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azok eredményeit monitorozó üzemel-
tetők és publikációk ebben a témában 
nem igazán vannak, ezért érdekeltté kell 
tenni a piaci szereplőket és üzemeltető-
ket abban, hogy kutatásokat, innovatív 
megoldásokat alkalmazzanak, és azokat 
a használat során monitorozzák, és az 
alapján értékeljék.

M.: Hol lát lehetőséget az útépítésben az alacso-

nyabb energiaintenzitású technológiák, illetve 

alapanyagok használatára? 

H. Z.: Egyértelműen nagyobb volumenben 
lenne szükség visszanyert anyagok, külö-
nösen a visszanyert aszfalt újrahaszno-
sítására. Úgy gondolom, erre a hazai vál-
lalkozói piac fel van készülve, megvan a 
technológiai háttér. Sajnos a szabályozás 
szerint Magyarországon az új építések-
nek nem lehet 10 százaléknál nagyobb a 
visszanyert aszfalttartalma, ezzel szem-
ben például Németországban 60-70 

a beton világos színe miatt a burkolat 
felmelegedése és hőháztartása is sokkal 
kedvezőbb. Ha külföldön járunk, egyre 
többször futhatunk bele városi környezet-
ben betonpálya kialakításába. A városon 
belül a beépítés miatt nehezebben hűl le 
a levegő a nyári meleg napokon. A fekete 
aszfalt a napsugárzást magába szívja és 
magában is tartja, ezzel jelentősen növel-
ve a települési hőszigetek kialakulásának 
kockázatát. A betonburkolat színe sokkal 
világosabb, több napfényt ver vissza, így 
lassabban és kevésbé melegszik fel. Ha 
karbonlábnyom-vizsgálatról beszélünk, 
teljes élettartamot kell vizsgálni, így nem-
csak az előállítást, hanem a beépítést kö-
vető használati időtartamot is figyelembe 
kell venni. Az aszfalt esetében a kopó-
réteget szakmai irányelvek alapján 8-10 
évente fel kellene újítani, ezzel szemben 
a betonpálya felújítása 20-25 évente 
elegendő. Sajnos a hazai kutatások, az 

M.: Hogyan épül fel az albizottság és mivel  

foglalkozik?

H. Z.: Ahogy korábban is említettem, a 
környezetvédelem sok szakterületet ölel 
fel. Ebből adódóan igyekeztem úgy fel-
kérni a szakembereket az albizottsági 
tagságra, hogy lehetőség szerint mind-
egyik szakterület képviselve legyen – így 
a tagok között van biológus, vízgazdálko-
dási szakember, jogász, zaj- és levegő-
tisztaság-védelemért felelős szakember, 
illetve a beruházói és üzemeltetői oldalról 
közreműködnek környezetvédelmi szak-
emberek is. Az albizottság munkájával 
igyekszünk érvényesíteni a környezetvé-
delmi szemléletet. A közelmúltban erősí-
tettük kapcsolatunkat a Magyar Mérnöki 

újrahasznosítása. Erről a témáról sokat 
beszélünk mind a tervezőkkel, mind 
a beruházókkal, kivitelezőkkel. Ebből 
is látszik, hogy egyre jobban előtérbe 
kerülnek a körforgásos gazdálkodási 
gondolatok, és még ha lassan is, de el-
indultak azok a folyamatok, amik ezen 
gondolatoknak egyre nagyobb teret en-
gednek. A jogszabályokat és a műszaki 
előírásokat tekintve még vannak elma-
radások, így van bőven tennivaló ezen 
a területen és további környezetvédelmi 
témákban is. Ezért nagy örömömre szol-
gált és megtisztelőnek éreztem, amikor 
három évvel ezelőtt a MAÚT elnöke, Nyíri 
Szabolcs felkért a környezetvédelmi al-
bizottság megalapítására. 

INTERJÚ

Hegyi 
Zoltánnal
Hegyi Zoltánnal, a MAÚT Környezetvédel-
mi albizottságának vezetőjével néhány 
aktuális környezetvédelmi irányról, 
javaslatról beszélgettünk.

Mozaik: Milyen aktuális kihívásokat lát a mélyépí-

tés területén, különös tekintettel a körforgásos 

gazdálkodási modellek előtérbe kerülésével? 

Hegyi Zoltán: A környezetvédelem sok 
szakterületet ölel fel. A teljesség igé-
nye nélkül beszélhetünk például víz-
védelemről, zaj- és levegővédelemről, 
élővilág-védelemről, talajvédelemről 
stb. Manapság sok egyéb kifejezést is 
hallani lehet: például klímavédelem, 
zöld-kék infrastruktúra, karbonlábnyom-
csökkentés, fenntartható fejlődés, kör-
forgásos gazdálkodás. Ezek mindegyike 
a környezetvédelem egy-egy irányvona-
la, célkitűzése. Az építőiparban a körfor-
gásos gazdálkodás egyik lehetősége az 
elbontott, korábban beépített anyagok 

Kamara környezetvédelmi tagozatával 
a jövőbeni környezetvédelmi kihívások 
megoldása érdekében. Hiszem, hogy a 
szakágak és szakemberek közös gondol-
kodásával, szemléletváltással, valamint 
egymásra figyeléssel környezettudato-
sabb beruházások tudnak megvalósulni. 

M.: Milyen feladatokon dolgozik most a MAÚT kör-

nyezetvédelmi albizottsága? 

H. Z.:  A szervezet több munkabizottságban 
közreműködik. Próbáljuk a környezetvé-
delmi szemléletet érvényesíteni a mun-
kában, a munkabizottságokban készülő 
anyagokban. Jelenleg az útvíztelenítési 
műszaki előírás felülvizsgálata folyik. 
Most indul egy munkabizottság a zaj-
védelmi előírások felülvizsgálatára.  
Tavasszal a MAÚT által szervezett kör-
nyezetvédelmi témájú innovációs fóru-
mot tartottunk. Az a megtiszteltetés ért 
minket, hogy a köztársasági elnök tartott 
egy bevezető előadást, amiben felhívta a 
figyelmet a karbon lábnyom csökkenté-
sének érdekében tett fásítási programok-
ra. Folyamatban van egy munkabizottság 
létrehozása egy új útügyi műszaki előírás 
készítésére, az utak menti fásítás, nö-
vénytelepítés témában. 

M.: Véleménye szerint hogyan csökkenthető az 

útépítési építőanyagok karbon lábnyoma és ennek 

milyen lehetőségeit, illetve kihívásait látja? 

H. Z.: Az útépítésben az aszfaltozás során 
keletkezik a legjelentősebb karbon láb-
nyom. Az aszfaltot magas hőmérsékleten 
(180–200 °C) kell előállítani, szállítani 
és beépíteni. Az aszfalttechnológiában 
már régóta ismert az úgynevezett ala-
csony energiafelhasználású aszfalt (zöld 
aszfalt) előállítása, amelyet alacsonyabb 
hőmérsékleten (80–130 °C) állítanak elő, 
szállítanak és építenek be. Sajnos Ma-
gyarországon nem terjedt el a technoló-
gia olyan mértékben, mint lehetne.
Egy másik lehetőség, hogy aszfalt helyett 
betonburkolatokat építünk. Szakembe-
rek szerint a betonburkolat előállítása 
ma már nem költségesebb, mint az asz-
faltburkolaté. A karbonlábnyomot nem 
az ár határozza meg, a betonburkolat 
előállítása és beépítése során pedig 
nincs szükség magas hőmérsékletre. 
Kutatások szerint a járművek gördülése 
is kedvezőbb betonburkolaton, így az 
üzemanyag-fogyasztás is jobb. Továbbá 

szöveg: Matejcsok Dorina
képek: Nagy Balázs
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matos képzése és a nyitottság az új 
információkra, külföldi gyakorlatokra. 
Fontos, hogy türelemmel és szakmai 
tisztelettel legyünk egymás iránt, fi-
gyeljünk egymás ötleteire, és előre-
mutató párbeszédet folytassunk a 
szakmák között. Fontos, hogy képesek 
legyünk saját meggyőződésünk és ötle-
teink szakmai megbeszélések és viták 
alapján való felülbírálására.

irányába is igyekeztünk nyitni a fórumok-
kal. Ennek meg is van az eredménye: azt 
látjuk, hogy egyre több egyetemi hallgató 
és fiatal mérnök érdeklődik és aktív a fó-
rumokon. Az online rendszer lehetősége 
ebben nagy segítségünkre volt.

M.: Mit üzen a jövő generációjának a szakmában 

való boldoguláshoz?

H. Z.: Mindenképpen fontos a szakmai-
ság megtartása, saját magunk folya-

ret kell engedni ennek a gondolkodásnak, 
még akkor is, ha néha elképzelhetetlen-
nek tűnnek az ötleteik. Meghallgatni őket, 
megvitatni, átbeszélni velük a gondolatai- 
kat mindenképpen szükséges és érde-
mes, hiszen a környezetvédelem egyik 
lehetősége, hogy odafigyelünk a másikra, 
és nyitunk az új gondolatok felé. A MAÚT 
által meghirdetett Innovációs Fórum erre 
egy jó példa. Az egyetemek, a mérnök-
kamara és a külföldi mérnökszervezetek 

százalékos újrahasznosítás is megenge-
dett. Továbbá, mint már korábban is em-
lítettem, lehetőséget kellene biztosítani a 
betonpályák nagyobb arányú építésére, 
nemcsak nagy forgalmú utakon, hanem 
egyéb helyeken, például városi környe-
zetben. Az alacsony energiafelhaszná-
lású (zöld) aszfalt beépítése szintén egy 
lehetőség arra, hogy a karbon lábnyomot 
csökkentsük.

M.: Milyen esetekben tartja elképzelhetőnek, 

hogy egy pályázati felhívás esetén a megrendelő 

alternatív, alacsonyabb energiaigényű megoldást 

is elfogadjon érvényes ajánlatként? 

H. Z.: Ebben a kérdésben a valós műszaki 
szándék a legfontosabb. Szakmai, mű-
szaki alapokon nyugvó pályázati kiírások-
ra lenne szükség, amit szakmai alapokon 
kellene elbírálni. Erre vannak gyakorlatok, 

  Zoltán Hegyi, chairman of the Hungarian 
Road Society’s environmental sub-committee, 
outlines current challenges and appropriate 
recommendations to reduce the industry’s 
environmental impact. 
Mozaik: What are the most pressing challenges you see 
for the civil engineering domain, particularly as circular 
economy keeps gaining prominence?  
Zoltán Hegyi: One of the potential ways to meet 
the goals of circular economy in the construction 
industry is to re-use previously installed and 
reclaimed materials. I’ve had several discussions 
on this topic, both with designers and contractors. 
Obviously, concepts related to circular economy 
are quickly gaining prominence, and processes that 
allow these concepts to become reality are starting 
to pick up – albeit slowly. We still lag behind in terms 
of legal regulations and technical specifications, 
and there’s also plenty left in connection with 
other environmental topics. It was therefore 
a great honour when Hungarian Road Society 
President Szabolcs Nyíri asked me to establish its 
environmental sub-committee.
M.: What is the structure of the sub-committee, and what 
are your main goals?
Z. H.:   Environmental affairs involves several fields 
of expertise. Consequently, I strove to get all these 
fields covered when I started recruiting members for 
the sub-committee. We now have biologists, water 
management professionals, lawyers, and experts in 
protection against air pollution and noise pollution 
within our ranks, and we also have investors and 
operators as contributing members. Propagating 
a more environmental approach is definitely a 
key objective, and we have recently strengthened 

our ties with the Environmental Section under 
the Hungarian Chamber of Engineers to tackle 
upcoming environmental challenges. I firmly believe 
that we can realise increasingly eco-conscious 
investments through joint efforts between various 
sub-fields, close cooperation between experts, and 
shifts in attitude. 
M.: How can we reduce the carbon footprint of road 
construction materials, and what are some of the related 
opportunities and challenges?   
Z. H.:  The bulk of the carbon footprint associated 
with road construction is from asphalt paving, as 
asphalt is produced, transported and installed at 
high temperatures (180-200 °C). The technology 
used to produce so-called low-energy asphalts (or, 
green asphalts), which are manufactured at lower 
temperatures (80-130 °C), has been around some 
time but hasn’t gained much ground yet in Hungary, 
unfortunately. 
Alternatively, we could start constructing concrete 
pavements instead. According to most experts, the 
costs involved in concrete paving are not higher 
today than those of asphalt paving. At the same 
time, carbon footprint is not necessarily related to 
expenses, and creating concrete pavements does 
not involve high temperatures. Studies also suggest 
that vehicles encounter less rolling resistance on 
concrete, which leads to reduced fuel consumption. 
Moreover, the light colour of concrete makes it far 
more advantageous in terms of capturing heat. In 
calculating our carbon footprint we have to take 
the entire life cycle into account – that is, beyond 
installation and including the subsequent period of 
use. In the case of asphalt, standards dictate that 
the wearing course should be renovated every 8-10 
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years, while concrete carriageways require such 
interventions every 20-25 years. 
M.: Do environmental issues tend to grab the attention 
of younger people?
Z. H.: I see some very positive signs in connection 
with this, and I’m very optimistic. Young people 
keep an open mind, and many of them are 
demanding environmental action – or even taking 
action themselves. For instance, let’s take the 
number of people using bicycles and kick-scooters 
in Budapest. More and more young people are 
choosing not to buy a car because it’s easier 
to move around the capital by bicycle – and on 
rainy days they can rely on app-based car-sharing 
solutions. They think differently, and in my opinion 
we have to nurture this approach, even if some 
ideas seem ridiculous at first. We need to listen, 
have debates and discuss different views, because 
protecting the environment is unimaginable 
without listening to one another and being open to 
new ideas. 
M.: What advice do you have for future generations 
working in this trade? 
Z. H.: Keeping a professional attitude is crucial, 
as well as training ourselves to remain open to 
new information and practices from abroad. It is 
also important to treat each other with patience 
and respect in a professional sense of the word. 
Keeping an open mind to each other’s ideas and 
maintaining a progressive dialogue between 
different trades is also key. Re-evaluating our 
own beliefs through ongoing debate is also of the 
essence.

de mi nem igazán használjuk. Ez a vállal-
kozói oldalt érdekeltté tenné és előmoz-
dítaná a műszaki típusú gondolkodásban, 
innovációban. Az a mondás, hogy a szak-
mai innovációt megajánló vállalkozások 
nem hasonlíthatók össze a többi aján-
latadóval, jogi szempontból biztos igaz, 
de műszaki szempontból, úgy gondolom, 
hogy egy felelős műszaki szakértelem-
mel rendelkező független döntéshozói bi-
zottság tudna értékelni és sorrendet fel-
állítani. Valódi szakmai kommunikációra 
lenne szükség, amely alapján a megren-
delői elvárásokat úgy kellene megfogal-
mazni, hogy legyen lehetőség arra, hogy 
az elvárt műszaki teljesítményre alterna-
tív ajánlatot adjon a vállalkozó, mely akár 
külön értékelési szempont is lehetne. 
Ehhez a szabályozási környezetet is meg 
kellene feleltetni. Lényeges, hogy az ilyen 

típusú beszerzést és kiépítést követően 
az innovatív rész monitorozva legyen, és 
legyen visszacsatolás annak pozitív és 
negatív értékéről a szakma felé. 

M.: Mennyire érdeklődnek a fiatalok a környezet-

védelem iránt?

H. Z.: Ebben nagyon pozitív hatások érnek 
és igen optimista vagyok. A fiatalok ab-
szolút nyitottak, sőt elvárásuk a környe-
zetvédelmi szemlélet, érzik, hogy valamit 
tenni kell. A saját módjukon tesznek is, 
elég megnézni például azt, hogy hányan 
kerékpároznak, rollereznek Budapesten. 
Egyre több fiatal nem vesz autót, mert 
Budapesten könnyebb biciklizni, mint 
autóval közlekedni, ha pedig esik az 
eső, akkor ott vannak a mobil appokkal 
bérelhető elektromos kisautók. Ők már 
másképp gondolkodnak és szerintem te-
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Kollégáink már az alkalmazáson keresz-
tül adhatták le a cafeteriaigényléseiket, 
amivel ismét jelentős papír-, nyomtatási 
és postaköltséget takarítottunk meg, 
arról nem is beszélve, hogy a folyamat-
ban korábban részt vevő munkatársak 
más feladatokra tudták fordítani felsza-
badult munkaidejüket. A bérjegyzékek 
szintén az alkalmazáson keresztül érhe-
tők el, természetesen titkosított, csak  
az adott munkatárs által hozzáférhető 
módon. A Colas Tudástárt használjuk a 
munkavédelmi, jogi, etikai kérdésekről 
szóló tájékoztatásokra is. A felhasználók 
különböző témakörökben saját maguk 
intézhetik ügyeiket, akár panaszt is te-
hetnek. Az új kollégák már az első naptól 
hozzáférést kapnak az alkalmazáshoz, 
ezáltal könnyebben érik el a munkavégzé-
sükhöz szükséges információkat. Az elő-
nyök mindenki számára egyértelműek, 

Nemcsak elérhetővé vált, de minden munkavállalónk használja már a 
Colas Tudástárt, amelynek segítségével egy helyen érhetők el a cég-
csoporttal kapcsolatos legfontosabb hírek és információk – ám az új 
platform ennél is többet tud.

Elindult 
a Colas Tudástár

A kommunikáció, az információk valós 
idejű megosztása egyre fontosabb nap-
jainkban. Ezt minden vállalat tudja, és 
valószínűleg hozzánk hasonlóan sokan 
keresik is a megoldást, hogy földrajzi-
lag tagolt munkavégzés esetén hogyan 
kommunikáljanak hatékonyan, ha nem 
minden kolléga rendelkezik e-mail-elér-
hetőséggel. Cégcsoportunk megtalálta a 
megoldást egy új, belső kommunikációs 
platform képében, amelynek a Colas Tu-
dástár nevet választottuk. 
A platformon keresztül összes munka-
társunk könnyedén elérheti a munka-
végzést segítő hasznos információkat 
és a cégcsoporttal kapcsolatos legfonto-
sabb híreket. Az alkalmazás használata 
számtalan előnnyel bír. Mellőzni tudjuk 
a papíralapú kommunikációt, ezzel jelen-
tős lépést teszünk a környezetvédelem 
érdekében. Azon kollégáink, akik eddig 
papíralapon kapták meg az információ-
kat, gyakran egy-két héttel később érte-
sültek a számukra fontos dolgokról, mint 
azok a munkatársaink, akik rendelkeznek 
e-mail-hozzáféréssel. Mostantól minden 
kollégánk számára egyszerre válik elér-
hetővé minden információ. További előny, 
hogy nem kell az e-mailek között keres-
getni, hiszen a tartalmak egy helyen érhe-
tők el és könnyen visszakereshetők. 

szöveg: Matejcsok Dorina

COLAS TUDÁSTÁR ROLLED OUT AT 
HUNGARIAN SUBSIDIARIES

  Efficient communication and real-
time sharing of information are becoming 
indispensable in today’s world. This is crystal 
clear to all major businesses, and just like 
ourselves, many of them are looking for 
better ways to communicate effectively 
within operations that drag out over large 
geographical areas and make email access 
difficult for some colleagues. The Colas Group 
has found an ideal solution through a new 
internal communication platform called Colas 
Tudástár (“Knowledge base”). 
Through this innovative interface, all 
colleagues have simple and easy access to 
useful information related to their jobs, as 
well as the most important Group news. The 
application delivers numerous benefits. A 
huge eco-benefit is that it enables us to 
do away with paper-based communication. 
Also, from now on, all information becomes 
instantly available to everyone at the company: 
colleagues who used to rely on receiving hard 
copies often got hold of key information days 
or even weeks later than employees with 
e-mail access. A further advantage is that all 
content is readily accessible and traceable, 
which eliminates the need to comb through 
e-mails to find needed information. 
Colleagues are already able to submit their 
Cafetéria requests through the app, allowing 
us to avoid significant costs associated with 
paper, printing and mailing, while employees 
previously tasked with administering paper-
based submissions can now concentrate 
on other important duties. Payslips are also 
available for viewing and downloading via 
the application, and with measures in place 
to restrict unauthorised access for the sake 
of confidentiality. Going forward, we will also 
use Colas Tudástár for dispersing information 
pertaining to legal, ethical and HSE-related 
issues. 
The system provides colleagues with freedom 
to manage their own accounts, including 
the possibility of submitting complaints. 
Newcomers will be granted access to the 
system from day one, providing them with 
an easy access to work-related information. 
A registration rate of nearly 100% in the first 
month after launching the app makes it clear 
that the benefits are obvious to everyone. 
Besides the web-based platform, which is 
accessible via company laptops and desktop 
computers, Colas Tudástár is also available as 
a smartphone application.

valószínűleg ennek is köszönhető, hogy 
az alkalmazás bevezetése után alig egy 
hónappal közel százszázalékos regisztrá-
ciós arányt tudtunk elérni. 
A fejlesztés elkerülhetetlen és nagyon 
fontos is volt, hiszen a digitalizáció 
szempontjából az elmúlt években a vi-
lág óriási fejlődésen ment keresztül.  
Az okostelefonok nélkülözhetetlen esz-
közzé váltak munkában és magánéletben 
egyaránt. Erre alapozva alkottuk meg a 
Colas Tudástárt, amely segítségével az 
ország különböző pontjain – egymástól 
olykor több száz kilométerre – lévő mun-
kavállalókat egyetlen közös felületen tud-
juk elérni és tájékoztatni a legfontosabb 
vállalati tudnivalókról. A Colas Tudástárt 
a munkavállalók alkalmazás formájában 
a telefonjukra is letölthetik, de saját vagy 
munkahelyi laptopon, asztali számítógé-
pen is tudják használni.
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A jelenleg már kivitelezési fázisban tartó modernizációs projekt célja 
a cégcsoport egyik legnagyobb és legeredményesebb kőbányájának 
átfogó megújítása.

Modernizáció
Tállyán

A tállyai andezitbánya Magyarország 
egyik legnagyobb, vulkanikus kőzetet 
kitermelő kőbányája. A kőzet minőségi 
tulajdonságainak és a bányaüzem tech-
nológiai kapacitásának köszönhetően a 
bánya termelése meghatározó a magyar-
országi építőipar bizonyos területein. 
A beruházást több tényező is indokolja, el-
sőként a bányaüzem működéséből szár-
mazó környezeti hatások, terhelések (zaj, 
levegőterhelés, látképi hatások) csök-
kentése, hiszen a jelenlegi harmadtörési 

UPGRADE PROGRAMME 
UNDERWAY IN TÁLLYA

  The andesite quarry in Tállya is one 
of Hungary’s prime sources of volcanic 
rock-based products. Owing to the superior 
quality of the mineral resources and the 
plant’s technological capacities, the quarry 
plays a key role on the country’s construction 
materials market.
Plant upgrades are underway to achieve 
multiple aims, most notably to reduce the 
environmental damage of operations, as the 
third-grade crushers are currently located 
very close to the nearby village. Another factor 
to be taken into account is that the Tokaj wine 
region – including the village of Tállya and 
the quarry itself – became a UNESCO World 
Heritage Site in 2002 as part of the “Tokaj 
Wine Region Historic Cultural Landscape”. In 
addition, the current equipment and support 
systems are outdated and need to be 
modernised. 
Preparations for the initial project phase have 
been in progress since 2015, and the related 
process has been exceptionally complex. 
After conducting studies to determine the 
exact quality and quantity of available mineral 
resources, we obtained new environmental 
permits, designed the technology, managed 
the related procurement tenders, and 
drafted the contracts in connection with the 
project and in line with the desired warranty 
conditions. 
Coming up with a proper configuration of the 
equipment alone was a massive undertaking, 
and not only in terms of engineering aspects: 
both in terms of performance and product 
quality, the technology under installation 
today will define plant operations for decades 
to come. Consequently, colleagues from all 
fields within Colas Északkő – including mining, 
equipment and sales experts – have been 
involved in the decision-making process; 
at the same time, our French colleagues 
have provided input related to mining and 
technological aspects.
Ultimately, Gépsystem Kft. (the Hungarian 
partner of Sandvik) was picked as the main 
contractor, with Euroscale Zrt. contributing 
to the design and establishment of access 
control systems. Not surprisingly, sister 
companies of Északkő are also involved in 
realising the investment: Colas Alterra Zrt. is 
in charge of coordinating and performing 
foundation and structural construction 
works, while Colas Út Zrt. is trusted with road 
construction elements. The first phase of the 
scheme is scheduled to be completed by the 
end of 2021.

technológia Tállya település közvetlen 
környezetében helyezkedik el. A helyzetet 
tovább árnyalja, hogy Tállya az UNESCO 
Világörökségi Bizottsága által 2002-ben 
világörökségi listára vett „Tokaj-hegyaljai 
történelmi borvidék” kultúrtáj magterüle-
tén helyezkedik el. 
A másik lényeges szempont a bánya 
mára elöregedett feldolgozó technoló-
giájának modernizálása és kiszolgáló 
rendszerének átszervezése. A projekt 
első fázisának előkészítése 2015-től 

zajlott és rendkívül komplex folyamat 
volt. Ennek során kutatást végeztünk az 
ásványvagyon minőségének és mennyi-
ségének pontosítása érdekében, új kör-
nyezetvédelmi engedélyezést folytattunk 
le, végrehajtottuk a technológia tervezé-
sét és részletes pályáztatását, valamint 
megfelelő garanciális feltételek mentén 
előkészítettük a projekthez kapcsoló-
dó szerződéseket. Önmagában csak a 
technológia tervezésének előkészítése 
egy igen átfogó, gépészeti kérdéseken 

messze túlmutató feladat, hiszen a most 
építés alatt álló technológia mind teljesít-
ményében, mind a termékek minőségét 
tekintve több évtizedre határozza meg 
a bányaüzem működését. A technológia 
tervezésében ennek megfelelően részt 
vettek a Colas Északkő Kft. bányászati, 
technológiai és értékesítési területén 
dolgozó kollégái, valamint a bányászati 
és gépészeti vonalon dolgozó francia kol-
légák is. 
Az eredetileg tervezett műszaki tarta-
lom kiegészült egy zsákos porelszívó 
rendszer kialakításával. Ettől egyrészt a 
szilárd légszennyező anyagok kibocsátá-
sának további csökkentését, másrészt a 
termékek minőségének javulását várjuk. 
Másik érdekes részterülete lesz az új 
rendszernek a beléptetési/kiszolgálási 
rendszer működése. Terveink szerint az 

új – a jelenlegi megoldástól alapjaiban 
eltérő – rendszer mind a beléptetés/ki-
léptetés, mind a belső forgalomirányítás 
tekintetében sokkal jobban szervezett, 
automatizált folyamatot eredményez. 
A beruházás fővállalkozója a Gépsystem 
Kft. (a Sandvik magyarországi partnere), 
a beléptető rendszer tervezésében és ki-
alakításában az Euroscale Zrt. működik 
közre. A cégcsoporthoz tartozó vállalko-
zások is részesei a projekt megvalósítá-
sának azon területeken, ahol lehetőség 
volt az együttműködésre. Ennek megfe-
lelően az alapozási és szerkezetépítési 
munkák tervezésének koordinálásában 
és kivitelezésében a Colas Alterra Zrt. 
vesz részt, az útépítési munkák kivitele-
zését pedig a Colas Út Zrt. végzi. A pro-
jekt első fázisának lezárását 2021 végé-
re tervezzük.

szöveg: Bőhm Balázs
fotó: Nagy Balázs
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Pilisy Péter, a Colas Hungária korábbi beszerzési 
vezetője 2021 elején Procurement Domain Manager 
kinevezést kapott a Copernic nemzetközi projekt-
csapatban. A kinevezés kapcsán új feladatköréről 
és az ebből fakadó kihívásokról is beszélgettünk.

INTERJÚ 
Pilisy
Péterrel

MOZAIK: 2018 tavasza óta dolgozol a Colasnál a be-

szerzés területén. Mit jelent ez az új feladatkör?

Pilisy Péter: A Copernic Projekt csapaton 
belül a Flying Team tagjaként én vagyok 
felelős a beszerzési területért Európában. 
Gyakorlatilag arról szól, hogy országról 
országra „repülünk” és támogatjuk a 
Copernic Projekt bevezetését.

M: Hogyan ért téged a kinevezés?

P. P.:  Természetesen nagyon örülök az 
újabb nemzetközi megmérettetésnek. 
Alapvetően már korábbról, több irányból 
is érintett voltam: nemzetközi oldalról 
az akkori Colas Europe Central pénzügyi 
kontrolleri posztját, ezt követően Magyar-
országon a Copernic Projekt Manager 
pozícióját töltöttem be, az elmúlt 3 évben 
pedig a Colas Hungária beszerzési vezető-
je voltam. De minden ország más és más, 
így a bevezetés során biztosan változatos 
kihívásokkal nézhetek szembe.

M: Mi maga a Copernic Projekt?

P. P.:  Ez egy átfogó menedzsmentprojekt, 
ami a Colas vállalati működését globáli-
san harmonizálja. Tehát nem csak egy sor 
vállalatirányítási szoftver bevezetése, ha-
nem elsősorban egy átfogó módszertan, 
ami kiterjed a szervezetre és a folyama-
tokra is. Funkciókat tekintve öt fő szakmai 
területre tagozódik: kivitelezés, ipari te-
vékenység, pénzügy, gépészet és beszer-
zés. Ez utóbbi bevezetéséért felelek én a 

m: Milyen hatása van a pandémiának ebben a nemzet-

közi projektben?

P. P.: Az eddig elindult bevezetések terv sze-
rint haladtak, haladnak. Természetesen az 
utazási korlátozások miatt az addigi mun-
kamenetet teljesen át kellett szervezni, de 
ez nem befolyásolta jelentősen a projekt 
bevezetésének sikerességét. 

M: Hogyan alkalmazkodtatok ehhez a helyzethez?

P. P.: A járványügyi szigorításoknak köszön-
hetően a megbeszélések a virtuális tér-
ben zajlanak. Ez az egyik oldalról nagyon 
kényelmes és a legtöbb feladat elvégzé-
sére elegendő, és nem elhanyagolható 
az sem, hogy mennyi költséget és időt 
tudunk megtakarítani. A másik oldalról 
azonban, mivel ez egy változásmenedzse-
lési projekt, a fizikai jelenlét sokat segít az 
előrehaladásban. Sok esetben a vállala-
tok és munkavállalóik mindennapi életét 
szeretnénk megváltoztatni, és ezek azok 
a feladatok, ahol a személyes jelenlét vé-
leményem szerint elengedhetetlen. Bízom 
benne, hogy a korlátozások enyhítésével 
megfelelő egyensúlyt tudunk kialakítani a 
két gyakorlat között.

M: Mi volt a legnagyobb meglepetés eddig?

P. P.: Elsősorban a britek rendkívül szerte-
ágazó tevékenységi köre és vállalati ta-
goltsága lepett meg, ami a projekt szem-
pontjából nagy kihívást is jelent. Továbbá 
kiemelném az írek hozzáállását is, ami 

szöveg: Matejcsok Dorina
fotó: Nagy Balázs

 Former Colas Hungária Procurement Manager Péter Pilisy 

was chosen in early 2021 for the Procurement Domain Manager 

position of the international Copernic team. We asked him now 

about his new responsibilities and the related challenges.

Mozaik: You’ve been involved in procurement processes at 
Colas since the spring of 2018. What does your new role entail? 
Péter Pilisy:  I’m now responsible for the procurement domain in 

Europe as a member of the Copernic Project’s Flying Team. In 

practice, this means that we “fly” from country to country and 

provide support for the roll-out of the Copernic Project.

M: What was your first reaction to the appointment?
P. P.: As you’d imagine, I was very glad about this new opportunity 

to try myself on the international stage. Some of this is basically 

familiar territory: from the international side, I used to be the 

financial controller for Colas Europe Central, then I went on to 

become Copernic Project manager in Hungary, and I’ve spent the 

last three years as the procurement manager of Colas Hungária. 

Nevertheless, all countries are different, and the roll-out will 

definitely present a variety of challenges.

M: What is the Copernic Project in the first place?
P. P.: It’s a comprehensive management project that aims to 

harmonise the corporate operations of Colas at the global level. 

Beyond merely introducing a bunch of management software, 

it entails an exhaustive methodology that affects both the 

organisation and procedures within it. In terms of functions, the 

project is split into five main areas of expertise: construction, 

industrial activities, finances, equipment, and procurement. I’m 

responsible for introducing the latter within the Flying Team. Of 

course, the roll-out includes numerous other tasks at the same 

time, such as change management, data management or trainings. 

M: Which countries are currently in the roll-out focus?
P. P.:  Copernic has been fully introduced in France and French 

overseas territories, as well as in Switzerland and Belgium. We 

launched the project in the UK in early 2021, followed by Ireland 

and Denmark in the summer. Only one year is available for the roll-

out at each location, and we launch the process in new countries 

every six months. 

M: What is the roll-out date for Hungary?
P. P.: According to the current schedule, 1 January 2022, and live 

utilisation will begin one year after that.

M: What sort of challenges do you see in this new position?
P. P.: Despite introducing the same thing at every location, the 

different organisations in each country and uneven levels of 

maturity of processes pose a considerable challenge. Moreover, 

there are huge differences in market conditions and corporate 

cultures – not to mention management and employee attitudes. 

Communication difficulties also come up from time to time, as 

everyone speaks English as a foreign language – outside the UK 

and Ireland, of course.

M: How did the pandemic impact this international project?
P. P.: So far, roll-out procedures have been running smoothly. 

Obviously, travel restrictions required us to completely re-organise 

work processes, but this had no major influence on the successful 

introduction of the project. 

M: How did you adapt to the situation?
P. P.: Due to outbreak control measures, meetings now take place 

online. On one hand, this is very comfortable and is sufficient for 

dealing with most issues, while the savings in terms of costs and 

time are also favourable. On the other hand, however, physical 

presence helps a lot with progress, since we’re talking about a 

change-management project. In many cases, we strive to change 

the everyday lives of companies and employees, and these are the 

aspects where I find personal presence indispensable. I hope that 

looser restrictions will enable us to find the proper balance between 

the two practices.

M: Have there been any surprises in recent months? 
P. P.: The first surprise that comes to mind was the immense 

variety of activities and fragmented organisational structure in the 

UK. In terms of our project, these posed a massive challenge. I’d 

also like to mention the attitude we encountered in Ireland, which 

was extremely positive. While the organisation is going through 

continuous development, people there are very open to participate 

in the project simultaneously with their day-to-day duties. I hope this 

momentum will prevail in subsequent phases of the roll-out.

M: What does the organisation look like within a project team?
P. P.: There are multiple aspects to this. The Flying Team is 

responsible for backing the international introduction of Copernic. 

Consequently, it has people responsible for each of the five 

domains, with a project manager coordinating their work. Country 

project teams are based on a similar structure, and people 

responsible for each domain are usually the functional managers, 

directors of the given country. The same operating principles apply 

for the IT unit at Colas Digital Solutions. 

M: What is the greatest benefit of introducing the Copernic 
Project?
P. P.: At a local level, it offers a comprehensive solution to nearly all 

challenges associated with corporate processes. We’re able to 

monitor costs on a daily basis, and approvals are also integrated into 

the system. Through this, Copernic contributes greatly to identifying 

and managing risks in due time, thus ensuring successful projects. 

Internationally, the harmonised management of processes will 

facilitate the monitoring and controlling of corporate activities.  

M: What’s comes next for the project?
P. P.: The next phase focuses on a GAP analysis of new 

countries. This is the functional stage of the project, where we 

compare differences between targets and the current activities. 

Subsequently, we draw up an action plan that will take us to the 

target. The further we go with the process, the more experience we 

gain – and this allows to adapt and develop future solutions. This 

is the true beauty of the project. I trust that by the time we get to 

Hungary we’ll have a ready-cooked solution to meet all challenges 

to eliminate any potential threats to the project launch schedule.

INTERVIEW WITH PÉTER PILISY 

Flying Teamben. Természetesen ezekkel 
párhuzamosan számos egyéb feladat is 
van a bevezetés kapcsán, mint például a 
change management, az adatok kezelése 
vagy a tréningek. 

M: Jelenleg mely országokban zajlik a bevezetés?

P. P.:  A Copernic már teljes bevezetésre 
került Franciaországban és a volt francia 
gyarmatok országaiban, valamint Euró-
pán belül Svájcban és Belgiumban. Év 
elején indítottuk a projektet az Egyesült 
Királyságban, idén nyáron pedig Írország-
ban és Dániában. A bevezetésre az egyes 
területeken mindössze egy év áll rendel-
kezésre, félévente pedig új országokban 
indulunk. 

M: Mikor indul Magyarországon a bevezetés?

P. P.:  A jelenlegi tervek szerint 2022. janu-
ár 1-jén, egy év múlva pedig már az éles 
használat indul.

M: Milyen kihívásokat látsz ebben az új pozícióban?

P. P.: Annak ellenére, hogy mindenhol ugyan-
azt vezetjük be, nagy kihívást jelent az or-
szágonként eltérő szervezetek és a folya-
matok érettsége. Továbbá mindenhol más 
és más a piaci környezet, a vállalati kultú-
ra, valamint a menedzsment és a munka-
vállalók hozzáállása is. Mindemellett elő-
fordulhatnak kommunikációs nehézségek 
is, hiszen a briteken és az íreken kívül min-
denki más tanult angolt beszél.

nagyon pozitív volt. A szervezetük folyama-
tos fejlesztéseken megy keresztül, az em-
berek nagyon nyitottak arra, hogy a napi 
munkájuk mellett projektekben is részt 
vegyenek. Remélem, ez a lendület kitart a 
bevezetés későbbi szakaszaiban is.

M: Hogyan épül fel a projektcsapat?

P. P.: Ez többrétű. A Flying Team a Copernic 
nemzetközi bevezetéstámogatásáért fe-
lelős csapata. Ebben mind az öt szakte-
rületnek megvan a maga felelőse és ter-
mészetesen van egy projektvezető is, aki 
a csapatot koordinálja. Hasonló struktúra 
szerint épülnek fel az országok projekt-
csapatai is, ahol a szakterületekért fele-
lős személyek általában az adott ország 
funkcionális vezetői, igazgatói. Továbbá a 
Colas Digital Solutionnél IT oldalról is ily 
módon lettek leképezve ezek a funkciók. 

M: Mi lesz a Copernic Projekt bevezetésének legna-

gyobb előnye?

P. P.: Lokális szinten átfogó megoldást kí-
nál a vállalati folyamatok szinte minden 
kihívására. A költségeinket napi szinten 
tudjuk nyomon követni és a jóváhagyá-
sok is integrálva vannak a rendszerben. 
Ezzel pedig nagymértékben hozzájárul 
a kockázatok időbeni felismeréséhez és 
kezeléséhez, biztosítva a projektek sike-
rességét, mindezt a magas információs 
szinthez képest alacsony adminisztrációs 
teherrel. Nemzetközi szinten pedig a folya-
matok harmonizált működése jelentősen 
megkönnyíti a vállalatok tevékenységének 
nyomon követését és irányítását.  

M: Hogyan folytatódik ősszel a projekt?

P. P.: A következő feladat az új országok 
GAP-analízisével folytatódik, ez az a funk-
cionális lépése a projektnek, amikor ösz-
szehasonlítjuk, hogy a cél és a jelenlegi 
tevékenység közt mi a különbség, majd 
ezen különbségek mentén megalkotunk 
egy olyan akciótervet, ami alapján eljutunk 
majd a célállapotig. A projekt szépsége, 
hogy ahogyan egyre előrébb haladunk a 
folyamatban, annál több tapasztalatot 
szerzünk és ezeket tudjuk adaptálni a ké-
sőbbi megoldásokban. Bízom benne, hogy 
mire Magyarországra jutunk, minden kihí-
vásra lesz egy olyan kész megoldás, ami 
miatt nem kell majd kockáztatni a projekt 
időben történő indulását.
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A frissen kinevezett közép-európai regionális technológiai igazga-
tóval az előtte álló kihívásokról, az új pozícióval járó feladatokról 
és a nemrégiben átvett Baross Gábor-díjról is beszélgettünk. 

INTERJÚ 
Nyiri Szabolccsal

MOZAIK: Hogyan indult a pályafutásod a Colasnál? 

Nyiri Szabolcs: 2004 októberében tizen ér-
keztünk a Colashoz, Puchard Zoltán ve-
zetése alá. Már előtte is sokat dolgoztam 
Zolival, és amikor ő a Colashoz került, 
hozhatott magával egy csapatot. Ennek a 
csapatnak voltam én is a tagja. Büszke-
séggel tölt el, hogy a Bécsi úti labor fel-
építésénél gyakorlatilag végig itt voltam: 
akkor is, amikor az első gépeket meg-
vettük, majd végigcsináltunk egy eszköz-
fejlesztési tervet, annak a beszerzését 
és egy akkreditációs folyamatot. Nehéz 
időszak volt, mire eljutottunk oda, hogy 
ez a labor részévé vált a hazai építőipari 
laborhálózatnak és szinte egy csapásra 
elismertté vált szakmai körökben. Gyor-
san egy nagyon jó eszközparkot sikerült 
létrehozni és különböző fejlesztéseket vé-
gigvinni. 2018 óta pedig nagy lelkesedés-
sel és örömmel töltöm be a technológiai 
igazgató pozíciót.

M: Most a jelenlegi pozíciód mellé megkaptad a 

közép-európai regionális technológiai igazgatói 

kinevezést…

Ny. Sz.: Igen, augusztus elsejétől. Az a dön-
tés született, hogy nem egy pozícióként 
marad meg az európai technológiai veze-
tés, hanem Európát felosztva – a mostan-
ra kialakult operatív régiókhoz igazodva 
– minden régiónak más technológiai ve-
zetője lesz, és engem kértek fel a közép-
európai technológiai vezető posztra.

M: Milyen érzések kavarognak benned a kinevezés 

kapcsán?

Ny. Sz.: Meg kell valljam, hatalmas meglepe-
tés volt! Ismert, hogy a Colasnál az a cél, 
hogy ne csak egy nemzetközi területen 
dolgozó francia cég legyen, hanem nem-
zetközivé váljon. Ennek az egyik eleme, 
hogy a közép-európai igazgatóságban 
nemcsak francia kollégák dolgoznak veze-
tőként, hanem a régiókból többen is kap-
tunk ilyen meghívást. Óriási lelkesedéssel 
vágok bele a feladatba, és örülök, hogy ezt 
a magyar terület és a magyar feladataim 
megtartása mellett tudom végezni. Erre 
nagy szükségem van, mert nagyon szere-
tem a kollégáimat, a Központi Laboratóriu-
mot és a magyar technológiai felkészültsé-
get. Emellett viszont értékes világlátást ad 
számomra a kinevezés és remélem, hogy 
jó együttműködési lehetőséget tudunk ki-
alakítani a külföldi kollégákkal. 

M: Hogy látod, mi a legnagyobb kihívás?

Ny. Sz.: Számomra a legnagyobb kihívást 
most azt fogja jelenteni, hogy Magyaror-
szágon az eddig megszokott vezetői fel-
adatkörömet viszem tovább, mindenfajta 
operatív döntéssel és olyan hatáskörrel, 
jogkörrel és felelősségi körrel, amihez 
vezetőként eddig hozzá voltam szokva. 
Ehhez képest az európai vezetői feladat 
egészen más, egyfajta koordináció, infor-
mációcsere és támogatás. 

M: Mit gondolsz, a regionális pozíciónak milyen elő-

nyei lesznek a magyar területre?

Ny. Sz.: Azt remélem, hogy az információ-
cserével sokat tudunk egymástól tanulni, 
és ez az együttműködés, közös probléma-
megoldó gondolkodás nagy előnye lesz a 
hazai csapatnak is. A francia vezetőség 
kifejezett kérése volt felém, hogy nem 
feltétlen francia megoldást kell találnunk 
a problémáinkra, hanem adott esetben 
egy közép-európai jó gyakorlat lehet a 
megfelelő egy felmerülő kérdésre. Nagyon 
izgalmas kihívásnak látom, hogy akár az 
itt megalkotott megoldásokat vigyük az 
anyacég felé.

M: Hány országnak a koordinálása tartozik hozzád?

Ny. Sz.: Hét: Magyarország, Csehország, 
Lengyelország, Szlovákia, Horvátország, 
Szlovénia és Románia – a kollégák számát 
tekintve ez öt kollégával való együttműkö-
dést jelent.

M: Mi az, ami ezt a hét országot össze tudja kap-

csolni?

Ny. Sz.: A történelmi kapocs mindenképp. 
Ezekben az országokban érdekes módon 
egyfajta német alapú technológiai bázis 
van, vagyis közös gyökerekből erednek 
az előírásaink. Természetesen vannak 
különbségek, de azt gondolom, hogy 
ezekkel az államokkal tudunk a legszo-
rosabban közösen gondolkodni a világ 
kérdéseiről és a műszaki kérdésekről 
egyaránt. 

M: A technológia szempontjából a nemzetközivé 

válásnak milyen hatásai lesznek?

Ny. Sz.: Azt remélem, hogy az egysége-
sítés tényleges információcserét és 
tapasztalatmegosztást fog jelenteni. 
Így hatékonyabban és céltudatosabban 
tudunk együttműködni, egyfajta egy-
másrautaltságban a technológus vezető 
kollégákkal. Amikor mindenki egyszerre 
gondolkodik azon, hogyan lehetne jobban 
csinálni valamit, akkor előbb-utóbb beug-
rik egy ötlet, és ezt az ötletet hatékonyan 
és gyorsan tudjuk majd egymás felé to-
vábbadni. Egységben, együtt szembesü-
lünk például a környezetvédelmi kihívá-
sokkal, a klímapolitikai célirányunkban 
egy bázison vagyunk és ugyanabba az 
irányba tartva, közösen hatékonyabban 
tudunk megoldásokat találni.

M: A március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából meg-

kaptad a Baross Gábor-díjat, amit a nyár folyamán 

vehettél át. Mi maga a díj?

Ny. Sz.: Nagyon megtisztelő számomra, 
mert ez a szűkebb szakma legmaga-
sabb elismerése. A Baross Gábor-díj a 
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közlekedés szakterületén nyerhető el, 
amit a közlekedésért felelős miniszter 
adományoz. Ő tizenöt díjat adhat egy 
évben, ebben az évben azonban a díj 
súlyát növelve mindössze kettőt adomá-
nyozott, megtisztelő, hogy ebből egyet 
én kaptam. A díj átadására a MAÚT köz-
gyűlésén került sor július elején, ahová 
dr. Mosóczi László közlekedésért fele-
lős államtitkár személyesen jött el, és 
egy rövid beszédet tartott a MAÚT-ban 
végzett tevékenységemet méltatandó, 
így azt gondolom, hogy ez a díj minden 
olyan szakembernek is szól, akik a MAÚT-
on keresztül fáradhatatlanul küzdenek a 
szakmáért. Örömmel árulom el, hogy a 
díjjal járó jutalom jelentős hányadát a 
„Közúti szakemberekért” alapítványnak 
utaltam tovább, mert nagyon fontosnak 
érzem azt a munkát, amit a szakemberek 
motivációjáért végeznek.

M: Mit üzennél a szakmában tanuló fiataloknak, 

miért válasszák a Colast?

Ny. Sz.: Azt tudom üzenni mindenkinek, 
hogy építeni jó, alkotni jó. A Colasnál 
pedig szépeket lehet alkotni egy olyan 
közegben, ahol mindenki úgy szeret le-
vonulni a munkaterületről, hogy büszkén 
néz vissza arra az alkotásra, amit készí-
tett. Visszatekintve az immáron 30 esz-
tendős történetünkbe, mindegyik pro-
jektünkben megtaláljuk azt a szépséget, 
amire büszke lehet a cégcsoport. Bízom 
benne, hogy a Colashoz most érkező fia-
talok, amikor majd évtizedek múlva nyug-
díjba mennek, ugyanígy tudnak vissza-
nézni az itt közösen létrehozott mérnöki 
létesítményekre és alkotásokra.
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Sok megoldandó feladatot és új kihívást lát 
a mostantól közép-európai regionális posztot 
betöltő Rajcsányi Ferenc, aki továbbra is a QHSE 
területen folytatja a munkát.

INTERJÚ 
Rajcsányi 
Ferenccel

Rajcsányi Ferenc 2014-ben csatlakozott 
a Colas csapatához minőségirányítási 
vezetőként, majd 2019-ben Herneczki 
Katalintól vette át az akkor még Stra-
tégiai Igazgatóságnak nevezett egység 
vezetését, amely Integrált Irányítási 
Rendszer (IIR) Igazgatóság néven foly-
tatta működését. A rendszer elemei a 
minőségirányítás, a környezetirányítás, a 
munkabiztonság és egészségvédelem, az 
energiairányítás, az SCC/VCA**, a labor-
irányítási rendszer és az üzemi gyártásel-
lenőrzési rendszerek, valamint a BIM.

MOZAIK: Kérlek, mesélj egy kicsit arról, hogyan és 

mikor érkeztél a céghez!

Rajcsányi Ferenc: Amikor 2014-ben a Co-
lashoz jöttem, még másképp nézett ki a 
szervezet, akkor minden leányvállalatnak 
volt saját minőségirányítási vezetője, és 
ezek mátrix rendszerben voltak bekötve 
a Colas Hungáriához. Mivel én építőmér-
nök vagyok, korábban is dolgoztam már 
a kivitelezésben és a technológiával is 
foglalkoztam, valamint auditor is voltam, 
ezek után logikus lépés volt a minőségirá-
nyítási vezetői posztba lépés. 

M: Milyen feladataid voltak ekkor?

R. F.: Az egyik feladatköröm az volt, hogy 
teremtsem meg a minőségirányítás terü-

letén a kereteket, fogalmazzam meg az 
elvárásokat és mozgassam az embere-
ket úgy, hogy a későbbiekben ez egy jól 
használható és működőképes rendszer 
legyen.

M: Már a hetedik éved töltöd a Colasnál, ez idő 

alatt mi változott?

R. F.: Két éve lettem IIR-igazgató. Ez azokat 
a területeket tömöríti az építőiparban, 
amelyek szükségesek, a háttérben kell 
működniük, a célja a termelés támogatá-
sa. Amióta átvettem a terület vezetését, 
igyekszem úgy szervezni az életet, hogy 
az integrált irányítási rendszer témái 
nagyobb hangsúlyt kapjanak, feladatai 
a felszínen legyenek, a középpontba ke-
rüljenek. Ebben segített, hogy az elmúlt 
két évben egy központosított rendszert 
alakítottunk ki, a Colas Hungáriához csat-
lakoztattuk a területen dolgozó összes 
kollégát.

M: Mi indokolta ezt a központosítást?

R. F.: Egyrészt így egységesebben tud-
juk kezelni a feladatokat, kihívásokat. 
Másrészt egyre jobban erősödnek a 
fenntarthatósági követelmények a cég-
csoporton belül, ehhez kapcsolódóan 
indultak el idén a CSR és ACT kampá-
nyok, melyeknek több olyan eleme van, 

    We sat down with the newly appointed Central 

European Regional Technology Director to discuss 

upcoming challenges, the responsibilities associated with 

his new position, and his recent honour of winning the 

Gábor Baross Prize. 

Mozaik: Could you tell us about your first years at Colas? 
Szabolcs Nyiri: In October 2004, a group of ten people, 

headed by Zoltán Puchard, came to Colas. Even before 

that, I had worked a lot alongside Zoli, and when he made 

his move to the Colas Group he was allowed to bring his 

own team, and I was lucky enough to be among them. I’m 

proud of having been here while the Bécsi Road Lab was 

put together: we bought the first pieces of equipment 

and went on through with the equipment development 

plan, as well as the accreditation process. Ultimately, we 

managed to make to promote the lab amongst our fellow 

professionals. Within a short period of time, we assembled 

an excellent range of equipment by implementing various 

developments. I was thrilled about my nomination to 

become Technology Director in 2018.

M: More recently, you also earned a Central European 
assignment to go with your current position.
SZ. Ny.:  Yes, effective from 1 August. Our management 

decided to decentralise leadership when it came to 

technology, and to have duties split up all over in Europe. 

Conforming to the operational regions set up within Colas, 

each region will have its own technology director, and I was 

approached to become the one responsible for Central 

Europe.

M: What was your initial reaction?
SZ. Ny.: I have to admit, it was an immense surprise! 

Obviously, Colas is striving to become truly international, 

rather than a French company that operates all over the 

world. Consequently, more and more colleagues from 

the region are being invited to join the French executives 

working in the Central European management. I’m very 

enthusiastic about this possibility, while I’m also glad that I 

could keep my responsibilities related to Hungary. That’s a 

great pleasure, as I have strong ties to the Budapest Central 

Laboratory and my colleagues there, and I admire the 

professionalism of the Hungarian Technology Department. 

Nevertheless, the new assignment provides me with a 

great perspective, and I’m devoted to promoting seamless 

cooperation with colleagues from various nations.

M: In your opinion, what is the number-one challenge you’ll 
have to face?
SZ. Ny.: I will carry on with my management position in 

Hungary, including all the operational decision-making 

duties, responsibilities and scopes of authority that I got 

used to as a manager. Compared to this, the European 

leadership role will be completely different, as it is focused 

on coordination, support and sharing information.

M: What sort of benefits do you foresee for Hungary as far as 
your regional position is concerned?
SZ. Ny.:  I certainly hope that sharing information will help us 

to learn a lot from each other, while cooperation and joint 

efforts in solving problems will also benefit our Hungarian 

teams. Based on a clear request from the French 

management, solutions to issues should not be restricted 

to French solutions – good Central European practices 

can deliver the best results in certain cases. Attempting to 

integrate locally developed solutions into processes of the 

parent company is a very exciting challenge.

M: How many countries are you responsible for coordinating?
SZ. Ny.: Seven: Hungary, Poland, Slovakia, Croatia, Slovenia, 

Romania, and the Czech Republic. As for the number of 

colleagues, this involves cooperation with five people.

M.: What are the keys to forming ties between these countries?
SZ. Ny.:  History is undoubtedly one of them. Interestingly 

enough, all these nations have a sort of German-based 

technology base, meaning that our specifications spring 

from the same roots. Needless to say, there are some 

differences, but in my opinion we share a similar approach 

to technical matters and the world in general.

M: What effects will this international shift have in terms of 
technology?
SZ. Ny.: I’m confident that standardisation will facilitate the 

actual exchange of information and the sharing of expertise. 

This will allow us to work together more efficiently and 

purposefully with a sort of mutual reliance on each other. 

When all of us are focused on ways of improving one thing 

or another, it’s only a matter of time before good ideas 

are born, and we’ll have the tools to pass on such ideas 

quickly and effectively. For instance, we are united in facing 
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M: A következő időszakot tekintve milyen mottót 

fogalmaznál meg magadnak?

Ny. Sz.: Aki járt már az irodámban, az látja, 
hogy két mondat szerepel a falon. Nekem 
ezek az elmúlt években sokszor, sokat 
jelentettek. Az egyik az a gondolat, hogy:  
„A mérnöknek nem az a dolga, hogy a 
problémát körüljárja, hanem hogy meg-

environmental challenges: we share the same starting 

point when it comes to climate policy, and by heading 

in the same direction we’ll be able to develop collective 

solutions.

M: You received the Gábor Baross Prize in Hungary this 
summer. What does this honour signify? 
SZ. Ny.:   First of all, receiving the prize was a true privilege, 

as it’s the highest accolade among professionals in the 

country’s transport sector. The minister of transport is 

entitled to hand out 15 prizes each year, but only two of us 

were on the list of recipients in 2021, making the honour 

even more remarkable. I have to add that I donated most of 

the sum that came with the award – I chose a foundation 

dedicated to supporting and motivating colleagues, which 

I keep in very high regard.

M: What would you say to engineering students regarding why 
should they choose Colas?
SZ. Ny.:  Building and creating things is awesome. At Colas, 

you can pursue your creative goals in a community setting. 

When we leave a job site, everyone can look back and be 

proud of what we’ve created. Throughout our 30-year-long 

history, we’ve managed to find the beauty in each and 

every one of our projects to make the entire Group proud. 

I trust that newcomers to Colas will look back on their 

careers and creativity in the same way when they decide 

to retire, hopefully decades from now.

M: If you had to draw up a motto for the upcoming period, what 
would it be?
SZ. Ny.: As people who have visited me in my office could 

attest, I have two sentences put up on my wall that have 

meant a lot to me on several occasions in the past years. 

The first is: “Engineers should solve problems, rather 

than just studying them.” Well, we are now able to solve 

Hungarian and Central European problems. The second 

concept is just as profound: “Not everything is possible, 

but much more is possible than you could imagine.” As 

I see it, both of these thoughts will have relevance for 

plenty of years to come. Whether related to technical, 

professional or management issues, we’ll have to stand 

up to challenges with courage, as well as provide practical 

solutions beyond mere theoretical answers – this is the 

key to Colas’ success.

oldja.” – megoldanunk kell magyar és 
közép-európai feladatokat. A másik 
gondolat legalább ugyanennyire míves: 
„Minden nem lehetséges, de több min-
den lehetséges, mint amennyit el tudsz 
képzelni.” Én azt gondolom, hogy mind a 
két mottó még jó pár évig érvényes lesz 
számunkra. Bátran kell belevágni akár új 

műszaki, akár új szakmai, akár új vezetői 
kihívásokba, és nem csak elméleti meg-
oldásokat, hanem gyakorlati válaszokat 
adni, ez a Colas sikerének záloga.

ami közvetlenül is kapcsolódik a mi te-
vékenységünkhöz. 

m: Jelenleg újabb változás előtt állsz, közép- 

európai regionális kinevezést kaptál a QHSE terü-

leten…

R. F.: Igen! Váratlanul ért a kinevezés, hi-
szen eddig az volt a gyakorlat, hogy ilyen 
pozíciókba francia kollégák kerültek. A 
kinevezés nagy változásokat hoz, hiszen 
itt hagyom a jelenlegi feladatkörömet és 
a munkámat a Colas Europe-nál folyta-
tom, így a közvetlen kollégáim és a veze-
tőm személye is változik. Illetve kisebb 
változás, hogy az Alkotás úti irodaházba 
költözöm.

m: Hogy látod, minek köszönhető ez a kinevezés?

R. F.: Szerintem több dolog is közrejátszott. 
Magyarország erős a közép-európai ré- 
gióban, nagyon jók a mutatók a gazdasá-
gi területen, emellett a közvetlen kollégá-
imnak is köszönhetően a munkavédelem 
és a környezetvédelem területe nagyon 
eredményes. Továbbá a fenntartható-
ság kapcsán egy ütemmel korábban 
kezdtünk foglalkozni a karbonlábnyom-
számítással, karbonhatásokkal és az 
energetika egy olyan szervezettebb keze-
lésével, ami fókuszba helyezte Magyaror-
szágot, és így példaként mehetünk előre. 
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Mindemellett – még jelenleg – lépés-
előnyben vagyunk a BIM területén is. 

M: Az új pozíciódban több országot kell majd képvi-

selned, milyen újdonságokat jelent ez?

R. F.: Leányvállalati szinten eddig az volt a 
jellemző, hogy gyakran operatív felada-
tok is kerültek hozzám, ezzel szemben a 
mostani inkább egy ellenőrző, koordináló 
feladatkör. Vagyis a feladatom, hogy azok 
az elvárások, amiket a nemzetközi Colas 
és saját magam megfogalmazunk az or-
szágok felé, a leányvállalatok felé, azok 
teljesüljenek, érvényesüljenek és a muta-
tószámok a jó irányba változzanak. Az ACT 
kampány keretében a Colas nyolc kötele-
zettségvállalást határozott meg, amelyek 
közül kettő közvetlenül a mi területeinkhez 
tartozik: a karbonlábnyom-csökkentés és 
a minél egészségesebb és biztonságos 
munkakörnyezet kialakítása. Ezek eléré-
se fókuszban lesz az elkövetkezendő idő-
szakban. Személyes célom, hogy a régió-
ban úgy fejlesszük a BIM-et, hogy ezen a 
területen is tovább léphessük. 

M: Mi lesz a legnagyobb kihívás az elkövetkezendő 

időszakban?

R. F.: Sok megoldandó feladatot látok. Ma-
gát a feladatkört gyakorlatiasabbá sze-
retném tenni, ami az országok előnyévé 
válhat. Ez nem egy kéthetes vagy egy 
hónapos kihívás, hanem hosszabb távú, 
amiben el kell indulni. Emellett sok projekt 
van folyamatban, 2020-ban elindult egy 
Safety kampány, ennek az eredményeiből 
célszerű lenne tovább építkezni. A Colas 
nemzetközi szinten is felismerte a környe-
zetvédelem fontosságát, ezért 2021-ben 
megrendeztük az első környezetvédelmi 
napot. A karbonlábnyom-csökkentés fon-
tos tényező, ami az energetikán keresztül 
fogható meg és tehető „vonzóvá” gazda-
sági oldalról is. Korábbi pozíciómban a 
magyarországi leányvállalatok különböző 
tevékenységét próbáltuk összehangolni, 
most országok esetében kell ugyanezt 
megtenni. Ebben a legfontosabb, hogy 
érezzük, hol az a határ, ameddig el lehet 
menni, hogy mi az a szint, ami nem gátolja, 
hanem hasznára van a rendszernek. 

m: Mit gondolsz az ACT kampányról és az abban fog-

lalt nyolc kötelezettségvállalásról?

  Having been re-assigned to a regional Central 

European position, Ferenc Rajcsányi foresees an 

abundance of new challenges and issues to tackle 

as head of the Integrated Management System 

Directorate.

Ferenc Rajcsányi joined Colas in 2014 as a quality 

manager and went on to take over from Katalin 

Herneczki as head of the Integrated Management 

System (IMS) Directorate (known at the time as the 

Strategy Directorate). He now oversees all aspects 

of quality management, environmental management, 

occupational health and safety, energy management, 

SCC/VCA**, the laboratory management system, 

factory production control systems, as well as Building 

Information Modelling (BIM). 

Mozaik: Please say a few words about how and when you 
joined the company.
Ferenc Rajcsányi: When I was hired by Colas in 2014, 

our organisation was very different, with dedicated 

quality managers at each subsidiary linked to Colas 

Hungária under a matrix system. Being a civil engineer, 

I had previous experience in construction, including 

technologies. At one point, I was also employed as 

an auditor, so it seemed only logical to try myself in a 

quality manager position. 
M: What sort of duties did you have at this point?
F.  R.:  Essentially, I was responsible for coming up with 

frameworks related to quality management, defining 

requirements, and managing people in a way to 

gradually create a refined, highly effective network.

M: This is your seventh year at Colas. What have been some of 
the key changes over the years? 
F. R.: I became IMS Director two years ago. In 

construction, this position spans those indispensable 

domains which operate in the background with the 

aim of supporting production. Since I was put in 

charge of this field, I have been keen on organising the 

company’s life in a way that puts more emphasis on IMS 

topics and strives to keep related tasks in a tight focus. 

To this end, we’ve developed a centralised system over 

the past two years, meaning that all colleagues working 

with IMS have by now joined Colas Hungária.

M: What was the motivation behind these centralising 
efforts?
F. R.: On one hand, this empowers us to manage tasks 

and challenges in a more consistent manner. On the 

other hand, requirements of sustainability are gaining 

prominence at the Group. On a related note, the CSR 

and ACT campaigns were rolled out earlier this year, 

with quite a few elements affecting our activities.  

M: You are currently facing even more changes within a 
Central European QHSE position, correct?
F. R.:  Indeed! It took me by surprise, I must say, mostly 

because our French colleagues were selected for such 

positions up to this point. This is a huge change, as the 

move to Colas Europe means not only leaving behind 

my old position, but also brings new colleagues and a 

new supervisor. As a less radical change, I’m moving to 

the office building on Alkotás Road.

M: In your opinion, what’s behind this promotion?
F. R.: A number of different factors might have played a 

role in my appointment. Hungary is strong in the region, 

and we have excellent economic indicators and a great 

track record when it comes to environmental and H&S 

matters – thanks to the devotion of my colleagues. We 

also had a bit of a head start with carbon footprint 

calculation and a more systemised management of 

energy issues, which put Hungary in focus, allowing 

us to lead by example. Meanwhile, we also have an 

advantage – at this time – when it comes to BIM.

M: Your new position entails representing multiple countries. 
What changes will this bring?
F. R.: At the subsidiary level I was often assigned with 

operative tasks. As opposed to this, my new post is 

focussed on control and coordination. In other words, 

I’m responsible for enforcing the expectations for 

different countries as defined by Colas and myself, as 

well as for driving performance indicators in the right 

direction. Under the ACT campaign, Colas made eight 

commitments, two of which are directly linked to our 

field: reducing our carbon footprint, and creating the 

healthiest and safest workplaces possible. Meeting 

these objectives will definitely be one of the hottest 

topics in the near future. As a personal goal, BIM should 

also undergo some development in the region. 
M: Among the upcoming challenges, which one is the most 
significant?
F. R.: I see a lot of issues to address. Besides, we 

have several projects under way, such as the safety 

campaign launched in 2020. On an international level, 

INTERVIEW WITH FERENC RAJCSÁNYI

Colas has realised the importance of environmental 

protection, which led to the first Environment Day, in 

2021. Reducing our carbon footprint is a core factor 

that can be made “attractive” from an economic point 

of view through energy savings. In my former position, 

we tried to coordinate the various activities of the 

Hungarian Colas Group: from now on, we’ll do the 

same with countries. Crucially, we must have a good 

sense of the limitations – knowing the threshold at 

which we still benefit the system instead of creating 

bottlenecks. 

M: What is your take on the ACT campaign and its eight 
commitments?
F. R.: The UN has its Sustainable Development Goals, 

with each company able to pick the ones relevant to 

its activities. In my opinion, Colas did a great job at 

selecting the SDGs we need to focus on. After all, the 

eight commitments cover our entire portfolio. 

M: One of the goals of the ACT campaign is to cut our carbon 
emissions by 30% by 2030. Is this a realistic objective? 
F. R.:  I think this is a very ambitious target that 

completely reshapes our attitude. It will certainly pose 

huge challenges for a lot of people, and our approach 

to data collection will also undergo changes.

M: We also have a new QHSE manager on the international 
level. What new headings do you aniticipate?
F. R.:  The new manager in question, Laurent Mereyde, 

put together a team with a more complex mission, 

named Health, Prevention & Security. Consequently, 

internal managers were appointed to lead some 

domains, making operations smoother. The ultimate 

goal is to bring this field closer to employees and 

country managers. To meet this objective, bi-monthly 

worldwide meetings will take place online. Previously, 

this used to be more of a bi-annual event! Although 

these meetings have a set agenda, all colleagues can 

– and should! – express their opinions. 

M: A more personal question to wrap up: How do you re-
energise after work?
F. R.:   I enjoy taking part in sporting activities. Working 

out lets me shed all the unwanted stress. No wonder 

I’m a member of the Colas+ running squad! I also have 

two daughters, so I prefer to spend free time with my 

family.

R. F.: Az ENSZ-nek vannak fenntartható-
sági irányelvei és általában ezek közül 
minden cég ki tud válogatni olyanokat, 
ami a saját tevékenységhez közel áll. 
Szerintem a Colas esetében nagyon jól 
választották meg azokat az irányelveket, 
amelyekkel foglalkoznunk kell. A nyolc 
irányelv a teljes portfóliónkat lefedi. 

m: Az ACT kampány egyik célja, hogy 2030-ra har-

minc százalékkal csökkentsük a szén-dioxid-ki-

bocsátásunkat. Reálisnak látod ezt?

R. F.: Úgy gondolom, ez egy nagyon ambi-
ciózus cél, és alapjaiban változtatja meg 
a gondolkodást. Sok embernek ad kihí-
vást, megváltozik az adatgyűjtésről való 
gondolkodás is.

m: A nemzetközi QHSE terület is új vezetőt kapott. 

Milyen változások várhatók?

R. F.: Az új vezető, Laurent Mereyde ösz-
szerakott egy összetettebb feladatkö-

rű csapatot, ez a Health, Prevention & 
Security. Emiatt több szakterület saját 
belső vezetőt kapott, ennek köszönhe-
tően szervezettebb lett a működés. Az a 
cél, hogy a munkavállalókhoz, országos 
vezetőkhöz közelebb kerüljön a terület, 
ennek megvalósítására kéthavonta vi-
lágszintű online meetinget szerveznek, 
ez korábban inkább kétévente egyszer 
volt. Ezeken vannak ugyan vezetett té-
mák, de ehhez kapcsolódóan mindenki 
elmondhatja, sőt el kell mondania a sa-
ját véleményét. 

m: Végezetül egy utolsó kérdés: a munka mellett 

hogyan regenerálódsz?

R. F.: Szeretek sportolni, tagja vagyok a 
Colas+ futócsapatának, a mozgás ki-
mozgatja belőlem a felesleges stresszt. 
Van két kislányom, így a szabad időmet 
a családommal töltöm.



2120 FÓKUSZBAN

korlatait kollégáim egymással együttmű-
ködve fejlesztik és optimalizálják ma is, 
melyek közül néhányat minden bizonnyal 
más országokban is szívesen honosítaná-
nak az ottani bányász és alapanyaggyártó 
szakemberek. Meggyőződésem, hogy ma-
gyar kollégáim is szívesen ismernek meg 
idegen gyakorlatot és alkalmazzák saját 
környezetükben mindazokat, amelyekkel 
hatékonyabbak lehetnek. Ehhez meg kell 
teremteni a különböző szakmai területe-
ken azokat a személyes kapcsolatokat, 
amelyek elősegíthetik a tudás átadását. 
Ezen kapcsolatok mielőbbi kiépítése és 
használata saját munkámban előrelépést 
és könnyítést egyaránt jelenthet.  

M.: Ha meg kellene fogalmazni egy mottót, mi lenne 

az számodra az elkövetkezendő időszakra? 

Cs. Z.: Kevésbé vagyok irodalmár típus, aki 
mottókat keres egy-egy időszak felada- 
taihoz. Az elért eredmények és az emberi 
kapcsolatok alakulása majd maguk minő-
sítik az elvégzett munkát.   

cégcsoportban bányásznak lenni nehéz 
szerep. Mióta a One Colas Quarry és vele 
együtt a cégcsoport alapanyaggyártó 
vállalkozásainak szakmai felügyeletét, 
hatékonyságának nyomon követését és 
fejlődését segíteni hivatott bányászati 
szervezet is életre kelt, a Colas szerveze-
ten belül érezhetően felértékelődött a te-
vékenységünk, ami a célok és elvárások 
növekedése mellett a támogatottságban 
is érezhető.

M.: Melyek a legfőbb kihívások, amelyek elé a kine-

vezés állít?

Cs. Z.: Úgy vélem, hogy pár hónappal ezelőtt 
azért is kaphattam javaslatot a pozícióra, 
mert a tevékenységünket cégcsoporton 
belül minősítő kollégák úgy ítélték meg, 
hogy a régión belül a Colas Északkő Kft. 
számos területen hatékonyan dolgozik. 
Az egyes szakmai területek (tervezés, bá-
nyaművelés, termelés, értékesítés, admi-
nisztráció, munka- és környezetvédelem 
stb.) munkamódszereit, alkalmazott gya-

    In addition to performing his regular duties as CEO of 

Colas Északkő CEO, Zoltán Cseh also took over the position of 

Central Europe Materials Officer on 1 August 2021. 

Mozaik: What was your initial reaction to your new assignment?
Zoltán Cseh: I was surprised when the mining director of the EMEA 

region, Mr. Van Ghelder, offered me the position and outlined the 

responsibilities that come with the job. 

M.: What does this mean to you on a personal level?
Z.Cs.:  It comes as a surprise, as I mentioned, and it obviously 

presents a professional challenge.

M.: What are some of the new duties associated with this position?
Z.Cs.: In essence, I will perform the same duties as before, but at 

the regional or Central European level instead of the Hungarian 

level. The new tasks are linked mostly to the larger scope of 

outreach and the related international network.

M.: In terms of organisation, will this appointment bring about 
any changes?
Z.Cs.:  It will take a few months before I can decide whether changes 

are necessary, including the details and key figures involved.

M.: What is ‘One Quarry’, and what is your part in it?
Z.Cs.:  My father once noted that being a miner within a group 

focused primarily on road construction is comparable to the 

relationship between a man and his own rear end: no matter which 

direction you turn, it will always be behind you. Since the creation 

of the One Colas Quarry initiative, and ever since the organisation 

started focusing on supervising, tracking efficiency and backing 

the development of the Group’s material production units, it is 

clear that our activities have become more effective. Stronger 

support has also been an influential factor behind our growing 

expectations and setting more ambitious goals.  

M.: What are the key challenges involved in your new appointment?
Z.Cs.:  My being offered the position means that colleagues 

assessing our activities within the Group found that Colas Északkő 

was operating efficiently in the region in several ways. To this day, 

my Hungarian colleagues work closely together to develop and 

optimise methods and practices related to various areas, such as 

planning, quarry management, production, sales, administration, 

HSE and so forth. As a result, colleagues working in the material 

production and mining sectors of other countries might be glad 

to adopt some of these methods and practices. I’m convinced 

that my Hungarian co-workers would also be keen to familiarise 

themselves with foreign practices and adopt any of them that can 

improve our efficiency. To do this, however, we need to establish 

the kinds of personal ties that facilitate the sharing of knowledge. 

Creating and using these ties as soon as possible could improve 

my work, and also make my job easier.   

M.: If you had to come up with a motto for the upcoming period, 
what would it be? 
Z.Cs.:  I don’t really have anything catchy to suggest. In terms of the 

tasks that lie ahead, the evolution of personal relationships and 

the sum total of our Group efforts will determine the end results.

INTERVIEW WITH ZOLTÁN CSEH

2021. augusztus 1-jétől Cseh Zoltán, a Colas Északkő ügyveze-
tője, jelenlegi munkaköre megtartása mellett, a közép-európai 
régió Central Europe Materials Officer pozícióját is ellátja. 

INTERJÚ 
Cseh Zoltánnal

Mozaik: Hogyan ért téged a kinevezés?

Cseh Zoltán: Meglepődtem, amikor az 
EMEA-régió bányászati igazgatója, Van 
Ghelder úr egyik beszélgetésünk során 
javaslatot tett és felvázolta a pozícióhoz 
kapcsolódó teendőket. 

M.: Mit jelent számodra személyesen ez az új pozíció?

Cs. Z.: A meglepetés mellett természetesen 
szakmai kihívás is egyben.

M.: Milyen új feladatokat hoz magával az új pozíciód?

Cs. Z.: Tulajdonképpen mostantól közép-
európai környezetben gondolkodva és 
közlekedve fogom végezni azt a munkát, 
amit eddig jellemzően hazai keretek kö-
zött végeztem. Az újdonságot leginkább a 
mozgástér növekedése és annak nemzet-
közi kapcsolatrendszere jelenti.

M.: Milyen változások várhatók szervezeti szinten a 

kinevezés kapcsán?

Cs. Z.: El kell telnie pár hónapnak, hogy 
meg tudjam ítélni az esetleges változta-
tások szükségességét, azok személyi és 
tartalmi elemeit.  

M.: Mi a One Quarry és mit jelent számodra?

Cs. Z.: Édesapám korábban arra hívta fel a 
figyelmem, hogy egy alapvetően útépítő 

szöveg:  Matejcsok Dorina 
fotó: Nagy Balázs
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A Colas életében és a magyarországi autópálya-építés történetében 
is igazán jelentős projekt a több mint 24 kilométeres szakasz ki-
vitelezése, amelyen a cégcsoport több tagja és rengeteg kollégánk 
dolgozott. 

CÉLEGYENESBEN
AZ M30-AS AUTÓPÁLYA 

KIVITELEZÉSE

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
megrendelésével a Colas Út Zrt. és Co-
las Hungária Zrt. alkotta konzorcium 
kivitelezésében valósul meg az M30-as 
autópálya utolsó, hiányzó szakaszának 
kivitelezése. A Szikszó és Encs közötti 
24,2 kilométer hosszúságú részre 2017 
decemberében írtuk alá a szerződést 44 
hónapos átfutási idővel. A teljes szerző-
déses összeg 75,4 milliárd forint, mely-
ből konzorciumvezetőként a Colas Út Zrt. 
55,4 milliárd forint értékben végzi a ter-
vezési, út-, víz-, közmű- és magasépítési, 
illetve környezetvédelmi munkák jelentős 
részét. A szerződés fő eleme – a 2*2 sá-
vos klasszikus autópálya – mellett egyéb 

feladataink is voltak. Külön szintű cso-
mópontokat építettünk Halmaj és Encs 
városoknál, elvégeztük a főpályát érintő 
3. számú főút korrekcióját 4 helyszínen, 
átépítésre kerültek a főpályát keresztező 
országos utak (2622-es, 2624-es, 3703-
as, 39-es), 48 önkormányzati kezelésű 
keresztező vagy párhuzamos földutat 
építettünk, továbbá kétoldali komplex 
pihenőhelyet létesítettünk Csobád tér-
ségében. Mérnökségi telephelyet és 
rendőrségi épületet létesítettünk Encsen, 
valamint 45 önálló építményszámon köz-
műkiváltásokat is végeztünk. A fentieken 
túl 21 hídműtárgy építése is a konzorci-
um feladatát képezte.
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RUBUS PÉTER 

Építésvezető 

2013 nyarán érkeztem a Colas egri egységéhez munkahelyi 
mérnök pozícióba. Az M30-as különlegessége a méreteiben 
rejlik: 24 kilométeres hossz, 18 méteres töltésmagasság, 
14 méteres bevágási szakasz. 2018 elején kaptam lehető-
séget, hogy én legyek az egyik építésvezető a projekten. Egy 
ekkora munkánál az jelentette a legnagyobb kihívást, hogy 
„beletanuljak” az új pozíció feladataiba.

A munkaterületet 2019 júliusában vettük 
át, melyet követően az útépítési földmun-
kákat több helyszínen egyszerre elin-
dítottuk. A 2020-as évben a pályaszer-
kezet-építési munkákkal is elindultunk 
és jelentős mértékben el is készültünk. 
Ezen időszakban több ideiglenes forga-
lomba helyezést is lefolytattunk, ami a 
keresztező utak átvezetésével a főpálya 
zavartalan megépítése miatt volt fontos 
lépés. 2020-as erőfeszítéseinknek kö-
szönhetően 2021-re jellemzően a főpálya 
aszfalt kopórétegének komplettírozása 
és a befejező munkák látványos részei 
(burkolati jelek, vezető korlátok, vadvé-
dő kerítések, növénytelepítés) maradtak.  

PÁRHUZAMOS MUNKAVÉGZÉS, 
SOKRÉTŰ FELADATOK

BEFEJEZŐ MUNKÁK 
2021-BEN:

Hamarosan forgalomba helyezésre kerül 
a szakasz.

BURKOLATI JELEK KÉSZÍTÉSE
29 637 m2

VÁLTOZÓ MÉRETŰ TÁBLÁK 
ELHELYEZÉSE
568 m2

FAÜLTETÉS
3389 db
CSERJEÜLTETÉS
415 518 db
ZAJVÉDŐ FAL
3069 m2

MÉRNÖKSÉGI TELEP  
MAGASÉPÍTÉSI BEÉPÍTETT 
ALAPTERÜLET
6278 m2

VEZETŐ KORLÁT KIÉPÍTÉSE
98 769 m

A magasépítési munkarészek (mérnök-
ségi telep, rendőrség és pihenő- és mos-
dóépületek) és az autópálya-projektek 
elmaradhatatlan kellékeinek számító 
üzemi hírközlő berendezések telepítése 
és beüzemelése is idén valósult meg.

HÍDÉPÍTÉSI FELADATOK

A hídépítési feladatokat a teljes szaka-
szon a Colas Hungária Zrt. Nagy Létesít-
mények Főigazgatósága és a Colas Köz-
lekedésépítő Zrt. végezte. A szakaszon  
21 db híd műtárgy található, ebből 11 
aluljáró, 10 felüljáró. 19 híd cölöpalapo-
zással készült, két monolit vasbeton ke-

LOHÁRT ISTVÁN 

Munkahelyi mérnök

2018 óta dolgozom a Colas Út Zrt.-nél munkahelyi mérnök 
pozícióban. Pályakezdőként egy ekkora volumenű projekt ré-
szese lenni nagy kihívást és megtiszteltetést jelentett. Nagy 
öröm számomra, hogy egy jól működő csapat tagja lehettem, 
ahol mindenki segítségére számíthattam, így számos szak-
mabeli tapasztalattal gazdagodtam.

ÚRI ZOLTÁN 

Munkahelyi mérnök

2017 március óta erősítem a Colas Út Zrt. kelet-magyar-
országi területi igazgatóságát. A párhuzamosan futó 252. 
számú út rekonstrukciója, a 2502. jelű Andornaktályát 
elkerülő út és az M25-ös autóút északi ütem kivitelezé-
sének lezárása után „robbantunk” be az M30-as autó-
pályára, ami a maga 24 kilométerével Magyarország 
legnagyobb autópálya-építési beruházásaként minden 
kollégának nagy kihívást jelentett. Az itt töltött három év 
felejthetetlen emlék marad!

KISS IMRE ÁDÁM 

Munkahelyi mérnök

2014. január 1-je óta dolgozom a Colas Út Zrt.-nél. A több 
mint 24 kilométernyi autópálya mellett épülő csobádi komp-
lex pihenőhelyek, valamint az encsi mérnökségi telep olyan 
feladatok elé állítottak, melyekkel eddig nem találkoztam. 
Ezek jelentették a legnagyobb kihívásokat is, de úgy gondo-
lom, sikerrel vettünk minden akadályt, az eredmény pedig 
magáért beszél.

MOLNÁR JÓZSEF 

Termelési főmérnök

Hatodik éve vagyok a Colas-csapat tagja. Úgy gondolom, 
minden szakmabeli kollégának nagy kihívás ekkora mére-
tű és országosan is kiemelkedő útépítési projektben részt 
venni. Engem is büszkeséggel tölt el, hogy a felügyeletemre 
bízott csapatommal együtt határidőre és elvárt minőségben 
tudtuk teljesíteni a szerződéses feladatainkat.

13 éve dolgozom a Colasnál. A munkafolyamatokhoz tartozó 
mennyiségek nagysága és a Colas Út Zrt. eddigi legnagyobb 
részszámlája is a projekthez kötődik. Kihívás? Előttünk nincs 
akadály!

SZIRÁKI SÁNDOR 

Munkahelyi mérnök

A PROJEKT SZÁMOKBAN: 

ASZFALT PÁLYASZERKEZETI RÉTEGEK
345 000 t 

CKT 
140 000 m3

HUMUSZLESZEDÉS
630 000 m3

TÖLTÉSÉPÍTÉS
2 600 000 m3

JAVÍTÓ- ÉS VÉDŐRÉTEG
460 000 m3
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SZELES GERGŐ 

Építésvezető 

Az M25-ös autóút északi ütemének átadását követően, 
2018 végén csatlakoztam az M30-as autópálya B építési 
szakasz kivitelezését irányító csapathoz. A szakaszon belül 
a 49+700 és 59+320 kilométerszelvények közötti szakasz 
kivitelezési munkáinak irányítása, szervezése tartozott hoz-
zám, 2020-tól a Mérnökségi Telep kivitelezésébe is bete-
kintést nyerhettem, melynek koordinálását 2021. januárig 
végeztem, amikor átkerültem egy másik induló projektre. 
Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy részt vehettem cé-
günk egyik legkiemelkedőbb munkájának kivitelezésében.

MOLNÁR MÁRTON 

Területi főmérnök

16 éve dolgozom a Colas cégcsoport hidas csapatában, az 
eltelt idő túlnyomó részében gyorsforgalmi utak hídépítési 
munkáival foglalkoztam. Volt szerencsém részt venni építés-
vezetőként a megelőző M30-as szakasz hídjainak építésé-
ben, ezért örömmel csatlakoztam a folytatáshoz is. A most 
befejezett M30-as projekttel már 2017-ben, a pályázati sza-
kaszban is foglalkoztam, majd feladatom volt a teljes szakasz 
hídépítési feladatait koordinálni, beleértve a terveztetést és 
a kivitelezést. 

MOLNÁR FERENC 

Építésvezető

A Colas Út Zrt. életében minden idők legnagyobb projektjei 
közé tartozott az M30-as autópálya B szakaszának kivitele-
zése. Örömmel töltött el, hogy csatlakozhattam a „kemény-
maghoz”. Molnár József irányítása mellett a Közműépítés és 
a Mérnökségi Telep tervezési, engedélyeztetési és kivitele-
zési munkálataival foglalkoztam. Bár a csapatot egy másik 
projekt indítása miatt el kellett hagynom, nagyon szép közel 
2 évet tölthettem el egy jó közösségben. Örömmel tölt el, 
hogy egy apró fogaskerék lehettem ebben a hatalmas pro-
jektben.

ret műtárgy pedig síkalappal. Összesen 
12 800 négyzetméter felületnyi hidat 
építettünk mintegy 18 000 m3 szerkezeti 
beton felhasználásával, ehhez a próba-
cölöpökkel együtt 10 000 folyóméter 
cölöp készült és 13 400 folyóméter elő-
re gyártott, feszített hídgerendát helyez-
tünk el.

Részben az előre gyártott, feszített híd-
gerendákkal együtt dolgozó monolit 
vasbeton felszerkezeteknek köszönhető, 
hogy a hidak számához és méretéhez 
képest viszonylag alacsony helyszíni 
szerkezeti beton felhasználására volt 
szükség. Másrészt annak, hogy az ere-
detileg tervezett, 80 centiméter átmérő-
jű fúrt vasbeton cölöpök jelentős részét 
50 centiméter átmérőjű, pörgetett, előre 
gyártott vasbeton cölöpre terveztük át 
azoknál a hidaknál, ahol a talajviszonyok 
alapján ez kedvezőbb volt. Erre azért 

nyílt lehetőség, mert a megrendelő en-
gedélyes terveket biztosított a projekt-
hez, a kiviteli tervek elkészítése pedig 
vállalkozói feladat volt, amire a projekt 
44 hónapos átfutási ideje elegendő időt 
biztosított.
Magyarország legnagyobb hídgerendá-
kat gyártó cége, a Ferrobeton Zrt. – rész-
ben a kedvező földrajzi elhelyezkedés 
okán – ezen a projekten vonta be először 
a hídgerendák gyártásába az egyik szlo-
vákiai Colas testvércégünk, az ISK kysaki 
üzemét. Így az FCI-90 típusú tartókat, 
melyek a projekten felhasznált hídgeren-
dák teljes mennyiségének kétharmadát 
teszik ki, közvetlenül az üzemből közúti 
szállítással, rugalmasan, rövid idő alatt 
tudtuk a munkaterületre juttatni.

Az első munkaterület-átadásra 2018 nya-
rán került sor, a régészeti feladatok és 
egyéb, megközelítést nehezítő tényezők 

CSORDÁS RÓBERT

Művezető

Másfél éve dolgozom a Colas színeiben. Az M30-as autó-
pálya építésénél, a hídépítési műtárgyak kivitelezésében 
dolgoztam. Különlegessége a projektnek a sok műtárgy 
volt, és ezeknek a párhuzamosan folyó munkálatai. A kihí-
vások közt a legfőbb szerepet az időjárás és a terepviszo-
nyok alkották.

KÁRPÁTI ZOLTÁN

Vállalkozásvezető

2019 márciusában csatlakoztam a Colas Közleke-
désépítő hidas csapatához. Vállalkozásvezetőként fel-
adatom az M30-as autópálya projekten elsősorban a 
hídépítési munkák költségkontrollja volt. Az M30-as 
hídépítési feladatainak legnagyobb kihívása számunkra 
a 21 db egyszerre épülő hídműtárgy megvalósításának 
menedzselése, beleértve a terveztetést, a kivitelezést, 
valamint a minőségtanúsítást. A hidas munkák határ-
időre, jó minőségben és a tervezett költségkereten belül 
megvalósultak, úgy gondolom, ez fémjelzi a munkánkat.

3,5 éve vagyok a Colasnál. 9 darab híd megépítése nem kis 
feladat mindenkivel együttműködve. A terep és az időjárás 
néha nagyon megnehezíti a dolgokat.

FEHÉR TIBOR

Építésvezető
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M30 WORKS ENTER HOME STRETCH

  Colas Út joined forces with Colas 
Hungária to build a missing section of the 
M30 motorway. Following an order worth 
HUF 75.4 billion placed by Hungary’s 
National Infrastructure Development 
Agency, we signed the contract December 
2017 and undertook to complete the 
24.2-km Szikszó-Encs segment within 44 
months. 
Consortium leader Colas Út was given the 
lion’s share of the work (HUF 55.4 billion), 
including design, road construction, water 
engineering, utility, building construction 
and environmental works. The heart of 
the job was to build a conventional 2x2-
lane motorway section, but we were 
also required to: set up grade-separated 
interchanges near Halmaj and Encs; 
carry out alignment corrections on four 
separate sections of main road 3; re-
build several public roads crossing the 
main carriageway; and construct 48 
parallel or crossing dirt roads. Moreover, 
we established a pair of complex rest 
areas in the vicinity of Csobád, as well 
as an operation and maintenance centre 
(including a police station) at Encs, while 
relocating public utilities at 45 separate 
locations. The consortium also erected 21 
bridges as part of the section.
We took over the job site in July 2019 and 
wasted no time in launching earthworks 
simultaneously at several locations. 
Subsequently, most of the pavement 
structure works were wrapped up in 2020. 
The only tasks still on our to-do list as 
we entered 2021 were the completion of 
the wearing course and a few finishing 
elements.  
Colas Közlekedésépítő and the Major 
Projects Division of Colas Hungária 
performed construction works for the 11 
underpasses and 10 overpasses along 
the entire section. The numbers alone 
are staggering: we installed 18,000 m3 
of structural concrete and 13,400 m of 
pre-cast beams onto 10,000 m of piles to 
create 12,800 m2 of bridge surfaces.
Although the project was kicked off in 
the summer of 2018, archaeological 
explorations and other hindering factors 
meant that test piling at 19 locations 
could not be completed until mid-
2019. Structural works for the actual 
pilings came to an end in the summer 
of 2020, while the installation of bridge 
beams lasted until October of the same 
year. From the second half of 2020, we 
commissioned 12 engineering structures 
through four phases prior to the technical 
handover procedure for the completed 
section, which was initiated on 2 August 
2021.

miatt a próbacölöpözési munkák 19 hely-
színen egészen 2019 nyaráig tartottak.  
A szerkezeti cölöpözési munkák 2020 
közepén fejeződtek be, míg a hídgeren-
dák beemelése 2019 nyarán kezdődött 
és 2020. októberben ért véget. 2020. 
második fél évtől kezdve organizációs 
okokból négy ütemben 12 műtárgyat 
helyeztünk forgalomba koronaélen belül 
a csatlakozó útszakaszokkal, csomó-
pontokkal együtt a teljes szakasz 2021. 
augusztus 2-án megkezdett műszaki át-
adás-átvételét megelőzően.
A szakasz hossza és a műtárgyak szá-
ma miatt az organizációs feladatok és a 
felmerülő műszaki problémák megoldá-
sa mellett a legnagyobb kihívás az volt, 
hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat 
úgy használjuk fel hatékonyan, hogy 
közben az előrehaladásunknak végig 
összhangban kellett lennie a projekten 
résztvevő többi szakággal, különösen az 
útépítéssel a projekt határidőre történő 
megvalósításához.

DOBÓ GÁBOR
Építésvezető

Idén ötödik éve dolgozom a Colas Közlekedésépítő hidas részlegénél építésvezető 
pozícióban. Az M4-es ceglédi szakasz hídjainak befejeztével volt szerencsém átnyer-
gelni az M30-as colasos szakaszán az országhatárhoz közelebbi műtárgyak kivitele-
zésére. Számomra az M30-as projektben a nagy kihívást a kivitelezendő műtárgyak 
mennyisége okozta, a számos helyszínen egyidejűleg futó párhuzamos munkavégzés 
folyamatos odafigyelést igényelt.

KISS ROLAND

Munkahelyi mérnök

2008 óta dolgozom a cégnél munkahelyi mér-
nökként, már az M30-as előző ütemének épí-
tésében is részt vettem. Számomra a munka 
pozitívuma volt, hogy nagy csapatban dolgoz-
hattam, kinti irányítóként általában egyedül 
szoktam dolgozni. A projekt kihívása számom-
ra az volt, hogy több műtárgy építését kellett a 
szakaszon összelogisztikázni.

KARASZ ISTVÁN

Művezető

2020 januárjában csatlakoztam a Colas cégcsoport M30-
as projekt csapatába. Feladatom kivitelező kollégáim és 
alvállalkozók munkáját segíteni, a Szikszó–Halmaj közti sza-
kaszon található 9 műtárgy építésében, építésének veze-
tésében. Alvállalkozóink hozzáértésével nagy szerencsénk 
volt a projekten, így inkább az időjárás és terep viszontagsá-
gaival kellett küzdenünk.

AJTÓS DÁVID

Vállalkozási mérnök

Most augusztusban volt a 4. évfordulója, hogy a Colasnál 
dolgozom. Az elmúlt évek túlnyomó részét M30-as projekttel 
kapcsolatos feladatokkal töltöttem. Anyagmennyiség-szá-
mítások, tervek ellenőrzése, költségvetésekkel kapcsolatos 
táblázatok kezelése voltak a fő teendőim, de volt szerencsém 
a projekt BIM modellezésébe is bekapcsolódni. A munka kü-
lönlegességét számomra az adta, hogy ilyen volumenű pro-
jekten eddig még nem vettem részt.  

FAZEKAS SZABINA

Munkahelyi mérnök

2020 januárja óta dolgozom a cégnél. A projekt különle-
gességét talán a 24,2 km hosszon található 21 db műtárgy 
párhuzamos építése jelentette, összehangolva az útépítési 
munkákkal.  Mivel a projekt kezdete után csatlakoztunk be, 
kihívást elsősorban a kollégákkal való megismerkedés, és a 
projektbe való bekapcsolódás jelentette. Szerencsére egy 
remek csapat állt mögöttem, büszkeséggel tölt el, hogy ilyen 
kollégáim vannak.

Nézd meg videónkat
az M30-as autópályáról.
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marás és aszfaltozás a környező utcák-
ban (Maklári út, Homok utca), valamint a 
Maklári utcában nagyjából 700 méteren 
a vízvezeték-ellátóvezeték és bekötőve-
zetékek cseréje és ugyanilyen hosszon 
vízvezeték szállítóvezeték-bélelése és 
behúzása. 
Nagy kihívás a sűrűn lakott, forgalmas vá-
rosi környezet, valamint az is, hogy a víz-
vezeték építése során a fogyasztók folya-
matos kiszolgálása érdekében a Heves 
Megyei Vízmű csak viszonylag rövid sza-
kaszokat enged egyszerre kivitelezni, ami 
miatt az útépítési munkafolyamatokat 
is csak ezen szakaszokon lehet végezni. 
Emiatt a kivitelezésbe bevont utcákban 
és azok környékén egy teljesen új, ideig-
lenes forgalmi rendet kellett kialakítani a 
buszhálózat átalakításával együtt. Ebből 
a szempontból ideális a nyári munkakez-
dés, remélhetőleg így a szeptemberi isko-
lakezdéssel járó megnövekedett forgalmi 
terhelést a már bejáratott ideiglenes for-
galomtechnikával várhatjuk. 

szöveg: Haraszti Zsombor, Szentgyörgyi Zsolt
fotó: Haraszti Zsombor, Szentgyörgyi Zsolt

Júniusban megkezdtük a munkát az egri Kertész utcában, ahol teljes 
körű rekonstrukciót végzünk, melynek keretében nemcsak az út, ha-
nem a járda, a kapubeállók és a szennyvízhálózat is megújul, ráadá-
sul kerékpáros sávot is építünk.

A projektre kiírt közbeszerzési eljárást 
még 2021 januárjában nyerte el a Colas 
Út Zrt. és az Ép-Gép 2002 Kft. alkotta 
konzorcium. A szerződés hatálybalépé-
sére közel fél évvel később, 2021 júniu-
sában került sor. Az építtető Eger Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, a projekt ér-
téke 1,44 milliárd forint. 

INDUL AZ EGRI 
KERTÉSZ UTCA FELÚJÍTÁSA

A szerződés hatálybalépését követően 
hamar megkezdtük a munkát, hiszen a 
Kertész utca teljes rekonstrukcióját el 
kell végeznünk 18 hónap alatt, amely 
kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt 22 
hónapra meghosszabbítható. A projekt 
műszaki tartalma értelmében a közel  
1,5 kilométer hosszú szakaszon teljes 
mértékben megújul az ívóvíz-, csapa-
dékvíz- és szennyvízhálózat, sor kerül a 
járdák és kapubeállók rekonstrukciójára, 
kerékpársáv létesül, új szegélysor épül a 
burkolat mellett, valamint az aszfalt ko-
póréteg cseréjét is elvégezzük. 
A Mekcsey István utcában, hasonlóan a 
Kertész utcához, teljes körű közmű- és 
útépítési felújítást végzünk. A projekt 
részeként a Kertész utcára merőleges 
Hadnagy úton egy a csapadékvíz elve-
zetésére szolgáló 2×100×100-as iker 
keretelemet építünk be, amely 400 mé-
tert halad az út alatt, majd az Eger-pa-
takba torkollik. A műszaki tartalomhoz 
tartoznak még kisebb szegélyjavítások, 

KERTÉSZ ST. IN EGER TO 
UNDERGO RENOVATION 

   The public tender for this project was 

awarded to a consortium of Colas Út Zrt. and 

Ép-Gép 2002 Kft. in January 2021, while 

the contract with the local government of 

Eger, worth HUF 1.44 billion, came into force 

only in June.

There was no time to waste once the 

administrative obstacles were out of the 

way, as a mere 18 months is available for 

a comprehensive renovation of Kertész 

St. To make our situation a little easier, the 

contract allows for a 22-month extension in 

case of adverse weather conditions. As for 

the technical scope of the project, we are 

required to renew all water lines, stormwater 

drains and sewerage pipes along the 1.5-km 

section, to be followed by the reconstruction 

of sidewalks and driveways. The final phase 

of the project includes the establishment 

of new bike lanes and kerbing adjacent to 

the pavement, as well as simultaneous 

replacement of the asphalt wearing course. 

The project also involves a similar renovation 

of the road bed and public utilities in 

Mekcsey István St., where our teams will 

install a 2×100×100 double culvert element 

to enhance the drainage network and 

lead runoff water to the Eger Creek. The 

assignment also entails a set of minor kerb 

repairs, pavement milling and asphalt-laying 

tasks in the nearby streets, not to mention 

an overhaul of the water-supply pipe grid 

along a 700-m segment of Maklári St. 

As always, a densely populated and busy 

urban environment presents several 

challenges for our colleagues on the ground. 

In order to ensure the continuity of the 

neighbourhood’s water supply, the local 

service provider is permitting works only on 

shorter sections at a time, which requires 

us to adjust roadworks to this very specific 

schedule. As a result, we have needed to 

introduce completely new temporary traffic 

arrangements for the affected, streets, 

including alternate routing of bus lines. 

SZENTGYÖRGYI ZSOLT 
Építésvezető
Colas Út

HARASZTI ZSOMBOR
Munkahelyi mérnök
Colas Út

KLEKNER TIBOR
Vállalkozási mérnök
Colas Út

2013. augusztusban érkeztem a céghez. A projekt különlegessége, hogy habár a kb. 
1,6 km hosszú Kertész utcát, ami igen sűrű beépítettségű utca, faltól falig teljesen fel 
kell újítani két új körforgalom építésével együtt, mégis a projekt értékének több mint 
50 százalékát a közműkiváltások, közműépítések teszik ki. Ezek, valamint a teljes 
útfelújítás megvalósításához egy teljesen új, ideiglenes forgalmi rendet kellett kiala-
kítanunk a környező utcákban, több buszjárat alternatív útvonalra terelésével együtt. 
Ezenkívül folyamatos egyeztetés szükséges a helyi vízszolgáltatóval, hogy a vízveze-
ték rekonstrukciójának ütemezése úgy történjen, hogy a szolgáltató folyamatosan, 
zavartalanul ki tudja szolgálni a fogyasztókat.

Lassan két éve, 2019 szeptembere óta dolgozom a Colas Út 
Zrt.-nél mint munkahelyi mérnök. A projekt során számom-
ra a kihívást a zsúfolt városi környezetben az egyes munka-
folyamatok és közműkiváltások összehangolása jelentette. 
A tavaly befejezett M25 projekthez képest itt teljesen más 
problémákkal találkozom a városi környezet miatt, sok új 
dolgot tanulhattam meg.

2013. augusztus óta dolgozom a Colas Útnál és ez a he-
tedik nagy projekt amelyben részt vettem ez idő alatt.  
A projekt érdekessége, hogy az útépítési feladatok előtt 
számos közműkiváltást, közmű-rekonstrukciót kell vég-
rehajtani az üzemelő vezetékeken. A legnagyobb kihívás 
ezen munkák ütemezése a lakosság legkisebb mértékű 
zavarása mellett, megfelelve a közműszolgáltatók és a 
megrendelő elvárásainak.

TAKÁCS BÁLINT 

Termelési főmérnök
Colas Út

Építőmérnökként végeztem a Debreceni 
Egyetemen. 2008-ban érkeztem a Colas-

hoz, mint munkahelyi mérnök, majd épí-
tésvezető lettem. A termelési főmérnöki 

pozíciót 2017 óta látom el.
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szöveg: Szeles Gergő
fotó: Molnár Csaba

A Debrecenben megépülő új BMW-gyár belső területén lévő teljes 
úthálózat és parkolók aszfaltozása lesz a Colas Út feladata. 

A BMW-csoport hosszú előkészítési és 
mérlegelési folyamat végén Debrecent 
választotta új európai közúti gépjármű-
gyártó üzemének helyszínéül. A beruhá-
zás teljes körű kivitelezője a Market Építő 
Zrt., amely a Colas Út Zrt.-t bízta meg a 
leendő gyár belső területén lévő teljes út-
hálózat és parkolók aszfaltozásával mint-
egy 241 520 négyzetméteren.
Társaságunk feladata lesz a teherfor-
galmi utakon három réteg aszfalt, sze-
mélyforgalmi utakon és parkolókban 
két réteg aszfalt beépítése, amelynek 
a teljes kopóréteg-felületére egy erre 
a célra felszerelt hengerrel KZ 2/4 
zúzalékkőszórás kerül 0,5-1,0 kg/m2 

mennyiségben. A 2021-ben épülő kis 
mennyiségű kopóréteg miatt a zúza-
lékszóró adapterrel felszerelt hengert 

SMA 11 (ml)
8500 t

AC 11 KOPÓ (F) 
14 600 t

AC 16 KÖTŐ (MF) 
12 600 t

AC 32 ALAP (F)
76 950 t

ÖSSZESEN
112 650 t
KZ 2/4 
ZÚZALÉKKŐSZÓRÁS
241 520 m2

ÚTÉPÍTÉS AZ ÚJ 
BMW-GYÁRBAN

külső erőforrásból tudjuk megoldani, de 
a projekt lehetővé teszi, hogy jövőre a  
Colas Út Zrt. is rendelkezzen ezzel az egy-
re jobban elterjedt technológiával, mely 
megvédi az újonnan épült kopóréteget az 
építési forgalom okozta esetleges káros 
hatásoktól, a felületi kipergéstől.
A munkaterület átadása 2021. június 
17-én megtörtént, idén várhatóan 25 
000 tonna aszfaltot építünk be, a többi  
87 000 tonna aszfalt beépítésére 2022-
ben kapjuk meg a munkaterületet. 
A szerződés véghatárideje 2022.  
augusztus 30. Az aszfaltrétegek alatti 
M45 mechanikai stabilizációból ké-
szült fogadófelület előkészítését nem 
mi végezzük, így a kivitelezés szervezé-
se, egyeztetése, ütemezése nagyfokú 
együttműködést igényel. 

COLAS ÚT TO CARRY OUT PAVEMENT 
WORKS FOR NEW BMW PLANT

  After a time-consuming evaluation 
process and lengthy preparations, the 
BMW Group chose the Hungarian town of 
Debrecen as the site for its new European car 
plant. The general contractor overseeing the 
project, Market Építő Zrt., picked Colas Út to 
build the facility’s complete internal network 
of roads and parking lots, comprising a total 
pavement area of 241,520 m2.
As per the technical specifications, the 
roads for heavy-goods vehicles will receive 
three asphalt courses, whereas the routes 
for passenger vehicles will be installed with 
two courses. Additionally, a special roller will 
spread 0.5-1.0 kg/m2 of KZ 2/4 chip over 
all the wearing courses. Due to the minimal 
share of wearing courses to be constructed 
in 2021, we obtained the roller fitted with the 
chip-spreading tool from external sources; in 
2022, however, Colas Út will obtain a similar 
machine. The advantages of chip spreading 

– a technique gaining in popularity – include 
the protection of newly constructed wearing 
courses against the deteriorating effects of 
construction traffic.
We took possession of the job site on 17 
June 2021 and plan to install some 25,000 
tonnes of asphalt before the end of the 
year, leaving the remaining 87,000 tonnes 
to 2022 as parts of the site gradually 
become available. The contract stipulates 
a final deadline of 30 August 2022. Notably, 
a different contractor is responsible for 
preparing the M45 mechanical stabilisation 
for the subbase layer, which calls for flawless 
organisation, coordination and scheduling.

BMW

Debrecen

M4

M35

M3

A PROJEKT SZÁMOKBAN: 
A KIVITELEZÉSHEZ 

SZÜKSÉGES ASZFALTOT 
A DEBRECEN-APAFAI 

KEVERŐTELEPÜNK 
BIZTOSÍTJA.

PINTÉR KRISZTINA 

Műszaki asszisztens
Colas Út 

2021 májusában csatlakoztam a Colas Út 
Zrt.-hez. Ez az első projekt, amelyben részt 
veszek a cégnél. Különösen nagy hangsúlyt 
fektetünk a folyamatos kapcsolattartásra a 
vállalkozókkal, ezért az átgondolt szervezés és 
a megfelelő kommunikáció rengeteget segít a 
munka előrehaladásában.

MOLNÁR CSABA

Munkahelyi mérnök 
Colas Út

2016-ban csatlakoztam a Colas cégcsoport-
hoz egy állami beruházás kapcsán. A magán 
megrendelések mindig egyedi elvárásokat tá-
masztanak felénk. Az előkészítés során külö-
nös tekintettel kell lenni a megszokottól eltérő 
munkavégzési feltételek megteremtésében, a 
kivitelezés során nagy hangsúlyt kell fektetni a 
kommunikációra a gördülékeny előrehaladás 
érdekében.

SZELES GERGŐ

Építésvezető
Colas Út

2006 szeptemberében érkeztem a céghez. 
Jóleső érzés megfelelni a kiemelkedően ma-
gas német minőségi elvárásoknak is. Pont-
szerű létesítmény esetében elkerülhetetlen, 
hogy kis helyen több vállalkozó dolgozzon egy 
időben, ezért a kihívást a társvállalkozókkal 
történő folyamatos egyeztetés, ütemezés, 
együttműködés jelenti.
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A végéhez közeledik a több mint tizenhét kilométer hosszú,  
egybefüggő kerékpárút kivitelezése. Műszaki átadására az eredeti 
2021. júniusi határidővel ellentétben csak szeptemberben kerül sor.

Június helyett szeptemberben adjuk át a 
Győr és Pannonhalma között épülő több 
mint tizenhét kilométer hosszú kerék-
párutat. A módosítás oka, hogy a projekt 
végéhez közeledve több pótmunkát is 
elrendelt a Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt. Ezek között szerepel többek 
között egy hatósági bejárást követően 
elrendelt forgalombiztonsági pótmunka 
(amely a 82. sz. főút mentén a kerékpá-
rosok és gyalogosok védelme érdeké-
ben további szalagkorlátok elhelyezését 
írja elő), valamint Écsen egy – az önkor-
mányzattól átvállalt – lakóutca megépí-
tése is.

A Colas Út Zrt. jelenleg a pótmunkákat 
és egyéb befejező munkákat végzi a 
területen. A projekt során kerékpáros 
pihenőhelyek is épültek összesen hat 
helyszínen. Ezek sorából kiemelkedik 
a győrújbaráti „régiópihenő”, ahol népi 
iparművész által tölgyfából készített fa-
ragott pihenőbútorokat, valamint egy dí-
szes, faragott tölgyfa kaput helyezünk el. 

BIKE-ROAD WORKS BETWEEN GYŐR 
AND PANNONHALMA EXTENDED

  Stretching over more than 17 
km, the new bike road between Győr 
and Pannonhalma will be handed over 
in September instead of the originally 
scheduled June deadline. The extension is 
due to a number of additional works along 
the way that the National Infrastructure 
Development Agency has ordered. These 
include extra road-safety elements 
prescribed by the relevant authority 
following a site visit (for example, additional 
guardrail sections along main road 82 to 
protect cyclists and pedestrians) and the 
construction of a residential street in the 
village of Écs.
Besides these additional works, Colas Út 
is currently applying the finishing touches 
on the project. One of the six rest areas 
for cyclists established along the section 
features an interesting attraction: at the 
Győrújbarát “regional rest stop” we installed 
park furniture and a traditional gate crafted 
from oak by local folk artisans. 

KERÉKPÁRÚT 
GYOR ÉS PANNONHALMA 
KÖZÖTT

szöveg: Thuróczy Lajos
fotó: Thuróczy Lajos, Koffein Média
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helyet létesítettünk, Balatonlellén pedig 
a Köztársaság utca meglévő burkolatá-
nak szélesítése, kétoldali, irányhelyes, 
nyílt kerékpársáv kialakítása, illetve 
parkolóépítés volt a feladatunk össze-
sen 1790 méteren. 
A szakasz végpontjában, Balatonlellén, 
összesen 391 méter kerékpárút építé-
sét végeztük el. Itt a Móló sétány és a 
Napospart utcát összekötő kétirányú 
kerékpárút az ívekben és a csatlakozó 
járdáknál gyöngykavics burkolattal ki-
egészítve készült, továbbá ezen a sza-
kaszon feladatunk volt az új közvilágítás 
kiépítése is.
Az általunk végzett munka befejeződött, 
május végével átadtuk a forgalom szá-
mára. 

2020 tavaszán kezdtünk bele a Balatoni Bringakör Balatonőszöd és 
Balatonlelle közötti szakasz építésébe és fejlesztésébe, a kész mun-
kát ez év májusában adtuk át.

A BALATON DÉLI PARTJÁN 
DOLGOZTUNK

A kerékpárút kivitelezésére a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel kötött 
szerződésünk hatálybalépésétől szá-
mított hat hónap állt rendelkezésünkre 
azzal a feltétellel, hogy a teljesítés idő-
tartamába nem számít bele a június 15. 
és szeptember 1. közötti időszak, és a 
kezdési év december 1-je és a következő 
év február 28-a közötti időszak sem.
Munkaterületünket a tagoltság és a sok-
rétűség jellemezte. Balatonőszödön a mi 
feladatunk volt a Szent István utca bur-
kolatának megépítése, közös felületen 
vezetett kerékpárforgalmi létesítmény 
megvalósítása 600 méteren, ezenkívül 
új és meglévő gyalogos és kerékpáros 
híd építése és részleges felújítása. Bala-
tonszemesen kerékpárforgalmi pihenő-

CYCLING INFRASTRUCTURE WORKS ON 
LAKE BALATON SHORELINE CONCLUDED

    In the spring of 2020, we mobilised our 

teams to start redeveloping the Balatonőszöd-

Balatonlelle leg of the bicycle road network 

that encircles Lake Balaton in Central Hungary. 

Pursuant to our contract with the National 

Infrastructure Development Agency, we had a 

total of six months to wrap up the project, although 

some time intervals (15 June to 1 September; 1 

December to 28 February) were excluded from 

the construction period.

The site proved to be very diverse, both in terms 

of layout and the variety of tasks. At Balatonőszöd, 

we were required to lay new pavement on Szent 

István St., install 600 m of shared-use surfaces, 

build a new pedestrian bridge, and renovate an 

existing bicycle overpass. In Balatonszemes, we 

created a rest area for cyclists, but the lion’s 

share of the job concerned the site’s westernmost 

section. In Balatonlelle, we widened the pavement 

of Köztársaság St. on a total of 1,790 m to 

accommodate new bike lanes and parking spots. 

In addition, we constructed 391 m of a brand-

new, two-way bicycle road, including pea-gravel 

surfaces near bends and adjoining walkways, as 

well as a public lighting network to make the road 

safer at night.

Much to the delight of cyclists, we successfully 

completed the assignment by the end of May. 

szöveg: Gaál Zsolt
fotó: Gaál Zsolt
illusztráció: Koffein Média

A PROJEKT SZÁMOKBAN: 

ASZFALT
3035 t

TELEPEN KEVERT CEMENTES STABILIZÁCIÓ 
(CKT-4), C12/15 BETONBURKOLAT
2675 t
KERTI, SÜLLYESZTETT ÉS KIEMELT 
SZEGÉLY ÉPÍTÉSE
4220 m

MECHANIKAI STABILIZÁCIÓ BEÉPÍTÉSE M56
1295 m³

BALATONI BRINGAKÖR

BALATONŐSZÖD
Szent István utca
burkolatépítés és kerékpárút

600 méter 

BALATONSZEMES
kerékpáros pihenő

BALATONLELLE
Köztársaság utca
burkolatszélesítés és kerékpárút

1790 méter 

BALATONLELLE
kerékpárút

391 méter 

1 2

3 4

4

3

2

1
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változik. Az átfutási idők 60, 75 és 90 
naposak. A főbb műszaki tartalom jel-
lemzően padkanyesés, szegélybontás, 
szegélyépítés, profilmarás, pályaszerke-
zet-csere vagy hidegremix, kiegyenlítő- 
vagy kötőréteg, kopóréteg, ároktisztítás, 
átereszcsere, áteresztisztítás, végleges 
forgalomtechnikai munkák, szükség sze-
rint hídfelújítás.

gépláncnak is volt feladata, a 2133. jelű 
úton pedig – ahol a teljes szakasz belte-
rületre esett – szegélyépítési munkákat 
is végeztünk. 
Jelenleg két szakaszon, a 2132. és a 
3203. jelű utakon folynak munkák He-
ves megyében összesen 5,7 kilométe-
ren. Előbbi szakaszon két híd átépítését 
a Colas Közlekedésépítő végzi. Mind a 
jelenlegi, mind a már befejezett munkák 
a 2017–2020. évi keretmegállapodás 
alapján zajlottak, összértékük meg-
haladja az 1,1 milliárd forintot. Az év 
hátralévő részében és a jövő évben is 
folyamatosan várhatók újabb útfelújí-
tási munkák, mivel már elkezdődött a 
2020–2024. évi keretmegállapodás fel-
használása.

A régióban elnyert többi szakasz a Kelet-
magyarországi Területi Igazgatósághoz 
tartozik. Ezen a területen eddig össze-
sen 21 szakasz kivitelezését nyertük el, 
mintegy 4,15 milliárd forint értékben.   
A munkaterületeket március 16-tól folya-
matosan vettük, vesszük át. Július 31-ig 
tíz szakasz műszaki átadását lezártuk, 
négy szakasz műszaki átadását meg-
kezdtük, három szakaszon dolgozunk, 
négy szakaszon pedig a munkaterület 
átadására várunk, ami szeptemberre 
várható.
A szakaszok Heves és Borsod megye 
területén elszórva találhatók, többek kö-
zött Kömlő, Égerszög, Tokaj, Sárospatak, 
Telkibánya, Felsődobsza, Felsővadász 
települések kül- és belterületén. A sza-
kaszok hossza 500 méter és 7 kilométer 
között, szélességük 4 és 6 méter között 

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

A Gyöngyöstől nyugatra eső szakaszok 
kivitelezése a Központi Területi Igazga-
tóság feladata lett: itt az elmúlt hóna-
pokban öt útszakaszon, összesen 8 ki-
lométeren végeztünk útfelújítást Heves 
és Nógrád megyében. A felújított szaka-
szok között kül- és belterületi részek is 
voltak. A 24141., 2109., 2124., 2133. 
és 2136. jelű utak kijelölt szakaszain a 
munkák júniusban fejeződtek be, az át-
futási idők 35 és 80 nap között változ-
tak az elvégzendő feladatok függvényé-
ben. A műszaki tartalmakban többnyire 
bozót- és cserjeirtás, fakivágás, lokális 
pályaszerkezet-cserék, profilmarás, asz-
faltozás, padka- és árokrendezés, vala-
mint végleges forgalomtechnika kiépíté-
se szerepelt. A 2136. jelű úton a remix 

Idén is zajlanak a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kiírt útfelújítási 
munkák. Ezúttal az északi megyékben, Veszprém megyében, a Ma-
gyar Falu Program keretein belül pedig Fejér és Komárom-Esztergom 
megyében dolgozunk. 

ÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁK 
ORSZÁGSZERTE

24141 jelű út a felújítás után

24141 jelű út a felújítás előtt

PADKAÉPÍTÉS
2450 m3

REMIX
600 m3

MECHANIKAI
STABILIZÁCIÓ
1243 m3

SZEGÉLYÉPÍTÉS 
852 m

FELÚJÍTOTT 
UTAK HOSSZA
35 026 km

HIDEGREMIX
6096 m3

MARÁS
25 150 m2

ASZFALT
16 029 t

BEÉPÍTETT
ZÚZOTTKŐ
16 888 t

BURKOLT PADKA
1,9 km

BEÉPÍTETT ASZFALT
35 900 t

ÁROKTISZTÍTÁS
59,1 km

FŐBB ADATOK EZEKEN A SZAKASZOKON: 

EDDIGI FŐBB ADATOK EZEKEN A SZAKASZOKON:

szöveg: Bécsi Balázs, Földesi Csaba, Molnár Ferenc György, Németh Balázs
fotó: Colas
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MAGYAR FALU PROGRAM

A program keretén belül Fejér és Komá-
rom-Esztergom megyében dolgozunk.  
A Fejér megyei 82101. jelű út Nagyvele-
get köti össze Mórral, itt két útszakaszt 
is elnyertünk. Ezek egyike Nagyveleg 
külterületén található, teljes hossza 900 
méter. A munka fő eleme a szükséges 
helyeken végzett burkolatmarás, melyre 
egy-két kiegyenlítő kötőréteg aszfalt kerül 
maximum 7,5-7,5 centiméter vastagság-
ban, majd az egész szakaszon 4 centi-
méter vastag aszfalt kopóréteget építünk.  
A lemart aszfaltot a padka alsó rétegében 
használjuk fel, melyre M22-es murvaréteg 
kerül. A munka során 532 köbméter asz-
faltot építünk be. A másik felújítandó út-
szakasz Nagyveleg belterületén található, 
melynek hossza 1876 méter. A marási és 
aszfaltozási munkákon kívül 500 méteren 
előre gyártott folyókát építünk, illetve két 
buszperont is felújítunk.  
A másik Fejér megyei munka a 8111. jelű 
út egy szakasza, itt Alcsútdoboz és Tabajd 
települések belterületén, és a két telepü-
lés között újul meg az út. A feladat itt is 
a burkolat marását követő AC 11 kopóré-
tegből készült kiegyenlítés maximum 7,5 
centiméter vastagságban és az azt köve-
tő AC 11 kopó aszfaltréteg 4 centiméter 
vastagságban. A keletkező mart aszfaltot 
a padka alsó rétegében kell felhasznál-
ni, melyre M22-es mészkőmurva kerül.  
A szakasz érint egy közúti hidat is, mely-
nek felújítása szintén a kivitelezés része. 
A szakaszon 1370 köbméter aszfaltot épí-
tünk be. A felújítás része a szegélyépítés, 
buszperonkészítés és mederburkolás is.
A Komárom-Esztergom megyében találha-
tó 8135. jelű úton egy 2642 méter hosszú 
szakasz felújítását nyertük el, mely a Ta-
tabányát és Kisbért összekötő út része és 
Dad település környezetében helyezkedik 
el. Fő feladatunk az aszfaltozás és a rossz 
állapotban lévő padka, illetve árok rende-
zése. A burkolat a lokális marások után 
egy kiegyenlítő réteget kap maximum 7,5 
centiméter vastagságban AC 11 kopóré-
tegből, majd erre kerül a 3,5 centiméter 
vastag AC 11 kopóréteg. 630 méteren rá-
zópadkát is építünk előre gyártott elemek-
ből, 3440 méteren árkot kell profilozni az 
út mindkét oldalán, a teljes szakaszon 
1351 köbméter aszfaltot építünk be.  

VESZPRÉM MEGYE

Idén már sikeresen átadtunk hat útsza-
kaszt, további két szakaszon jelenleg is 
zajlik a kivitelezés, három szakaszt pedig a 
közelmúltban nyertünk el. A 823., a 7315., 
a 7317. és a 82109. számú utakon össze-
sen több mint 6 kilométeren dolgoztunk, a 
7321. és a 8301. számú utakon pedig ösz-
szesen több mint 12 kilométeren folyik még 
a munka. Ezek átadása ősszel várható.
A szerződésünk a szinte teljes körű út- és 
kapcsolódó létesítmények felújítását ma-
gában foglalja. Ebbe beletartozik a meglévő 
vízelvezetési rendszer tisztítása, használat-
ban lévő híd javítása, vagy akár komplett új 
forgalomtechnika kiépítése.

ROAD RENOVATIONS IN PROGRESS 
THROUGHOUT HUNGARY

 Renovation works under the management 
of road operator Magyar Közút Nonprofit Zrt. have 
continued in 2021, with Colas securing various 
jobs in Northern Hungary. We have also received 
orders for similar works under the Hungarian 
Village Programme. 
In sections west of Gyöngyös which were 
assigned to the Central Regional Directorate, we 
overhauled a total of 8 km on five stretches in 
Heves and Nógrád counties: work on another 5.7 
km is ongoing. Other sections in the region went 
to the Eastern Hungarian Regional Directorate. On 
aggregate, we have been tasked with refurbishing 
21 segments at a price of HUF 4.15 billion.  
Under the Hungarian Village Programme, we 
clinched jobs in Fejér and Komárom-Esztergom 
counties. In Fejér, we were trusted with rebuilding 
a leg of road 8111, as well as two sections on 
road 82101 over lengths of 900 m and 1876 m, 
respectively. Meanwhile, a single renovation job 
in Komárom-Esztergom County involves a 2642-
m segment of road 8135. 
In Veszprém County, we have already handed 
over six sections since early 2021, with work 
pending for two additional locations. In addition, 
we recently competed successfully for three more 
stretches of road. In total, the renovations cover 
over 6 km of roads 823, 7315, 7317 and 82109, 
as well more than 12 km on roads 7321 and 8301. 
Handovers are scheduled for this autumn.

FŐBB ADATOK EZEKEN 
A SZAKASZOKON: 

Helyszíni újrahasznosítás hideg  
eljárással: 14 959 m3 

Helyszíni újrahasznosításhoz  
Z 0-22 többletanyag: 6972 m3 

Aszfaltburkolat marása: 992 m3

Aszfalt: 26 800 t

Csatlakozz hozzánk
a Facebook-on!

Kövesd te is a Colas Hungária Facebook oldalát, 

céges nyereményjátékainkról. 

facebook.com/colasmagyarorszag
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szöveg: Kátai Attila
fotó: Kátai Attila

A Colas Alterra a város szennyvíz- és csapadékvíz-elvezető rendsze-
rének fejlesztésén dolgozott, a munkát pedig a sok nehézség ellenére 
nyáron befejeztük.

Szentendre belvárosában egyesített 
szennyvíz- és csapadékvíz-elvezető rend-
szer üzemel, mely nagyobb esőzések 
alkalmával nem volt képes elvezetni a 
csapadékot a megnövekedett hidraulikai 
terhelés miatt. Az utcákon ilyenkor több 
centiméter magasan folyt a szennyvízzel 
keveredett esővíz, ami közegészségügyi 
szempontból is aggályos volt. A város ön-
kormányzata már 2017-ben elkezdte ke-
resni a megoldást a problémára, melyhez 
először terveket készíttetett, majd ezek 
birtokában pályázati összeget nyert a kivi-
telezésre. Több eredménytelen közbeszer-
zési eljárás után végül a Colas Alterra Zrt. 
nyerte el a kivitelezés jogát. A szerződést 
2020. december 8-án írtuk alá, a projekt 
megvalósítására 200 napunk volt.
A munkát Szentendre egyik turisták által 
leglátogatottabb részén kellett elvégezni, 
így az egyes csatornaszakaszok üteme-
zésénél bizonyos munkarészeket és utca-
szakaszokat célszerű volt a turistaszezon 
beindulása előtt elvégezni.
Már a projekt elején sok olyan megol-
dandó feladat adódott, ami a tervek nem 
kellő mértékű kidolgozottságából, illetve 
átgondolásából fakadt, ezek közül a leg-
fontosabb talán a záportározó helyének 
kiválasztása volt. Az eredetileg tervezett 
elhelyezés több szempontból sem volt 
megvalósítható, így végül a Colas Alterra 

KIHÍVÁSOKKAL 
TELI FELADATOK 
SZENTENDRÉN

Mérnöki Csoportja vette át a tervezési 
feladatot, és hatósági egyeztetés után a 
műtárgyat áthelyeztük. A munkakörnyezet 
kedvezőbbé vált, viszont a sok szervezési 
feladat ellehetetlenítette az eredeti végha-
táridőt, így módosítást kezdeményeztünk. 
A módosításokat saját létszámmal, a 
Kulics Géza vezette Dukán-brigáddal vé-
geztük el. A projekt másik kritikus része az 
átemelő műtárgy környezetének többszöri 
áttervezése volt, a projekt során öt terv-

COLAS COMPLETES TROUBLESOME 
ASSIGNMENT IN SZENTENDRE

 Despite more than a few unforeseen 
difficulties, Colas Alterra managed this summer 
to complete works on the City of Szentendre’s 
sewerage and runoff drainage system.
The combined drainage system that serves 
downtown Szentendre was no longer able to 
cope with stress from heavier-than-anticipated 
rainfalls. As a consequence, runoff water 
mixed with sewerage was flooding the streets, 
causing obvious sanitary problems. City 
officials had sought to remedy the situation 
since 2017: they had initial plans prepared, 
and then proceeded to secure funding for the 
construction phase. Following a series of failed 
public tenders, Colas Alterra Zrt. emerged as 
the ultimate winner. The contract, signed on 8 
December 2020, required us to conclude the 
works within 200 days. 
Alterra’s activities were concentrated on an 
area frequented by tourists, so it was key to 
adapt the schedule to the holiday season and 
deliver certain work phases and drain sections 
before summer.
A lack of detail and inconsistency in the designs 
created problems from the outset of the project. 
More importantly, the planned location of the 
storm-water retention basin was unsuitable 
for several reasons. Colas Alterra engineers 
had to step up and managed to relocate the 
structure, which also involved having to obtain 
the associated permits. While this improved 
the site layout, the associated administrative 
and organisational aspects made the original 
deadline impossible to keep, prompting us to 
request an extension. 
Another significant obstacle to overcome was 
that the surroundings of the transfer pump 
structure had to be redesigned several times: 
a total of five design variants were drawn up 
during the project. Due to unfavourable terrain 
conditions, deep foundations had to be installed 
for the generator and the structure housing the 
pump’s control cabinets. Once again, the Colas 
Alterra Engineering Department came to the 
rescue and the station was completed with 
the installation of Grundfos pumps, allowing 
operational tests to commence in the first week 
of July 2021.

változat is készült. A biztos pont az áteme-
lő műtárgy volt, mivel az már a kivitelezés 
korai szakaszában elkészült. A kedvezőt-
len talajviszonyok miatt az átemelő vezér-
lőszekrényeit magába foglaló kapcsolóház 
és az aggregátor részére mélyalapozást 
kellett készíteni, amelyet szintén a Colas 
Alterra Mérnök Csoportja tervezett meg. 
Az átemelőbe végül Grundfos márkájú 
szivattyúk kerültek, az első üzempróbákra 
2021 júliusának első hetében került sor. 

MUNKAVÁLLALÓI LÉTSZÁM, GÉPEK:

ALVÁLLALKOZÓ:
11 cég (35-40 munkavállaló)
5 db kombikotró
3 db forgó felsővázas kotró
3 db billenőplatós tehergépkocsi

SAJÁT LÉTSZÁM:
5 fő + 1 fő művezető
1 db kombikotró
1 db forgó felsővázas kotró
2 db billenőplatós tehergépkocsi

A PROJEKT RÉSZELEMEI: 

1190 fm csatornavezeték fektetése 
(DN200–DN630 mérettartomány-
ban)
2000 m2 kis- és nagykockakő bur-
kolat bontása és helyreállítása
 1 db 100 m3 térfogatú záportározó 
megépítése
 1 db f6 m átmérőjű, 6 méter mély-
ségű szegmensekből összerakott 
átemelő műtárgy építése
 6 db üzemi, 1 db zsompszivattyú 
és további tartalék szivattyúk le-
szállítása (865 l/s maximális üzemi 
kapacitás) 
1 db 527 kWA teljesítményű aggre-
gátor
1 db kiszolgáló épület (átemelő 
vezérléstechnika részére)

2021 2021 2021

február 15. június 25.
Kezdés Eredeti befejezési határidő Módosított befejezés

július 16.

KÁTAI ATTILA

Építésvezető
Colas Alterra 

SEMJÉNI JÓZSEF LÁSZLÓ

Munkahelyi mérnök
Colas Alterra 

Én 2018. augusztusában csatlakoztam a Colas Alterra csapatához és az "1-es villamos 
meghosszabbítása az Etele térig" projekten kezdtem meg a munkát, majd a Velencei-
tavi partfal kivitelezésén dolgoztam 2020 végéig, ezután következett a szentendrei pro-
jekt. A kivitelezés közben fellépő számos műszaki kihívás mellett talán a legnagyobb 
kihívás a bazaltkő burkolat megfelelő minőségben történő helyreállítása, valamint a 
turisták által közkedvelt utcákban a mindenki számára biztonságos munkavégzés fenn-
tartása volt.  

2021 májusa óta dolgozom a cégnél, első munkám a Colas cégcsoporton belül a szent-
endrei csapadékvíz-elvezetés kiépítése volt. A projekt különlegessége abban rejlett szá-
momra, hogy amellett, hogy egyszerre dolgoztunk mélyépítési, csatornázási projekten, 
közben átemelő és villamos kapcsolóház kialakítása is a feladataink közé tartozott. 
Mindezt egy nehezített, szűk, világörökségi területen kellett végrehajtani úgy, hogy mi-
nél kisebb zavaró tényező legyünk a település turisztikai összképében. 

BAJI-GÁL CSABA

Munkahelyi mérnök
Colas Alterra 

Két éve, 2019 júniusában érkeztem a a cég-
hez, azóta több projekt megvalósításának 
szakmai adminisztrációjában vettem és ve-
szek részt.
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feltölteni, és át tudtuk adni további mun-
kavégzésre a cölöpözést végző vállalkozó 
részére. Az ezt követő csőfektetést nem 
csörlős összehúzási technológiát alkal-
mazva végeztük, hanem a munkaárokba 
egy homlokrakodót emeltünk, melynek 
kanalára gerendát rögzítettünk a cső 
tokjánál lévő betonfelület megvédése 
céljából. Ezzel a homlokrakodóval toltuk 
össze a csöveket. A kiváltott DN3000-
es Rocla cső két egyedi monolit vasbe-
ton műtárggyal kapcsolódik a meglévő 
fővészkiömlőhöz, melynek kivitelezése a 
csövek beépítését követően 2021 júniu-
sában készült el.
A stadion körüli zöldterületek locsolóvíz-
ellátását a projekt keretében megvalósu-
ló locsolóvíz-átemelő műtárgyból az RSD 
fővészkiömlőbe geodetikusan visszafolyó 
visszaduzzadó vizéből fogják megoldani. 
Ezen műtárgy komplett megvalósítása 
is szerződésünk része. A munkát a Mé-
száros és Mészáros Kft. megbízásából 
végezzük, a projekt generálkivitelezője a 
ZÁÉV Építőipari Zrt. és a Magyar Építő Zrt. 
alkotta konzorcium, a befejezési határidő 
2023 márciusa. 

kákat végeztünk, hiszen fel kellett tér-
képezni az 1900-as évek elején épült 
bizonytalan helyzetű fővészkiömlő nyom-
vonalát. A beméréseket követően a veze-
tékek nyomvonalai sajnos nem az adat-
szolgáltatásnak megfelelők voltak, ezért 
át kellett tervezni a kiviteli terveket.
A tervező munkáját megkönnyítve javas-
latot tettünk a kiváltandó fővészkiömlő 
cső nyomvonalának és a csatlakozó mű-
tárgyak módosítására annak érdekében, 
hogy a résfalas munkatér-határolási 
munkálatok meg tudjanak kezdődni. Ja-
vaslatunk alapján a nyomvonal az átter-
vezések mellett is építhetővé vált, ezzel is 
mérsékelve a szerződésmódosításokból 
adódó időbeli hátrányt. A résfalas mun-
katér-határolás a tervezett szakaszon jó 
ütemben haladt, a terület korábbi beépí-
téséből adódóan azonban több akadály-
ba is ütköztünk: a stadion helyén ipari 
létesítmények, csarnokok el nem bontott 
elemei kerültek elő, melyek miatt újabb 
áttervezésre és sok módosításra volt 
szükség. 
2021. március elejére a meghatározott 
fővészkiömlő szakaszt sikerült elbontani, 

kák 2021. március végén cölöpözéssel 
indultak, majd megépült a kiváltandó ve-
zetéket tartó csőhíd tartószerkezete. 
A fővészkiömlő kiváltása három részfel-
adatra bomlott: az első lépés a ferenc-
városi szivattyútelep két darab 1400-as 
GÖV vezetékének védelembe helyezése 
volt a stadion alatt, ezt követte a szivaty-
tyútelep meglévő 250/360-as békaszáj 
szelvényű fővészkiömlőjének bontása a 
stadion alatti szakaszon, majd az elbon-
tott fővészkiömlő kiváltása új nyomvona-
lon DN3000 Rocla vezeték építésével.
A munkaterületen először feltárási mun-

te alatti szivárgó- és csapadékcsatorna-
vezetékek lefektetése volt, amely 2021. 
április közepén fejeződött be. Ezt köve-
tően megkezdődött a stadion körüli infra-
struktúra kiépítése: elsőként a déli oldali 
vízbetáplálás, majd a 800-as vízkiváltás 
építési munkái. A stadion délkeleti be-
járatául szolgáló új aluljáró megépítése 
ugyanis indokolttá tette a Kvassay úton 
Csepel felől érkező főnyomóvezeték kivál-
tását. Az aluljáró építéséhez kapcsolódó 
szakaszon a vízvezeték új nyomvonala 
az új aluljáró-szerkezettel összekapcsolt 
csőhídon épült meg. A kivitelezési mun-

A Colas Alterra 2020 novemberében kezdte meg a Budapesti Atlétikai 
Stadion közműépítési munkáinak kivitelezését. Az atlétikai világbaj-
nokságot 2023 augusztusában Budapesten rendezik, így a szerződés 
műszaki tartalmát 2023 márciusára meg kell valósítani.

A kivitelezés 2020 végén a fővészkiömlő 
kiváltási munkáival indult, illetve ekkor 
kezdődtek meg a stadion épülete alatti 
közműépítési feladatok is – igazodva a 
stadion építési ütemezéséhez. 
A közműépítés tartalmazza az ivóvíz-, 
tűzivíz-, illetve a Soroksári-Dunából – és 
ha ez nem lehetséges, akkor a hálózat-
ról is – megtáplálható locsolóvíz-hálóza-
tot, valamint a csapadék-, szennyvíz- és 
szivárgócsatornákat. A beruházás kere-
tén belül az új vezetékek építése mellett 
szükség van meglévő vezetékek kiváltá-
sára is. Az első fő feladat a stadion épüle-

ZAJLANAK A BUDAPESTI 
ATLÉTIKAI STADION 
KÖZMUÉPÍTÉSI MUNKÁI

UTILITY WORKS GET UNDERWAY AT 
BUDAPEST ATHLETICS STADIUM

 Colas Alterra deployed its teams 
in November 2020 to carry out utility 
construction works related to the brand-new 
Budapest Athletics Stadium. The Hungarian 
capital was chosen to host the World 
Athletics Championships in August 2023, 
which requires us to complete the job by 
March of the same year.
The initial project phase covered the 
relocation of the emergency water discharge 
line, as well as utility works beneath the 
future location of the stadium in line with the 
building’s construction schedule. Beyond 
drinking water and firewater lines, storm 
drains and sewers, the assignment requires 
us to set up the supply network for an 
irrigation system linked to the Danube River 
and – as a backup – the communal network. 
In addition to building new pipe sections, 
the investment entails the replacement of 
existing structures.
The relocation of the emergency discharge 
structure was broken down into three 
sub-phases: installing protection for the 
Ferencváros pump station’s two 1,400-
mm ductile cast-iron pipes under the 
stadium, followed by the dismantling of the 
station’s existing non-circular 250/360-
mm emergency discharge line, and finally, 
replacement of the removed section with a 
DN3000 Rocla pipeline. 
By early March 2021, we managed to 
demolish the old discharge line and fill up its 
former alignment, enabling us to hand over 
the site to the piling contractor. Rather than 
relying on the more conventional winching 
technique for attaching the pipes, we lifted 
a wheeled loader into the trench to push the 
pipe segments into each other. In doing so, 
we mounted a beam onto the bucket of the 
machine in order to avoid any damage to 
concrete surfaces at the pipe tips.
To ensure water supply for irrigating the 
green areas adjacent to the sporting facility, 
the project comprises a transfer structure 
to source water from the Ráckeve Danube 
branch (RSD). The entire construction of 
this structure is also included in the project 
scope.

szöveg: Major Szilvia
fotó: Colas
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Gál László 
Építésvezető
Colas Alterra
Kerékpározás: 7094,15 km

 
            1985. augusztus 12. óta dol-
gozom a Colas Alterra Zrt.-nél. A sport 
gyerekkorom óta jelen van az életemben.  
Jelenleg a kerékpározás, túrázás, futás 
és kevés úszás jelenti számomra a 
sportot. Mozgás nélkül egyszerűen 
nem tudok élni. Ha valami miatt ki kell 
hagynom, itt elsősorban sérülésre, be-
tegségre gondolok, akkor már alig várom 
a folytatást. Szinte csak szabad levegőn 
sportolok.  
Az erdőben a tiszta levegőn maximálisan 
fel tudok töltődni és le tudom vezetni 
a stresszt. Nagyon szerencsés vagyok, 
mert közvetlenül a Bükk mellett élek és 
bármikor percek alatt ki tudok menni. 
Colas-sportrendezvényeken szívesen 
részt veszek. Az UltraBalaton futócsapat 
tagjaként több alkalommal körbefutottuk 
a tavat. A Colas a Föld körül kampányra 
az elsők között jelentkeztem és január el-
sejétől folyamatosan részt veszek benne. 
Örülök, hogy tudjuk motiválni egymást a 
rendszeres mozgásban. Látom, hogy a 
kollégák mennyire kitartók. 

Év elején indult a „Colas Magyarország a Föld 
körül” kampány, amelyet kollégáink hatalmas lelke-
sedéssel fogadtak és óriási lendülettel vágtak bele a 
megvalósításba, hiszen már az év első napján több mint 
250 kilométert tettek meg. Célunk, hogy teljesítsük az 
Egyenlítő hosszát biciklizve, futva és túrázva, természe-
tesen minél több kolléga részvételével. A lelkesedést és 
a lendületet bizonyítja, hogy öt hónap alatt elértük az év 
végére kitűzött távolságot, a 40 075 kilométert. 
Ám itt nem álltunk meg! Új célt tűztünk ki: érjük el ugyan-
ezt a távolságot talpon és keréken egyaránt. Jelenleg 
ezen dolgozunk.
Cégcsoportunk arra törekszik, hogy a Colashoz tartozni 
ne csak munkát jelentsen, hanem közösséget, baráto-
kat, kikapcsolódást is. Tudjuk, hogy legfontosabb érté-
künk az egészségünk. Ezért ez a kampány jó lehetőség 

Colas Magyarország 
a Föld körül

fotó: Nagy Balázs
illusztráció: Koffein Média

A Colasnál a sport, az egészséges életmód mindig is 
kiemelt terület volt. A kihívások áthatják a munkán-
kat és az életünket is.

arra, hogy mozgásba lendítse azokat is, akiknek mindig 
csak egy kevés hiányzott, hiányzik ahhoz, hogy saját 
maguk is tegyenek az egészségükért. A kampány tehát 
nem csak a rendszeresen sportolókhoz, hanem minden 
kollégához szól – hiszen milyen kiemelkedő eredmény 
lenne, ha minden kolléga részt venne benne, és akár 
csak egyetlen kilométer teljesítésével hozzájárulna kö-
zös célunk eléréséhez, és mindannyian osztozhatnánk a 
sikerben. 
A kezdeményezés fogadtatása nagyon pozitív. Büszkék 
vagyunk az eddig elért eredményekre és arra, hogy a  
Colas Magyarország az első a nemzetközi cégcsoportból, 
ahol egy ilyen nagyszabású kihívást teljesítenek. 
Munkatársaink rovatunkban ezúttal minden kategóriá-
ból bemutatunk egy-egy kollégát, akik arról beszélnek, 
miért csatlakoztak a kampányhoz.

COLAS A FÖLD KÖRÜL

  ÖSSZKILOMÉTER 

67 087 km

RÉSZTVEVŐK

125 fő
15 777,96 km

KERÉKPÁR

41 558,04 km
TÚRA, 
GYALOGLÁS

9 750,87 km

2021. SZEPTEMBER 29-EI ÁLLÁS

FUTÁS
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Orosz Gábor 
Vállalkozási főmérnök
Colas Út
Futás: 1544,74 km

 
            2019. február 15. óta dolgozom a 
Colasnál. 6 éves korom óta rendszeresen 
sportolok. A sportot nem csupán a moz-
gás öröméért szeretem, hiszen közben 
mentálisan is kikapcsolok, felfrissülök, 
így az élet más területein is koncentrál-
tabban tudok jelen lenni.  
A befektetett energiáért cserébe a sport 
rengeteget ad. „Ép testben ép lélek” – 
egyszerűen megfogalmazva ezt szeret-
ném elérni a mozgással. A pandémiával 
kapcsolatos korlátozások időszaka 
magával hozta a korábban rendszeres 
csapatsportalkalmak megritkulását. 
Az idei évnek úgy vágtam neki, hogy a 
mozgásformák közül a futás került a 
középpontba, és célul tűztem ki, hogy 
2021 kilométert szeretnék év végére 
a futócipőbe tenni. Ehhez az egyéni 
motivációm megvan, a kampány inkább 
egy közösséget teremt, ahol figyelemmel 
kísérhetjük egymás teljesítményét.

Horváth Márton 
Informatikus
Colas Hungária
Túrázás/gyaloglás: 749,09 km

 
            2015. április óta vagyok a cégnél 
mint informatikus. Kisgyerekkorom óta 
meghatározó szerepet játszik az életem-
ben a sport, azon belül a labdarúgás, 
hiszen már nyolcévesen igazolt játékos 
voltam szülővárosomban, Debrecenben, 
aztán pedig végigjártam a szamárlétrát 
a DVSC utánpótlásában. Általános 
iskolásként az atlétikát és a kosárlabdát 
is kipróbáltam hosszabb-rövidebb ideig, 
úgyhogy tényleg nem unatkoztam. A sport 
megtanított arra, hogyan kell nyerni és 
miként kell elviselni, illetve feldolgozni a 
kudarcot egyéni és csapatszinten egy-
aránt, és természetesen a csapatban való 

„működés” elveit, írott és íratlan szabályait 
is megtanultam. Mondanom sem kell, a 
versenyszerű futball remek alapokat adott 
az élethez az általános fizikai erőt és az 
időbeosztást, -strukturálást illetően is.  
A Colas a Föld körül kampány kiváló 
lehetőséget ad arra, hogy a konditermi 
edzések mellett – többek között – Buda-
pestet és környékét is bejárva végre kvázi 
versenyhelyzetben is megmérethessem 
magam. 
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A Colas Rail 2008 óta vesz részt az or-
szág villamospálya-építési projektjeiben, 
beleértve a Rabat–Salé villamos 1-es 
és 2-es vonalát és annak meghosszab-
bítását, valamint a Casablanca villamos  
T1-es és T2-es vonalát.
Ez a két új tömegközlekedést fejlesztő 
projekt megerősíti a Colas Rail vezető 
szerepét a fenntartható és felelősségtel-
jes mobilitási megoldások terén.

A Casablanca 
villamosvonal

A Colas Rail építi a marokkói Casablan-
ca villamosvonal két új, T3-as és T4-es 
szakaszát. A projekt fő célja a több mint  
4 millió lakosú Marokkó tömegközlekedé-
si hálózatának fejlesztése. A T3-as vonal 
20 állomást érint majd egy 14 kilomé-
teres kettős vágányú szakaszon, míg a 
T4-es vonal 12,5 kilométeres, és 19 állo-
mást szolgál majd ki. Ez a 24 millió euró 
értékű szerződés magában foglalja a 25 

kilométernyi felsővezeték tervezését, 
megépítését és üzembe helyezését, va-
lamint az áramellátási rendszerek bizto-
sítását 21 elektromos alállomás telepíté-
sével. A Colas Rail ezenfelül egy további  
10 millió euró összegű szerződést is nyert, 
amely 14 kilométer vágány, 11 váltó és 
kereszteződés építését jelenti a Casab-
lanca belvárosában található 3. szaka-
szon a jövőbeli villamosvonalak számára. 

A Colas Rail számos nagy volumenű projekten dolgozik világszerte, 
amelyek célja gyakran a nagyobb városok közösségi közlekedésének 
fejlesztése. Ezúttal a jelenleg is futó marokkói és a nemrégiben 
befejezett jakartai projekteket mutatjuk be.

szöveg: Matejcsok Dorina
fotó: Colas SA

Marokkóban és
Indonéziában

dolgozik a Colas Rail
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Jabodebek LRT városi vasútvonal
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COLAS RAIL ENGAGED IN MOROCCAN 
AND INDONESIAN PROJECTS

 All over the world, Colas Rail is involved 
in a number of substantial projects that often 
target the development of urban public transit 
systems. We turn here to an ongoing job in 
Morocco and a recently completed investment 
in Jakarta.

Tram lines in Casablanca
Colas Rail is currently building two new lines, 
marked T3 and T4, of the Casablanca tramway 
in Morocco. The scheme’s primary goal is to 
help strengthen the public transport network 
of the country’s most populous city, which 
has more than 4 million inhabitants. Line T3 
will serve 20 stations over a 14-km double-
track platform, while line T4, with its 12.5-km 
double-track platform, will serve 19 stations. 
The contract, worth EUR 24 million, involves 
the design, construction and commissioning 
of 25 km of overhead contact line, as well as 
the provision of power supply systems and the 
installation of 21 electrical substations.
Colas Rail also won a second contract worth 
EUR 10 million that involves the laying of 14 
km of track and 11 switches and crossings 
on Section 3, located in the city centre of 
Casablanca, for both future tramway lines.
Established in Morocco in 2008, Colas Rail has 
participated in all the tramway construction 
projects carried out in the country, including 
lines 1 and 2 of the Rabat-Salé tramway and 
its extensions, as well as lines T1 and T2 of the 
Casablanca tramway.
These two new contracts confirm Colas Rail's 
position as a leading player in the field of 
sustainable and responsible mobility solutions.

Great track record in Jakarta
In 2017, Colas Rail and partner PT Iroda 
Mitra were awarded their first LRT project in 
Indonesia. The project covered design and 
construction works for all three lines of the LRT 
Jabodebek in Jakarta. Despite challenging 
logistical conditions of numerous traffic jams 
in the metropolis, monsoon flooding and 
COVID-19 pandemic-related difficulties, our 
colleagues reacted swiftly to maintain site 
activities as planned. With the commitment 
of its employees, Colas Rail successfully 
delivered the project on time and up to high-
quality standards.
As is customary at all Colas subsidiaries, safety 
is always Colas Rail’s first priority. This entails 
making sure that all employees are able to 
return home safe and sound every day. This 
strong culture of safety on which the company 
is based generated great enthusiasm among 
local teams, who quickly adopted the Group’s 
policies and immediately applied them on-
site. Eagerly awaited by the inhabitants of 
the Indonesian capital, all three lines were 
commissioned as planned in June 2021.

Ahogyan szerte a Colas vállalatoknál, a 
Colas Railnél is elsődleges fontosságú 
a biztonság, hogy mindenki épségben 
térhessen haza a nap végén. Az erős biz-
tonsági kultúra nagy lelkesedést váltott 
ki a jakartai csapatok körében, akik gyor-
san elfogadták a cégcsoport irányelveit 
és alkalmazták is a projekt során. 2021 
júniusában a helyiek nagy örömére be-
fejeződtek a munkálatok és mindhárom 
vonalat átadták.

Pályamunkák 
Jakartában

2017-ben a Colas Rail és partnere, a PT 
Iroda Mitra nyerte az első LRT projektet 
Indonéziában. Ez magába foglalta a ja-
kartai Jabodebek LRT városi vasútvonal 
tervezését és kivitelezését. A munkálatok 
során külföldi kollégáink olyan kihívások-
kal szembesültek, mint a zsúfoltság, a 
monszun miatti áradások és a pandémia. 
Mindezek ellenére a munkatársak elköte-
lezettségével a Colas Railnek sikerült ma-
gas színvonalú munka mellett a határidőt 
is tartani. 
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menetrendhez kötve, a járművek megha-
tározott útvonalon közlekednek, és bár-
hol megállnak, illetve bárhol le lehet őket 
inteni. 2003 óta az expresszbuszvonalak 
létrejöttével a város északi és déli csomó-
pontjai közt is gyorsabbá vált az össze-
köttetés. 2019-re épült meg a város első 
metróvonala, amely 16 kilométer hosszú. 
Várhatóan 2024-re készül el a következő 
vonal és tervben van még további kettő 
megépítése is.

 TALÁLKOZÁSI PONT:

Jakarta

szöveg: Matejcsok Dorina
fotó: Getty Images

illusztráció: Koffein Média

A Délkelet-Ázsiában fekvő Indonézia a Föld egyik 
legsokszínűbb és negyedik legnépesebb országa, 
mely több mint 18 ezer szigetből áll. 

A több mint 270 milliós népességű or-
szágba látogatók csodálatos tájakkal, 
építészeti kincsekkel és lenyűgöző kul-
túrával ismerkedhetnek meg. A főváros, 
Jakarta a legnagyobb település Jáva szi-
getén, amely a világ egyik legsűrűbben la-
kott területe. A városban állandó a túlzsú-
foltság. A különböző városi vasútvonalak 
a metropolisz teljes területét behálózzák, 
ez sem elégíti ki azonban az igényeket. 
Jelenleg a Colas Rail a Jabodebek LRT 
projekten dolgozik, hogy ezzel is elősegít-
sék a kényelmesebb tömegközlekedést.

Jakarta közlekedése folyamatosan fej-
lődik, ezt a gyakori közlekedési dugók 
és a zsúfoltság is indukálják. A legfonto-
sabb közlekedési eszköz a városi vasút, 
amellyel elérhetők a külvárosi részek is. 
A legfontosabb állomások közé tartozik 
a Gambir, a Jatinegara, a Manggarai és 
a Jakarta Kota. Népszerű közlekedési 
eszköz az autóbusz és a helyi iránytaxi 
is, ami olyan tömegközlekedési eszközt 
jelent a fejlődő országokban, ami nincs 

MEETING POINT: JAKARTA

 Spread out over 18,000 islands in 
Southeast Asia, Indonesia is the world's 
fourth-most populous country with a 
total of some 270 million inhabitants. 
Holidaymakers arriving to the archipelago 
are in for a treat with a kaleidoscope of 
breath-taking natural sights, gems of 
architecture and a colourful, diverse culture. 
The capital, Jakarta, is located on the island 
of Java, one of the most densely populated 
areas on the planet, making congestion 
virtually never-ending in the city. Despite 
the relatively high number of urban railway 
lines that run through the metropolis, their 
capacity is still insufficient. At the moment, 
Colas Rail is working on the Jabodebek LRT 
project to facilitate a more efficient public 
transit grid.
Although traffic jams are still very frequent 
in Jakarta, the city’s transport network 
is improving constantly, with local train 
services remaining a primary mode of 
transit: commuter trains are ideal for 
reaching even the outskirts of the capital. 
Key stations include Gambir, Jatinegara, 
Manggarai and Jakarta Kota. 
Buses are also highly popular, not to 
mention local share taxis. Practically 
unknown in Europe, share taxis are a mode 
of transport characteristic to developing 
countries. Vehicles generally run along a 
fixed or semi-fixed route without timetables, 
stopping anywhere to pick up or drop off 
passengers. Since the creation of a local 
bus rapid-transit system in 2003, travel 
between the northern and southern hubs 
of the city has become considerably faster. 
Jakarta’s first subway line was completed 
only in 2019, to be followed by the opening 
of a second line scheduled for 2024, 
while two further lines are currently in the 
planning stage.

 
ALAPÍTÁS ÉVE
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lelniük. A Betoflex aszfaltkeverék esetén 
négypontos, az Optibase aszfaltkeverék 
esetén pedig kétpontos módszerrel kel-
lett a magyarországitól eltérő peremfel-
tételek (hőmérséklet, frekvencia) mellett 
meghatározni a jellemzőket.
A legnagyobb kihívást az aszfaltkeveré-
kek megfelelő hézagtartalmának meg-
tervezése és a kívánt merevségértékek 
elérése jelentette, amelyet több pró-
bálkozás után végül sikerült beállítani.  
Az aszfaltkeverékeket cseh alapanyagok-
ból kellett elkészíteni, amihez a modifi-
kált bitumen típusát szintén megadták. 
Végül hosszú szakmai egyeztetések után 
a kemény modifikált bitumennel készült 
aszfaltkeverék teljesíteni tudta a vele 
szemben támasztott követelményeket. 

rékek vizsgálatára egy harmadik eljárást, 
az impedanciacsöves mérést választot-
tuk, amely eljárás már ismert a párizsi CST 
csapata számára. A mérés lényege, hogy 
az eszköz maga generál pontforrásból 
nagyjából 80-85 dB erősségű zajt, amely 
a csövön végighaladva beleütközik az 
aszfaltpróbatest felületébe. Az aszfaltke-
verékek felületi elnyelési tényezőjétől füg-
gően a keltett, széles frekvenciaspektru-
mú zaj egyik része elnyelődik, másik része 
visszaverődik, ami a csőben elhelyezett 
nagy érzékenységű mikrofonokkal mérhe-
tővé válik. Így határozhatók meg közvetve 
az egyes aszfaltkeverékek zajcsökkentő 
tényezői. Az eljárás arra is alkalmas, hogy 
akár a helyszínen, az útburkolati aszfaltfe-
lületen további méréseket végezzünk.
A Központi Laboratórium a hagyományos 
hazai kopórétegek mint referenciakeve-
rékek mellett a Rugosoft® és a német 
előírásokból továbbgondolt zajcsökken-
tő keverékek vizsgálatát fogja elvégezni 
a közeljövőben az idei évben beszerzett 
Brüel&Kjaer típusú impadenciacsővel.  
Ezzel lehetővé válik, hogy mind laborató-
riumi körülmények között, mind a helyszí-
nen olyan aszfaltkeverékek zajcsökkenté-
si jellemzőit vizsgáljuk, amelyek javíthatják 
életminőségünket. 

BMW: aszfaltkeverék-tervezés
A csehországi Sokolovban zajlik a BMW 
személygépkocsik fejlesztésére és külön-
böző körülmények között szimulált vizsgá-
latára szolgáló tesztpálya építése a cseh 
Colas kivitelezésében. Az itt beépítendő 
kopó- és kötőréteg aszfaltkeverékek ter-
vezését és vizsgálatát a Központi Labora-
tórium végezte.
A feladat új és az eddigiektől eltérő kihí-
vást jelentett az idei évben közép-európai 
laborként előtérbe kerülő Bécsi úti labo-
ratórium számára, mivel a szerződéses 
műszaki feltételek szerinti pályaszerkezet 
a francia Betoflex kopó- és Optibase kö-
tőréteg aszfaltkeverékeket tartalmazott, 
amelyeknek a kivitelezés helyszíne sze-
rinti cseh és a megrendelő által megköve-
telt német előírásoknak is meg kellett fe-

Zajmérő berendezés
Nem is gondolnánk, hogy a zaj milyen 
jelentős hatással van a szervezetünkre, 
egészségünkre. Az elmúlt néhány évben 
különböző fórumok, például a European 
Environment Agency, kiemelt témaként 
foglalkoztak a zajszennyezés élettani ha-
tásaival. 
A Colas Hungária Zrt. Technológiai Igaz-
gatósága 2020-ban indította el a Nem-
zeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Hivatalnál elnyert pályázat keretében 
az „Aszfaltkeverék felületi jellemzőinek 
felhasználásorientált (közlekedésbiz-
tonsági, környezetbe illeszkedési és zaj-
csökkentési szempontú) fejlesztése és 
optimalizálása a Colas Hungária Zrt.-nél” 
című projektjét, amelynek egyik alappillé-
re a zajcsökkentő burkolatok továbbfej-
lesztése. 
A zajcsökkentő burkolatok legfontosabb 
jellemzője a burkolatfelület textúrája, 
amely befolyásolja a visszavert hanghul-
lámok mennyiségét és mértékét (frekven-
ciáját és hullámhosszát). A nagy forgalmú 
városi útszakaszokon és bevezető autópá-
lya-szakaszokon kb. 50 km/óra felett már 
a gördülési zaj lesz a domináns zajforrás, 
amelynek élettani hatásait az elmúlt idő-
szakban többféle módszerrel is vizsgálták. 
A projekt keretében készülő kísérleti keve-

Hidegviselkedés-vizsgálatok
A Központi Laboratórium az utóbbi évek-
ben számos, a Colas csoport keverőte-
lepein gyártott aszfaltkeveréken végzett 
célzott vizsgálatokat annak érdekében, 
hogy a keverékek hidegviselkedési tulaj-
donságairól átfogóbb ismereteket lehes-
sen szerezni. 
Az aszfaltkeverékekben alacsony hő-
mérséklet hatására – hőmérséklettől 
és relaxációs képességtől függő – zsu-
gorodás vagy a gátolt alakváltozás mi-
att húzófeszültség jön létre. Amikor ez a  
kriogén feszültség eléri a keveréket jel-
lemző húzószilárdságot, a burkolatfelüle-
ten repedések jönnek létre. A vizsgálat lé-
nyege, hogy egy hasáb alakú próbatestet 
egy klímakamrában rögzítünk úgy, hogy 
alakváltozás (zsugorodás) ne jöhessen 
létre. A kezdeti hőmérsékletet konstans,  
10 °C/órás sebességgel csökkentik.  
A gátolt alakváltozás miatt a próbatestben 
a hőmérséklet-változás hatására fellépő 
termikus húzófeszültség eléri az adott 
anyagra jellemző húzószilárdságot, így a 
próbatest elreped, eltörik. 
Az eddigi eredmények alapján a nagy tel-
jesítményű kopóréteg-keverékek (SMA) 
kedvezően a –30 °C körüli vagy az alatti 
hőmérséklet-tartományban teljesítettek. 
A kiugró AC 11 kopó (N) B 50/70 aszfalt-
keverék teljesítménye valószínűleg nem 
a B 50/70 típusú útépítési bitumen jel-
lemzőitől, hanem a keverék hidegviselke-
désre kedvező hatással lévő összetételé-
ből adódóan teljesített a vártnál jobban.  
A kötőrétegben használt keverékekhez tar-
tozó alacsonyabb repedési hőmérséklet a 
burkolatban feltételezett hőmérséklet-el-
oszlás miatt nem okoz tönkremenetelt. 

MUNKÁBAN
A KÖZPONTI LABORATÓRIUM
Az elmúlt időben változatos kihívásokkal és feladatokkal nézett 
szembe a Colas Hungária Technológiai Igazgatóságának Központi 
Laboratóriuma.

szöveg: Baráth István, dr. Füleki Péter, dr. Vinczéné Görgényi Ágnes 
fotó: Gonda József

CENTRAL LAB INVOLVED IN 
EXCITING PROJECTS

   The Colas Hungária Technology 
Directorate’s Central Laboratory has tackled 
a wide range of jobs and challenges in recent 
months.
The Group’s Czech subsidiary is currently 
constructing BMW’s new testing facility 
in Sokolov, Czech Republic. The Central 
Laboratory carried out both the design and 
test works for the asphalt wearing and binding 
courses to be installed on site. Posing a new 
type of challenge, the technical scope entailed 
a pavement structure with a French Betoflex 
wearing course and an Optibase binding course. 
Beyond the Czech standards applicable as per 
the location, the mixtures had to comply with 
German specifications prescribed by the client. 
Crucially: we had to meet strict objectives in 
terms of air-void content and rigidity, and it took 
a couple of attempts to get everything right. 
In years past, the Central Laboratory has 
performed numerous highly specific tests on 
asphalt mixtures produced at Colas Group 
mixing plants with a view to obtaining a more 
comprehensive picture of the cold behaviour 
of hot-mixes. Low temperatures can trigger 
shrinkage or – due to restricted deformation – 
tensile stress in asphalt mixtures. When the 
level of this so-called cryogenic stress reaches 
the tensile strength of the mixture, cracks start 
to appear in the pavement surface. 
Essentially, testing involves fastening a cube-
shaped specimen to the inside of the climatic 
chamber to prevent deformation (shrinkage). 
We then decrease the original temperature 
at a constant rate of 10°C/hour. At a certain 
point (as deformation is restricted), the thermal 
tensile stress will reach the material’s tensile 
strength and the specimen will break. In 
order to collect data, the Central Laboratory 
constantly selects asphalt mixtures from the 
Group’s mixing plants; this, combined with 
tests carried out on special mixtures, will result 
eventually in an extensive database.
With support from the Hungarian National 
Research, Development and Innovation Office, 
the Technology Directorate kicked off a project in 
2020 called “Application-oriented development 
and optimisation (in terms of traffic safety, 
noise reduction, and visual compatibility with 
the environment) of asphalt mixture surface 
characteristics at Colas Hungária Zrt”. One 
of the project’s cornerstones is the further 
development of low-noise pavements. We rely 
on impedance tube measurements in testing 
the experimental mixtures created as part of 
the undertaking. In the near future, the Central 
Lab will start testing conventional Hungarian 
mixtures as benchmarks (such as Rugosoft®), 
as well as low-noise mixtures developed on the 
basis of German specifications.
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A JCB Roto 5.5-21 Hydraload speciális te-
leszkópos rakodógép egy univerzális gép, 
amely szinte percek alatt targoncából 
daruvá alakítható, így folyamatos munkát 
tud végezni. Sokféle adapterének köszön-
hetően különböző feladatokra lehet be-
fogni: a nagy teherbírású raklapvillával a 
nehezebb rakományok mozgatása oldha-
tó meg, a forgatható raklapvillával köny-
nyen lepakolható bármilyen rakomány 
teherautókról, és ezeket akár azonnal fel 
is lehet rakni a híd vagy a rézsű tetejére a 
21 méteres, négy tagból álló teleszkópos 
gémszerkezettel. 
A csörlőt használva daruzási munkákat 
lehet elvégezni, ezzel megspórolva egy 
daru kiállási és munkavégzési költségét. 
A szélesíthető emelőkosárból egyszerre 
2-3 ember tudja biztonságosan végezni 
a munkáját úgy, hogy a kitalpalt gépet a 
kosárból tudják irányítani. A kanál kisebb 
földmunkákra alkalmas a hidak alatti 
vagy a hidak előtti rézsűk kialakításakor 
és az alaptestek környezetében. A köny-
nyű irányíthatóságot joystickvezérlés és 
háromféle kormányzási funkció (két- vagy 
négykerék-kormányzás, oldalazó menete-
lés) biztosítja. A gép többféle biztonsági 
rendszerrel van ellátva: ROPS/FOPS biz-
tonsági kabin, hátrameneti figyelmeztető 
hangjelzés és kamera, túlterhelést jelző 
rendszer és gémszerkezetzuhanás-gátló 
szelepek.

ÚJ RAKODÓGÉP 
A KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐNÉL

szöveg: Czigány Márton
fotó: Oláh Péter

illusztráció: Koffein Média

2021 elején egy speciális teleszkópos rakodógéppel bővült a gépparkunk. 
Fontos mozzanat ez a Colas Közlekedésépítő életében, hiszen ez az első olyan 
nagygép, amely dedikáltan a hídépítő részleg mindennapi munkáját segíti, 
ezzel egyszerűsítve és gazdaságosabbá téve sok munkafolyamatot.

TRANSPORT CONSTRUCTION 
UNIT GETS NEW TELEHANDLER 

 In early 2021, we added a special 
telehandler to the company’s fleet. This 
is the very first piece of major equipment 
dedicated to facilitating bridgeworks, and the 
acquisition will make several work processes 
easier and more cost-effective.
Our new JCB Roto 5.5-21 Hydraload 
telehandler is a highly versatile machine that 
can be transformed from a forklift to a crane 
in a matter of minutes to optimise uptime. 
With a multitude of attachments, the handler 
is able to tackle a wide array of jobs: the 
heavy-duty pallet fork is ideal for handling 
heavier objects, while the rotating pallet fork 
is useful for unloading trucks. Furthermore, 
its four-section, 21-m telescopic boom 
means that loads can be subsequently 
placed on top of bridges or slopes without 
changing the attachment. 
Using the jib winch enables the machine to 
perform various lifting operations, allowing 
us to save costs on crane-rental fees. 
Meanwhile, the extendable work-platform 
attachment allows a maximum of three 
people to work safely at height. A bucket 
attachment makes the telehandler suitable 
for light earthworks, such as forming slopes 
in bridge vicinities, while advanced joystick 
controls and three steering modes (two-
wheel, four-wheel, or crab steering) enable 
superb manoeuvrability. 
To enhance safety, the JCB handler is 
equipped with several safety features, 
including a ROPS/FOPS cabin, a reversing 
beeper and reversing camera, an overload 
alarm system, and safety-lock valves on the 
boom cylinder.

TARTOZÉKOK: 

KERETES RAKOMÁNYVILLA (5500 KG)

180 FOKBAN FORGATHATÓ RAKOMÁNYVILLA (2500 KG)

CSÖRLŐ (5500 KG)

180 FOKBAN FORGATHATÓ EMELŐKOSÁR (1000 KG), 
SZÉLESÍTHETŐ, TÁVVEZÉRLŐVEL

185 CM SZÉLES KANÁL
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és közvetett emisszióját 30%-kal csök-
kenti. 
Ahhoz, hogy a kibocsátáscsökkentési 
célkitűzésekhez a hazai Colas leányvál-
lalatok is hozzá tudjanak járulni, fel kel-
lett térképeznünk, hogy miből áll össze 
a cégcsoport teljes (közvetlen és közve-
tett) emissziója és melyek a főbb kibo-
csátó folyamataink. 

Főbb, közvetlen 
emisszióforrásaink szén-
dioxid-egyenértékben:

földgázfogyasztás – 40%
dízelfogyasztás – 32%
villamosenergia-fogyasztás – 12%

Közvetett emisszió számítására jelenleg 
nincs a Colas csoporton belül nemzetkö-
zileg elfogadott módszertan, de az asz-
faltgyártás és bitumenemulzió-gyártás 
vonatkozásában a közvetett emisszió 
legnagyobb forrása jellemzően az alap-
anyag-beszállításhoz és magához az 
alapanyagok gyártásához kapcsolódik. 
Zúzottkő-gyártás esetén a legnagyobb 
volumenű közvetett emisszió szintén a 
szállításhoz kapcsolódik, itt azonban a 
telephelyen belül fogyasztott dízel üzem-
anyag a fő szén-dioxid-forrás.  

Következő lépés az emissziónk gyakor-
lati csökkentése, amely csak több, egy-
mást segítő folyamaton keresztül való-
sítható meg, és mind a termelő, mind a 
támogató szervezeti egységeink együtt-
működését igényli. Ilyen lehetőségek 
például: 

aszfaltgyártás során a gyártási hőmér-
séklet csökkentése

programot, amely a cégcsoport fenntart-
hatósági és társadalmi felelősségvállalá-
si programjának gyakorlati megvalósulá-
sa, és 8 fókuszterületet foglal magába: 

fenntarthatósági/CSR célok integrálá-
sa az üzletmenetbe
karbonemisszió csökkentése és 
biodiverzitás-védelem
tevékenységeink környezeti hatásainak 
csökkentése és telephelyeink társadal-
mi elfogadottságának növelése
a körforgásos gazdálkodás elveinek 
adaptálása a termelésbe 
a humánerőforrás folyamatos fejleszté-
se és vezetői tehetséggondozás 
biztonsági és egészségvédelmi kultúra 
fejlesztése, kockázatok megelőzése
felelős beszerzés
etikus működés, compliance 

2021. április 8-án, a Colas környezet-
védelmi napon egy online esemény 
keretében ismertettük a cégcsoport 
karbonemisszió csökkentésére irányuló 
cselekvési tervét, amelynek legfonto-
sabb üzenete, hogy a Colas cégcsoport 
nemzetközi szinten 2030-ig a szén-di-
oxid egyenértékben számított közvetlen 

építményeivel védje vagy legalább ne 
gyakoroljon káros hatást a biológiai rend-
szerekre. 

Társadalmi oldal: 
Ha szociális oldalról nézzük, egy fenntart-
ható vállalat nagy hangsúlyt fektet a mun-
katársak szellemi és testi egészségének 
biztosítására/fejlesztésére, az olyan 
munkahelyek és helyszínek kialakítására, 
amelyek nemcsak a saját munkaválla-
lók, hanem a környezetben tartózkodók 
számára is biztonságosak. Szintén ide 
tartozik a cégen belül felhalmozott tudás 
és tapasztalat megosztása, aktív koope-
ráció oktatási, kutatási intézményekkel, 
szakmai szervezetekkel. A fentiekből 
látszik, hogy vállalatokat, projekteket, 
termékeket, szolgáltatásokat, vagy akár 
közösségeket csak akkor nevezhetünk 
fenntarthatónak, ha azok mind környeze-
ti, mind gazdasági, mind pedig szociális/
társadalmi szempontból egyaránt előnyö-
sek valamennyi érdekelt fél számára.

A Colas CSR irányelvei olyan célkitűzé-
seket fogalmaznak meg, amelyek mind-
három fókuszterületen előremutatók és 
elérésükhöz a hazai cégcsoport erőfe-
szítésére is szükség van. Ezek a célok az 
alábbiak: 

aszfaltgyártás fajlagos energiaigényé-
nek csökkentése
alacsony hőmérsékleten gyártott aszfalt 
arányának 25%-ra növelése 2024-ig
mart aszfalt arányának 18%-ra növelése 
az aszfaltkeverék-gyártásban 2024-ig
inert anyagok telephelyi újrahasznosítá-
sának növelése
vállalati compliance-oktatás a vezetők 
részére
aktív kapcsolattartás a termelőtelepek 
és környező lakosság között a telephe-
lyek 50%-án 2022-ig
bányák esetén biodiverzitás-védelmi in-
tézkedések megvalósítása a telephelyek 
60%-án 2021-ig
termelő telephelyekről elfolyó vizek tisz-
títása a telephelyek 30%-án 2024-ig

A CSR irányelvek megfogalmazását köve-
tően 2021. márciusban a Colas SA elin-
dította az ACT (Act and Commit Together) 

Gazdasági oldal:
Ha csak egy vállalatot nézünk, logikus, 
hogy egy hosszú távon jól működő, vagy-
is fenntartható vállalatnak gazdaságilag 
is eredményesnek kell lennie. Mindezek 
mellett azonban a vállalat által nyújtott 
szolgáltatásoknak és termékeknek gaz-
dasági szempontból is megtérülőknek 
kell lenniük a fogyasztók számára. A gya-
korlatban ez jelentheti például a hosszú 
élettartamú és kiváló minőségű termé-
kek gyártását, fair piaci árazás mellett.   

Környezeti oldal: 
Egy fenntartható vállalat elkötelezett 
az ökológiai lábnyomának csökkentése 
iránt oly módon, hogy a lehető leghatéko-
nyabban hasznosítja mind a véges, mind 
a megújuló erőforrásokat. Elkerüli a szük-
ségtelen kibocsátásokat és minimalizálja 
vagy kompenzálja a működéséről nem 
leválasztható kibocsátásokat. Mindemel-
lett fontos, hogy tevékenységével és tevé-
kenységének eredményeként létrehozott 

A 2020-as év a Colas cégcsoport életé-
ben nemcsak a koronavírus elleni sikeres 
küzdelemről és az üzletmenet fenntartá-
sának biztosításáról szólt, hanem ezen ki-
hívások mellett Colas SA szinten létrejött 
a Fenntarthatósági és Innovációs Igazga-
tóság Bernard Sala vezérigazgató-helyet-
tes vezetésével. Az új igazgatóság felada-
ta a cégcsoport vállalati fenntarthatósági 
teljesítményének folyamatos fejlesztése, 
valamint a cégcsoporton belüli és a külső 
felekkel együttműködésben megvalósuló 
kutatási, fejlesztési tevékenység támo-
gatása, az információk és eredmények 
megosztása. Tavaly adtuk ki a Colas 
társadalmi felelősségvállalási irányelveit 
(CSR guidelines) is, amely a fenntartható 
vállalati fejlődés alapvető irányvonalait 
tartalmazza.
De mit is jelent a vállalati fenntartható-
ság? Mitől tekinthető egy vállalat vagy 
egy, a vállalat által gyártott termék vagy 
szolgáltatás fenntarthatónak? Ezt a kér-
dést három oldalról kell megközelíteni.

FEJLŐDŐ 
FENNTARTHATÓSÁGI
STRATÉGIÁNK 

A fenntartható működés és a CSR irányelveknek való megfelelés nehezen 
megfogható fogalmak. A Colas cégcsoport nemzetközi és hazai szinten is 
arra törekszik, hogy megvalósítható célokat tűzzön ki és új szempontokat 
vegyen figyelembe. 

AZ IRÁNYELVEKET A QR KÓDOT 
BEOLVASVA TEKINTHETED MEG

A SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁS GAZDASÁGI OLDALA

Ennek az intézkedési tervnek a klímavédelem mellett komoly gazdasági okai is vannak, mivel 
több olyan országban is, ahol a Colas jelen van, komoly összegű karbonadót kell fizetni azoknak 
a cégeknek, amelyek fosszilis energiahordozókat égetnek el működésük során. A karbonadó 
mértéke például Franciaországban 49 €, Kanadában tartományoktól függően 15 és 30 € között, 
Írországban 28 €, Szlovéniában 19 € minden tonna kibocsátott CO2 után. A karbonadót már 
a jelentős fosszilis alapú energia-előállításáról ismert Lengyelországban is bevezették, igaz, 
mértéke még nem jelentős. A Colas magyarországi cégcsoport legutóbbi éves közvetlen CO2-
kibocsátása megközelítőleg 80 000 tonna CO2 volt – érdemes kicsit utánaszámolni.

szöveg: Bellaagh Mátyás
fotó: Getty Images GAZDASÁGI 

IGÉNY/FELELŐSSÉG

TÁRSADALMI
IGÉNY/FELELŐSSÉG
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COLAS REFOCUSES ITS 
SUSTAINABILITY STRATEGY 

 In the life of the Colas Group, the year 2020 
was not all about our successful battle against 
the coronavirus and maintaining the continuity of 
business operations: beyond these challenges, 
the Innovation and Sustainability Department was 
established at Colas SA under the leadership of 
Deputy General Manager Bernard Sala. This new 
department intends to ensure the continuous 
development of the company in terms of 
sustainability. 
But what makes a business – or products and 
services offered by that business – sustainable? 
There are three basic approaches to this question. 
It is obvious that a company performing well in the 
long run is sustainable, which therefore makes it 
successful in an economic sense. Nevertheless, 
products and services offered by the same 
company must also retain their high value for 
customers. This can be achieved in practice, for 
example, through the production of durable and 
high-quality products accompanied by fair pricing.    
From a social point of view, a sustainable firm is 
committed to reducing its ecological footprint by 
making the best use of both finite and renewable 
resources. This implies avoiding unnecessary 
emissions while minimising or compensating for 
any emissions that are necessarily associated 
with its operations. At the same time, protecting 
biological systems – or at least taking meaningful 
action to avoiding harming them – is also key. 
With societal considerations in mind, a 
sustainable company lays great emphasis on 
ensuring and developing the mental and physical 
health of its employees, including workplaces and 
sites that are safe for employees and any other 
stakeholders in the vicinity. Sharing know-how 
and experience generated within the company, as 
well as active cooperation with schools, research 
institutions and professional organisations, are 
other important building blocks for such efforts. 
Companies, projects, products and services – and 
even communities – cannot be called sustainable 
unless they carry benefits for all stakeholders with 
regard to environmental, economic and social 
aspects. Cola’s CSR guidelines cover ambitious 
goals related to all three of the areas described 
above. Crucially, meeting these objectives also 
calls for efforts on part of the Hungarian Colas 
Group.
Subsequent to defining our CSR guidelines, Colas 
SA went on to launch the ACT (Act and Commit 
Together) project in March 2021, which entails the 
concrete and pragmatic implementation of the 
Group’s sustainability and CSR programmes.
During the first Colas Environment Day, held on 
8 April 2021, we rolled out the Group’s carbon 
emission action plan in the form of an online event. 
As a core message, the Colas Group aims to cut is 
direct and indirect emissions (expressed in carbon 
equivalent) internationally by 30% by 2030.
The concepts of sustainable operations and 
compliance with CSR guidelines are perhaps 
hard to grasp at first, but they affect multiple 
focus areas and several directorates within the 
company, and they require us to set reasonable 
goals. Beyond mere profitability, we must take 
completely new considerations into account and 
accept that changing our business approach is 
imperative. 

aszfaltgyártás során felhasznált alap-
anyagok szállítási távolságainak és 
szállítási módjainak optimalizálása
fedett depóterek kialakításával a csa-
padékvíz elpárologtatásának energia-
igénye megtakarítható
martaszfalt-adagolás részarányának 
növelése a termékszabványok adta ke-
reteken belül
munkagéppark kihasználtságának fo-
kozása és a gépállomány folyamatos 
korszerűsítése, alkalmazhatóság ese-
tén hibrid meghajtású munkagépek be-
szerzése
kivitelezési munkamenetek optimalizá-
lása (Asphalt Manager) 
cégcsoporton belüli kooperáció, alter-
natív aszfalt és beton/Ckt gyártási tech-
nológiák kidolgozása és alkalmazása

A fenntartható működés és CSR irányel-
veknek való megfelelés nehezen meg-
fogható fogalmak. Több fókuszterületet 
és cégünk több igazgatóságát is érinti, 
melyek mindegyikén észszerű keretek 
között kell célokat meghatározni, olykor 
a profit mellett eddig nem megszokott 
szempontokat is figyelembe véve. El kell 
fogadnunk, hogy meg kell változnia a gon-
dolkodásunknak. 
Ahogy vállalati, illetve cégcsoportszinten 
is kialakítjuk fenntarthatósági céljainkat, 
stratégiánkat, úgy lehetséges mindezt 
egyéni vagy családi szinten is megtenni 
vagy legalább eljátszani ennek gondola-
tával akár a mindennapi közlekedésünk 
és egyéb fogyasztási szokásaink átgon-
dolásával. 

Csatlakozz hozzánk
a Facebook-on!
Kövesd te is a Colas Hungária Facebook oldalát, 

céges nyereményjátékainkról. 

facebook.com/colasmagyarorszag




