fogadunk 
olyan pályakezdőket és tapasztalattal 
bíró munkakeresőket, akiknek valami-
lyen személyes kötődésük van a cég-
hez vagy valamely telephelyünknek, 
bányánknak helyet adó településhez, ily 
módon ez a hagyomány folytatódik.

Id. Cs. Z.: Hogy maradjunk a saját házunk 
táján, engem örömmel tölt el az, hogy a 
két nagyobb unokám, Adrián és Kriszti-
án is már a csapat tagjai.

M.: Milyen új területek váltak fontossá az el-

múlt években?

Ifj. Cs. Z.:   Az elmúlt évtizedekhez képest 
jóval tudatosabban állunk mindannyian 
például a környezetvédelemhez, nem 

csak a szakmában, de mindennapjaink-
ban is. A környezetvédelem, a munka-
egészségügy, a balesetvédelem mind-
mind felértékelődnek, mert fontosabb 
lett az emberi egészség és a környeze-
tünk védelme. Ez jogszabályokban, tu-
lajdonosi szándékokban, stratégiákban 
egyaránt megjelenik. Olyan vállalkozás-
ként, amely a természeti erőforrások 
közül az ásványi nyersanyagokat bá-
nyászati technológiával termeli ki, majd 
dolgozza fel és kínálja a felhasználóipar-
nak, ezen területek példamutató kezelé-
se kiemelten fontos. 

Id. Cs. Z.: A kezdetekkor még nem készül-
tek környezetvédelmi hatástanulmá-
nyok, nem is volt ilyen előírás. Ma már 
ezt nagyon komolyan kell venni, ez so-
kat változott az elmúlt időszakban.

M.: Hogyan változott az elmúlt évtizedek alatt 

Magyarországon a kőbányászat? 

Id. Cs. Z.:  Harminc év alatt az engedélyezte-
tési struktúra rendkívül sokat változott. 
Például hosszú időn keresztül ötévente 
műszaki üzemi tervet kellett készíteni a 
cégeknek és benyújtani a bányakapitány-
ságoknak. A bányakapitányság körbe-
küldte a hatóságok felé, és begyűjtötte az 
észrevételeket. Ez fokozatosan megszűnt. 
Ma a cégeknek kell felkeresniük ezeket a 
hatóságokat, és utána készítik el a mű-
szaki üzemi tervet. Akkoriban a bányaka-
pitányság gazdája volt a bányáknak.
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mélyében volt egy megbízható szakmai 
támaszom, aki szükség esetén ellátott 
tanácsokkal.
A tulajdonostól, munkavállalóktól, meg-
rendelőktől, hatóságoktól, audit szerve-
zetektől, vállalkozói szakmai körünkből, 
telephelyeink hatósugarában lévő lakos-
sági környezetünkből érkező valamennyi 
pozitív visszacsatolásra büszke vagyok, 
és osztozom kollégáimmal ezen sikere-
ken. Úgy vélem, egyéni elismeréseinket 
is jelentős mértékben kiváló szakem-
bergárdánk és kollektívánk mindennapi 
lelkiismeretes munkája és együttműkö-
dése alapozza meg. 

M.: Az elmúlt évtizedek tapasztalataiból mi lenne 

az üzenet a jövő generációjának?

Ifj. Cs. Z.: Kitartás, türelem, szakmai nyi-
tottság…

Id. Cs. Z.: …és alkalmazkodás!

Adrián 2 éve dolgozik az Északkőnél, 
automatizálási villamosmérnökként sze-
repet vállal az üzemek termeléséhez 
kapcsolódó folyamatirányítási fejleszté-
sekben, az EIR rendszer koordinálásában 
és az energetikai kimutatások vezetésé-
ben. Krisztián ebben az évben kezdett a 

M.: Mi a legnagyobb büszkeség az Északkő vezeté-

sével töltött időszakból?

Id. Cs. Z.: Az itt töltött évek alatt két alka-
lommal is átvehettem a Colas emlékér-
met az elért eredményeinkért. Büszke 
voltam a munkatársaimra, akikkel le-
hetőségem volt elérni ezeket a szakmai 
sikereket. Egy másik meghatározó ese-
mény a 2006-os elköszönő és avató 
ünnepség, ahol készült egy fénykép is, 
amin hárman állunk Alain Dupont-nal, a 
francia Colas akkori elnök-vezérigazgató-
jával. Büszke voltam, hogy a fiam mellett 
döntött a Colas.

Ifj. Cs. Z.: Számomra nagyon meghatározó 
volt a Mauritiuson eltöltött néhány év, 
ami rengeteg lehetőséget, tudást és ta-
pasztalatot adott. Mindezek nagyban se-
gítették a hazatérésem utáni munkakez-
dést. Kezdő ügyvezetőként szerencsés 
helyzetben voltam, hiszen elődöm sze-

alakulását – addig az Északkő közvetle-
nül Párizsba riportolt. 

M.: Mi az Északkő jövője?

Ifj. Cs. Z.: Jelentős esemény az életünkben 
a tállyai beruházás. Új technológiát épí-
tünk, gyakorlatilag egy 90 éves technoló-
giai sémát számolunk fel. Ezzel a beruhá-
zással a településen lévő feldolgozóüzem 
megszűnik, amint beüzemelésre kerül 
a bánya területén lévő új üzem. Ez az 
Északkő eddigi történetének legnagyobb 
projektje, amelynek köszönhetően a jövő-
ben kevésbé terheljük majd a települési 
környezetet. 

Id. Cs. Z.: A beruházás nagyságát szeret-
ném érzékeltetni azzal, hogy míg 1991 és 
2006 között összesen 4,5 milliárd forintot 
ruháztunk be, most csak ennek a beruhá-
zásnak a forrásigénye több mint 4,5 milli-
árd forint. Ez óriási lépés.

Ifj. Cs. Z.: Az tény, hogy mind a felügyeleti 
rendszer, mind az intézményi háttér so-
kat változott az eltelt harminc év alatt. 
Átalakulóban van a rendszerváltás óta 
ez a terület, és bár szándék van rá, még 
nem sikerült kialakítani azt a jogszabályi 
környezetet és az azt működtető hátte-
ret, amely a természeti erőforrásoknak 
ezen típusával a lehetséges másod-
nyersanyag-erőforrásokat is figyelembe 
véve hatékonyan gazdálkodna. 

M.: Hogyan alakult az Északkő szerepe a Colas 

magyarországi cégcsoporton belül?

Ifj. Cs. Z.: A Colas Északkő 1991-ben a 
cégcsoport első vállalkozása volt a kö-
zép-kelet-európai régióban. Utána jött a 
Sorocam Romániában, majd 1992-ben 
az Alterra, és így épült tovább. 2005 kör-
nyékén a holding szerepét egyre inkább 
betöltő Colas Hungária épülése magával 
hozta egy másfajta működési modell ki-

tállyai bánya, 60-as évek

tállyai bánya, 2020

A képen balról jobbra Cseh Krisztián, ifj. Cseh Zoltán, id. Cseh Zoltán, Cseh Adrián

tállyai bánya, 2014
cégnél dolgozni mint gépészmérnök, és 
úgy gondolja, hogy pályakezdő mérnök-
ként jobb helyen nem is lehetne, hiszen 
hol tanulhatná meg az ember a legjob-
ban a fegyelmezettség és a szabályok 
betartásának fontosságát, ha nem egy 
bányában?

M.: Hogyan élitek meg, hogy egy olyan cégnél dol-

goztok, ahol a felmenőitek is dolgoztak, dolgoz-

nak?

Cseh Adrián:  Részemről megtiszteltetés-
ként és persze nagy felelősségként élem 
meg, hogy nagyszüleim és édesapám 
után én is az Északkő munkavállalója 
lehetek. Mivel nagypapám, majd utána 
pedig édesapám ráadásul vezetője is a 
vállalatnak, így még inkább kötelessé-
gemnek érzem, hogy tudásomhoz mér-
ten a lehető legtöbbet tegyek hozzá az 
Északkő működéséhez. 

Cseh Krisztián: Gyerekkoromban többször 
is elkísértem édesapámat a bányába 
egy-egy robbantásra, és csodálva figyel-
tem, ahogy a kijelölt falrészek a földre 
hullottak a robbantást követően, vagy 
ahogy a monumentális gépek közleked-
tek. Hatalmas élmény volt. Nagyapa 
pedig sok történetet mesélt, hogy az ő 

idejében hogyan is zajlottak ezek a mun-
kálatok a bányában. Ezek miatt valame-
lyest kötődik is az ember már a céghez, 
főleg, ha a saját példaképei vezették és 
vezetik azt.

M.: Hogyan látjátok a jövőtöket a Colasnál?

Cs. A.: Az automatizálási és az energetikai 
ismereteimet szeretném tovább bővíteni, 
a bányák működését pedig még inkább 
megismerni. Bízom benne, hogy mun-
kámmal hozzá tudok járulni a társaság 
céljainak megvalósításához, hatékony-
ságának további javításához, és elődje-
imhez hasonlóan hosszú távon fontos 
szereplője lehetek az Északkőnek.

Cs. K.: Jelenleg azon dolgozom, hogy még 
közelebbről megismerkedjek a bányá-
szattal, így a jelenleg is zajló mesterkép-
zésemet is eszerint választottam meg, 
melyet a Miskolci Egyetemen a bánya- és 
geotechnikai mérnöki képzésen végzem. 
A jövőt itt, Tokaj-Hegyalján képzelem el, 
örülnék, ha a cég alkalmazásában ma-
radhatnék még nagyon-nagyon hosszú 
ideig és tovább vihetném – akár a bá-
tyámmal együtt – a Cseh nevet a cég 
életében.
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  Colas Hungary turns 30 this year, and it 
all began with Északkő. To commemorate this 
occasion, we invited CEO Zoltán Cseh for an 
interview – together with his father and sons.
On 29 May 1991, French company Colas acquired 
a majority share in Északkő Bányászati Kft. The 
new firm began its 30-year history in Hungary by 
operating as Colas Északkő Bányászati Kft.  To 
celebrate this remarkable jubilee, we discussed 
questions about the past and future with current 
CEO Zoltán Cseh, along with his father – a former 
CEO who spent 40 years with the company, starting 
in 1966. 
Mozaik: What was Északkő like at the time of the 
acquisition?
Zoltán Cseh Sr.: Prior to the change in ownership, 
the equipment of Északkő was rather outdated, 
as demand started to decline around 1980. With 
roadworks running out, we sold fewer aggregates, 
so replacing or modernising the machinery was 
out of the question, due to insufficient funds. To 
make matters worse, we had a loan to repay. We 
had installed a 2-km-long conveyor-belt system in 
Tállya to replace the old cableway in the mid-‘80s, 
so it was essential to raise the needed capital 
through privatisation. Ultimately, three companies 
submitted their bids: Austrian Bauholding, 
Hamberger, and Colas. Raising equity capital by 
HUF 150 million paved the way for replacing or 
overhauling the most worn-out machines, vehicles, 
excavators, crushers and screens. Colas also 
provided a technical expert to help us out in the 
beginning. The past 30 years have brought a lot 
of changes.
M.: What was the employees’ reaction to the change in 
ownership? 
Z. Cs. Sr.:   They were glad, and the excellent 
relationship between the trade union and 
management had a lot to do with that. We hit an all-
time low in 1989: our headcount was around 700, 
and we had to shift to 32-hour weeks, meaning 
that everyone worked 20% less and earned 20% 

less just to avoid letting more people go. Once we 
turned the corner, we started generating a profit 
with the backing of Colas and managed to meet the 
proprietor’s expectations. 
M.:  What were your initial impressions of the company?
Z. Cs. Jr.: When I came to Északkő, I’d already 
been with Colas for a couple of years. I spent 
half a decade on Mauritius, at a subsidiary called 
Transinvest. Fortunately, Colas started to acquire 
the Hungarian interests of Hamberger (EGÚT Rt., 
Debmut Rt. és PESTKŐ Kft.) around the time I was 
planning my return. In 1996, I was hired by EGÚT 
right away, and I was assigned to the Kecskemét 
bypass project on the M5, which was Colas’ 
largest project at the time. After closing the job, I 
transferred to Északkő on 1 January 1998, and I 
saw a lot of familiar faces, having spent a lot of 
time at company events as a kid. On Mauritius, I 
saw that efficiency, prioritising performance, being 
open to new concepts and meeting proprietors’ 
expectations are crucial when running such a 
major business unit. At the beginning, we had to 
tackle these challenges with less sophisticated 
equipment, more people, and in a different 
environment. Machines gradually modernise 
with the times, which enables us to work more 
efficiently and profitably, albeit with a smaller 
workforce.
M.:  What sort of traits made it possible for Északkő to 
adapt to the market?
Z. Cs. Jr.: I must underline the importance of the 
workforce, which was both competent and loyal. 
This made it possible – and still makes it possible 

– to operate successfully. Furthermore, we have 
always paid attention to our partnerships and 
to remaining reliable suppliers. We are part of 
an international group, and we have enjoyed the 
openness and professional backing of our French 
colleagues all along, which also facilitated our 
growth.
M.:  What core values did the company retain from 
before the Colas era?

GENERATIONS IN THE MAKING

Z. Cs. Sr.:  A sort of family atmosphere, I would 
say: people had their own freedom, autonomy, 
opportunities to express their opinions, and they had 
respect for each other. I think workers felt safe here. 
They had a fairly good job, and could make a decent 
living. 
M.: How do you bring that kind of family atmosphere into 
the corporate environment?
Z. Cs. Jr.: Most quarry sites and plants are located 
near smaller settlements. In rural areas, we manage 
to attract people seeking reliable employment. 
Oftentimes, parents encourage children to choose 
jobs in quarrying or engineering because we offer 
above-average opportunities in the regions we 
operate in. Of course, we are glad to welcome 
youngsters and more experienced applicants with 
personal ties to the company, or ties to settlements 
where our sites are located. This guarantees that this 
tradition is carried on.
Z. Cs. Sr.: Since we’re talking family ties, I’m pleased 
that my two oldest grandsons, Adrián and Krisztián 
have already joined the team.
M.: Which new areas have become most important in the 
past few years?
Z. Cs. Jr.: In contrast with the past decades, our 
attitude concerning the environment is much more 
conscious, and not only on the job, but also in our 
everyday lives. Environmental issues, occupational 
health and safety have all gained in prominence. 
This is reflected both in state regulations and in the 
strategies and objectives of the Colas Group. Being 
a business that uses mining technologies to extract 
natural resources, leading by example is of utmost 
importance. 
Z. Cs. Sr.: Back in the day, we had no things like 

‘environmental impact assessment’. There was no 
such requirement. Today, all of this must be taken 
very seriously, which is an immense change.
M.: In what ways has quarrying in Hungary changed in the 
past decades? 
Z. Cs. Sr.: The permitting framework has changed a 
lot in the past 30 years. For instance, companies 

were previously required to compile so-called 
technical operation plans every five years, and to 
submit them to the mining authority. Subsequently, 
the mining authority forwarded these plans to the 
various authorities for commenting. This system was 
slowly phased out. Today, companies are required to 
get in touch with the authorities one by one, and the 
operation plans are drawn up afterwards.
Z. Cs. Jr.:  Undeniably, both the administrative 
background and the supervisory bodies have 
undergone massive changes in the past 30 years. 
Despite the constant changes and the good 
intentions, we still lack a proper legal background 
and the related administrative system necessary to 
properly manage these types of natural resources. 
M.: Did the role of Északkő also change within the 
Hungarian Colas Group?
Z. Cs. Jr.: In 1991, Colas Északkő became the Group’s 
first business unit in the Central and Eastern Europe 
region. Then came Sorocam in Romania, Alterra 
in 1992, and so on. Around 2005, Colas Hungária 
started to assume a position as a holding company, 
which brought about a different business model - up 
to that point, Északkő reported straight to Paris. 
M.:  What does the future hold in store for Északkő?
Z. Cs. Jr.:  The ongoing investment in Tállya is a 
major milestone in our history. We are getting rid 
of a 90-year-old production pattern and building a 
new technological system. The processing plant in 
the village will be discarded once the new facility 
starts working at the quarry. This is Északkő’s largest 
project to date, and it will save the village a lot of 
hassle. 
Z. Cs. Sr.: Just one figure to put the investment into 
perspective: between 1991 and 2006, the aggregate 
value of all investments was around HUF 4.5 billion. 
The funds required for this single project alone are 
above this 4.5-billion mark. This is an unbelievably 
huge step forward.
M.: What are your proudest of from your years of being 
charge of Északkő?
Z. Cs. Sr.: During my time here, I had the honour of 

receiving a commemorative medal from Colas in 
recognition of our achievements. I was proudest of 
my colleagues and our joint endeavours. The farewell 
and inauguration ceremony in 2006 was another 
impactful moment. I have a photo from that event 
of the two of us with Mr. Alain Dupont, who was the 
chairman-CEO of the French Colas parent company 
at the time. I’m proud that Colas chose my son to be 
my successor.
Z. Cs. Jr.: For me, the years spent on Mauritius were 
invaluable. I gained a lot of skills and experience, 
and it also opened up countless opportunities. As a 
rookie CEO, I was in a fortunate position because I 
had my predecessor to lean on.
I take pride in all the positive feedback from owners, 
employees, clients, authorities, auditing bodies, 
fellow business managers, and residents living 
around our facilities, and I share these accolades 
with my colleagues. In my opinion, our personal 
achievements are also largely based on the everyday 
work of our highly dedicated staff. 
M.:  Drawing from experience of the past decades, what’s 
your advice for future generations?
Z. Cs. Jr.:   Persistence, patience, openness …
Z. Cs. Sr.: … and adaptation!
Adrián has been with Északkő for two years. As an 
electrical engineer specialising in automation, he 
is involved in developing process control systems 
for various quarry sites, coordinating the energy 
management system and overseeing energy 
statements. Krisztián is a newcomer to the company. 
With the ink still fresh on his mechanical engineering 
degree, he couldn’t have come to a better place: 
after all, there is hardly a better place than a mining 
site for learning the importance of discipline and 
compliance with the rules.
M.:  What it’s like to follow in your forebears’ footsteps at 
the firm?
Adrián Cseh: Being an employee at Északkő after 
my grandparents and my father comes with a 
great sense of honour and responsibility. Moreover, 
my grandad and dad managed and manage the 

company, which motivates me to deliver my best 
efforts at Északkő. 
Krisztián Cseh: As a kid, I used to accompany my 
dad to the quarry to watch blasts, and I remember 
watching the walls tumbling down to the floor and 
being in awe of the gigantic vehicles. Those were 
unforgettable sights. Meanwhile, grandpa told me 
a lot of stories about how these works were carried 
out in his time. No wonder I already had some ties to 
the company, considering that my role models have 
been managing it for decades.
M.:  How do you see your future at Colas?
A. Cs.:  I’d like to deepen my knowledge of 
automation and energy, and to familiarise myself 
with mining operations even more. I’m confident 
that my work will help Északkő reach its goals and 
enhance its efficiency. In the long run, I hope to 
become an integral part of Északkő – just like my 
father and grandfather.
K. Cs.: At the moment, I’m working on gaining a 
better understanding of quarrying, and I’ve chosen 
a master’s training programme to complement this 
by enrolling at the University of Miskolc Faculty of 
Mining Engineering. I’m planning a future here in 
the Tokaj-Hegyalja region, and I’d be glad to remain 
with the company for a long time while carrying on 
the family name in the life of Északkő.
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Harmincéves a Colas Magyarország, ebből az alkalomból pedig 
érdemes megemlékezni a cég legfontosabb mérföldköveiről, 
eseményeiről.

Nyomot hagytunk

LEAVING A LASTING MARK

  Colas Hungary’s 30-year jubilee 
provides the perfect opportunity to look 
back on key milestones and turning points 
in the life of the company.

“The only reason for time is so that everything 
doesn't happen at once,” the great Albert 
Einstein sagely remarked. Indeed, as life’s 
many events are stretched out over time, 
special milestones encourage us to draw 
up an account of past achievements. 
It’s been nearly 11,000 days since our 
French parent company first set up shop 
in Hungary, and with the passage of so 
much time it’s difficult not leave a mark. 
Only heaven knows how many kilometres of 
roads, motorways, public utilities, bridges 
and overpasses have been built in the past 
three decades, but perhaps that’s not even 
the main point.
These investments couldn’t have become 
reality without the labour of Colas 
employees. After all, the tireless work of 
countless people remains hidden behind 
the compiling and submitting of each bid 
and every design on the drawing board, 
the construction of roads, the extraction 
of aggregates, and the overall operation of 
the entire company. A strong combination 
of intellectual and physical effort is what 
makes this system work – and what will 
continue to make things work well into the 
future. 
Colas has made a strong impact on the 
country, and our traces on the map are 
clearly visible – even from the air. While 
they may not endure for thousands of 
years – like the pyramids in Egypt – our 
masterpieces will remain to be seen for a 
long time to come.

Az időnek egyetlen oka van: nem 
történhet minden egyszerre. Nagy 
igazság ez Einsteintől. És mivel nem 
történik minden egyszerre, az idő 
múlása, a kerek évfordulók alkalmat 
teremtenek arra, hogy számvetést 
készítsünk. A harminc esztendő remek 
lehetőséget kínál erre. 
Közel tizenegyezer napja már, hogy 
a francia világcég Magyarországon 
is aktívan jelen van. Ennyi idő pedig 
nem múlhatott el nyomtalanul. Azt 
csak a jó ég tudja pontosan, hogy hány 
kilométer út, autópálya, közműhálózat, 
mennyi híd, felüljáró épült ezalatt a 
három évtized alatt, de talán nem is ez 
a lényeg.
Ezek a beruházások nem valósultak 
volna meg a Colas dolgozóinak telje-
sítménye nélkül. Hiszen a tenderek 
megírása, benyújtása, a tervasztalon 
készült vázlatok, rajzok, az utak 
megépítése, a zúzott kő kitermelése, 
valamint az egész cég működtetése 
mögött rengeteg ember munkája húzó-
dik. Az intellektuális teljesítmény és az 
izomerő az, ami ezt az egész rendszert 
működteti és ami működtetni fog ja.
A Colas tehát nyomot hagyott ebben az 
országban, nyomot hagyott a térképen, 
ezek a nyomok pedig még a repülőgé-
pekről is jól látszanak, és ha nem is 
annyi ideig, mint Egyiptomban a pira-
misok, de még sok-sok éven keresztül 
látszani is fognak.

év

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021 április

Létszám (fő)

1824
2295
2294
1920
1983
1537
1237

929
798
880
961
933
868
918

1056
1059
1012
1018

Forgalmi adatok (milliárd FT)

65,7
102,8
104,5

71,0
74,3
68,0
57,0
47,8
43,5
47,5
90,7
74,8
43,2
73,4

103,6
112,5
105,3

108,6 (terv)

Profit (milliárd FT)

6,4
9,0
4,5

–1,4
4,5
5,4

–9,4
–2,1
–0,3

 0,1
4,8
2,6
2,6
4,4
6,3
7,3
6,1

5,9 (terv)

Létszám- és forgalmi adatok évről évre

Érdekesség 

Egy sikersztori néhány állomása

1991

1992

1996

1997

2007

2009

2013

2016

2018

2020

A Colas megvásárolta 
az Észak-magyarországi 
Kőbánya Vállalatot.

A Colas megvásárolta az 
Alterra Építőipari Kft.-t.

Az EGÚT Rt. és a Debmut Rt. is 
csatlakozott a cégcsoporthoz.

Létrejött a Colas Hungária Kft. és még 
ebben az évben elkészült a Colas első 

nagy autópálya-projektje, az M5-ös 
Kecskemétet elkerülő szakasza.

A Colas aláírta a nemzetközi cégcsoport 
történetének addigi legnagyobb projektjét, 

az M6-os autópálya építését.

A Colas átadta az Eger gyorsforgalmi 
elérhetőségét megteremtő M25-ös autóút 

befejező szakaszát.

Az Alterra aláírta a budapesti 1-es 
villamosvonal felújításáról szóló 
szerződést, ami a cég történetének 
eddigi legnagyobb kötöttpályás 
projektje.

A nagy múltú jogelődök 
összeolvadásából létrejött a Colas 
Út Zrt., amely az útépítés élvonalába 
került.

Létrejött a cégcsoport legújabb tagja, 
a Colas Közlekedésépítő Zrt. az 
Autópálya Igazgatóság jogutódjaként.

Elkészült a Colas 
Közlekedésépítő Zrt. által a 
Hódmezővásárhelyet elkerülő 
47-es út körhídja, valamint 
elkezdődött az M30-as 
építésének B szakasza.

Két munkatársunk is együtt 
ünnepli születésnapját a Colas 
Magyarországgal. Ebből a jeles 
alkalomból sok boldog szüle-
tésnapot kívánunk Rozsnyainé 
Gál Orsolya kolléganőnknek és 
Tóth Péter kollégánknak!

szöveg: Villányi Nikoletta, Matejcsok Dorina
képek: Colas Archívum
grafika: Koffein Média
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A magyarországi cégcsoport életében eddig egyedül-
állónak számító vízleeresztő műtárgy kivitelezésében 
a Colas Alterra konzorciumi tagként vesz részt.

szöveg: Pénzes Róbert
fotó: SC TASS 2017 KONZORCIUM

BEFEJEZÉSHEZ KÖZELEDIK 
A TASSI MUTÁRGY ÉPÍTÉSE
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A meglévő műtárgy jelenlegi szerkezeti ki-
alakítását megtartva továbbra is ellátja a 
hajózsilip funkcióját, valamint részlegesen 
a duzzasztási feladatot is, de a vízleeresz-
tésben a továbbiakban üzemszerűen 
nem, csak esetileg, ökológiai vízfrissítés 
gyanánt vesz részt. A projekt kivitelezője 
az SC TASS 2017 Konzorcium, melynek 
vezetője 52%-os részesedéssel a Strabag 
Építőipari Zrt., a Colas Alterra Zrt. pedig 
48%-os részesedéssel vesz benne részt. 

A MEGLÉVŐ TASSI ZSILIP 
AZ ALÁBBI FUNKCIÓKAT 
LÁTJA EL:

Gravitációs vízleeresztés az RSD-ből 
a Dunába
Dunai árvíz esetén az árvíz kizárása 
az RSD-ből
Hajók átzsilipelése az RSD és a Duna 
között
Dunai árvíz esetén a beépített zárás 
miatt nincs mód az RSD érkező vizé-
nek gravitációs átvezetésére a Duná-
ba. Ekkor egy állandó szivattyútelep, 
szükség esetén további mobil szivaty-
tyútelep biztosítja az RSD vizének át-
emelését a Dunába

IGÉNY A FEJLESZTÉSRE
A tassi vízlépcső jelenlegi formájában 
nem tud megfelelni a vele szemben tá-
masztott követelményeknek. Az RSD víz-
minőségi és vízgazdálkodási fejlesztési 
céljait csak egy, a meglévő hajózsiliptől 
különálló, többfunkciójú vízleeresztő mű-
tárgy létesítésével lehet megvalósítani. 
A vízgazdálkodási hiányosságok meg-
oldására született meg „A Ráckevei  
(Soroksári) Duna-ág és mellékágai kotrá-
sa, műtárgyépítés és -rekonstrukció” el-
nevezésű projekt, melynek egyik eleme a 
tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy 
megvalósítása.

A TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY-
NEK AZ ALÁBBI FELADATOKAT 
KELL ELLÁTNIA:

Gravitációs vízleeresztés az RSD-ből 
a Dunába max. 50 m3/s kapacitással, 
normál üzemi helyzetben
Gravitációs vízleeresztés az RSD-ből 
a Dunába a vízerő-potenciál kihasz-
nálásával, max. 50 m3/s kapacitással, 
megfelelően nagy vízszintkülönbség 
esetén, normál üzemi jelleggel
Szivattyús vízátemelés az RSD-ből a 
Dunába min. 20 m3/s kapacitással, az 
RSD szintjét meghaladó dunai árvíz-
szint esetén, ritka üzemi helyzetben
Szivattyús vízátvezetés a Dunából az 
RSD-be 15 m3/s kapacitással, ala-
csony dunai vízállás és jelentős öntö-
zési vízigény esetén vízpótlási céllal, 
ritka üzemi helyzetben

A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág (RSD), 
a Duna főágától mesterségesen levá-
lasztott 58 km hosszú mellékág. Felső 
torkolatánál a Budapest területén lévő 
Kvassay vízlépcső, alsó torkolatánál 
pedig a Tass község külterületén lévő 
tassi vízlépcső biztosítja a vízforgalmat 
és a vízszabályozást a Duna és az RSD 
között. 
Azonban az 1956-os árvíz alatt a 
tassi vízerőtelep mellett az árvízvé-
delmi töltés átszakadt. A vízerőtelep 
és a mellette lévő vízleeresztő zsilip 
műtárgyegyüttese a talajkimosódás 
következtében megbillent, és így hely-
rehozhatatlanul tönkrement. A rekonst-
rukció során a töltést új nyomvonalon 
állították helyre. A tönkrement vízerőte-
lepet és leeresztő zsilipet elbontották, 
ám a hajózsilip fennmaradt. A tassi erő-
telep pusztulásával új helyzet állt elő. 
Az RSD vízlebocsátását természetesen 
továbbra is biztosítani kellett, ezért 
az árvíz során nem károsodott tassi 
hajózsilipet 1960 és 1964 között úgy 
alakították át, hogy alkalmas legyen a 
folyamatos vízátvezetésre, továbbá az 
eredeti hajózsilip funkciója is megma-
radjon. Azóta ez az átalakított műtárgy 
biztosítja a gravitációs vízleeresztést 
az RSD-ből a Dunába, valamint az át-
hajózhatóságot is

PÉNZES RÓBERT 

Projektvezető
Colas Alterra

BAJI-GÁL CSABA
 

Munkahelyi mérnök
Colas Alterra

2014-ben építőmérnök hallgatóként érkeztem a céghez, 
2021 tavasza óta töltöm be a területi főmérnöki pozíciót. 
A tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy projektre 
műszaki mérnökként kerültem, majd építésvezetőként 
folytattam a pályafutásom. A tapasztalataim alapján az 
elhivatottság, a szakmai fejlődés és a kollégákkal való 
együttműködés mindenképpen szükségesek a projekt si-
kerességéhez.

Majdnem két éve, 2019 júniusában érkeztem a céghez, 
ekkor a tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy projektre 
kerültem építésvezetőként. Azóta, a tassi feladatokkal 
párhuzamosan, több projekt megvalósításának szakmai 
adminisztrációjában vettem és veszek részt, 2021. 
január 1-től már munkahelyi mérnökként. A tassi épít-
mény egy Magyarországon egyedinek számító műtárgy, 
melynek kivitelezése érdekes vízépítészeti, vízgépészeti 
megoldásokat tartalmaz, és ezek megismerésével bővít-
hettem tapasztalataimat. 

BENKŐ ÉVA 

Munkahelyi mérnök
Colas Alterra

A jelenlegi cég első jogelődjénél, a Közmű és Mélyépítő 
Vállalatnál kezdtem el munkámat 1976 szeptemberében. 
Több nagy projektben vettem részt pályafutásom alatt. 
A tassi műtárgyépítés és vízgépészeti munka technoló-
giájában kiemelkedik az addigi munkáim közül. Örültem, 
hogy építésvezetőként a főleg szakmai adminisztrációban 
szerzett tapasztalataimat felhasználhatom a projekt meg-
valósításában. Fontosnak tartom a jó együttműködést 
kollégáimmal, mert úgy gondolom, ez elősegíti a projek-
tekkel megvalósuló hasznos építmények létrehozását. 

MAGA A MŰTÁRGY MONOLIT VASBETON 
SZERKEZETŰ, KÉTNYÍLÁSÚ SZERKEZET 
RÉSFALAS MÉLYALAPOZÁSSAL.
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WORK NEAR TASS ENTERS HOME STRETCH

 The Ráckeve (Soroksár) Danube-
branch, or ‘RSD’, is a 58-km-long artificial 
branch running along the main bed of the 
Danube. A dam near the village of Tass 
regulates water flow at the confluence of the 
Danube and the RSD. 
High time for development
Erected as a temporary solution in the 
1960s, the Tass dam is no longer suitable 
for its intended purposes. The revival 
of a complex project to meet current 
needs included the construction of a 
multifunctional water-drainage structure. 
The corresponding contract was awarded 
to the SC TASS 2017 Consortium, bringing 
together Strabag Építőipari Zrt. and Colas 
Alterra Zrt. with shares of 52% and 48%, 
respectively. 
A job full of challenges
In preparation for the project, a temporary 
bridge was installed above the existing boat 
lock to shorten haulage distances. The 
slurry wall, established in the initial phase 
of investment, provides a deep foundation 
for the structure while ensuring that the 
job site and other components stay dry. 
Having the wall in place was a prerequisite 
for kicking off earthworks. In order to 
facilitate site drainage, we installed two 
eductor wells from steel sleeve pipes driven 
into the ground, using heavy-duty vacuum 
and dredging equipment to remove soil. 
When the earthworks were finished, we 
began installing the rebars and formworks 
for the foundation slab. As the procedure 
entailed multiple subcontractors working 
side-by-side, proper coordination was key 
to ensuring that the work ran smoothly and 
continuously.
A one-of-a-kind undertaking
Concreting work on the slab above 
the turbine chamber, one of the major 
construction milestones, was completed 
successfully on 20 December 2019. After 
the Christmas break, we were able to remove 
the formwork system and make room for 
the water engineering and mechanical 
engineering installation phases. Housed in 
two identical channels, we set up a pair of 
vertical-shaft, reversible Kaplan turbines, 
which provides operational flexibility to deal 
with various situations. Consequently, the 
equipment will be suitable for all required 
operating profiles.
Once completed, the water-drainage 
structure’s sophisticated control system will 
allow it to operate automatically most of the 
time. 

KIHÍVÁSOKKAL TELI 
KIVITELEZÉS
A projekt nulladik lépéseként az anyagbe-
szállítás könnyítése érdekében egy ide-
iglenes híd készült a meglévő hajózsilip 
felett, ezzel csökkentve a szállítási útvo-
nalak hosszát. Maga a műtárgy monolit 
vasbeton szerkezetű, kétnyílású szerke-
zet, résfalas mélyalapozással. 
A projekt kezdeti szakaszában kialakított 
résfal egyrészt a műtárgy mélyalapozása 
is, másrészt a műtárgyhoz csatlakozó 
önszilárduló zagyfalakkal együtt száraz 
munkateret biztosít a kivitelezés alatt. 
Ezek elkészültével kezdődhetett meg 
a rés- és zagyfalon belüli földkiemelés 
nyíltvíz-tartás mellett. A megfelelő vízte-
lenítés érdekében két szűrőkutat helyez-
tünk el előre lehajtott acél védőcsőből, 
ipari szívó-kotró géppel eltávolított talaj 
technológiájával. 
A földkiemelés elkészülése után kezdőd-
hettek meg az alaplemez vasszerelési, 
zsaluzási munkái, az alaplemezbe víznyo-
máscsökkentő kutakat is elhelyeztünk. 
Az egyidejűleg több alvállalkozót igénylő 
folyamatot össze kellett hangolni annak 
érdekében, hogy a földkiemelés, a víz-
telenítés és a résfaltisztítási munkák, 
illetve vele párhuzamosan a monolit vas-
beton falak építése és az ideiglenes acél 
csőtámaszok eltávolítása együttesen fo-
lyamatos kivitelezést eredményezzen. 
Az alaplemez elkészültével a résfalhoz 
záró egyoldali zsaluzással készülő falak-
kal folytatódott a kivitelezés. A műtárgy 
csőszerűen kialakított két egyforma nyí-
láson (szívó-, nyomócsatornán) keresztül, 
nyomás alatti átfolyással vezeti majd át 
a vizeket. E két csatornát egyedi, műhely 
körülmények között kialakított (körből 
négyszög keresztmetszetbe való átme-
nettel) zsaluzással készítettük a rendkí-
vül szigorú hidraulikai méretpontosság 
miatt. Az egyedi zsaluzatot négy darabból 
állítottuk össze, ügyelve a pontos illesz-

tésekre. A szívó- és nyomócsatornának 
munkahézag nélkül kellett elkészülnie 
a vízzárósági követelmények miatt, to-
vábbá a zsaluzat felúszásának elkerü-
lése érdekében a betonozás 20 cm/óra 
ütemben haladhatott, így a szívócsatorna 
tömbbeton kb. 32 óra folyamatos betono-
zással készült el.

EGYEDÜLÁLLÓ PROJEKT
A kivitelezés egyik mérföldköve a tur-
binatér fölötti födém betonozása volt, 
amit 2019. december 20-án sikeresen 
elvégeztünk, így a karácsonyi szünet 
után elbonthattuk a födém zsalurendsze-
rét, helyet adva a belső légtechnikai és 
vízgépészeti munkáknak. A két azonos 
méretű és kialakítású szívó-, nyomócsa-

A KIVITELEZÉS SORÁN 
KÉTSZER IS MEG KELLETT 
KÜZDENI AZ ÁRVÍZI VÉDE-
KEZÉSSEL.

tornába egy-egy azonos típusú, vízszintes 
tengelyű, reverzibilis Kaplan turbinát épí-
tettünk be, amelyek a különböző üzemi 
helyzetekben más és más üzemmódban 
működhetnek. A gépcsoportok az összes 
megkívánt üzemmód végrehajtására al-
kalmasak lesznek. A műtárgy az RSD-be 
és a Dunába felvíz- és alvízcsatornával 
csatlakozik, míg a meglévő árvízvédelmi 
fővédvonalhoz új, alaprajzilag íves vo-
nalvezetésű, szivárgásgátló mellezéssel 
ellátott homokos-kavics magból épülő 
földgátakkal. Az árvízvédelmi zárást a 
szívócsatorna al- és felvíz oldali végén 
elhelyezett acélszerkezetű fő- és ideigle-
nes elzárások szolgálják. A vízátvezetési 
üzemvitelhez szükséges gerebeket a 
felvízi oldalon a szívócsatorna beömlési 

szelvényében helyeztük el, melyeket két 
gerebtisztító gép automatikusan tisztít.  
A jelenlegi árvédelmi töltés koronáján 
futó aszfaltburkolatú üzemi út a mű-
tárgy fölött hídátvezetéssel csatlakozik 
a túloldali pályaszinthez. A tervezett víz-
leeresztő műtárgy az üzemidő túlnyomó 
részében automatikus üzemmódban fog 
működni, melyet irányítástechnikai rend-
szer vezérel.

RUGALMAS EGYÜTTMŰKÖDÉS
Az egyik legnagyobb kihívást a projekt 
organizációja jelentette, mivel egyrészt a 
teljes munkaterület árterületen helyezke-
dik el – a kivitelezés során kétszer is meg 
kellett küzdeni az árvízi védekezéssel –. 
illetve a meglévő árvízvédelmi töltést 

csak akkor bonthattuk el, amikor az új töl-
tésszakasz már elkészült, a főelzárások 
a helyükre kerültek és sikeresen teljesí-
tették a vízzárósági próbákat. Tekintve, 
hogy a vízgépészeti gyártó és beépítő egy 
cseh cég, így a pandémia okozott némi 
csúszást a projektben. A vízgépészeti 
munkarész megakadása a földmunkákat 
is hátráltatta, így a projekt generál végha-
táridejét is módosítani kellett.
Összességében a magyarországi cég-
csoport életében eddig egyedülállónak 
számító vízleeresztő műtárgy kivitele-
zése sok szervezési és műszaki kihívást 
rejtett magában, ami a projekten dolgozó 
kollégák napi szintű kommunikációját és  
kooperatív együttműködését kívánta 
meg.
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kák után magasnyomású mosóval foly-
tattuk a tisztítást, ami után már csak a 
finom felületi javítások maradtak. Ahogy 
megrendelőnk elfogadta a javításokat, 
megkezdtük a sóvédelmi bevonatok fel-
vitelét, hogy a támfal átadása megtörtén-
hessen. Utolsó fázisban az alsó összefo-
gó gerenda és a vízelvezetés készült el.  
Az ideiglenes töltésekhez további forga-
lomterelésekre volt szükség. A földmű 
teljes elbontása után lehetett az érintett 
szakaszokon a régi út átépítését elvégezni. 
 A 49+000 kilométerszelvényben híd 
készült. Építésére a szakaszon és kör-
nyező területeken keletkező csapadékvíz 
elvezetése, a vadak átjárásának biztosí-
tása, valamint a magán- és egyéb terü-
letek megközelítése miatt volt szükség.  
Az 50+000 kilométerszelvényben talál-
ható kétszer kétsávos főút balesetmen-
tes átjárhatóságának biztosítása céljából 
gyalogos és kerékpáros aluljáró épült.
A beruházás részeként a környező terü-
letek megközelíthetősége miatt három, 
összesen 1100 méter hosszú aszfaltos 
szervizút és a közlekedők biztonsága 
érdekében a teljes szakaszon mindkét 
oldalon vadvédő kerítés és egy vadugró 
domb készült.
A 76. sz. főút Zalaegerszeg város megkö-
zelíthetőségének egyik legforgalmasabb 
szakasza. A kivitelezést nehezítette a 
folyamatos párhuzamos közlekedés biz-
tosítása és a többszöri ideiglenes forga-
lomterelések kialakítása.

szöveg: Horváth Zoltán
fotó: Koffein Média

A területi adottságok miatt cölöptámfalak kialakításával 
dolgozott a Colas Út a Zalaegerszeg megközelítésének  
javítását célzó program keretében.

A „Modern városok elérhetőségének ja-
vítása program” keretében Zalaegerszeg 
megközelítésének fejlesztését célozza a 
76. számú főút tervezett négynyomúsítása. 
A munkavégzés 2018 és 2020 között a 
Colas Út Zrt. generálkivitelezésében a 
Colas Közlekedésépítő Zrt. közreműködé-
sével zajlott.
A területi adottságok és domborzati vi-
szonyok miatt szükség volt cölöptámfalak 
kialakítására. Ezek négy szakaszon, 440 
méter hosszban, 2-6,5 méter változó 
magasságban, 0,6 méter és 0,8 méter 
cölöpátmérővel készültek. Megépítésük-
höz ideiglenes töltéseket kellett építeni. 
A felső részeken olyan teherbírást kellett 
biztosítani, amely a közel 100 tonnás fú-
rógép és kiegészítő egységek számára le-
hetővé teszi a biztonságos munkavégzést. 
A projekt során CFA cölöpözést alkalmaz-
tunk. A fúráskor a fúrószár behatol az 

FÖLDMUNKA
80 000 m3

ASZFALT 
3700 m3

CKT
4000 m3

CFA CÖLÖPÖZÉS 
A 76-OS ÚTON

előírt mélységbe úgy, hogy a talaj bent 
marad mintegy támasztékként (talajdu-
gó). A beton a fúrószáron át jut a furatba 
nyomás alatt, ahogy a fúrószárat lassan 
kiemeljük a furatból. A vasalást a furat ki-
betonozása után helyezzük be. A cölöpök 
kötése után kialakítottuk a cölöpösszefo-
gó gerendákat, majd a támfal feletti víz-
elvezetések, földvisszatöltések, rézsűk 
kialakítása következett. Az ideiglenes 
töltés visszabontását több szakaszban 
kellett végezni. Az elkészült CFA cölöpök 
hézagos cölöpfalat alkotnak. A hézagok-
ban a föld megtámasztására a cölöpök 
között egyenes (sík felületű) kialakítású, 
15 cm vastag, vasalt-lőtt betonos kérget 
alakítottunk ki. A lőtt betonkéreg mögött 
geotextíliával kasírozott felületszivárgó 
lemezt helyeztünk el, amely a vizet a cö-
löpfal tövében kialakított betonpadkára 
vezeti ki. 
Az első munkarész a cölöpök közötti föld 
eltávolítása, valamint a cölöpök megtisz-
títása volt. A tisztítás után a cölöpök közé 
beépítettük a felületszivárgót és a beton-
acél hálót. Amint a háló beépült, a felület 
lövése következett. A támfal építésének 
befejező munkálata az előírt sóvédelmi 
bevonatok felvitele. Mindezek előtt a 
megrendelő olyan javítási kérésekkel állt 
elő, mint pl. a látszó felületek simasága.  
Ehhez a durva felületi hibákat kézi mód-
szerrel, véséssel javítottuk, ügyelve arra, 
hogy a cölöpök vasalásán megmaradjon 
az előírt takarás. A durva tisztítási mun-

CFA PILING ON ROAD 76

 A project that was implemented in 
the context of the ‘Improvement of Access 
to Modern Cities’ programme, the widening 
of road 76 to four lanes will provide a much-
improved  road link to Zalaegerszeg. Colas Út, 
the general contractor, completed the work 
between 2018 and 2020, with a valuable 
contribution from Colas Közlekedésépítő. 
Because of the area’s terrain conditions and 
geological composition, piled retaining walls 
had to be put up at certain locations and 
entailed the installation of CFA (continuous 
flight auger) piles. This technique involves 
drilling pile holes down to the desired depth, 
using continuous flight augers without 
soil excavation: as a result, most of the 
soil remains in place to support the pile 
itself. In the next phase, the auger string is 
slowly extracted as pressurised concrete is 
injected simultaneously; the reinforcement 
cage is then inserted after completing the 
concrete casting. 
Following the hardening of the concrete 
piles, we went on to install the pile-cap 
beams, paving the way for drainage, soil 
re-fill and slope formation works above the 
retaining wall, as well as gradual removal of 
the temporary embankment.
The completed CFA piles constitute a so-
called contiguous pile wall, so in order to 
retain soil in the gaps between the piles, 
we installed a flat-surfaced, 15-cm crust 
of reinforced shotcrete. Using plenty of 
geotextile, we created a filter surface behind 
the crust, which diverted water to the 
concrete shoulder adjacent to the pile wall. 
Additional road structures included a bridge, 
erected at chainage 49+000, to provide 
a wildlife crossing point and access to 
the nearby properties. In order to ensure 
the safety of pedestrians and cyclists, an 
underpass was also built under the 2x2-lane 
main road at chainage 50+000. As part of 
the investment, three asphalt-paved service 
roads were installed with an aggregate 
length of 1,100 metres; as additional safety 
measures, a game fence was set up on both 
sides of the road, and an emergency exit 
ramp was installed at one location.

ZOMBORY LÁSZLÓ 
Építésvezető
Colas Út

1999-től dolgozom a cégnél. Ebben a forgalom mellett 
készülő 1,5 km-es szakaszban a szakma szinte összes 
szépsége és nehézsége megtalálható volt. Az épülő cölöp-
támfalaknak köszönhetően 35 év kivitelezői gyakorlattal is 
találtam új kihívást a munkában.

GAÁL ZSOLT 

Munkahelyi mérnök
Colas Út

2017 májusában csatlakoztam a Colas Úthoz. Nagy kihí-
vást jelentett, de visszagondolva jó érzéssel, sőt büszke-
séggel tölt el, hogy munkahelyi mérnökként egy időben 
részt vehettem az M70-es autópálya és a 76-os főút kivite-
lezési munkáinak folyamatában.

HORVÁTH ZOLTÁN 

Művezető
Colas Út

Társaságunknál 1998-ban kezdtem a pályafutásom.  A 76. sz. főúton a négy tám-
falszakasz, a B49-es híd megépítése, a B50-es gyalogos és kerékpáros aluljáró, 
valamint a 2x2 sávos kialakítás egy összetett munkavégzés eredménye. Kihívást 
jelentett a különböző technológiai folyamatok koordinálása, a többszöri ideiglenes 
forgalomelterelések kialakítása és a közlekedés biztonságának fenntartása. 

Nagykanizsa

Zalaegerszeg
76

74

7586
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ságos és gyors forgalomlefolyást. A két 
körpályát összekötő útszakasz kétszer 
kétsávos hídon, külön szintben keresz-
tezi az autópályát. A csomópont építé-
se a meglévő földúthálózatra is kihat. A 
főpályaépítést megelőzően az M35-ös 
autópálya mindkét oldalán párhuzamo-
san haladó földutak korrekciós szakaszát 
is átépítjük. A csomópont területén lévő 
meglévő üzemi átjáró megszűnik, helyet-

lyával való összeköttetésének megvalósí-
tása, de ezenkívül a csomópont biztosítja 
a későbbi közvetlen autópálya-kapcsolat 
kiépítésének lehetőségét Józsa település 
számára, ami távlati fejlesztési lehetősé-
get is jelent.
A csomópont kialakítását tekintve átlós 
fél lóhere, kétoldali körforgalmi csatla-
kozásokkal. Mindkét körforgalom kétsá-
vos, spirális felfestéssel segíti a bizton-

Debrecen mellett, az Észak-nyugati Gazdasági Övezetben 
400 hektáron épül a BMW új gyára, ami miatt fontossá vált 
a terület közlekedési vérkeringésbe való bekapcsolása, elér-
hetőségének javítása. A Colas Út több projekt keretén belül is 
dolgozik ezen. 

MÁR DOLGOZUNK 
AZ ÚJ, DEBRECEN–JÓZSA 
CSOMÓPONTNÁL
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
megbízásából új, külön szintű csomópont 
létesül az M35-ös autópálya 33+650 
és 33+800 kilométerszelvényei között, 
melynek kivitelezési munkáit a Colas Út 
Zrt. végzi. A beruházás célja a debreceni 
Észak-nyugati Gazdasági Övezet autópá-

FEJLESZTÉSI MUNKÁK 
DEBRECEN KÖZELÉBEN

MOLNÁR CSABA 

Munkahelyi mérnök
Colas Út

PAPP GERGELY 
 

Építésvezető
Colas Út

2016 októberében érkeztem a céghez, egy hasonló jellegű 
állami beruházás kapcsán. Debreceni lakosként büszke-
séggel tölt el, hogy egy kiemelt gazdasági jelentőségű helyi 
projekten dolgozhatok. Ha a jövőben az elkészült csomó-
pont érintésével utazunk majd a családommal, egész biz-
tosan örömmel fogok róla említést tenni.

2010 októbere óta dolgozom a Colasnál, előtte 2005–
2007 között az EGÚT munkavállalója voltam. A konténer-
terminál projektben a legnagyobb kihívást a nagy felületű 
bazaltbeton felület megépítése jelenti.

SZELES GERGŐ 

Építésvezető
Colas Út

2006 szeptemberében érkeztem a céghez, építésvezető-
ként dolgozom a Józsa-csomópont projekten.  
A munka tagoltsága és az M35-ös autópálya forgalmának 
fenntartása miatt kiemelten fontos az organizáció és az 
ütemezés folyamatos szervezése.

te új üzemi átjáró épül a 32+100 kilomé-
terszelvényben. A tervezett keresztmet-
szeti kialakítás miatt az új csomópont 
ágainak autópályához való csatlakoztatá-
sa új gyorsító- és lassítósávokkal történik. 
A bal oldali C és D ágak gyorsító- és las-
sítósávját a leállósáv szélesítésével lehet 
megoldani, míg a jobb oldali A és B ágak 
gyorsító- és lassítósávjait csak a meglévő 
leállósáv elbontásával és 3,75 méteres 
burkolatszélesítéssel lehet megépíteni.
A kivitelezés 2021. március elején kezdő-
dött és várhatóan rövidebb átfutási idejű 
forgalomterelési megoldások mellett a 
forgalom folyamatos biztosításával 15 
hónap alatt valósul meg.

ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK 
A KONTÉNERTERMINÁLNÁL
A V-Híd Zrt. megbízásából dolgozunk a 

„Debrecen–Füzesabony vasútvonal kor-
szerűsítése I. ütem” projekt keretében 
a BMW gyártól délre, a Macs ipari park 
területén épülő konténerterminál útépíté-
si munkáin. A bazaltbeton térburkolattal 

megépülő, hatvan méter széles rakodó 
területben két vágánypár – a távlati fej-
lesztés figyelembevételével további kettő 

– fut majd mintegy 800 méter hosszon. 
Ez lehetővé teszi a vasúti-közúti szállítás 
közötti átrakodást a fejlesztés alatt álló 
Észak-nyugati Gazdasági Övezetben.
A munkát áprilisban kezdtük meg. A kivi-
telezés a csapadékvíz-elvezető rendszer 
csővezetékeinek fektetésével kezdődik, 
majd a mintegy 14 420 köbméter védő-
réteg építését követően kerül a helyére 
2200 méternyi résfolyóka. A munka a to-
vábbiakban 10 754 köbméter Ckt4 réteg 
építésével folytatódik. A kivitelezés leg-
főbb feladatát jelentő bazaltbeton burko-
lat építését várhatóan júliusban kezdjük 
meg, és terveink szerint szeptemberben 
elkészül az összesen 13 443 köbméter-
nyi pályabeton. A betonburkolat hézag- 
jaiban vasalt megoldással, jellemzően 
4×5 méter táblamérettel készül, finiseres 
beépítéssel, 26 centiméter vastagság-
ban. A betonburkolat elkészítése mellett 
építünk nagyjából 900 tonna aszfalt pá-

BMW

Debrecen

M4

M35

M3

ASZFALT 
12 800 t

CKT -4 ÚTALAP
3200 m3

TÖLTÉSÉPÍTÉS
150 000 m3

JAVÍTÓ- ÉS  VÉDŐRÉTEG
40 000 m3

szöveg: Láda Péter, Papp Gergely, Szeles Gergő
fotó: Halas József
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KEY DEVELOPMENTS AROUND DEBRECEN

 German carmaker BMW is building 
a new plant in the so-called North-Western 
Industrial Zone, just outside Debrecen, 
making it crucial to link the area with 
neighbouring transport infrastructure. Colas 
Út has undertaken multiple projects to help 
reach this objective. 
Debrecen-Józsa interchange
Following an order placed by the National 
Infrastructure Development Agency, Colas 
Út will set up a new, grade-separated 
interchange on the M35 motorway. The 
interchange will provide a high-speed road 
link to the North-Western Industrial Zone. 
Moreover, the same junction will open the 
possibility for a future motorway connection 
to Debrecen’s Józsa neighbourhood. 
Construction began in early March 2021, 
and is scheduled to take 15 months, and 
gradual lane closures will limit traffic flow as 
work proceeds.
Container terminal
At the same time, V-Híd Zrt. has trusted 
us with building roads for a new container 
terminal at the Macs industrial park, which 
will facilitate the trans-shipping of goods in 
the North-Western Industrial Zone.
Work got underway in April, beginning with 
pipe-laying for the stormwater drainage 
network: 2,200 m of drainage channels will 
be installed after spreading 14,420 cubic 
metres of frost protection material. The next 
stage involves laying 10,754 cubic metres 
of Ckt4 road base. The primary endeavour, 
construction of the basalt concrete 
pavement, is scheduled to go ahead in July. 
In addition to the concrete slabs, we will 
install 900 tonnes of asphalt pavement 
in time to wrap up the project by the 28 
October 2021 deadline. 
Improving railway access
Also on assignment from V-Híd Zrt., we 
are performing road-construction work in 
connection with improving railway access 
to the future BMW plant. Total investment 
in the project entails the realisation of 
15 different elements, 40% of which is 
completed. 
Colas Út is responsible for constructing an 
impressive variety of items: besides the 
14-m-long parking area in front of the railway 
station, the work entails 10 m of sidewalk 
and 800 m of completely new road for 
buses running between the car factory and 
the station. Synchronising our work with the 
progress on the railway line and the related 
utility networks is a significant challenge, 
which from time to time makes it necessary 
to abandon the conventional technology 
sequence and resort to alternative solutions. 

TÖTTÖSI GERGŐ 
Munkahelyi mérnök
Colas Út

LÁDA PÉTER 
Építésvezető
Colas Út

GYŐRI BARNABÁS 
Munkahelyi mérnök
Colas Út

Idén február óta dolgozom a Colas Útnál. A debreceni kon-
ténerterminál megépítését egy rendkívül nagy lehetőség-
nek tekintem, és kiemelkedően fontos számomra, hogy az 
eddig megszerzett tudásomat kamatoztatva releváns szak-
mai tapasztalatot szerezzek. Ez az első projektem a cégnél, 
mely egyszerre jelent izgalmas kihívást és egy remek alkal-
mat a tanulásra, tapasztalatszerzésre, fejlődésre. 

2016 óta erősítem a Colas Út keleti csapatát. A vasútvonal 
felújításhoz kapcsolódó útépítések kapcsán a vasúti pálya-
építés változó üteméhez igazodva kell szerveznünk a mun-
kavégzést 15 különböző helyszínen. 

2021. február 22-e óta dolgozom a Colas Út Kelet-magyar-
országi Területi Igazgatóság debrecen-apafai irodáján mint 
munkahelyi mérnök. Az idei első fél év kihívása számomra 
az, hogy megismerjem a cég működését, folyamatait és fel-
építését, valamint hogy minél gyorsabban beilleszkedjek a 
szervezetbe.  

lyaszerkezetet is, majd a befejező mun-
kák elvégzésével zárjuk a projektet, mely-
nek határideje 2021. október 28-a.

A VASÚTI MEGKÖZELÍTÉS 
TÁMOGATÁSA
Az Észak-nyugati Gazdasági Övezet fej-
lesztésének magját adó BMW gyár vasúti 
megközelítésének javításához kapcsoló-
dó útépítési munkákat szintén a V-Híd Zrt. 
megbízásából végezzük. A beruházás-
hoz jelenleg 15 építmény megvalósítása 
kapcsolódik, ezek összességében már 
elérték a 40 százalékos műszaki készült-
séget. 
Sok különféle építmény kivitelezését kell 
megoldanunk: a 14 méter hosszú, vas-
útállomás előtti parkolón kívül többek 
között 10 méter hosszú járdaépítés, 800 
méter hosszú, a vasútvonal és a BMW 
gyár közötti buszforgalom lebonyolítá-
sához szükséges komplett új út építése 

is a feladatunk. Az építmények haladási 
ütemének minden helyszínen követnie 
kell a vasútvonal és a hozzá kapcsolódó 
vasúti közműhálózat haladási ütemét, 
néha akár a szokásos technológiai üte-
mezéstől eltérően, alternatív megoldások 
közbeiktatásával. 
Az igényekhez igazodva három opcio-
nális infrastrukturális létesítmény ki-
vitelezése várható az idei évben. A 33. 
számú főút, a BMW gyár bekötő út és a 
vasútvonal keresztezésében terelő út 
kiépítése szükséges a 33. számú főút 
négynyomúsításának megvalósulásáig. 
A vasúti konténerterminál, a BMW gyár, a 
33. számú főút új nyomvonala és környe-
ző infrastruktúra közötti kapcsolatot biz-
tosító csomópontban két parkoló kiépí-
tése szükséges. E két parkoló összesen  
17 300 négyzetméter, és szerződéses 
összege a többi 15 építmény közel 50 
százalékát teszi ki.

M35 AUTÓPÁLYA ÚJ DEBRECEN - JÓZSA AUTÓPÁLYA CSOMÓPONT ÉPÍTÉSE

ÉSZAKI BEKÖTŐÚT

JÓZSAI BEKÖTŐÚT

É

M35 33 km 34 km

TOVÁBBI
ÉRDEKESSÉGEK:

FÖLDMUNKA
70 622 m3

TÖLTÉS ÉS VÉDŐRÉTEG
92 517 m3

ASZFALT 
16 530 t

ZÚZOTT KŐ 
8366 m3

A PROJEKT SZÁMOKBAN
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Takács Gréta 
Adminisztrátor
Colas Hungária

 
             A Colas Magyarország 30 éves 
fennállása azt mutatja, hogy egy komoly 
cégnél dolgozhatok, ahol távlatokban 
gondolkodnak, emellett pedig gazda-
ságilag is erős és innovatív, mert ilyen 
hosszú időn keresztül is prosperál, és 
folyamatosan meghatározó alakja tud 
lenni a saját szegmensének. Emellett 
komoly büszkeség, hogy a szülőhelye-
men, a világörökségi terület közepén a 
Colas Északkő az egyik legnagyobb cég, 
ami sok családnak nyújt megélhetést és 
emellett folyamatosan képes a megúju-
lásra, valamint törekszik a fenntartható-
ságra. A kölcsönös megértés és tisztelet 
a legfontosabb, ami túlnő a szokásos 
munkaügyi kereteken. Ideális esetben a 
munkavállaló és a munkaadó is adni akar 
a másiknak a minimális elvárásokon felül. 
Viszonylag új munkatárs vagyok, de azt 
gondolom, jók az alapok. Talán térjünk 
vissza erre 29 év múlva, ugyanitt.

...30 év… de vajon mennyi 
idő is ez, hogyan lehet átlátni, 
megérteni, mi minden húzódik 
meg mögötte? Portréinkban 
bemutatjuk azokat a kollégákat, 
akik ugyanúgy 30 évesek, mint 
a cégcsoport, és azokat, akik az 
elmúlt 30 évet a cégcsoportnál 
töltötték. Harminc évvel ezelőtt 
egy új vállalat született és 
nőtt fel a magyar építőipar 
meghatározó szereplőjévé. 
A cégnek voltak jogelődjei 
is, így akár tekinthetünk úgy 
is az elmúlt 30 évre, hogy 
az addig meglévő tudásra, 
tapasztalatra alapozva, azt 
tovább fejlesztve biztosított 
a cégcsoport sok családnak 
stabil hátteret, sok kollégának 
fejlődési lehetőséget, és 
tevékenységével a magyar 
emberek életszínvonalát is 
építette. 

Büszkék lehetünk arra, 
hogy cégcsoportunkhoz a mai 

30 évesek is szívesen jönnek 
dolgozni, mert készek tanulni, 
fejlődni, alkotni, megtalálni a 
hivatásukat. Arra is nagyon 
büszkék vagyunk, hogy a 30 
éve itt dolgozó kollégáknak 
és családjaiknak az életük 
részévé vált a Colas, és 30 
éven keresztül képes volt 
kihívást jelentő feladatokat és 
a hasznosság érzését nyújtani. 

Bátran kijelenthetjük 
tehát, hogy a cégcsoport 
úgy nyújt biztonságot és 
stabilitást, hogy közben 
megadja munkatársainknak 
az alkotás, az egyéni fejlődés 
lehetőségét, és azt az érzést, 
hogy a körülöttünk élők életét 
tesszük jobbá. Hiszen az 
általunk megépített utak, hidak, 
közművek, létesítmények, 
nemcsak városok, települések 
között jelentenek kapcsolatot, 
hanem családok, barátok és 
közösségek között is...

Három évtized

fotó: Nagy Balázs

Dr. Révész Margit

A 30 évesek
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Orosz Ádám 
Pénzügyi kontroller
Colas Alterra

 
            Érdekes belegondolni, hogy a 
születésemkor induló építőipari vállalat 
milyen eszközöket, módszereket hasz-
nálhatott 30 évvel ezelőtt. Ma talán 
már rá sem ismernék arra a világra, 
hiszen azóta például már a mesterséges 
intelligencia is megjelent az iparágban. 
Elképesztő a fejlődés mértéke, és na-
gyon jó olyan cégnél dolgozni, ami tartani 
tudja a lépést a technológiai újításokkal. 
Számomra fontos, hogy mindig motivált 
tudjak maradni a munkámban, erre 
igyekszem odafigyelni. Ezenfelül örülök, 
hogy a cég egyre támogatóbb abban, 
hogy a munka és magánélet egyensúlya 
meglegyen. Ez szerintem a cég részéről 
kevés ráfordítással is elérhető, munka-
vállalói oldalról viszont nagyfokú elége-
dettséget tud kiváltani.

Horváth Christian  
Munkahelyi mérnök
Colas Út

 
             Nagyon örülök a Colas születés-
napi évfordulójának, illetve az elmúlt 
harminc évben elért sikereinek. A ta-
pasztalataim alapján azt látom, hogy az 
elmúlt harminc év olyan biztos alapokat 
eredményezett, hogy a kisebb magánbe-
ruházásoktól az állami nagy beruházáso-
kig országosan aktív résztvevői lettünk a 
magyarországi építési beruházásoknak. 
Saját korom tekintetében inkább még 
a pályám elején érzem magam, de pró-
bálok folyamatosan fejlődni és képezni 
magam. Az elköteleződés számomra 
elsősorban a stabilitás függvénye, ami a 
Colasnál egyértelműen megvalósul. Nem 
véletlen, hogy a közvetlen munkakörnye-
zetemben már több kolléga 15-20 éves 
munkaviszonnyal rendelkezik. Nagyon 
bízom benne, hogy majd az 50 éves 
évforduló alkalmával is készíthetünk egy 
hasonló interjút.
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Papp Brigitta 
Munkahelyi mérnök
Colas Közlekedésépítő

 
             Érdekes dolog belegondolni, hogy 
egyidősek vagyunk a Colasszal és mind-
ketten mekkora fejlődésen mentünk át 
az elmúlt 30 évben, míg végül találkoztak 
útjaink. Még meglepőbb, hogy a Colas 
történetét áttekintve több nagy mérföld-
kő is ugyanabban az évben érkezett el az 
életünkben, míg végül 2019-ben közös 
pályára értünk, mely, reméljük, még so-
káig felfelé ível. Véleményem szerint a 30 
évnyi együttműködés kulcsa a fejlődés, 
a rugalmasság és az új igényekhez való 
alkalmazkodás mindkét fél részéről. Míg 
a cég életében a piac és a technológiák 
dinamikusan változnak, egy ember élete 
is jelentősen átalakul, ahogy fejlődik a 
személyisége, tudása, vagy akár bővül a 
családja. Ezek között a változások között 
kell megtalálni az arany középutat, mely 
elvezethet a közös 30 évhez.

Lechner István  
Értékesítési koordinátor
Colas Északkő

 
             Mindig megmosolyogtatnak az 
ilyen véletlen egybeesések, és pozitív 
töltetet adnak a mindennapoknak. Ez 
különösen igaz ebben az esetben, hi-
szen kevesek mondhatják el magukról, 
hogy egyidősek az őket foglalkoztató 
vállalattal. Kölcsönös bizalom, bizton-
ság, stabilitás, támogatás, a fejlődés 
igénye, jó csapatszellem. Véleményem 
szerint mindezek szükségesek mind a 
munkavállaló, mind a munkáltató oldalán 
egy stabil dolgozói állomány meglétéhez, 
mely által a cég is erős lábakon fog állni.
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Bozó Zoltán 
Művezető 
Colas Út

 
             Több mint 33 év távlatában 
kijelenthetem, hogy a Colas vállalati 
szinten hatalmas fejlődésen ment ke-
resztül. A kezdeti lehetőségek, a munkák 
volumene, a műszaki felszereltség 
közel sem volt annyira fejlett, gyors és 
változatos, mint jelenleg. Személy szerint 
azt mondhatom, hogy e hosszú idő alatt 
folyamatosan lépést kellett tartanom a 
cég naggyá válásával. Az élet közel sem 
volt ennyire felgyorsulva, mikor a céghez 
kerültem. Mint aszfaltos művezető ez 
alatt a hosszú idő alatt számos munka-
területen megfordultam az országban, 
és sosem akadt két egyforma feladat. 
Megtanultam, hogy minden feladatot 
meg kell oldani a legjobb minőségben és 
a legfontosabb, hogy határidőre. Fontos-
nak tartom, hogy a csapatom, akiket min-
dennap irányítok, a tapasztalataimból és 
a tudásomból merítve jó hangulatban és 
összetartva végezzék a napi feladatokat. 
Az összetartás mind a közvetlen kollégá-
immal, mind a főnökeimmel végigkísérte 
az eddigi pályafutásom, amit ezúton is 
köszönök mindenkinek.

A 30 éve itt dolgozók

Fónyad Albertné 
Laboregység-vezető
Colas Hungária

 
             A szakközépiskola elvégzése után, 
1977-ben kezdtem dolgozni a Debreceni 
Közúti Építő Vállalat mezőpeterdi asz-
faltkeverő telepén laboránsként. Később 
bekerültem a cég debreceni laborjába, 
ahol 2004 óta vagyok az apafai egység 
vezetője. Emlékezetes év volt, mikor si-
került átlépni a bűvös évi 100 000 tonna 
gyártott aszfaltmennyiséget. Ma már 
ez a szám szinte természetes, az egész 
országra kiterjesztett keverőtelepek 
nagy teljesítményű, precízen beállítható 
keverőgépekkel biztosítják a megfelelő 
aszfaltminőséget. A minőség-ellenőrzés 
terén szintén hatalmasat léptünk előre, 
kitűnő laboreszközök, szoftverek, kép-
zési lehetőségek segítik a munkánkat. 
Nagyszerű dolog, hogy ennek részese 
lehettem, illetve tagja lehetek még ma 
is egy kiváló csapatnak. Köszönöm a 
cég felé a bizalmat, hogy évről évre új 
kihívásokkal, megmérettetéssel járó fel-
adatokkal látott el, és olyan kollégákkal 
dolgozhattam együtt, akiknek odaadó 
munkája nélkül nem valósulhatott volna 
meg ennyi kiemelkedő projekt.



4746 MUNKATÁRSAINK

Tiszolczi Péter 
Munkahelyi mérnök
Colas Alterra

 
             1977 szeptemberében kezdtem 
dolgozni az idén már 70 éves jogelőd 
Közmű- és Mélyépítő Vállalatnál Tisza-
újvárosban. A rendszerváltás után nem 
csak a cégszerkezet és a tulajdonos neve 
változott meg, hanem a mentalitás, a 
létszám, a gépesítettség is.  Összességé-
ben elmondható, hogy a fejlődés – ahogy 
az élet más területein is – megállíthatat-
lan, a forgalom, az eredményesség évről 
évre csúcsokat dönt, de valami mintha 
hiányozna… Koromnál fogva én még em-
lékszem a brigádbulikra, a barátságokra, 
az összejövetelekre, egymás segítésére. 
Sok kollégához elmentünk segíteni, mi-
kor építkezett, meglátogattuk, ha beteg 
volt, figyeltünk egymásra. Voltak jó és 
kevésbé jó időszakok az életemben.  
A kezdetektől nagyon jól éreztem magam, 
remek kollégáim voltak, akiktől nagyon 
sokat tanulhattam és tanultam is. Több 
egységnél is dolgoztam – Tiszaújváros, 
Eger, Gyöngyös –, és úgy gondolom, min-
denhol kijöttem a kollégákkal, kölcsönö-
sen megbecsültük, segítettük egymást. 
Nem nagyon emlékszem olyan esetre, 
hogy segítséget kérve feletteseimtől – le-
gyen az építésvezető vagy vezérigazgató 

– ne kaptam volna meg.

Sebestény Péter 
Vezérigazgató
Colas Közlekedésépítő

 
             A legfontosabb változások nem 
szervezeti és személyi átalakulásban 
keresendők, hanem az ezek mögött 
húzódó olyan alapvető piaci jelenségek-
ben, mint hogy a nagy projektek helyett 
egyre több lesz a kisebb munkánk vagy 
a digitalizáció, vagy a mindent átjáró 
adminisztráció. Ezekre keresi most a 
vállalat a válaszokat, és ehhez jó alapot 
ad az elmúlt pár év igen sikeres és 
eredményes működése és a megszerzett 
értékes referenciák. De a legfontosabb 
érték az ember, a jó csapat, ami az 
elmúlt években összeállt. Ez az, amit 
óvnunk kell, amire tényleg építhetünk! 
Büszke vagyok arra, hogy a Colas Ma-
gyarországon meghatározó szereplő lett 
a hídépítésben és azt gondolom, hogy 
nekem és munkatársaimnak ebben 
döntő szerepünk volt. Ugyanakkor ehhez 
a vállalat az anyagi és szervezeti hátté-
ren kívül mindig adott bizalmat és kellő 
döntési szabadságot is. Izgalmas volt 
végigjárnom az utat a szennyvíztisztítók 
építésétől a fürdőrekonstrukciókon 
keresztül az autópálya- és hídépítésekig, 
mindig új kihívásokkal. És persze az Al-
terrától a Közlekedésépítőig is. Többször 
lehettem olyan egység vezetője, amit én 
építhettem fel. Ez az, ami mindig erőt 
adott és most is motivál.



4948 MUNKATÁRSAINK

Veres Péter 
Termelésirányító
Colas Északkő

 
             Az elmúlt 30 évben rengeteg 
változáson és hatalmas technikai fejlődé-
sen ment keresztül a világ, Magyaror-
szág, és természetesen a kőbányászat 
is. A robbantás, a szállítás és feldolgozás 
is teljesen más ma, mint amikor 1990-
ben pályakezdőként ide kerültem. 
Véleményem szerint a Colas tipikusan 
az a cégcsoport, ami a változás szelét 
mindig jól fogta be a vitorlájába. Ennek 
eredményeképpen ma méltán lehet 
büszke a múltjára és a jelenére, az elért 
sikereire, a világban elfoglalt kimagasló 
pozíciójára.  Jómagam ez alatt a három 
évtized alatt a legfiatalabból a legrégebb 
óta itt dolgozók egyikévé lettem. 1990 
őszén egy olyan cégnél sikerült elhelyez-
kednem, amely megadta nekem mindazt, 
amire az ember a munkája során vágyik: 
biztos megélhetést, állandó fejlődést, ki-
hívásokat, motivációt, jó vezetőket, mun-
katársakat, javuló munkakörülményeket, 
szociális hátteret és olyan munkaidő-be-
osztást, ami a család és a sport számára 
is mindig hagyott szabadidőt. Még sok 
időm van a nyugdíjig, de eszembe sem 
jut váltani. Szerintem ez mindent elmond 
arról, hogy mennyire elégedett vagyok a 
munkámmal és a munkáltatómmal. 

Gurulóút a fenntartható-
ság  jegyében

A Los Angeles-i nemzetközi repülőtér a 
világ negyedik legnagyobb repülőtere 
az utasforgalmat tekintve. A repülőtér 
1930-ban nyitotta meg kapuit és azóta 
a várost kiszolgáló legnagyobb, nemzet-
közi repülőtérré vált. Ez Kalifornia állam 
legforgalmasabb repülőtere, ami 14 
négyzetkilométernyi területen fekszik, 
nem messze az óceán partjától.
A repülőtér jelentős szerepet tölt be 
a légi forgalom tekintetében, éppen 
ezért elengedhetetlenek a folyamatos 
fejlesztések. A Sully-Miller Contracting 
Company, a Colas USA egyik leányvál-
lalata, 2020 februárjában kezdte meg 
a munkát a repülőtéren. A projekt ter-
vezett időtartama 15 hónap volt, vagyis 
2021 májusára becsülték a befejezés 
határidejét, azonban a COVID-19 világ-
járvány következtében csökkenő légi 
forgalom miatt a repülőtér a fejlesztési 
programokra fektetett nagyobb hang-

súlyt, így hónapokkal előbb sikerült be-
fejezniük a munkát. A projekt célja egy 
1100 méter hosszú gurulóút építése 
volt, amely összeköti az északi és a déli 
kifutópályákat, és közvetlen kapcsolatot 
biztosít majd egy jelenleg is épülő új ter-
minálhoz. 
Az építési munkák során külföldi kollé-
gáink elköteleződtek a fenntarthatóság 
mellett, és csak a legújabb és legtisz-
tább technológiájú gépeket használták. 
Ezen gépek megtalálása igen nagy kihí-
vást jelentett számukra. Továbbá, hogy 
csökkentsék a károsanyag-kibocsátást 
és elkerüljék a zsúfoltságot a repülőtér 
egyébként is forgalmas környezetében, 
a felmart aszfaltot és betont a Sully-
Miller által felállított helyszíni üzemben 
dolgozták fel, majd hasznosították újra.
A Sully-Miller már sok sikeres projektet 
vitt véghez a Los Angeles-i repülőtéren, 
és ez a projekt összhangban volt a le-
ányvállalat egyre nagyobb és komple-
xebb projektek megvalósítására irányuló 
stratégiájával.

Külföldi munkáink

A nemzetközi Colas csoport világszerte nagyszabású projektek 
lebonyolításában vesz részt. Ezúttal az amerikai kontinensen meg-
valósuló két munkát szeretnénk bemutatni, amelyek során kiemelt 

figyelmet fordítottak a környezetvédelemre is.

BETON

46 000 m3

AGGREGÁTUM

59 000 t

Los Angeles

Edmonton

A PROJEKTEN DOLGO-
ZÓK  30 % -A HELYI 
KÖZÖSSÉGEKBÓL 
SZÁRMAZIK

szöveg: Matejcsok Dorina
fotó: Valerie Defert, Colas SA
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edmontoni leányvállalata, a Standard 
General, a Colas Rail Canada és a Colas 
Projects Canada vesz részt a munkála-
tokban. A Parsons lesz a projekt vezető 
tervezője és építőipari partnere, alapozva 
a vállalat több évtizedes tapasztalatára a 
vasúti és a tranzitpiacon. 
A projekt célja a város jobb elérhetősé-
gének biztosítása, a gazdasági növeke-
dés és ezáltal egy dinamikusan fejlődő, 
zöld és egészséges város építése, amely 
vonzó a lakóknak és az odalátogatóknak 
egyaránt.

a legújabb szakaszát, a Valley Line Wes-
tet. A projekt egy 14 kilométeres szakasz 
megtervezését és építését foglalja ma-
gában, amely összeköti Edmonton belvá-
rosát a Lewis Farmsszal, amely a város 
nyugati végén található. A 14 új megálló 
és két emelt állomás olyan kulcsfontos-
ságú pontokat fog kiszolgálni, mint a 
West Edmonton Mall, a Misericordia Kór-
ház, a NorQuest Főiskola és a MacEwan 
Egyetem. Az építkezés 2021 nyarán kez-
dődik, a befejezés 2026 végére várható. 
A Colas részéről a Colas Canada, annak 

INTERNATIONAL WORKS

 The international Colas Group is involved 
in implementing a multitude of large-scale 
projects all around the world. In this issue, we 
focus on two jobs on the American continent 
that place great emphasis on protecting the 
environment.
Los Angeles
Los Angeles International Airport (LAX), the 
world’s fourth busiest in terms of annual 
passenger numbers, requires constant 
development to fulfil its key role. The Sully-
Miller Contracting Company, a subsidiary of 
Colas USA, deployed to begin working on the 
airport in February 2020. The project’s initial 
duration was 15 months, putting the deadline 
at May 2021. However, the adverse effects of 
the COVID-19 pandemic on air traffic made 
it necessary for the airport management to 
prioritise development schemes, resulting 
in an interval that was reduced by several 
months. The main objective was to build a 
1,100-m-long taxiway to connect the southern 
and northern runways, while also opening 
up a direct link to a terminal currently under 
construction. Committed to sustainability, our 
American colleagues stuck to using only the 
newest, cleanest technologies and equipment 
to tackle the job. Sully-Miller also set up a 
plant on-site to process and recycle reclaimed 
asphalt and concrete, which helped to cut 
emissions and avoid congestion on the busy 
roads surrounding LAX.
Edmonton
The capital city of the Canadian province 
of Alberta is a cultural, governmental 
and educational centre, and Edmonton’s 
modern transport infrastructure is one of the 
cornerstones for growth of the local economy. 
One part of this network, the so-called LRT 
(Light Rail Transit), began operating in 1978. 
Colas and Parsons Inc. were selected to build 
the newest section of this rail grid, referred 
to as Valley Line West. The project involves 
the design and construction of an extension 
totalling 14 km that will connect downtown 
Edmonton to the Lewis Farms neighbourhood, 
located in the city’s west end. Fourteen new 
stops and two elevated stations will serve 
key points such as the West Edmonton Mall, 
Misericordia Hospital, NorQuest College and 
MacEwan University. Construction is slated to 
start during the summer of 2021, with delivery 
scheduled for late 2026. On behalf of the 
Group, Colas Canada, its Edmonton subsidiary 
Standard General, Colas Rail Canada and 
Colas Projects Canada are all involved in the 
assignment. Meanwhile, Parsons will serve as 
lead designer and construction partner on the 
project, leveraging the company’s decades of 
experience in the rail and transit market. Valley 
Line West is set to improve access to the city 
in line with the objective of building a dynamic, 
green and healthy Edmonton that is attractive 
to both new residents and visitors.

Városi vasút a zöldebb 
közlekedésért

Edmonton a kanadai Alberta tartomány 
székhelye, kulturális, kormányzati és 
oktatási központ. A városban a modern 
közlekedési infrastruktúra biztosítja a 
gazdaság folyamatos virágzását. A városi 
vasúti rendszer, az LRT (Light Rail Transit), 
1978-ban kezdte meg működését. 
A Colas és a Parsons Inc. konzorciumban 
építheti meg ennek a vasúti rendszernek 

A 14 ÚJ MEGÁLLÓ 
MELLETT KÉT 

EMELT ÁLLOMÁS IS 
MEGÉPÜL.
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WALT DISNEY CONCERT HALL

CAPITOL RECORDS TOWER

 TALÁLKOZÁSI PONT:

Los Angeles
szöveg: Matejcsok Dorina

fotó: Getty Images

Kalifornia állam legnagyobb és New York után az Amerikai Egyesült Államok 
legnépesebb városa híres mediterrán klímájáról, a népesség sokszínűségéről, 
a hollywoodi szórakoztatóiparról és nem utolsósorban ikonikus építészetéről, 
ami szerepet játszott Los Angeles városképének alakulásában. „Látogassunk 
el” a város két impozáns épületéhez, amelyek egyedi stílusukkal szemet gyö-
nyörködtető látványt nyújtanak. 

A projekt 1987-ben indult, amikor a  
Disney család Walt Disney tiszteletére 50 
millió dollárt ajánlott fel a koncertterem 
felépítésére. A nemzetközileg is elismert 
nevezetesség építése Frank Gehry – ko-
runk egyik leghíresebb építészének – ter-
vei alapján 16 évvel később fejeződött 
be. A kiváló akkusztika mellett a koncert-
terem külső acélgörbületeivel, amelyek 
értelmezhetők nyíló virágként vagy vitor-
lásként is, egyedülálló látványt nyújt. 

A világon Los Angelest tartják a szórakoztatóipar fővárosának, a filmgyártás mellett  
zenei, képzőművészeti és építészeti központ is. A városra jellemző az alacsony épületek 
jelenléte, néhány kivétellel nem túl gyakoriak a felhőkarcolók, így ez a néhány magasabb 
épület kiemelkedik a városi látképből. A belvárosban található a város legmagasabb 
épülete, a Wilshire Grand Center, ami egy 335 méter magas felhőkarcoló a pénzügyi 
negyedben. Az épületekre jellemző a pazar stílus és dizájn. A 20. század elejétől a mai 
napig rengeteg építészeti csodát hoztak létre Los Angelesben.

A tizenhárom emeletes hollywoodi épület mindössze egy év alatt épült fel, 
miután az EMI brit zenei társaság felvásárolta a Capitol Records céget. 
Az épület terve Lou Naidorf iskolai rajzain alapszik, aki 24 éves korában 
tervezett először kör alakú épületet. A csúcson lévő piros fény folyamatosan 
a H-O-L-L-Y-W-O-O-D morzekóddal villog. 

MEETING POINT: LOS ANGELES

 California’s largest settlement and 
second most populous city of the United 
States (after New York), Los Angeles 
is famous for its scorching climate, 
the diversity of its inhabitants, the 
entertainment industry associated with 
Hollywood, and – last but not least – its 
iconic pieces of architecture. Please join 
us for a quick look at two quintessential 
buildings in the ‘City of Angels’ that attract 
millions of holidaymakers each year. 
Los Angeles is widely known as the world’s 
leading hub of the entertainment business. 
In addition to the motion picture industry, 
the metropolis also serves as a centre for 
music, graphic arts and architecture. LA is 
dominated by low-rise buildings with only 
a few skyscrapers, which makes the latter 
stand out more prominently in the skyline. 
Downtown is home to one of the city’s 
tallest structures, Wilshire Grand Center, 
a 335-m-tall skyscraper in the Financial 
District. In general, buildings bear a unique 
stamp of design features in a variety of 
lavish styles. Older buildings are somewhat 
scarce, but several architectural wonders 
have sprung out from the ground since the 
early 20th century.

Walt Disney Concert Hall
This project kicked off in 1987 when the 
Disney family made a donation of USD 50 
million to build a performance venue in 
tribute to Walt Disney. Based on designs 
drawn up by one of the most well-known 
contemporary architects, Frank Gehry, the 
landmark building was completed 16 years 
later. In addition to the splendid acoustics 
of its main auditorium, the complex is 
recognised for its wavy stainless-steel skin, 
which resembles a blooming flower or the 
sails on a ship – depending on who you ask. 

Capitol Records Tower
After the acquisition of Capitol Records by 
British conglomerate EMI, it took just one 
year to finish the 13-floor tower located in 
Hollywood. The building's design is on the 
graduate school drawings of Lou Naidorf 
who, as the primary architect, designed the 
first circular office building when he was 
only 24 years old. The blinking light atop 
the tower spells out the word H-O-L-L-Y-W-
O-O-D in Morse code.

 

LOS ANGELES

ALAPÍTOTTÁK:

1850
LAKOSSÁG:

3 831 868 fő
LAKOSSÁGA
AZ AGGLOMERÁCIÓVAL:

17 545 623
TERÜLETE:

1200 km²
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zek a dréneken keresztül gyorsan távoz-
zanak, és kialakuljon a végleges nyugalmi 
nyomás. 
Hídháttöltések esetében, különösen te-
repszintről történő alapozásnál sokszor 
szükség van terepszintről készítendő 
leterhelő töltések építésére, majd a le-
zajlott konszolidáció után ezek elbon-
tására. Csak ilyen plusz munkálatok 
elvégzése után indulhat a tényleges 
kivitelezés. A leterhelő töltés geometriá-
jának meghatározásakor figyelembe kell 
venni az alkalmazandó anyagok súlyát, 
tömörítetlenségét.
A későbbi, esetlegesen felmerülő ga-
ranciális problémák általában két okra 
vezethetők vissza: a nagyjából 90 szá-
zalékosan lezajlott konszolidáció után 
időben jelentősen elnyújtva lezajló to-
vábbi altalajsüllyedés is okozhat gon-
dot, illetve a töltéstest nem megfelelő 
elkészítése esetén idővel még a földmű 
utántömörödik. Utóbbi ok megfelelő kivi-
telezési fegyelemmel orvosolható.
A műtárgyak építésénél, magas töltések-
nél tehát kiemelt figyelmet kell szentelni 
a konszolidációnak, illetve a süllyedés-
gyorsítás módszerének. Fontos, hogy 
ez a munkarész egy kézben legyen. Ta-
pasztalt kivitelező kollégáink szakmailag 
felkészültek, műszaki, organizációs és 
gazdasági szempontokat is szem előtt 
tartva tudják kiválasztani és alkalmazni 
a megfelelő módszert.

tüntetni az aktuális töltésmagasságot.  
A kiértékelés táblázatosan megjeleníti a 
relatív süllyedés mértékét, időbeli lezaj-
lását és sebességét. Egy méréssorozat 
általában 6-9 mérésből áll. 
Előfordulhat, hogy egy 10 méter magas-
ra tervezett töltés hiába konszolidálódik 
hónapokig 8 méteres magassággal, csak 
a tervezett süllyedés mértékének felét 
éri el. Később, ha megkapja a maradék 
kétméternyi töltést, a megnövekedett te-
her alatt újra elindul a folyamat, és ismét 
hónapokig tart, miközben még egyszer 
akkora abszolút süllyedés játszódik le. 
Vagyis azzal, hogy nem került rá időben a 
teljes töltés tömege, a teljes konszolidá-
ció időtartama akár másfél, kétszeresére 
is nőhet a tervezettnek.
A manapság jellemző feszített tempójú 
kivitelezési projektek esetében jellemző, 
hogy a magasabb töltésekkel érintett 
műtárgyak esetén a konszolidáció gyorsí-
tására is szükség van. Ezért fontos, hogy 
már az ajánlatadás idején felmérjük ezek 
költségeit és az átfutási időre gyakorolt 
hatásait. A megfelelő módszer kiválasz-
tása kulcsfontosságú a projekt sikeres 
műszaki és gazdasági teljesítéséhez.
A süllyedés sebessége befolyásolható 
például leterhelő túltöltéssel vagy függő-
leges drének alkalmazásával. Ezek a ta-
lajba függőlegesen elhelyezett „csövek” 
lehetővé teszik, hogy a megnövekedett 
pórusvíznyomás hatására a fölösleges vi-

gigvezetni a hidraulikus szondát, amely 
méterenként rögzíti a magasságkülönb-
séget. Lényeges szempont, hogy a süllye-
désmérő cső a projekt befejezése után 
is sérülésmentes maradjon, probléma 
esetén akár évekkel később is lehessen 
kontrollméréseket végezni. 
Még a töltésanyag behordása előtt re-
gisztrálni kell a kezdeti állapotot. A to-
vábbi méréseket akkor kell végezni, ha 
a teljes töltésmennyiséget felépítettük. 
Három méternél magasabb töltés esetén 
fél töltésmagasságnál is szokás mérni, 
mert a hirtelen süllyedésnek is van veszé-
lye. Minden mérésnél pontosan fel kell 

Töltések építésekor az altalajban levő 
pórusvizek a terhelés hatására távozni 
kényszerülnek, így létrejön a konszolidá-
ció, vagyis lejátszódik a térfogatváltozás, 
és az altalaj teherbírása megnő. A terve-
zés időszakában a geotechnikus megha-
tározza a várható süllyedés mértékét és 
lejátszódásának várható időtartamát.  
A jelenleg érvényes előírások szerint az 
altalaj összenyomódása akkor tekinthető 
lezajlottnak, ha a mért süllyedés mértéke 
1 cm/hó alatt van. A süllyedés sebessége 
nem lineáris, hanem változatlan terhe-
lés mellett jellemzően időben folyama-
tosan csökkenő, ezért a geotechnikus 

A süllyedésmérés célja, hogy meghatározzuk, a töltés általi terhelés 
hatására lejátszódott-e az altalaj konszolidációja. Erre a műtárgyak 
építésénél, magas töltéseknél kiemelten figyelni kell.

MIÉRT FONTOS 
A SÜLLYEDÉSMÉRÉS?

THE IMPORTANCE OF 
SETTLEMENT MONITORING

 The main goal of settlement measuring 
is to confirm whether subsoil consolidation 
has occurred beneath the weight of an 
embankment. When building embankments, 
loads force water out through the pores of the 
subsoil, resulting in consolidation – in other 
words, the subsoil’s volume changes as its 
load-bearing capacity increases. In the design 
phase, geotechnical experts make estimates 
on both the foreseeable extent and the time 
frame of settlement. According to current 
regulations, subsoil compression is deemed 
complete if the rate of measured settlement 
is less than 1 cm per month. Notably, the 
rate of settlement is non-linear: under 
constant load it tends to slow down gradually 
with time. Consequently, the consolidation 
time calculated by the geotechnical expert 
denotes the time required to reach 90% of 
complete settlement. To verify this, we need 
to draw up the curve based not only on the 
settlement rate between the last three 
measurements, but on all past measurement 
results as well.
In order to implement proper settlement 
monitoring, we need to install a flexible pipe 

– with a maximum internal diameter of 5 cm – 
directly beyond the embankment body before 
commencing earthworks. As it moves along 
with the compressing subsoil, the pipe must 
be able to withstand the subsoil’s weight and 
not cave in. When performing measurements, 
a hydraulic probe is sent through the pipe 
which records vertical level differences 
at regular intervals. As a key requirement, 
the monitoring pipe should remain intact 
following the completion of the project, 
allowing for control measurements even 
years later in case of any problems.  The initial 
status should be recorded prior to hauling in 
the embankment material, and successive 
measurements are mandatory once the 
embankment has been completed. In case of 
embankments higher than 3 metres, taking 
measurements at half the height is highly 
recommended due to the risk of sudden 
settlement. Obviously, the exact height of 
the embankment must be recorded when 
taking each measurement. The evaluation 
table shows the extent of relative settlement, 
as well as its rate and time component. 
Generally, a full series requires from six to 
nine measurements.  Let’s take a 10-m-high 
embankment as an example. After months of 
consolidation, the embankment height might 
be 8 metres, but only half the estimated total 
settlement has occurred. At a later stage, after 
building the remaining 2 m, the increased 
load might cause the process to re-start, and 
can still take a few more months to reach 
100% of the estimated settlement. Failing 
to install the full weight of the embankment 
in due time might prolong consolidation, 
or even double the originally planned time 
interval. Today’s civil engineering projects are 
typically on tight deadlines, and structures 
involving taller embankments usually require 
contractors to accelerate consolidation. 
Crucially, the associated costs and the effect 
on construction times should be studied 
carefully in the bidding phase. Selecting the 
most suitable technique is indispensable 
for completing a project in time and without 
incurring unanticipated extra costs. 

I
II
III

által kiszámolt konszolidációs idő a tel-
jes tervezett süllyedés 90 százalékának 
eléréséhez szükséges időt jelenti. Ennek 
igazolásához minimum az utolsó három 
mérés közötti süllyedési sebességek, va-
lamint az összes mérés alapján kirajzoló-
dó „görbe” szükséges.
A süllyedésmérés szakszerű elvégzésé-
hez a földműépítés megkezdése előtt 
el kell helyezni egy flexibilis, maximum  
5 centiméter belső átmérőjű csövet köz-
vetlenül a töltéstest alá, ami majd együtt 
fog mozogni az összenyomódó altalajjal, 
de annak súlyától nem roskad össze. 
A mérés során ebben a csőben kell vé-

szöveg: Molnár Márton, Balogh Mária
fotó: Colas Archívum
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A Budaörsön helyet kapó új betonvizsgáló egységben lehetőség nyílik 
majd a megrendelők egyedi igényei szerinti keverékek tervezésére is.

BŐVÜL 
A KÖZPONTI 

LABORATÓRIUM

CENTRAL LABORATORY 
UNDERGOES UPGRADE

 In line with growing demand on 
the market, the Technology Directorate 
of Colas Hungária has recently decided 
to add a new concrete lab unit to its 
central laboratory. The new concrete 
testing facility is being set up in one of 
Alterra’s former lab buildings, located 
in Budaörs. Once completed, the new 
unit will allow the tech directorate to 
design custom mixtures as requested 
by clients, perform trial mixings, and 
test various types of concrete and 
cement.
The new unit’s scope of activities will 
include: concrete mix design, trial mixing 
and trial construction, preparation of 
concrete-related method statements, 
sample-taking, quality verification 
testing during construction, on-site 
sampling, suitability testing, type testing, 
development of concrete formulas, and 
factory production control for concrete 
batching plants.
Going forward, quality testing and 
technology-development duties, as well 
as providing and coordinating Group-
level technical consulting services, 
remain the core activities for all units 
of the technology directorate. However, 
the new regulations anticipated on the 
building construction market are likely 
to open up new opportunities that could 
result in further technological and 
testing assignments and a potential 
expansion of our services.

szöveg: Szilágyi Zsuzsanna
fotó: Szilágyi Zsuzsanna

A megnövekedett piaci igényeknek 
megfelelően a Colas Technológiai Igaz-
gatóság Központi Laboratóriuma új 
betonlaboregységgel bővül. Ez az új be-
tonvizsgáló egység Budaörsön, az Alterra 
telephelyén, az Alterra korábbi laborépü-
letében kap majd helyet. A jelenleg ki-
alakítás alatt álló új laborban lehetőség 
nyílik majd a megrendelők egyedi igényei 
szerinti keverékek tervezésére, próba-
keverések és frissbeton-, készbeton- és 
cementvizsgálatokra is.

Az új egység tevékenységi körei a követ-
kezők lesznek:

betontervezés: műszakilag és gaz-
daságilag optimális betonreceptúra 
kidolgozása magas- és mélyépítési 
betonok, valamint hidraulikus kötő-
anyagú alaprétegek és beton pálya-
burkolat építéséhez
próbakeverések és próbabeépítések
betontechnológiai utasítások és min-
tavételek készítése
kivitelezés közbeni minőséget igazoló 
vizsgálatok
helyszíni mintavételek
alkalmassági vizsgálat (típusvizsgála-
tok) betonösszetételek fejlesztése
betonkeverő telepek üzemi gyártás-
ellenőrzése: alapanyagok- friss- és 
megszilárdult betonok folyamatos el-
lenőrzése

Akkreditált területek:
cementvizsgálatok 
kőzetfizikai vizsgálatok
friss- és megszilárdult betonvizsgá-
latok

A Technológiai Igazgatóság minden egysé-
ge számára továbbra is a minőségvizsgálati, 
technológiafejlesztési feladatok ellátása, va-
lamint a műszaki szaktanácsadás cégcsoport 
szintű megvalósítása és koordinációja jelenti 
a fő tevékenységet. A laboratóriumi szervezeti 
egységek – így az új betonlaboregység is – az 
igazgatóság szervezeti keretei között végzik te-
vékenységüket, egy országos laborhálózattal 
és egy kiemelt, európai színvonalú központi 
laboratórium működésével.
Az új betonvizsgáló egységünk akkreditált vizs-
gálatai között természetesen megtalálható 
lesz minden eddigi szabványos és rutinszerű 
vizsgálat. A speciális vizsgálatok (pl. cement- 
vagy betonelemek) és az alapanyagok vizs-
gálatai mellett többek között például a próba-
kockák (gerendák) készítése és utókezelése, 
konzisztencia, testsűrűség, levegőtartalom, 
v/c, víztartalom, Schmidt-kalapács, szilárdság, 
vízzáróság, fagyállóság vizsgálata is elérhető 
lesz.
A magasépítési területen tervezett új szabá-
lyozásokkal újabb piaci terület nyílhat meg 
számunkra, amely további vizsgálati-techno-
lógiai megrendeléseket, tevékenységbővülést 
eredményezhet.
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tottunk a teljes körű flottaüzemeltetésig, 
amely több mint 600 járművet üzemeltet 
egységárakon. Ezáltal a felhasználóknak 
kiszámítható költségstruktúra mellett 
rugalmas, kényelmes járműkezelésben 
lehet részük.
A fenti változások eredményei már lát-
hatók. A beruházások cégcsoport szintű 
szervezésének eredményeképp folyama-
tosan csökkent gépparkunk átlagéletko-
ra. Míg 2018-ban még 10 évesek voltak 
átlagosan az eszközeink, ezt 2021-re si-
került 8 évre csökkenteni. Mindezt úgy, 
hogy nem csökkent jelentősen a flotta 
darabszáma. Az eszközpark nagysága 
szoros összefüggésben van a munkagé-

ink hatásainak vizsgálata. Létrehoztunk 
egy létesítménygazdálkodási csoportot 
is. Első lépésként fel kellett mérnünk az 
ingatlanokat, fejlesztési irányokat kellett 
kialakítani és a kihasználtságukat növel-
ni. Ezen a területen sok feladat áll még 
előttünk, hiszen nagy ingatlanvagyonnal 
rendelkezünk, és a hasznosításuk tekin-
tetében nem volt stratégiánk. 2020-ban 
a kihasználatlan irodakapacitást 28%-
kal, a használaton kívüli szabad területe-
ket 31%-kal csökkentettük. A flotta teljes 
körű egységesítésével egy hosszú folya-
mat végéhez értünk, amelynek alapján 
a saját tulajdonú, sok esetben költséges 
és magas átlagéletkorú járművektől elju-

a gépészet új szervezettel, új feladatkö-
rökkel kiegészülve támogatja a termelési 
egységeket. A gépészet alapjai továbbra 
is a leányvállalati gépészetek, amelyek 
az eszközök (legyenek azok ingatlanok, 
termelőeszközök, konténerek stb.) üze-
meltetését végzik. A központi gépészet 
szakmailag irányítja, kontrollálja a műkö-
dést, tervezi és szervezi a beruházáso-
kat, kiruházásokat. A megfelelő irányvo-
nalak kialakításához, az eredményesség 
növeléséhez pontos adatokra, mutatók 
számítására van szükség. Ezeket a folya-
matokat a gépészeti kontrolling rendszer 
kialakítása adja, melynek fő feladata a 
tervezés, ellenőrzés, a hozott döntése-

ti folyamatokat évek óta lépésenként, 
megfontoltan fejlesztjük, s többször is 
bebizonyosodott, hogy érdemes így foly-
tatnunk a munkát. Cégcsoportunk széles 
termelési spektruma miatt nem lehet 
minden folyamatot egységesen megha-
tározni, hiszen az eszközök üzemeltetési 
igénye különbözik, ezért érdemesebb 
eszközcsoportokban gondolkodnunk. 
2020-ban például szétválasztottuk az 
útépítő gépeket két alapvető tevékeny-
ségi körre: az ipari létesítményekre (asz-
faltkeverők, emulzióüzem) és a mobil 
eszközökre (finiserek, hengerek stb.). Így 
könnyebb tervezni, kontrollálni és reagál-
ni a felmerülő problémákra. Most újabb 
lépések következnek, hiszen 2021-től 

A Colas mindig egyet jelentett a megbíz-
hatósággal, a szakértelemmel, s mi büsz-
kék vagyunk rá, hogy az eredményeinket 
nagy arányú saját erő felhasználásával 
értük el. A cégcsoport eredményeinek 
támogatására mindig ott volt a gépészet 
a háttérben. Rendszereink fejlődése, az 
eszközgazdálkodási hatékonyság növe-
lése mindig tudta biztosítani a terme-
lés eredményességét, még a nehezebb 
időszakokban is. A változó világban a 
folyamatos verseny közepette csak az 
innovatív technológiákkal, gépesítéssel, 
hatékonyabban működtethető eszközál-
lománnyal tudunk versenyelőnyre szert 
tenni. Az elmúlt 30 év is a folyamatos 
változásról szólt. A központi gépésze-

Folyamatosan változik, fejlődik a termelést három évtizede támo-
gató gépészet, amely a nehéz időkben is biztosítani tudta a cég 
eredményességét. 

A GÉPÉSZET 
HARMINC ÉVE

év30

Az eszközpark kihasználtsága:
2018–2020:

teherautók

69%   71%
gréderek

56%   65% 

finiserek

46%   51% 
homlokrakodók

61%   66% 

szöveg: Dudás István
fotó: Gánóczi Péter
illusztráció: Koffein Média

 

2020

A gépészet számokban 

237 db 

munkanap

27 467 

elégetett üzemanyag

3 268 610 liter  

futás

19 336 056 km 

üzemóra

150 530  

575 db  

 kolléga 

104 

fejlesztés

3,53 milliárd forint 

ráfordítással

8,09 milliárd forint 
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még ránk. A jövő feladatai közé tartozik 
a karbantartás-javítások digitalizációja, 
a műhelyek fejlesztése és kihasználtsá-
guk növelése, az üzemeltetési adatok 
automatizálása, diszpécseri rendszer 
bevezetése, energiafelhasználásunk 
optimalizációja – ezzel hozzájárulva kar-
bon lábnyomunk csökkentéséhez. 
Rendkívül büszke vagyok arra, hogy a 
Colasnál dolgozhatok ebben a kiváló csa-
patban. A gépészeten dolgozó kollégák 
mellett még legalább ugyanennyien se-
gítik a munkánkat a különböző társosztá-
lyokról. Köszönöm mindenkinek az eddigi 
munkát, kitartást és sikereket kívánok 
magunknak a következő harminc évre.

pek kihasználtságával, amin a legtöbb 
gépkategóriában szintén sikerült javíta-
nunk az elmúlt időszakban. Összességé-
ben a cégcsoport teljes munkagépflot-
tájának tekintetében 49 százalékról 51 
százalékra nőtt a kihasználtság 2018-ról 
2020-ra. Mindezt 12 százalékos eredmé-
nyességnövekedés mellett értük el. 
Az adatok tükrében kijelenthető, hogy az 
elmúlt időszakban az eszközgazdálkodá-
si szemlélet kialakításával kézzelfogható 
eredményeket értünk el. Ezt a termelés 
100%-os kiszolgálása mellett tettük, te-
hát a hatékonyságunk nőtt. Ezen az úton 
kell tovább haladnunk, hiszen sok külső 
és belső feladat és egyéb kihívás vár 

EQUIPMENT DEPARTMENT CELEBRATES 
30 YEARS OF SUPPORT

 The Colas Group’s equipment 
department has played an important 
supporting role from the very beginning. 
Through fleet improvement and 
enhanced efficiency, we have been able 
to guarantee the profitability of various 
activities – even during the toughest 
of times. The past 30 years have been 
all about change, and in our rapidly-
changing world, innovative technologies 
and increasingly productive equipment 
are indispensable for staying ahead of 
the pack. 
We have been fine-tuning major 
equipment-related procedures for 
several years now in a gradual and 
orderly fashion, and this well-tested 
approach has delivered the desired 
results. Due to Colas’ wide-ranging 
activities, it would be pointless to apply 
a set of one-size-fits-all protocols for 
all of the processes involved. We tend 
to think, rather, in terms of equipment 
categories. In 2020, for instance, we 
split road construction machinery into 
two fundamental scopes of activities: 
industrial facilities (asphalt and 
emulsion plants), and mobile equipment 
(pavers, compactors etc.). The fine-
tuning continues in 2021, however, as 
the equipment department has a new 
organisation and new roles to provide 
support for operative units. 
We have also established a division 
dedicated to facility management: in 
the initial phase, we had to assess 
all properties and define the course 
of development, which enabled us to 
improve utilisation rates. Complete 
standardisation of the vehicle fleet 
represented the final step on a long 
journey: we started out with company-
owned vehicles, many of which were 
old and costly to run, and ended up 
with a completely outsourced fleet 
management that operates over 600 
vehicles based on unit prices.
The results of the ongoing changes are 
already clear. By establishing a Group-
level organisation of investments, 
the average age of our machinery is 
decreasing consistently. While the 
average age of our equipment was 10 
years in 2018, we managed to bring 
this down to 8 years by 2021, and 
without making a significant cutback in 
machine numbers. The utilisation rate 
of the Group’s total fleet of machinery 
grew from 49% to 51% between 2018 
and 2020, along with a remarkable 
12% increase in effectiveness. 

FŐ A BIZTONSÁG!
Halálos balesetek az elmúlt 10 év távlatában nemzetközi szinten...

TARTSD BE A CSOPORT BIZTONSÁGI SZABÁLYAIT!

Általános éberség Kockázatok
értékelése

Biztonsági eszközök 
alkalmazása

Telefonhasználat 
tilalma

Befolyásoltság alatt
végzett munka tilalma

Egyéni 
védőeszközök

Gyalogos-munkagép
 balesetek

 Forgalom alatt
végzett munkák

Biztonságos 
vezetés

Kizárás/
kitáblázás

Magasban végzett
munkák

Emelési
műveletek

Földmunkák Munkák 
közművek közelében

Engedélyek és 
képesítések

Egyéb
�����

Gyalogos munkagép balesetek
�����

Biztonságos vezetés
�����

Kizárás/ kitáblázás
����

Forgalom mellett végzett munkák
����Földmunkák

����
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AZ ELKÖVETKEZENDŐ 30

ÉVBEN IS A COLAS-SZAL!

Számíthattok ránk!


