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INTERJÚ
dr. Igazvölgyi 
Zsuzsannával
2012-ben okleveles építőmérnökkén végzett a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, 2015 óta az 
út- és vasútépítési tanszék adjunktusa. Az oktatás mellett 
kutatási területen is tevékenykedik és úttervezéssel fog-
lalkozik. Több lektorált tudományos közlemény szerzője és 
társszerzője, valamint számos hazai és nemzetközi konfe-
rencián adott elő. Nem mellesleg pedig két kisfiú, Bertalan 
és Benjamin édesanyja. Dr. Igazvölgyi Zsuzsannával szakmai 
tevékenységéről és a nők építőiparban betöltött szerepéről 
beszélgettünk. 

szöveg: Matejcsok Dorina
képek: Papp Helga
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Mi vonzotta az építőmérnöki területre?

Érettségi előtt pár évvel már eldöntöttem, 
hogy építészmérnök akarok lenni, családi 
házakat és irodaházakat szerettem volna 
tervezni. Tudatosan készültem a pályára, 
szakkörökre és szakmai beszélgetések-
re jártam, tagja voltam egy népi építész 
körnek a Hild József Szakközépiskolában.  
A felvételi évében sajnos még egy további 
nyelvvizsga hiányzott a szükséges pont-
határ eléréséhez. Akkor nagyon csalódott 
voltam, hogy „csak” a második helyre vet-
tek fel, mint BME Építőmérnöki Kar. Akko-
riban a tanáraim, oktatóim biztattak, hogy 
ne csüggedjek, mert át lehet majd menni 
a másik karra, de jórészük somolyogva 
mondta, hogy szinte biztos, hogy nem fo-
gok, mert meg fogom szeretni az építőmér-
nöki szakmát. Nem árulok el nagy titkot, így 
lett. Ráadásul az infrastruktúra és azon 
belül a közlekedési szakirányt választottam.  
A nyomvonalas létesítmények elvarázsol-
tak, az építőmérnöki szakmában a nagy 
volumenű alkotás, a területek feltárása,  
a sok ok-okozati összefüggés érdekelt. Hí-
res oktatóim egyike, prof. Farkas József 
lenyűgözött már az alapozó oktatásnál  
a sok érdekes esettanulmánnyal.

Hogyan látja nőként ezt a szakmai területet?

Már hallgatói koromban, 2008 óta de-
monstrátorként segítettem az út- és vasút-
építési tanszék munkáját, közel kerültem 
az oktatáshoz, kutatáshoz, amely nagyon 
megtetszett. Nem volt számomra kérdés, 
hogy én is ezt akarom csinálni. 2012-ben 
prof. Fi István vezetésével megkezdtem 
kutatásomat a tanszéken. Az oktatás és 
tervezés révén is rálátásom van a terület-
re. Azt tapasztaltam, hogy a nőkkel kap-
csolatos előítéletek nem megalapozottak. 
Több hölgy diákunk TDK-eredményeikkel 
és diplomamunkáikkal rácáfolt ezekre, és 
igenis megállják a helyüket. Sőt sok eset-
ben idősebb férfi kollégáink elismerték, 
hogy férfiakat köröznek le. A kitartás és 
a szorgalom nagy előnye a „gyengébbik” 
nemnek. Talán egy területről érkezett visz-
szajelzés, hogy nem biztos, hogy nőnek 
való, ez pedig a kivitelezés – itt azokra a 
kivitelezésekre gondolok, amikor hétfőn 
Veszprémben kell munkaterületet igaz-
gatni, kedden hajnalban pedig Záhonyban 
kell dolgozni. Persze ez sem mindennapos, 
de be kell ismerni, hogy egy kiegyensú-
lyozott családi élet ebbe nőként nehezen 
illeszthető, de lehetetlenek nem léteznek.

Tudományos pályafutása során több kutatásban is 

szerepelt, mi ezeknek a kutatásoknak a témája?

A tanszéken 2008 és 2015 között két 
Európai Unió által támogatott projekt-
ben, mint amilyen a TechClinics és  
a Press4Transport, és számos kül-
földi konferencián vettem részt, me-
lyek közül a fontosabbak a milánói 
CURACAO Road Pricing Conference 
(2009), a holland noordwijkerhouti 
European Transport Conference ETC 
(2009, előadóként 2015) és a drezdai 
POLIS Conference (2010) és nemzet-
közi hallgatói szimpóziumok. 2015-től  
a pályaszerkezeti laboratóriumban te-
vékenykedtem, kutattam és oktattam. 
Részt vettem előadóként több hazai 
konferencián, amely nagyon tetszett, 
sok hasznos visszajelzést kaptam.  
A vasúti zaj- és rezgésvizsgálattól 
kezdve, fenntartható közlekedésben 
kutakodtunk, vízáteresztő aszfaltbur-
kolatokat vizsgáltunk több alkalommal 
és nem utolsósorban saját kutatásom-
ban gépjármű és gyalogos közlekedési  

létesítmények mikroszimulációs vizsgá-
latait hajtottunk végre. 

A kutatás mellett az egyetemi oktatásban is részt 

vesz, hogyan alakult az építőmérnökök képzése az 

elmúlt időszakban?

Jelenleg gyesen vagyok kisebbik fiunk-
kal, így az elmúlt néhány éves időszakot 
személyesen nem éltem át az egyete-
men. Néhány kollégával azonban tartom  
a kapcsolatot, és próbálok tájékozódni, 
képben maradni. Egy dolog megállapít-
ható: 6-7 évvel ezelőtt a szakma nem 
volt annyira vonzó, talán a válság hírei 
arra adtak okot, hogy nem lesz igény 
annyi infrastruktúra-beruházásra, az idő 
azonban erre rácáfolt. Az utóbbi időben 
világossá vált, hogy szükség lenne va-
lamilyen távoktatási formára megfelelő 
oktatási anyaggal és eszközökkel. Ezt  
a pandémia visszaigazolta, a kontakt 
konzultációkat azonban mindig is na-
gyon fontosnak tartottam, ez volt a leg-
jobb visszacsatolás, amely igazolta, hogy 
a tudás átment-e a hallgatókhoz. 
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Milyen arányban szerepelnek női hallgatók 

a karon?

Amíg aktívan oktattam, azt tapasztaltam, 
hogy már a hölgyek aránya több mint 35% 
volt a karon, és az óralátogatottság és 
órai aktivitás szempontjából ez több mint  
50 százalékos rátát jelentett.

Hogyan lehetne felkelteni a nők érdeklődését 

a szakterület iránt?

Nem hiszem, hogy a nők érdeklődését 
különösképpen fel kell kelteni. Ahogy telik 
az idő, egyre több nő van a szakmában, ez 
szemmel is látható. A középiskolai ismer-
tetőkön is mindig találkozhatunk női okta-
tókkal. Személy szerint azt tapasztaltam, 
hogy az internet elterjedésével egyre több 
lehetőségük van tájékozódni a leendő hall-
gatóknak.

Mit javasolna középiskolás diáklányoknak, miért 

válasszák a BME Építőmérnöki Karát?

Több hölgy diáktársam is volt, akinek  
a kreditek miatt újra kellett felvételizni, és 
nem adták fel. Ők mára két nagyobb cég-
nél vezető mérnökök, ráadásul egyikük  
a geotechnika területén. Halkan megsú-
gom, hogy jómagam sem 4 év alatt végez-
tem, egyéves csúszást az Utak című tárgy 
ismételt felvételéből gyűjtöttem be. Újra 
felvéve a tárgyat komolyabban vettem, 
megszerettem és szakágat cseréltem, 
nem közműtervezés szakágra mentem to-
vább a következő szemeszterben.
Egy dolgot tudok üzenni a mai 17-18 éves 
hölgyeknek, azért válasszák az építőmér-
nöki szakmát, mert alkotni jó, nincs lehe-
tetlen, nem kell cementes zsákot cipelni 
és munkásokkal veszekedni. Ne higgye-
nek az általánosításoknak. Higgyenek in-
kább magukban! Aki ezt akarja, az el tudja 
végezni. Ha közben sok döccenő van, ott 
nem szabad feladni. Fel kell állni, és neki 
kell futni még egyszer.
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       Dr. Zsuzsanna Igazvölgyi earned a civil 
engineering degree at the Budapest University of 
Technology of Economics (BME), where she has been 
a senior lecturer of the Department of Highway and 
Railway Engineering since 2015. Simultaneously 
with teaching new generations of engineers, she is 
engaged in research programmes, wrote and co-wrote 
numerous scientific papers, and has acted a presenter 
at several Hungarian and international conferences. 
Not to mention, she is a mother of two boys, Bertalan 
and Benjámin. Our conversation with Dr. Igazvölgyi 
focussed mainly on her professional career and 
women’s role in the construction sector.
What did you find appealing about civil engineering in the 
first place?
A few years before finishing high school, I got my mind 
set on becoming an architect to design houses and 
office buildings. I was preparing for that career very 
consciously, attending various professional events and 
being a member of an architecture circle at a renowned 
tech school. Unfortunately, I was one language exam 
shy of reaching the desired points for admittance. Then 
and there, I was really disappointed about resorting to 
my “plan B”, which was the Faculty of Civil Engineering 
at BME. My teachers and mentors tried to cheer me 
up: they said I’d have a chance to pivot to architecture, 
but most of them noted with a smirk that I wouldn’t do 
it anyway, because I would be dumbfounded by civil 
engineering. No big surprise here: that’s pretty much 
the way it went. I was amazed by linear structures, 
especially large-scale creations, exploring new 
territories and cause-and-effect correlations. One 
of my famous teachers, Prof. József Farkas blew my 
mind with interesting case studies as soon as I got into 
introductory courses.
What is your take on this profession as a woman?
Even before graduating from BME, I had been working 
at the Department of Highway and Railway Engineering 
as a demonstrator. I took a liking to teaching and 
research, and I was absolutely certain I wanted to go 
down this road. In 2012, I started pursuing research 
activities at the Department under the supervision of 
Prof. István Fi. My experience clearly shows that bias 
towards women is completely unfounded. Several 

female students have disproven these prejudices 
through their work in Scientific Students' Associations 
and their theses. They stood their ground, and even 
older colleagues had to recognise that some of the 
girls did better than most of their male counterparts. 
Perseverance and diligence are huge advantages 
of the “weaker” sex. There is one area women might 
not be cut out for, and that’s construction – more 
specifically, construction projects where you have to 
keep hopping between far-away areas of the country 
to manage job sites. We have to admit that having a 
balanced family life is a hard match with such jobs as a 
woman, but nothing is impossible.
Throughout your scientific career, you have participated in 
several research programmes. Could you mention some key 
topics?
At the Department, I participated in two EU-backed 
projects between 2008 and 2015, such as TechClinics 
and Press4Transport. Furthermore, I also took part in 
numerous international conferences like CURACAO 
Road Pricing Conference in Milan (2009), the European 
Transport Conference ETC in Noordwijkerhout, the 
Netherlands (2009) and the POLIS Conference in 
Dresden (2010) – just to name the most important 
ones. Since 2015, I have been active in the pavement 
structure lab while teaching and conducting research. 
I also acted as presenter at some of the conferences, 
which was an incredible experience. Our research 
covered various themes from railway noise and 
vibration testing to sustainable transport or inspecting 
permeable asphalt pavements. A part of my own 
research focussed on the micro-simulation testing 
of transport facilities used by motor vehicles and 
pedestrians.
As you have mentioned, you are also teaching at the university. 
What are the most recent trends in training civil engineers?
At the moment, I am on maternity leave with our 
youngest child, which leaves me with no first-hand 
experience from the past couple of years. Nevertheless, 
I keep in touch with some colleagues, and I’m committed 
to keeping myself in the loop. One thing is certain: 
six or seven years ago, civil engineering was not as 
attractive as it is today. This might be attributable to the 
economic crisis and murmur about the declining need 

SECTORAL INTERVIEW WITH DR. ZSUZSANNA IGAZVÖLGYI

for infrastructure investments, but time has proven 
these speculations wrong. As it recently became 
apparent, some sort of remote learning solution would 
be necessary, including adequate teaching materials 
and tools. The pandemic has reaffirmed this need, but 
I still consider in-person discussions essential, as they 
supply the best feedback on whether our message got 
through to students.
What is the percentage of women at the Department?
While I was teaching courses, I noticed that the ratio of 
girls was over 35%. As for attendance and classroom 
activity, however, I sensed that the rate was over 50%.
What would be the best way to get women interested in civil 
engineering?
I don’t think that raising their interest is particularly 
necessary. With time, the number of women in the 
trade is growing, and this is very obvious. My first-
hand experience suggests that since the spread of 
the internet, future students have been able to gather 
more and better information.
Why would you suggest BME’s Faculty of Civil Engineering 
for girls in high school?
I had some fellow female students who were forced 
to re-take the university entrance exam due to not 
having enough credits, and they refused to give up. 
Today, both of them are chief engineers at leading 
firms. Even for myself, it took more than four years 
to earn a degree: the one-year extension came from 
having to re-take the course entitled “Roads”. After 
signing up the second time, I took it more seriously, 
and I grew fond of it: to an extent that I shifted from 
public utility design in the next semester.
If I had one message to 17-18-year-old girls, I’d 
recommend civil engineering, because creating 
things is awesome, nothing is impossible, and one 
won’t have to haul bags of cement or argue with 
workers. Don’t believe stereotypes. Instead, believe 
in yourselves! If you are devoted to earn a civil 
engineering diploma, you will. If the road gets bumpy, 
you have to push on. If you fall down, get back up 
again, and have another go at it.



8 FÓKUSZBAN

2021-ben ünnepelte cégünk 30. évfordulóját Magyarországon.  
A Colas már három évtizede nyomot hagy szerte az országban 
utak, autópályák, közműhálózatok, hidak és felüljárók képében. 
2021-ben is rengeteg projekten dolgoztunk sikeresen munkatár-
saink kiemelkedő teljesítményének köszönhetően.

COLAS-PROJEKTEK  
2021-ben
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A Colas Alterra közel 26 kilométernyi 
műanyag csövet használt fel tavaly.

A Colas Közlekedésépítő 
32 új hidat épített.

A Colas Útnál közel nyolvan projekttel több 
volt 2021-ben, mint egy évvel korábban.

A Colas Északkő legnagyobb bányájának 
modernizációjába kezdett.

A tavalyi projektek teljes listája a webol-
dalunkon található meg, de a Mozaikban 
is szerettünk volna hírt adni olvasóinknak  
a Colas által elért tavalyi eredményekről, 
projektekről. 

PROJEKTLISTA 2021

www.colas.hu
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COLAS ALTERRA SZÁMOKBAN

HOMOK-, KAVICS-, KŐFELHASZNÁLÁS

50 508 t
3 597 m3

BETONFELHASZNÁLÁS

14 808 m3

BETONACÉL-FELHASZNÁLÁS 

812 094 kg
MŰANYAGCSŐ-FELHASZNÁLÁS

25 810 m
SZÁDLEMEZ-KIMUTATÁS

1 061,31 t

Colas Alterra

Colas Közlekedésépítő

NÉZD MEG
A SIÓ PROJEKTHEZ

TARTOZÓ FILMÜNKET!

ELŐTTE

IPOLY-HÍD

A magyar–szlovák partnerség kereté-
ben jelenleg zajló Ipolydamásd–Chľaba 
(Helemba) közötti határmenti kapcsolat 
fejlesztésének Magyaroroszág területére 
eső megvalósítása két részben történik. 
Az I. részben az Ipoly folyón, a két ország 
között határhíd épül, a II. részben pedig 
magyar oldalon csatlakozó út létesül  
a hídhoz. A projekt III. részében a hídhoz 
szlovák részről 175 méter hosszú csatla-
kozó út kiépítése valósul meg. A fejlesz-
tés számos hosszú távú, pozitív hatást 
gyakorolhat a régióra. Elősegíti a határ 
menti kapcsolatok fejlődését, emellett 
nagyban hozzájárul a térség gazdasági 
mutatóinak növekedéséhez, a kiskeres-
kedelmi tevékenység élénkítéséhez és a 
turizmus fellendüléséhez.

Projektkezdés: 2021
Hossz: 765 m
Átmérő: 54 m
Sávok száma: 2x1

KIEMELT PROJEKT
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KIEMELT PROJEKT

UTÁNA

SAJÓ ELEMÉR TÖBBFUNKCIÓJÚ 
VÍZLEERESZTŐ MŰTÁRGY

2021 nyarán befejeződött a magyarországi 
cégcsoport életében eddig egyedülállónak 
számító vízleeresztő műtárgy kivitelezése. 
A projekt sok organizációs és műszaki ki-
hívást rejtett magában, ami a projektben 
dolgozó kollégák napi szintű kommuniká-
cióját és kooperatív együttműködését kí-
vánta meg. A projekt elősegítette a terület 
megfelelő minőségű vízellátását, ami ki-
emelt jelentőségű üdülőterület, népszerű 
horgászvíz országosan védett természeti 
értékekkel.

Projektkezdés: 2018
Földmunka: 200 394 m3

Monolit vasbeton: 4 200 m3

Generátor beépítés: 2 db

A COLAS KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ SZÁMOKBAN

ÚJ HÍD ÉPÍTÉSE

32 db

HÍDFELÚJÍTÁSI MUNKA

43 db

TÁMFALÉPÍTÉS

1 db

HÍDBONTÁS

1 db

HÍDÉPÍTÉSI FORGALOM 2021-BEN 
9 054 340 ezer Ft

szöveg: Matejcsok Dorina
fotó:  Hanák Tibor, Nagy Balázs, Szabó Máté
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Colas Út

Colas
Északkő

TÁLLYAI ÜZEM MODERNIZÁCIÓJA

A jelenleg kivitelezési fázisban tartó mo-
dernizáció célja a cégcsoport egyik legna-
gyobb kőbányájának átfogó megújítása.  
A tállyai andezitbánya Magyarország 
egyik legnagyobb, vulkanikus kőzetet 
kitermelő bányája. Minőségi tulajdonsá-
gainak és technológiai kapacitásának 
köszönhetően a bánya meghatározó  
az ország építőiparában. A modernizáció 
elsődleges célja a környezeti hatások és 
terhelések csökkentése, illetve az elöre-
gedett technológia megújítása.

KIEMELT PROJEKT

COLAS ÚT SZÁMOKBAN

TOP 5 PROJEKT SZÁMOKBAN

PROJEKTEK SZÁMA

227
ASZFALTGYÁRTÁS

1 091 352 t
BITUMENEMULZIÓ-GYÁRTÁS

4 589,01 t

FÖLDMUNKA

1 341 734 m3
CKT-RÉTEG

32 609 m3

ASZFALT

96 675 t
FORGALOM

23 896 326 EFt

M35

M4

JÁSZBERÉNYI 

ELKERÜLŐ

M83
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A COLAS ÉSZAKKŐ 
SZÁMOKBAN

ROBBANTÁS
81 db

TERMELÉS 

2 765 804 t

ÉRTÉKESÍTÉS
2 927 617 t

KIEMELT PROJEKT

M30 -as AUTÓPÁLYA B SZAKASZ

2021-ben megtörtént az M30-as autópálya 
Colas által épített szakaszának átadása. 
Az útszakasz a közlekedők előtt is megnyílt, 
ami bekapcsolja Miskolcot, az ország harma-
dik legnépesebb városát, valamint a Sajó-
völgyi iparvidéket a magyar gyorsforgalmi út-
hálózatba, továbbá jelentős szerepet játszik  
az európai úthálózatban is. A II. építési sza-
kasz 24 kilométer hosszan valósult meg.  
A kétszer kétsávos, burkolt leállósávval 
bővített főpályán kívül elkészítettünk egy 
komplex pihenőhelyet Inárcsnál, valamint 
Encs település mellett egy teljesen új Ma-
gyar Közút mérnökségi telepet.

Projektkezdés: 2017
Aszfalt: 355 087 t
Földmunka: 3 700 000 m3

Műtárgyak száma: 21
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40 075 KILOMÉTER KIHÍVÁS,
ami új útra terelt

40 075 kilométer – nehéz fába vágtuk 
a fejszénket. Három különösen fontos 
okunk volt azonban arra, hogy egy ilyen 
nagyléptékű tervet valósítsunk meg  
a Colas berkeiben: egyfelől kollégáinkat 
szerettük volna kiragadni a hétközna-
pok monotonitásából, ezenkívül szeret-
tük volna őket játékosan arra motivál-
ni, hogy tegyenek valami pluszt saját  
fizikai és mentális egészségükért, nem 
utolsósorban pedig szerettük volna egy 
munkavégzésen túli, mégis közös célon 
keresztül erősíteni a csapatszellemet, 
amihez a sportkihívás tökéletes eszköz-
nek bizonyult.  

Föld-kerülő kihívásunkat 2021. január 
elseje és december 31-e között három 
kategóriában hirdettük meg, futás,  
túrázás/gyaloglás és kerékpározás  
során gyűjthettek kollégáink kilométe-
reket, és ezeket egy közös „kalapba” 
dobtuk, hogy együtt elérjük a bűvös  
40 075 km-t, azaz a Föld Egyenlítőjé-
nek hosszát. A kihívás során az időjárás  
viszontagságaival is meg kellett küz-
denünk: hideg, meleg, hó, eső és szél; 
minden nap egy új mentális próbatételt 
is jelentett a fizikai megmérettetésen 
túl. Ezáltal nem csak testi kondíciónk,  
hanem a kitartásunk, akaraterőnk is  
sokat erősödött. 

Tavaly decemberben létrehoztunk egy éves kilométergyűjtő kihí-
vást, mellyel az volt a célunk, hogy annyi kilométernyit tegyünk meg  
2021-ben – futva, kerékpáron vagy gyalogolva –, ami körbeérné a Földet 
az Egyenlítő mentén. 
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Mindenkinek ismerős lehet az az érzés, 
hogy nehezen fog hozzá valamihez, de  
a közös kihívás, az egymással való ver-
sengés és a közös cél motivált minket 
365 napon át. Az év végén a kihívás 
végösszege minden elképzelésünket 
túlszárnyalta: az eredeti tervet megdup-
lázva 91 198,42 km-t gyűjtöttünk össze 
közösen, ezzel mi, a Colas Magyarország 
voltunk az elsők a nemzetközi cégcso-
portból, akik egy ilyen nagyszabású kihí-
vást nemhogy teljesítettünk, hanem meg 
is dupláztuk a kitűzött célt. 

Kollégáink között sokan egyéni csú-
csokat is bevállaltak, volt, aki egy nap 
alatt körbetekerte a Balatont, más közel  
30 kilométert tett meg túrázva reggel-
től estig, sőt olyan csapattag is akadt, 
aki félmaraton futással kezdte az 
évet. Természetesen minden résztve-
vőnek lenne legalább egy különleges 
története, hiszen mindannyiunknak 
a saját korlátait kellett leküzdenünk.  
Összesen 6957 alkalommal húztuk fel  
a sportcipőt és döntöttünk úgy, hogy ma is 
teszünk valamit magunkért és a csapatért. 

MÉRFÖLDKÖVEK

2021. 05. 31.
TELJESÍTETTÜK 
AZ ELSŐ KÖRT 
A FÖLD KÖRÜL  

2021. 09. 18. 2021. 12. 01. 2021. 12. 31.
BICIKLISEINK 
CÉLBA ÉRTEK

TELJESÍTETTÜK 
A MÁSODIK KÖRT 
A FÖLD KÖRÜL  

HATALMAS HAJRÁT 
KÖVETŐEN TALPON 
IS TELJESÍTETTÜK 
A FÖLD KÖRÜLI TÁVOT  

COLAS EMPLOYEES ACE 2021 
SPORTING CHALLENGE

  Colas Hungary makes every effort 

to support sporting activities outside 

the workplace. In addition to aiding the 

personal development and physical and 

mental well-being of our co-workers, such 

initiatives are also ideal for forging strong 

bonds between colleagues. As part of 

accepting a challenge launched last year, 

we braced ourselves to successfully 

hike, run and cycle a combined 40,075 

kilometres – the exact length of the 

Equator.

The challenge took place between 1 

January and 31 December 2021. During 

this one-year period, the team had 

to overcome both the distance and 

sometimes less-than-ideal weather 

conditions. Regardless of snow, rain or 

scorching heat, we managed to find the 

physical and mental reserves to complete 

the joint effort with a sensational result. 

We not only reached the goal, but went on 

to double the original number by covering 

91,198.42 kilometres!  

BICIKLIZVE

51 100,05 km

FUTVA

22 662,67 km

TÚRÁZVA/
GYALOGOLVA 

17 435,70 km

szöveg: Kelemen Gergő, Matejcsok Dorina
illusztráció: Koffein média
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2022. január 25-én a Colas csoport is csatlakozott a #StOpE 
kezdeményezéshez, ami a munkahelyi szexizmus elleni küzde-
lemmel foglalkozik. A Colas az első olyan építőipari vállalat, 
amely csatlakozott a programhoz.

NEMI EGYENLŐSÉG: 
a Colas is csatlakozott 
a #StOpE kezdeményezéshez

szöveg:Misek Veronika
illusztráció: Getty images

A kezdeményezést 2018-ban három 
francia cég – az Accor, az EY és a L’Oré-
al – alapította, ma pedig az AFMD (Fran-
cia Diverzitási Nagykövetek Egyesülete) 
vezeti. Jelenleg 144 taggal rendelkezik, 
amelyek között vannak iskolák, vállalatok 
és egyéb szervezetek is. A tagok vállalják, 
hogy a kollektív kötelezettségvállalás-
ban megfogalmazott nyolc irányelv közül 
legalább eggyel kapcsolatban lépéseket 
tesznek a saját szervezetükön belül. 

A zéró tolerancia elvének kommunikálása és alkalmazása

Figyelemfelkeltés a szexista viselkedések (tettek, megjegyzések, attitűdök) 
azonosítására 

Munkatársak képzése a mindennapi szexizmus elleni fellépésről és az ezzel 
kapcsolatos jó gyakorlatokról

Tájékoztató anyagok terjesztése munkatársak között az esetleges szexista 
tevékenységekről

Munkatársak ösztönzése a szexista viselkedés megelőzésére és azonosítására, 
valamint az ezzel szembeni fellépésre

A szexista szituációk megelőzése, az áldozatok, tanúk és döntéshozók 
támogatása az ilyen események bejelentésében és kezelésében

Az elítélendő magatartások szankcionálása, a kapcsolódó szankciók meghatározása 
és kommunikálása

Kapcsolódó számszerű mutatók bevezetése és nyomon követese a szexizmusellenes 
eljárásmód kialakítása céljából

A #StOpE nyolc irányelve a következő:
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GENDER EQUALITY: COLAS 
JOINS #STOPE INITIATIVE

  On January 25, 2022, the Colas Group 
joined #StOpE, an initiative dedicated to 
combatting sexism in the workplace. Notably, 
Colas is the first company in the construction 
sector to sign on to the program.
Founded in 2018 by Accor, EY France and 
L'Oréal France, the #StOpE initiative, now led 
by the AFMD (French Association of Diversity 
Managers), boasts 144 partners, companies, 
schools and associations, all of whom are 
working to end everyday sexism within their 
organizations. To achieve this, each partner 
has committed to taking action in at least 
one of the eight areas set forth in #StOpE’s 
collective commitment.
Colas Hungary is also devoted to providing 
fair and equal chances to all its employees 
regardless of gender. Consequently, our 
ultimate goal is to create a diverse work 
environment without any gender bias 
whatsoever.  

Measures so far:

- Appointment of an HR team member responsible for 

diversity, equality and inclusion. 

- Coals has joined the organisation of female managers 

working in the Hungarian construction sector, where 

participants can share the best practices with each 

other.

- Providing flexible work arrangements for employees 

returning from maternity leave, including flexible 

working hours and part-time employment.

- Employees are also entitled to healthcare services 

during maternity leave.

- In terms of the gender ratio within the workforce, we 

are ahead of Group-level targets as of 2022:

     • rate of female managers: 17%

     • rate of women among white-collar staff: 29% 
“Colas is committed to building a respectful 
workplace where all employees can thrive. We 
have zero tolerance for sexist or discriminatory 
behavior of any kind. We build inclusive work 
environments across our diverse geographies 
where everyone feels respected and valued 
for their contribution” – underlined Frédéric 
Gardès, Chairman and CEO of Colas.

A nemi diverzitással kapcsolatos straté-
gia keretein belül vállalt egyik tevékeny-
ségünk a munkatársak nemek közötti 
egyenlőséggel, mindennapi szexizmussal 
kapcsolatos edukációja, ez a kezdemé-
nyezés megfogalmazott irányelvei közül 
az első 5 pontot támogatja. A nemi diver-
zitás mellett való elköteleződés és ennek 
támogatása a méltányossági szempon-
tok mellett a társadalmi felelősségválla-
lás szempontjából is fontos.
Vállalatként méltányossági okok miatt 
is biztosítanunk kell a nemi esélyegyen-

A sokszínűségért, egyenlőségért és befogadásért felelős kolléga kinevezése 
a HR csapatban. 

Csatlakoztunk a magyarországi építőiparban dolgozó női vezetők együttműködéséhez, 
ahol a résztvevők megoszthatják egymással a témával kapcsolatos legjobb gyakorlatokat.

A szülési szabadságról visszatérő munkavállalóknak rugalmas foglalkoztatást biztosítunk: 
rugalmas munkaidő, részmunkaidős foglalkoztatás.

A szülési szabadságon lévő munkavállalóink is jogosultak magánegészségügyi ellátásra.

A 2022-es évben a személyi állományon belüli nemi arányokkal előrébb tartunk, 
mint a csoportszintű cél:

nők aránya vezetői szinten: 17%
nők aránya szellemi munkavállalói szinten: 29% 

Meglévő intézkedések:

lőséget, illetve nem szabad elfeledkezni 
a tényről, hogy a férfiak és nők alkotta 
vegyes csapatok eredményesebbek és  
a feminin jellegű sajátosságok, mint  
a törődés, együttműködés, kommunikáció  
a jóllét elengedhetetlen részei az eredmé-
nyes közös munkának. 
A Colas Magyarország elkötelezett amel-
lett, hogy méltányos és egyenlő esélyeket 
biztosítson a munkatársak számára, ne-
müktől függetlenül. Célunk egy sokszínű 
munkahely megteremtése, ahol senkit 
nem érhet hátrány a neme miatt. 

„A Colas elkötelezett egy tiszteletteljes munkahelyi légkör kialakítása mellett, ahol 
minden alkalmazott jóléte biztosítva van. Zéró toleranciát tanúsítunk mindenféle 
szexista vagy diszkriminatív magatartással szemben. Befogadó munkakörnyezetet 
építünk minden leányvállalatunknál, ahol mindenki úgy érzi, hogy tisztelik és megbe-
csülik a jelenlétét” – Frédéric Gardès, a Colas elnök-vezérigazgatója.
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A Lányok Napja egy reál irányú pályaválasztási esemény, mely-
hez cégcsoportunk hazai tagja is csatlakozott. Összegyűjtöttük  
a legfontosabb információkat arról, hogy mi is ez pontosan és mi 
a jelentősége a Colas számára. 

A Colas is csatlakozik 
a Lányok 
Napjához

Mi is az a Lányok Napja?

A Lányok Napja egy országos kezdemé-
nyezés, ami fiatal lányok pályaválasz-
tásának támogatására jött létre. Ezen  
a napon a diáklányok megismerkedhet-
nek a természettudományok, a technoló-
gia, a mérnöki tudományok és a matema-
tika világával. 

Ki vehet részt a Lányok Napján?

Felső tagozatos általános iskolás és kö-
zépiskolás lányok, akik kíváncsiak az új 
dolgokra, akiket foglalkoztat a jövőjük és 
akik személyesen szeretnének ellátogat-
ni munkahelyekre, egyetemekre.

Miért van szükség a Lányok Napjára?

Ez a nap a lányok inspirálására és te-
hetségük felfedezésére szolgál, ezért  
a program célja, hogy megmutassuk, 
nekik is van helyük a tudományos és mű-
szaki világban. Fontos, hogy minél előbb 
informálódjanak és kipróbálják magukat 
ezen a területen. 

Miért csatlakozik a Colas a Lányok Napjához?

A szakmában szeretnénk kiállni a nők 
oktatása és karriertámogatása mellett. 
Fontosnak tartjuk a fiatal generációk 

szöveg: Matejcsok Dorina, Misek Veronika
fotó: Getty images



19

tőségünk nyílik tapasztalataink megosz-
tására, munkatársaink bemutatására és 
közvetlen kapcsolat kialakítására a jövő 
munkavállalóival. Kövessétek közösségi 
oldalainkat és a lanyoknapja.hu oldalt to-
vábbi információkért!

COLAS JOINS WOMEN’S 
DAY INITIATIVE

  Held on 28 April each year, 

Women’s Day is a career-orientation 

event that aims to introduce young 

women in secondary school and the 

final year of primary school to the world 

of science, technology, engineering 

and mathematics. As a key benefit, the 

initiative allows participants to visit 

workplaces and universities.  

With the primary objective of inspiring 

young women and encouraging them to 

explore their own talents, the programme 

demonstrates that women have a well-

deserved place in the world of science 

and technology. It is therefore of utmost 

importance to provide programme 

participants with the information they 

need to put their talents to the test. 

megszólítását, a Colas mint munkahely 
vonzóvá tételét számukra. Pontos és re-
leváns információkat átadva támogatjuk  
a pályaválasztásuk szempontjából leg-
kedvezőbb döntés meghozatalát. 
A programban való részvételünkkel lehe-

Lányok! Csatlakozzatok hozzánk 

április 28-án, hiszen ez a nap rólatok szól!
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déskör, egyre inkább nem kérdés, vagy 
kihívás számomra. Karrierem során 
többször dolgoztam együtt nőkkel, és 
elgondolkodva a tapasztalatokon azt 
kell mondjam, hogy a velem együtt dol-
gozó kollégákat, vezetőket mindig szak-
mai felkészültségük, tapasztalatuk, 
elkötelezettségük és felelősségvállalá-
suk alapján értékeltem.  

Ugyanazon témát jártuk körbe interjúalanyainkkal. Mi a közös interjúala-
nyainkban? Ugyanazon cégnél, ugyanazon cél érdekében tevékenykednek 
vezetőkként. 

NEMI ESÉLYEGYENLŐSÉG 
a Colas cégcsoportnál – női és férfi szemmel

Interjú
Debora Marcarellivel és Zsiga Györggyel

Beszélgetés 
Zsiga Györggyel

Hosszú ideje van a cégcsoportnál. Mindig is termé-

szetes volt, hogy az építőipar egy olyan szakma, 

amelyben férfi kollégákkal dolgozik együtt. Je-

lent-e bármilyen kihívást a nemi esélyegyenlőség 

biztosítása az Ön számára?

Valóban hajlamosak vagyunk arra, 
hogy bizonyos, rögzült sztereotípiák 
szerint tekintsünk bizonyos szakmák-
ra. A nemi esélyegyenlőség, mint kér-

Miért fontos az Ön számára, hogy az építőiparban 

is teret nyerjen a nemi egyenjogúság?

Nem zárhatunk ki bizonyos tevékeny-
ségekből az alapján valakit, hogy fér-
fi vagy nő. Én magam sem szeretnék 
olyan helyzetben lenni, amikor hátrányt 
jelent az, hogy férfi vagyok. Vezetőként 
érdemben tudok tenni azért, hogy ez 
a kérdés ne legyen kérdés többé az 
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szöveg: Matejcsok Dorina
fotó: Colas SA, Nagy Balázs

általam képviselt cégcsoportnál. Csak 
hangsúlyozni tudom: a szakértelem, 
az alkotás, az eredményesség nem 
nemi kérdés. Elkötelezettség, szakmai 
alázat és igényesség, tenni akarás, 
proaktivitás – ezek a hozzávalók és 
ezek között nem szerepel az, hogy ki-
nek mi a neme.  

Melyek lehetnek azok a kihívások, amelyek a női 

kollégákat érhetik az iparágunkban? 

A sztereotípiák és az ezek elleni küzde-
lem. Bízom benne, hogy a Colas a nemi 
esélyegyenlőség biztosításának célki-
tűzésével olyan cég, ahol ezen sztereo-
típiákkal sikerrel vehetik fel kolléganő-
ink a harcot. Mindenkit csak biztatni 
tudok arra, hogy ha szeretné kipróbálni 
magát olyan területen, amelyre eddig 
„férfias” területként gondolt/gondol-
tunk, tegye meg! Hiszen az új dolgok 
kipróbálása vezethet mind szervezeti, 
mind egyéni szinten a fejlődéshez.

A nemi esélyegyenlőség napjainkban divatos téma-

kör, de mi a jelentősége vállalati szempontból?

Biztosítani kell azt, hogy ne csak  
a Colason belül, de máshol se legyen 
kérdés a nemi sokszínűség vagy esély-
egyenlőség. Úgy gondolom, ez egy 
valódi vállalati társadalmi felelősség-
vállalási lehetőség. Erre jó példa lehet  
a Lányok Napja kezdeményezés, mely-
hez Magyarországon első építőipari 
cégként csatlakozunk idén. Az ilyen 
és hasonló kezdeményezésekben való 
részvételnek, természetesen magunk 
mint munkáltató is látjuk, láthatjuk 
előnyös oldalát, hiszen megtörténhet, 
hogy éppen egy ilyen kampány során 
bennünket megismerő ifjú hölgy ké-
sőbb a munkavállalónk lesz. Az után-
pótlás pedig manapság kulcskérdés.

Miként kezeli a Colas Magyarország a diverzitást 

a gyakorlatban?

Egyrészt folytatjuk az eddigi ténykedé-
sünket e téren. Úgy tűnik, jó úton járunk. 
Hiszen, érdemes említést tenni arról, 
hogy anyavállalatunk célkitűzéseket ha-
tározott meg e téren is.  Vezetők között 

az elérendő arány (nők vonatkozásában) 
2023-ra 14%, ez a Colas Magyarország 
esetében jelenleg 17%, szellemi mun-
katársak esetében elérendő arány (nők 
vonatkozásában) 2023-ra 23,6%, ez  
a Colas Magyarország esetében jelenleg 
29%. Ezért is gondolom azt, hogy jó úton 
járunk ebben a témakörben. Természete-
sen a továbbiakban is valós, érzékelhe-
tő intézkedéseket szeretnénk tenni, és  
a cégcsoport által meghatározott és el-
várt arányokat folyamatosan biztosítani 
szeretnénk. 

Valójában elérhetők ezek a célok?

Meggyőződésem, az előzőekben kifej-
tettek szerint, és a tények azt mutatják: 
igen. Sőt mi már el is értük, de itt nem  

ZSIGA GYÖRGY

A COLAS Magyarország elnök-vezér-
igazgatója 25 évvel ezelőtt érkezett 
a Colas csoport tagjához. A mérnöki 
karrierút minden lépcsőfokát megtet-
te, megtapasztalta a cégcsoport több 
átalakulását, folyamatos fejlődését, 
és úgy vált a csoport vezetőjévé, hogy 
folyamatosan képes volt a szakmai fó-
kusz mellett a vezetői felelősség egyre 
nagyobb kihívásait vállalni és azokat 
sikerrel teljesíteni. Jól példázza ezt az, 
hogy a magyar csoport az elmúlt 15 
év során az ő vezetése alatt érte el a 
legmagasabb forgalmat és nyereséget. 
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állhatunk meg. Az arányokat folyamato-
san fent kell tartani, és a lehetőségek 
szerint növelni.

Mi a kulcsa az arányok fenntartásához, és a le-

hetséges növeléséhez?

Egyéni és szervezeti fejlődésünk, tuda-
tosságunk. 

Mit üzenne, mivel hívná fel a figyelmet a nemi sok-

színűség fontosságára vezetőink között?

Fontos tisztában lenni azzal, hogy ez  
a kérdés nem véletlenül van napirenden 
manapság, nemcsak a Colasnál, hanem 
szinte minden cégnél. Ennek nyilván oka 
van, tehát nem ránthatjuk meg a vállun-
kat, mondván nincs ezzel teendőnk. 

Milyen hasznokkal járhat a diverzitás a Colas 

munkavállalói számára?

Manapság komoly versenyelőnyt je-
lenthet, ha egy munkáltató ebben  
a témakörben valós lépéseket tesz. 
Ide tartoznak többek között azon intéz-
kedések, amelyek részben már jelen 
vannak az életünkben, részben pedig  
a közeljövőben tervezünk bevezetni, 
mint az otthoni munkavégzés kialakítá-
sa, atipikus munkavégzések biztosítá-
sa stb., azaz azon cselekvések tudatos 
folytatása, melyeket tulajdonképpen  
a családbarát munkahely védjegy jelképez-
het. Vezetőként abban hiszek, hogy ha a 
munkahely támogatja az egyént, akkor az 
egyén legjobb tudása szerint fogja végez-
ni a munkáját és ezzel azt az esszenciális 
hozzávalót teszi hozzá a működésünkhöz, 
amely az élen tartja a cégcsoportot.

A Colas, Magyarországon az építőipar több terü-

letén jelen van, a sokszínűség, az esélyegyenlő-

ség viszont eltérő szakmákban eltérő dolgokat 

jelenthet. Milyen kihívásokkal néz szembe a vál-

lalat a különféle szakmákban az eltérő kultú-

rákkal és hagyományokkal kapcsolatban?

Különböző szakmákban, területeken, de 
akár leányvállaltonként is eltérő, hogy 
mennyire megszokott a nők jelenléte. 
Az sem mindegy, hogy egy cégen belül 
milyen a fizikai, és a szellemi munka-
vállalók aránya, hiszen ez, akár tudo-

másul vesszük, akár nem, befolyásolja 
a nemek közötti arányokat. Van olyan 
építőipari szakma, ahol szép számmal 
találkozhatunk nőkkel, pl. a techno-
lógiai, jogi területen, pénzügyön vagy  
a vállalkozás területén, de van olyan is, 
ahol ez manapság kevésbé jellemző, de 
már szép számmal akadnak jó példák is, 
mint például a kivitelezésben dolgozó mér-
nök kolléganők.

Ugyanazok az intézkedések, lépések működhetnek 

egyformán jól a különböző területeken?

Nyilvánvalóan nem, és talán ez az  
a pont, ahol érdemes a nemi egyenjogú-
ság azon aspektusáról is beszélni, ami-
kor egy-egy szakterületet inkább nőies 
szakmának gondolunk, mint pl. a támo-
gató tevékenységeket. Itt a férfi kollégák 
jelenlétére is érdemes figyelmet fordítani, 
ugyanakkor a műszaki szakmákban a női 
kollégák jelenlétére szükséges odafigyel-
nünk. Az eltérő szakterületek és az elté-
rő preferenciák a nők és férfiak között 
nyilván más-más megoldásokat kívánnak 
meg tőlünk.  

Milyen gyakorlati tanácsokkal tudna szolgál-

ni, ha a nemi sokszínűség növeléséről van szó  

a Colasnál?

Ne féljünk újítani és kezdeményez-
ni. Legyünk nyitottak, tudatosak és 
felelőségteljesek e téren. Amikor egyál-
talán felmerül ez a kérdéskör, vizsgáljuk 
meg, honnan is jön a kérdés. Ha pedig  
a válasz az, hogy gyermekkorban rögzült 
sztereotípiánkból, akkor lehet, érdemes 
megfontolni azt, hogy legyőzzük és az ed-
digiektől eltérően cselekedjünk.

Mit üzenne a pályaválasztás előtt álló fiatal 

nőknek? Miért válasszák az építőipart?

Jöjjenek el hozzánk a Lányok Nap-
ja program keretén belül és döntsék 
el maguk, akarnak-e és ha igen, miért 
akarnának az építőiparban dolgozni.  
A belső motivációt, nemtől függetlenül, 
mindenki saját magában lelheti meg.  
A Colas az inspirációt és a lehetőségeket 
biztosítja a megfelelő hajtóerővel rendel-
kező embereknek.

Beszélgetés 
Debora Marcarellivel

A cégcsoporton kívülről érkezett egy olyan veze-

tői pozícióba, melyet korábban férfiak töltöttek 

be – mindezt egy olyan ágazatban, ahol lényege-

sen alacsonyabb a női munkavállalók száma. Mi 

motiválta, mikor megpályázta a tisztséget?

Őszintén szólva mindig férfiak uralta 
környezetben dolgoztam. Néha ez nem 
egyszerű egy nő számára, hiszen a stra-
tégiai szemléletmódunk jellemzően eltér, 
de mindez soha nem feszélyezett. Pályám 
során mindig az adott vállalatok értékei 
és kultúrája alapján választottam munka-
helyet, és most is ez motivált.

Miért tartotta vonzónak az építőipart?

A Colas tevékenységei számomra valódi 
értéket képviselnek, hiszen az útépítés 
egyenlő az országok fejlesztésével, a köz-
tük lévő kapcsolatok erősítésével, a vál-
lalkozások támogatásával, a nemzetközi 
kapcsolatok elmélyítésével. Ezáltal a cég-
csoport működésének világszerte nagy 
hatása van, mely egybevág az általam is 
vallott értékekkel.

Nőként mit élt meg a legnagyobb kihívásként az 

építőiparban?

A legnagyobb kihívás számomra a vállalat 
átalakításának sikerre vitele. Mélyreható 
változások korát éljük, melynek közép-
pontjában a diverzitás és a befogadás áll, 
és mindez gyökerestül formálja át válla-
lati kultúránkat. Rendkívül izgalmas, hogy 
a kezdetektől fogva részese lehettem en-
nek a folyamatnak.

A nemi sokszínűség, avagy diverzitás napjainkban 

divatos témakör, de mi a jelentősége vállalati 

szempontból?

Számos tanulmány mutatott rá, hogy egy 
vállalat jobb eredményeket képes elérni 
az innováció terén, ha odafigyel a diver-
zitásra, vagyis a diverzitás térnyerésével 
innovatívabb cégek jönnek létre. Fontos 
hangsúlyozni, hogy diverzitás alatt nem 
csupán a férfiak és nők száma közti 
egyensúlyt értem, de kulturális és kép-
zettségbeli sokszínűséget is. A Colas 
cégcsoportnál nagy hangsúlyt kapnak  
a CSR kötelezettségvállalások, és e té-
ren is innovatívnak kell lennünk. 
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Mit üzenne, mivel hívná fel a figyelmet a nemi sok-

színűség fontosságára vezetőink között?

Döntsenek a változás mellett! Legye-
nek büszkék rá, hogy részesei lehetnek  
ennek a megújulásnak. Ez mindannyiunk 
feladata.

Milyen hasznokkal járhat a diverzitás a Colas 

munkavállalói számára?

Ha előrelépünk a diverzitás terén és ez-
zel innovatívabbá válunk, nem pusztán 
gazdasági eredményeink fognak javulni, 
hiszen azt is megváltoztatjuk, miként vé-
gezzük a munkánkat, és ez az egész világ 
előnyére válik majd.  

A Colas a világ minden részén jelen van, a diver-

zitás viszont a különböző országokban eltérő 

jelentést hordoz. Milyen kihívásokkal néz szembe 

a vállalat a különféle országokban az eltérő 

kultúrákkal és hagyományokkal kapcsolatban?

Természetesen minden országban más 
és más kultúrát, vallást, szokásokat és 
gondolkodásmódot találunk. Ezek a kü-
lönbségek azonban gazdagíthatják üzleti 
tevékenységeinket. Ha közösen dolgo-
zunk egy projekten, mindenki mással já-
rulhat hozzá a sikerhez. Épp ez a diverzi-
tás esszenciája.

Ugyanazok az intézkedések, lépések működhetnek 

egyformán jól a különböző országokban?

Alkalmazkodhatunk az egyes országok-
hoz, figyelembe véve a helyi jogszabá-
lyokat és előírásokat. Egy kezdeménye-
zésnek lehet közös célja, de számtalan 
úton eljuthatunk odáig.

felvenni és kit kívánunk fejleszteni szerve-
zetünkön belül. Eltökéltek vagyunk mun-
katársaink fejlesztése iránt, nagy hang-
súlyt fektetünk erre, a diverzitás pedig 
nem létezhet befogadás nélkül.

Valójában elérhetők ezek a célok?

Igen, nincs kétségem efelől! Komoly 
kihívások árán, de elérhetők. Bízunk 
a vezetőinkben, és mindannyian egy 
irányba tartunk, ugyanazon az úton. 
A fiatalok tartalmat keresnek munká-
jukban, szívükön viselik a Föld sorsát, 
így egyetértenek a célkitűzéseinkkel. 
Ezzel együtt többet és hatékonyabban 
kell kommunikálunk saját magunkról, 
értékeinkről, lehetőségeinkről, és el 
kell beszélgetnünk arról is, mit jelent  
a Colas csoportnál dolgozni.

Miként kezeli a Colas a diverzitást 

a gyakorlatban?

Vezetőink által. Először is meg kell hozni  
a megfelelő döntéseket, ami a legfontosabb 
lépés a kiegyensúlyozottság felé vezető 
úton. Ha meghozzuk ezeket a döntéseket, 
az jelzi, hogy a változás elindult, és szilárdan 
elköteleztük magunkat mellette. Pontosan 
ezt tette Frédéric Gardés és Amelia Irion:  
a Colas felépítette a megfelelő stratégiát, és 
hiszek benne, hogy célt fogunk érni. 

Mi a kulcsa a szóban forgó cél elérésének?

Az irányítás minden szintjén tudatosan 
kell eljárnunk, és konkrét megoldásokkal 
kell bebiztosítanunk azt a változást, mely 
pozitív hatást gyakorol majd eredménye-
inkre. Vezetőként legelőször két kérdést 
kell feltennünk magunknak: kit szeretnénk  

DEBORA MARCARELLI

Bár Olaszországban született, idén már 
24 éve annak, hogy Franciaországba 
költözött. Pályája során mindvégig 
HR területen dolgozott nemzetközi 
környezetben. Ezen belül az olaj- és 
gáziparban szerzett szerteágazó 
tapasztalatokat, de néhány év erejéig 
megfordult az energiaszektorban is. 
Debora 2021 áprilisában csatlakozott 
a Colas cégcsoporthoz mint közép-
európai HR-igazgató, így hét ország 
HR-tevékenységét fogja össze.  
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Milyen gyakorlati tanácsokkal tudna szolgálni, ha 

a nemi sokszínűség növeléséről van szó a Colasnál?

Sok olyan dolog van, melyet a gyakor-
latban is megtehetünk. Itt említhetem 
a home office megállapodásokat és  
a rugalmas munkarend lehetőségét. 
Vonzó munkahelynek lenni napjainkban 
elképzelhetetlen rugalmasság nélkül. 
Ezenkívül a képzés is kulcsfontosságú 
ebben a folyamatban: meg kell erősíte-
nünk az oktatási intézményekkel ápolt 
kapcsolatainkat, és jobban kell kom-
munikálnunk a műszaki egyetemekkel. 

Mit üzenne a pályaválasztás előtt álló fiatal 

nőknek? Miért válasszák az építőipart?

Ugyanazon készségek birtokában a fia-
tal nők is képesek megbirkózni ugyan-
azokkal a kihívásokkal, mint a férfiak. 
Azt üzenném nekik, higgyenek maguk-
ban, képességeikben, és válasszanak 
egy olyan izgalmas és motiváló munka-
környezetet, mint az általunk képviselt 
ágazat – ezzel részesei lehetnek vál-
lalásaink teljesítésének egy jobb világ 
felépítése érdekében.

   Our double feature focusses on the same topic 
with two interviewees who share the same goals as 
managers at the same company. 
INTERVIEW WITH GYÖRGY ZSIGA: 
You have spent considerable time at the Group. Working 
alongside male colleagues in the construction sector has 
always been self-evident. Do you find any challenge in 
ensuring equal opportunities for each gender?
Indeed, we are prone to perceive certain professions 
along certain rigid stereotypes. Gender equality is 
becoming less of a question or challenge for myself. 
Throughout my career, I have worked with women quite 
often, and as I come to think of it, I have always judged 
co-workers and managers based on their professional 
skills, preparedness, commitment and their willingness 
to take responsibility.  
Why is it crucial for you personally to promote gender 
equality in the construction sector?
We simply cannot exclude people from certain activities 
just because they are men or women. I wouldn’t want 
to find myself in a situation where being a man comes 
with disadvantages. As a leader, I can take concrete 
and effective steps to eliminate bias at the Group I 
represent. I must emphasize once again: skills, creativity 
and success are not subject to gender. Devotion, being 
humble and ardent at work, proactivity and a can-do 
attitude – these are the qualities that matter, and gender 
is certainly not on the list.   
Women might face some challenges in the sector. What 
are these in your opinion? 
Stereotype and the struggle against stereotypes. I’m 
confident that Colas – by aiming to ensure equal 
opportunities – is a company that empowers female 
colleagues to fight these stereotypes and win. If women 
wish to try themselves in areas that were considered 

“manly” in the past, they have my encouragement: 
do it! After all, trying new things is key to propelling 
development on both a personal and organisational 
level.
Gender diversity is a fashionable topic these days. Why 
can this be important for companies?
Gender diversity and equal opportunities must become 
fundamental everywhere, not only at Colas – we must 
work towards this goal. I consider this a prime area for 
grasping the essence of corporate social responsibility. 
The Girls’ Day initiative might be a good example, and I’m 
proud that we were the first Hungarian construction firm 
to get on board. Needless to say, we as an employer also 
see the upside of participating in similar programmes: 

a young woman familiarising herself with the company 
through a campaign like this might become an employee 
one day, and recruiting young people is a vital topic today.
How is diversity handled at Colas Hungary?
On one hand, we are continuing with the ongoing 
activities in this respect, and we seem to be heading in 
the right direction. At this point, I have to mention the 
targets set by our parent company. Among managers, 
the target rate of female employees is 14% to be 
achieved by 2023. Currently, Colas Hungary is at 17%. 
As for white-collar staff, the target is 23.6%, and we are 
at 29%. This leads me to believe that we are making 
headway. Of course, we are devoted to taking further 
down-to-the-point measures while remaining dedicated 
to reaching the targets defined by the Group. . 
Are these reachable targets?
I have no doubt about that, and the facts I have 
mentioned also suggest that they are indeed reachable. 
Moreover, we have already achieved most of them, yet 
we cannot sit back and relax. The target numbers must 
be maintained and even improved if possible!
What is the key of maintaining and improving the 
numbers?
Our self-awareness and our development as individuals 
and as an organisation.  
What would you say to raise awareness to the importance 
of gender diversity among Group leaders?
We have to keep in mind: there is a good reason this 
is such a pressing issue nowadays – and not only at 
Colas, but at most companies. Obviously, this is not a 
coincidence, so we can’t shrug our shoulders and say we 
have nothing to do here. 
In what ways can diversity benefit Colas employees?
Taking concrete steps in connection with this topic might 
lead to a competitive edge. These include measures 
already a part of our lives, as well as the ones we are 
planning to implement in the near future – like remote 
working and flexwork solutions. Basically, this is the 
extension of requirements for a family-friendly workplace. 
If individuals receive ample support from their employer, 
they will do their jobs to the best of their abilities. This 
might be the added extra that keeps the Group ahead 
of the pack.
Colas is present in several subfields of the sector in Hungary, 
while diversity and equal opportunities might mean different 
things in different trades. What challenges does the company 
face in terms of these different cultures and traditions?
There are notable differences regarding the presence 
of women when it comes to different professions – or 
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different Colas subsidiaries, for a matter of fact. The 
proportion of white-collar staff and blue-collar workers 
is also part of the equation, because – whether we 
accept it or not – this has a notable effect on gender 
rates. In some areas of the construction sector, we might 
encounter plenty of women: let’s take technology, legal 
affairs, finances or price study departments for example. 
Meanwhile, they are lesser represented elsewhere, but 
we have some reassuring signs and trends, like female 
engineers working in the field.
Do you think identical measures can work in different areas?
Clearly not. And this is the point where it’s worth talking 
about how some fields of expertise are considered 

“female jobs”, such as support activities. In roles of this 
kind, considering the presence of male colleagues might 
have its own benefits while we must concentrate on having 
more women in technical positions. Evidently, different 
areas and different preferences call for different solutions.   
What practical advice would you give at Colas to increase gender 
diversity?
We must not be reluctant to take the initiative and turn 
towards new things. Should this topic come up, we must 
consider the roots of the question. If the answer points to 
stereotypes formed at an early age, it’s high time to get rid 
of the stereotypes and find a new approach.
How would you encourage young girls before their career choice, 
why should they choose the construction industry?
They should visit us as part of the Girls’ Day programmes, 
and see for themselves. After that, they can decide 
whether they find the construction sector appealing. 
Regardless of gender, each person must find an internal 
motivation to choose one career path or another. Colas will 
provide the inspiration and opportunities for people with 
the right ambitions.

INTERVIEW WITH DEBORA MARCARELLI: 
You came from outside the Group to a managerial position 
previously held by men in a company operating in an 
industry where the male presence is strongly dominant. 
What was your motivation to win this position?
To be honest, I always worked in male’s world. That 
can be sometimes difficult to a woman because 
we have a different strategic approach, but it never 
really worried me. I’ve always chosen my job following 
company values and its culture. There were my 
motivations.
What is attractive for you in the construction industry?
The activity of Colas, building roads has true meaning to 
me because building roads means modernize Countries, 

create link between countries, developing business, 
providing help and promote international exchanges. The 
activity of Colas is important worldwide and corresponds 
to my own values: care, share, dare.
What is the greatest challenge as a woman in the 
construction industry?
The greatest challenge to me is to succeed the 
transformation of our company. We are living a deep 
transformation in terms of diversity and inclusion. We 
are reshaping our culture. It is absolutely exciting to be 
the part of the journey from the beginning. 
Gender diversity is a fashionable topic these days. Why can 
this be important for companies?
There is a lot of studies showing better results in 
innovation where companies implement diversity. 
So, the higher diversity contributes to have more 
innovative companies and by diversity I don’t only 
mean the balance between number of women and 
men I also mean cultural and education diversity. At 
Colas one of our priorities is CSR engagements and 
we need to be innovative in this field. 
How is diversity handled at Colas?
By our leaders. The first step is to make a decision, it 
is the most important step that has the consequences 
in balancing numbers. When we make a decision, it 
means that transformation is ongoing, it is a strong 
willing. This is what Frédéric Gardés and Amelia Irion 
did, we have a strategy at Colas and I’m pretty sure 
that we will achieve the target. 
What is the challenge in achieving this target?
It is to be conscious in every level of our governance 
that we need to bring concrete solutions for that 
change which will positively impact ours results. The 
first two questions we need to ask ourselves as 
leaders is who we want to recruit and who we want 
to develop in our organization We strongly want to 
develop our employees and we want to invest in them 
Diversity can’t exist without inclusion.
Are these reachable targets?
Yes, absolutely! Challenging but reachable. We trust 
our leaders and we all drive in the same direction, on 
the same road. Young people look for meaning in what 
they do and they are engaged for our planet, they would 
be in line with our objectives we need to communicate 
more about us, our values, our opportunities and talk 
about what it means to work at Colas.
What would you say to raise awareness to the importance of 
gender diversity among Group leaders?
Decide to change! Be proud to participate to this 

innovative change. It is our call to each of us.
In what ways can diversity benefit Colas employees?
If we are improving diversity and having better 
results in innovation we will not only have better 
economic results, we are changing our way of 
working having a positive impact in the world where 
we are living.    
Colas is present all over the world. This topic has a 
different meaning everywhere. What challenges does 
the company face in these different countries regarding 
these issues in terms of culture and traditions?
In every country we have different cultures, different 
religions, different habits and different ideas as 
well. Differences mean richness for business. When 
we work together on one project everyone can 
contribute in a different way behind borders and this 
is the richness of diversity. So, to sum up, for me it 
is a straightness.
Do you think the same steps can work in different 
countries?
We can adapt in each country considering local law 
and regulation. Initiatives can have the same target 
but can be different.
What practical advice would you give at Colas to increase 
gender diversity?
There is a lot of practical things that we can put in 
place. For example, the home office agreement and 
flexible scheduling. Today be flexible means also 
be attractive. Additionally, education is key in this 
process, we need to reinforce our school relation 
and communication toward technical universities.  
How would you encourage young girls before their 
career choice, why should they choose the construction 
industry?
Young girls are able to face the same challenges 
than young boys with the same skills. Believe 
in yourself and your capabilities and choose a 
stimulating environment as our industry. You can 
contribute in achieving our engagements for living 
in a better world.
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betöltését mind a munkáltató, mind pe-
dig a munkavállaló szempontjainak köl-
csönös figyelembevételével. A családba-
rát munkahelyi kultúra megteremtésével  
a munkáltató valós lépéseket tesz  
a munka-magánélet egyensúlya, valamint 
a nemi egyenjogúság megteremtésére. 
Ennek jelentősége a társadalmi és válla-
lati, illetve az egyénnel szembeni felelős-
ségvállalás.

hogy bizony nagyon sok eleme létezik 
cégcsoportunknál, vannak olyan elemei, 
amelyeknek a megvalósítását érdemes 
fontolóra vennünk. 
Éppen ezért 2022-es évünk egyik célja, 
hogy a Colas Magyarország valamennyi 
leányvállalata megkapja a Családbarát 
Munkahely tanúsító védjegyet. A Csa-
ládbarát Hely egy olyan szervezet, mely 
támogatja a családon belüli szerepek  

Amikor megkérdezik az ismerőseid, milyen a munkahelyed, nyilván 
büszkén említed meg azokat a fantasztikus műtárgyakat, utakat, 
amelyeket megépítünk, vagy szívesen mesélsz a bányaüzemekben 
zajló izgalmas eseményekről, mint például egy bányarobbantás. 
De mi a helyzet a munkahelyi környezettel? 

CSALÁDBARÁT MUNKAHELLYÉ
szeretnénk válni

szöveg: Máriás Fanni
infografika: Koffein Média

– vagy már azok is vagyunk?

Ezen a ponton találkoztunk a Családbarát 

Védjeggyel, de mi is ez? 

A családbarát szemlélet egyre nagyobb 
jelentőséggel és vonzerővel bír napjaink-
ban mind hétköznapi, mind pedig munka-
helyi szinten. A Családbarát Hely címet 
eddig több mint 1400 szervezet nyerte el. 
A védjegyet megszerezni egy tanúsító au-
dit során lehetséges, amelyben azt mérik 
fel, mennyire családbarát egy munkahely 
szemlélete. Végigtekintettük az audit so-
rán értékelendő területeket, és azt láttuk, 
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a munkavállalóknak jobb érzés legyen 
a munkahelyen töltött idő, ezáltal lojáli-
sabb és motiváltabb munkaerőként igazi 
kinccsé válhat munkáltatói számára. Min-
den munkáltató, így a Colas számára is 
fontos, hogy munkavállalói össze tudják 
hangolni a szakmai és a családi életüket, 
és jól érezzék magukat a munkahelyükön. 

ON OUR WAY TO BECOMING A 
FAMILY-FRIENDLY WORKPLACE
Or perhaps we’re already there?

  When friends ask about our workplace, 
we’re likely to mention a good team, or 
managers that lead by example. But how 
often do we touch upon the Group’s support 
for work-life balance, or the assistance we 
receive in the various life situations we typically 
encounter? Such aspects of the workplace 
get more and more attention nowadays, and 
last year’s ‘Dialogue’ employee-perception 
survey showed us that there’s still room to 
grow in this regard.  
It's therefore at this juncture that we aim to 
obtain ‘Family Friendly Workplaces’ trademark 
certification. But what is this, exactly? 
Adopting a family-friendly approach is 
becoming increasingly prominent and 
attractive, in both an everyday sense and at 
the workplace level. To date, more than 1,400 
organisations have received ‘Family Friendly 
Workplaces’ certification. 
The trademark can be obtained through a 
certification audit that rates the family-friendly 
nature of the given workplace. After exploring 
the criteria reviewed in the course of the 
audit, we found that most of the required 
elements are already in place at the Group, 
while implementing the remaining elements 
is definitely worth considering. 
Family Friendly Workplaces is an organisation 
that supports people in fulfilling family roles by 
taking into account family-friendly corporate 
culture, work-life balance and gender-equality 
initiatives. This is reflected in corporate social 
responsibility and commitments towards 
individuals.
Therefore, one of our goals for 2022 is to have 
all subsidiaries of Colas Hungary qualify for 
the ‘Family Friendly Workplaces trademark. 
To this end, each subsidiary has already been 
registered for the certification audit. The 
next step will be to introduce the pending 
measures necessary for passing the audit.

SZERVEZET NYERTE EL A CSALÁDBARÁT HELY CÍMET MAGYARORSZÁGON.

1 400
A védjegy megszerzésének folyamata 

A védjegy megszerzése érdekében va-
lamennyi leányvállalatot regisztráltunk 
tanúsító auditra. Összeállt az a cso-
mag, amelyben látjuk, mi az, amivel 
már rendelkezünk és mi az, amit sze-
retnénk elérni. Következő lépésben  
a megvalósításra érdemes intézke-
dések bevezetésére kerül sor, majd  
a tanúsító auditra. Sikeres audit esetén 
a védjegyet két évre érdemli ki a mun-
káltató.

A védjegy előnyei

Munkavállalói szempontból valójában 
az előny maga a teljes tartalom. Mun-
káltatóként pedig előnyt jelent, ha egy 
munkavállaló a családi életében kiegyen-
súlyozott, mivel nagy valószínűséggel el-
kötelezettségével a szervezet sikeréhez 
is hatékonyabban járul hozzá. Egy család-
barát munkahely abban is segíthet, hogy 

A tartalom, avagy milyen lesz 

a Családbarát Munkahely? 

A Családbarát Munkahely esetén a mun-
kavállaló támogatása megnyilvánulhat töb-
bek között a munkavállalók foglalkoztatási 
módjában, elsősorban az atipikus foglalkoz-
tatási formákban, a munkavállalói juttatá-
sokban és támogatásokban, a szervezeti 
szolgáltatásokban, a vállalati események-
ben, céges kommunikációban, a fizikai és 
a mentális egészségmegőrzés különböző 
formákban történő támogatásában. 

FOGLALKOZTATÁSI 
MÓDJA

VÁLLALATI ESEMÉNYEK, 
KOMMUNIKÁCIÓ

FIZIKAI EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS

MENTÁLIS 
EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS

MUNKAVÁLLALÓI 
TÁMOGATÁSOK

MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁSOK
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Fejlesztő Zrt. (NIF) hirdette meg azzal  
a céllal, hogy az épülő autógyár mellett 
az ellátó csomópontként támogassa az 
északnyugati gazdasági övezet szereplői-
nek piaci tevékenységét. A V-Híd Zrt. által 
kivitelezett 65 milliárd forintos beruhá-
zásban alvállalkozóként a Colas Út Zrt. is 
aktív részt vállal. Két külön munkarész 
kivitelezésével mind a Keleti, mind pedig  
a Központi Igazgatóság képviselteti 
magát. Utóbbi feladatául egy vasúti 
konténerterminál megépítését kapta.  
A 2020-ban sikeresen megpályázott pro-
jekt volumene – a megrendelői igények 
változása miatt – a tavalyi évben jelentő-
sen, több mint háromszorosára bővült, és  

A Debrecen mellett épülő BMW-gyárhoz kapcsolódó 
fejlesztésekben alvállalkozóként vett részt a Colas Út.  
Ennek során konténerterminált, bekötő-, gyalogos- és ke-
rékpáros utakat, valamint jelentős földmunkát, parkolók 
kialakítását is elvégeztük. 

KONTÉNERTERMINÁL 
KIVITELEZÉSE 
DEBRECEN KÖRNYÉKÉN

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházások kezdődtek meg 
2019-ben a Debrecen vonzáskörzetéhez 
tartozó Kismacs és Nagymacs között.  
Az itt épülő BMW-gyár a tervek szerint 
2025-től kezdi meg az évente mintegy 150 
ezer gépjármű gyártását. A nagyszabású, 
ezer főt foglalkoztató létesítményhez egy 
összetett, intermodális konténerterminál 
kiépítése is a tervek között szerepel, mely-
hez a forrást a magyar állam biztosítja.

PROJEKTLEÍRÁS
A „Debrecen–Füzesabony vasútvonal 
korszerűsítése I. ütem” elnevezésű pro-
jektet 2019-ben a  Nemzeti Infrastruktúra  

szöveg: Töttösi Gergő
fotó: Töttösi Gergő

a vasúti burkolt rakterület növekedése 
mellett immár magában foglal két teher-
gépjármű-parkolót is. 

FELADATAINK
A burkolt rakterületen a vasúton érkező 
konténerek mozgatása nagy teherbírású 
targoncákkal, úgynevezett kalmárral tör-
ténik majd, melyek képesek a konténe-
reket több sorban egymáson elhelyezni. 
A megfelelő teherbírású burkolat kiala-
kítása érdekében ezért a megszokottól 
eltérő, erősített pályaszerkezetet kellett 
betervezni. Az elkészült földmű tetején 
50 cm-es mélységben végzünk me-
szes-cementes talajstabilizációt, melyre  
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PAPP GERGELY 
építésvezető

TÖTTÖSI GERGŐ 
munkahelyi mérnök

Tizenhárom éve dolgozom a cégnél, kilenc éve mint építés-
vezető. Ez a projekt számít az eddigi legnagyobb önállóan 
irányított kivitelezési munkámnak, így különösen fontos szá-
momra, hogy határidőre ne csak egy műszakilag megfelelő, 
de egyben kiváló minőségű létesítményt tudjunk átadni. 

A tavalyi év elején kerültem a Colas csoporthoz, így a kon-
ténerterminál megépítése az első projektjeim egyike.  
Számomra a nyári hónapokra várható szerteágazó párhuza-
mos munkavégzés jelenti a legnagyobb kihívást.

20 cm vastagságban zúzott kő fagyvé-
dő réteg kerül. Alaprétegként szintén  
20 cm vastagságban C12/15 beton szol-
gál, végül 30 cm egyrétegű CP4/2,7 be-
tonburkolat épül. A bazaltbeton burkolat 
túlnyomó részét finiseres beépítéssel 
építjük meg formasínek között, ezzel 
biztosítva a megfelelő geometriát, mivel 
a rakterület alacsony, 1-1,5 százalékos 
oldalesésű, hosszirányban pedig vízszin-
tes. A finiserrel nem építhető szakaszok 
pedig kézi beépítéssel készülnek, szintén 
formasínek alkalmazásával.
A bazaltbeton burkolatú rakterület építése 
során elkészül mintegy 50 ezer köbméter 
talajstabilizáció, 22 ezer köbméter FZKA 
anyagú fagyvédő réteg, 25 600 köbméter 
C12 burkolatalap és 33 300 köbméter 
CP4/2,7 betonburkolat.
A burkolatépítéshez kapcsolódóan fel-
adatunk továbbá a rakterület északi vá-
gányainak aszfaltburkolatát elkészíteni  
7 cm AC 22 kötő (F) aszfalt alapréteg, 7 cm 
AC 22 kötő (F) aszfalt kötőréteg és 4 cm 
AC 16 kopó (F) kopóréteg beépítésével. 
A projekt keretein belül elkészül továbbá 
összesen 2610 méter csapadékcsator-
na, 3548 méter résfolyóka, 1735 méter 

védőcső és 4804 méter közművezeték.  
A csapadékvíz-elvezető rendszer tartal-
maz összesen 61 darab tisztítóaknát, 
valamint öt olajleválasztó berendezést, 
melyek 100-350 l/s kapacitásúak.  
A burkolt rakterületben épülő résfo-
lyókák F900-as teherbírási osztályú 
elemekből épülnek, hogy ezek a szer-
kezetek is megfeleljenek a fokozott 
igénybevételnek. Szintén a várható 
nagymértékű terhelés miatt nagy szi-
lárdságú üvegszál erősítésű poliészter 
(ÜPE) csövekből épülnek a burkolt rak-
terület alatt futó csapadékvízcsövek.  
A konténerterminál területén kiépí-
tendő ivó- és tűzivíz-vezetékek és a 
szennyvízcsatorna kivitelezését a Co-
las Alterra végzi. A munkaterület keleti 
részén a közúti szállítójárművek elhelye-
zését szolgáló két, összesen több mint  
17 ezer négyzetméter területű parkoló épül.  
A parkolók hagyományos pályaszerkezet-
tel lesznek kialakítva. A 30 cm homokos 
kavics fagyvédő rétegre 20 cm vastag-
ságban Ckt-4 réteg épül, amire 7 cm  
AC 22 kötő (mF) aszfalt alapréteg, 7 cm 
AC 22 kötő (mF) aszfalt kötőréteg és 5 cm 
AC 16 kopó (mF) kopóréteg kerül majd.  
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Földmunka
26 000 m3

Fagyvédő réteg
25 358 m3

C12/15 alap
23 077 m3

AC22, AC16 aszfalt
3454 m3

Csapadékcsatorna
2610 fm

Résfolyóka
3548 fm

Védőcső
1735 fm

A PROJEKT SZÁMOKBAN: PROJECT: CONTAINER TERMINAL 
NEAR DEBRECEN

     Colas Út Zrt. has been involved in a 
series of investments linked to the BMW car plant 
under construction on the outskirts of Debrecen 
in Eastern Hungary. In addition to performing a 
considerable amount of earthworks activity, we’ve 
contributed to building a container terminal, access 
roads, pedestrian walkways, bike paths and 
parking lots. 
The area between the villages of Kismacs and 
Nagymacs, just outside Debrecen, emerged as 
a high-priority investment site in 2019: German 
carmaker BMW is currently building a new facility 
there, which is set to churn out 150,000 vehicles 
each year from 2025. Meanwhile, with funding 
from the Hungarian government, an intermodal 
container terminal is being set up to serve the large-
scale plant, which will provide an estimated 1,000 
jobs.
The project, officially entitled “Modernisation of the 
Debrecen-Füzesabony Railway Line, Phase I”, was 
launched by Hungary’s National Infrastructure 
Development Agency (NIF Zrt.) in 2019 with the 
goal of backing economic operators in the area by 
creating a supply hub. As one of the subcontractors 
to general contractor V-Híd Zrt., Colas Út Zrt. has 
been playing an active role in the HUF 65-billion 
investment. Remarkably, both the company’s 
Eastern Hungarian and Central Hungarian 
directorates mobilised their teams to undertake 
different scopes of work. The latter organisational 
unit was tasked with building a railway container 
terminal and two parking lots for heavy-goods 
vehicles. 
On the paved surfaces of the terminal, containers 
arriving by rail will be moved around with high-
capacity forklifts capable of handling and stacking 
shipping containers. Naturally, having pavements 
with ample load-bearing capacity is imperative at 
such a facility: indeed, the terminal design calls for a 
non-conventional, extra-strong pavement structure. 
As the site is spread out over an extensive 
area, certain work phases can be carried out 
simultaneously: we are currently installing the 
stormwater drainage system while laying water-
supply lines and building the sewage network. 
Where works have been concluded on public 
utilities, we continue with soil stabilisation and 
laying frost-protection layers, to be followed by 
laying the C12 sub-base course and the concrete 
pavement itself.
We broke ground in June 2021, and the completion 
deadline is 31 August 2022. Through flexible 
adaptation to changing circumstances, we are 
confident that this complex and challenging 
assignment will be delivered on time and to the 
client’s satisfaction.

VAJDA RÓBERT 
művezető

2006-ban kezdtem a Colasnál mint laboráns. Az M30-as autópálya építése kapcsán, 
2019 januárjában neveztek ki művezetőnek. A legnagyobb kihívás jelenlegi feladatunk 
során a különböző munkafolyamatok összehangolása, illetve a kapcsolattartás alvállal-
kozóinkkal, partnereinkkel.

A parkolók csapadékvíz-elvezető rend-
szerének kivitelezése mellett a közvilágí-
tási hálózat kiépítése is a mi feladatunk.

EDDIGI EREDMÉNYEK
Mivel nagy kiterjedésű a munkaterület, 
lehetőség van több munkafolyamatot pár-
huzamosan is végezni. Így jelenleg a csa-
padékvíz-elvezető rendszer, a vízellátó és 
szennyvízhálózat építése folyik, valamint 
ahol már elkészültek a közművek, folya-
matosan végezzük a talajstabilizációt,  
a fagyvédő réteg építését, majd ezt köve-
tően a C12 burkolatalap és a betonbur-
kolat is épül folyamatosan. A kivitelezési 
munkákat 2021 júniusában kezdtük meg, 
a projekt befejezési határideje pedig 
2022. augusztus 31. A változó körülmé-
nyekhez való rugalmas alkalmazkodással 
bízunk benne, hogy sikerül megrendelőnk 
megelégedésére határidőben és eredmé-
nyesen megvalósítani ezt az összetett és 
kihívást jelentő projektet.

MUNKARÉSZEK:
Konténerterminál

97 153 m2

Északi parkoló

9882 m2

Déli parkoló

7238 m2

Nyugati bekötőutak

1193 m2

Keleti bekötőutak

5700 m2

Gyalog- és bicikliutak

920 m2
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4. Hálózati infrastruktúránk átalakulása 
következtében a rendszerben történő 
munkavégzés lassabb lett.
5. Mivel a rendszert fejlesztő vállalkozó  
a közeljövőben nyugdíjba vonul, emiatt  
a program hosszú távú üzemben tartása, 
fejlesztése bizonytalanná vált.

Miért jobb a GATE, mint a KAPU?
A fentiek mérlegelése után úgy gondoltuk, 
hogy egy teljesen új és „kortárs” alapokra 
helyezett rendszert szükséges fejleszteni, 
mely teljesen lefedi a tevékenységünkből 
fakadó folyamatokat. Ennek következté-
ben a menedzsment úgy döntött 2019 nya-
rán, hogy a rendszer fejlesztését házon be-
lül kell megoldani. Az ezt követő egy évben 
a program folyamatainak megtervezése,  
a részletes adattartalom-követelmény fel-
állítása és a működés specifikálása zajlott, 
majd 2020-ban megkezdődött a fejlesz-
tés. A koncepció az volt, hogy egy modern,  
a jelenkor IT- és felhasználói igényeinek 
megfelelő rendszert alakítsunk ki, mely 
biztosítja a mobilis munkavégzést, stabi-
lan és gyorsan működik, könnyen imple-
mentálható új alrendszer a környezetbe, 
továbbá a különböző modulok a lehető 
legnagyobb mértékben össze legyenek 
kapcsolva, hogy ezzel adminisztrációs 
időt spórolhassunk. Nem elhanyago-
landó továbbá, hogy – csakúgy, mint  
a KAPU esetében – az új rendszert is  
a Colas Út Zrt.-vel közösen használjuk, 
melynek következtében a folyamatokat 
muszáj egységesíteni, ugyanakkor a te-
vékenységi körünkből fakadó különböző-
ségeket le kellett követni a fejlesztésben, 
ami külön kihívást jelentett. 

tartása se jelentsen problémát. Így egé-
szült ki a KAPU egy teljesen egyedülálló 
Üzemi Gyártás Ellenőrző rendszerrel, mely 
a bányaüzemekben termelt zúzottkő-fé-
leségek vizsgálatát, termékszabványnak 
való megfeleltetését támogatta, továbbá 
egy Ajánlati és egy Szerződéses modul, 
mely a központi kereskedelmi és számvi-
teli feladatokban kellett helyt álljon. Mind-
emellett biztosítsa a különböző jogszabá-
lyoknak való megfelelést, mint például az 
EKÁER vagy az Online Számla bejelentés. 
Létrehoztunk olyan riportoló felületeket, 
melyek segítségével többé-kevésbé egy-
szerűen tudtunk adatokat kinyerni, majd 
azokat prezentálni a tulajdonosok és a 
központ felé.

Miért kellett lecserélni a progra-
mot, ha ennyi mindent tudott?
Nos, ennek számos oka van, de csak  
a legfontosabbakat említjük:

1. A rendszer üzemben tartása egyre 
komolyabb kihívást jelentett. Ahogy az 
idő előrehaladtával modernizáltuk a rend-
szert, melyek szükségesek voltak az in-
formációs technológia gyors fejlődése kö-
vetkeztében, kritikus és kevésbé kritikus 
hibák jöttek elő, melyeket csak részben 
tudtunk orvosolni.
2. Újabb alrendszereket nehezen tud-
tunk implementálni a környezetbe, hiszen  
a KAPU-t strukturálisan nem erre találták ki.
3. A különböző alrendszerek között csak 
a minimálisan szükséges szinkronizációt 
lehetett megoldani, a további automatizá-
lás érdekében jelentős fejlesztéseket és 
átalakításokat kellett volna eszközölnünk.

Több mint másfél évtized után lecseréljük a népszerű kapuprogramot egy 
újra, melynek okairól és az új szoftver előnyeiről szeretnénk beszámolni. 

KAPU MEGY, GATE JÖN: 
ÍME AZ ÚJ „MÉRLEGPROGRAM”

KAPU, Kapuwin, KiReNe, kapuprogram – 
így hívják a kollégák azt a programot, amit 
az üzemekben és a telephelyeken teher-
autók mérlegelésére használtunk már  
16 éve, többé-kevésbé változatlan for-
mában. Felmerülhet a kérdés, hogy miért 
kellett lecserélni a KAPU-t, hiszen egy 
mondhatni kiforrott, a teherautók mér-
legelésére kifejezetten jól használható 
rendszer volt, melyet a kollégák megta-
nultak és kiválóan alkalmaztak. 
Ahhoz, hogy ezt megértsük, érdemes pár 
gondolatot megemlíteni a KAPU-ról és le-
váltásának indokairól.

Miért szerettük a KAPU-t? 
A KAPU egy, az ezredforduló környé-
kén kialakított programozói nyelven író-
dott, melyet az idő előrehaladtával több 
lépcsőben frissítettek, fejlesztettek.  
Az Északkő a KAPUwint, az akkor újnak 
számító alapokon nyugvó mérlegprogramot 
2005-ben kezdte használni. Ez a rendszer  
a kezdetekben valóban egy mérlegprogram 
volt, amely a teherautók mérlegelésére, to-
vábbá a termelés rögzítésére és a készlet 
nyilvántartására volt alkalmas, struktúráját 
ennek megfelelően alakították ki. Az idő 
előrehaladtával azonban üzleti tevékeny-
ségünk és kereskedelmi folyamataink rob-
banásszerű fejlődésen mentek keresztül. 
A tulajdonosok és a központ különböző 
elvárásainak és információigényeinek, to-
vábbá az életbe lépett jogszabályi előírások 
következtében szükséges volt a KAPU-t 
alrendszerekkel, funkciókkal kiegészíteni. 
Mindezt oly módon kellett megoldani, hogy 
üzleti tevékenységünket ne lassítsa – sőt 
ellenkezőleg –, de a folyamatos üzemben 
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Ezeken túl igyekeztünk a rendszer fel-
építését és alapvető működését úgy 
megalkotni, hogy az hasonló legyen 
a KAPU-hoz, ezzel csökkentsük azt  
a „sokkot”, mely a felhasználókat éri az 
új rendszer bevezetésekor. A szoftver 
komolyságát szemlélteti, hogy évente  
1000-1500 ajánlatot és szerződést, 
105-140 ezer szállítási tételt rögzítet-
tünk, melyhez 100-122 ezer EKÁER-
számigénylés, 9-12 ezer Online Számla 
bejelentés, 20-30 ezer termelési tétel 
kapcsolódott mintegy 60 felhasználón 
keresztül.
Az új környezetben egy ERP (integ-
rált üzleti folyamatkezelő) rendszert 
alakítottunk ki, melyben kezeljük  
a termék létrehozását, annak folyamatos 
vizsgálatát (Üzemi Gyártás Ellenőrzés), az 
értékesítéshez kapcsolódó árajánlatok 
és szerződések elkészítését, azok áteme-
lését a kapuforgalmi alrendszerbe (Anyag-
mozgások), mely alapján a teherautókat 
kiszolgáljuk üzemeinkben, telephelyein-
ken mindezt úgy, hogy a különböző modu-
lok teljes összeköttetésben állnak.
A rendszert 2021-ben folyamatos fejlesz-
tés mellett teszteltük, továbbá sárospata-
ki üzemünkben három hónapon keresztül 
végeztünk üzemi tesztet is. A sikeres üze-
mi tesztnek köszönhetően úgy döntöt-
tünk, hogy a szoftvert 2022 januárjában 
bevezetjük egy alapos oktatást követően.
A lépcsőzetes év eleji nyitás miatt minden 
üzemben és telephelyen eredményes volt 
a rendszer bevezetése. Kollégáink a prog-
ram kezelését egyszerű felépítésének 
köszönhetően gyorsan elsajátították és 
szinte hiba nélkül használják.
Bár ilyen rövid idő alatt nehéz bármilyen 
konklúziót levonni, főleg úgy, hogy a ki-
szolgálás még nincs teljes kapacitással 
kihasználva az időjárási körülmények mi-
att, a jelenleg rendelkezésre álló tapasz-
talatok és adatok alapján kimondható, 
hogy számos téren előrelépés történt.
Mérlegelésünk 10-15 százalékkal gyor-
sabb lett, mellyel akár 1-1,5 órát tudunk 
spórolni egy műszak alatt, ezzel növelve 
a kiengedhető teherautók számát üze-
meinkből. Az EKÁER-számok zárásának 
ideje a harmadára csökkent, mely szintén 
nagy áttörést jelent. Mérlegkezelő kollé-
gáinkat több információval látja el a prog-
ram a mérlegelés során. A berögzítések 

GOODBYE KAPU, HELLO GATE  

  We’ve been using the KAPU software for over 
16 years, and it has proved to be handy and efficient 
over the course of regular updates: but it has by now 
become obsolete, and there are several reasons why 
it is high time to move on. Operating the old system 
became rather cumbersome, and it was increasingly 
difficult to integrate new modules; also, problems with 
synchronising different subsystems was slowing down 
work procedures. 
To overcome these shortcomings, we opted to develop 
a completely new system based on contemporary 
standards that will cover all procedures associated 
with our activities. Once management came to a 
decision, we began in-house development of a new 
software in 2020. The basic idea was to come up with 
a modern system that not only complies with the latest 
IT standards, but also facilitates mobile work. Obviously, 
the new solution had to be fast and secure, and it 
would be crucial to ensure easy implementation of new 
subsystems. Maximising interface capabilities between 
different modules, another important criterion, would 
reduce time spent on administration.
The name of our new system, GATE, is an English 
translation of its Hungarian predecessor (KAPU). GATE 
was tested and developed throughout 2021, including 
three months of operational trials at our Sárospatak 
facility. After completing the tests with flying colours, we 
chose to roll out the software in January 2022, preceded 
by detailed training for future users. Due to its simple 
architecture, it didn’t take long for employees to master 
the operation of the system. 
Based on data and experience gathered so far, we’ve 
made plenty of progress in comparison with the old 
solution. Through further developments that are 
currently ongoing, GATE will fulfil all former KAPU 
functions by mid-2022. Meanwhile, the results speak for 
themselves: the weighing-time requirement has been 
cut by 10-15%, allowing us to save up to 1-1.5 hours per 
shift and thus increase the number of outgoing trucks. 

szöveg: Kugli Ádám
fotó: Nagy Balázs

helyesbítéseinek száma 30 százalékkal 
csökkent, mely mutató várhatóan tovább 
fog javulni pár jövőbeni funkció hatására. 
Az ajánlatok és szerződések készítése 
automatizált, így ezzel időt spórolunk  
a kereskedelmi adminisztrációban.  
Az új rendszer különböző figyelő mecha-
nizmusokat is tartalmaz, melyek bizonyos 
események bekövetkeztekor a kívánt 
felhasználókat automatikusan értesítik. 
Bár még nem áll rendelkezésre minden 
olyan támogatás, melyet szerettünk vol-
na beépíteni, de ahogy haladunk előre az 
időben, igyekszünk a funkciók tárházát 
bővíteni. Összességében elmondható, 
hogy a program – amely a GATE névre 
hallgat – egy modern, böngészőből futtat-
ható, komplex szoftverkörnyezet, amelyet 
az Északkőnél sikeresen bevezettünk. 
Február 18-ig 162 ajánlatot, 119 szerző-
dést és 7885 szállítási tételt rögzítettek  
a kollégák, melyhez 6400 EKÁER-igénylés 
és 637 Online Számla bejelentés kapcso-
lódott. A GATE-rendszer további (tervezett 
és szükséges) fejlesztéseinek köszön-
hetően 2022 év közepére minden olyan 
funkciót ellát majd, amelyet a korábbi 
KAPU program is tudott. Év végére pedig 
várhatóan sokkal többet. Ennek egyetlen 
akadálya lehet, ha a tulajdonos ragasz-
kodik a Zephyr-program magyarországi 
bevezetéséhez, amely megkérdőjelezi  
a további fejlesztések szükségességét.  
Reméljük, a fejlesztésbe invesztált több 
ezer munkaóra nem vész kárba az IT,  
a CÉK és a CÚT oldaláról.
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helyreállítására korlátozódott. A legutób-
bi beavatkozás óta a felüljáró állapota 
ismételten leromlott. Az alapszerződés 
keretében egy átfogó alépítményi és 
felszerkezeti helyreállítást és megerő-
sítést kellett elvégezni. Az eredeti mű-
szaki tartalom szerint a felszerkezeten 
szigeteléscserét, a meglévő szegélyek 
és járdák elbontása mellett új, megfelelő 
biztonsági fokozatú korlátok fogadására 
már alkalmas szegélyt és járdát kellett 
építeni. Természetesen a szegélyre kor-
szerű kétsoros H2 feltartási fokozatú kor-
lát épül. Az útpályát 2x1 forgalmi sávban 

– értelemszerűen az új szigetelést védő 
aszfaltrétegen túl – két réteg hengerelt 
aszfaltréteggel is burkolni kellett. Feladat 
volt továbbá a műtárgy három dilatációs 
készülékének cseréje is. Az alépítmé-
nyen ezzel egy időben a pillérek és híd-
fők lőtt betonos megerősítése, illetve az 
acél hídtartozékok cseréje is feladat volt.  
A szerkezetileg helyreállított alépítmé-
nyek egy része klasszikus sókorrózió elle-
ni felületvédelmet kapott. 

A projekt meglepetései, 
tervmódosítás
A komplett forgalomtechnika jóváhagyá-
sa és kiépítése után 2020. áprilisban  
a Colas Közlekedésépítő Zrt. megkezdte 
az alépítményi szerkezet előkészítő mun-
káit. Ekkor derült ki, hogy a híd sokkal 
rosszabb állapotban van, mint ahogy azt 

A BKK megrendelésére a Colas Közlekedésépítő végezte a MÁV-vágá-
nyok feletti közúti híd felújítását, és bár a felüljáró meghatározó cso-
mópontja a fővárosnak, nem csak ezért tartogatott meglepetéseket.  

A projekt része volt az állagmegóvásra 
és fejlesztésre irányuló kiviteli tervek 
tervkorszerűsítési felülvizsgálata is.  
A beruházó és a vállalkozó között a mun-
katerület átadás-átvételi eljárás 2019. 
december elején történt meg. 2020 áprili-
sában pedig megkezdődtek a munkálatok.
 
A projekt előkészületei
A XIV. kerületben a Csömöri út–Drégely-
vár utcai híd, vagy ahogy mi becézzük,  
a Csömöri úti felüljáró látja el Újpalota 
és Zugló között, illetve azokból a belvá-
ros irányába tartó közúti forgalom orosz-
lánrészét. A magas forgalomszámlálási 
adatokkal rendelkező, továbbá a 7-es, 
a 73-as és a 173-as buszcsalád forgal-
mát biztosító átjáró a környék abszolút 
rekordere. Beszédes tény, hogy a meg-
lehetősen leterheltnek számító átjárót 
a felújítás idején is csak félpályában  
lehetett lezárni. 
A kiírás szerint a lezárás során a sze-
mély- és tehergépjármű-forgalom a felül-
járót nem használhatta, azt kizárólag  
a közösségi közlekedés gépjárművei, 
illetve a megkülönböztető jelzést hasz-
náló gépkocsik vehették igénybe. A híd 
lezárásából adódó torlódások elkerülése 
érdekében két jelzőlámpás csomópont 
teljes átépítése és hét további csomó-
pont lámpaprogramozása is szükségessé 
vált az érintett kerületekben. A híd egyik 
áthidalt akadálya a VII. és VIII. támasz-

közben haladó Kőbánya–Rákosrendező 
vasúti vágánypár, mely nemzetközi for-
galmat is bonyolít. A vasutat érintő mun-
karészek kivitelezéséhez a kezdőlépés –  
a vágányzárak jó előre történő ügyintézé-
se mellett – a felsővezetékek kiváltása 
volt. A főváros és az agglomeráció terü-
letén akkoriban folyamatban lévő MÁV-
beruházások miatt áthelyeződött a vasúti 
közlekedés súlypontja, ami megnövelte 
ennek a vasútvonalnak a leterheltségét 
is, így a megnövekedett vasúti forgalom 
miatt a projektnek ez a része munkavé-
delmi szempontból kiemelten nagy odafi-
gyelést igényelt.

Projektleírás
A felüljáró 279,5 méter hosszú, ami az 
újpalotai oldalon összesen 66 méter 
rámpával egészül ki. A pillérek között  
a legnagyobb áthidalt távolság 20,9 méter.  
Az 1974-ben épült, tizenhat támaszú híd 
vasbeton gerendái hídra merőlegesen 
össze vannak feszítve, amely meglehe-
tősen idegen a mai korszerű hídépítési 
gyakorlattól. Egy régi műtárgy a jelen kor 
elvárásaihoz mért rekonstrukciója igen-
csak komoly fejtörést okoz a szakembe-
reknek, mert a tervkorszerűsítés során 
a műszaki tartalom kidolgozásának ren-
geteg korlátja van. Az átkelőt 1989-ben 
és 2002-ben részben felújították ugyan, 
de a rekonstrukció akkor csak a szige-
telésjavításra, aszfaltcserére, dilatáció 

A CSÖMÖRI ÚTI FELÜLJÁRÓ
KORSZERUSÍTÉSE
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szükség volt, hiszen ez az átjáró szolgálja 
a gyalogosforgalom áthidalását is a vas-
úti vágányok fölött. Mivel a műtárgy fel-
újítása nem terjedt ki a terepszint alatti 
alépítményi, illetve alapozási munkákra, 
így a jelen beruházás keretein belül a köz-
műkiváltás kiépítése nem volt feladatunk.

Kommunikációs bonyodalmak
Mind a híd alatti MÁV-beruházás, mind 
a műtárgy mellett épülő lakópark ki-
vitelezése folyamatos szervezést és 
egyeztetést igényelt a szomszéd be-
ruházások képviselőivel. Mint látható,  
a beruházás kellően komplex feladat 
volt, ezért megannyi projektszereplővel 
napi szintű egyeztetésre volt szükség.  
A 2020 márciusában beköszöntött korona-
vírus-járvány meglehetősen megnehezítette  
a közműtulajdonosokkal, hatóságokkal és 
egyéb szervezetek képviselőivel való szemé-
lyes kapcsolattartást, ügyintézést. 

A projekt eredménye
A műtárgy módosított szerződéses ha-
tárideje 2021. december volt, de a mai 
kor előírásait már teljesítő műtárgyat  

– a sikeres próbaterhelést követően – az 
úthasználók már 2021. október 27-én 
teljes körűen birtokba vehették. 

előzetesen feltételezni lehetett. Emiatt 
az alapszerződés szerinti tervkorszerűsé-
gi felülvizsgálat helyett egy, a Budapesti 
Műszaki Egyetem által kiadott szakértői 
felülvizsgálaton alapuló áttervezési fo-
lyamat következett. Az újonnan készített 
kiviteli tervek szerint a pillérek és hídfők 
lőttbetonnal történő megerősítésén túl 
egyéb megerősítő tevékenységeket is el 
kellett végezni. Több helyen a felszerkezet 
irányából érkező ázások eredménye-
képpen kialakult markáns repedéseket 
injektálással, a nagyobb, tömbszerűen 
kialakult hiányokat köpenyezéssel kellett 
helyreállítani. A szakvélemény alapján 
kritikusnak ítélt támaszok acélszerkeze-
tű megerősítést is kaptak. Ezek elkészül-
te után a híd alépítményeinek sóvédelmi 
munkái is a vállalkozó hatáskörét képez-
ték. További, a felszerkezet irányából 
érkező ázás megakadályozása érdeké-
ben – a pályalemez szigetelésén túl –  
a hídszegélyeket és járdákat is el kellett 
látni UV-álló, szórt szigeteléssel, ami így 
már megóvta a teherviselő vasbeton 
szerkezeteket a sókorrózió által okozott 
bomlasztó hatásoktól. A felüljáró lépcső-
karjainak megközelíthetősége érdekében 
a műtárgy alatt új, aszfaltozott járda ki-
építésére és annak megvilágítására is 

CSÖMÖRI ROAD OVERPASS 
RENOVATION IN BUDAPEST 

    The Csömöri Road overpass, 
which provides a crossing point above the 
railway lines that separate two districts 
of Budapest, is one of the city’s key 
traffic arteries. The Centre for Budapest 
Transport (BKK) signed a contracting 
agreement with Colas Közlekedésépítő 
Zrt. with the aim remodelling the ageing 
structure, but extensive preparations 
were necessary before our teams could be 
deployed at the site: these included the re-
routing of nearby junctions, the re-setting 
of traffic lights, establishing coordination 
with Hungarian State Railways, and 
complying with numerous health and 
safety measures.
Built in 1974, the reinforced concrete 
beams of the 16-support bridge were 
tensioned perpendicular to the ground, 
which is a rather outdated solution 
compared to modern bridge-building 
standards: drawing up a design for 
reconstruction proved difficult. The 
overpass was partially renovated in 1989 
and 2002, but those works were restricted 
to waterproofing, asphalt paving and joint 
expansions. Since then, time has not been 
kind to the structure, and conditions were 
worse than expected when reconstruction 
work resumed in April 2020. Unfortunately, 
this forced us to revise several aspects of 
the original plans. 
According to the amended construction 
designs, reinforcement procedures went 
beyond the original concept of casting 
piers and abutments in shotcrete. At 
multiple spots, water ingress through the 
superstructure caused extensive cracks 
that had to be fixed with injection, while 
larger missing chunks had to be replaced. 
In addition, supports identified as being 
critical received various degrees of steel 
reinforcement. Subsequent to structural 
works, we were also required to apply 
anti-salt coatings to the substructure. In 
order to put a halt to destructive water 
ingress through the superstructure, it 
was also crucial to install UV-resistant 
sprayed-waterproofing layers onto 
the edges and sidewalks: this should 
provide ample protection for load-bearing 
reinforced concrete structures against the 
detrimental effects of salt corrosion. The 
project scope also included upgrades to 
sidewalks, railings and the public-lighting 
system.
Following successful load testing, the 
Csömöri Road overpass was opened to 
traffic, ahead of schedule, on 27 October 
2021.

szöveg: Balla Győző
fotó: Erdei Mihály/magyarepitok.hu
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szöveg: Sáfár Endre
fotó: Dr. Máté-Palotai Zsuzsanna, Murinkó Gergő, Munkatérhatároló szerkezetek (MMK kiadvány)

Két év kihagyással idén ismét megtartottuk a Colas Alteránál a termelésirányítók 
értekezletét és szakmai továbbképzését, melyet a járványhelyzet miatt az utóbbi 
időben kénytelenek voltunk lemondani. 2022-ben viszont egy kis plusz szervezéssel 
sikerült fenntartható mederbe terelni ezt a mindenki által már nagyon várt eseményt. 

Hagyományosan a Termelésirányítók 
szakmai eseményét minden év elején ren-
dezzük meg, melyet természetesen nagy 
várakozás előz meg, hiszen azon kívül, 
hogy a képzés fontos információkat ad  
a társaság aktuális helyzetéről és kitűzött 
céljairól, jó lehetőség arra is, hogy a szak-
mabeli kollégák kötetlen beszélgetésbe 
elegyedjenek. 

Az elmúlt két évben a COVID-helyzet – 
többek között – ezt a rendezvényt is 
ellehetetlenítette, és még az idén sem 
kerülhetett sor olyan eseményre, ahol 
egyszerre az egész társaság összegyűl-
hetett volna. Vezérigazgatói ütemezés 
szerint azonban, bár tematizált és ki-
sebb csoportokba különített formában, 
a képzés mégis megvalósulhatott január 
12–14. között. Ennek megfelelően négy 
különböző csoport számára kidolgozott 
programrendben az alábbi témákban ke-
rült sor az előadásokra:

SIKERES, BÁR 
RENDHAGYÓ VOLT  
A TERMELÉSIRÁNYÍTÓK 
ÉVES ESEMÉNYE
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ALTERRA RECONVENES ANNUAL GATHERING 

   After a two-year hiatus due to the 
Covid pandemic, Alterra’s meeting and 
annual training of production controllers 
reconvened on 12-14 January 2022. 
Breaking with convention, participants 
were divided into smaller groups and 
attended a series of lectures on various 
topics. Despite this new and unusual 
format, the event ran smoothly and 
without a hitch. Following a welcome 
speech from CEO Antal Piukovics were 
annual training sessions and additional 
presentations on the following topics:

• Economics 101 for technical experts
• An outline of procedures within Colas 
Alterra Zrt.

• Compliance training
• Health, safety and fire-prevention 
training.
Our hope is that we can return next 
year to the traditional format and bring 
everyone together into a single group.

Below is a detailed agenda of this 
year’s meeting: 

1.  Welcome speech from CEO Antal Piukovics

2. Training sessions
• Finite-element modelling in 
geotechnics, plus a demonstration 
of PLAXIS 2D Ultimate software 
(Presenter: Endre Sáfár)

• Theory and practice of groundwater 
drainage (Presenter: Gergő Murinkó, 
external specialist)

3. Economics 101 for technical experts 
(Presenter: Zoltán Ignácz)

• Managing tracking charts
• The ins and outs of monthly cost 
allocation

• Margin requirements

4. An outline of procedures within Colas Alterra Zrt. 
(Presenter: Ildikó Németh)

• Signing rights
• Decision making, approvals, requests, 
preparing decisions

• Performance certificates and 
invoicing

• Managing electronic documentations

5. Compliance training 
(Presenter: Dr. Zsuzsanna Máté-Palotai)

• Professional/business ethics
• Code of ethics
• Compliance programmes
• Using E-comply (regarding, for 
example, gifts and meals)

• Follow-up questions

6. Health, safety and fire-prevention training 
(Presenter: Csaba Rekeczki) 

5. Complience oktatás
(Előadó: dr. Máté-Palotai Zsuzsanna)

Szakmai/üzleti etika
Etikai kódex
Megfelelési Programok
E-comply használata 
(pl. ajándékok, étkezés)
Ellenőrző kérdések

6. Munkavédelmi és tűzvédelmi 
oktatás 
(Előadó: Rekeczki Csaba)

Mivel az előadások elkülönített csopor-
tokban és egyidejűleg zajlottak, néhány 
előadónak ugyanazt az előadást a másik 
csoport számára is újra meg kellett tarta-
nia annak érdekében, hogy az informáci-
ók minden résztvevőhöz eljuthassanak. 

Az előadás-sorozat zökkenőmentes volt 
a nehézségek ellenére is, kijelenthetjük, 
hogy maximálisan elérte célját. Ezzel 
együtt nagyon reméljük, hogy a jövőben 
a járványhelyzet már nem fogja megaka-
dályozni, hogy a megszokott formában, 
mindannyian együtt gyűlhessünk össze 
az éves értekezletek alkalmával. 

1. Vezérigazgatói tájékoztatás 
(Piukovics Antal)

2. Szakmai továbbképzés

Geotechnikai véges elemes modellezés 
PLAXIS 2D Ultimate program bemutatá-
sa (Előadó: Sáfár Endre)
Talajvízszint-süllyesztés gyakorlata és 
elmélete (Előadó: Murinkó Gergő, külső 
munkatárs)

3. Gazdasági alapismeretek 
műszakiaknak 
(Előadó: Ignácz Zoltán)

Nyomon követő táblázatok vezetése
Havi költségfelosztás folyamata 
Elvárt fedezet

4. A Colas Alterra Zrt.-n belüli 
folyamatok ismertetése 
(Előadó: Németh Ildikó)

Aláírási jogkörök
Döntéshozatal, jóváhagyás, 
felterjesztés, döntés-előkészítés
Teljesítési igazolások és számlázás
Elektronikus dokumentációk kezelése
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szöveg: Odry Balázs
fotó: Erdei Mihály/magyarepitok.hu

A Colas Alterra négy frekventált megállóhelyet akadálymentesített 
az 50-es villamos vonalán, melyeket a forgalomtechnikai és útügyi 
fejlesztések elvégzésével együtt 2022. január végén birtokba ve-
hettek a közlekedők. 

A „Budapest, 50-es villamosvonal megál-
lóhelyek akadálymentesítése és kiegészítő 
tervezése” elnevezésű projektet a BKK Zrt. 
által kiírt közbeszerzési eljárás keretében 
nyerte el a Colas Alterra Zrt. 2021-ben,  
a négy megállóhelyre vonatkozóan közel 
738 millió forint értékben. A szerződést 
2021. június 8-án írtuk alá, a megvalósítás-
ra 170 napot kaptunk. A szerződés aláírását 
egy 60 napos előkészítő fázis követte, mely 
során aktualizáltuk a 2016-os terveket, és 
ismételten beszereztük az időközben lejárt 
engedélyeket, hozzájárulásokat, leegyeztet-
tük a vágányzári időket és a buszpótlásokat. 
2021. augusztus elején kezdődhetett meg 
a közel hat hónapos kivitelezési fázis.

Előzmények
A „Budapest villamos és trolibusz jármű-
fejlesztés II. ütem” elnevezésű projekt 
keretében beszerzett alacsony padlós vil-
lamosok közlekedése az 50-es villamos 
vonalára is kiterjed, így az akadálymen-
tes közlekedés biztosítása érdekében 
fontos, hogy a peronok átépítése ezen 
a vonalon is megtörténjen. Jelen projekt 
keretében a négy legforgalmasabb meg-
álló – Kossuth tér, Árpád utca, Baross 
utca Béke tér irányú peronja, Szarvas 
csárda tér – peronját építettük át, vala-
mint az egyes megállóhelyek környezeté-
ben forgalomtechnikai és útügyi fejlesz-
téseket is végeztünk.

Főbb feladatok
Kiegészítő tervek elkészítése, a kivite-
lezéshez szükséges további engedélyek 
beszerzése, beleértve az összes ideig-
lenes létesítmény tervezését és enge-
délyeztetését is.
A rossz állapotú villamospálya-felépít-
mény bontása és átépítése összesen 
közel 1100 vágányméter hosszban  
a peronok környezetében, valamint 
húsz felsővezeték-tartó oszlop felújítá-
sa és festése.
A villamosvágányok közötti pályakerítés 
elbontása és új, korszerű, érintésvédel-
mileg megfelelő „életvédelmi kerítés” 
telepítése közel 450 méteren.

AKADÁLYMENTESÍTETT MEGÁLLÓK  
AZ 50-ES VILLAMOS VONALÁN 
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Hét peron teljes átépítése, a meglévő 
berendezési tárgyak bontása, új peron-
berendezések telepítése. 
A peronok berendezési tárgyaihoz szük-
séges elektromos alépítmény-hálózat ki-
építése mérőhelyek létesítésével.
0,4 kV-os mért áramú elosztóhálózat ki-
építése a peronokon.
Meglévő peronvilágítás átépítése, új, kor-
szerű peronvilágítás létesítése és kande-
láberek telepítése.
Közvilágítási hálózat átépítése, új kande-
láberek telepítése a peronok és gyalogát-
kelők környezetében.
Jelzőlámpás csomópontok közúti jelző be-
rendezéseinek átalakítása, ezzel együtt 
korszerű szabályozástechnikai program 
bevezetése.
Út- és járdaépítési munkák elvégzése: 
700 tonna aszfalt burkolatú útpálya, 
2200 négyzetméter öntött aszfalt burko-
latú járda és 2300 négyzetméter térkö-
ves díszburkolat építése.
Forgalomtechnikai eszközök és burkolati 
festett jelzések felújítása és kiépítése.
Csapadékvíz-elvezető hálózat átalakítá-
sa, aknák, víznyelők és 43 méter öntvény-
rácsos folyóka építése.
Zöldfelület-rendezés 3 év utógondozással.
Vízvezeték-hálózat átépítése az Árpád 
utca és a Baross utca megállóhelyek kör-
nyezetében 120 méteren a szükséges 
szerelvényekkel.
Gázvezeték-kiváltás összesen 180 méte-
ren a Kossuth tér és Szarvas Csárda tér 
megállóhelyek környezetében az Üllői út 
alatt.
Az elkészült létesítmények, építmények, 
berendezések üzembe helyezése, az el-
készült létesítmények hatósági haszná-

REBUILT STATIONS ALONG TRAM 
LINE 50 GRANT EASIER ACCESS

  Colas Alterra has recently rebuilt 
four of the busiest stations along tram 
line 50 in Budapest. The company 
secured the job through a public tender 
conducted in 2021 by the Centre for 
Budapest Transport (BKK). The contract, 
signed on 8 June 2021, provided a  
170-day window for completing the works.
After sealing the deal, a 60-day 
preparatory phase was needed to 
update designs from 2016 and re-obtain 
expired permits and approvals. We also 
negotiated track-closure periods and 
rail-replacement bus services. Actual 
construction works kicked off in early 
August 2021. The project entailed the  
re-building of platforms at four of the 
line’s busiest stations, complemented 
by traffic-engineering and road 
developments in the vicinity of each stop.
After preparing the additional designs 
and gathering the required permits, 
we removed and re-constructed the 
deteriorated track superstructure, 
modernised the fences separating each 
pair of tracks, completely overhauled 
seven platforms, upgraded the existing 
public-lighting system, performed 
additional road and sidewalk-construction 
works, remodelled the storm-water 
drainage network, installed 120 metres 
of water pipes, and relocated 180 metres 
of gas line. 
During the construction phase, we were 
forced to solve a number of complications 
pertaining to project scheduling and 
organisation. Following some tough 
negotiations, we managed to double the 
original 21-day track-closure time frame, 
which was one of the keys to successful 
delivery. Motorists, pedestrians and 
passengers were able to access the 
renovated sections in late January 2022, 
while the technical handover of the 
investment was finalised on 18 February.

latbavételi engedélyezésének lefolytatá-
sa, beleértve a szükséges alkalmassági 
tanúsítványok megszerzését is, valamint 
egy új gyalogátkelőhely létesítése.

Kihívások
A projekt kivitelezése során számos szer-
vezési és ütemezési nehézséget is le 
kellett küzdenünk. A gázvezeték-kiváltási 
feladatok vágányzárt megelőző megva-
lósítása területenként 12 nap alatt meg-
történt, ami a ráépülő vágányépítés foly-
tathatóságának feltétele volt – emellett 
kritikus határidős feladatnak számított 
forgalomterelés szempontjából is.
Említést érdemel a hosszú tárgyalássoro-
zat során kiharcolt, két szakaszra bontott 
vágányzári időszak is a teljes vonalon, 
amivel plusz 21 napot nyertünk. Az ere-
deti elképzelés szerint a teljes szakaszra 
21 napot kaptunk volna, ehhez képest 
az elért kétszer három hét a megvaló-
sítás kulcsát jelentette. Így egyidejűleg 
csak két megállóhelyre összpontosult 
minden vágány- és közműépítéssel kap-
csolatos kapacitás, illetve szétoszlott 
a villamospótlások megszervezése és 

annak buszkapacitás-igénye is. A szer-
vezésnek köszönhetően, a vágányzónát 
érintő munkálatokat követően, már 2021. 
október végéig két sikeres próbajáraton 
voltunk túl. Ez a korlátozott szintű üze-
meltetéshez és a lezáró hatósági haszná-
latbavételi eljárásokhoz elengedhetetle-
nül szükséges volt. 

A felújított területeket a gépjárművel, gya-
logosan vagy épp tömegközlekedéssel 
közlekedők 2022. január végén vehették 
birtokba, a projekt műszaki lezárására 
2022. február 18-án került sor.
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a fektetési mélység több helyen is elérte 
az 5 métert.

Feladataink
Perbál és Telki településen feladatunk 
továbbá új szennyvízátemelő aknák lé-
tesítése – beleértve a szerelvény- és 
mérőaknákat is. Ezenkívül Telkiben egy  
50 négyzetméteres, 4 méter átmérőjű, 
szegmenses vasbeton elemekből épült 
puffer (tároló) akna is épül, melynek az lesz  
a funkciója, hogy csapadékos időjárás 
esetén tárolja a víztöbbletet. Az áteme-
lő aknák esetében a teljes gépészeti és 
irányítástechnikai kivitelezési munkákat 
vállalatunk végzi: szivattyúk telepítése, 
vegyszeradagolás kiépítése, valamint bű-
zös levegő kezelése biofilterrel.  
Budajenőn szintén feladatunk egy  
50 négyzetméteres puffer akna építése, 
valamint a meglévő átemelő akna gépé-
szeti felújítása és a szivattyú cseréje.

Eddigi eredményeink
2021-ben 4 hónap alatt a következő 
eredményeket értük el: mintegy 16 ki-
lométernyi vezetékből megközelítőleg  
12 kilométernyit lefektettünk, lesüly-
lyesztettünk 2 darab, körülbelül 5,5 mé-
ter mély és 2,5 méter átmérőjű átemelő 
aknát, valamint a 2 db 6 méter mély,  
4 méter átmérőjű puffer aknát.

További teendők
A munkákat szerződés szerint idén május 
elején kell befejeznünk. A munkaterület-
tel kapcsolatban folyamatosan egyezte-

szöveg: Szilaski Ádám
fotó: Szilaski Ádám

Zsámbékon új regionális szennyvíztisztító telep épül, mely a környező 
települések szennyvizét fogja kezelni. A fejlesztést vállalatunk, a Colas 
Alterra nyerte el a Mészáros és Mészáros Zrt. megbízásából. 

REGIONÁLIS
SZENNYVÍZTELEP-FEJLESZTÉS 
A ZSÁMBÉKI-MEDENCÉBEN

A Zsámbéki-medence szennyvíztisztí-
tás fejlesztése (ÉMO 17) elnevezésű, 
KEHOP-2.2.2-15-2019-00150 azono-
sítószámú projekt során új regionális 
szennyvíztisztító telep épül többek között 
Tök, Budajenő, Perbál, Telki és Zsámbék 
települések ellátására.
A fejlesztés során Budajenő, Perbál és 
Telki településeken a jelenleg üzemelő 
kisebb szennyvíztelepek megszűnnek, így 
az ide érkező szennyvizeket új nyomóve-
zeték-hálózaton keresztül kell eljuttatni az 
épülő zsámbéki létesítménybe. Az új háló-
zat és a hozzájuk tartozó vasbeton műtár-
gyak kivitelezése az Alterra feladata.
A generál szerződést 2021. augusztus 
10-én írtuk alá, 2021. augusztus 13-án 
átvettük a munkaterületet, 2021. au-
gusztus 16-án pedig megkezdtük a mun-
kavégzést.

Projektleírás
Az építendő nyomóvezetékek hossza 
14 962 folyóméter, átmérőjük DN160 
és DN355 közötti. A hálózaton 17 db 
előre gyártott vasbeton aknát fogunk 
elhelyezni, melyek a szakaszolás-ürítés-
légtelenítés-egyesítés szerepét fogják 
ellátni. A nyomvonalon több irányított fú-
rást, valamint sajtolást kellett elvégezni  
a meder-főút keresztezéseknél.
Az új szennyvíztelepről a tisztított vizet 
egy DN400 KG-PVC vezetéken keresztül 
új betorkollás kialakításával és meder-
burkolással kell a Békás-patakba vezetni. 
Az új tisztított szennyvíz bevezetési pont-
ja a teleptől 1086 folyóméterre található, 

SEMJÉNI JÓZSEF 
munkahelyi mérnök

2021 májusa óta dolgozom a cégnél, ez a második munkám 
a Colas cégcsoporton belül. Korábban a szentendrei csapa-
dékvíz-elvezetés projekten dolgoztam Kátai Attila építésve-
zető kollégával, szintén ebben a pozícióban.
A feladat kapcsán mint munkahelyi mérnök támogatom 
Szilaski Ádám László építésvezető kollégám munkáját. 
Amiben a segítségére vagyok: anyagmegrendelések inté-
zése, TU-kat és MMT-ket készítettem, közösen felügyeljük 
az alvállalkozók munkavégzését, folyamatosan kapcso-
latban vagyunk a fővállalkozóval, alvállalkozóval és a helyi 
lakosokkal. Kooperációkat tartunk a szükséges közműszol-
gáltatókkal és az érintett önkormányzatokkal. Koordináljuk  
a geodéta, a Colas labor és a régészet munkáit. Nyomáspró-
ba-jegyzőkönyvet készítek, a mindennapi munkafolyamatok 
koordinálásában és ellenőrzésében is részt veszek. Segítsé-
günkre van a Vákuumos A (Gyug János Sándor, Bodoroczki 
Sándor, Püspöki Béla, Szabó Géza László) és a Vákumos B 
(Ifj. Gyug János, Halász Győző, Bujáki Balázs) brigád is, akik 
szakértelmükkel támogatják a kivitelezési munkálatokat.
A projekt kapcsán büszkeséggel tölt el, hogy nehezített 
időjárási és talajviszonyok közepette is helytállunk és a le-
szerződött határidő betartására törekszünk egy ilyen nagy,  
16 km hosszú és öt települést érintő munkaterületen. 



41

REGIONÁLIS
SZENNYVÍZTELEP-FEJLESZTÉS 
A ZSÁMBÉKI-MEDENCÉBEN

REGIONAL TREATMENT PLANT 
DEVELOPMENT IN THE ZSÁMBÉK BASIN

   In August 2021, we began 
works in the Zsámbék Basin (west of 
Budapest) in August 2021 to establish 
a new regional sewage treatment plant 
that will serve several settlements, 
including Tök, Budajenő, Perbál, 
Telki, and Zsámbék. The assignment 
includes setting up new, pressurised 
pipeline sections and reinforced 
concrete manholes, and also covers 
the installation of mechanical 
components and control technologies 
for the transfer stations. 
Within a four-month period, we laid 
some 12 kilometres of pipe while 
also building two transfer manholes 
and two buffer manholes. Most of the 
pipe sections are being installed on 
agricultural plots, which presents two 
major hindrances: heavy rainfalls can 
make work impossible, and special 
organisation is required to take every 
precaution to protect farmlands. 
Once completed, the new plant and 
the adjoining network will replace the 
old, small-capacity plants. The new 
plant will allow an even greater inflow 
of sewage, facilitate a more efficient 
operation, and yield better treatment 
results. 

SZILASKI ÁDÁM
LÁSZLÓ

építésvezető

Először 2013-ban kerültem az Alterrához mint mun-
kahelyi mérnök, majd két év kihagyás után 2018-
ban csatlakoztam ismét a cégcsoporthoz építésve-
zetőként. A kihívást számomra itt is, mint minden 
projekt esetében, a napi megoldandó feladatok 
jelentik, melyek abszolválásában kollégáim hatal-
mas segítséget nyújtanak. Köszönet a „kinti” és az 
irodán dolgozó „benti” kollégáknak, a csapatnak, 
hogy munkájukkal hozzájárulnak a projekt sikeres 
megvalósításához.

tünk a fővállalkozóval, aki mindent elkö-
vet annak érdekében, hogy a szolgalmi 
jogok a kivitelezés végéig rendelkezésre 
álljanak. Ennek ellenére jelenleg mintegy 
1,5 kilométer DN355 KPE vezeték építé-
sét nem tudjuk megkezdeni. Az átemelők 
tekintetében hátra vannak még a gépé-
szeti, erős- és gyengeáramú kivitelezés 
munkálatai, valamint még nem telepítet-
tük le a hálózaton az előre gyártott vasbe-
ton aknák 70 százalékát.  

A projekt kihívásai
Mivel a vezetékek jelentős hányada (kö-
rülbelül 80%-a) szántóföldön halad át, így 
az időjárás rendkívül befolyásolja a mun-

kavégzést, hiszen már minimális mennyi-
ségű csapadék is képes ellehetetleníteni 
a munkafolyamatot. További nehezítő 
körülmény, hogy a szántóföldek, illetve 
az azon található termények épségét is 
meg kell óvnunk, valamint a területen zaj-
ló mezőgazdasági tevékenységgel össz-
hangban kell a kivitelezést elvégeznünk.

A projekt célja
Amennyiben a telep és a hozzá tartozó 
hálózat elkészül, akkor a kisebb, régi tele-
peket felváltja egy modern szennyvíztelep, 
ahova közel egyenletes terheléssel érkez-
het a szennyvíz, mely jobb, hatékonyabb 
működést és tisztítást eredményez.
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hiszen Szob és Vác irányából Párkányt 
csak Letkés felé lehet megközelíteni. 

A projekt leírása
A Colas Út műszaki tartalmához tartozik 
az 1201 és a 12125 jelű utak kereszte-
ződésében egy körforgalmi csomópont 
építése a hozzá tartozó közműkiváltások-
kal, valamint a körforgalomtól a hídhoz 
vezető 12125 jelű út építése, mely az ár-
vízvédelmi töltést keresztezve 500 méter 
hosszan haladva éri el az Ipolyt. A magyar 
oldal útépítési feladataihoz tartozik még 
az Ipoly mederrendezése és vízépítési 
munkálatai mind a magyar, mind a szlo-
vák oldalon. 

Sajátosságok
A Magyarország és Szlovákia közti határ 
ezen a szakaszon az Ipoly sodorvona-
lán helyezkedik el, a kivitelezést tehát 

A NIF Zrt. beruházásában megvalósuló projektre kiírt közbeszerzési 
eljárást még 2020-ban nyerte el a Colas Út, melynek során fő felada-
tunk egy magyar és egy szlovák település között épülő hídhoz csatla-
kozó út építése, az országhatáron belül.

IPOLY-HÍD ÉPÍTÉSE 
IPOLYDAMÁSD ÉS HELEMBA KÖZÖTT (2. RÉSZ) 

A projektet területi alapon három részre 
osztották: a Colas Út végzi a határ ma-
gyar oldalán az útépítési munkálatokat, 
a Colas Közlekedésépítő a híd építését, 
míg a Colas Szlovákia és a Colas Út közö-
sen végzi a szlovák oldali útépítést.

A projekt története
Ennek kapcsán érdemes megemlíteni, 
miért is olyan különösen fontos ez a be-
ruházás. Az új építmény egy korábbi híd 
helyén fog állni, amit az Ipolyon levonu-
ló jeges ár sodort el több mint 20 évvel 
ezelőtt, ezzel elvágva egymástól a két 
települést, Ipolydamásdot és Helembát. 
A helyi lakosok azóta várják, hogy a két 
település között ismét közvetlen kapcso-
lat épüljön ki, így a térségben a beruhá-
zásnak feltétlenül pozitív a megítélése. 
Az épülő hídnak köszönhetően az egész 
kistérségnek javul a megközelíthetősége, 

2019. szeptemberében kezdtem dolgozni a Colas 
Útnál munkahelyi mérnökként. A projekten kihívást 
jelent, hogy az Ipoly árterében Natura 2000 terüle-
ten zajlik a kivitelezés, így a szokásosnál jóval szigo-
rúbb környezetvédelmi előírások betartása mellett 
kell dolgoznunk. Az ártérben történő munkavégzés 
miatt kiemelt figyelmet fordítunk a műszaki ütem-
terv precíz betartására.

HARASZTI ZSOMBOR

munkahelyi mérnök
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úgy kell végezni, hogy közben Szlovákia 
területére is át kell menni. A jelenlegi 
pandémiás helyzetben a beutazási korlá-
tozások miatt ez sokszor nagy kihívást je-
lent. Nem könnyű feladat a szlovák oldal-
ra beépítendő anyagok átjuttatása sem, 
hiszen a legközelebbi, azaz a letkési átke-
lőhelyen tehergépkocsik nem hajthatnak 
át. Tovább nehezíti a munkálatokat, hogy 
az Ipoly árterében dolgozunk, ami ráadá-
sul Natura 2000 besorolású természet-
védelmi terület, így amellett, hogy folya-
matosan kiemelt figyelmet kell fordítani 
az Ipoly vízállására és az árvízvédelemre, 
a legmagasabb környezetvédelmi előírá-
soknak is meg kell felelnünk.

Eddigi eredmények
A vállalkozási szerződés megkötése után 
2021 januárjában megtörtént a munka-
terület átadása és megkezdtük a kivitele-
zési munkálatokat. A körforgalmi csomó-
pont és a hozzá tartozó közműkiváltások 
már 2021-ben elkészültek, illetve a nagy-
tömegű földmunkák több mint fele is 
készen van. Jelenleg a mederrendezési-
vízépítési munkálatok zajlanak, továbbá  
a tavaly megkezdett töltésépítés is foly-
tatódik. A hátráltató tényezők ellenére  
a kivitelezés jó ütemben halad, a szerző-
dés szerinti 2022. decemberi befejezés-
nél hamarabb, várhatóan már augusztus 
folyamán „készre” jelenthetjük a munkát.

BRIDGE OVER THE IPOLY BETWEEN 
IPOLYDAMÁSD AND CHĽABA

   In 2020, Hungary’s National Infrastructure 
Development Agency (NIF Zrt.) ran a public tender 
for roadworks related to the bridge being built 
over the Ipoly River at Ipolydamásd (HU) and 
Chľaba (SK). After edging out the competition, 
Colas Út started operations on the site in January 
2021. We are also required to build the road 
that joins the new cross-border bridge on the 
Hungarian side. 
The scope of the project comprises the installation 
of a roundabout junction with the necessary utility 
relocations, the construction of a road section 
between the roundabout and the bridge, as well 
as river-bed regulation and water-engineering 
phases on both the Hungarian and Slovakian 
banks of the river. 
One of the peculiarities of the job is that all 
building materials need to be hauled across 
the border. The terrain poses other challenges: 
working on a floodplain means we have to keep 
a watchful eye on water levels and be mindful 
of flood-control measures. To complicate things 
further, the floodplain is under Natura 2000 
protection, which comes with an obligation to 
comply with stringent environmental standards.
The roundabout and utility relocations were 
completed before the end of 2021, and we are 
just past the halfway point on large-volume 
earthworks. At the moment, we are proceeding 
with the water-engineering and embankment-
construction phases started last year, and are 
eager to meet the August 2022 deadline. 

szöveg: Szentgyörgyi Zsolt, Molnár József
fotó: Bernát Benjámin/magyarepitok.hu

NAGY ZSOLT

művezető

2018 május óta dolgozom a Colasnál művezetőként. A projekt során büszke vagyok meg-
rendelővel, az önkormányzattal és lakossággal tartott jó kapcsolatra.
Kihívást jelent a párhuzamosan futó Colas Közlekedésépítő által kivitelezett híd építési 
munkálatainak összehangolása az útépítéssel, hogy az építmény a lehető leghamarabb 
átadásra kerülhessen.

SZENTGYÖRGYI ZSOLT

építésvezető

2013. augusztusa óta dolgozom a Colas Útnál. Azóta többnyire NIF megrendelése jóvoltá-
ból történő, nagyobb projektek lebonyolítása volt a feladatom. A jelenlegi projekttel kap-
csolatban a legnagyobb kihívások, amiket meg kell oldanunk, többek közt, hogy az Ipoly 
árterében és NATURA 2000-es területen kell munkát végeznünk, a projekt egyes szakaszait  
a Colas különböző cégei (Colas Út, Colas Közlekedésépítő és Colas SK) végzik, így azok eltérő 
ütemezését össze kell hangolnunk, valamint hogy a jelenlegi COVID-os időszakban az Ipoly 
szlovák oldalán is kell munkát végeznünk, oda erőforrásokat, anyagokat kell bejuttatnunk.

FŐBB MENNYISÉGEK:

NAGY TÖMEGŰ FÖLDMUNKA

17 600 m3

SZERZŐDÖTT ÖSSZEG

1,35 millió euró

Ckt-4

620 m3

ASZFALT

2400 t
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Munkatársaink rovatunkban olyan női kol-
légákat mutatunk be, akik a műszaki pálya 
mellett döntöttek. Elárulták nekünk, ho-
gyan tudják összeegyeztetni karrierjüket  
a családi életükkel és a gyermeknevelés-
sel. Mindannyiuknak fontos a munka-ma-
gánélet egyensúly, abban egyetértenek, 
hogy egy olyan szakmában, mint az építő-
ipar nőként is lehetőség van a harmónia 
fenntartására, a családdal töltött minőségi 
idő eltöltésére és a munkában való kitelje-
sedésre.

Munkatársaink

fotó: Nagy Balázs
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Major Szilvia 
területi főmérnök
Colas Alterra
egy 15 és egy 22 éves lány 
édesanyja  

 
            Gimnáziumi éveim alatt már erő-
sen kirajzolódott a reál irány, így minden-
képpen valamilyen műszaki pályában gon-
dolkodtam. Kezdetben a tervezési oldal 
érdekelt, aztán néhány év múlva változott 
a helyzet, és egyre inkább a kivitelezés 
felé fordultam. Két lányom van, 15 és 22 
évesek, a nagyobb lányom egyetemre jár, 
a kisebb pedig gimnáziumba. Egyelőre 
egyikük sem tervezi, hogy szintén műsza-
ki pályára lépne. Mivel már elég nagyok a 
gyerekeim, így manapság könnyebb össze-
egyeztetni a munkát a magánélettel, de 
sajnos ez egyik életszakaszban sem egy-
szerű. Mindkét terület fontos a számomra, 
szeretném jól csinálni, ami mind a család, 
mind a pályafutás szempontjából időnként 
áldozatokkal is jár. Az idősebb lányom so-
kat segített korábban is a húgának, ami-
ért hálás vagyok neki! Stabil, jól működő 
családi háttér nélkül nagyon nehéz a napi 
kihívásoknak megfelelni. 
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Kertész Viktória 
KIR- és MEBIR-vezető
Colas Északkő
egy 14 éves lány és egy  
12 éves fiú édesanyja  

 
            A Colas Északkő Kft.-nél dolgozom 
már több mint 15 éve. A matematika és  
a fizika tantárgyak már általános és kö-
zépiskolai tanulmányaim során is megha-
tározók voltak az életemben. Az érettségit 
követően a Miskolci Egyetem bányamérnö-
ki karára jelentkeztem.  Geológusmérnök, 
majd bánya- és geotechnikai mérnök diplo-
mát szereztem, egyetemi tanulmányaimat 
követően kerültem a Colas Északkő Kft. 
tállyai üzemébe. Üzemi körülmények kö-
zött dolgoztam termelésirányitóként, ami-
kor várandós lettem első gyermekemmel. 
Kamaszkorú gyerekeim szintén a műsza-
ki pálya iránt érdeklődnek, tudják, látják, 
hogy a munkám során a felmerülő problé-
mák megoldására törekszem. Jó tervezés-
sel, logikus gondolkodással és a lehetősé-
gek legoptimálisabb kihasználásával egy 
olyan iparágban is van lehetőség nőként 
a családunkkal törődni, mint az építőipar.
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Szilágyi Zsuzsa 
technológiai főmérnök
Colas Hungária
egy 12 és egy 6 éves kislány 
édesanyja  

 
            14 évesen még nem volt konkrét 
elképzelésem, hogy mit szeretnék dolgozni. 
Apukám javaslatára építésztechnikumba 
mentem, és onnan már egyenes volt az út 
a jelenlegi szakmámig. Szerencsére egy 
összetartó család és segítőkész barátnők 
állnak mögöttem, emellett itt Budaörsön 
is egy olyan csapattal dolgozhatok együtt, 
melynek minden tagjára számíthatok. Az 
egyensúly megtartásához fontosnak tar-
tom az egymásra szánt minőségi időt, le-
gyen szó akar magánéletről, akár munkáról. 
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Pintér Ágnes 
vállalkozásvezető
Colas Közlekedésépítő
egy 7 éves kisfiú édesanyja 

 
            A műszaki pályát a véletlen so-
dorta elém, eredetileg közgazdász szeret-
tem volna lenni. Egy barátnőm olvasott  
a Pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskolá-
ról és együtt úgy döntöttünk, nekivágunk. 
1997 óta építőipari cégeknél dolgozom, és 
ez idő alatt egyszer sem merült fel bennem, 
hogy más jellegű pályán helyezkedjek el, 
ez egy nagyon összetett és kihívásokkal 
teli szép szakma. A munka-magánélet-
család-gyereknevelés igen nagy logiszti-
kát és időgazdálkodást igényel. A mottónk 
a családban: „arra van időd, amire akarod, 
hogy időd legyen.” Számomra nagy segít-
ség, hogy jelenleg olyan cégnél vagyok al-
kalmazott, ahol a közvetlen felettesemmel 
és a kollegáimmal is mindent meg tudok 
beszélni és nagyon rugalmasan tudunk 
együtt dolgozni. Illetve szerencsés helyzet-
ben vagyok, mivel a mai napig a közvetlen 
családom nagyon sokat segít és mellet-
tem állnak mindenben.
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Kulyassa Laura 
művezető
Colas  Út
egy 17 és egy 15 éves fiú 
édesanyja  

 
             Mindig is reál beállítottságú voltam. 
A matematika és a logikai gondolkodás 
mindig közel állt hozzám. A későbbiekben 
így merült fel és alakult a műszaki pálya 
iránti érdeklődésem, majd az elhivatottsá-
gom. Mivel már régóta dolgozom a szak-
mában, nem jelent újdonságot a környeze-
temnek ez a pálya. A munka és a család 
összeegyeztetése sok rugalmasságot 
igényelt, főleg akkor, amikor kicsik voltak 
még a gyerekek. Most már mind a két fiam 
nagy, az egyik 17, a másik 15 éves. Győr 
legjobb gimnáziumaiba járnak és verseny-
szerűen sportolnak. 
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Nemrég múlt 20 éve, hogy csatlakozott 
a cégcsoporthoz Isabelle Taniere, aki-
nek rendkívül érdekesen alakult a pálya-
futása a Colasnál. Jelenleg projektigaz-
gatóként dolgozik a Colas Projectsnél, 
ahol különféle városi, autópálya- és 
infrastrukturális nagyprojekteket fel-
ügyel Franciaországban és a világ más 
részein. Ennek során nem csupán helyi 
leányvállalatokkal működik együtt, de 
különböző szakterületek képviseletében 
más partnerek is a segítségére vannak. 
Ezenfelül egyéb feladatokat is vállal a 
Colason belül, különösen a nemek közti 
egyenlőséggel kapcsolatban.

Miként alakult a pályafutása 
a Colas csoportnál?
A múltban nehezebb volt nőként opera-
tív, kivitelezési területen munkát találni 
az építőiparon belül, de szerencsére 
számomra megadatott a lehetőség, 
hogy csatlakozzak a Colashoz. Beosz-
tott munkahelyi mérnökként kezdtem 
dolgozni az egyik korábbi leányválla-
latnál 20 évvel ezelőtt. Az évek során 

szöveg: Veronika Halajová, Matejcsok Dorina
fotó: Colas SA

Interjú 
Isabelle Taniere-rel



51

kétségek merültek fel a hozzáértésemet 
illetően. Végül a projektet sikerrel zártuk, 
és itt jöttem rá igazán, miért szeretem 
jobban a nagyprojekteket, mint a napi 
szintű tevékenységeket.

Hogyan látja nőként az építőipart?
Nem gondolom, hogy a mélyépítés ki-
zárólag férfiaknak való. Persze több-
nyire férfiakkal dolgozom együtt, amit 
egyáltalán nem bánok, hiszen lényegre 
törők, kimondják, amit gondolnak. Mun-
kakörömnél fogva sok munkással és 
művezetővel vagyok kapcsolatban, akik 
túlnyomó részben szintén férfiak. Ren-
geteg fontos dolgot tanultam tőlük az 
évek során, és egyáltalán nincs gondjuk 
vele, ha nők is dolgoznak a munkaterüle-
ten. Sőt sokféle emberrel találkoztam az 
építőiparban, és mindenki tisztelettudó 
volt velem. 

végigjártam a ranglétrát, és előbb mun-
kahelyi mérnök, majd építésvezető és 
profitcentrum-vezető lettem. Nem sok-
kal ezután neveztek ki operatív igazgató-
helyettessé, így felelős lettem az egész 
leányvállalat irányításáért, beleértve az 
embereket és a gépészetet. Ez akkori-
ban 100 fizikai dolgozót, 25 művezetőt, 
15 mérnököt és négy területi igazgatót 
jelentett, vagyis rengeteg emberrel vol-
tam napi kapcsolatban.

Jelenleg milyen projektekért felelős?
Per pillanat én felügyelem a Párizs és 
Tours közti A10-es autópályán zajló 
munkákat, az angers-i és marseille-i 
villamosprojektek első szakaszát, a lu-
xemburgi reptér pályafelújítását, vala-
mint a Caribus BRT (gyorsbusz) projektet 
Mayotte szigetén. Bár utóbbi viszonylag 
kis sziget, rengeteg problémát okoznak 

a forgalmi dugók. A Caribus tulajdon-
képp egy villamoshálózat szerepét hiva-
tott betölteni, de sínek nélkül, buszokkal 
megoldva. A most futó munkák mind-
egyike nagy és összetett projekt, ami 
nagyon sok feladatot jelent, de remek  
a csapatom, és minden energiámat 
abba fektetem, hogy mindannyian a ki-
tűzött cél elérése érdekében dolgozzunk. 
Túl a projektek sikerességén, az emberi 
sikerekből is sok erőt merítek. 

Mire volt a legbüszkébb a Colasnál töltött 
idő alatt?
Az első nagyobb projektemre, amivel 30 
éves korom körül bíztak meg, és projekt-
igazgatóként épp egy párizsi útépítéssel 
kezdhettem. Fiatal nőként több más 
vállalattal együttműködve kellett meg-
oldani a feladatokat. Nem volt egyszerű, 
mert mindig volt néhány ember, akikben 
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Hogy látja, melyek az építőipar legkomo-
lyabb kihívásai a nemek közti egyenlőség 
terén?
A legnagyobb problémának azt látom, 
hogy nagyon kevés a nő a mérnökkép-
zésben. Franciaországban 20 éve még 
10-15 százalék volt az arányuk, ami 
mára nagyjából 20 százalék köré emel-
kedett, de ez még mindig rettentő ke-
vés. Úgy gondolom, hatékonyabban kell 
tájékoztatnunk a nőket az előttük álló 
lehetőségekről, vállalatként pedig elen-
gedhetetlen, hogy motiváljuk őket és jó 
feltételeket teremtsünk számukra. 

Mit üzenne az építőipar iránt érdeklődő 
fiatal nőknek?
A mélyépítésben vállalt munka több fe-
lelősséggel jár, mint más mérnöki terü-
letek. Ebben az iparágban kézzelfogható 
dolgokat építünk, amikre a kivitelezést 
követően büszkén tekinthetünk vissza. 

Több olyan projektben is részt vesz, melyek 
a nemek közti egyenlőséget célozzák. 
Kérem, meséljen ezekről!
Tagja vagyok a We irányítóbizottsá-
gának, mely egy nemi sokszínűséget 
szolgáló kezdeményezés a Colas cég-
csoporton belül. Ezenkívül tagja vagyok  
a By Together hálózatnak is a Bouygues 
csoportnál, ahol rengeteg szó esik erről 
a témáról, illetve számos lehetőségünk 
adódik konkrét lépésekre is. Szintén 
kapcsolatban állok a francia építőipari 
szakszövetséggel, az FNTP-vel: velük 
egy olyan cselekvési terven dolgozunk, 
mely a nők szerepére koncentrál a fran-
cia mélyépítő vállalatoknál. Mint látható, 
a nemek közti egyenlőség nem csak  
a Colasnál, de más vállalatoknál is fon-
tos témakör.

Miként fogalmazná meg a mottóját?
Tíz éve volt egy nagyon karizmatikus fő-
nököm, aki igazi vezető volt, és mindig 
rendkívül ösztönzőleg hatott ránk. Az ő 
jelszava volt, hogy „soha ne add fel”. Raj-
ta kívül volt egy másik mentorom is, aki-
től rengeteg segítséget kaptam az elmúlt 
20 évben – ő úgy fogalmazott, hogy az 
ember pályája nem egyenes vonal, vagyis 
mindig találhatunk olyan területet, ahol új 
tapasztalatokra tehetünk szert. 



53

  Isabelle Taniere has a really interesting 
career path as she has just celebrated her 20 years 
anniversary at Colas. She is a Deputy Operations 
Manager at Colas Projects and manages major 
urban, motorway, and transport infrastructure 
projects in France and worldwide with the support 
of local subsidiaries and other multi-trade partners. 
Besides, she is involved in missions entrusted to 
her by Colas, in particular gender equality.
Please, tell me about your career path at Colas.
In the past it was a bit difficult to get an operational 
job in the field of construction as a woman. I was 
lucky to have an opportunity to join Colas. I started 
at one of the former subsidiaries 20 years ago as 
a junior Site Engineer. Then I climbed the ladder 
as a senior Site Engineer, Site Director and Profit 
Center Manager. I continued as an Operational 
Deputy Supervisor, that time I was responsible for 
the whole business unit, the equipment and people, 
one hundred workers, twenty-five Site Foremen, 
fifteen Civil Engineers and four Sector Managers 
belonged to me. It meant a lot of human interaction.
Of which projects are you currently charge of?
I am currently charge of a big project on highway 
A10 in France between Paris and Tours, the Angers 
tramway Lot 1, the Marseille tramway Lot 1, the 
rehabilitation of the Luxembourg airport runway 
and the BRT (Bus Rapid Transit) Caribus project 
in Mayotte. It is a little country but there is a lot 
of problem with traffic jam. Caribus is like a tram 
but without railways, only for buses. There are big 
and complex projects which means a lot of work, 
but I have a good team and I put all my energy into 
guiding people around me towards the goal I’ve set. 
Beyond the success of projects, it is these human 
successes that nourish me every day and make me 
get up in the morning. 
What are you the proudest of your career at Colas?
It was my first big project when I was about 30 years 
old. It was a road construction project in Paris of 
which I was the Project Director. It was a pride to me 
because I was young, I was a woman and I had to 
work with other companies. It was hard as some of 
the people were suspicious about my competencies. 
Finally, this project was a success, and this was the 
first time I understand why I like big projects more 
than daily business.

How do you see the construction industry as a woman?
I don’t think that civil construction is only for male. 
I’ve always worked with men and I like working with 
them, because they are straight to the point. In my 
position I am working together with workers and site 
foremen and they are mainly male. They taught a 
lot of important lessons to me and they have no 
problems with women in the site. In construction 
industry I’ve met the wide range of society and they 
were all respectful. 
What are the challenges of gender equality in the 
construction industry?
The main problem that there are few women in the 
engineering schools. In France twenty years ago, it 
was 10-15%, now it is better - about 20% - but it is 
still not enough. We need to inform women of their 
prospects. Then as a company we need to keep 
them by motivating and creating good conditions 
for them. 
What would you message to young girls who are 
interested in construction industry?
In civil construction you will have a lot of 
responsibilities, more than in other engineering 
positions. In this industry you built something 
concrete and after you finish it you can see what 
you have create. 
You are involved in gender equality missions, please, tell 
me about it.
I am a member of the Steering Committee of We, 
the Colas Group’s gender diversity network and 
a member of By Together, the inter network of 
Bouygues, where we exchange a lot about this topic. 
We have the chance to motivate and take actions. 
I also have a connection with the Association of 
National Civil Construction (FNTP in French), we 
work on an action plan for all companies in civil 
construction in France about the place of women, 
strategic positions. So, gender equality is not only 
an issue at Colas, but it concerns other companies 
as well.
What is your motto directing you during your work?
Ten years ago, I had a very charismatic boss, he 
was a real leader, always inspirated others. He said: 

“don’t give up” I have a mentor, someone who helped 
me in these twenty years and he said: “a career is 
not a straight line”, we can always do something 
else to gain experience. 

INTERVIEW WITH ISABELLE TANIERE
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 TALÁLKOZÁSI PONT:

Mayotte

szöveg: Máriás Fanni
fotó: Colas SA, Getty Images

infografika: Koffein Média

Sokan biztos nem is hallottak még Mayotte kis szigetéről, ami ha-
zánktól több ezer kilométerre található, Madagaszkártól északra, 
az Indiai-óceánban. A sziget Franciaországhoz tartozik, gyorsan 
fejlődik és gyarapodik a lakossága, ezért az infrastruktúra javítása 
miatt került kapcsolatba a Colasszal. 

Mayotte a Comore-szigetcsoport tagja, 
de annak többi részénél jóval korábban, 
1843-ban került Franciaország birtoká-
ba. Amikor 1974-ben a Comore-szigetek 
független lett, Mayotte volt az egyetlen, 
amely 1976-ban francia terület akart 
maradni, és azóta az ország ötödik ten-
gerentúli megyéjévé és régiójává vált.  
A 2009-ben megtartott népszavazáson 
a lakosság nagy többsége, közel 95 szá-
zaléka nem akart elszakadni Francia-
országtól, ami betudható annak, hogy  
a sziget gazdasága és fejlődése a francia 
támogatásnak is köszönhető.  
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Újabban létrejött a szigeten egy keres-
kedelmi terület, amely elősegíti a sziget 
központjának önállósodását, miközben  
a közlekedés terhe alól némiképp men-
tesíti a fővárost, a zsúfolt Mamoudzou 
városát. Hamarosan megkezdődik  
a tömegközlekedés fejlesztése is, ame-
lyen a Colas Projects dolgozik majd. Az 
úgynevezett BHNS Caribus projekt célja  
a gyors menetidő megteremtése bármely 
napszakban a lakosok számára. A vonal 
kiépítése maximum 15 perces menetidőt 
biztosít majd a végállomások és a város-
központ között. A projekt elkészülte után 
a városi tömegközlekedési hálózat három 
buszútvonalból áll majd. 

A sziget lakossága közel 300 000 fő, 
amelynek nagyjából fele 20 év alatti,  
a döntő többséget az afrikaiak mahori, 
más néven a szuahéli törzs tagjai teszik 
ki és csekély számú francia származású 
európai él még itt.
A sziget hiányt szenved a strukturált tö-
megközlekedésből, az utak zsúfoltsága és 
a gyakran kialakult torlódások miatt szük-
ségessé vált a közlekedési infrastruktúra 
javítása. Mayotte-on egy repülőtér találha-
tó – melynek neve Pamandzsi –, és mivel  
a sziget egyetlen leszállópályájáról van 
szó, elengedhetetlen a folyamatos fejlesz-
tése. Nemrég meg is történt egy súlyosan 
leromlott pályaszakasz felújítása. 

MEETING POINT: MAYOTTE

 Some may have never heard of 
Mayotte, this tiny island thousands of 
kilometres from Hungary, due north of 
Madagascar in the Indian Ocean. A territory 
of France, the island is developing rapidly 
while its population is also growing at a 
steady pace. The related desperate need for 
improving the local infrastructure took Colas 
to Mayotte. 
Although a member of the Comoro Islands, 
Mayotte was seized by France in 1843, much 
sooner than other parts of the archipelago. 
When the surrounding islands claimed their 
independence in 1974, Mayotte remained 
under French governance, and has since 
become – despite a referendum held in 
2009 – the fifth overseas department of 
France. 
The small island is home to some 300,000 
people, half of whom are younger than 20. 
Most of the population are Mahoran with a 
French minority.
Since Mayotte lacks organised public transit, 
busy roads and frequent congestion created 
an urgent need for improving the local 
transport infrastructure. The only runway of 
the island’s sole airport – officially named 
Dzaoudzi–Pamandzi International – requires 
constant maintenance, and a deteriorated 
section of the tarmac has recently been 
refurbished. 
Infrastructure is also crucial for the dedicated 
commercial area that was established to 
relieve the capital, Mamoudzou, from some 
of the traffic.
In addition, public transit developments are 
soon to go ahead, spearheaded by Colas 
Projects. The so-called BHNS Caribus project 
is intended to provide locals with fast and 
effective transport 24 hours a day. Once 
completed, the line will ensure travel times 
no longer than 15 minutes between the city 
centre and the terminus points. Altogether, 
the system will comprise three bus routes. 
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SZIGETEK

PETITE-TERRE
GRANDE-TERRE 
TERÜLET

374 km2

1 db
KIKÖTŐK SZÁMA

93 km
KÖZUTAK HOSSZA

PETITE-TERRE 

GRANDE-TERRE1 db
REPÜLŐTEREK SZÁMA

Mtsamboro

Bandrele

Mamoudzou

Dzaoudzi

Pamandzi
Chiconi



TECHNOLÓGIA ÉS GÉPÉSZET56

Egy projekt befejeztével az útburkolat az, 
ami az emberek szeme elé tárul. Fontos 
azonban kihangsúlyozni, hogy ahhoz, hogy 
az átadott útburkolat a tervezési élettar-
tam alatt megfelelően teljesítsen, elen-
gedhetetlen a pályaszerkezet alatti föld-
mű szerepe. Annak anyaga, tömörsége, 
teherbírása, a konszolidációs süllyedések,  
a vízelvezetés biztosítása kulcsfontosságú 
paraméterek. Amennyiben ezek valamelyi-
kével probléma adódik, az előbb-utóbb 
kihatással lesz a ráépített útpályaszerke-
zetre is kisebb vagy nagyobb alakválto-
zások, repedések, illetve súlyos esetben 
akár komplexebb deformitás formájában. 
Természetesen a földmű nem ér véget 
az útburkolat széléhez érve, az útépítési 
projektek bevágási és töltésrézsűk állé-
konyságának biztosítása is nélkülözhe-
tetlen. A fentiek alapján jól látható, hogy 
a geotechnikai feladatok spektruma egy 
infrastrukturális projekt esetében is rend-
kívül széles, és természetesen a Colas 
cégcsoport munkái nem csak az útépítés 
területére korlátozódnak.
A Colas tökéletesen átlátta ennek a prob-
lémakörnek a jelentőségét és létrehozott 
egy geotechnikai részleget, amely a cég-
csoporton belül felmerülő geotechnikai 
kérdésekkel, problémákkal, igényekkel 
foglalkozik. A közép-európai régió országai-
ban – Magyarországon, Csehországban, 
Szlovákiában, Lengyelországban és Hor-
vátországban – ezeknek az igényeknek dr. 
Jozef Jurko, illetve jómagam igyekszünk 
eleget tenni.

A GEOTECHNIKA SZEREPE 
A COLAS KÖZÉP-EURÓPAI IGAZGATÓSÁGÁN (CED) BELÜL

A Colas cégcsoport legmeghatározóbb tevékenysége az útépítés, mellyel 
kapcsolatban mindenki az aszfaltra asszociál elsőként. A legtöbb eset-
ben azonban egyáltalán nem lényegtelen, hogy mi található a tervezett 
út alatt, és ezt a munkát a geotechnikai részleg végzi. 

szöveg: Orbán Bence
fotó: Orbán Bence

Mit is takar a geotechnikai asszisztencia 
pontosan?

Minden nagyobb volumenű projektre ké-
szülő ajánlat előtt geotechnikai kocká-
zatértékelést végzünk annak érdekében, 
hogy a vezetőség tisztában legyen az 
esetlegesen vállalt geotechnikai eredetű 
kockázatok súlyával; ez nagy mértékben 
hozzájárul a projekt globális kockáza-
tának mérlegeléséhez. Természetesen 
ehhez szükségünk van a projekt rendel-
kezésre álló terveire, elsődlegesen az 
elvégzett geotechnikai feltárások, illetve  
a geotechnikai terv dokumentációira. 

A projekt kidolgozottsági szintjétől függő-
en részletezettségben igen eltérő tervi do-
kumentációkkal találkozunk. A kapott ter-
vek kidolgozottságán és minőségén túl az 
anyagok döntő többsége eredeti nyelvükön 
kerül birtokunkba. Nem egyszerű feladat  
a gyakran több száz oldalas – például hor-
vát vagy lengyel nyelvű – dokumentumok 
értelmezése, feldolgozása sem. A kocká-
zatértékelés elején ismertetjük a projektre 
jellemző főbb alapadatokat, illetve a főbb 
geotechnikai aspektusú jellemzőket (töb-
bek között a maximális töltésmagasság/
bevágási mélység, megtámasztó szerke-
zetek, különleges talajadottságok). 
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ORBÁN BENCE 

technológus

2016 szeptemberében kezdtem a Colasnál, azaz több mint 5 éve dolgozom a Techno-
lógiai Igazgatóságon technológusként, illetve ezzel párhuzamosan nagyjából másfél éve 
dolgozom együtt dr. Jozef Jurkóval a Colas Europe geotechnikai vonalán. A geotechnikai 
feladatokban az a szép, hogy rendkívül változatosak, szinte minden projekt rejteget vala-
mi új kihívást, így mindig lehet valami újat tanulni, amely biztosítja a folyamatos fejlődési 
lehetőséget.

Ezt követően meghatározzuk a vizsgált 
projekt geotechnikai kockázatának szint-
jét, majd közöljük az általunk fontosnak 
tartott észrevételeket, konklúziókat a kö-
vetkezők vonatkozásában: geotechnikai 
feltárások, vizsgálatok gyakorisága, ter-
vezési dokumentáció részletezettsége és 
esetleges tartalmi hiányosságai, ellent-
mondásai, valamint a kihangsúlyozandó 
tartalmi elemek (szerves, kompresszibilis 
talajok jelenléte, meredek tervezett rézsű-
hajlás, bevágási anyagok felhasználha-
tósága). Végül a záró fejezet tartalmazza 
az előző fejezetben ismertetett észrevéte-
lek-konklúziók alapján tett javaslatainkat. 
Meghatározó szempont, hogy a dokumen-
tum minél tömörebb és lényegre törőbb le-
gyen a gyors értelmezhetőség érdekében.
A geotechnikai tevékenység azonban nem 
merül ki a kockázatértékelések készítésé-
ben. Amennyiben egy projekt bármely fázi-
sában felmerül valamilyen probléma vagy 
igény, természetesen részlegünk akkor is 
rendelkezésre áll.
Jelenleg a csehországi BMW projektben is 
aktívan részt veszünk, amely geotechnikai 
kihívásokban sem szenved hiányt. A pro-
jekten belül nagy jelentőséggel bírnak  
a rézsűállékonysági vizsgálatok, hiszen  
20 méter feletti bevágások is előfordulnak 
a területen. A tervezett létesítmény egy 
bányászati tevékenység következtében 
kialakított agyagfeltöltésre épül, melynek 
meghatározó talajfizikai paraméterei (bel-
ső súrlódási szög, kohézió, drénezetlen 
nyírószilárdság, összenyomódási modu-
lus, és a többi) igen változékonyak. A ré-
zsűállékonyság mellett foglalkoznunk kell 
alapozási, talajstabilizációs, illetve külön-
féle támszerkezeti megoldásokkal.
Egy másik futó projektünk célja a Colas 
Északkő biztonságos bányászati tevékeny-

ségének elősegítése. Ennek keretén be-
lül a CÉK-kel közösen egy ellenőrzőlistát 
hoztunk létre, melynek rendszeres veze-
tésével időben észlelhetők a bányászati 
területeken bekövetkező kisebb-nagyobb 
kockázatot rejtő változások, hogy így azok-
ra időben, a megfelelő intézkedéssel le-
hessen reagálni.
Fontos kihangsúlyozni, hogy bármilyen 
elvégzett számításnak és modellezésnek 
csak akkor van igazán értelme, ha kellő 
számú, megbízható bemenő paraméter 
áll rendelkezésre. Amennyiben ez nem 
biztosított, a Bécsi úti Központi Labora-
tórium fel van szerelve az ehhez szüksé-
ges készülékekkel (például nyíródoboz, 
ödométer), így a kulcsfontosságú talajjel-
lemzőket saját hatáskörben is meg tudjuk 
határozni, valamint adott esetben a már 
meglévő, külső forrásból származó beme-
nő paramétereket felül tudjuk vizsgálni.
A cégen belül végzett munka mellett lehe-
tőség szerint részt veszünk tudományos 
szemináriumokon, konferenciákon, me-
lyeken a Colason belüli kockázatmenedzs-
menttel kapcsolatos esettanulmányokat 
mutatunk be, így növelve a cég hírnevét.

GEOTECHNICS PLAYS AN 
IMPORTANT ROLE AT COLAS 

 Without a doubt, road-building is the 
very core of Colas Group activities. While 
most people automatically associate this 
branch of construction with asphalt paving, 
the layers beneath roads are equally 
important – and this is where geotechnics 
come into the picture. 
Crucially, the performance of the road bed 
throughout its life cycle relies heavily on the 
earthworks located beneath the pavement 
layers. 
Understanding the importance of this aspect 
of construction, Colas has established a 
geotechnics department to address all 
related questions, issues and requirements 
within the Group. Dr. Jozef Jurko and 
I are responsible for managing these 
requirements in the countries of the Central 
European region – namely, Hungary, Croatia, 
Poland, Slovakia and the Czech Republic. 
Among other duties, our department is 
responsible for compiling geotechnical risk 
assessments prior to bids for large-scale 
projects. This way, management is aware of 
all the factors involved in the overall global-
risk evaluation for any given undertaking.
Our current engagement in the Czech 
BMW project, for example, is not short of 
geotechnical challenges. Slope-stability 
tests are a vital investment, as some cuts 
on the site exceed 20 metres in depth. To 
complicate things, the planned facility is 
being built on an area filled up with materials 
from mining activities, meaning that the 
physical parameters of the local soils are 
highly inconsistent.
Another ongoing project Colas Északkő aims 
to promote safe mining activities. Under this 
initiative, we have co-created a checklist with 
the Hungarian Colas subsidiary: updated on 
a regular basis, this tool is used to detect 
different changes that occur at mining sites. 
Such changes tend to carry risks of various 
degrees, and the checklist enables us to 
carry out preventive measures in due time.
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GÉPÉSZET NŐI SZEMMEL
Vannak szakmák, amelyeket tipikusan az egyik vagy másik nemhez társí-
tunk – gépészet tipikusan ilyen. A téma kapcsán a Colas gépészeti igazga-
tóságánál dolgozó hét kolléganő mesélt nekünk arról, hogyan boldogulnak 
egy olyan területen, amelyben inkább férfiak dolgoznak.

ZSÓFI
Ebben a kérdésben nincs nemi különb-
ség, hiszen nem nőként vagy férfiként 
tudunk hozzáadott értéket teremteni  
a munkánkkal, hanem mint munkaerő, aki 
precízen, pontosan dolgozik, vallja Zsófi. 
Az egyéni kiteljesedéshez fontos megte-
remteni a munka és a magánélet közötti 
egyensúlyt, hiszen kutatások is bizonyít-
ják, hogy megfelelő egyensúly esetén ma-
gasabb a munkavállalói elkötelezettség, 
ezáltal hatékonyabb a munkavégzés.  
A Colasnál mindig is kiemelt figyelmet fordí-
tottunk az egyensúly megtartására, ami ki-
mondottan fontos női munkavállalóinknak. 
Sok fiatal a munkakeresésnél is azokat a 
szervezeteket részesíti előnyben, ahol elér-
heti a harmóniát a két életterület között. 

ZITA
Zitának, két kisfiú édesanyjaként nagy 
örömére szolgál, hogy a Colasnál család-
barát munkahelyre lelt, hiszen teljes mér-
tékben össze tudja egyeztetni munkáját a 
magánéletével.

ÉVA
A műszaki pályán folyamatosan új fel-
adatokat és kihívásokat kell megoldani.  
A változatos tevékenységek pedig szí-
nessé tudják tenni a munkás hétköz-
napokat. Megfelelő szakmai ismerettel 
minden nő könnyen tud érvényesülni  
a műszaki pályán és mai modern vilá-
gunkban – Éva szerint minden tudás 
adott ehhez. 
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SACI
Van, aki alapvetően reál beállítottságú, 
van, akinél évek alatt alakul ki a műszaki 
pálya iránti érdeklődés, de ma már telje-
sen természetes a nők jelenléte műszaki 
területen is. Ez egy hosszú folyamatnak 
az eredménye, aminek köszönhetően 
egyre nagyobb a munkahelyi sokszínű-
ség, mindenkinek lehetősége van egy-
mástól tanulni, és ez az, ami Saci szerint 
a legfontosabb. 

DÓRI
Dórinak fontos, hogy férfi kollégái min-
den szükséges információt megosztanak 
vele, segítőkészek például abban is, hogy 
megismerhessen olyan gépeket és mun-
kafolyamatokat, melyek támogatják mun-
kája során. 

LILLA
Lillának sosem jelentett problémát nő-
ként műszaki pályán férfiakkal dolgozni, 
hiszen a közös érdeklődés összetartja 
őket. A Colasnál ahogyan a nők támogat-
ják a férfiak munkáját, a férfiak ugyanúgy 
segítik a női kollégákat. 

RÉKA
Köztudott, hogy a férfiak és a nők meglá-
tásai, gondolkodása nem ugyanolyan, így 
sokat hozzá tudnak adni a másik szemlé-
letmódjához. Réka úgy érzi, hogy nőként 
olyan értékteremtő feladatkört lát el, 
ahol az adatok, folyamatok tervezésével, 
elemzésével hozzá tud járulni a gépészet 
hatékony működéséhez. Egy más meglá-
tás, hogy az egyéni képességek és sze-
mélyiség az, ami jó csapatot teremt. 

WOMEN SHARE THEIR PERSPECTIVES 
ON A CAREER IN EQUIPMENT

  We often tend to associate certain 
professions with one gender or the other. The 
equipment sector, for example, we imagine 
to be typically male-dominated, and this 
shouldn’t come as a surprise: there is a rather 
low enrolment percentage of women at 
technical universities and colleges in Hungary. 
According to a 2021 survey by the Hungarian 
Central Statistical Office, the share of female 
students enrolled at tech schools is only 30%. 
We decided to ask seven women working at the 
Equipment Directorate of Colas about how to 
excel in this traditionally masculine environment.
Some of them had an inclination for science to 
begin with, while others developed an interest 
in technology over time, but one thing is for sure: 
the presence of women in this field is not at all 
unusual today. We’ve come a long way, and the 
promotion of gender diversity in the workplace 
has made it increasingly possible to learn from 
each other on the job – a key factor according to 
our colleague, Saci. 
It’s a well-established fact that women and men 
think differently, but different approaches can 
work well in complementary ways. Réka feels 
that her design and analytic approaches to 
data and processes contribute to the effective 
operation of the equipment department and 
bring added value. She believes that showing 
an appreciation of each other’s skills and 
personalities is an indispensable component 
for having a good team. 
For Dóri, it’s of utmost importance that her 
male colleagues share every piece of crucial 
information with her, and it’s especially helpful 
when they can help to familiarise her with the 
machines and work processes required to 
excel on the job. Lilla has never found it difficult 
to work alongside men in the technical field, 
as a shared interest in technology is already a 
strong bonding force. At Colas, women support 
men on the job, but it also works the other way 
around.“We don’t create added value through 
our work as men or women,” says Zsófi, “but 
rather as employees performing our duties 
precisely and efficiently. It’s not a question of 
gender.” Achieving a healthy work-life balance is 
vital for living up to our full potential. Research 
suggests that a proper balance leads to a higher 
degree of commitment, which in turn enhances 
efficiency. Colas has always devoted special 
attention to maintaining this critical balance, 
which is especially important for female 
employees. Moreover, an increasing number 
of young jobseekers prefer organisations 
where it is possible to harmonise these two 
aspects of life. As a mother of two young boys, 
Zita was delighted to find a truly family-friendly 
workplace at Colas, which facilitates attuning 
work and private life.A career in technology 
entails constantly coming up with solutions to 
new tasks and new challenges. In turn, diverse 
activities can bring colour and excitement to 
an otherwise dull work environment. As Éva 
concludes: “Through an adequate knowledge 
of the field, women can easily make their way in 
technology and – in a more general sense – in 
the modern world.” 

szöveg: Halász Réka, Hársfainé Zsigó Éva, Karaffa Zsófia, Kelemen Sarolta, 
Komondi-Veres Dóra, Ratskó Zita, Spitzmüller Lillla
fotó: Matejcsok Dorina
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MIÉRT 
ÉLETMENTŐ  
A LOTO SZABÁLY?
A Colas cégcsoportnál elsődleges fontosságú a biztonság, a szabályokat mindig 
és mindenkinek be kell tartania. Egy olyan csoportnál, ahol az emberekre köz-
ponti szerep hárul, a munkavállalók fizikai épségének és egészségének mindig 
elsőbbséget kell élveznie. Ezek egyike a LOTO, vagyis a kizárás/kitáblázás sza-
bály, melyről egy hosszabb ismertetőt szeretnénk közreadni. 

szöveg: Domján Adél
fotó: Domján Adél

infografika: Koffein Média

A három évvel ezelőtti felmérésekből kide-
rült, hogy évről évre komoly eredményeket 
érünk el a biztonság területén, az előrelé-
pés mértéke azonban nagy szórást mutat 
a különböző szervezeti egységek között, 
van még hova fejlődnünk a cégcsoport 
egészére nézve is. 

Ezért 2020-ban a Colas vezetősége úgy 
döntött, hogy újfajta biztonsági kultúrát 
honosít meg szerte a cégcsoportnál, hogy 
ezáltal új szintre emelje a biztonsággal 
kapcsolatos szemléletmódot.
Az új életmentő szabályok bevezetésével 
tovább folyatódott a munkahelyek bizton-
ságosabbá tétele. Ezen szabályok egyike 
a kizárás/kitáblázás (LOTO) életmentő 
szabály.

Mi is ez?
A kizárás/kitáblázás (lock out/tag out, rö-
vidítve: LOTO, vagy újabban lock out/tag 
out/try out, azaz LOTOTO) olyan tervezett 
biztonsági eljárás, amelynek célja az ipari 
gépek és berendezések energiaellátásá-
nak lekapcsolása a karbantartási és javí-
tási munkák idejére. 

LOTO-állomás
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Miért fontos 
a kizárás/kitáblázás?

Biztonságos munkavégzés 
karbantartás, tisztítás és javítás közben
Sérülések megelőzése
Károsodás megelőzése
Hibák megelőzése

VESZÉLYES ENERGIA LEZÁRÁS SORRENDJE, JELE ÉS HELYE

TÁROLT HŐ
< 200˚C

ELEKTROMOS
3x400 V

TÁROLT
ELEKTROMOS

ELEKTROMOS
3x400 V

1

2

3

4

T 1
DRUM

E 1
DRUM

E 1
DRUM

E 2
DRUM

BELSŐ
RÉSZEK

KÉSES OLVADÓ
BIZTOSÍTÓ
ALJZAT

A FORGATÓ
MOTOROK
MEGSZAKÍTÓJA

FREKVENCIA 
VÁLTÓBAN

Az „energiaforrások  
leválasztása” a következő 
energiaforrásokra vonatkozik:

Elektromos
Pneumatikus
Hidraulikus
Mechanikus/Gravitációs
Hő
Maradványenergia a gép alkatrészeiben
Anyagáramlás
Biztonságos munkavégzés karbantar-
tás, tisztítás és javítás közben
Sérülések megelőzése
Károsodás megelőzése
Hibák megelőzése

LOTO-állomás
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Munkaterületeinken fokozott 
figyelmet kell fordítanunk az 
alábbi előírások betartására:

Mielőtt megkezdenénk bármilyen kar-
bantartási munkát, megbizonyoso-
dunk arról, hogy a kizárás/kitáblázás 
megtörtént.
Azonosítjuk a kizárandó/kitáblázandó 
eszközt, majd megbizonyosodunk róla, 
hogy rendelkezik megfelelő rendszerrel. 
Az esetleges rendellenességeket azon-
nal jelentjük.
Megjelöljük a munkahelyszíneket, majd 
mindenkit értesítünk a folyamatban lévő 
karbantartási tevékenységről.
Az eszközt a kizárási/kitáblázási eljárás 
szerint állítjuk le.
Megszakítók használatával leválasztjuk 
az eszközt az összes energiaforrásról 
(elektromos, hidraulikus, hő, pneumati-
kus, mechanikus), ezután minden keze-
lőszervet jelöléssel látunk el.
Ellenőrizzük, hogy megtörtént-e a tárolt 
energiák elengedése, leválasztása, kizá-
rása.
Megbizonyosodunk róla, hogy a kizárás 
olyan eszközzel történt, melyet nehéz 
megkerülni, és amely jól látható.
Rendszeres ellenőrzéseket végzünk  
a kizárási/kitáblázási eljárás haté-
konyságának biztosítása érdekében. 
Változás esetén figyelemmel kísérjük  
a folyamatot.
Megbizonyosodunk arról, hogy csak  
a szükséges személyek vannak a közel-
ben, ezzel egyidejűleg megtiltjuk illeték-
telenek számára a belépést.

Karbantartási műveletek során súlyos 
balesetek történhetnek a kizárási eljárá-
sok megszegése következtében, ezeknek 
a baleseteknek a megelőzése érdekében 
a már meglévő biztonsági rendszereinket 
kellett összehangolnunk az újabb előírá-
sokkal. Egy külső szakértő céggel történt 
megállapodást követően a kéthelyi telep-
hely lett a LOTO bevezetésére kijelölve 
pilot jelleggel.

Az alapelvek egyeztetését és a Colas igé-
nyének meghatározását követően kezdő-
dött el a telephelyen az egyedi kizárási 
utasítások felmérése. A felmérés eredmé-
nyeképpen 31 db egyedi kizárási utasítás 
készült a technológia egységeire és a se-
géd rendszerekre. A felmérés során meg-

  Creating safe working conditions 

is imperative throughout the Colas 

Group, and this requires us to follow 

several different rules. One such 

example is the so-called Lockout/

Tagout (LOTO for short) life-saving rule – 

known more recently as Lockout/Tagout 

/Tryout (or LOTOTO). This rule is in place 

to ensure that industrial machinery 

and equipment are isolated from their 

energy source for the duration of all 

maintenance and repair interventions. 

In order to guarantee safe working 

conditions and prevent any damages 

or malfunctions, observing the LOTO 

rule is especially important when it 

comes to maintaining, cleaning and 

fixing equipment. In 2022, Colas plans 

to gradually roll out the LOTO life-saving 

rule – following theoretical and practical 

training sessions – at all of its sites. 

SECURING WORKER SAFETY WITH 
THE LOTO LIVE-SAVING RULE

állapításra kerültek azok a műszaki prob-
lémák, amelyek ellehetetlenítik az adott 
energialeválasztó eszköz lakatolhatósá-
gát, ezek javítása időközben megtörtént. 

Az egyedi energialeválasztási pontok jelö-
lése is megtörtént a telephelyen.
A felmérést követően került sor a szük-
séges LOTO eszközök típusának és meny-
nyiségének meghatározására, amelyek 
beszerzése és felszerelése megtörtént. 
Időközben szakértők bevonásával elké-
szült a LOTO szabályzat. Az ebben leír-
tak betartása a társaság minden olyan 
alkalmazottjára vonatkozóan kötelező, 
aki az aszfaltkeverő telepeken a terme-
léshez és/vagy gépészeti szerelésekhez, 
karbantartásokhoz és javításokhoz kap-
csolódó feladatokat lát el. Az előírások 
betartása kötelező a külsős, szerződött 
partnerek részére is, akik a termeléshez 
és/vagy gépészeti szerelésekhez, kar-
bantartásokhoz és javításokhoz kapcso-
lódó feladatokat látnak el.
Február végén sor került az oktatásokra 
(elméleti+gyakorlati); ezt követően „éles-
ben” lehet a LOTO szabályt alkalmazni  
a kéthelyi telephelyen.
Terveink szerint 2022-ben a többi telep-
hely esetében is ugyanezt a kialakítási 
sorrendet vezetjük be.

Kizárási pontok jelölése
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