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INTERJÚ

dr. Rózsa Szabolccsal és
dr. Dunai Lászlóval
A BME Építőmérnöki Karának korábbi és jelenlegi vezetőjével az építőmérnöki képzésről, az elméleti tanulmányok és
a gyakorlati munkába állás viszonyáról, a szakma jelenlegi
és jövőbeni kihívásairól is beszélgettünk.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közép-Európa és Magyarország egyik legnagyobb presztízzsel rendelkező műszaki egyeteme, idén ünnepli
jubileumi 240. tanévét. Az egyetemen az
építőmérnök-képzés tekint vissza a legkorábbra. Dr. Dunai László, a Hidak és
Szerkezetek Tanszék tanszékvezetője két
dékáni ciklus után 2021 augusztusától
adta át feladatait dr. Rózsa Szabolcsnak,

aki dékáni posztja mellett az Általános és
Felsőgeodézia Tanszék tanszékvezetője is.
Mozaik: Az építőmérnöki képzés története tekint
vissza a legkorábbra a hazai műszaki felsőoktatásban. Hogyan fejlődött a képzés?
Dr. Rózsa Szabolcs: Büszkeség számunkra,
hogy idén ünnepelhetjük a 240. tanévet,
ami azt is jelenti, hogy az építőmérnökképzéssel indult el a Műegyetem története.

Ez egy nagyon szép örökség, amit igyekszünk minél tovább vinni a jövőben is. A
240 év alatt nem csak a hagyományok
maradtak meg, hanem a folyamatos megújulás is jelen van. Az elmúlt években az
Építőmérnöki Karon is voltak oktatásfejlesztési tevékenységek, pár évvel ezelőtt
átalakítottuk a képzéseinket. Ennek egyik
fontos célkitűzése volt, hogy gyakorlatorientáltabb képzés jöjjön létre: projekttárgyakat vezettünk be, ahol a hallgatók nemcsak a frontális oktatást tapasztalják meg,
hanem önálló projektmunkán keresztül az
ismereteiket is tudják szintetizálni. A másik fontos dolog pedig, hogy az építőipar
jelenleg a legkevésbé digitalizált iparág, el
kell indulni a digitalizációs modernizáció
útján, ennek szeretnénk a zászlóvivője
lenni Magyarországon.
Dr. Dunai László: A megújulások adott ciklusban működnek, ez nagyjából 8-10 évet
jelent. Az utóbbi 20 évben nagy átalakulás
zajlott, áttértünk a bolognai rendszerben
a kétciklusú képzésre: elindítottuk alapés mesterképzéseinket. Hat évvel ezelőtt
pedig megtörtént az a tananyagfejlesztés,
amit a dékán úr már említett, ebben megvalósult a gyakorlatiasabb képzés. Ebben
a fejlesztésben arra is figyelmet kellett fordítanunk, hogy az építőmérnöki szakmától
elfordult hallgatókat visszacsábítsuk karunkra, ennek egyik eleme az építőipari
digitalizációs képzés fejlesztése.
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M.: Hogy néz ki ez a digitalizációs modernizáció
a gyakorlatban?
Dr. Rózsa Szabolcs: Számos új képzésünk indult, elindítottuk az Építmény-információs
modellezés és menedzsment specializációt az alapképzésen, nagy sikerrel fut már
második évfolyamával a BIM szakmérnök
szakirányú továbbképzésünk és jövőre
indul az Építményinformatikai mérnök
mesterszak. Ezek mind azt a célt tűzik ki,
hogy a digitalizációs forradalom vívmányaival megismertessük hallgatóinkat és az
e téren is képzett mérnökökkel és kutatásainkkal segítsük az ipart és a gazdaságot
egyaránt.
M.: Milyen kihívásai vannak a digitalizációs folyamat kialakításának intézményi keretek között?
Dr. Dunai László: Általánosságban elmondható, hogy sokkal nyitottabbnak kell
lenni az oktatási együttműködésekre.
A digitalizációs képzés például nem egy
karnak a képzése, hanem a Műegyetemen belül hat kar együttműködésével, a
szakirányú továbbképzés pedig a Pécsi
Tudományegyetemmel közösen valósul
meg. Az együttműködések másik formája
az ipari partnerekkel való együttműködés,
ezek nagyon perspektivikusak, hiszen az
alapképzésen tanuló hallgatók nagyjából
fele, a mesterképzésen tanuló hallgatóknak pedig 90 százaléka már a tanulmányai mellett is dolgozik.
M.: Hogyan viszonyul ehhez az egyetem?
Dr. Dunai László: Mi ezt olyan oktatásszervezési megoldásokkal támogatjuk, amelyekkel lehetővé válik a tanulmányok melletti
munkavállalás. Azonban sokkal inkább
ambicionáljuk azt, hogy ez a kooperatív
képzés keretében valósuljon meg, azaz
azok a napok, amelyeket a hallgatók az
ipari partnereknél töltenek, hasznosuljanak a képzés szintjén is. Ez a komoly szakmai tartalommal megvalósuló kooperatív
képzési forma elmélyítheti a két partner
együttműködését is.
Dr. Rózsa Szabolcs: Az órarendek kialakításánál igyekszünk arra a kihívásra válaszolni, hogy a hallgatók a tanulmányaikkal is
tudjanak haladni, és ezzel egyidejűleg az
anyagi kihívásokra is tudjanak válaszolni.
Úgy tömbösítjük az órákat, hogy oktatás
nélküli nap is maradjon a mesterképzésen és alapképzésen a végzés előtti félévekben, amit munkával tölthet a hallgató.

Ugyanakkor ki szeretném hangsúlyozni,
hogy azt támogatjuk, ha elsődlegesen a
tanulmányaikkal foglalkoznak a hallgatók
és másodlagosan dolgoznak az ipari partnernél, hogy ez ne hátráltassa a tanulmányok befejezését, hiszen az egyetemnek,
a hallgatónak és hosszú távon az ipari
partnernek is az az érdeke, hogy a fiatalok
megszerezzék a tudást és végzettséget,
és ezt használva nagyobb hozzáadott értéket teremtsenek majd a cégeknek.
M.: Hogyan oszlik meg az elméleti és gyakorlati oktatás aránya?
Dr. Rózsa Szabolcs: A tantervfejlesztésnél az
volt az egyik célkitűzés, hogy az elméleti
órák aránya csökkenjen és a gyakorlati
órák aránya növekedjen. Sok tantárgynál
maga az előadás is átalakult úgy, hogy
nemcsak az elméleti anyagot fedi le, hanem gyakorlati ismeretanyag-átadás és
készségfejlesztés is történik. Ezek alapján elmondható, hogy a mintatantervet
nézve arányaiban minimum 50 százalék
a gyakorlat.
M.: Mik az építőipari szakma jelenlegi és jövőbeli
kihívásai?
Dr. Rózsa Szabolcs: Az építőipart tekintve elmondható, hogy megvannak a

hagyományos szakterületek, de egyre inkább ezek integrálásával fogja mindenki
végezni a munkáját. Ha visszagondolok 30
évvel ezelőttre, akkor valóban geodétákat,
vízépítőket, közlekedésépítőket és szerkezetépítőket képeztünk. Ha a kivitelezést
nézzük, akkor azt látjuk, hogy olyan mértékűvé fog válni az automatizálás, hogy
ezeknek a szakterületeknek az összefogására és új szakterületek bevonására
lesz szükség. Az Építőmérnöki Kar abban
az előnyös helyzetben van, hogy lefedi a
teljes építőmérnöki palettát, itt a szakértelem a geodéziától a térinformatikán át a
szerkezetépítésig rendelkezésre áll.
Dr. Dunai László: A szakterületek együttműködésére már több meglévő képzésünkben
is vannak példák. Az Általános és Felsőgeodézia Tanszék olyan képzésekben is
részt vesz, mint a most induló űrmérnök
mesterszak. A teljes kar majdnem minden
tanszéke – jelentős részesedéssel – részt
vesz a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
most induló tűzvédelmi mérnökképzésében. A nukleáris építmények szakmérnöki
képzést is elindítottuk, ez is széles együttműködési területet mutat, amelyben a
Paks II beruházással kapcsolatos projektek igényeihez képzünk mérnököket. Az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazga-
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tósággal együttműködve létrehoztuk a
Víztudományi és Katasztrófamegelőzési
Tudásközpontot. Ezek mind a mi szakterületünk adottságait kiegészítő, integráló
rokon területek.
M.: Milyen egyéb kihívások merülnek fel?
Dr. Rózsa Szabolcs: Nem elhanyagolható a
szakemberhiány, amin úgy tudunk segíteni, ha minél inkább automatizáljuk a tevékenységeinket, erre sok tekintetben már a
technológiák is rendelkezésre állnak. Ezt
kell integrálni az építési folyamatokba és
képzési intézményként erre az igényre kell
válaszokat adnunk. Megváltoztak a fiatalok
tanulási szokásai is, a tantervreform során
igyekszünk erre is reagálni új módszertanok beépítésével. Ilyen például a fordított
osztályterem módszertana vagy a digitális
oktatási módszertani eszközök használata.
Dr. Dunai László: Éppen ezt a módszertant
igyekszik majd kiszolgálni az új mesterképzésünkhöz kapcsolódó program, amely során létre szeretnénk hozni egy új kompetenciaközpontot, ami nyitott az ipari partnerek
és más felsőoktatási intézmények számára
is. Ez az Építőipari Digitalizációs Oktatási
és Kompetenciaközpont (röviden ÉDOKK),
amit kétéves távlatban tervezünk megvalósítani a Műegyetem Központi épületében.
M.: Hogyan vehetnek részt az ipari partnerek
az ÉDOKK-ban?
Dr. Dunai László: Az építőipari digitalizáció különböző területén tevékenykedő cégek ott

állnak mögöttünk, a képzésekhez gyakornoki hátteret biztosítanak. A képzésben
akár előadóként szakembert is tudnak küldeni, vagy éppen hallgatókat fogadhatnak
heti több óraszámban akár egy szemeszteren keresztül (pl. gyakornoki pozícióban),
így az ott szerzett kompetenciákat képzéseinkben elismerhetjük. Bízunk benne,
hogy a Colasszal is tovább mélyíthetjük az
együttműködésünket e téren!
Dr. Rózsa Szabolcs: Reményeink szerint az
ÉDOKK a felsőoktatási képzéseken mes�sze túl fog mutatni. Szeretnénk rövidebb,
fókuszáltabb képzéseket is indítani, de
ami még inkább fontos lehet az ipar számára, hogy a kutatás-fejlesztési tevékenységben és a technológiai transzferben is
nyitottak vagyunk feléjük. Az ipar számára
egy ilyen kompetenciaközpontnak a legfontosabb célkitűzése, hogy az új technológiákat minél előbb lehessen implementálni a gyakorlatban. Ehhez pedig sok
esetben kell egy szakértői háttér, amire az
egyetem alkalmas.
M.: Az interjú elején szóba került, hogy az elmúlt
időszakban csökkent a fiatalok érdeklődése
a szakma iránt. Hogyan változott ez?
Dr. Dunai László: Korábban egy nagyon felduzzasztott alapképzéssel indultunk,
nagyjából 450 főt vettünk fel egy évfolyamra. A 2008-as válság utáni lappangás következtében rájöttünk, hogy ennyi
emberre nincsen igény és az érdeklődés
is elfordult az építőipari szakmáktól.

Ezt realizálva olyan programok indultak,
amelyek közelebb vitték a hallgatókat a
gyakorlathoz. Megerősítettük a pályaorientációs programjainkat is, ennek köszönhetően elértük, hogy olyan szintre
állt be a hallgatók létszáma, ami a műegyetemi alapképzéses oktatáshoz szükséges, hogy az szolgálja a mesterképzést.
Az érdeklődés hullámzik, vannak mindig
divatosabb szakterületek, most úgy gondoljuk, hogy az új felé nyitással ismét
többen fognak szakmánk és karunk felé
fordulni.
Dr. Rózsa Szabolcs: Sok tekintetben reagáltunk arra, amikor a hallgatói létszám elkezdett csökkenni. Ezek közül kiemelnék
egy programot, ez az Építő250 ösztöndíj.
Azt láttuk, hogy az érettségiző diákok szemében az építőmérnöki szakma nem volt
annyira vonzó, mint korábban. Emellett
szerettük volna növelni a kiváló hallgatók
létszámát is a karon. E célból vezettük be
az építőmérnök hallgatóknak szóló ösztöndíjrendszert, ahol már az első évtől bizonyos kritériumok mellett havonta akár
50 000 forinttal támogatjuk a legjobb
diákjaink életét. Ennek a programnak
pozitív hozadéka lett, az elmúlt években
egyre több kiváló hallgatója van a karnak.
M.: Mi teszi vonzóvá a szakmát a mai generációnak?
Dr. Rózsa Szabolcs: Az építőmérnököket régen nem véletlenül hívták kultúrmérnököknek. A szakma alapvető célja, hogy a
társadalom, az ország jóllétét és működését szolgálja. Az építőmérnök azért van,
hogy mindenkinek biztosítsa a kulturált
élethez való jogát és lehetőségét. Ezért a
célért pedig érdemes áldozni.
Dr. Dunai László: Talán mi magunk sem
tudjuk, mennyire sokszínű a szakmánk,
hogy milyen sok szép kihívást nyújt a jövő
építőmérnökeinek. Az elmúlt években
ismerős családokból jártak nálam pályaválasztás előtt álló fiatalok, akikkel végigsétáltam a központi épület folyosóján, és
megnéztük a kar kilenc tanszékének a
szakterületét és tanszéki tevékenységét
bemutató vitrineket. Én magam is újra
és újra rácsodálkozom, hogy milyen sokszínű ez a szakma, milyen szép, szerteágazó feladataink és kihívásaink vannak.
Ebben a szakmában, itt a karunkon minden hallgató megtalálhatja azt a területet,
ami őt a legjobban érdekli, ami a legtöbb
kihívást nyújtja számára.
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INTERVIEW WITH DR. SZABOLCS RÓZSA AND DR. LÁSZLÓ DUNAI
training programme. The Department of Geodesy and

In conducting our joint interview with the previous

will debut next year. These all serve the purpose of

and current head of the Faculty of Civil Engineering at the

familiarising students with the latest developments of

Surveying is involved in new forms of education, such

Budapest University of Technology and Economics, we

the digitalisation boom, and thus provide both the sector

as the recently announced space engineering MSc

were curious about the shift from theoretical to more

and the nation’s economy with advanced research

programme. We’ve also launched our specialised

practical forms of education, as well as present and

programmes and highly trained engineers.

engineer training for nuclear facilities with a broad

future challenges facing civil engineers today.

M.: What are the most notable challenges of the digitalisation

spectrum of partnerships to train engineers for the
Paks II power plant project. In collaboration with the

Mozaik: Technical higher education in Hungary started with

process from an institutional standpoint?

civil engineering. In what ways has training in this field evolved

Dr. László Dunai: Generally speaking, being a lot more

National Directorate General for Disaster Management,

over the years?

open to cooperation within education is crucial. For

we have established the Knowledge Centre for

Dr. Szabolcs Rózsa: We are proud to celebrate our 240th

example, the digitalisation training is a joint programme

Hydrological Sciences and Disaster Prevention. These

academic year in 2021, meaning that civil engineering

between six faculties, while our postgraduate

are all integrative areas that complement our field of

courses date back to the very beginnings of the

programme is operated jointly with the University of Pécs.

expertise.

Budapest Tech University. While traditions have been

Partnerships with industrial partners is another form of

M.: Could you mention some other issues that need to be

maintained, these 240 years are also characterised by

collaboration: these are quite far-sighted, actually, as

tackled?

constant renewal. The past couple of years, for example,

50% of BSc students and 90% of MSc students are

Dr. Szabolcs Rózsa:

saw substantial education development efforts at

working in parallel with their studies.

personnel cannot be overlooked. We can mitigate this
phenomenon by increasing the level of automation, and

The shortage of qualified

the Faculty of Civil Engineering, which in turn led to a

M.: What is the breakdown between theoretical and practical

restructuring of our training programmes. One of the

courses?

in many respects the required technologies are already

key targets was to make studies more practice-oriented:

Dr. Szabolcs Rózsa: The recent curricular reform aimed

available. Such technologies should be integrated

we’ve introduced so-called project subjects, where the

to reduce the number of theoretical courses while

into construction processes, and we have to respond

emphasis is less on lecture-style instruction and more

increasing the number of practical ones. Many lectures

to these demands as an academic institution. Young

on synthesising information through individual project

have also been transformed to go beyond theoretical

people’s learning habits have already gone through

work. At the moment, construction is the least digitalised

aspects by conveying practical information and

massive changes, and we are also making attempts to

of all the sectors, which impels us to embark on a journey

developing key skills. Considering the base curriculum,

react to that by integrating new methodologies. These

towards digitalisation and modernisation – and we have

we can safely say that the share of practical subjects is

include the so-called flipped classroom approach and

now above 50%.

digital teaching methods.

committed ourselves to spearheading this process in
Hungary.

M.: In your opinion, what are the greatest current and future

Dr. László Dunai: We have a programme related to our

Dr. László Dunai: Reforms usually occur in 8-to-10-

challenges in the construction trade?

new MSc training that aims to support this methodology.

year cycles. In the past 20 years, we’ve put immense

Dr. Szabolcs Rózsa: We still have the traditional disciplines

This includes setting up a new knowledge base that is

changes into motion: we introduced two-cycle education

in the sector, but actual work is more and more focussed

open to industrial partners and fellow institutions

under the Bologna process by launching bachelor’s

on their practical integration. Going back 30 years, we

M.: In your opinion, what makes construction appealing to

and master’s trainings. Then, six years ago, the

used to train structural engineers, hydraulic engineers,

today’s generations?

entire curriculum was reshaped, as Dean Rózsa just

highway engineers, and so on. However, if we take a look

Dr. Szabolcs Rózsa: In choosing a profession today,

mentioned. As part of this comprehensive development,

at actual construction works, we’ll see that automation

young people can undertake to solve some of the

we also had to focus on luring back students, and this

is about to become so extensive that new disciplines

key challenges of our world, such as electromobility

is where upping our digitalisation game comes into the

will be necessary just to coordinate the individual

or protecting the environment. Today’s technological

picture.

fields of expertise. The Faculty of Civil Engineering is

shifts all entail the need to transform associated

M.: What does this modernisation look like in real life?

in a fortunate situation, as it covers all aspects of the

infrastructures.

Dr. Szabolcs Rózsa: We have introduced numerous new

trade, from geodesy to geoinformatics and structural

professionals with jobs for 30-40 years to come that

types of trainings, such as BSc-level training in building-

engineering.

will not only be appreciated, but will bring satisfaction

information modelling and management specialisation,

Dr. László Dunai: There are plenty of examples of

from making a modernising contribution to the country

while MSc-level building-information engineer training

cooperation between different fields in our existing

and society.

Such

challenges

will

provide
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INTERJÚ

Écsy Zoltánnal
A Colas Hungária beszerzési vezetője idén májusban csatlakozott
a Colashoz. Eddigi karrierútjáról, jelenlegi feladatairól és a jövőbeli terveiről is beszélgettünk.

Mozaik: Kérlek, mesélj eddigi karrierutadról!
Écsy Zoltán: Már a középiskolában tudtam,
hogy külföldön szeretnék továbbtanulni, és abban a szerencsés helyzetben
voltam, hogy mivel magyar–német két
tannyelvű gimnáziumba jártam, az érettségi után lehetőségem nyílt Ausztriában
tanulni. Vállalatgazdaságtan szakon végeztem és az egyetemi évek alatt kétszer
is részesültem Erasmus ösztöndíjban:
Párizsban, majd Nápolyban töltöttem
egy-egy szemesztert.
M.: Mit adott neked a külföldön töltött idő?
É. Z.: Elsősorban természetesen nyelvtudást. Akkor magas szinten beszéltem idegen nyelveket, amit azóta is igyekszem
fenntartani. Külön öröm számomra, hogy
a francianyelv-tudásomat a Colasnál tudom hasznosítani, fejleszteni: az EMEA
beszerzési igazgatóval többször franciául
is beszélünk, illetve vannak francia kollégák, akik nagyon örülnek annak, amikor az anyanyelvükön szólok hozzájuk.
A nyelvtudáson kívül interkulturális kompetenciát adott a külföldön eltöltött idő.
A különböző országokból érkező embereket könnyebb megérteni, ha ismerjük a nemzetük kultúráját, kicsit a
történelmüket, büszkeségüket, mely
sokszor olyan dologban gyökerezik, amit
csak a külföldön eltöltött hosszabb idő
után érthet meg az ember. Ez nagyban
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hozzájárul egymás megértéséhez, befogadóvá formál.
M.: Mikor tértél vissza Magyarországra?
É. Z.: Rögtön a tanulmányaim befejezése
után, amikor egy multinacionális vállalatnál kezdtem itthon dolgozni beszerzési területen. Ez elsősorban a beszerzés
pénzügyi részét ölelte fel. Tudtam, hogy
ennél többet szeretnék elérni, ezért váltottam, és az Uniqa biztosítónál lettem
termékmenedzser, ahol lehetőségem
nyílt projektmenedzserként is tevékenykedni: a bankkártyás fizetés bevezetését
irányítottam. Ez nagyon sokat adott és a
projekt is sikeres volt. Győri lévén több
gyerekkori barátom is megkeresett, akik
akkor már az Audinál dolgoztak, hogy mivel adott a nyelvtudásom, a tapasztalatom, menjek és dolgozzak beszerzőként
az Audi Hungáriánál. Nehezen váltottam
Budapestről Győrbe, de nagyon vonzó
lehetőségnek tűnt, így megszületett a
döntés, és a szériabeszerzésen kezdtem
dolgozni 2013-ban. 2017-ben vissza kellett térnem Budapestre, ezért váltottam
a francia Schneider Electrichez.
M.: Mikor találkoztál először az építőiparral?
É. Z.: Amikor a Schneider Electrichez jelentkeztem, pályáztam egy építőipari céghez is, később innen kerestek meg, hogy
csatlakozzak hozzájuk építőipari beszerzőként. Meg is találtam a számításaimat
az építőiparban, mert nagyon hasonlít
egy gyártócég beszerzéséhez: a projektszemlélet és a határidők tartása a közös
pont. Így tehát egy nagy magyar építőipari
cégcsoport beszerzési cégénél kezdtem
el dolgozni. Itt dolgoztam egészen 2021
januárjáig, amikor megláttam a Colas
hirdetését, amelyben beszerzési vezetőt
keresnek. Úgy gondoltam, ez mindenképpen szakmai előrelépés lenne.
M.: Mi volt számodra vonzó a Colasban?
É. Z.: Leginkább az interjúk során a vállalatról kialakult kép vonzott. Az interjúk
dinamikája, felépítése olyan profizmust
sugallt, ami miatt azt éreztem, hogy nagyon szívesen dolgoznék ilyen környezetben. Úgy éreztem, a Colas minden olyan
igényt kielégít, amit egy munkáltatótól
várhat az ember, mind infrastrukturálisan, mind szakmailag. A magas szintű
vállalati kultúra tükröződött már ekkor is.

M.: Milyen kihívásokkal szembesültél a kezdeti
időszakban a Colasnál?
É. Z.: Kezdetben természetesen kihívást
jelentett az új munkakörnyezet, az új
kollégák. Hamar rájöttem, hogy szűkebb
és tágabb értelemben is jó csapatba
kerültem. Mindenki támogatóan fordult
hozzám és a feladataimhoz. A célok világosak voltak, mindenki tudta a dolgát.
Kiemelném, hogy nagyon kulturált a
kommunikáció a cégcsoportnál, ritkán
tapasztal az ember ilyet.
M.: Mik az eddigi legfontosabb feladataid?
É. Z.: Az én feladatom a beszerzési szervezet felépítése, finomhangolása, a projektbeszerzés fejlesztése. Felvettünk
a Colas Hungáriához egy új beszerző
kollégát, így már ketten támogatják az
általános igények beszerzését. Ezenfelül
a Colas Úthoz is sikerült egy új beszerzőt
felvennünk, illetve a Colas Alterránál egy
személyváltozást is sikeresen tudtunk
kezelni és ott is bővült egy beszerző kollégával a csapat, készülve az előttünk
álló feladatokra.
M.: Hogyan tudod összehangolni a különböző leányvállalatoknál dolgozó beszerzők munkáját?
É. Z.: Úgy gondolom, világos szervezeti
struktúrában dolgoznak a kollégák, min-

denki tudja a feladatát. Szakmai oldalról
igyekszem a beszerzőket maximálisan támogatni. A jövőben szeretnénk az egyes
beszerző kollégák esetében kialakítani
egy közös gondolkodásmódot, feladatmegosztást, anyagcsoport-felelősséget.
M.: A beszerzés területén milyen projektek futnak, futottak az elmúlt hónapokban?
É. Z.: Több nagy leányvállalati projektben
is aktívan részt veszünk. Ezek többsége
még nem elnyert, aláírt projekt, viszont
készülünk arra, hogy sikeres pályázat
esetén hogyan tudjuk biztosítani a lehető
legjobb áron az építési anyagok érkeztetését, akár új, direkt beszerzési források
bevonásával. A pandémia és annak következményei miatt jelentősen megváltozott piaci környezetben kell helytállnunk.
A mostani makrogazdasági környezetben
magas infláció mellett az erős keresleti
igény találkozik egy nagyon szűkös kínálattal. Sok vállalat leállni kényszerült
és van egy általános alapanyag-ellátási
szűkösség, amit több vállalat egyáltalán
nem vagy csak nehezen tud kezelni. Tehát jelenleg a beszerzés új kihívásokkal
szembesül: amellett, hogy a lehető legjobb áron szerezzük be az alapanyagokat, az is fontos, hogy megtaláljuk azokat
a partnereket, akik a jövőben is talpon
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tudnak maradni és fennakadás nélkül ki
tudják szolgálni az anyagigényeinket.
M.: Milyen célokat szeretnél elérni hosszú
távon a Colasnál?
É. Z.: Szeretném, hogy a beszerzésnek
látható hozzáadott értéke legyen és ezt
az építésvezetők napi szinten tapasztalják minden leányvállalatnál. Szeretném,
ha a beszerzésre úgy tekintenének, mint
egykapus ügyintézési lehetőségre, nem
mint adminisztrációs pontra. A projekt
anyagigényének versenyeztetéséért, az
építési anyagok érkeztetéséért és a szerződéskötésért, az esetleges reklamációkért, beszállítói kapcsolattartásért a
beszerzés feleljen.
M.: Hogyan látod a szakterületed a közeljövőben?
É. Z.: A tulajdonosi elvárás a központosítás tekintetében a beszerzést is érinti. Ez
nem csak a leányvállalatok közös anyagigényeire vonatkozik, hanem a projektszintű anyagigények kiszolgálására is.
Változások akkor fognak bekövetkezni,
ha a munkánkat az egyes szakterületek
legnagyobb megelégedésére végezzük.
Most a bizonyítási időszakban vagyunk.
M.: Vezetőként mi a filozófiád?
É. Z.: Nem csak híres emberektől, mindenkitől lehet tanulni valamit. Éppen ezért –
nekem legalábbis – nehéz lenne kiemelni
egy-egy mondatot, mottót és azt zászlóra
tűzni. A csapatmunkában és a nyílt kommunikációban hiszek. Így tudunk közös
eredményeket felmutatni, kollégákkal és
partnerekkel egyaránt.
M.: A munkán túl te mivel töltöd szabadidődet, hogyan regenerálódsz?
É. Z.: Családommal, két gyermekemmel
töltöm, és amikor időm engedi, sportolok is. Erre egyre kevesebb időm van, de
a gyerekek kárpótolnak: ők a személyi
edzőim.

Zoltán Écsy, purchasing manager of Colas Hungária, backing general procurement needs. In addition, we also
joined the Group in May 2021. We sat down with him to talk about

managed to hire a new purchaser for Colas Út, and we tackled

his career path, current duties, and plans for the future.

a change in personnel at Colas Alterra while also expanding the

Mozaik: Please tell us about your career up to now.

team there with a new colleague in preparation for the tasks

Zoltán Écsy: Back in high school, I knew I wanted to continue my

ahead.

studies abroad. I was lucky enough to attend a Hungarian-German

M.: In terms of purchasing, what sort of projects have been

bilingual secondary school, which opened the way for me to enrol

running in the past months?

in a study programme in Austria. I was majoring in business

Z.É.: We are actively involved in a number of major subsidiary-

economics, and I received Erasmus grants on two occasions, level projects. Most of these have not been secured yet,
allowing me to spend semesters in Paris and Naples.

but we are already looking at ways to provide construction

M.: When did you return to Hungary?

materials at the best prices possible in case we bid successfully.

Z.É.: I came back right after concluding my formal education, when

Notably, we have to navigate a market turned upside down by

I started working in purchasing at a multinational firm – primarily

the coronavirus pandemic. In the current macro-economic

from the financial side of things. Aiming for more, I pivoted and

environment, high inflation and strong demand are concurrent

became a product manager at the Uniqa Insurance Group, where I

with very limited supplies. This has forced several companies

also had a chance to try myself as project manager and was put in

to halt operations, and many businesses find it hard or even

charge of introducing card payments. This taught me a lot, and the

impossible to overcome the general shortage of base materials.

project was also a success.

Consequently, purchasing faces brand new challenges:

Having been brought up in Győr, the city home to Audi’s Hungarian

besides acquiring materials at the best prices, it’s also key to

plant, I was approached by several friends from childhood who

identify partners who will be able to pull through and ensure an

were employed there. Since I possessed the required language

uninterrupted supply of materials.

skills and experience, they persuaded me to accept a purchasing

M.: What are your long-term goals at Colas?

position at Audi Hungária. Making the transition from Budapest

Z.É.: I’d like purchasing to create tangible added value that site

to Győr was hard, but the offer was very appealing, and I started

managers can rely on every day at each subsidiary. Instead of

working at Audi’s serial purchasing division in 2013. In 2017, I had

it being seen as an administrative burden, I’d like people to

to move back to Budapest, which prompted me to join French

perceive purchasing as a simplified platform for addressing

company Schneider Electric.

their needs. Purchasing should be responsible for tendering

M.: When did you first come into contact with the construction

material suppliers for a project, accepting construction materials,

sector?

contracting, addressing any potential complaints, and keeping in

Z.É.: When submitting my application to Schneider Electric, I also

touch with suppliers.

applied for a position at a construction firm. At a later stage, they

M.: What are your predictions for the near future in your area of

contacted me and offered me a job in construction purchasing. expertise?
Due to the project-based approach and the importance of

Z.É.: Proprietors are pushing for centralisation, which also

deadlines, this sub-field is very similar to procurement at a

concerns purchasing. Beyond the joint material requirements

manufacturing company. During my tenure at the major Hungarian

of subsidiaries, this also covers project-level material needs.

construction conglomerate in question, I saw an ad in which Colas

We should perform our jobs to the satisfaction of various

was looking for a purchasing manager. Professionally speaking, departments, because changes are unimaginable without this.
this was a clear step forward.

We are currently in a period that demands the most from us to

M.: What sort of challenges did you initially face at Colas?

prove our worth.

Z.É.: Obviously, the new work environment and new colleagues

M.: How would you describe your management philosophy?

posed a challenge at the very beginning. It wasn’t long before

Z.É.: One can learn something from everyone, not just high-

I realised that I had joined a great team, in both a broader and

profile people. I therefore find it hard to put a single motto on my

narrower sense. Everyone was very supportive of me and my

banner. I believe in teamwork and open communication that

goals. Objectives were clear and everyone knew their jobs. I

enables us to deliver results hand-in-hand with colleagues and

have to emphasise the Group’s sophisticated approach towards

external partners.

communication – something one doesn’t see very often.

M.: What do you do in your time off? How do you loosen up?

M.: What were your key tasks up to this point?

Z.É.: Being with my family comes first, and I also like to engage

Z.É.: I’m expected to build and fine-tune the purchasing

in various sports whenever I have the opportunity. Unfortunately,

organisation and to improve project purchasing. Colas Hungária

I have less and less time for that, but my kids make up for

hired a new colleague for purchasing, so we now have two people

everything: they are my personal trainers.
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Bellaagh Mátyással
Bellaagh Mátyás 2013 óta erősíti a Colas csapatát, 2021. szeptember közepe óta tölti be az integrált irányítási rendszerigazgató
pozíciót. A kinevezéssel járó változásokról és a kezdeti időszak
kihívásairól is beszélgettünk.
MOZAIK: Mikor érkeztél a céghez?
Bellaagh Mátyás: 2013-ban érkeztem a Colashoz, amikor az integrált irányítási rendszer
összeállítására kerestek szakembert. Első
projektfeladatom az addig eltérően működő
leányvállalati irányítási rendszerek összehangolása volt, a minőségirányítás, környezetközpontú irányítás és munkavédelmi irányítási
rendszerek integrálása, és ennek tanúsítása.
Ezt egy év alatt sikeresen meg is valósítottuk,
és ezek a rendszerek azóta is eredményesen
működnek.
M.: Eddig környezetvédelmi vezetői pozícióban tevékenykedtél, igaz?
B. M.: A környezetirányítás, környezetvédelem
volt az alap szakterület, amelyek mellett az
integráltságnak köszönhetően mind a minőségirányításban, mind a munkavédelem területén eredményeket értünk el. A környezetvédelem szakterületéhez kapcsolódó összes
operatív tevékenység korábban elsősorban
kiszervezett módon, külső vállalkozók bevonásával működött, ugyanakkor az évek alatt
alkalmazott módszereimnek köszönhetően
szinte teljes egészében behoztuk a cégen belülre. Ezzel az évek alatt jelentős költségeket
takarítottunk meg.
M.: Milyen változásokat jelent számodra a kinevezésed?
B. M.: Az operatív szakmai feladatok mellett az
emberi erőforrás-menedzsment és a szakterület cégcsoportszinten történő pozicionálása
került fókuszba. Azt gondolom, hogy a jelen-
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leg is jól kooperáló csapattal magas szakmai
szinten tudunk a jövőben is tovább haladni.
M.: Milyen új kihívásokkal szembesülsz
az új feladatkörrel?
B. M.: Az eddigi évekhez hasonlóan idén
is szeptember–októberben zajlott le
cégcsoportszinten a teljes évre vonatkozó
termelési, energiafogyasztási és környezetvédelmi adatok összefoglaló jelentése és
elemzése. Erre a nemzetközi cégcsoport
tőzsdei jelenléte miatt van szükség. Emellett
csapatunk szervezésében valósult meg a két
és fél héten át tartó Safety Week, amit az idei
évben a pandémiára tekintettel online is minél több kolléga számára elérhetővé tettünk.
Nemrég zajlott le a cégcsoportszintű energetikai audit, aminek tapasztalatai alapján mind
a rendszer fejlesztésére, mind annak pozicionálására és a feladatkörök újrahangolására
is szükség van. Ez már most is egy kulcsterület és egyre inkább az lesz a jövőben, mivel
az energiafogyasztásunk az ipari termelés
növekedésével – és mindezzel párhuzamosan az energiaárak jelentős emelkedésével
– kiadásainknak szemmel látható részét
jelentik. Ehhez jönnek még azok a hazai és
nemzetközi elvárások, mint az energiahatékonyság fokozása, a karbonlábnyom csökkentése, a fenntarthatóvállalati működés
(CSR-követelmények), az alapanyag- és erőforrás-hatékonysági fejlesztések. Ez utóbbi
szakterület jelentős kihívásokat tartogat még
számunkra cégcsoportszinten is.
M.: Hogyan épül fel a szervezeti egységed?
B. M.: Az elmúlt másfél-két évben jelentős változások mentek végbe az IIR szervezetben: többek között a leányvállalatoknál dolgozó kollégák felkerültek a holdingba, a korábbi mátrix
struktúra helyett egy horizontális szervezet
alakult ki. Azt gondolom, ez egy összeszokott,
emberileg jól működő csapat, ahol megfelelő
változtatásokkal a hatékonyságot és eredményességet is növelni tudjuk.
M.: Igazgatóként mi vezérel most téged?
B. M.: A két évtizedes szakmai tapasztalataim
és a nemzetközi trendek ismerete alapján
látom, hogy mind a CSR-követelményeknek
való megfelelés, mind az energiahatékony
és a körforgásos gazdálkodás elemeit figyelembe vevő vállalati működés megvalósítása
– szinte iparágtól függetlenül – korunk egyik
legnagyobb feladata, amely követelményeknek az eddig felépített vállalati értékeink to-

vábbi erősítése mellett kell megfelelnünk.
Szeretném, ha az IIR szervezet egyre hatékonyabban támogatná mind a kivitelezéseinket, mind az ipari termelési folyamatainkat,
kezdve a tervezéstől egészen az értékesítésig, illetve műszaki átadásokig. Mindezeket
úgy megvalósítva, hogy hozzájáruljunk egy
alapanyag- és energiahatékony, a fenntarthatósági szemléletet is fókuszban tartó, maximálisan biztonságos és digitális eszközökkel
támogatott cégcsoportszintű működéshez.
M.: Van valamilyen személyes célkitűzésed
IIR-igazgatóként?
B. M.: Van! Több is. Az egyik és talán legfontosabb a biztonsági mutatóink javítása és
az ehhez szükséges stratégiai és operatív
feladatok azonnali alkalmazása. Az idei év
biztonsági mutatói kevésbé jobbak, mint
a tavalyi, tavaly előtti évek mutatói. A jelen
történései és tapasztalatai mindig a múltban gyökerező folyamatok eredményei, ha
viszont a jelenben fejlesztéseket hajtunk végre, akkor akár már a következő évben javulni
tudnak a mutatóink. Alapvető prioritás, hogy
a munkanap végén minden munkavállalónk

egészségesen és biztonságosan haza tudjon
menni a munkahelyéről, a termeléshez és
kivitelezésekhez kapcsolódó engedélyeink
rendben legyenek, és tevékenységeink maradéktalanul megfeleljenek a szabályozási
követelményeknek.
Egy másik, aktuális és igen komplex feladat a
cégcsoport szén-dioxid-lábnyomának hosszú
távú csökkentése és a Colas nemzetközi célkitűzéseihez való minél jelentősebb hozzájárulás. Ennek lehetőségei és aktuális teendői
egy újabb interjú terjedelmét is meghaladnák.
M: Visszakanyarodva az előbbi gondolathoz, hogyan
látod, mi miatt volt romlás az idei évi biztonsági mutatókban?
B. M.: Nehéz erre egyetlen választ adni, hiszen
minden baleset, esemény más. Nagyon
nagy munkaterhelés mellett dolgoztak idén
a kollégák. Úgy gondolom, mindenki a lehető legjobb tudással és szándékkal végezte
munkáját, de egy fokozott leterheltség mellett óhatatlan, hogy a csökkent figyelem és
koncentrációképesség balesethez vezethet.
Ezeket a baleseteket meg kell vizsgálni és
tanulni kell belőlük.
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M.: Egy másik igen gyorsan fejlődő terület a BIM. Mi várható ezen a területen a közeljövőben?
B. M.: A Colasnál bővülni fog a BIM csapat, mind
állományi, mind infrastruktúra téren. Jelen
pillanatban a megrendelői elvárások még
nem olyan markánsak, mint aminek a kiszolgálására már most készek vagyunk. Az informatikai és szoftveres háttértudásunkat és
eszközeinket folyamatosan fejlesztjük, illetve
a folyamatban lévő projektjeinken építjük fel
ezeket a modelleket. Szeretnénk, hogy a BIM
rendszer alkalmazása olyan eszköz legyen,
ami mind a vállalkozási folyamatainkat, mind
a kivitelezéseinket segíti, támogatja. A Colason belül Közép-Európában az élen járunk, és
ezt a pozíciót a jövőben is szeretnénk megtartani. A BIM az a szakterület, aminek nincsenek fizikai határai, így célunk az, hogy az itteni
tudást és technológiát a Colas Central Europe
szintjén is pozicionáljuk.
M.: Mire vagy a legbüszkébb az elmúlt évekből?
B. M.: Egyik legnagyobb – a Colasnál megélt
– személyes sikeremnek tartom azt, hogy
2017-ben a Közép-Európai régióból elsőként
engem hívtak meg a Colas SA által szervezett
EOCE (nemzetközi környezetvédelmi mentorprogram) programba, ahol a jövő környezetvédelmi szakmai vezetői részére tartottak
nemzetközi, projekt alapú workshopokat és
szakmai tréningeket. Ebben a programban a
következő évben, 2018-ban már mentorként
vehettem részt, ahol a lengyel és ír kollégák
részére nyújthattam szakmai segítséget.
A program során kialakított emberi és szakmai kapcsolataink azóta is aktívan élnek és
bővülnek.
Hiszek abban, hogy a személyes sikerek mellett a csapatban elért sikereknek is igen nagy
jelentőségük van, ezért büszke vagyok arra is,
ha közösségben tudunk elérni eredményeket.
Azt gondolom, hogy a közel harminc megvalósult és lezárt projekt, amihez hozzá tudtam
tenni, azok is hiteles, csapatmunkán alapuló
eredmények.
M.: És végül: mivel töltöd szívesen a szabadidődet?
B. M.: Igyekszem minél több minőségi időt tölteni a családommal, van egy öt és fél éves kisfiunk, szeretek vele játszani, természetben lenni, megmutatni neki a világot. Emellett a futás
az, ami az elmúlt háromnegyed évemnek a
része volt majdnem a mindennapokban. Úgy
gondolom, hogy szükség van arra, hogy az
ember mindennap legalább fél órát kikapcsolódással, a természetben töltsön.

INTERVIEW WITH MÁTYÁS BELLAAGH
Mátyás Bellaagh has been a member of the

M. B.: The last couple of years saw significant changes to the

Colas team since 2013, and was recently picked as the

IMS organisation: colleagues employed by subsidiaries were

new integrated management system (IMS) director. Here he

re-assigned to the holding company, and the previous matrix

discusses the career impacts of his promotion and some of

structure was replaced with a more horizontal organisation.

the initial challenges he faces in his new role.

In my opinion, we have a well-grooved team, but some fine-

Mozaik: When did you join the company?

tuning can deliver improved efficiency.

Mátyás Bellaagh: Colas hired me in 2013, when they were

M: What drives you as a director?

looking for someone capable of setting up the firm’s integrated

M. B.: Based on two decades in the trade and a knowledge

management system. Up to that point, considerable

of international trends, I’m clearly aware that compliance

differences existed between subsidiaries’ management

with CSR requirements and operations that promote energy

systems, so my first project required me to synchronise

efficiency and the circular economy are some of the key

these by integrating quality management, environmental

challenges of our age. We have to meet these requirements

management, and health and safety management systems

while further reinforcing our long-standing values. I’d like

– and this included obtaining their certification. It took about a

the IMS organisation to back both construction jobs and

year to make this happen, and the systems in question have

industrial activities more and more effectively, right from the

been running smoothly ever since.

planning phase on down to sales or handovers.

M: You were previously in charge of environmental matters,

M: Do you have any personal goals as IMS director?

is that right?

M. B.: Of course! One of them – and perhaps the most

M. B.:

important – is to improve our safety record and to implement

Environmental management and environmental

protection were my original fields of expertise, but integration

the related strategic and operational measures without delay.

also led me to deal with quality and safety. Previously, all

This year’s safety indicators are not as good as the ones

operational activities related to environmental aspects were

from 2020 or 2019. Events of today are always the results

outsourced to external contractors. By internalising nearly all

of processes rooted in the past. If we devote ourselves to

of these, we managed to cut considerable costs.

improvements here and now, our indicators could improve as

M: What are the main changes associated with your recent

soon as next year. We have some key priorities: every Colas

promotion?

employee should be able to return home in safety and in

M. B.: Besides operational duties, the management of human

health at the end of each day. We should have all the proper

resources and the domain’s position within the Group has

permits related to production and construction works, and

come into focus. Our team is characterised by excellent

our activities must fully comply with legal requirements.

cooperation, so I’m confident we’ll be able to maintain a high

As another pressing and very complex mission, we must

professional standard.

ensure the long-term reduction of the Group’s carbon

M: And what are the new challenges that come with your role?

footprint, and thus contribute to meeting the international

M. B.: As in previous years, reporting and analysis of Group-

targets of Colas. Even a second interview wouldn’t be enough

level production, energy consumption and environmental

to list all the associated measures and the potential ways of

figures took place in September-October 2021. This is

doing this.

required due to the presence of the Group on international

M: Coming back to what you’ve just said: what could be the reason

stock markets. Furthermore, we were responsible for

behind the decline in this year’s safety indicators?

organising this year’s Safety Week, which lasted for two-

M. B.: That’s a tough nut to crack, since all accidents and

and-a-half weeks and was made available online to a wide

events are different. Colleagues carried a huge workload

range of colleagues because of the pandemic. We’ve

in 2021, while all of them brought their A-game and their

recently had a Group-level energy audit, to be followed by

best intentions. However, this increased workload reduces

reforms and the realignment of responsibilities based on the

awareness and concentration, which inevitably leads to

results. This is already a key area, and one that will continue

accidents. We have to take a close look at these accidents

to grow in the future because of surging industrial activities

and draw the necessary conclusions.

and energy prices: energy consumption forms a vast part

M: And finally, how do you spend your free time?

of our expenses. All of the above are complemented by

M. B.: I’m always eager to spend some quality time with my

national and international requirements, such as improved

family. We have a five-year-old son, and I enjoy playing with

energy efficiency, reducing our carbon footprint, sustainable

him, going out into nature and showing him the world. And

operations (CSR requirements), and efficiency upgrades

running has been a part of my everyday routine for the past

related to raw materials and resources.

nine months or so. I think one should take at least 30 minutes

M: How would you describe your team’s organisation?

each day to relax in natural surroundings.
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Őrhalmi-Riesz Károllyal
Őrhalmi-Riesz Károly 2021 szeptembere óta látja el a Colas Alterra gazdasági igazgatói pozícióját. Beszélgettünk vezetői filozófiájáról, hosszú
távú célokról és a munkán túl a sportról is szó esett.
MOZAIK: Kérlek, mesélj arról, honnan érkeztél, hogyan
alakult eddigi karriered!
Őrhalmi-Riesz Károly: Eddig alapvetően angol és
amerikai multinacionális vállalatoknál dolgoztam energetika és pénzügy vonalon. Voltam
egy ideig könyvvizsgáló is. Híve vagyok az
aktív karrierépítésnek, mondhatni, már kiskorom óta teamleader akartam lenni. Úgy gondolom, az ember felelős a saját karrierjéért.
M.: Mi volt számodra vonzó a Colasban?
Ő-R. K.: Tetszett, hogy egy olyan cégnél dolgozhatok, ahol van produktum. Nagyon motiváló tud lenni, ha a folyamat végén van valami
kézzelfogható, amihez az ember hozzájárult.
A Colasnál jól keverednek a magyar cégtu-

lajdonságok a nemzetköziekkel. Kifelé is
jól kommunikáltak az irányok, amelyek felé
törekszik a cég, és belül is látszik, hogy egy
modern vállalat irányába tart.
M.: Melyek ezek a cégtulajdonságok?
Ő-R. K.: Az egyik legszembetűnőbb talán az
employer branding. Úgy látom, ennek célja
a fiatal generációk bevonzása, ami manapság nagyon fontos, sokat kell ezzel foglalkozni. Mindeközben jó látni, hogy olyan
emberekkel dolgozunk együtt, akik régebb
óta vannak a cégnél, mint ahány évesek mi
vagyunk. Izgalmas, hogy az ő tapasztalatukat hogyan lehet a fiatalabb generáció elvárásaival összefésülni.

M.: Vezetőként mi a filozófiád?
Ő-R. K.: Számomra egyértelműen az emberek
vannak a fókuszban. Mind a technológiát,
mind a szakmaiságot sokkal könnyebb a
helyére tenni, mint mondjuk azt, hogy az
emberek hogyan érzik magukat. Fontosnak
tartom, hogy a csapatom motiváltnak és elismertnek érezze magát, és legyenek boldogok a munkában. A másik dolog a képesség
alapú delegálás, hogy az embereket azzal is
motiváljuk, hogy olyan feladatokat, munkaköröket kapnak, amiben éreznek izgalmat,
kihívást.
M.: Ehhez az kell, hogy minél jobban megismerd az embereket. Mi a módszered erre?
Ő-R. K.: Mindenkivel van rendszeres személyes meetingem, amit kötetlen beszélgetésnek hívok. Ezek azért fontosak, mert utána
sokkal gördülékenyebb a munka.
M.: Mivel járultál hozzá eddig a cég működéséhez?
Ő-R. K.: Szakmai vonalon a riporting struktúrákat sokkal jobban összehangoltuk a francia
struktúrával, és így megtanultuk értelmezni az eltéréseket. A folyamat során olyan
tanulások, tapasztalások voltak, amivel a
jövő évi költségvetés sokkal simulékonyabb
lesz az egyéb riporting rendszerekhez, ez
sok időt és energiát takarít majd meg. Sokat foglalkozunk elemzéssel, igyekszünk
megtalálni, hogy mik voltak a gyökérokok.
Nagy a kollégák fogékonysága erre, mert így
magasabb hozzáadott értékű feladatokat
végzünk.
M.: Milyen kihívásokkal szembesültél a kezdeti időszakban a Colasnál?
Ő-R. K.: Ennyi új nevet nem tanultam meg
még soha életemben! Viccet félretéve, saját
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magam felé volt egy olyan elvárásom, hogy
minél több munkatársat megismerjek leányvállalati szinten is.
M.: Hogyan látod a leányvállalatok közti
együttműködést?
Ő-R. K.: Gazdasági területen szerintem kimondottan jó a kapcsolat. Jól működik a közös
nyelv használata, nyilván van egy speciális
nyelvezet, amit mi használunk, ezen mi jól
és gyorsan tudunk kommunikálni.
M.: Milyen célokat szeretnél elérni hosszú távon
a Colasnál?
Ő-R. K.: Mindenképpen szeretném, hogy az Alterra minél jobban belehelyezkedjen a cégcsoportba, ehhez elengedhetetlen az osztályok közötti kooperáció. Fontos számomra,
hogy az emberek ne csak biztonságban
érezzék magukat, hanem érezzék, hogy
fejlődnek és legyen bennük folyamatosan
egy alapmotiváltság. Ezen túl szeretném,
ha a cég a CSR tevékenységekben is egyre
nagyobb szerepet vállalna, szívesen állok az
ilyen ügyek mögé.

INTERVIEW WITH KÁROLY ŐRHALMI-RIESZ
Károly Őrhalmi-Riesz was appointed as the new CFO of
Colas Alterra in September 2021. This recent interview covers
his management approach, long-term goals and various freetime pursuits.
Mozaik: Please tell us about your professional background to date.

M.: Milyen lépéseket kell megtenni ezen célok elérése
érdekében?
Ő-R. K.: Sok kommunikáció, nyitottság és hálózatépítés.
M.: A munkán túl mivel töltöd szabadidődet, mik
a hobbijaid?
Ő-R. K.: A munka-magánélet egyensúlya fontos nekem, ezt támogatom másoknál is.
Tagja vagyok egy könnyűzenei kórusnak, a
Song Factory Budapestnek, ahol főleg átiratokat éneklünk. A pandémiát úgy vészeltük
át, hogy videókat forgattunk, ezek megtalálhatók a Youtube-on is. Ezek közül néhány
nagyon sikeres lett. Ezenfelül brazil jitsuzok,
ami egy földharcos küzdősport.
M.: Ha már a sportnál tartunk: a Colas Magyarország a
Föld körül kihívás tagja vagy már a belépésed óta. Mik
a tapasztalataid?
Ő-R. K.: Ha ez a kihívás nem lenne, én biztos
jeleztem volna, hogy lehetne egy ilyet csinálni! Szerintem ez egy nagyon modern dolog,
örülök neki, hogy van. Jó a felépítése, a
mögé tett játékok, a motiváció, ezek minden
korosztályban hatnak. A sport szerintem kiváló módja a csapatépítésnek, így szívesen
csatlakoztam egy ilyen kihíváshoz is, amiben közösen, vállalati szinten vagyunk jelen.

Károly Őrhalmi-Riesz: Before coming to Colas, I had mostly
worked at British and American multinational firms in the fields
of energy and finance. I was also an auditor for some time. I
am a devout believer in career building, and I’ve wanted to be
a team leader since I was a kid. I’m of the opinion that people
are responsible for their career paths
M.: What was it about Colas that appealed to you?
K. Ő-R.: I fancied the idea of working at a company with actual
physical products. It can be highly motivating to have something
tangible at the end of a process, and to which you’ve contributed.
Also, Colas is a good mix of Hungarian and international
corporate virtues. While the external communication of core
objectives is already outstanding, it’s also clear from the inside
that we are striving to become a modern company.
M.: What are these core objectives?
K.Ő-R.: Employer branding is perhaps the most evident one. As
I see it, the aim is to attract younger people. This is crucial today
and an issue that demands plenty of attention. Meanwhile,
it’s great to work alongside people who’ve been with the
Group from before some of us were even born. Mingling their
experience with the expectations of younger generations is an
interesting dynamic.
M.: How would you describe your philosophy as a manager?
K. Ő-R.: As far as I’m concerned, the focus should always be on
people. Things like technology and professionalism are much
easier to grasp than how people feel. For me, making my team
feel motivated and recognised is key, and they should be happy

with their jobs. Then there is competence-based delegation:
we should motivate people by putting them up to tasks and
responsibilities they find exciting and challenging.
M.:Thismeansgettingtoknowpeoplereallywell.Howdoyoudothat?
K. Ő-R.: I have in-person meetings with everyone on a regular
basis – more like informal conversations, really. These are
crucial for making workplace processes run much smoother.
M.: In what ways have you contributed to operations so far?
K. Ő-R.: Professionally speaking, we’ve brought reporting
structures into better sync with French structures, which has
allowed us to interpret any deviations. Through this process
we’ve gained knowledge and experience that will align next
year’s budget with other reporting systems, thereby saving us
a lot of time and effort. We engage in plenty of analysis to try
and identify the root causes of problems. Colleagues are very
open to this approach because it improves the added value of
our work.
M.: What sort of challenges did you initially face at Colas?
K. Ő-R.: I’ve never had to learn so many new names in my life!
Joking aside, getting to know as many co-workers as possible
was an expectation I had for myself, and that goes for all
subsidiaries.
M.: Since we’re now talking sports, you’ve been active
in the “Colas Hungary around the Globe” challenge since
joining the company. How do you see this from the inside?
K. Ő-R.: If it hadn’t been introduced, I would certainly have
suggested something like it! It’s a great, modern idea, and
I’m glad to be involved. The organisation, the games in the
background and the motivation are awesome, and these grab
the attention of every age group. In my opinion, sport is a prime
way of team-building, and I didn’t think twice before joining this
challenge. It really unites us on a company level.
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Colas Magyarország

a Föld körül

2021-ben nemcsak építettük a kilométereket, hanem gyűjtöttük is őket,
hiszen több mint száz munkatársunk járult hozzá ahhoz, hogy megkerüljük a Földet túrázva, futva, kerékpározva.

Teljesítménytúra Tatabányán.

A 2021-es évet egy új kihívással kezdtük
– az volt a célkitűzésünk, hogy a munkavállalók hétköznapjait színesebbé tegyük
és mozgásra biztassuk őket egy egész
éven át. A Colas Magyarország a Föld
körül kampány során az motivált minket,
hogy december 31-e előtt három módon
– futva, túrázva, biciklizve – összesen
megtegyünk 40 075 kilométert, ami az
Egyenlítő hossza.
Ám a kampányban résztvevők ezt nem
így gondolták, és már 2021. május 31-én
teljesítették a kitűzött éves célt, mindös�sze öt hónap alatt. Ehhez az elképesztő
eredményhez 114 kolléga áldozatos teljesítményére volt szükség. Közülük 48 fő
kerékpározott 23 824,59 kilométert, 66
fő futott összesen 9783,71 kilométert és
62 fő túrázott/gyalogolt 6473,63 kilométert.
Ekkor még hátra volt hét hónap az évből,
de mi azt ígértük, egész évben mozgásban tartjuk a Colas Magyarország a Föld
körül csapat tagjait, ezért két kategóriára
bontottuk őket: keréken és talpon teljesítőkre, hogy külön-külön is teljesítsék a
40 075 kilométert. Lássuk, az év végéig
ki meddig fog eljutni!
Az újabb mérföldkő szeptember 18-án
egy balatoni biciklizés során érkezett el,
amikor is kerékpárosaink átszakították a
virtuális Föld-kerülő célszalagot. 261 nap
és 63 fő kellett ehhez az elképesztő telje-
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‘COLAS HUNGARY AROUND
THE GLOBE’ CAMPAIGN

Verseny közben

sítményhez, aminek jelentőségét még tovább emeli, hogy ehhez 1274 alkalommal
kellett kollégáinknak nyeregbe pattanniuk és gyűjteniük a kilométereket.
Vajon talpon teljesítő csapattársaink milyen messzire jutnak? 25 000 kilométer?
30 000 kilométer? Esetleg ők is körbeérnek? Erre a választ csak december 31.
után fogjuk megkapni, addig is egy dolog
biztos, hogy a résztvevők már most is
hihetetlen elszántságról és emberfeletti
teljesítményről tettek tanúbizonyságot.

A Colas+ csapata a 2021-es Ultra Balatonon.

Csapatunkat nem kímélte sem eső, sem
hó, sem szél. Ha hideg volt, ha meleg volt,
ők nyeregbe pattantak, felhúzták a cipőt,
újra és újra tettek az egészségükért és a
csapatért. Büszkeséggel tölt el minket,
hogy egy ilyen inspiráló csapat tagjai lehetünk. Nem csak a munkában, hanem
bármilyen kihívást is hoz az élet, képesek
vagyunk összedolgozni és együtt küzdeni a közös célért. Mert sose feledjétek:
„Csak együtt, csapatban lehetünk sikeresek!”.

More than 100 Colas employees have
been busy running, hiking and cycling around
the world, exceeding original challenge targets
by an incredible distance.
We began 2021 with a new kind of challenge,
the main goal of which was to find thrilling and
motivating ways to encourage colleagues to
engage in physical activity. Under the “Colas
Hungary around the Globe” campaign, we
committed ourselves to covering 40,075
kilometres (the exact length of the Equator)
before 31 December in three different ways:
running, hiking and cycling.
To our astonishment, the participants reached
the full-year target on 31 May 2021. To make
this all happen in just five months, we needed
the complete devotion of 114 co-workers: 48
of them collected 23,824.59 km by bicycle,
66 people ran a total of 9,783.71 km, and 62
employees logged 6,473.63 km by hiking or
walking.
With seven months of year still remaining, we
decided to keep the team in motion in line
with our original promise. To this end, we split
them up into two categories: people collecting
kilometres on two wheels, and those on foot:
we then challenged each group to meet the
original goal of 40,075 km on its own.
The next milestone was surpassed during a
bike trip to Lake Balaton on 18 September,
when the cycling group crossed the virtual
finish line in their around-the-globe effort. This
extraordinary achievement required 261 days
and the combined effort of 63 people. Even
more commendable is that our colleagues
hopped on their bikes 1,274 times to gather
the kilometres required.
How far will our runners and hikers get, we
wonder? 25,000 km? 30,000 km? Or will
they go all the way? We’ll only find out after
31 December, but one thing is certain: the
participants have already put on an incredible
display of devotion and stamina.
Ignoring rain, snow and scorching heat,
members have kept pushing, doing more
and more for their health and the entire team.
Being a part of such an inspiring collective
makes us truly proud. On or off the job, we are
capable of coming together and fighting for
a common goal, no matter the challenge. Of
this there can be no doubt: teaming up and
working together is one of the keys to success!
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FELÚJÍTOTTUK
A BUDAVÁRI SIKLÓT

A Colas Alterra újította fel a Budapest Duna-parti látképének szerves részeként 1987 óta az UNESCO világörökség-listáján is szereplő különleges vasutat.

A BKV Zrt. által kiírt, a „Budavári sikló pályalemez felújításának, valamint
a leesés elleni védelmének tervezése,
engedélyeztetése és kivitelezése” megnevezésű projektet 2020-ban nyerte
el a Colas Alterra Zrt. A tervezési feladatok 2021. év közepére zárultak le,
a BKV Zrt. által támasztott igények és
engedélyek alapján a kivitelezési munkák 2021 szeptemberében kezdődhettek meg 53 nap vágányzári idő biztosításával.
A kivitelezési munkák három főbb munkarészből tevődtek össze: vágányépítési feladatok a sín és lekötéseinek
cseréjével, a pályalemez javítási és fel-

újítási munkái, valamint a létesítmény
leesés és lezuhanás elleni védelmének
kiépítése.
A sikló 1870-ben épült és 1986-ban
esett át egy nagyobb újjáépítésen, ahol
elnyerte a jelenlegi formáját. Újjáépítése óta a sínpálya nagymértékben elhasználódott, cserére szorult, a betonfelületeken repedések jelentkeztek és
a dilatációk is rossz állapotban voltak.
A fenntartáshoz használatos pálya közepén lévő szervizlépcső és esetleges
utasmentésre szolgáló oldalsó lépcsők
is biztonságtechnikai korszerűsítésre
szorultak. Ezek tették szükségessé a
jelen projekt elvégzését.
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I. VÁGÁNYÉPÍTÉS
A siklópálya vágányai – a hegypálya jellegnek megfelelően – extrém meredek, 30˚os lejtőben fekszenek. Ettől alapvetően a
felújítás során sem tértünk el, csupán az
elhasználódásból, süppedésekből adódó
kisebb magassági korrekciókat végeztünk.
A meglévő felépítmény 34-es rendszerű sínekkel készült, a betonlemezbe ragasztott
felépítményt elbontottuk a betonlemez
felső síkjáig. Az új 46E1 sín Skl-12-es szorítórugóval van leerősítve a kétlyukú Geobordás alátétlemezre M22-es Geo-csavar
segítségével. A sín alatt 4 mm vastagságú
gumilemez fekszik. Az alátétlemez alja és
a betonlemez felső síkja közé Hilti epoxigyanta került betömékelésre, mely kúpok
a teherátadást biztosítják.

II. PÁLYALEMEZ ÉS BETONFELÜLETEK JAVÍTÁSA
A felújítandó vasbeton pályalemez 1869ben épült, az 1980-as évek végén készült
felújítás a kornak megfelelő technológiai
színvonalon történt. A monolit vasbeton
szerkezetű pályalemez az eredeti építéskor elhelyezett acélgerendákkal, illetve
az újjáépítéskor megerősített vasbeton
falakkal lett alátámasztva. A lemezek stabilitását a két oldalon futó támfalba való
beépítés is segíti.
A 2014-ben készített előzetes célvizsgálat és szakvélemény részletesen feltárta
az elmozdulásokat, aláüregelődéseket, a
betonszilárdságot és a csapadékelvezető
rendszer meghibásodásait. E szakvélemény által feltárt legfontosabb probléma,

A Budavári sikló története
A kezdetben gőzüzemű Budavári siklót (eredeti nevén Budai Hegypályát) gróf Széchenyi
Ödönnek, Széchenyi István
fiának köszönhetjük. A terveket Wohlfahrt Henrik készítette, az építkezés pedig igen
gyorsan, 1868 és 1870 között
lezajlott. Nagy forgalmat bonyolított le: 1873-ban már 1,5
millió utast szállított. A második világháborúban súlyosan megsérült, üzemelése az
1986. évi teljes körű rekonstrukció befejezéséig szünetelt.
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A TERVEZETT SIKLÓ VASÚTI PÁLYA
ALAPPARAMÉTEREI:

közlekedő szerelvények

a BKV Zrt. speciális
sikló járművei
tervezési sebesség

10 km/óra

tengelyteher

46 kN

vágánytengely-távolság

2900 mm

űrszelvény

szabványos sikló
űrszelvény
nyomtávolság

1435 mm

a vágányok vetületi hossza

90,717 m

a vágányok ferde hossza

104,76 m

melynek megoldását ki kellett dolgozni, a
pályalemez egyenlőtlen alátámasztottsága volt. A feltárt okok ismeretében kellett
helyreállítani az egyenszilárdságot és -teherbírást.
A pályalemez alátámasztásának helyreállítását, az üregek injektálását furatokon keresztül történő habcement-injektálással
végeztük el. Az anyag megfelelő nyomáson bejuttatva vízfolyós konzisztenciával
kitölti a rendelkezésre álló helyeket – jelen esetben repedéseket, üregeket, laza
talajszerkezetet vagy felhagyott vezeték
és akna körüli üregeket.
A pályalemez repedései két csoportba
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A PROJEKT SORÁN JAVÍTÁSRA
SZORULÓ, BEAVATKOZÁST
IGÉNYLŐ HIBÁK:

mint szén- és kén-dioxid-záró szigetelő bevonattal láttuk el, mely vízzáró és egyben
páraáteresztő tulajdonságokkal bír. Mivel
a szerkezet alulról nem rendelkezik párazáró szigeteléssel, ezért nagyon fontos a
bevonat páraáteresztő képessége.

kivitelezési, betontechnológiai hibák, zsugorodási
repedések

III. A SIKLÓ BIZTONSÁGTECHNIKAI FEJLESZTÉSE, LEESÉS ÉS
LEZUHANÁS ELLENI VÉDELEM
KIÉPÍTÉSE

vízjárás okozta aláüregelődések
felhagyott kisműtárgyak
tömedékelés nélkül hagyása, üregelődések
teljesen tönkrement és
feliszapolódott csapadékvíz-elvezető rendszer
nem megfelelő állapotú
dilatációképzések

sorolhatók: a szerkezeten átmenő, jellemzően vágányra merőleges repedések,
illetve a szabálytalan vonalú, zsugorodásból származó repedések. Az átmenő repedések keletkezése a pályalemez beton
kötését követően a terhelésekből és mozgásokból adódtak. A dilatációs hézagok
helyreállítását szintén el kellett végezni.
A repedések kezelése a szerkezetbe fúrt
csonkokon keresztüli injektálással történt.
A pályalemez és betonfelületek felső síkjának helyreállításához a felület előkészítését 500 baros magasnyomású mosással
végeztük a leváló meglazult részek eltávolítása érdekében, ezt egészítette ki szükség esetén lokális vésés. Az esetlegesen
feltáródott betonacélokat korrózióvédő,
hidraulikus kötésű habarccsal vontuk át.
A megtisztított és pórusnyitott felső síkon
a felületkiegyenlítést speciális habarcs
felvitelével oldottuk meg. A siklópálya és
kapcsolódó betonrészek teljes előzetesen
kezelt felületeit erre alkalmas rugalmas,
vizes rendszerű, repedésáthidaló, vala-

A PÁLYALEMEZ KÖZEPÉN FUTÓ SZERVIZLÉPCSŐN KIÉPÍTETT LEESÉS ELLENI VÉDELEM
A BKV Zrt. munkatársainak az üzemeltetés
során a 30˚-os hajlásszögű pályalemezen
és a középen elhelyezett szervizlépcsőn
kell közlekedniük az előírt karbantartási
és ellenőrzési feladatok elvégzése céljából. Mivel az eredeti állapotok már veszélyesek voltak, a szervizlépcsőn a pálya
teljes hosszában kiépítettünk egy rozsdamentes, rögzített sodronyrendszert, amely
folyamatos csatlakozást biztosít a dolgozóknak a pályán történő munkavégzés
során, emellett esztétikus megjelenésű.
A rendszer két fő egyidejű rögzítésére szolgál. A pálya hegyállomás és völgyállomás
felőli rendszerre való biztonságos fel- és
lecsatlakozása érdekében kikötési pontokat is kialakítottunk.
A KÉT OLDALFAL MELLETT LÉVŐ MENEKÜLŐLÉPCSŐK KOLLEKTÍV VÉDELMÉNEK
KIALAKÍTÁSA:
A védelem kialakítása egy speciális feltételekkel rendelkező korlátsor kiépítését
jelentette. Feltétel volt, hogy a korlátsor
minden egyes pontban eltávolítható legyen, az elem súlya nem haladhatja meg
a 10 kilogrammot, az egyes elemek bontása és visszahelyezése szerszámok nélkül
legyen elvégezhető, kültéri használatnak
megfelelően időtálló legyen és esztétikai
szempontból az Örökségvédelem elvárásainak is teljes mértékben feleljen meg.
A fenti feltételek mindegyikének eleget
téve egy speciális, bontható, szegmentált
kompozit anyagú korlátrendszert építettünk ki. Az elemek rögzített, rozsdamentes
oszlophüvelyekből emelhetők ki, nem haladják meg a súlykorlátot, a kivétel és vis�szahelyezés pedig nem igényel szerszámhasználatot. Minden egyes elem minden
részeleme kompozit anyagból készül,

mely szilárdsági tulajdonsága az acéléval
vetekszik, ám tömege csupán negyede
az acélénak és korrózióra nem hajlamos.
A kiépített rendszer bontása és mozgatása különösebb fizikumot és műszaki ismeretet nem igényel. Ugyanitt az oldalsó
lépcsők alsó és felső részén két-két horganyzott acéllépcsőt is kiépítettünk.
A fent részletezett munkálatokkal párhuzamosan a BKV Zrt. műhelyi körülmények
között elvégezte a „Gellért” és „Margit”
elnevezésű járművek felújítását is, így a
teljes projekt újabb évtizedekkel növelte a
Budavári Sikló mint hazánk páratlan és ez
idáig egyetlen ilyen kialakítású közlekedési létesítményének biztonságos és szakszerű használatát.
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COLAS WRAPS UP BUDA CASTLE
FUNICULAR RENOVATION

Érdekesség a Budavári siklóról
A pálya hosszúsága 95 méter.
Az alsó és felső állomás közötti szintkülönbség 50 méter.
Az alagút felőli északi pályán közlekedik „Margit”,
a déli oldalon pedig „Gellért”.
Az ingajelleggel összekötött kocsik egyenként
24 utast tudnak szállítani egyszerre.
Budapest Duna-parti látképének szerves részeként
1987 óta az UNESCO világörökség-listáján is szerepel.

Colas Alterra was selected in 2020 by
client BKV Zrt. to carry out the project entitled
“Design, permitting and construction works for the
fall protection and deck-slab renovation of the
Buda Castle Funicular”. The lengthy design process
came to an end in mid-2021, giving way to on-site
operations in line with the client’s criteria. Beginning
in September, the tracks were closed for 53 days,
allowing the works to be performed.
Construction covered three main phases: the
replacement of rails and the associated fastening
system, repair and renovation works on the deck
slab, and installing fall protection elements for the
entire facility.
Originally built in 1870, the funicular received its
last major upgrade in 1986. Since that renovation
more than 30 years ago, the tracks have started
deteriorating, calling for replacement, while
cracks developed on the concrete surfaces, and
expansion joints were also in an appalling state.
At the same time, the service access stairs and
emergency passenger escape routes located midtrack were also in need of a safety upgrade.
Not exceptional in case of such railway systems,
the tracks of the Buda Castle Funicular have
a 30-degree angle of inclination. This was
not altered during the renovation project, as
only minor corrections were carried out in the
horizontal alignment necessary due to wearing and
settlement. A preliminary inspection and expert
report in 2014 uncovered all dislocated elements,
the condition of concrete structures, as well as the
defects of the storm-water drainage system. As a
key issue, the report identified that the deck slab
was supported unevenly. Aware of this problem
and the underlying causes, a solution needed to
be drawn up to restore the structure’s integrity and
load-bearing capacity.
In order to eliminate the aforementioned
unevenness, we injected foam concrete into the
cavities through boreholes. Cracks on the deck slab
could be divided into two categories: transversal
cracks attributable to stress and movements, and
irregular cracks due to shrinkage. In addition, the
expansion joints were also in need of repair.
As for the fall protection system of the funicular,
we installed a stainless anchor system along
the service access stairs that run adjacent to
the tracks; this improved the safety of workers
while they performed maintenance works. In
line with specific criteria set by the client, we also
built collective protection for the two passenger
escape routes. While we proceeded with the works
described above, BKV Zrt. hauled the two cars,
named “Gellért” and “Margit” into a workshop for
renovation. Consequently, the project extended the
life of the Buda Castle Funicular – Hungary’s only
railway system of this sort – for decades to come.
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A XI. KERÜLETBEN
DOLGOZUNK
Buda legforgalmasabb útszakaszán dolgozik a Colas Út. Az út- és
járdaburkolatok felújítása mellett két vízvezeték kiváltása is a feladatunk az összetett, sok szervezést igénylő projekt során.

A Colas Út sikeresen pályázott a Budapest XI. kerületi Október huszonharmadika utca és Irinyi József utca, Fehérvári
út és Bogdánfy utca által határolt szakaszán lévő járdaburkolat, útburkolat
és vízvezetékek felújítási munkálataira.
A projekt közös megrendelői a Budapest
Közút Zrt. és a Fővárosi Vízművek Zrt.
A munkaterületet 2021. szeptember közepén vettük át, a kivitelezésre 295 nap
áll rendelkezésünkre.
A teljes szakaszon, közel 750 folyóméteren felújítjuk az út- és járdaburkolatokat,
valamint az Irinyi József utca jobb és bal
oldalán található szervizutakat is. A Fehérvári úttól a Bogdánfy utca kereszteződéséig kétoldali irányhelyes kerékpársávot alakítunk ki, továbbá a Bogdánfy utca
után a Petőfi híd irányába a meglévő járdához csatlakozva kétirányú kerékpáros
közlekedésre alkalmas burkolatot kell
építenünk. A burkolat felújítása mellett a
teljes szakaszon átépülnek a szegélyek,
illetve erősített aszfaltos, bazalt betonos
buszmegállókat alakítunk ki. A szakaszon az út- és járdaburkolatokkal együtt
a közúti jelző- és közvilágítási hálózat is
átépül.
A projekt keretein belül az Október huszonharmadika utca szelvény szerinti
jobb oldalán, a szélső sáv alatt 350 folyóméteren megtörténik egy DN 200-as

vezeték kiváltása. Szintén ezen a szakaszon a Fővárosi Vízművek Zrt. beruházásában nagyjából 246 folyóméteren sor
kerül egy DN 800-as vízvezeték kiváltására is.
A projekt célja egy jobb, korszerűbb közművekkel rendelkező, új és időtálló pályaszerkezettel felújított szakasz kiépítése.
Ez a terület Budapest egyik legforgalmasabb útvonala, villamosvágánnyal, sok
helyi buszjárattal. A felújítandó szakasz
mellett található az Allee, Buda legnagyobb bevásárlóközpontja, emellett több
lakópark, kollégium, irodaház és székház
is található itt. Emiatt, illetve a jelentős
közúti és gyalogosforgalom miatt folyamatos kihívást jelent a mindennapi munkavégzés szervezése, ütemezése.
Az ilyen belvárosi környezetben megvalósuló projekt munka- és balesetvédelmi
szempontból is kiemelt figyelmet követel.
Rendkívül fontos a gyalogos és kerékpáros forgalom biztonságos, folyamatos
fenntartása a kivitelezés teljes ideje
alatt.
A projekt idei évre tervezett munkái ütemezés szerint haladnak: a DN200-as
ivóvízvezetéket kiváltottuk, illetve 350
folyóméteren felújítottuk az út- és járdaburkolatot, ezenkívül a közúti alépítmény
és közvilágítási hálózat kiváltása is megtörtént.

KINCSES BENCE
építésvezető

2016-ban érkeztem a Colas Út Zrt. Kelet-magyarországi Igazgatóságához munkahelyi mérnökként.
Jelenleg építésvezetőként dolgozom fővárosi, illetve
Pest megyei projekteken. A projekten nagy kihívást jelent a zsúfolt fővárosi környezetben végzett
munka organizációja, illetve hatékonyságának maximalizálása. Nagy büszkeséggel tölt el, hogy egy kiemelt budapesti projekten képviselhetem a céget.

GUTHEIL ANDREA
műszaki asszisztens

5 éve dolgozom a Colas Út Zrt.-nél műszaki
asszisztens munkakörben. Számomra a legnagyobb kihívást az egyszerre több projekten való
helytállás jelenti. A jól átgondolt szervezésre és
a precíz dokumentálásra nagy hangsúlyt fektetünk.
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szöveg: Kincses Bence
fotó: Ladjánszi Máté/magyarepitok.hu

művezető

Idén szeptember kezdtem a 23. évemet a Colasnál. A legnagyobb kihívás ennél a projektnél, hogy még a laikusok se találjanak hibát a
kivitelezésben.

A PROJEKT SZÁMOKBAN:

ASZFALT

RENOVATION WORKS TAKE COLAS
TO DISTRICT XI IN BUDAPEST

9750 t

MA-8/11

Colas Út has submitted a successful

162 m3

bid to renovate roads, sidewalks and
water lines on an area of District XI in the

ZÚZOTT KŐ

Hungarian capital. The order was placed

3329 m

3

jointly by road operator Budapest Közút Zrt.
and water management company Fővárosi

C8/10, C12/15 BETON

3421 m3

Vízművek Zrt. After signing the contract,
we took possession of the site in midSeptember 2021, with a total of 295 days
available to wrap up the job.

SZEGÉLYÉPÍTÉS

Road and sidewalk pavements will undergo

3900 m

renovation on a total of 750 metres,

DN800-AS GÖV
VÍZVEZETÉK ÉPÍTÉSE

Irinyi József St. With rising demand for

including the service roads running along

246 fm

cycling infrastructure, the project also
covers the establishment of bike lanes and
bike paths on multiple sections. In addition
to rebuilding pavements, we will refurbish

DN200-AS GÖV
VÍZVEZETÉK ÉPÍTÉSE

363 fm

curbs and install bus stops using reinforced
asphalt and basalt concrete materials. To
complement the renovation job, traffic
lights and the public lighting system will also
be upgraded.
As for water lines, we have been tasked with
replacing a 350-metre section of DN200
pipe under the right-side driving lane on
23 October St. We are also replacing 246
metres of DN800 pipe at the very same
location.
The area in question includes one of the
city’s busiest traffic arteries: consequently,

FAZEKAS MÁTÉ

organising and scheduling works is rather
complicated due to heavy vehicle and

műszaki asszisztens

pedestrian traffic. Moreover, operations
performed

in

such

congested

urban

environments demand that we pay special

2020 áprilisa óta dolgozom a Colasnál mint műszaki asszisztens. A BME hallgatójaként az egyetemi éveimet a XI. kerületben töltöttem, így az Október huszonharmadika utca közel áll a szívemhez.
január

attention to health and safety measures. So
far, site activities scheduled for 2021 are
running smoothly.
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MEGKEZDODTEK
A MUNKÁLATOK
CSABDIN

A Colas Út feladata egy több mint nyolc kilométer hosszú bekötőút felújítása, a feladatok közé pedig egy teljes körű hídfelújítás is tartozik.
A 2020. november 30-án megkötött
„Országos közúthálózat felújítási munkái
2020–2024” tárgyú keretmegállapodás
keretében kiírt közbeszerzési eljáráson

BÉCSI BALÁZS
építésvezető

12 éve dolgozom a Colasnál. Kezdetben munkahelyi mérnökként, majd aszfaltos művezetőként és 2018 óta pedig
építésvezetőként. Az eredetileg 150 napos kivitelezési időt
100 napra lecsökkentette a megrendelőnk, így rendkívül
szoros határidővel kell befejeznünk a közel 8,5 km hosszú
útfelújítást még az igazi tél beköszönte előtt. Szerencsére
ezt minden eséllyel sikerül kiviteleznünk, mivel az összes
aszfaltozás 95%-a már elkészült.

idén nyáron nyerte el a Colas Út Zrt. a
csabdi bekötőút felújítását. A megrendelő
a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a projekt
érteke közel 1 milliárd forint.
A munkaterület-átadásra 2021. szeptember 1-jén került sor, ezután megkezdődhetett a 8,3 kilométer hosszú útszakasz
felújítása. A kivitelezést 100 nap alatt
kell befejezni, melybe nem számít bele a
no-vember 10. és március 15. közötti időszak. A munkálatok szeptember elején a
fakivágási, illetve bozótirtási folyamatokkal kezdődtek. A padkanyesést követően
a teljes szakaszon csiszoló marást végeztünk. Az első 4,6 kilométeren a meglévő
burkolatszélesség megfelelt a tervezett
hatméteres szélességnek, viszont a maradék 3,7 kilométeren szélesíteni kellett
a burkolatot átlagosan egy méterrel. Az
útszakaszon 14 darab (7 pár) autóbuszmegállóhely, illetve egy autóbusz-forduló
található. A megállók vegyesen öbölben

vagy folyópályán helyezkednek el, felújításuk szintén a kivitelezés része. Buszöblök
esetén a peron, a hozzá tartozó szegélyek
és a csatlakozó járda újraépítése szükséges minden megállóban.
Az útépítés során egy hatméteres szabad
nyílású híd teljes körű felújítását is el kell
végeznünk, mely a Szent László-patak felett vezet át.
A kivitelezés a jó időjárási körülményeknek és a munkafolyamatok összehangolásának köszönhetően jó ütemben halad.
Elkészültek a pályaszerkezet-cserék és a
szélesítések is, így a 600 méter burkolt
rázópadka- és a 300 méter árokelemet
is leraktuk. Októberben a teljes szakasz
megkapta a kiegyenlítő aszfaltréteget,
ennek köszönhetően az erre közlekedők
már télen is egy jóval jobb minőségű és
kényelmesebb utat használhatnak majd.
A munka befejezésére várhatóan 2022
áprilisában kerül sor.
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VARGA KORNÉL
művezető

2021 márciusa óta dolgozom a Colasnál, művezető munkakörben. A projekttel a cél a KözépMagyarországi régió közlekedésfejlesztése.

WORKS NEAR CSABDI NOW UNDERWAY

Colas Út Zrt. won the tender to
renovate the access road to the village of
Csabdi in the summer of 2021. The contract
signed with the client (road operator Magyar
Közút Nonprofit Zrt.) is worth almost HUF 1

AZ ÚTÉPÍTÉS SORÁN EGY
HATMÉTERES SZABAD
NYÍLÁSÚ HÍD TELJES
KÖRŰ FELÚJÍTÁSÁT IS EL
KELL VÉGEZNÜNK.

billion. Subsequent to taking over the job site
on 1 September 2021, our teams began
overhauling an 8.3-km stretch west of the
Hungarian capital. A total of 100 workdays is
allocated for completing the work, excluding
the winter period between 10 November
and 15 March.
Site activities began with tree cutting and
bush clearing in early September. Following
the levelling of shoulders, we went on to finemill the entire section. Along the first 4.6 km,
the existing width of the pavement proved to
be sufficient, but the road bed will have to be
widened by 1 metre (on average) along the
remaining 3.7 km. The renovation of seven

NAGY MÁTÉ

pairs of bus stops located along the access

munkahelyi mérnök

complete rebuild of a 6-metre-long single-

road is also included in our scope, as is the
span bridge above the Szent László Creek.
So far, fair weather conditions and precise
coordination have allowed construction

Ötödik éve dolgozom a Colasnál, kezdetben művezetőként, majd 2020
január 1-től mármint munkahelyi mérnök. A legnagyobb kihívást a 8 km
hosszú úton a forgalom zavartalan fenntartása jelentette a kivitelezés ideje
alatt. A szűkös határidő miatt párhuzamosan több területen összehangolva
dolgoztunk és ennek köszönhetően már 2 hónappal a munkakezdés után
rákerült a kötőréteg az egész szakaszra.

works to proceed smoothly. In October, the
entire section received an asphalt levelling
course, thus creating safer and more
comfortable conditions for winter driving.
Works are scheduled to come to a close by
April 2022.
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ÁTÉPÍTJÜK A 83-AS
SZÁMÚ FOUTAT

Alvállalkozóként vesz részt a Colas Út és a Colas
Hungária a nemzetgazdasági szempontból is jelentős
projektben, melynek során egy mintegy hat kilométeres
szakasz teljes körű kivitelezése a feladatunk.

2019 augusztusában jelent meg a NIF Zrt.
ajánlati felhívása a 83. számú főút Pápa
és Győr közötti szakaszának kétszer kétsávossá történő átépítésére. A főút jelenleg rendkívül balesetveszélyes, leromlott
állapotú és rossz nyomvonalvezetésű.
A fejlesztés célja, hogy egy biztonságos,

MÁYER GYULA
építésvezető

2009 óta dolgozom a Colasnál. Ennél a projektnél a legnagyobb kihívást a Győr területén áthaladó közel két kilométeres szakasz építésszervezése jelenti. Az átépítést
a forgalom fenntartása mellett kell megvalósítani, a régi
út teljes elbontásával és a jelzőlámpás csomópontokat
kiváltó kétsávos turbó körforgalmak építésével együtt.
Az építés lebonyolításához az ideiglenes forgalomtechnika kialakítása és az érintettekkel való elfogadtatása
elhúzódó, nehéz feladat.

kétszer két sávon 110 km/órás sebességgel közlekedhető gyorsforgalmi út épüljön
ki Győr és Pápa között. Ez a gyorsforgalmi kapcsolat egy nemzetgazdasági szempontból is kiemelt jelentőségű közúti
közlekedési projekt, amely elkerüli a környező településeket, valamint elérhetővé
teszi a pápai repülőteret. A projekt kivitelezésében a Colas Út Zrt. alvállalkozóként
vesz rész a Soltút Kft. megbízásából, ennek ellenére egy nagyjából hat kilométer
hosszú szakasz teljes körű kivitelezésére
kaptunk megbízást 10,319 milliárd forint
értékben a Colas Hungária Zrt.-vel együtt.
Ebből a Colas Út Zrt. szerződéses értéke
9,422 milliárd forint, míg konzorciumtársunk a fennmaradó 897 millió forint értékben végzi a hídépítési feladatokat. Az
általunk kivitelezett szakasz a Győrhöz
közelebbi részen, a 62+740 és a 68+641
kilométerszelvények között található.
A szakasz eleje külterületen halad és teljesen új nyomvonalon valósul meg. Itt a
főpálya megépítésén túl egy külön szintű
csomópont (Koroncói csomópont) kivitelezése is a feladatunk a 8418. jelű főút
korrekciójával együtt, valamint a Colas
Hungária Zrt. által kivitelezett koroncói
csomóponti híd és a Sósos-ér feletti vad-

átjárós híd megépítése is. A 66+300 és
68+641 kilométerszelvények közötti rész
városi szakasz átépítési, töltésszélesítési feladattal, magában foglalva két jelzőlámpás kereszteződés turbókörforgalommá történő átépítését is.
A projektet számos közműkiváltás nehezíti, amelyek leginkább a győri szakaszon
találhatók. A közvilágítás, a gáz-, víz- és
szennyvízvezeték kiváltása mellett középés nagyfeszültségű elektromos vezetékek kiváltása is szükséges. A győri szakaszon a lakott terület miatt zajárnyékoló
fal építésére is sor kerül.
A projekt előrehaladása a tervezett ütemezésben halad. A szükséges átereszeket elhelyeztük, az alacsonyabb töltések
a javítóréteg szintjén elkészültek, a nagytöltések esetében pedig elérhetjük a 90
százalékos készültséget év végére. Ez
azért fontos, mert a kilenc méter magasságú nagytöltések konszolidációs ideje
hat hónap is lehet. Az elkészült töltésfelületeken a pályavíztelenítéshez szükséges
vízépítési munkák is megkezdődtek.
A közműkiváltások nagyrésze szintén
megtörtént, így a folyamatos, jól szervezhető munkavégzésnek már nincs akadálya a városi szakaszon sem.
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A PROJEKT SZÁMOKBAN:
GÁSPÁR GÁBOR

Ckt

20 351 m3

művezető

ASZFALT

57 808 t
TÖLTÉSANYAG

513 000 m3

BOBÁLY BENCE

2021 tavaszán csatlakoztam a Colas Út csapatához. Ilyen jelentős projekten művezető munkakörben még nem dolgoztam. Feladataim közé tartozik
a jelenleg folyó földmunkavégzések során az alvállalkozók szükségszerű helyszíni irányítása, a Technológiai Utasítás szerinti munkavégzés ellenőrzése
és a Minőségi és Mintavételi Tervben előírtak betartatása. Sokat tanultam a minőségi munka folyamatairól, szervezéséről, kivitelezéséről feletteseimtől
és kollégáimtól.

művezető

2018 novemberében csatlakoztam a Colas Úthoz. Eddigi pályafutásom során ilyen
összetett, színes munkában még nem vettem részt. Ebből kifolyólag a legnagyobb
kihívást számomra a projekt mélysége, nagysága miatt a különböző építési feladatok, munkafolyamatok alvállalkozóinak optimális összehangolása jelenti.

THURÓCZY LAJOS
munkahelyi mérnök

2013 októbere óta dolgozom a Colas Útnál a győri projektirodában munkahelyi mérnökként.
Az ilyen nagy volumenű projektek legnagyobb szépsége mindig az összetettségükben rejlik.
Nemcsak az útépítési, hanem a többi építési feladatot is át kell látni, össze kell tudni hangolni. A projekt előrehaladását folyamatosan nyomon kell követni, nemcsak műszakilag, hanem
gazdaságilag is. A mai építőanyag-drágulások és -hiányok miatt kihívást jelenthet számunkra
ezen a projekten időben és kedvező áron beszerezni azokat az építési anyagokat, amelyeket
az alvállalkozóinknak mi biztosítunk.

MAIN ROAD 83 UNDERGOES
RECONSTRUCTION

Main road 83 in Western Hungary
has a notoriously poor safety record due
to its unfortunate alignment and appalling
condition. To tackle this pressing issue, a
development scheme has been initiated to
set up a safe, 2x2-lane road between Győr
and Pápa with a 110-kph speed limit. This
high-impact project, which is well worth
the investment from a national economy
perspective, will provide bypass sections
for all the settlements in the area while also
facilitating access to the Pápa air base.
Following an order placed by Soltút Kft.,
Colas Út is involved in the project as a
major subcontractor: the scope of Colas
subsidiaries is worth HUF 10.319 billion
and covers the all-inclusive construction
of an approximately 6-km-long segment.
Colas Út’s share in the project amounts
to HUF 9.422 billion, while the remaining
sum covers bridgeworks assigned to Colas
Hungária. Our section is located near the city
of Győr, between chainages 62+740 km and
68+641 km.
Remarkably, the bulk of utility relocations
is located along this stretch, making the
project rather complex. Besides public
lighting, gas, water and sewage lines, the
relocation of mid- and high-voltage power
cables is also unavoidable. We will also be
putting up noise walls on parts running close
to residential areas.
So far, progress has been in line with the preset time schedule: in case of the 9-metrehigh embankments, everything is in place
to reach a 90% completion level by the end
of 2021. This is crucial, as it might take as
long as six months for the embankments to
consolidate.

30

MUNKÁINK

szöveg: Kugli Ádám
fotó: Colas

PARTNERSÉG
A SAMSUNGGAL

Évek óta tartó együttműködésünk keretében összesen 281 ezer
tonna zúzott követ szállítottunk a Samsung gödi telephelyének
bővítési munkálataihoz, amelyhez időközben útépítés is társult.
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bedolgozó:
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A COLAS ÉSZAKKŐ KFT. ÁLTAL
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PARTNERSHIP WITH SAMSUNG

A Samsung SDI Magyarország Zrt. évekig
egyetlen csarnokban gyártotta a televíziókat gödi telephelyén, ám 2016-ban ennek bővítésébe kezdtek. A Colas Északkő
Kft. szobi üzeme kiváló minőségű zúzott
kővel és korrekt üzletpolitikával a bővítés
kezdetétől partnerséget alakított ki mint
kizárólagos zúzottkő-beszállító. Az első
ütemben a gyártócsarnok alá a Kalmár
Kft. dolgozta be a zúzott követ, ezt követte 2017-ben egy leállás. 2018-ban csatlakozott a kivitelezési munkálatokhoz a
DÁÉV Kft., ami a csarnoképítésért volt felelős, és azóta is a kezükben összpontosul az ipari padló alatti zúzott kő bedolgozása. Ebben az évben kezdetét vette egy
óriási bővítés, ami mostanra 815 ezer
négyzetméteres telken 50 ezer négyzet-

méternyi gyártócsarnokot jelent. A beruházás keretében mind a gyártócsarnok,
mind a parkolók és közlekedőutak zúzottkő-igénye hatalmas.
Hat év alatt összesen 281 ezer tonna zúzott követ szállítottunk, a bővítés pedig
jelenleg is zajlik, így egyelőre csak becslések vannak további igényekről. A megrendelői oldalról érdekességként könyvelhető el, hogy a tervezés és a bővítés
párhuzamosan zajlott, néha meg-megállt
a projekt, máskor pedig egyik napról
a másikra olyan gőzerővel indult meg,
hogy mind a termelést, mind a fuvarozói
kapacitást próbára tette. A szobi üzem
dolgozói és a fuvarozó alvállalkozók néha
emberfeletti teljesítménnyel tudták csak
kiszolgálni a beruházás igényeit.

For several years before setting
their expansion plans in motion in 2016,
Samsung SDI Magyarország Zrt. was
manufacturing TV sets in a single hall on
a site located outside Göd. Now, with its
prime-quality aggregates and fair business
policy, the Szob plant of Colas Északkő Kft.
has been picked as the exclusive aggregate
supplier in the initial phase of Samsung’s
expansion project.
Originally, Kalmár Kft. started installing
our products beneath the production hall,
followed by a break in the work in 2017. In
2018, DÁÉV Kft. joined in on the efforts
as the contractor responsible for building
construction, and the company has
overseen the installation of aggregates to
support the industrial floor ever since. The
most grandiose stage of the development
project took off in the same year, resulting in
50,000 square metres of production space
on a plot covering 815,000 square metres.
The sheer volume of the investment entails
an immense demand for the aggregates
necessary to build the halls, parking lots and
the local road grid.
We have delivered some 281,000 tonnes of
crushed stone in the past six years, and the
project is still in progress, leaving us with only
estimates on future requirements. A peculiar
feature of the job is that the planning and
actual expansion works have been running
simultaneously, and this has caused the
project to come to a standstill from time
to time. Then, from one day to the next,
construction roared ahead at a pace that put
both production and transport capacities
to the test. As a result, keeping up with the
demand would be unimaginable without the
devotion and flexibility of the Szob workforce
and our shipping subcontractors.
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KERÉKPÁRUTAT ÉPÍTETTÜNK
BIATORBÁGY ÉS ETYEK KÖZÖTT
2021 szeptemberében átadtuk a több mint négy kilométer hosszú szakaszt, ahol két híd kivitelezése is a feladatunk volt. A szakasz megépítését a Colas Út végezte, a hidakét pedig a Colas Közlekedésépítő.
A Biatorbágy és Etyek között létesítendő kerékpárút építésére a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel kötöttünk
szerződést, mely szerint 15 hónap állt
rendelkezésünkre – ebbe nem számít
bele a december 1. és a február 28.
közötti időszak. A munkálatok 2020 tavaszán kezdődtek meg a kiviteli tervek
elkészítésével, viszont hamar komoly

SEBESTYÉN BALÁZS
termelési főmérnök

2002. október 1. óta, vagyis 19 éve vagyok a Colas
munkavállalója. Büszke vagyok, hogy Csabdin a kollégák
rátermettségének köszönhetően rövid időn belül sikerült
megszervezni a munkákat, amihez ideális esetben jóval
több napra lenne szükség.

NAGY MÁTÉ
munkahelyi mérnök

Ötödik éve dolgozom a Colasnál, kezdetben művezetőként,
majd 2020. január 1-től már mint munkahelyi mérnök.
A projekt érdekessége, hogy a kiviteli tervek elkészítése
is a feladataink közé tartozott, ennek köszönhetően több
műszaki megoldás egyszerűsítésére is lehetőségünk nyílt.
A kihívást a tervek hatóságokkal, önkormányzatokkal és
egyéb szervezetekkel való egyeztetése, jóváhagyatása
jelenlette. Büszkeséggel tölt el, hogy eddig még csak pozitív visszajelzést kaptam az arra kiránduló ismerőseimtől.

akadályokba ütköztünk, a tervezett
nyomvonal ugyanis több platánfa kivágásával járt volna. A helyi Családfasor és
más civil szervezetek nem támogatták a
kivágásukat, hiszen céljuk Közép-Európa
leghosszabb egybefüggő platánfasorának létrehozása. Elérték, hogy a NIF Zrt.
pótkisajátítást folytasson le, ezáltal megváltozzon a kerékpárút eredeti vonalvezetése – az új nyomvonal már nem veszélyeztette a platánfákat.
A tervek végül csak 2020 év végére készültek el, így a kivitelezésre szánt 11-12
hónap helyett csak 6-7 hónap maradt.
Emellett a vízjogi engedély megszerzése
is fejtörést okozott, ami a műtárgyak elkészítését nagyban befolyásolta. Végül
2021 májusára megkaptuk az engedélyt,
így négy hónap alatt kellett a szerződésben foglalt hidakat elkészíteni.
Az összesen 4421 méter hosszú, önállóan vezetett, kétirányú kerékpárútszakasz
Biatorbágyon a Rákóczi utcától indul és
a 8106 jelű úttal párhuzamosan haladva
éri el Etyek települését, ahol egy településkapu kivitelezése is része volt a projektnek. A szakasz érdekessége, hogy
300 méteren mezőgazdasági útként
funkcionál, itt a 3,3 méter helyett 3,5
méter széles a burkolat.
A kerékpárút keresztezi a Benta-pata-

kot és a Széleslyuki-mellékág nevű vízfolyást két helyen. A Benta-patak hídja
kéttámaszú híd, szabadnyílása 18 méter,
monolit vasbeton pályalemezzel együtt
dolgozó előre gyártott (FPT) vasbeton
tartó felszerkezetű műtárgy, melynek
alapozása CFA fúrt cölöpözéssel készült.
A felszerkezet hossza 19,8 méter, teljes
szélessége 4,5 méter. A mederburkolási
munkálatok ideje alatt a patakot 1 méter
átmérőjű, 30 méter hosszú csőben kellett átvezetnünk.
A Széleslyuki-patak hídja kéttámaszú híd,
szabadnyílása 7 méter, monolit vasbeton
pályalemezzel együtt dolgozó előre gyártott (FPT) vasbeton tartó felszerkezetű
műtárgy, síkalapozással. A felszerkezet
hossza 8,2 méter, teljes szélessége 4,5
méter. A mederburkolás idején egy 40
centiméter átmérőjű csőben vezettük át
a patakot – ennek lényegesen kisebb a
vízhozama.
A munkálatok 2021 tavaszán nagy erőkkel indultak meg az akkorra már elfogadott kiviteli tervek alapján. A kedvező
időjárási körülményeknek és a jól megszervezett munkafolyamatoknak köszönhetően 2021 szeptember végén átadtuk
a kerékpárutat. A munkát egy másik szerződés keretében Etyek és Tordas között
folytatjuk majd.

FŐBB MENNYISÉGEK:

TÖLTÉSÉPÍTÉS

ASZFALT

MECHANIKAI STABILIZÁCIÓ
BEÉPÍTÉSE M45

MONOLIT SZEGÉLY
ÉPÍTÉSE

5445 m3
3135 m³

2830 t
8795 m
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COLAS DELIVERS BIATORBÁGYETYEK BICYCLE ROAD

Work on the bicycle road between
Biatorbágy and Etyek began in the
spring of 2020 with the drawing up the
construction designs, but we instantly
ran into complications, as the original
design would have meant cutting down a
number of sycamore trees. This met with
strong resistance from a group of local
NGOs devoted to creating Central Europe’s
longest unbroken row of sycamores, and
who ultimately persuaded the National
Infrastructure Development Agency to
conduct additional expropriations and alter
the original plans to avoid harming the trees.
This delay in the design process reduced
the available project-completion window
from 11-12 months to 6-7 months. To
make matters worse, we also ran into some
trouble with obtaining the water rights
implementation permit, which impacted

VARGA KORNÉL

the construction of engineering structures.

művezető

four months remained in which to build the

By the time the permit was issued, only
bridges stipulated in the contract.
The two-way bicycle road is 4,421 metres

2021. márciusa óta dolgozom a Colasnál,
művezető munkakörben. A projekttel a cél
a Közép-Magyarországi régió közlekedésfejlesztése.

in length and crosses watercourses at two
locations. The single-span bridge over the
Benta Creek has a span of 18 m, while the
superstructure is 19.8 m long 4.5 m wide.
The bridge crossing the Széleslyuki Stream,
similar in design and width, has a span of 7
m with an 8.2-m-long superstructure.
Just in the nick of time, we were able to
mobilise plenty of resources to kick off works
based on the approved designs in the spring

BÉCSI BALÁZS

of 2021. Owing to highly favourable weather

építésvezető

conditions and some fantastic organisation
of work processes, we managed to deliver
the bicycle road in late September 2021.

Tizenkét éve dolgozom a Colasnál. Kezdetben munkahelyi mérnökként, majd aszfaltos
művezetőként, 2018 óta pedig építésvezetőként. A kivitelezés nehézségekkel indult,
mert egy helyi platánfasor miatt áttervezésre kellett, hogy sor kerüljön, ami még pótkisajátítással is járt. Majd következő kihívásként a vízjogi engedély megszerzésével gyűlt
meg a bajunk, ami veszélyeztette a kivitelezés határidőre történő befejezését. Az utolsó
pillanatig kérdéses volt, hogy sikerül-e befejezni a határidőre, de kiválóan dolgozó kollegáknak és a jó szervezésnek köszönhetően át sikerült adnunk időben a kerékpárutat.

While Colas Út was in charge of the overall
construction project, Colas Közlekedésépítő
oversaw the bridgeworks. Under a separate
contract, we will continue works on an
adjacent section of the same road between
Etyek and Tordas.
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KOMPLEX
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
RENDSZER FEJLESZTÉSE
A Sajó–Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás területén összetett feladata van a Colas Alterrának.

A Sajó–Bódva Völgye és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás feladata az összehangolt fejlesztés
a társult önkormányzatok közigazgatási
területén, közös programok kialakítása
abból a célból, hogy a környéken korszerű, EU-konform regionális hulladékgazdálkodási rendszert alakítsanak ki. Célja
továbbá, hogy elősegítse a térségben a
felhagyott korszerűtlen és illegális hulladéklerakók felszámolását. A társuláshoz
jelenleg 127 önkormányzat tartozik.
Hosszadalmas előkészítés, a pályázati
felhívás többszöri módosítása, 2019ben kötött feltételes szerződés és az
erőforrások bővítésére való várakozás
után a komplex felújításról szóló szerződésünk 2020. június 8-án lépett életbe,
melynek értelmében a mi feladatunk az
engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése is.
A projekt során korszerűsítjük a dolgozók
szociális épületét. A meglévő épület átalakításával D tisztasági fokozatú fekete-fehér öltözőt, zuhanyzót alakítunk ki
a 130 fő ellátására. A felújításon túl kicseréljük a teljes légtechnikai rendszert,
ami az ilyen típusú öltözők nélkülözhetetlen része a magas páratartalom miatt.
A szervezet 30 fős, 370 négyzetméteres irodaépületét is teljesen felújítjuk,
21. századi körülményeket biztosítva a
dolgozók részére: ez magában foglalja
az összes külső és belső burkolatot, az
elektromos hálózatot, a fűtési rendszer
felújítását, valamint légkondicionált

irodák kialakítását. Elvégezzük a telep
belső üzemanyagtöltő állomásának fejlesztését. A két tíz köbméteres üzemanyag-tárolóval és két különálló kútfejjel
lényegesen gyorsabban lehet majd a járműveket megtankolni. Építünk egy 4800
négyzetméteres, D teherbírású, térkő
burkolatú parkoló területet a hulladék elszállítását végző járművek részére a korábbi zúzott köves parkoló átalakításával.
A beruházás lakossági szempontból lényeges része, hogy a kommunális hulladékot válogató MBH gépsort és épületet
továbbfejlesztjük. A lakosság helytelen
hulladékgyűjtési szokása miatt jelenleg
csak az egyik technológiai sor üzemel.
A projekt során megvalósul a használaton kívüli technológiai sor fejlesztése,
beépítünk egy 130 kW-os aprítóberendezést és egy síkszitát számos szállítószalaggal. Az előaprított, téli tüzelőanyag
hamujától mentesített kommunális
hulladék így már feldolgozhatóvá válik
mindkét soron, némi szelektálási lehetőséggel a hulladék összetételének függvényében. Az új gépegységek csak részben
fértek el a meglévő csarnokba, így annak
bővítését is el kellett végeznünk.
A legvégére hagyott projektelem a kb.
600 négyzetméteres, 8 méter hasznos belmagasságú RDF- (erőművi fűtőanyag) tároló csarnok. Itt tárolják majd
a kommunális hulladékból kiválogatott
műanyag chipset, hogy az ne ázzon és
a széllel se távozzon a szomszéd domboldalra, hanem várja meg minél nagyobb
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fűtőértékkel, alacsonyabb víztartalommal az erőműbe szállítást.
A projekt legnagyobb kihívása a 2018.
évi vállalási árak, valamint a nem megfelelő körültekintéssel kiírt pályázat
műszaki hibáinak helyretétele úgy, hogy
még a szerződéses határidőre befejezzük a létesítményt. Szerencsére az ös�szes akadály elhárulni látszik, így hamarosan sor kerül a próbaüzemre.

A PROJEKT CÉLJA A KORSZERŰTLEN ÉS
ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓK FELSZÁMOLÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE IS.

COMPLEX WASTE MANAGEMENT
SYSTEM UNDERGOES DEVELOPMENT
The waste management cooperative formed by
local governments in the Sajó-Bódva Valley region has
been called to action to coordinate development schemes
for the area and to launch joint programmes to set up
a modern, EU-conform waste management system. In
addition, the organisation has been tasked with facilitating
the re-cultivation of abandoned, outdated or illegal waste
disposal sites. So far, a total of 127 local governments have
joined the initiative.
After a lengthy preparation phase, which included resolving
multiple amendments to the call for tenders and finalising a
provisional agreement signed in 2019 – all while waiting for
more resources from the client – our contract to undertake
the complex renovation project entered into force on 8
June 2020. Crucially, drawing up the permit designs and
construction designs was also included in our scope.
As for actual construction works, we were to remodel
the employees’ social building and the organisation’s
370-square-metre office building. We were also tasked with
upgrading the internal on-site filling station and building a
block-paved 4,800-square-metre parking lot for garbage
trucks.
Most importantly for local residents, the project also covers
the improvement of the mechanical biological treatment
(MBT) system and the building used for sorting communal
waste. Due to inappropriate waste collection practices, only
one of the equipment groups is operational at the moment,
while the other awaits modernisation. Since the size of the
existing hall is insufficient for housing the new units, the job
also entails an extension of the building.
The project had some tricky challenges in store for us: while
working with 2018 prices, we were required to fix technical
glitches in the tender that lacked proper foresight, while
also keeping an eye on the deadline. Fortunately, our teams
managed to overcome all of these issues, thereby allowing
trial runs to commence in the near future.

36

PORTRÉK
fotó: Nagy Balázs

Munkatársaink
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Magyarország vezető felsőoktatási intézménye a műszaki oktatásban.
A hazai technikai szakoktatás és így a Műegyetem története is a 18. századig nyúlik
vissza. Az évszázadok alatt sok minden
történt az egyetem falai között, hatással
volt rá a történelem, jó hírnevét megőrizve azonban a mai napig sok tehetséges
mérnökhallgató kerül ki a munkaerőpiacra.
Munkatársaink rovatunkban ezúttal olyan
kollégáinkat mutatjuk be, akik a BME-n
folytatták tanulmányaikat és az ott megszerzett tudásnak köszönhetően kiválóan
boldogulnak a munka világában, és sikeres
tagjai a Colas csapatának.
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Fazekas Máté

Műszaki asszisztens
Colas Út

2018-ban végeztem a BME Építőmérnöki Karán, azon belül is infrastruktúraépítőmérnöki ágazaton. Ezt követően még
rövid ideig az építőiparon kívül dolgoztam,
majd 2020 áprilisában kezdtem a Colas Út
Zrt.-nél Tóth Sándor vezérigazgató úr műszaki asszisztenseként. Ez a pozíció szakmába vágó volt számomra, ezenfelül pedig
lehetőséget biztosított, hogy beletanuljak
a nagyvállalati kultúrába és részlegesen
az igazgatósági folyamatokat is átláthassam. 2021-ben már elkezdtem segíteni a
Keleti Területi Igazgatóság munkáját mint
munkahelyi mérnök, 2022-től pedig várhatóan – pozícióváltást követően – teljes
mértékben itt folytatom pályafutásomat
és segítem a kivitelezési munkálatokat.
Az építőmérnöki karon számtalan lehetőség van arra, hogy az ember akár szakmai,
akár szabadidős tevékenységeken vegyen
részt. Több kollégámat már az egyetemről
is ismertem. Ezek a csoportok azok, amikből véleményem szerint később rengeteget lehet profitálni és bármilyen felmerülő
kérdés esetén „van hova nyúlni”, van kitől
kérdezni.
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Nyiri Szabolcs
Technológiai igazgató
Colas Hungária

2002-ben végeztem a BME-n építőmérnöki szakon, út- és vasútépítés
szakirányon. 2004–2008 között már dolgoztam a Colasnál, büszkeséggel töltött
el, hogy a Bécsi úti labor felépítésénél
gyakorlatilag végig ott voltam. 2018 áprilisa óta vagyok újra a cégcsoport tagja,
amikor is nagy lelkesedéssel és örömmel
fogadtam el a technológiai igazgató pozíciót. Augusztusban az a megtiszteltetés
ért, hogy a jelenlegi pozícióm mellé megkaptam a közép-európai regionális technológiai igazgatói kinevezést. Az egyetemen
PhD-hallgatóként kezdtem az életem, és
utána rögtön az útépítési technológia és
laboratórium felé fordultam. Ezt követően
a magasépítésben is kellett kamatoztatni
a tudásom a változatos kihívásokat jelentő
ÉMI-s feladataimnak köszönhetően. Bár
úgy éreztük, hogy csak felesleges elméleti tudással teletűzdelt egyetemi éveinket
éltük, a most elénk kerülő komplex és újszerű problémáknál remekül lehet építeni
az elméleti alapokra. Természetesen nem
szabad elfeledkezni az egyetemen szövődő barátságokról sem, nagyon széles körben az útépítést túlmutatóan is van kihez
fordulni.
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Éles Krisztina

Vállalkozási főmérnök
Colas Közlekedésépítő

2008-ban végeztem a BME-n okleveles építőmérnökként magasépítési szakirányon. A Colashoz 2012. január 16-án
érkeztem a nyugati hidas főmérnökségre
vállalkozási mérnökként. 2017 októberében vállalkozásvezetőnek neveztek ki, majd
2021 januárja óta a megtisztelő vállalkozási főmérnök posztot töltöm be a hidas csapatnál. A BME számomra a stabil műszaki
alapismeretek mellett a precizitást, a mérnöki szemléletmódot és a logikus, megoldásközpontú gondolkodást adta.
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Magyar Gergely
Anyaggazdálkodási előadó
Colas Északkő

2007-ben végeztem a BME Közlekedésmérnöki Karán, gépészmérnöki
szakon, építőgépész szakirányon. 2010
januárja óta dolgozom a Colas Északkő
Kft.-nél, ezt megelőzően egy hajózással
foglalkozó állami cégnél dolgoztam gépészeti munkatársként. Az egyetemi évek
kitartásra és egyszerű, ugyanakkor hatékony problémamegoldásra neveltek, továbbá jó szakmai tudást biztosítottak a
pályakezdéshez. Az emelő- és betontechnológiai gépek részletes megismerése pedig megfelelő alapul szolgált a könnyebb
munkaerőpiaci elhelyezkedésben, beleértve a Colas Északkő Kft.-t is.
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Zubor Gergő
Munkahelyi mérnök
Colas Alterra

Tavaly év elején, pontosan 2020.
január 7-én végeztem a BME Építőmérnöki
Kar út- és vasútépítési tanszékén. A diploma megszerzése után pályakezdőként az
Uvatervnél dolgoztam az úttervező irodán,
ezt követően jöttem a Colas Alterra Zrt.-hez
munkahelyi mérnök pozícióba. Még viszonylag új vagyok a cégnél, nyáron csatlakoztam a csapathoz. A karrierem szempontjából a BME megadta azt az építőmérnöki
alaptudást, amellyel megállhatom a helyem
a gyakorlatban is.
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Kifutópálya-felújítás
a luxembourgi
repülótéren
Luxembourg fontos pénzügyi központ Európában, így a reptér
megújítása, karbantartása kiemelten fontos az ország számára.
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COLAS REFURBISHING RUNWAY
AT LUXEMBOURG AIRPORT
The sole runway of Luxembourg’s
primary aerodrome (4,000 metres long and
60 metres wide) was last fully renovated in
1984. As the facility plays an essential role in
the country’s economy, it is necessary to carry
out a complete rehabilitation without further
delay.
Involving Colas as the consortium leader, the
rehabilitation project entails an investment
of EUR 150 million for the client, Lux-Airport.
The work includes structural reinforcement
of the shoulders, a new drainage system, and
the replacement of existing lights with 1,500
LEDs that will save energy and reduce CO2
emissions.
Colas

is

performing

the

earthworks,

asphalt paving and other duties, including
interventions on drainage and utility networks.
In order to limit the project’s impact on regular

A luxembourgi repülőtér egyetlen 4000
méter hosszú és 60 méter széles kifutópályája 1984 óta nem volt teljes körűen
felújítva, ez azonban napjainkra szükségszerűvé vált, mivel a repülőtér fontos
szerepet játszik az ország gazdaságában.
A kifutópálya felújításán dolgozik a Colas
egyik leányvállalata is. A lux-Airport számára a projekt összesen 150 millió eurós
beruházást jelent. Ez magában foglalja
az útpadka szerkezetének megerősítését,
új vízelvezető rendszer létrehozását és a
meglévő lámpák 1500 LED-re való cserélését, ezzel energiát megtakarítva és a
szén-dioxid-kibocsátást csökkentve.
Többek között a Colas végzi a földmunkákat, az aszfaltozást, valamint a vízelvezetés és a közműhálózatok kivitelezését.
Annak érdekében, hogy a munkavégzés

ne korlátozza a rendszeres légi forgalmat,
a munkálatok főként éjszaka, 23 és 6 óra
között zajlanak. Az igazi kihívás, hogy a
csapatoknak minden reggel tökéletes
üzemállapotban kell átadniuk a kifutót,
hogy a légi forgalom biztonságosan megindulhasson.
A tervek szerint a munkák két szakaszban zajlanak majd 2022 év végéig. Ös�szességében több mint 300 embert mozgósítanak a projekt csúcspontján.
„A projekt a beruházó lux-Airport és a
többi tapasztalt kivitelező cég integrált
konzorciumával támasztott dinamikus
partnerségnek köszönhetően lehetővé
teszi Luxemburg számára, hogy nagyon
rövid időn belül profitáljon a felújított
kifutóból” – emelte ki a projektvezető,
Stéphane Brondino.

air traffic, the work is being carried out mainly
at night, between 11 p.m. and 6 a.m. This is
a real challenge for the teams: every morning
they have to hand over the runway to the
customer in perfect operating condition so
that air traffic can start back up safely.
Spread over two stages, the work is slated to
last until the end of 2022. In all, more than
300 people will be mobilised at the peak of
the project.
“Backed by a dynamic partnership with
lux-Airport and an integrated consortium
of experienced companies, the project will
allow Luxembourg to benefit from the fully
refurbished runway that the country needs,
and in a very short amount of time,” says
project manager Stéphane Brondino.
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TALÁLKOZÁSI PONT:

Luxembourg
A világ egyetlen nagyhercegségének fővárosa
a római korban még csak két utcácskából állt,
ma pedig már Európa egyik virágzó központja.

A világ egyik legkisebb országa, mégis
nagy európai pénzügyi és üzleti központként tartják számon. Ez Luxemburg, ahol
fontos szerepe van a légi közlekedésnek,
hiszen központi fekvésének köszönhetően az ország jelentős logisztikai központ,
ennek centruma a Luxembourgi Nemzetközi Repülőtér, ahol a Colas jelenleg is
dolgozik a kifutópálya felújításán.
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LUXEMBOURG

infógrafika

KEVESEBB, MINT

3 000 km

SZILÁRD ÚTBURKOLATTAL
ELLÁTOTT ÚT

DIEKIRCH

EBBŐL MINDÖSSZE
ALAPÍTÁS ÉVE

152 km

1815

AUTÓPÁLYA

TERÜLET

A REPÜLŐTÉR ÉVES FORGALMA

2 586 km2
Luxemburg a világ egyetlen nagyhercegsége, az állam nevét magyarul
Luxemburgnak, a fővárosáét pedig Luxembourgnak írjuk. Ez a legnagyobb európai miniállam, 1815-ben jött létre a bécsi
konferencia határozata által. Luxemburg
Belgiummal és Hollandiával együtt alkotja a Benelux államokat. Ez az az ország,
ahol a világon először tették ingyenessé a
tömegközlekedést a lakosok és a turisták
számára egyaránt 2020-ban.
Luxemburgban 2017-ben kezdődtek meg
az első villamospálya-építési munkálatok, amelyek még jelenleg is zajlanak. Mivel a miniállam területe mindössze 2586
négyzetkilométer, nem nehéz az ország

GREVENMACHER

LUXEMBOURG

1 446 354 fő

2020-BAN

egyik pontjából a másikba eljutni. Az országban kicsivel kevesebb, mint 3000
kilométernyi szilárd útburkolattal ellátott
út van, ebből mindössze 152 kilométer
autópálya.
A légi közlekedést tekintve a luxembourgi
repülőtér az ország egyetlen nemzetközi
repülőtere, amelynek éves utasforgalma
2020-ban 1 446 354 fő volt. A repülőtér
1945-ben nyílt meg és mindössze 6 kilométerre van a fővárostól.
Luxemburgról elmondható, hogy igen
magas az infrastruktúra fejlettsége, ez
párosul a jó földrajzi adottságokkal, ami
igazán vonzóvá teszi az országot az oda
látogató turisták számára.

MEETING POINT: LUXEMBOURG
Luxembourg, one of the world’s
smallest nations and Europe’s largest
microstate, is one of Europe’s primary
business and financial centres. Air
transport is immensely important for
Luxembourg, as the country functions
as a key logistics hub on account of its
geographical location. Serving this sector
is the Luxembourg International Airport,
where Colas is currently working on
overhauling the runway.
Luxembourg
regained
independence
following the 1815 Congress of Vienna
to become the world’s only grand duchy.
Since then, Luxembourg, Belgium and
the Netherlands have been collectively
known as the ‘Benelux’ states. Notably,
Luxembourg became the first nation
in 2020 to introduce no-charge public
transportation for local residents and
visitors alike.
Works on the country’s first modern tram
line began only in 2017, and the related
infrastructure is still under development.
Since the country’s total area is only 2,586
square kilometres, getting from point A
to point B is not particularly complicated:
there are just 152 km of motorway, while
the total length of hard-paved roads is less
than 3,000 km.
As far as air transport is concerned,
Luxembourg Airport is the grand duchy’s
sole international airport. The facility,
located just 6 km from the capital of
Luxembourg City, opened in 1945. It
handled 1.45 million passengers in 2020.
Without a doubt, the country is
characterised by a highly developed
transport infrastructure that complements
its geographic location to the benefit of
both businesses and holidaymakers.
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TECHNOLÓGIA ÉS GÉPÉSZET
szöveg: Dudás István
fotó: Gépészet

A VÁLTOZÓ GÉPÉSZET

SZEREPE A VÁLTOZÓ VILÁGBAN
Korábban már górcső alá vettük a gépészet három évtizedes múltját, ezúttal pedig a jövőről, fejlődési lehetőségekről és legnagyobb
beruházásainkról esik szó.
Minden változik körülöttünk, sikerességünk pedig az ezen változásokra történő
gyors és hatékony reagálásban rejlik.
Jelenleg az egészségügyi helyzet, a klímaválság, az emelkedő energiaárak és a
munkaerőhiány jelentik a legnagyobb kihívást számunkra, ám eddigi eredményeink
alapján az látszik, hogy megfelelő úton járunk, és érdemes folytatni a megkezdett
építkezést.
Amikor a gépészetről beszélünk, érdemes azt csoportosítani három különböző
tevékenységi forma szerint mobil építőipari gépekre (homlokrakodók, finiserek,
hengerek, kotrók), ipari létesítményekre
(aszfaltkeverők, betonüzemek, emulzióüzem) és bányászati termelőeszközökre
– ezt egészíti ki az ingatlanok csoportja.

Jelenleg az ezen eszközök üzemeltetésére fordított költségünk meghaladja a
9,7 milliárd forintot, a beruházások pedig
további 4 milliárd forintot. Ez azt jelenti,
hogy a cégcsoport árbevételének 10 százaléka a gépészet által kezelt költség (a
Colas globális átlaga 17 százalék). Ez hatalmas felelősséget jelent számunkra, ami
további fejlesztésekre, optimalizációkra
sarkall minket. Feladatunk, hogy minden
üzemeltetésre, beruházásra fordított forint megtérüljön, ezzel emelve projektjeink
színvonalát, és versenyképesebbé téve
termelési tevékenységeinket.
Ha nem gépcsoportokban határozzuk meg
a feladatokat, akkor az eszközgazdálkodásról (beruházás, kiruházás), az eszközök
biztonságos üzemeltetésének biztosításáról, és a környezetvédelmi elvárásoknak és
folyamatos fejlesztésének történő megfelelésről beszélhetünk. A beruházások tervezésében, megvalósításában nagy változások történtek az elmúlt évben, és még
több feladat áll előttünk. A beszerzéseink
nemzetközi térbe emelése tárgyalási pozícióinkat is megerősítette, bár ezáltal több
ponton veszítettünk a rugalmasságunkból.
A fentiek miatt egy sokkal pontosabb és
jobban átgondolt beruházási stratégiára van szükségünk. Mindeközben a kihasználtságunkra is nagy hangsúlyt kell
fektetnünk, hiszen ez adja a tervezésünk
alapját. Gépkihasználtság (TUM) alapján
(67%) a Colas legjobbjai közt vagyunk.
Ha globálisan 1 százalékkal tudjuk emelni a gépkihasználtságot, az éves szinten
35 millió euró extraprofitot jelent. Tulajdonosi akaratnak megfelelően országokon átívelő eszközgazdálkodást kell elérnünk, ami azt jelenti, hogy gazdaságilag
értelmezhető esetekben megosztjuk

egymással eszközeinket. Ezt fogja erősíteni a OneEquipment és a OnePlant projekt is, amibe a már sikeresen működő
OneQuarry projekt után kezdünk.

Főbb idén végbemenő beruházásunk
Töltéstava, aszfaltkeverő fejlesztése:
A jövőbeli igények kiszolgálása érdekében
esedékessé vált az aszfaltkeverő üzem
kapacitásának bővítése.
Ezzel a beruházással a töltéstavai üzem
gyártási kapacitása a jelenlegi 120 tonna/
óráról 240 tonna/órára nő. A beruházás
teljes összköltsége 700 000 euró. A fejlesztés során kicseréljük a meleg elevátort, a rostát, a melegbunkert és a keverő
szekciót. 2022 tavaszán már az új üzemmel indul meg a termelés.

Gyöngyös,

emulzióüzem

fejlesztése:

A fejlesztés az elavult berendezések és
a hatékonyabb gyártástechnológia miatt
vált esedékessé, ez három fázisban valósult meg. Első fázisban telepítettünk 5
darab fekvő Promad emulziótartályt, ezt
követte 3 darab álló AMMANN bitumentartály, majd pedig harmadik fázisként
egy Fayat technológiai hőcserélő berendezés, ami a gyártáshoz szükséges vizet
a bitumen hőjét felhasználva melegíti fel.
Természetesen ezen rendszerek összehangolt működéséhez új vezérlőrendszer
kiépítése is elengedhetetlen volt. A projekt
teljes költségvetése 250 000 euró, ez a
fejlesztés még 2021-ben befejeződik.

Kiskunfélegyháza,
aszfaltkeverő fejlesztése:
A térségben várható útépítési munkákhoz kapcsolódóan a kiskunfélegyházi
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aszfaltkeverő üzem modernizációja is
aktuálissá vált, a projekt költsége várhatóan 350 000 euró. Ennek keretében a
jelenlegi hőközlőolajos bitumentartályokat
lecseréljük, és a helyükre 2 darab modern, elektromos fűtésű AMMANN tartály
kerül. Ehhez kapcsolódóan az aszfaltkeverő üzem vezérlését is a mai kor színvonalához igazítjuk, így 2022 tavaszán már
ezekkel a fejlesztésekkel indulhat meg az
aszfaltgyártás.

Új munkagépek:
Szeptemberben munkába állt két darab
BOMAG BW 174-es aszfalthenger, október óta a flottát erősíti két darab Bobcat
S530 T5-ös csúszókormányzású rakodó,
de idén még érkezik két Vögele finiser
(egyik teljes 3D vezérlés kiépítéssel), két
HAMM HD 12-es henger, két tréler és egy
CAT 140 AWD gréder.
Ezenfelül természetesen aktiváljuk a
tállyai nagy beruházásunkat, budaörsi
telephelyünk fejlesztése és a központi betonlabor kialakítása pedig befejezett projektnek tekinthető. Mindemellett 1 millió
euró értékben értékesítettünk nem használt vagy kevésbé kihasznált eszközöket,
telephelyeket, melyeknél figyelembe vettük az „Egy Colas” szemléletet. Az eddig
elért eredmények további fejlesztésekre
buzdítanak minket. Jövőre a mobilgépek
és gyártótelepek kapcsán egy új gépészeti szervezettel, és munkaszervezéssel
jelentkezünk.

Szervezeti változás a gépészeten
A gépészet felé támasztott elvárás a hatékonyság növelése. Ennek a módja a feladatok és a felmerülő problémák központilag,
specializált részlegek általi megoldása.
Továbbá a tevékenységek mélyebb elemzése, és az erősebb kontroll. Ezért 2022
januárjától a korábbi terület alapú felelősséget felváltja a feladat alapú felosztás. Az
alábbiakban taglalt változások jellemzően
a kivitelezési terület gépészeti tevékenységét érinti.
Az előbbiekben már leírt hat fő irányt kü-

lönböztetünk meg a gépészeten belül.
Az egyik a munkagépek üzemeltetése,
karbantartása és ehhez kapcsolódóan
a logisztikai feladatok ellátása, amihez
létrehozunk egy diszpécserszolgálatot
(eszközgazdálkodási feladatkörrel), ami
a munkagépek, a trélerek, az üzemanyagos és az önrakós teherautók irányítását
végzi.Másik fő irány az ipari létesítmények üzemeltetése, ennek a csapatnak
a feladata az aszfalt-, és betonkeverő
telepek és az emulzióüzem karbantartása, fejlesztése. Az elmúlt években jelentős
ingatlanoptimalizációt valósítottunk meg,
megváltunk az inaktív, nem használt telephelyektől, viszont a munka ezen a területen
sem állhat meg. A meglévő ingatlanállomány üzemeltetéséért egy központi irányító
szervet alakítunk ki. A cél, hogy minden
dolgozónak a lehető legjobb körülményeket tudjuk biztosítani a munkavégzéshez.
Az ingatlanok és az energetika kéz a kézben járó terület, ezért 2022-től is folytatjuk az energiahatékonyság-növelő és
karbonlábnyom-csökkentő fejlesztéseket,
legyen ez akár napelem telepítés, LED világításkorszerűsítés stb.
A flottaüzemeltetést sikeresen centralizáltuk, de ezen a területen is vannak még
fejlesztési potenciálok, amiket a jövőben
természetesen meg fogunk valósítani.
A hatékonyságnövelés, profitabilitás eléréséhez elengedhetetlen a folyamatos
nyomonkövetés. A már magas színvonalon
működő kontrollingcsapat a beruházási
számok összegzése, riportálása mellett
egyre több elemzést fog végezni, ami nagyban segíti a munkánkat és önkontroll is.
Végül, de nem utolsósorban a központi gépészeten kiemelt szerepet kap az új innovációs részleg, akik felkutatják, elemzik,
tesztelik és végül bevezetik az új gépészeti és energetikai technológiákat, fejlesztéseket, ezzel elősegítve a hatékonyságunk
növelését. Nehéz év előtt állunk, ezért
kérek minden kedves kollégát, hogy munkájukkal, türelmükkel és proaktív javaslataikkal, észrevételeikkel támogassák a
gépészetet az átalakulásban.

CHANGING EQUIPMENT MANAGEMENT
IN A CHANGING WORLD
We are experiencing a whirlwind of change,
and our success depends on reacting quickly
and efficiently to altered circumstances. At the
moment, the pandemic, climate change, soaring
energy prices and a labour shortage represent the
greatest challenges we are forced to overcome.
Nevertheless, our results have shown that we
are on the right path, and we aim to hold a steady
course.
When talking equipment, we need to consider
three distinct categories in accordance with activity
types: mobile construction machinery (wheeled
loaders, pavers, compactors and excavators),
industrial plants (asphalt mixing, concrete batching
and emulsion plants) and mining equipment –
complemented by real estate assets. Nowadays,
costs associated with operating the above assets
exceed HUF 9.7 billion, with additional investments
worth over HUF 4 billion. If we are to guarantee
our success while maintaining a high standard of
delivery, we need to ensure returns on every forint
spent on operations and investments.
We also have duties related to asset management
(investment and divestment), ensuring the
safe operation of assets, and compliance with
environmental requirements and continuous
development. In terms of planning and realising
investments, we have seen major changes in the
past years, and even greater challenges lie ahead
of us. Taking purchasing to the international level
has made our positions stronger when it comes
to negotiations, but we have had to compromise
our flexibility to a certain extent. Consequently,
we need a much more thorough and accurate
investment strategy. Meanwhile, we have place
great emphasis on utilisation rates, as this is one
of the key inputs for planning. Considering our 67%
total utilisation rate for machinery, we are among
the best within the Colas Group. In line with what
our proprietors expect, we must implement a
cross-border asset management approach –
meaning that we are to share pieces of equipment
with each other if economically reasonable.
In 2021, we have put the finishing touches
to multiple high-value investment schemes:
developments on our Töltéstava and
Kiskunfélegyháza asphalt-mixing sites and the
Gyöngyös emulsion plant are coming to a close,
while we have also obtained new machines.
Moreover, we are to commission our major
investment in Tállya, and we have already wrapped
up works at our Budaörs premises and the central
concrete laboratory. At the same time, we have
gained about EUR 1 million by selling off unused
or hardly used equipment and sites, all within the
purview of a “One Colas” approach.
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A TECHNOLÓGIAI IGAZGATÓSÁG

2021-ES ÉVE
A Colas technológiai megítélése továbbra is pozitív itthon és Európában egyaránt. Ebben az évben is arra törekedtünk, hogy a nehéz, változó társadalmigazdasági környezethez igazodva tovább javítsuk pozíciónkat.

A gyorsan változó és a COVID árnyékában
extrém helyzeteket is produkáló piaci viszonyok között csak minőségi és hatékony
szolgáltatásokkal lehet versenyezni. Az
európai és a hazai építőipari piacon jelenleg csak azok a vállalatok lehetnek versenyképesek – akár rövid távon is –, akik
képesek (emberi és tárgyi) erőforrásaikkal
hatékonyan és fenntartható módon gazdálkodni. Ebben a vonatkozásban a Colas
csoport és a hazai kivitelezési munkák
egyik nagy minőségi bázisa a Technológiai
Igazgatóság szervezete laboratóriumi és
technológiai szolgáltatásaival.
Stratégiai szempontból lefontosabb nagymunkáink (pl. M4, M30, Jászberényi elkerülő, 83. sz. főút stb.) mellett kiemelt
feladat számunkra, hogy a kisebb projektekre is odaérjünk. Európában és a Colas
nemzetközi gyakorlatában mára teljesen
bevett gyakorlat a labor és a technológiai
támogatás megbízható jelenléte a kisebb
projekteken is. Igyekszünk ezen elvárásoknak is megfelelni, annál is inkább, hiszen láthatóan ezek a kismunkák (pl. ROP

és hasonló útfelújítások, kerékpárutak,
reptér, közlekedési csomópontok, városi
munkák stb.) a cégcsoportos bevételek
egyre nagyobb hányadát jelentik. A NIF
saját mérnöki tevékenységének növekedése és az általa végzett műszaki ellenőri
feladatok követelményei is szükségessé
tették technológusi jelenlétünk erősítését
az érintett projekteken. Az elmúlt évekhez
képest jóval nagyobb szakmai jelenlét
egyben nagyobb terhet is jelentett, amelyet csak megfontolt szervezéssel, illetve
bővítéssel tudtunk orvosolni.
Laboratóriumi szervezeti egységeink
újraakkreditálási folyamatában is az
adaptív bővítés a meghatározó: keleti
és nyugati laboregységeink esetében a
területek rugalmas racionalizálása és
szakmai megfelelősége a legelső szempont, a Központi Laboratórium esetében
pedig az újabb és hatékonyabb vizsgálatok fejlesztési célú bevezetése mellett
létrehoztunk egy új betonvizsgálatokra
specializált laboregységet Budaörsön.
Kalibráló laborunk idén kiemelkedően

teljesít, megrendelésállománya kb. 25
százalékkal növekedett, itt is inkább a
kapacitáshiány és a túlterheltség okoz
nehézségeket. Szakmai értékelésünkhöz
remek adalékot ad, hogy mind az anyavállalati megítélés, mind a cégcsoport operatív területei és külső partnereink vis�szajelzései is nagyon pozitívak. A Központi
Laboratórium szerepének átalakulása is
a nemzetközi trendeket követi, munkáink
egyre nagyobb mértékben kapcsolódnak
a projektek előkészítéséhez és minőségbiztosításához, valamint a közép-európai
vizsgálati igényekhez. Az anyavállalaton
belül a tudományos-technológiai campus
(CST) szerepe megváltozott: erősebb a fókusz a kutatás-fejlesztési tevékenységen,
és tudatos iránymutatás szerint már nem
végzik el azokat a vizsgálatokat, amelyeket a világban máshol is el tudnak végezni.
Ezek a folyamatok tovább erősítik a budapesti központi labor európai laboratóriumi szerepét és jelentőségét. Szakmailag
büszkék lehetünk a nemzetközi környezetben elért teljesítményünkre: svájci, belga,
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cseh, dubaji partnereink részére végzett
szakvéleményezési feladatokra, bitumenés aszfaltmechanikai vizsgálatainkra.
Nem sokan végeznek ilyen széles területre
kiterjedően szakértői feladatokat Magyarországon. A CST kutatásokhoz is igazodva
„megerősítették” ipari kutatási feladatainkat, amelyek folyamatos felügyeletet kapnak az anyavállalati „Research Boardon”
keresztül, amelynek vezetője a Colas SA
vezérigazgatója, Fréderic Gardes. Célkitűzésünk, hogy Budapesten is olyan kutatásokat szeretnénk végezni, amelyek
illeszkednek a CST-fejlesztésekhez, illetve
összhangban vannak a cégcsoport szintű
operatív igényekkel. A nemzetközi trendekhez is igazodva ilyen témák a keverési
hőmérséklet-csökkentés, a bitumenhabosítás, a különböző teljesítményfokozó
adalékszerek használata, illetve a projekttervezés és -előkészítés támogatása is (pl.
geotechnikai vizsgálatok, KUAB dinamikus

teherbírásmérés stb.). A geotechnikai területen jó példa, hogy a CST-ben magasabb
szintű irányítással egy külön geotechnikai
igazgatóság alakult Niculai Droniuc vezetésével, amelynek eredményeként egy
világszinten is mértékadó szaktudás kezd
formálódni, amely megjelenik Közép-Európában is Jozef Jurko vezetésével.
Összegezve a hazai és európai változásokat, elmondhatjuk, hogy a Colas technológiai megítélése továbbra is pozitív
és a legmagasabb szinten van itthon és
Európában egyaránt. Arra törekszünk,
hogy költségeinket minimalizálva, a nehéz, változó társadalmi-gazdasági környezethez igazodva, a minőség javításával és
az új technológiák szélesebb körű felhasználásával a Colas tovább őrizze és javítsa
pozícióit. Ezen célok eléréséhez biztosítékot jelenthet a csapatmunka és a Colas
Technológiai Igazgatóságának kiváló munkatársai.

kuab felmérések a hazai
közúthálózaton Colas projekteken:
kuab felmérések összesítője

2021

levizsgált szakasz (db)

66

szakaszok összhossza (km)

132

mérési pontok száma (db)

5260

TECHNOLOGY DIRECTORATE:
2021 IN RETROSPECT
In the context of radically altered
circumstances and extreme challenges
brought on by the COVID crisis, it is vital
to offer efficient solutions and first-rate
quality services to stay ahead of the pack.
As a provider of technology services and
laboratory solutions, our Technology
Directorate remains one of the key players
both within the Colas Group and on the
Hungarian construction market in general.
In addition to major projects of strategic
importance (M4, M30, Jászberény bypass,
main road 83, etc.), the Directorate is also
required to concentrate on a multitude of
smaller-scale tasks. As far as European
markets and the international Colas Group
are concerned, it has become common
practice to ensure reliable laboratory and
technology support for smaller projects.
We are especially keen to meet such
expectations, as smaller jobs (regional road
renovations, bike paths, airport pavements,
interchanges or urban projects, to name just
a few) are responsible for a growing share of
the Group’s income.
Overwhelmingly positive feedback from our
parent company, the Group’s operational
departments and external partners does
much to reinforce our good professional
reputation. At the same time, a refocussing
of the Central Laboratory’s role is also clearly
in line with international trends: a growing
number of our assignments involve preparing
for projects, providing quality assurance and
meeting testing needs from all over Central
Europe.
Within the parent company, the role of the
science and technology campus (CST) has
also undergone reforms: there is a greater
emphasis on research and development
activities, and the CST no longer carries
out tests that can be performed at other
locations. These trends continue to enhance
the role and significance of our Budapest
facility as a European Laboratory. We are
also rightfully proud of our achievements
on the international scene, which include
testing on bitumen and the mechanical
properties of asphalt mixtures, and fulfilling
multiple orders from our Swiss, Belgian,
Czech and Dubaian partners.
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BIM

szöveg: Dankó Gábor
fotó: Colas BIM csapata, Trimble Sitevision

A COLASON BELÜL
Képzelt riport a Colas BIM csapatával, Dankó Gáborral, Csányi Andrással,
Bellaagh Mátyással és Rajcsányi Ferenccel a vállalaton belüli tevékenységükről,
a rendszer jelentőségéről, a jelenlegi helyzetről és a jövőbeni tervekről.
Riporter: Kérlek, fejtsétek ki kicsit,
hogy mi is az a BIM?
Dankó Gábor: A kifejezés összetettebb,
mint ahogy gondolnánk. Sokan ez alatt
csak a 3D-s modelleket és ezek megjelenítését értik, de ez a rendszer jóval komplexebb. Nemcsak a modellekről szól, hanem
magában foglalja az egymás közötti kommunikációt egy közös platformon, és számtalan lehetőséget teremt arra, hogy egyes
folyamatokat bárki bármikor elérjen. A BIM
mozaikszó jelentése – Building Information
Management – egy komplex irányítási
rendszert foglal magába.
Csányi András: Ha hasonlatokkal szeretnénk élni, olyan, mint egy nagy játszótér,
ami tele van jobbnál jobb játékokkal, amelyek szanaszét hevernek a homokban, és
a mi fantáziánkra van bízva, hogy ebből
hogyan építünk rendszert és milyen részeit
szeretnénk használni. Ettől még természetesen vannak szabályok és betartandó
instrukciók arra vonatkozóan, hogy mit mivel, hogyan és mikor kapcsolhatunk össze.
A modellek csak egy részét képezik az elemeknek, a tervezéstől kezdve a kivitelezésen át egészen az üzemeltetésig jelen van
különböző szinteken a BIM. Hogy konkrét
példával éljünk, egy elnyert projekt esetén
egy közös platformon – ami esetünkben

Műtárgy vasalási terv

az Autodesk cég által kínált BIM 360 platform – egyesítjük a résztvevőket oly módon,
hogy a felületen létrehozunk egy projektet,
kialakítunk egy mappastruktúrát, majd a
projektben résztvevőket meghívjuk erre a
platformra, ahol nyomon követhető a projekt élete.

stábja, aki mindenbe beleláthat, s ők azok,
akik jogosultságokat tudnak kiosztani adott
személyeknek, hogy csak bizonyos könyvtárat, dokumentumot láthassanak. Ezt egy
BEP keretén belül már érdemes a legelején
meghatározni.

Riporter: Ha jól értem, akkor nagyjából
hasonló az e-Napló rendszerhez.
Dankó Gábor: Hasonló, de amíg az a mai

Riporter: El tudnátok magyarázni, hogy pontosan mi ez és miért
fontos?
Csányi András: A BEP szintén egy moza-

napig küzd gyerekbetegségekkel, itt nem
csak bejegyzéseket tehetünk, hanem ezen
a platformon tárolhatunk minden projekthez
kapcsolódó dokumentumot, költségvetést,
előrehaladási jelentést, digitális terveket,
valamint a kivitelezés közbeni részfolyamatokat, ami lehet egy technológiai bejegyzés
– értve ez alatt a minősítési és labor dokumentumokat –, de akár egy továbbépítési
kérelem is.

Riporter: Ha meghívtok mindenkit – a
megrendelőt, a tervezésben és a kivitelezésben közreműködő szakembereket
– egy közös platformra, szabályozható-e,
hogy a szenzitív információk csak bizonyos személyek által legyenek megtekinthetők?
Csányi András: Természetesen. Egy BIM
360 projektnek van egy menedzsment

ikszó: BIM Execution Plan. Ez tekinthető
egyfajta kézikönyvnek, ami meghatározza a
résztvevőket alá-, fölérendeltségi viszonnyal,
a munkafolyamatokat és azok részletességét, a különböző fájlformátumokat, határidőket, a folyamatban résztvevő szoftvereket
és eszközöket pontos típussal ellátva, a felelősségi köröket, valamint a közös kommunikációs platformot és az információáramlás
szabályozását. Tulajdonképpen ez az alapja
egy BIM-ben készülő projektnek.

Riporter: Hogyan indult a BIM
története
a
Colas
cégcsoporton belül? Fel tudnátok idézni
a kezdeteket?
Dankó Gábor: A Colas Hungária-Colas Közlekedésépítő M30-as csapatában dolgoztam, amikor megkeresett Pap Kornél igazgató, hogy lenne egy olyan lehetőség, ami
– ismerve a múltamat – talán a profilomba
vágna. Azt mondta, eljött a Colas magyarországi cégcsoportjában is az idő, hogy foglalkozzunk a BIM-mel. Természetesen egy
ilyen dologra nem mondhattam nemet, így
felvettem a kapcsolatot Rajcsányi Ferenccel.
Az M30-as projekt adta magát, hogy ez legyen az a „pilot” projekt, ahol vonalas létesítmények esetén is megpróbálunk lépni egyet
a digitalizáció irányába. Elkezdtem dolgozni
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az utas modelleken és gyakorlatilag sorra
jöttek az ötletek, hogy mit tudnánk kinyerni
belőlük.

Riporter: Felmerültek-e akadályok,
zsákutcák az induláskor?
Dankó Gábor: Természetesen volt bőven
belőlük, de ami egy idő után annak tűnt, az
mára már úgy néz ki, elkopott. Köszönhető
ez annak is, hogy külső és belső segítség is
érkezett.
Rajcsányi Ferenc: Szerencsére több elképzelés is zöld utat kapott, tudtunk beszerezni
a munkavégzéshez megfelelő hardvereket,
illetve be tudtunk vonni a csapatba egy
újabb embert is Csányi András személyében, aki jelenleg is a műtárgyakért felelős
mérnökünk. Külsős tanácsadó cégként felvettük a kapcsolatot a HungaroCAD Kft.-vel,
akikkel egy keretszerződés keretén belül
gyakorlatilag 0–24 órában kapunk segítséget, ha szükséges. Az Autodesk program
termékcsalád egy jelentős részét igénybe
tudjuk venni, ami biztosítja, hogy ne csak
a munkánkat végezzük el, hanem nagyobb
léptékben is tudjunk gondolkodni, és minél
több szellemi tőkét tudjunk a cégcsoporton
belül kialakítani és megtartani.

Riporter: Úgy gondolom, hogy eljutottunk napjainkig. Mivel foglalkoztok
most, illetve mik voltak az elmúlt időszak projektjei?
Dankó Gábor: Ahogy korábban már említettem, az M30-as volt a kiinduló projekt,
ami le is zárult és sok tanulsággal szolgált.
Utána jött a Jászberényi elkerülő III. üteme,
majd az M35–Józsa csomópont és ezek
mellett „terítéken” van még futó projektként a Sajószentpéter–Berente elkerülő.
Ez utóbbi esetén a főpályás földmunkamodell már rendelkezésre áll, a többi projekt
pedig már pályaszerkezeti rétegekkel is
ellátva gyakorlatilag kész modellként áll a
rendelkezésünkre.
Csányi András: A cikk megjelenésének
időpontjában valószínűleg már a futó projekthez csatlakozik a Colas Alterra Zrt. kivitelezésében a Kvassay-zsilip is.
Rajcsányi Ferenc: Jó hír, hogy szert tudtunk tenni egy ipari megoldásokat kiszolgáló drónra, valamint két nagy teljesítményű
laptopra. Bár jelenleg jól állunk, van hova
fejlődni, amihez további eszközök beszerzésére is szükség lesz. Szoftverfejlesztés
tekintetében azt gondolom, hogy jelenleg

M35 Józsa csomópont

egyedülálló módon hoztunk létre egy olyan
modult, ami a technológus kollégák szolgálatába állítva jelentősen lecsökkentheti az
adminisztrációs időt és az adatok áttekinthetőségében is jelentős előrelépést adhat.

Riporter: Beszélnétek erről, hogy pontosan mi is ez?
Csányi András: A BIM 360 platform lehetőséget biztosít arra, hogy a projekttel
kapcsolatban megjegyzéseket tegyünk
akár egy tervrésszel, akár egy konkrét
problémával kapcsolatban. Ezt angolul
„issue-nak” hívják. Egy projekt esetén gyakorlatilag korlátlan mennyiségben készülhet issue.
Dankó Gábor: Egy 3D-s tervmodellen
könnyen létrehozhatók egyedi azonosító
pontok, melyek megcímkézhetők bármilyen adattal, amiről úgy gondoljuk, hogy
fontos lehet. Ebből született meg az, hogy
egy MMT pont is könnyedén létrehozható
lenne olyan azonosítókkal, mint pl. víztartalom, tömörség, teherbírás, szelvényszám
stb. Két feladat merült fel: az egyik, hogy
ezeket a pontokat valahogy át kell vinni a
BIM 360 platform issue-kezelő részére, a
másik pedig, hogy ne kézzel kelljen ezeket
a pontokat kiosztani, hanem ez adott paraméterek alapján menjen automatikusan.
Csányi András: Itt kaptunk segítséget a
HungaroCAD-től, akik szerint a rendszerek közötti együttműködés miatt ezen
átjárás megoldható, tehát a modellben
előre definiált 3D-s pontokat a szöveges

attribútumaival együtt át lehet vinni akár
egyesével, akár csoportosan a BIM 360
felhő platform issue-kezelő részébe, és onnantól már kvázi formanyomtatványként
kezelhető. A két cég közötti kapcsolat révén elindítottunk egy komplexebb szoftverfejlesztést is, mely ezen pontok automatizált kiosztását és átvitelét teszi lehetővé a
rendszerek között. Úgy gondoltuk azonban,
az mindenképpen hátrány, ha egy munkafolyamatot két helyen kell rögzíteni, így
a fejlesztésben kijelöltünk egy új irányt is,
amiben a két rendszer összekapcsolhatóságát szeretnénk megoldani, melynek
eredményeként azt várjuk, hogy a rendszerek közötti szinkronizáció automatikusan
menjen végbe, így ahol egy adat rögzítve
lett, az átkerül automatikusan a másik
rendszerbe.

Riporter: Miért szükséges ez?
Dankó Gábor: Ha egy mondattal kellene
válaszolnom, akkor azért, mert az építőipar
ebbe az irányba tart. A megrendelői oldal
részéről már mutatkoznak törekvések arra,
hogy a BIM rendszerben legyenek vezetve
a projektek. Példaként tudnám említeni a
M100-as utat, amit a NIF Zrt. már ezen új
rendszerben kér. Továbbá nem olyan rég
alakult meg a MAÚT Digitális Információ
Menedzsment Bizottság, ahol Rajcsányi
Ferenc képviseli a Colas magyarországi
cégcsoportot több hazai szereplővel egyetemben. Ezen bizottság célja, hogy lerakjuk az építőipar digitalizációjának alapjait,
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rendszereket, elveket, szabályozásokat
dolgozzunk ki a Strabag Zrt., a Duna Aszfalt Kft., az UTIBER Kft., a NIF Zrt., a MAÚT
kollégáival együtt.

Riporter: Miben láttok még további
lehetőségeket, illetve vannak-e már
terveitek?
Bellaagh Mátyás: A kivitelezések támogatása mellett nagyon fontos, hogy a BIM
adta lehetőségeket a szervezeti működésben minél szélesebb körben tudjuk hasznosítani, gondolva itt a vállalkozási folyamatok és modellek összekapcsolásának
lehetőségeire. A csapat bővítése mellett
továbbra is célunk az eszközparkunk fejlesztése akár bérleti konstrukciók, akár
beszerzések keretében.
Csányi András: Az AR (augmented reality
– kiterjesztett valóság) és VR (virtual reality
– virtuális valóság) terén is rengeteg még
a potenciál. Célunk, hogy a munkaterületen dolgozó kollégáknak olyan megoldásokat tudjunk biztosítani, amelyekkel a
tervi munkarészek kint is szemléltethetők
lesznek méretpontosan és a térben is
megfelelően elhelyezve. Ilyen megoldás
többek között a Trimble Sitevision is, ami-

vel a 3D-s terveken túl sima 2D-s pdf-eket
is „ki lehet vetíteni” a munkaterületen. Ez
azért is kulcsfontosságú, mert például egy
lakossági utca kivitelezése esetén azonnal
látható, hogy a tervi megoldások mennyire
vannak szinkronban a valósággal.
Rajcsányi Ferenc: A gépvezérlésekben
is szeretnénk aktívan részt venni akár
földmunka, akár pályaszerkezet-építés
kapcsán. Ez egy nagyon fontos lépés lenne, mert így egy kivitelezés lényegesen
pontosabbá válhatna, valamint az állandó
erőforrás-probléma a helyszíni geodézia
kapcsán enyhülhetne. Úgy érezzük, hogy
ez a jövő egyik fontos lépése lehetne, amiben mindenképp részt kell vennünk.

Riporter: Mi az aktuális helyzet a pici
versenytársak tekintetében?
Rajcsányi Ferenc: A piacon jelen levő
nagy multinacionális cégek mellett a magyar tulajdonú szereplők is egyre nagyobb
hangsúlyt fektetnek a BIM-lehetőségek
alkalmazására. Bár időben, az elsők között léptünk be Magyarországon a BIM
világába, de gyorsabb és nagyobb léptékű
fejlesztésekre lesz szükségünk, ha tartani
akarjuk a lépést a piac kihívásaival.

Trimble Sitevision kiterjesztett valóság felülete

BIM WITHIN COLAS

Building Information Management
– BIM, for short – is more complex than
one might suspect at first. People often
associate this abbreviation solely with
3D models and their visualisation, but
there is so much more to the system.
Beyond mere models, BIM incorporates
communication between parties through
a common platform while creating several
opportunities for everyone to access
certain processes. In essence, a BIM
denotes a complex management system,
somewhat similar to Construction Log,
but with much broader possibilities. In
addition to making entries, users can use
the platform to store all project-related
documents – budgets, progress reports,
digital drawings, and so forth.
BIM made its Colas debut on the M30,
which was an obvious choice as a pilot
project, as it provided a splendid starting
point for the shift towards digitalisation
in connection with linear facilities.
Fortunately, most initiatives received
a green light, allowing us to obtain the
proper hardware and to hire a new
member for the team. Seeking assistance
from an external consultant, we got in
touch with HungaroCAD Kft, and after
signing a framework agreement with the
specialist firm, we had access to 24-hour
support aligned with our needs. Moreover,
we managed to purchase a drone suitable
for industrial applications, as well as two
high-end laptops with plenty of computing
power. We have made great headway and
there is still room to grow, but this will
require additional pieces of equipment.
Besides aiding construction works, BIM is
a key aide when it comes to organisational
efforts – more specifically, the connection
of tendering procedures and models. In
addition to expanding the team, we remain
devoted to improving our equipment
base through either rental solutions or
purchases. Although we have made our
first move towards the world of BIM in
timely fashion, we will need faster and
more far- reaching development to keep
the pace up with today’s market.
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