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INTERJÚ
Christopher Dembikkel
A közgazdaság iránt már fiatalon is érdeklődő Christopher 
Dembik Franciaországban tanult neves tanároktól, karrier-
jének kezdete pedig épp egybeesett a 2008-as gazdasági 
válsággal. Korábban a közel-keleti fintech-iparágban 
dolgozott, majd 2014-ben csatlakozott a Saxo Bankhoz, ahol 
jelenleg vezető makrogazdasági elemzőként tevékenykedik. 
Szakavatott elemzőként megszólalásait gyakran idézi a 
nemzetközi média is. Fő szakterülete a monetáris politi-
kával és a globális makroökonómiai folyamatokkal fog-
lalkozó értékelések készítése fundamentális és technikai 
elemzések, illetve piaci hangulatok alapján. Ezenfelül két 
könyve is megjelent, melyekben többek közt a kriptovaluták 
térnyerésével foglalkozik.

szöveg: Matejcsok Dorina
képek: Pörneczi Bálint
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Miként került kapcsolatba a Colas Csoporttal?

Valójában a véletlen hozta így. Franciaor-
szágban a Colas együttműködik a HEC 
Egyetemmel, aminek az a lényege, hogy 
szükség esetén az intézmény szakértőket 
bocsát rendelkezésre különféle témakö-
rökben. Egyszer nem állt rendelkezésükre  
a szükséges szakember, ezért megkerestek 
engem, így találkoztam először a Colasszal. 
2021-ben a vállalat szemináriumot rende-
zett Kelet-Európában a vezérigazgatók szá-
mára, ahova engem is meghívtak előadást 
tartani. Emlékszem, az inflációról volt szó 

– akkoriban rengeteg közgazdász úgy véle-
kedett, hogy az infláció csupán ideiglenes. 
Én viszont azon az állásponton voltam, hogy 
strukturális okokban gyökerezik, így nem 
lesz vége egyik napról a másikra. E jóslatom 
később beigazolódott, idén áprilisban pedig 
a Colas ismét meghívott, hogy szólaljak fel  
a HR-igazgatók párizsi összejövetelén. 

Szokott együttműködni más 

építőipari vállalatokkal is?

Nem, kizárólag a Colas Csoporttal. Vannak 
más cégek is, amelyeket jól ismerek, néha 
kapcsolatba kerülök velük, de közös mun-
kánk nem volt, pusztán eszmecserét szok-
tunk tartani.

Mi a véleménye a jelenlegi nemzetközi gazdasági 

helyzetről?

Először is tudni kell, hogy válságok idején 
a gazdaság destabilizációja legtöbbször 
egyetlen okra vezethető vissza. Napjaink-
ban viszont több párhuzamos tényezőről 
van szó: adott Kína „zéró COVID politiká-
ja”, az ellátási láncokat érintő problémák,  
a magasabb kamatok, az általános infláció, 
illetve az árupiacok kiegyensúlyozatlansága. 
Tehát egyszerre többféle destabilizáló hatás 
érvényesül, ami nagyon érdekes, de egyben 
aggasztó is. Hosszú távon leginkább az inflá-
ció ad okot aggodalomra, ugyanis az infláció  
a fejlett és a feltörekvő országok piacain 
egyaránt megugrott, amire nemigen volt pél-
da az utóbbi húsz-harminc vagy akár negy-
ven évben. Emiatt sem a vállalatok, sem  
a háztartások nem tudják, miként kéne ke-
zelni az ilyen szintű inflációt.   

Ön szerint mi lenne a megoldás?

Pillanatnyilag nincs tökéletes megoldásunk 
az inflációs helyzetre. Lehet emelni a ka-
matokat, Magyarország például jellemzően 
ezzel próbálkozott az elmúlt évben. Azonban 
még a nagyarányú kamatemelés sem iga-

zán hatékony az infláció megfékezésében, 
mert az infláció többnyire külső hatások 
eredménye. Ilyen például az energia és az 
árucikkek ára vagy a nemzetközi szállítási 
költségek. Emiatt úgy gondolom, rengeteg 
vállalatnak kell újragondolnia az üzleti tervét, 
és figyelembe kell venniük, hogy a jelenlegi 
infláció nem rövid távú, és nem tudjuk eny-
híteni. Sok közgazdász jósol globális recesz-
sziót az idei évre, de szerintem ez nem fog 
bekövetkezni. Alapjában véve a legnagyobb 
gond a stagfláció, mely számos országban 
megfigyelhető. Recesszió is előfordul több 
országban, például az Egyesült Királyság-
ban, de nem hiszem, hogy ez globális jelen-
séggé válna. Mindenesetre úgy gondolom, 
önmérsékletet kell gyakorolnunk – különö-
sen közgazdászként –, ha arról beszélünk, 
mi fog történni.

Ön mit gondol, mit hoz a jövő?

Jómagam arra tippelek, hogy a következő 
éveket a stagfláció fogja jellemezni. Meg kell 
tanulnunk a magas infláció közepette élni 
és üzleti tevékenységeket folytatni. Ráadá-
sul megvan a kockázata annak, hogy a gaz-
dasági válságból pénzügyi válság kerekedik. 
Nem tudom, ez be fog-e következni, de fon-
tos észben tartani, hogy a gazdasági válság 
legtöbbször sajnos pénzügyi válsághoz ve-
zet, tehát nagyon óvatosnak kell lennünk.

Hogy látja, miként hat mindez az építőiparra? 

Nagyon jól látszik, hogy az építőipar egyike 
az infláció által leginkább érintett ágazatok-
nak, ugyanis hatnak rá az ellátási lánccal 
kapcsolatos problémák, a szállítási költ-
ségek, az árucikkek árai, és erre tevődik 
rá a rendkívül erős munkaerő-vándorlás. 
Nem minden vállalat tud lépést tartani  
a bérnövekedéssel, mivel nem tudják  
10–15 százaléknál nagyobb mértékben 
emelni a fizetéseket. Eddig gyakorlatilag 
minden cég a nyereség csökkentésével pró-
bálkozott, de ez nem tartható fenn örökké, 
vagyis más megoldásra van szükség. Más 
ágazatokban a társaságok átháríthatják  
a költségeket a fogyasztókra, viszont az 
építőiparban ez nem ilyen egyszerű, hiszen 
általában az állam a megrendelő. 

Mi lehet a hosszú távú megoldás?

A vállalatoknak hosszú távon fel kell ismer-
niük, hogy az üzleti tervük módosítására 
van szükség. Diverzifikálniuk kell beszállítói 
láncaikat, az anyagok beszerzéséhez pedig 
új források után kell nézniük. Szintén nagy 

előrelépést jelenthetnek az új technológiák: 
ez időbe telik, de azt szoktam javasolni, hív-
ják segítségül a mesterséges intelligenciát  
a termelékenység feljebb tornászásához. 
Véleményem szerint ma az a legnagyobb ki-
hívás a vállalatok számára, hogy megtalálják 
az egyensúlyt: igyekezniük kell csökkenteni 
a költségeket, ezzel párhuzamosan viszont 
stabil beruházásokra van szükség, és meg 
kell tartani a humán tőkét, mely nélkülözhe-
tetlen a hosszú távú versenyképességhez.

A nemzetközi gazdasági hatásokról már beszéltünk. 

Milyen folyamatok zajlanak Magyarországon?

Az építőipart vizsgálva jól látható az ukrajnai 
háború negatív hatása, azonban közép- és 
hosszú távon változatlanul optimista va-
gyok a magyar építőiparral kapcsolatban. 
A számokat, a statisztikákat alapul véve 
nyilvánvaló, hogy az építőipar a magyar 
gazdaság egyik motorja. Úgy gondolom,  
a gazdaság és vele együtt az építőipari ága-
zat ellenállóképessége megfelelő, azonban 
van a képletben egy bizonytalan elem: ez a 
pszichológiai tényező. A vállalatoknak hinni-
ük kell abban, hogy az infláció átmeneti, s 
nem szabad csökkenteniük a beruházáso-
kat és a munkaerőköltségeket.

Előfordult hasonló gazdasági helyzet az elmúlt 

évtizedekben? Ha igen, mi volt a megoldás?

A jelenlegi helyzetet általában az 1970-es 
évek stagflációjával szokás összehasonlíta-
ni. Ez csupán egy elmélet, de ha recesszióba 
csúszunk, az le fogja nyomni a keresletet, és 
az infláció lassulni kezd. Alapvetően ez tör-
tént az Egyesült Államokban is az 1980-as 
években, de ismétlem, korántsem biztos, 
hogy most is ez fog bekövetkezni. Nincs 
igazán jó összehasonlítási alapunk a múlt-
ból még akkor sem, ha száz évre tekintünk 
vissza. Ráadásul napjainkban a demográfiai 
helyzet már nem olyan, mint a 70-es vagy  
a 80-as években. Ismétlem, nem biztos, de 
tegyük fel, hogy globális recesszió követke-
zik, ami alacsonyabb keresletet és ezáltal 
alacsonyabb inflációt eredményez. Ha azon-
ban a magyarországi munkavállalók sikerrel 
alkudnak ki maguknak magasabb béreket, 
az infláció nem fog mérséklődni. 

Van értelme a jelenlegi helyzetet a 2008-as 

válsághoz mérni?

Egyelőre nincs, mert még nem következett 
be pénzügyi válság, és remélhetőleg nem is 
fog. Azért vagyok bizakodó, mert az európai 
és az amerikai bankok jóval válságállóbbak, 
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mint 2007-ben voltak. A jelenlegi szabályo-
zási eszközök sokkal hatékonyabbak a vál-
ság kezelésében.

Ha már a 2008-as válságról beszélünk: az miként 

érintette az építőipart, és mi volt a túlélés kulcsa 

az ágazat vállalatai számára?

Az akkori válság nagyon mély pénzügyi vál-
ság volt, ami egyes országokban legalább 
két évig elhúzódott. A legtöbb kormány  
a bankszektorra összpontosította az állami 
támogatást, mert a bankokat meg kellett 
menteni, és csak ezután következhetett  
a többi vállalat – így például az építőipari cé-
gek – megsegítése. Eljött egy pont, amikor 
a vállalatok visszaesést tapasztaltak, de ez 
a közgazdaság természetes rendje. Végül si-
kerrel vették fel a harcot, országtól függően 
egy vagy két éven át. 2008-ban klasszikus 
recessziót láttunk, vagyis a cégeknek nem 
igazán kellett változtatniuk az üzleti terve-
iken – tudták, hogy nem lesz tartós, tehát 
elég volt némileg csökkenteni a kiadásokat.

Példaként tudna említeni olyan vállalatokat, ame-

lyek sikerrel kezelték azt a válságot?

A Bouygues Construction egyike azoknak  
a cégeknek, amelyek igen jól vették az aka-
dályt. Természetesen egy igen nagy vállalat-
ról van szó rendkívül erős pénzügyi háttérrel, 
ami mindig sokat nyom a latban. Vélemé-
nyem szerint a hasonló vállalatok számára 
az az igazán fontos gazdasági válságok ide-
jén, hogy az adott helyzethez tudják igazíta-
ni a gazdasági tevékenységüket.

A magyar gazdasággal kapcsolatban említette az 

ukrajnai háború komoly kihatását. Mennyire nyom-

ja rá a bélyegét a háború az építőiparra az alap-

anyagok beszerzése szempontjából?

Számos ágazat függ az Ukrajnából vagy 
Oroszországból származó alapanyagoktól. 
Napjaink globalizációjának megvannak  
a csapdái, mert olykor azt hihetjük, hogy 
kevésbé függünk egy vagy két beszállítótól. 
Viszont néhány ágazatban – kiváltképp az 
autóiparban – a legfontosabb alapanyago-
kat csak kevés beszállító tudja biztosítani. 
A szóban forgó anyagok közül néhányat 
Ukrajnából lehetett beszerezni, és a vállala-
tok nem tudnak egyik napról a másikra új 
beszállítót találni. Úgy tippelem, a követke-
ző évek – különösen európai uniós szinten 

– arról fognak szólni, hogy mindent megtesz-
nek a hasonló alapanyagok ellátási láncá-
nak biztosítása érdekében. 

Mit gondol, melyik alapanyag hiánya van a legked-

vezőtlenebb hatással az építőipar fejlődésére?

A hiány egyben az inflációhoz is kapcsoló-
dik. A helyzet meglehetősen egyedülálló, 
különösen az építőiparban, mivel a cégek 
minden alapanyag esetében hiánnyal vagy 
magasabb költségekkel kénytelenek szem-
benézni.

Mire számíthatunk gazdasági tekintetben a következő 

időszakban?

Mint már említettem, a legtöbb ország 
esetében a stagflációból indulok ki. Nem 
vagyok pesszimista, vagyis nem várok glo-
bális recessziót. Viszont úgy gondolom, az 
általánosan magasabb költségek öt-tíz évig 
is velünk maradnak. Nem fogunk vissza-
térni az inflációnak arra a szintjére, amit az 
elmúlt tíz-tizenöt évben tapasztaltunk, ezzel 
meg kell tanulnunk együtt élni. 

Mit üzen az építőipari vállalatoknak? Mi lehet 

a helyzet átvészelésének a kulcsa?

A gazdasági helyzet megértése alapfelté-
tele annak, hogy legalább megkíséreljük 
kezelni a helyzetet. Ezt követően az egyik 
megoldás a beszállítói lánc diverzifikáci-
ója lehet. Ennek egyik módja a beszállí-
tói láncon belüli vertikális integráció, az, 
amikor a beszerzés a vállalaton belül 
valósul meg. E módszerben szilárdan hi-
szek, különösen, ha az építőiparról van 
szó. Ezenfelül nem szabad elkövetni azt 
a hibát, amit sok vállalat, vagyis nem 
szabad megnyirbálni a beruházásokat és  
a munkaerőköltségeket. Előfordul, hogy 
nem lehet emelni a fizetéseket, de van-
nak egyéb megoldások is. Ha például 
kellemes munkakörnyezetet teremtünk, 
az legalább részben ellensúlyozhatja  
a béremelés elmaradását.
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  Christopher Dembik studied in France from great 
professors and had a strong interest in economics. He started 
his career in 2008 during a financial crisis. First of all, he was 
working for the fintech industry in the Middle East. In 2014 he 
joined Saxo Bank and serves as Head of Macro Analysis. He 
is a skilled analyst, who is frequently quoted by international 
news media. Christopher focuses on delivering analyses 
of monetary policies and global macroeconomic trends as 
defined by fundamentals, market sentiment, and technical 
analysis. Furthermore, he is author of two books; “The great 
contemporary economic debates” and “The money: functions, 
mechanisms and evolutions’”, in which he focuses on the 
emergence of virtual currencies.
How did you get in touch with Colas?
Well, it was really a coincidence. In France Colas is in touch with 
the HEC University, this is a kind of a partnership when there 
is a need for expertise, the school can bring in some experts 
in various issues. A girl from the University contacted me that 
they had a request but did not have the expert so it would have 
made sense that they put me in touch with Colas. In 2021 the 
company organized a seminar for the CEO in Eastern Europe, 
it went quite fine. I remember I have talked a lot about inflation 
and at that time a lot of economists were saying inflation is 
temporary. But I mentioned that this is not temporary, this is 
structural, it won't disappear from one day to another. It turned 
out that my forecast was right. After this in April Colas invited 
me to speak on a seminar for HR directors in Paris. 
Do you work with other companies in the construction industry?
No, not at all, only with Colas. I know other companies very well 
and I am in touch, but I am not working with them. When we 
want to exchange some ideas, I meet with these companies. 
Please, tell me about the current international economic effects!
Well, I think what we need to understand is that when we 
are in an economic crisis, we usually have only one factor 
that is destabilizing the economy. Nowadays we have an 
accumulation of factors. There is the zero COVID policy in China, 
supply chain issues, higher interest rates, inflation across the 
board and the unbalance in the commodity industry. So, what 
is very interesting nowadays is also worrying, this is not only 
one thing that is destabilizing the global economy, but an 
accumulation of different things. The most worrying in the 
long run is inflation because we have reached high levels of 
inflation in developed but also in emerging markets, for most 
of the time we have not experienced this over the past 20, 30 
or even 40 years, so companies, households don't know how 
to deal with this kind of level of inflation. 
How could we tackle inflation?
Currently, we don't have the perfect solution to tackle inflation. 
We can increase interest rates. This is what Hungary has 
typically done over the past year. Increasing interest rates even 
very strongly, is not completely efficient to push down inflation 

because inflation is mostly coming from outside. These are 
energy, commodity prices, international transportation cost, 
so we cannot hike interest rate as much as we want as we 
can’t push down international transportation cost. I think 
for a lot of companies they need to rethink their business 
plan. They need to understand that inflation is not short-term, 
that we can mitigate. A lot of economists are talking about a 
global recession this year. I don't think it will happen. I think 
the biggest issue is basically stagflation. We see it in a lot 
of countries. We can have technical recession in several 
countries like the United Kingdom, but I don't think it will be 
a global phenomenon. Furthermore, I think we need to be 
very humble, especially as economist regarding what's gonna 
happen next.
What is your thought?
My bet is that we will have stagflation in the coming years. We 
will need to learn how to live, how to make business in a much 
higher inflation situation. And on top of that we have this risk 
that the economic crisis becomes financial crisis. I don't know 
if it will happen, but I think we need to keep it in mind that most 
of the time, unfortunately, economic crisis leads to a financial 
crisis. So, we need to be very careful.
What do you see, how do all of these affect the construction industry? 
We see it very well, that construction industry is one of the 
sectors that are the most targeted by inflation, there are 
supply chain issues, transportation cost, commodity prices 
and on top of that a very strong labor turnover. Not all the 
companies can follow up in salary increases as they cannot 
increase salaries by more than 10%, sometimes 15%. What 
all the companies have done recently, and this is the first way 
to do, is reducing margin. This can be done for a short period of 
time, but at one point companies cannot do it forever. So, there 
is a need for other solutions. In other industries companies 
can pass the cost to the consumers, but in the construction 
industry it is not that easy as the clients are usually states. 
What can be done in the long run?
In the long run, companies need to understand that they have 
to rethink their business plan. Companies must try to diversify 
their supply chains and find new ways to buy materials. New 
technologies can be huge step forward as well, it takes time, 
but I am advising some artificial intelligence to companies 
to work on improving productivity in the construction sector. 
What I think the most challenging for companies nowadays is 
to find a balance in trying to reduce costs, but at the same time 
try to keep steady investment and keep the human capitals 
you need for your company to be competitive in the long run.
We have talked about the international economic effects, what are 
the trends in Hungary?
If we look at the construction sector, we can see the negative 
impact of the Ukraine war. But in the medium and long run, I'm 
still optimistic for the construction sector in Hungary. When 
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you look at statistics and especially in the construction 
sector, you see that construction sector is one of the key 
drivers of economic activity in Hungary. I believe the economy 
is resilient, the construction sector as well, but there is one 
uncertainty, and this is the psychological factor. We need the 
companies to believe that inflation will be transitory, and they 
shouldn’t cut investments and labor cost.
Has there been any similar economic situation in the last decades 
and if yes, what was the solution?
Usually, we compare this situation with the stagflation of 
the 70s. It is only an idea, but if we fall in a recession, it will 
push down demand and then inflation will slow down. This 
is basically what has happened in the 1980s in the US, but 
again, this is far from certain. We cannot really compare with 
the past, even if we look 100 years backward. Nowadays, the 
demographic situation is not the same as in the 70s or in the 
80s. Let's say that we fall in a global recession and again, this 
is not my baseline, but let's say we go into that and hopefully 
this will mean lower demand on lower inflation. But if in 
Hungary employees continue to manage to negotiate higher 
salaries inflation won't go down. 
Is there any point in that today's situation is similar to the crisis in 
2008?
So far, no, because we don't have yet – and hopefully we 
won't have – a financial crisis. What make me optimistic is 
that European and US banks are much more resilient than 
in 2007. We have regulatory leavers that are much more 
efficient to deal with the crisis.
If we talk about the crisis in 2008, how did it affect the construction 
industry and what was the key to survive for the companies that 
time?
It was a very deep financial crisis, at least for two years, but 
depending on which country we are looking at. Most of the 
governments put all the public support in the banking sector 
because you needed to save banks and after they helped 
other companies, for example in the construction industry. 
At one point, companies fell down, but this is the natural 
way how economics works. They managed to cope with 
this situation for one or two years depending on the country. 
They did not really need to adapt their business plan it was 
classical recession. You know it won't last, so you just need 
to cut a bit on spending.
Could you say some examples of companies that have emerged 
successfully from that crisis?
Bouygues Construction is one of the companies that has 
performed very well. This is of course a very large company 
and has very strong financial background as well, it always 
matters. I think what is important for these kinds of 
companies when there is an economic crisis of course to be 
able to mitigate economic activity or event.
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INTERJÚ
Thierry Le Roch’-hal

Pályafutása kezdetén Thierry Le Roch’ Afrikában dolgozott a Colas 
Csoportnál, ezt követően pedig igen színes karrierutat járt be, 
melynek legutóbbi állomásaként 2022 áprilisában nevezték ki  
a közép- és észak-európai régióért felelős igazgatóhelyettessé. 
Az interjúban elsősorban szakmai életútjáról és a jelenlegi helyzet-
ben rejlő kihívásokról ejtettünk szót.

szöveg: Matejcsok Dorina
képek: Nagy Mihály/magyarepitok.hu
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Miként vette kezdetét a pályafutása? 

Harminckét évvel ezelőtt, 1990-ban 
kezdtem dolgozni első munkahelyemen, 
a Colasnál Marokkóban, ugyanis ott szü-
lettem. És miért éppen a Colas? A szülő-
városomban egyedül ennél a cégnél talál-
tam állást a megfelelő beosztásban.

Hogyan került kapcsolatba a Colas Csoporttal? 

Mikor itt kezdtem dolgozni, a Colas már 
nem volt idegen a számomra, ugyanis 
évekkel korábban, a tanulmányaim alatt 
ismerkedtem meg a vállalattal.

Ezt követően miként alakult a pályája? 

Miután elhagytam Marokkót, huszonkét 
éven át dolgoztam Afrika más részein, 
ahol végigjártam a ranglétrát: először 
művezető voltam, majd munkahelyi 
mérnök. 2012-ben felkérést kaptam  
a cégcsoporttól, hogy legyek közép-eu-
rópai igazgatóhelyettes, 2020-tól pedig 
az Egyesült Államokban tevékenyked-
tem ügyvezető igazgatóként. Két év után 
azonban úgy döntöttem, ideje visszatérni 
Európába, így idén április óta én töltöm 
be a közép- és észak-európai régióért fe-
lelős igazgatóhelyettesi pozíciót. Mint lát-
ható, a Colas mindig a megfelelő időben 
kínálta fel számomra az új beosztásokat 
és fejlődési lehetőségeket. Természete-
sen sokat dolgoztam, de szerencsés is 
vagyok, hogy így alakult a karrierem. Úgy 
érzem, nem lehet okom a panaszra, mi-
vel a cégcsoporton belül soha nem ma-
radtam sokáig egy-egy beosztásban, és 
mindig ráleltem az új kihívásokra.

Mire a legbüszkébb, ha végigtekint a Colasnál 

eltöltött éveken?

Rengeteg dolog van, amire büszke va-
gyok: idetartozik a remekül megvalósí-
tott munkák és a sikeresen megoldott 
nehézségek, problémák sora. Pályám 
során nagyon sok kihívással és bonyo-
lult helyzettel szembesültem – hogy 
mást ne említsek, egyes országokban 
komoly veszteségek is előfordultak. 
De kemény munkával és odaadással 
mindent megoldottunk, köszönhetően  
a csapatmunkának. 

Mit tart a személyes sikere kulcsának?

A siker kulcsa számomra a tanulásban és 
a kemény munkában rejlik, emellett nem 
vágok bele olyan dolgokba, amelyekre 
nincs rálátásom. Rettentően fontosnak 

tartom a szakmaiságot, illetve azt, hogy 
mind műszaki, mind vezetői szempontból 
jól teljesítsek a munkámban. 

Vezetőként mit tekint iránytűnek? 

A fejlődést, valamint azt, hogy jobbá te-
gyem azt a helyzetet, amellyel épp dol-
gom akad. Ezt tekintem a legfőbb napi 
szintű kihívásnak, és mindig is ez volt  
a célom. 

Miből merít motivációt mindehhez?

Természetesen az újabb kihívásokból. Ha 
azt hallom, hogy valami lehetetlen, min-
dent megteszek, hogy mégis megtalál-
jam a megoldást.

És miként motivál másokat mint vezető?

Mások motiválása szempontjából rend-
kívül lényegesnek tartom a példamuta-
tást és a megoldandó kihívások meg-
osztását a munkatársaimmal. Lényeges  

a csapatépítés, hisz mindenkinek éreznie 
kell, hogy fontos része van a munkában.

A napi munka során mit tart igazán fontosnak? 

Nagyon lényegesnek tartom a szakma-
iságot, a megbízhatóságot és a komoly-
ságot. Azért is, mert úgy gondolom, hogy 
lehetetlen előrelépni a kellő szakmaiság 
hiányában, illetve akkor, ha nem komoly, 
megbízható emberekkel dolgozunk. 

Mit tart a teljesítmény fokmérőjének?

Az eredményeket, és ahogy már említet-
tem, az adott helyzet megoldását, alaku-
lását. Bármilyen helyzetről legyen is szó, 
fontos, hogy pozitív irányba változzanak 
a dolgok, és ne lépjünk vissza. Lehet na-
gyon jó vagy még annál is jobb pénzügyi 
eredményeket elérni, de még vesztesé-
gek esetén is fontos, hogy megpróbál-
junk gátat szabni azoknak, és javítani  
a helyzeten.
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A közép- és észak-európai régió, sőt a teljes Colas 

cégcsoport életében a Destia felvásárlása je-

lentette az utóbbi időszak egyik legjelentősebb 

eseményét. Miként látja ezt?

A Destia felvásárlása beleillik a Colas 
stratégiájába, melynek egyik eleme  
a csoport fejlesztése az észak-euró-
pai piacokon. Előnyös tényező, hogy  
a Destia és a Colas üzleti modellje csak-
nem azonos. Ennél fogva az akvizíció 
kiváló lehetőséget teremt a csoport 
számára, hogy bővítse a tevékenységét 
a fejlett északi országok piacán, és úgy 
gondolom, ezzel a lépéssel mindenki 
nyer.

Mi a véleménye az építőipar helyzetéről a jelenle-

gi gazdasági környezetben? Mi jelentheti a siker 

kulcsát?

A mostani gazdasági helyzet elképesz-
tően összetett, és nehéz megjósolni, mi 
fog történni a következő hónapokban. 
Körültekintőnek kell lennünk, hiszen 
temérdek kihívás vár ránk: ilyen az inf-
láció, a költségek megugrása, és még 

lehetne sorolni. Ugyanakkor az ügyfe-
lek is nagyon óvatosak lettek a jövőbeli 
tenderekkel kapcsolatban. Véleményem 
szerint a vállalatnak nyugodtnak és kö-
rültekintőnek kell maradnia, reálisan 
kell gondolkodnunk, és két lábbal kell  
a földön állnunk.

Milyen erősségeire támaszkodhat a Colas ebben 

a helyzetben?

Legnagyobb előnyünk a csapat, a mun-
kavállalóink, és azt kell célként kitűz-
nünk, hogy a legjobbat hozzuk ki belőlük. 
Fontos az is, hogy erős ipari háttérrel 
rendelkezünk – különösen Magyarorszá-
gon. Idetartoznak a bányák, az aszfaltke-
verő telepek és más ipari létesítmények. 
Úgy érzem, felkészülten tekinthetünk  
a jövőbe.

Mit üzen a munkavállalóknak az előttünk álló 

időszakra?

Azt, hogy a jelenlegi helyzetben nagyon 
fontos a szakmaiság, a komolyság, il-
letve hogy megfontoltak és türelmesek 

kell maradni. Még ha nehéz is a mostani 
helyzet, bizakodónak kell lennünk a jövő-
vel kapcsolatban. Ahogy mondani szok-
ták, vihar után mindig kisüt a nap. Jelen-
leg épp viharban vagyunk, de hinnünk 
kell a helyzet jobbra fordulásában. Kö-
zép-Európában is elég erősek vagyunk 
ahhoz, hogy átvészeljük a válságot, és 
megőrizzük az erősségeinket a talpra 
állás időszakára.

Van tapasztalata olyan helyzetekkel kapcsolat-

ban, amikor „a vihar után kisütött a nap”?

Két hasonlóan nehéz időszak jut eszem-
be. Az első akkor adódott, amikor átvet-
tem a Colas vezetését Marokkóban, és 
épp komoly veszteségekkel küzdöttünk, 
2012-ben pedig Közép-Európában él-
tünk át hasonlóan nehéz időket. Mindkét 
esetben a szakmaiság és a céltudatos-
ság jelentette a kiutat. Ha biztosak va-
gyunk abban, hogy jó úton járunk, csak 
az számít, hogy haladjunk tovább előre, 
és érjük el a céljainkat – történjen bár-
mi… Feladni sohasem szabad!
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       Thierry Le Roch’ has started his career at 
Colas in Africa. Since then, he has developed an 
impressive career path. He has held the position of 
the Deputy Managing Director in charge of Central and 
Northern Europe since April 2022. We had the chance 
to interview him about his professional progress and 
the challenges of the current situation.
Please tell me how your career started? Where did you start?
I have started my career 32 years ago, in 1990 for 
Colas in Africa. And why in Africa? Because I was born 
there. And why for Colas? Because at that time Colas 
was the only company who offered me a position in 
Morocco, in my hometown.
When did you first meet with Colas? 
The company was not unfamiliar to me, I have known 
Colas for many years, even during my studies.
How has your career path developed? 
After Morocco I spent 22 years in Africa. I started at 
the bottom as a Foreman on job sites later I became 
Construction Engineer. In 2012 the Group asked me 
to take the position of the Deputy Managing Director 
of Central Europe and later in all the European region. 
In 2020 I went to the USA to fill the position of the 
Managing Director. After two years I have decided to 
come back to Europe. And now we are here, from April 
2022 I am the Deputy Managing Director in charge of 
Central and Northern Europe without Finland. Colas 
has always offered me new position, new evolution 
at the right time. Of course, I have worked a lot, and it 
was fortunate that my career was well managed. I feel I 
cannot complaint about my career path as Colas never 
kept me in a certain position for too long and there 
have always been new challenges.
What are you the proudest of during your career at Colas?
I am proud of a lot of things: beautiful job sites done, 
difficult situations solved. I had a lot of challenges and 
tough situations during my career, countries who have lost 
a lot of money and so on. After hard work and involvement 
we succeeded, as always it was a team work. 
What do you think, what is the key to your success?
The key to my success is to learn and to work hard and 
not to do what I do not understand. For me it is very 
important to be as professional as I can and to master 
my job on the technical point of view but also fulfill the 
managerial part. 

As a leader, what is the “compass” for you? 
My compass is to progress and to improve the situation 
you have in front of you, in your hands. I think it is a day-
to-day challenge and it has been always my objective. 
What motivates you?
My motivation of course is to have challenges and if 
you tell me something is impossible… I will do my best 
to solve it!
And how do you motivate others as a leader?
What I consider relevant in motivating others is to 
be a good example and to share the challenges with 
colleagues you want to solve. Teambuilding is really 
matters, the feeling that everybody is involved.
In your day-to-day work, what really matters to you? 
What matters to me is the professionalism, the 
reliability and the seriousness of people. It is very 
important to me as I think you cannot progress until 
you are not professional and if you do not work with 
reliable and serious people. 
How do you value performance?
By the result and as I mentioned earlier by the progress 
of the situation. Whatever the situation is you always 
need to step forward and not backward. You can make 
lots of money and you can make even more money, 
but even if you are losing money, try not to lose more 
money but improve the situation.
In the Central and Northern European region and in fact, for 
the entire Colas Group a really important happening of the 
last period was the acquisition of Destia.  How did you see 
this?
The acquisition of Destia was the part of the Colas 
strategy, to develop the Group in the Northern 
countries with a market leader. The good point is that 
Destia and Colas have almost the same business 
model. It is a great opportunity for the Group to develop 
its activities in the Northern region as they have a lot 
of needs, they are well-developed countries and I think, 
for both companies, it is a win-win situation.
In the Central and Northern European region and in fact, for 
the entire Colas Group a really important happening of the 
last period was the acquisition of Destia.  How did you see 
this?
The acquisition of Destia was the part of the Colas 
strategy, to develop the Group in the Northern 
countries with a market leader. The good point is that 
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Destia and Colas have almost the same business 
model. It is a great opportunity for the Group to 
develop its activities in the Northern region as they 
have a lot of needs, they are well-developed countries 
and I think it is a win-win situation.
How do you see the situation of the construction industry 
in the current economic situation? What can be the key to 
success?
The current economic situation is very complex, and 
it is difficult to predict what will happen in the coming 
months. We have to take care because we have a lot 
of challenges in front of us, we have inflation, cost 
increase and so on. The behavior of the clients is 
very cautious on future tenders. What I can say to the 
company is to stay calm, cautious, reasonable and try 
to keep our feet on the ground.
What strengths does Colas have that can help in this 
situation?
Our biggest advantage is the team, people we have 
inside, and we must aim to bring out the best in them. 
We have – especially in Hungary – a strong industrial 
network, we have quarries, HAMPs and lots of 
industry. I feel that we are well-prepared for the future.
What would you message to the employees for the coming 
period?
My message is to be professional, serious, cautious 
and patient. We must be confident about the future, 
even if the current situation is difficult. We used 
to say that “after the storm we always have good 
weather”. Now we are inside the storm, but we can 
expect better situation and the future will be bright. In 
Central Europe we are strong enough to go through 
the crisis and to protect all advantages for the time 
of recovering.
Do you have any experiences from the past when “after the 
storm the good weather came”?
Two difficult situations come to my mind. The first one 
was when I take the leadership at Colas in Morocco 
and at that time we lost a lot of money and the same 
situation happened in 2012 in Central Europe, we had 
hard times. The solution was remaining professional 
and keeping the direction. If you are sure that you are 
on the right path, anything can be against you, what 
really matters is to continue and reach the objectives. 
Never give up!
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A Colas Közlekedésépítő idén márciusban kinevezett vezérigazgatójával 
beszélgettünk feladatairól, eddigi tapasztalatairól és a vállalat jövőjéről. 

Interjú
Deim Zsolttal
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szöveg: Máriás Fanni
képek: Bartha Andrea

Mozaik: Hogyan alakult az eddigi karrierutad? 

Deim Zsolt: 1996-ban kerültem a cégcso-
porthoz beosztott mérnökként, rögtön 
az egyetem, illetve a kötelező katonaság 
után. Az Alterra Kft. – ahova sikeresen 
pályáztam –épp új piacokat keresve ki-
tekintett egy kicsit a közmű- és mélyépí-
tésből, aminek köszönhetően jelentős, 
ráadásul szerkezetépítőként számomra 
is érdekes projekteken dolgozhattam. Ez 
az 1996-tól 2000-ig terjedő időszak igen 
mozgalmas volt: részt vehettem a Feri-
hegy II/B terminál építési munkálataiban, 
ahol a fővállalkozó cég alatt mélyalapo-
zási feladatokat és ezekhez kapcsolódó 
szerkezetépítést végeztünk.  Ebben az 
időszakban épült a Pécs-Kökényi hulla-
déklerakó, amelynek a teljes kivitelezését 
végig tudtam vinni, valamint dolgoztam 
az M3-as autópálya hidjainak az alapozá-
sánál is, ami nagy projektnek számított 
abban az időszakban.  A 2000-es évektől 
egy évet eltöltöttem a vállalkozáson is, 
így a vállalkozási feladatokban is szerez-
tem némi tapasztalatot. 2005-ben indult 
az autópálya-építési időszak. Kezdetben 
létesítményvezetőként, majd főmérnök-
ként vettem részt ezekben a projektek-
ben, 2010-től területi igazgatóként irányí-
tottam a csapatot. Most, 2022. március 
1-től, a Colas Közlekedésépítő vezérigaz-
gatói feladatait látom el.  
 
M.: Több hónapja vagy már hivatalban, és egy gazda-

ságilag nehéz időszakban vetted át a Közlekedés-

építő vezetését. Hogyan látod ezt? 

D. ZS.: Igen, én is így érzem. A koronavírus-
járvány már 2019-től egy váratlan hely-
zetet teremtett, amely elég jelentősen 
befolyásolta a működésünket. Emellett 
2020-tól egy szervezeti átalakulás indult 
el a cégen belül, aminek eredményeképp 
2022-től a Közlekedésépítő tevékenysé-
gi köre szűkült. Aztán az év elején egy 
újabb Covid-járvány következett, ami ta-
lán már felkészültebben ért bennünket. 
Viszont az orosz–ukrán háborúval egy 
olyan pluszterhet kaptunk, amire senki 
sem számított. Az alapanyag- és az ener-
giaárak növekedése, a beruházási stop 
egyre nehezebb helyzetet teremt. Sajnos 
azt kell mondani, hogy az elmúlt időszak 
legnagyobb válságát éljük, és nem igazán 
látszik ennek a válságnak a vége.  
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M.: Mi lehet a siker kulcsa a Közlekedésépítő  

számára ebben a helyzetben? 

D. ZS.:  Az elmúlt több mint tíz év egy nagyon 
sikeres időszak volt. Azonban minden si-
keres időszakot egy kisebb-nagyobb vál-
ság követ. Erre a válságra már akkor fel 
kell készülni, amikor a „tetőn” vagyunk. 
Egyrészt próbáltuk mi is ezt tenni. Más-
részt a fő feladatunk az, hogy az elmúlt 
évek során összegyűjtött szellemi tudást 
és kapacitást megtartsuk. Ugyanakkor 
nyilván változnunk kell, hiszen változik  
a környezetünk, és ahhoz alkalmazkod-
va más irányokba kell nyitnunk. Ilyenek  
a privát megrendelések. Minden új lehe-
tőségeket ki kell próbálnunk, ami kicsit is 
kapcsolatba hozható az alaptevékenysé-
günkkel. Mindig próbáltunk és próbálunk 
is alkalmazkodni az aktuális körülmények-
hez. Most is ezt kell tennünk, ha lehet, 
még nagyobb energiával, odafigyeléssel 
és emellett még nagyobb óvatossággal.

M.: Mik az eddigi tapasztalataid vezérigazgatóként? 

D. ZS.: Nem mondanám, hogy nagy rálátá-
som volt arra, hogy a vezérigazgatónak 
milyen jellegű feladatai vannak a mű-
szaki kérdéseken túl. Váratlanul ért egy-
két feladat. Ugyanakkor ki kell emelnem  
a kollégák segítőkészségét, a társvállala-
tok vezetőinek a támogatását. Arról nem 
is beszélve, hogy a kollégákkal kialakult 
jó viszony azóta tovább erősödött. Mind-
ez elősegítette azt, hogy stabilan zárjuk 
az első félévet. A válság ellenére mind 
pénzügyileg, mind műszakilag jó eredmé-
nyeket értünk el, teljesítettük, bizonyos 
esetekben túl is teljesítettük a terveinket.  

M.: Milyen változások mentek végbe a Közlekedés-

építőnél ebben a pár hónapban? 

D. ZS.:  A Közlekedésépítőnél, azon túl, 
hogy megtörtént a szervezeti változás, 
nagyon nagy változások nem mentek 
végbe. Törekedtünk arra, hogy stabilak 
maradjunk. A válság és a profiltisztítás 
ellenére változatlan formában, haté-
konysággal és eredményességgel tud-
tuk végezni azokat a tevékenységeinket, 
amelyeket eddig is végeztünk. A követ-
kező időszakban biztosan változtatni 
kell a szervezeten, hogy alkalmazkod-
junk a körülményekhez. Azt gondolom, 
hogy hamarosan hangsúlyosabbá válik 

a vállalkozási tevékenység. Csökkennek 
majd a kivitelezési feladatok, a projek-
teken dolgozó kollégáknak be kell majd 
segíteniük, még nagyobb szerepet kell 
vállalniuk a vállalkozási feladatokban 
akár úgy is, hogy szervezetileg máshova 
fognak majd tartozni. Elemi érdekünk, 
hogy új piacokra törjünk be, ami ebben 
a helyzetben nagyon nehéz feladat, igen 
sok energiát igényel. 

M.: Mit vársz a jövőtől? 

D. ZS.: Természetesen szeretném, ha na-
gyon gyorsan túllendülnénk ezen a mély-
ponton, de fontos, hogy ezekben a viha-
ros időkben is tudjunk stabilan működni. 
Ehhez az kell, hogy kiépítsünk egy jó és 
biztos megrendelői bázist amellett, hogy 
számítunk az előbb-utóbb újrainduló álla-
mi megrendelésekre is. Nem várom azt, 
hogy a piac olyan szintet fog elérni, mint 

a válság előtti időszakban, de egy kicsit 
szerényebb tervekkel sikeresen fogunk 
tovább működni.  

M.: Mit üzensz a kollégáidnak az elkövetkező 

időszakra? 

D.  ZS.:  Minden válság, átalakulás magában 
hordozza a pozitív változás lehetőségét. 
Nekünk most meg kell felelnünk ennek 
az új kihívásnak, rugalmasan kell hozzá-
állnunk a kínálkozó új lehetőségekhez, 
és ki kell használnunk azokat. Megtartva 
azt a lelkesedést és lojalitást, amely az 
eddigi sikereinket megalapozta, változat-
lan energiával kell küzdenünk azért, hogy 
eredményesek legyünk ezen a változó 
piacon. A kollégáim nagy részével évti-
zedek óta dolgozunk együtt, éltünk már 
meg mélypontokat. Bízom bennük és  
a csapat összetartó erejében, most is át-
vészeljük ezt a nehéz időszakot.
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   In March 2022, Zsolt Deim was named the 

new CEO of Colas Közlekedésépítő. We sat down 

with him to talk about his new responsibilities and 

perspectives on the company’s future.  

Mozaik: Please describe your career path that led you to 
this position? 
Zsolt Deim: I was hired by the Group as a junior 

engineer in 1996, immediately after graduating and 

completing my mandatory service in the army. At that 

time, Alterra Kft. was exploring new horizons beyond 

public utilities and civil engineering, and this got me 

involved in some very exciting projects as a structural 

engineer. The period between 1996 and 2000 was 

full of such thrills: I had the honour of participating 

in works for terminal II/B at the Budapest Ferihegy 

International Airport, where we carried out deep 

foundation works on behalf of the main contractor. 

The Pécs-Kökény landfill site was also established 

during this period, and I oversaw its construction from 

start to finish. At one point, I also worked on bridge 

foundations of the M3 motorway, which was one of 

the country’s biggest turn-of-the-century investments. 

In the early 2000s, I also spent a year at the price 

study department, thus gaining some experience in 

contracting. The year 2005 brought about a wave of 

major motorway construction jobs – I was involved in 

these as facility manager and later as chief engineer. 

I had been coordinating the team as a regional 

manager since 2010 and was appointed as the CEO of 

Colas Közlekedésépítő on 1 March 2022.  

M.:  You’ve been in this position for a few months now, and 
you took over in a tricky economic environment. What is 
your assessment of the situation?   
Zs.D.: Indeed, we’ve been through simpler times! 

From 2019, the coronavirus pandemic gave rise to 

unexpected circumstances that had a massive impact 

on our activities. Simultaneously, transformations 

within the Group commenced in 2020, and as a result, 

the scope of activities pursued by Közlekedésépítő 

narrowed from 2022. A new wave of COVID-19 hit us 
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early this year, which was another blow, but we were 

more prepared this time. On the other hand, the war 

in Ukraine put us under stress that no one could have 

predicted. While the Hungarian government put a halt 

on investments, rising material prices and energy 

costs are becoming increasingly difficult to cope with. 

Unfortunately, we are wading through a crisis the likes 

of which we have not seen for some time, with still no 

end in sight.  

M.: Bearing all this in mind, what could be the key to 
success for Közlekedésépítő?  
Zs.D.:  The past ten years or so have been very fruitful 

for the firm. Nevertheless, every boom has been 

followed by a setback. It’s important to prepare for 

difficult times when you’re at the top and business 

is flourishing – and that’s what we’ve tried to do. 

Meanwhile, we’re also devoted to maintaining the 

knowledge base and capacities that we’ve managed 

to accumulate here. However, changes are clearly 

unavoidable: the situation keeps evolving and we 

have to adapt by opening in new directions – such 

as private contracts. We have to chase down every 

opportunity that has even a minimal overlap with 

our core activities. We’ve always tried to adapt to our 

environment, and we’ll keep doing the same. For this, 

we’ll have to double our efforts while being ever so 

cautious and mindful.

M.:  What have been your strongest impressions as CEO? 
Zs.D.: I wouldn’t say I had a lot of insights into the 

duties of a CEO before my promotion, so some of 

the responsibilities took me by surprise. I really have 

to underline here the helpfulness of my colleagues 

and the backing I received from the managers of 

other subsidiaries – not to mention that the good 

relationships I enjoy with my co-workers have grown 

stronger since my appointment. This was all facilitated 

by a solid first six months in 2022. Despite the crisis 

creeping up on us, we excelled both financially and in 

a technical sense, and somehow managed to meet or 

even exceed our targets.  

M.: What sort of changes have occurred at Közlekedésépítő 
in these past months?  
Zs.D.: Beyond going through with organisational 

reforms, no major changes have taken place within 

the company. Despite the unfolding crisis and the 

streamlining of our portfolio, we’ve carried on with 

our previous activities in the same way and with the 

same efficiency as before. To better adapt to the 

current circumstances, we’ll certainly have to fine-

tune our organisation. In my opinion, efforts to obtain 

new contracts will gain more prominence. With fewer 

construction jobs, colleagues working on projects 

will have to chip in to help with contracting activities, 

even if this involves a transfer to another department. 

Breaking into new markets will be crucial, but this isn’t 

easy to achieve in the current situation and will require 

a lot of energy.

M.: What are your expectations for the future? 
Zs.D.:  Obviously, I’d like to see ourselves out of the 

slump as soon as possible, but for the time being, 

maintaining our ability to operate steadily in the eye 

of the storm is key. This calls for the establishment of 

a solid client base while we prepare for the re-launch 

of public investments. I do not expect the market to 

return to pre-crisis levels, but we’ll keep operating 

profitably while curbing our targets a little.  

M.: What is your message to colleagues for the upcoming 
period? 
Zs.D.: Crises and transformation always carry a 

potential for positive change. We must now rise to the 

new challenge by remaining flexible to make the best 

of any opportunity that presents itself. While retaining 

the passion and loyalty that’s been the cornerstone of 

our success, we must remain devoted to maintaining 

the delivery of desired results on this volatile market. 

I’ve been working side-by-side with many colleagues 

for decades, and we’ve already been through some 

difficult periods. I have faith in them, and the spirit of 

our team will push us forward.
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Idén januártól töltik be a BIM-, illetve az EHS-csapat főmérnöki pozícióját. 
Karrierútjukról, feladataikról és jövőbeni terveiről kérdeztük Szabó Mártont 
és Kathy Dávidot. 

Interjú
Szabó Mártonnal és 
Kathy Dáviddal

A képen: Szabó Márton és Kathy Dávid
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szöveg: Máriás Fanni
képek: Bartha Andrea

Mozaik: Hogyan alakult az eddigi karrieretek? 

Kathy Dávid: A Budapesti Műszaki és  
Gazdaságtudományi Egyetemen tanul-
tam infrastruktúra, út- és vasútépítési 
szakirányon. Itt végeztem el az alapkép-
zést, majd a mesterképzést is. Az egye-
tem után gyakornokként dolgoztam egy 
építőipari multicégnél mint munkahelyi 
mérnök, majd egy évre rá mint direkt 
értékesítő. Ekkor kezdtem el foglalkozni  
a folyamatfejlesztésekkel. Pár évre rá egy 
későbbi munkahelyemen kerültem kap-
csolatba a Colasszal. Amikor a Colasnál 
megalakult a BIM-csapat, én oktattam 
a kollégákat a különböző célszoftverek 
használatára. Később a Colas úgy dön-
tött, hogy bővíti a BIM-csapatot, így 2022 
januárjától BIM-főmérnöki pozíciót töltök 
be a cégcsoportban. 

Szabó Márton:  Az alapdiplomámat az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemen szereztem, 
majd a környezetmérnök mesterképzést 
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetemen végeztem el. Az egye-
tem alatt kezdtem főállásban dolgozni 
egy környezetvédelmi tanácsadó cégnél, 
ahol idővel projektvezetőként koordinál-
tam kármentesítési monitoringmunkákat. 
A Colashoz 2017 decemberében ke-
rültem mint környezetirányítási vezető. 
Időközben – a cég támogatásának is kö-
szönhetően – folyamatosan bővítettem  
a tudásomat, többek között felsőfokú tűz-
védelmi, munkavédelmi képesítést sze-
reztem. Idén januártól EHS-főmérnökként 
vezethetek egy négyfős csapatot.  

M.: Milyen feladataitok vannak a mindennapokban?  

Sz. M.: Szerencsére olyan munkát végezhe-
tek, amelyben a mindennapjaim nagyon 
változatosak. A csapatommal a mun-
ka-, tűz- és környezetvédelem kapcsán 
támogatjuk a cégcsoport működését.  
Folyamatos helyszíni jelenlétet biztosí-
tunk különféle projekteken, telephelye-
ken, laborokban. A teljesség igénye nél-
kül emelem ki, hogy felelősek vagyunk 
a műszaki engedélyeztetések lefolyta-
tásáért, a működéshez szükséges enge-
délyek megszerzéséért, a szakterülethez 
kapcsolódó hatósági kapcsolattartásért, 
adatszolgáltatásért. 

K. D.:  Nagy vonalakban a BIM-csapat fel-
adata az, hogy a papíron létező tervek 
számítógépek által is feldolgozható, 
olyan információvá váljanak, amelyet 
akár különböző célgépek is tudnak hasz-
nosítani. Például az aszfalt-finisherek 
vezérlése is a mi feladatkörünkbe tarto-
zik, természetesen a helyszínen dolgozó 
kollégákkal szorosan együttműködve.  
A drónos felmérésekből származó ada-
tokat a BIM-csapat készíti el, továbbá az 
egyéb adatok és információk kezelése is 
a mi feladatunk. A munkavédelem terü-
letén különféle VR-megoldásokat hasz-
nálunk, illetve kiterjesztett valóságot is 
tudunk biztosítani a helyszínen lévő kollé-
gáknak. Ezeken felül kutatási és fejlesz-
tési projektekben is részt veszünk. 

M.: Milyen átszervezések érintették a csapatoto-

kat, a munkakörötöket a cégcsoporton belül? 

Sz. M.: Ez alatt a lassan öt év alatt, amió-
ta a Colasnál dolgozom, több átszerve-
zésben volt már részem. Úgy gondolom, 

hogy a működés tekintetétben a jelenle-
gi, frissen átszervezett struktúra a leg-
ideálisabb. A csapat tagjainak a hozzánk 
tartozó szakterületek mindegyikén van 
tapasztalata, mindenre van rálátásunk. 
Ez a mostani felállás nagyban elősegíti 
a hatékony munkavégzést, mivel komp-
lexen, az összes szakterületet átlátva ké-
pes a csapat a működés támogatására. 

K. D.:  A Colas BIM-csapata nagyjából két 
évvel ezelőtt jött létre. Akkor egy fővel 
indult, majd később két főre, az idei év-
től pedig velem együtt három főre bővült. 
A Colas is felismerte, hogy az építőipari 
digitalizációt nem lehet elkerülni, felké-
szültnek, naprakésznek kell lenni. Ez 
az oka annak, hogy a BIM-csapat létre-
jött és bővül. Folyamatos útkeresésben 
vagyunk, de lényegében a felmerülő új 
igényeket igyekszünk a lehető leghatéko-
nyabban megoldani. Dinamikusan fejlő-
dik a részlegünk, ahol leginkább a tudá-
sunk az, ami változik és bővül.  

A képen: Szabó Márton és Kathy Dávid
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a társosztályok bizalmának elnyerése 
és elmélyítése, majd a közösen kitűzött 
célok elérése. Szeretnénk ezúton is arra 
biztatni a kollégákat, hogy ha van bár-
miféle elgondolásuk, ötletük, amivel mi 
segíteni tudjuk és hatékonyabbá tudjuk 
tenni a napi feladataik végzését, ne ha-
bozzanak, keressék a BIM-csapatot! 

Sz. M.:  Pozitívan! A Colas cégcsoport vé-
leményem szerint élen jár abban, hogy 
megfelel a feléje támasztott elvárások-
nak. A célom az, hogy ezt a már jól műkö-
dő gyakorlatot tovább tudjam erősíteni, 
és mivel lehetőséget kaptam erre, így 
még inkább tökéletesítsem. Továbbra 
is fenn kell tartanunk, illetve erősen tá-
mogatnunk kell a balesetmentes munka-
végzést. Ezúton szeretnék kivétel nélkül 
minden kollégának köszönetet mondani 
azért, hogy közreműködésükkel nagyban 
segítenek minket abban, hogy még haté-
konyabban tudjuk végezni a munkánkat.

M.: Miben nyilvánul meg a munkakörötök jelentősége? 

K. D.: A digitalizáció egyik kulcseleme va-
gyunk a cégnél. A digitális eszközök minél 
szélesebb körű és optimális kihasználá-
sa a fő célunk. Az a felelősségünk, hogy  
a Colas ebben a digitális világban is 
ugyanazt a színvonalat tudja képviselni, 
amit korábban, és továbbra is a lehető 
legjobban megálljuk a helyünket a piacon.  

Sz. M.: Ebben a folyamatosan változó és 
szigorodó jogszabályi környezetben biz-
tosítanunk kell a termelő telephelyeken, 
illetve a kivitelezési helyszíneken a meg-
felelő működést a tulajdonosi elvárások, 
a belső szabályozások figyelembevételé-
vel. Ezenkívül elsődleges célunk a saját, 
illetve az alvállalkozói munkavállalók biz-
tonságának megteremtése, fenntartása 
vagy legalábbis az erre való maximális 
törekvés is. Mindannyian egyéni felelős-
séggel tartozunk a munkavállalók épsé-
géért, a munkavédelem és a tűzvédelem 
tekintetében egyaránt.  

M.: Milyen kihívásokkal találkoztok a mindennapi 

munkátok során? 

Sz. M.:  Az elsődleges kihívás biztosítani azt, 
hogy a nemrégiben megalakult csapat 
és az új struktúra minél hatékonyabban 
tudjon működni, és ezzel együtt tovább 
tudjunk fejlődni minden területen. Ki-
hívás, hogy a cégcsoport dolgozói szá-
mára támogató félként, egyfajta pozitív 
segítőként jelenjünk meg. Lényegében 
jól együttműködve, kész megoldásokat 
legyünk képesek biztosítani a kollégák 
számára.

K. D.:  Kihívás számunkra megérteni azt, 
hogy mik a kollégák esetleges mindenna-
pi nehézségei és erre egy mindenki szá-
mára megfelelő megoldást találni. Vagyis 
lényegében felhasználóbarát módon ja-
vítani a munkafolyamatokat. Szeretnénk 
olyan megoldásokat nyújtani, amelyekkel 
mindenki munkája könnyebbé és hatéko-
nyabbá válhat.

M.: Mit tudnátok kiemelni, ami büszkeséggel tölt el 

titeket?  

Sz. M.:  Büszkeséggel tölt el, hogy a vezető-
ség megszavazta nekem azt a bizalmat, 
hogy főmérnökként végezhetem a mun-
kámat. Véleményem szerint pozitív és jó 

a kapcsolatunk a cégcsoport valamennyi 
igazgatóságával és a termeléssel, kivite-
lezéssel is. Jóleső érzés, hogy egyre töb-
ben és többen fordulnak hozzánk taná-
csért, segítségért. 

K. D.:  Az elmúlt időszakban sikerült bebizo-
nyítanunk azt, hogy bármilyen kérdéssel 
is forduljanak hozzánk a kollégák, mi nagy 
valószínűséggel tudunk rá választ és meg-
oldást nyújtani. Ez egy rendkívül jó dolog! 
Büszke vagyok arra, hogy egyre több kuta-
tás-fejlesztési projektben veszünk részt, 
valamint különféle bizottságokban is kép-
viseltetjük magunkat BIM-csapatként és 
cégként. 

M.:  Hogyan látjátok a jövőt? 

K. D.:  Célunk az, hogy a Colas a legprecí-
zebb vállalattá váljon a kivitelezés terü-
letén. A BIM-csapat segítségével a belső 
folyamatok a lehető leghatékonyabban 
tudjanak megvalósulni. Célunk továbbá 
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   Márton and Dávid were picked in January 

to become the new chief engineers of the BIM and 

EHS teams, respectively. In this recent interview, we 

discussed their careers, duties and visions for the 

future. 

Mozaik: Could you sum up your career paths for our 
readers? 
Dávid Kathy: I studied at the Budapest University 

of Technology and Economics, majoring in 

infrastructure, roads and railways. After graduation, 

I interned at a multinational construction firm as a 

site engineer and went into direct sales after about 

a year. This was the time I started to dig into process 

development. When Colas set up its dedicated BIM 

team, I was the one who trained colleagues in the 

use of specialised software. Colas later opted to 

expand the team and appointed me as BIM chief 

engineer in January 2022.  

Márton Szabó: I earned my master’s degree in 

environmental engineering at the Budapest 

University of Technology and Economics. Before 

graduation, I started working full time at an 

environmental consultancy, where I coordinated 

various remediation and monitoring jobs as project 

manager. I came to Colas in December 2017 as 

an environmental manager. Meanwhile – with 

significant backing from Colas – I broadened my 

skillset, including higher-level fire safety and H&S 

qualifications. In January, I was put in charge of 

a four-member team at the Group as EHS chief 

engineer. . 

M.:  What are your everyday duties?  
M.Sz.: Fortunately, workdays in my line of work 

are never identical. Together with my team, we 

support the Group’s operations in connection 

with occupational health and safety, fire safety, 

and environmental matters. Accordingly, we are 

continuously present at certain projects, sites and 

laboratories. For instance, we are responsible for 

managing various technical permitting procedures, 

obtaining permits indispensable for operations, 

keeping in touch with authorities in our field, and 

providing them with information.  

D.K.: In a nutshell, the BIM team is tasked 

with transforming paper-based drawings into 

computerised information for use with certain 

specialised equipment. For example, our scope 

covers guidance systems for asphalt pavers – in 

close cooperation with colleagues working onsite, 
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of course. In addition, the BIM team processes data 

from drone surveys, and we also handle other types 

of data and information. On the job, we also rely on 

various VR solutions when it comes to safety, and 

we can also provide augmented reality solutions for 

co-workers on the site. At the same time, we’re also 

involved in R&D projects. 

M.: How did the recent Group-level transformations affect 
your teams? 
M.Sz.: During my nearly five years at Colas, I’ve 

been through multiple re-organisations. As I see 

it, the current, freshly revised structure is ideal in 

terms of operations. The team members are well 

versed in every aspect of work that we deal with on 

a daily basis. The current arrangement facilitates 

the efficient performance of works, as it enables 

the team to support operations in a comprehensive 

manner.  

D.K.: Colas established the BIM team about two 

years ago with just a single employee. This was later 

expanded to two members, and a third colleague 

joined us earlier this year. Colas realised early on 

the inevitable need for digitalised construction, and 

this called for us to be prepared and up to date. 

This explains the foundation and gradual expansion 

of the BIM team. We’re constantly exploring new 

paths, but in essence we’re striving to meet any new 

requirements in the most efficient way possible. 

M.: How would you sum up the significance of your fields? 
D.K.: We are one of the keys to digitalisation here 

at the company. Our core mission is to make wide 

and optimal use of digital tools. We’re responsible 

for enabling Colas to carry over its high standards to 

the digital domain and prove its worth on the market. 

M.Sz.: Against a regulatory backdrop that keeps 

evolving and gets stricter by the day, we have to 

ensure the conformity of operations at industrial and 

construction sites. We must do this while taking into 

consideration the proprietors’ expectations, as well 

as internal regulations. Nevertheless, our primary 

goal is to keep workers – employees of both Colas 

and subcontractors – safe. When it comes to H&S 

and fire safety, we all have a personal responsibility 

to safeguard employees. 

M.:  What sort of challenges do you tend to face on the job?  
M.Sz.: The main challenge is to ensure the most 

efficient functioning of our recently-established 

team, while at the same time paving the way for 

further development in every sense. Getting our 

colleagues to see us as a unit that supports their 

work – as a sort of positive collaborator – is also 

a challenge. After all, we’re supposed to provide 

co-workers with ready-made solutions in close 

cooperation with them.

D.K.: Understanding the everyday difficulties that 

colleagues might have is certainly a challenge, as 

well as coming up with reassuring solutions to 

each issue. In essence, our job is to improve work 

processes in a user-friendly way. We’re keen to 

provide solutions that make everyone’s jobs easier 

and smoother.

M.: Could you share some examples of some things you 
are proud of? 
M.Sz.: I take pride in the fact that management 

has entrusted me to perform my duties as a chief 

engineer. In my opinion, we have great relations 

with all directorates of the Group, as well as the 

operational departments. It’s a true pleasure to be 

approached by more and more people for advice or 

assistance. 

D.K.:  We recently managed to prove that we’re able to 

provide colleagues with answers and solutions –   no 

matter the question or request. And that’s awesome! 

I’m also proud that we’re involved in a growing 

number of R&D projects while representing the BIM 

team and the company in various committees.  

M.:  How do you see the future? 
D.K.: We are committed to making Colas the 

most precision-oriented company when it comes 

to construction. The aid of the BIM team should 

allow internal processes to be managed in the 

most efficient way imaginable. Furthermore, we 

are devoted to evoking and deepening the trust of 

fellow departments to reach the targets that we 

define together. We’d like to take the opportunity 

to encourage colleagues to come forward with any 

concepts or ideas they might have, and to share 

them with the BIM team. 

M.Sz.:  I see a bright future! The Colas Group excels in 

meeting all the requirements imposed on us. My goal 

is to reinforce and improve this already outstanding 

practice. On a related note, we have to maintain and 

strongly support endeavours to eliminate all work-

related accidents. I’d like to express my gratitude to 

each and every colleague for their involvement, for 

their enthusiasm, and for enabling us to do our jobs 

efficiently.
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A régészeti munkagödrökkel, sorozatos átszervezések-
kel, a Zagyva folyó árterével és négy híddal nehezített 
munkaterület nem mindennapi kihívást jelentett a jász-
berényi elkerülőút építésénél, mely a 31. és 32. számú 
főutakat köti össze a városon kívül. Huszonhét hónapnyi 
munkánkat foglaljuk össze. 

VÉGÉHEZ ÉR
A JÁSZBERÉNYI 
ELKERÜLO ÚT 
KIVITELEZÉSE
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bé-kevésbé be is fejeződtek. A feltárással 
érintett szakaszon a régészeti munkagöd-
rök helyreállítását követően kezdődtek 
meg a földműépítési munkák. Több terü-
leten, ahol a régészek nem végezték el a 
feltárást, szakfelügyelet keretében történt  
a humuszolás. A nagy tömegű földmű-
anyag beszállítását 2020. szeptember ele-
jén kezdtük meg, ami időszakonként napi 
3000–4000 m3 beépítését is jelentette. 

szöveg: Fodor Tamás, Molnár Ferenc György
fotó: Szabó Máté

A projektre a pályázati anyagot 2019 
novemberében adtuk be közös ajánlat-
ként konzorciumi partnerünkkel, a HE-
DO Kft.-vel, majd az eredményhirdetést 
követően a szerződéskötés 2020. április 
8-án történt meg. A kivitelezéssel érin-
tett szakaszon a megrendelő Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. gyakorlatilag 
100%-ban kisajátított munkaterületet 
adott át, ahol a régészeti feltárások töb-

A munkálatokat a labor jelenléte mellett, 
mérnök által jóváhagyott technológiai do-
kumentumok alapján végeztük. Volt olyan 
időszak az építés során, amikor mindent 
át kellett szerveznie a mérőcsapatnak 
annak érdekében, hogy eltakarási enge-
délyt kérhessünk egy adott rétegre. 
Az időjárási körülmények még a téli idő-
szakban is kedvezők voltak, így nagy leál-
lásra sem 2020-ban, sem 2021-ben nem 
volt szükség. A közművezetékek kiváltá-
sa okozott némi fejtörést – különösen 
az ütemterv tekintetében –, hiszen leg-
inkább olyan közművekről volt szó, ame-
lyek nem voltak ismertek, de a kiváltásuk,  
a védelembe helyezésük elenged-
hetetlen volt a munkavégzés so-
rán. A forgalomtechnikai munkála-
tokat júliusban a műszaki átadás 
követte. A projektnek köszönhetően  
a 32. számú főutat (Hatvan–Szolnok) és 
a 31. számú főutat (Budapest–Jászbe-
rény–Dormánd) összekötő út Jászberény 
belterületét közvetlenül kikerüli majd. Je-
lenleg a tehergépjármű-forgalom túlnyo-
mó része lakott területen megy keresztül, 
ami a belterületi szakaszon időközönként 
torlódásokat okoz, illetve jelentős környe-
zetszennyező hatása is van. Az érintett 
szakaszon történő áthaladás csúcsidő-
ben 10-15 percet is igénybe vehet, az 
elkerülő szakasz átadását követően ez 
várhatóan minimalizálódni fog. 

2021 januárjában csatlakoztam a Colashoz. A pro-
jekt utolsó munkálataiban volt szerencsém részt 
venni. Ez azért volt kihívás, mert nem ismertem a 
kivitelezés minden résztvevőjét.  Tehát nekem igazá-
ból a munkakapcsolat rövid idő alatt történő kialakí-
tása és az ezzel járó feladatok logisztikája volt nagy 
kihívás. Azt gondolom, hogy a vezetőségtől mindent 
megkaptam, hogy az út átadásáig sikeresen vezes-
sük le a megmaradt feladatokat. 

MATICSEK FERENC

művezető

ÚJ KÖRFORGALOM IS ÉPÜLT 
A JÁSZBERÉNYI ELKERÜLŐ ÚTON
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Mondhatni, az idén nagykorú lettem, 18 éve vagyok 
a cégcsoportnál. Az M5-ös autópálya építésekor csat-
lakoztam, akkor az Alterrában szerveződött hídépítési 
részleghez. Jelenleg hídépítési főmérnökként dolgo-
zom az ország keleti régiójában.

A Jászberény elkerülő, III. ütem hídépítési műtárgyai-
nak a kivitelezésén dolgoztam a Colas színeiben, im-
már sokadik alkalommal, amit ismét nagy örömmel 
tettem, különös tekintettel a régióhoz való kötődésem-
re. A projekt megvalósítása az átlagosnál több kihívást 
tartogatott, ami fokozott rugalmasságot követelt meg, 
elsősorban az ütemezés szempontjából. 

FODOR TAMÁS

hídépítési főmérnök

HOLLÓ LÁSZLÓ

építésvezető

A projekt kivitelezése során a helyi anya-
gokat stabilizációval, ViaCalco mész és 
cement hozzáadagolásával építettük be, 
így műszakilag jó teherbírású és tömör-
ségű töltéstestet tudtunk létrehozni, ami  
a további földmű- és pályaszerkezet-épí-
tésre is kedvező hatással volt. További 
kihívást jelentettek a Zagyva árterében 
végzendő cölöpözési és alapozási mun-
kák, ugyanis a folyó sajátossága, hogy 

– nagy vízgyűjtő területe lévén – csapa-
dékosabb időjárás esetén magas árhul-
lámot tud levezetni, aminek lassú a lefo-
lyása a területről.  
A pályaszerkezet építését szakaszolták:  
a Colas Út Zrt. által kivitelezett szaka-
szon az aszfalt kopórétegét két aszfalt-
bedolgozó géplánc segítségével építet-
tük be, ami napi 1000 t mennyiséget 
jelentett. 
A szerződésben vállalt befejezési határ-
idő: 2022 augusztus 1-je, ami a műszaki 
átadás-átvételi eljárás lezárásának a dá-
tuma is egyben. A műszaki átadás július 
elején kezdődött el. 
A projekt befejezéséhez forgalomtechni-
kai munkálatok vannak még hátra.

FŐBB MENNYISÉGEK:

HUMUSZOLÁS

49 466  m3

BEVÁGÁS

17 479 m³
TÖLTÉS

178 717 m3

JAVÍTÓRÉTEG

7742 m3

VÉDŐRÉTEG

7620 m3

CKT-4 

4405 m3

ASZFALTBURKOLAT

4052 m3 / 9725 t
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CONSTRUCTION OF JÁSZBERÉNY 
BYPASS ENTERS HOME STRETCH

     A combination of archaeological 
explorations, numerous re-organisations, 
four bridges and works on the floodplains of 
the Zagyva River, the site of the Jászberény 
bypass road threw plenty of challenges at 
Colas crews. After 27 months, we decided 
to conclude a project that will connect roads 
31 and 32 while bypassing the town of 
Jászberény. 
In a joint bid with our consortium partner, 
HE-DO Kft., the tender documents were 
submitted in November 2019, followed by a 
signed contract on 8 April 2020.
While expropriations were not an issue, 
we had to start earthworks by backfilling 
the archaeological pits left behind. At 
other locations not involving preliminary 
explorations, we were required to carry 
out topsoil removal under the supervision 
of archaeologists. Finally, large-quantity 
earthworks received a green light in early 
September 2020, with installed quantities of 
up to 3-4,000 cubic metres per day. 
Weather conditions remained favourable, 
even in the winter, enabling us to push on with 
the works without any major intermissions 
throughout 2020 and 2021. The relocation 
of public utilities, however, caused us some 
headache: most of the utility lines were 
unknown, but their relocation or protection 
was indispensable for continuing with the job. 
Subsequent to phases of traffic-engineering 
work in the early summer, the technical 
handover procedure was launched on 1 July 
2022. 
The new stretch of road will significantly ease 
congestion and eliminate pollution in the 
city centre of Jászberény, while motorists 
will benefit from reduced travel times when 
bypassing the settlement. Our handover 
deadline for the project is 1 August 2022. 

2004. április 1-én érkeztem a cégcsoporthoz. Vállal-
kozásvezetőként kezdtem, majd műszaki assziszten-
si munkakört töltöttem be. Jelenleg építésvezetőként 
dolgozom. Amire büszke vagyok, az maga a projekt. 
Egyik nagy kihívása volt olyan organizációs útvonal 
választása, amelyik nem érinti a nagy tömegű beszál-
lítás során Jászberény belterületi szakaszát. További 
kihívás volt a kivitelezési munkák ütemezése annak 
érdekében, hogy a műtárgyépítési munkálatok is az 
ütemezésnek megfelelően tudjanak haladni.

MOLNÁR FERENC 
GYÖRGY

építésvezető

2008 óta vagyok a Colas alkalmazottja, 
munkahelyi mérnök pozícióban. Jelenleg 
a 31–32. sz. főút Jászberény elkerülő sza-
kaszon lévő műtárgyak kivitelezése a meg-
határozó projektfeladatom. A legnagyobb 
kihívás talán a Zagyva-híd közbenső tá-
maszainak cölöpözése és cölöpösszefogó 
gerendáinak az építése volt az ártérben, 
mivel a cölöpösszefogó gerenda alsó síkja 
kb. 2 méterrel a folyó vízszintje alatt volt, il-
letve oldalirányban 1-1,5 méterre a folyótól.

KISS ROLAND 

munkahelyi mérnök

A JÁSZBERÉNYI ELKERÜLŐ ÚT HÍDJA

A jászberényi projekten négy műtárgy – két keret műtárgy és két előregyártott ge-
rendás híd – építése volt a Colas Közlekedésépítő feladata. 
A szakasz elején, az újonnan megépített körforgalom előtt találjuk a két részből 
megépült B1 műtárgyat: 2x2 méteres előregyártott keretelemekkel vezeti át a fő-
pálya és a mellette megépült mezőgazdasági út alatti vízfolyást. 
A szakaszon ezt követi a B2 jelű gerendás híd, mely a Gyilkos-ér fölötti áthidalást 
biztosítja a közlekedőknek. Az úttöltés hossz-szelvénye innen kezd emelkedni, hogy 
megfelelő magasságú legyen a Zagyva fölötti átkeléshez. Még a folyó előtt, a közel 
7 méteres magastöltés alatt épült meg a két végén zsilipekkel záródó 56 m hosszú 
áteresztő műtárgy. E műtárgy szerepe az, hogy az új útszakasz magastöltése által 
területileg kettévágott borsóhalmi ideiglenes víztározó területét összekösse, és 
ezzel árvíz esetén biztosítsa a szükséges területet a gáton is átbukó folyó vizének. 
A szakasz vége előtt találjuk a Zagyva-hidat. A híd fúrt CFA-cölöpökre épített 
négytámaszú, előregyártott gerendás felszerkezete 67 m, a vízfolyás szintje fölött  
9 méterrel vezeti át a 32-es úton közlekedőket. A beruházás 2020 májusában kez-
dődött a kiviteli tervek aktualizálásával, változtatásaival és azok jóváhagyását kö-
vetően. Ebben az évben terveztük a gerendás hidak cölöpözését, de a sok őszi csa-
padék miatt az árterek víz alá kerültek, így csak az ártéren kívüli próbacölöpözést 
tudtuk elkészíteni. Az ártereken 2021 júliusában tudtuk elkezdeni a cölöpözést.  
A 2021-es évet úgy zártuk, hogy a B1 és B2 jelű műtárgyakon áthaladt már az 
építési forgalom, és a Zagyva-hídra felkerültek a gerendák. A B4-es áteresztő mű-
tárgyat a magastöltés konszolidációját követően már idén tavasszal emeltük a he-
lyére. Július 1-jén megtörtént a szakaszon a helyszíni műszaki szemle és megkez-
dődött a műszaki átadás. A szakasz forgalomba helyezése augusztus 1-jén történt 
meg. A tárgyi beruházás nehézségét a műszakilag különösen érzékeny építtetői 
ellenőrzésnek való megfelelés jelentette.
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A Colas Alterra 2019-ben kapott ajánlatkérést a Colas CZ, a.s.-től a csehországi 
Česke Budějovicéban található D3-as autópályához tartozó csapadékcsatorna 
kivitelezésére microtunnelling technológiával. A munkálatokat 2020 januárjá-
ban kezdtük el.

AVAGY A MICROTUNNELLING

A microtunnellinggel kivitelezendő csa-
padékcsatorna teljes hossza 778,3 fm, 
a mélysége 3,5–10 m között változott.  
A sajtolandó 1000-es belső átmérőjű 
vasbeton cső különlegessége volt, hogy a 
hazaitól eltérően csupán 2 m hosszú. Ez 
sajnálatos módon többletidőt jelentett a 
csövek beszerelésekor. A sajtolandó csö-
vek másik egyedisége, hogy „3”-tól „9” 
óráig egyedi bazaltbevonatottal látták el 
azokat a koptatóhatások minimalizálása 
érdekében. A teljes hosszt kilenc szakasz-
ra osztottuk fel, melyek hossza 60–100 
méter között változik. 
A kivitelezés során vállalt részhatáridőket 
minden esetben teljesíteni tudtuk, sőt 
minden esetben előteljesítettünk. 
A kivitelezési munkák során nemcsak  
a napi feladatokkal kellett szembenéz-
nünk, hanem a COVID-19 járvánnyal és 
annak nehézségeivel is. 2020-ban az 
első részhatáridő teljesítését követően 
tervezett pihenőre utazott haza a csapat. 
Ezzel a pihenővel azonban egybeesett  
a járvány kirobbanása. Szerencsére min-
denki haza tudott utazni a munkaterület-
ről, azonban a kéthetesre tervezett pihe-
nőből másfél hónapos otthon tartózkodás 
lett, ugyanis az első hetekben még az elvi 
lehetősége sem volt meg annak, hogy 
vissza tudjunk utazni a munkaterületre.

D3 PROJEKT CSEHORSZÁGBAN, 
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kivitelezési munkáival, és levonuljunk  
a munkaterületről.
Kiemelt fontossággal bírt, hogy ez  
a szakasz minél előbb elkészüljön, ugyan-
is nemcsak a jövőben fogja ez a csapa-
dékcsatorna biztosítani a vízelvezetést, 
hanem a kivitelezési munkák során is ezt 
akarják használni a munkaterület víztele-
nítéséhez.
A Colas Alterra Zrt. életében minden-
képpen nagy mérföldkő volt ez a pro-
jekt, melynek kapcsán speciális techno-
lógiával külföldön kellett teljesítenünk  
az elvárt minőségben. Hab a tortán, hogy 
a fentieken felül a fedezet terén is sike-
rült hozni az elvárt mértéket. 

Mivel saját eszköz (sajtolófej) nem állt 
rendelkezésre az említett csőátmérőhöz, 
a 2020-as kivitelezési munkálatokat 
bérelt eszközzel kezdtük meg. A német 
sajtológép-gyártó és -forgalmazó cég 
üzletpolitikájának, valamint a viszonylag 
hosszú bérleti időszaknak köszönhetően 
alkalom nyílt arra, hogy a bérelt eszközt 
megvásároljuk, és ezzel bővítsük az esz-
közparkunkat. Így a 2022-es felvonu-
lásra már a saját tulajdonú gépünkkel  
érkeztünk.
Az ajánlatadás időszakában tudtuk, hogy 
a teljes hossz nem kivitelezhető egy 
felvonulással. Az utolsó ~100 méteres 
szakasz kivitelezését eredetileg 2021 

ALTERRA FINISHES CZECH 
MICROTUNNELLING PROJECT

    Back in 2019, Colas Alterra received a request 
from Colas CZ a.s. to construct a stormwater drain with 
microtunnelling technologies at the D3 motorway. After 
finalising the agreement, we kicked off the works near 
České Budějovice in January 2020.
The complete length of the stormwater drain in question 
is 778.3 metres, running at depths of between 3.5 and 
10 metres. The reinforced pipe has an internal diameter 
of 1,000 mm, but the segments are only 2 metres long 
(Hungary generally uses larger units). The job was split into 
nine sections, with lengths varying between 60 and 100 
metres.
Despite the challenges thrown at us by the job and the 
COVID-19 pandemic, we managed to meet all the interim 
deadlines. After meeting the first of those deadlines in 
2020, the crew came back to Hungary for a break, which 

– unfortunately – coincided with the outbreak of the virus. 
Everyone managed to get home safely, but without the 
faintest chance of getting back on site: the intermission 
ultimately lasted for six weeks instead of the originally 
planned two.
Lacking a cutting head of our own to meet the diameter 
specifications, we started the job in 2020 with rented 
equipment. However, we soon struck a deal with the 
German manufacturer and went on to purchase the rig.
We returned to wrap up the last section in May 2022 in 
cooperation with our Polish partners, AVN Team. Despite 
hitting an unexpected layer of clay that slowed progress, 
the expert crew reacted quickly to overcome the issue and 
completed the job one week ahead of schedule. As the icing 
on the cake, Alterra also managed to deliver the desired 
margin on the milestone international project.

szöveg: Demsa Norbert
fotó: Demsa Norbert
infografika: Koffein Média

elejére tervezték, azonban a műszaki 
problémák és a kivitelezés elhúzódása 
miatt erre csak 2022-ben kerülhetett sor. 
Az utolsó szakasz kivitelezésére idén má-
jusban vonultunk fel, egy hónapos kivite-
lezési idővel kalkulálva. Az utolsó szakasz 
kivitelezésében is a lengyel partnerünk, 
az AVN Team biztosította a humán erőfor-
rást a magyar építésvezető mellé. A kivi-
telezési munkák során lassabban haladt 
a sajtológép, ugyanis nem várt agyagré-
tegbe ütközött, azonban a tapasztalt sze-
mélyzetnek és a gyors csőbeszerelések-
nek köszönhetően a tervezett egy hónap 
helyett mindössze három hétre volt szük-
ség, hogy elkészüljünk az utolsó szakasz 
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A szakaszon a Colas Közlekedésépítő Zrt.-
vel teljesen újjáépítettünk egy korábbi hi-
dat a főút forgalmának hídprovizóriumra 
történő terelése mellett.
Az Etyek és Gyúró közötti külterületi sza-
kaszon 3,5 m széles vegyes (kerékpár 
és mezőgazdasági forgalom) használatra 
alkalmas útburkolatot építettünk mező-
gazdasági gépjárművek okozta teherbí-
rásra méretezett pályaszerkezettel, kité-
rők kialakításával, 1-1 m murvapadkával.  
Az engedélyezett nyomvonal részben ne-
héz terepviszonyokkal rendelkező korábbi 
erdőterületeken, nagyobb részben me-
zőgazdasági földutakon halad. A korábbi 
földút hatalmas szőlőültetvények és más 
mezőgazdasági területek feltárását szol-
gálta, melyek megközelíthetőségét a kivi-
telezés alatt folyamatosan biztosítanunk 
kellett. Mivel nem létezett a nyomvonallal 
párhuzamos feltáró út, ez a körülmény 
minket is áthidalandó feladat elé állított, 

szöveg: Ernyey Péter
fotó: Dernovics Tamás/magyarepitok.hu

A Budapest és a Balaton közötti kerékpáros nyomvonal megvalósulása a hazai biciklis társa-
dalom számára rég nem látott volumenű fejlesztés, mely hosszú folyamat után jöhet létre.  
Az első szakaszok munkálatai 2019-ben kezdődtek, többek között a Colas Út által kivitelezett 
Biatorbágy–Etyek közötti szakasszal. 

Az Etyek és Tordas között tavaly szeptem-
berben átadott, 12,31 km hosszú kerék-
páros útvonal az Etyekre beérkező nyom-
vonalat folytatja a településen átmenő  
8106. j. főút belterületi szakaszán: 2x1 for-
galmi sáv melletti kétoldali kerékpársáv ke-
resztmetszeti elrendezéssel. A főútról leka-
nyarodva helyi önkormányzati úton jutunk 
el az Etyeket és Gyúrót összekötő vegyes 
forgalmú, kerékpáros és mezőgazdasági út-
ként funkcionáló külterületi szakaszra. Gyú-
róra érve a nyomvonal a település főútjához 
csatlakozik, melyet egy korábban megépült, 
Gyúró és Tordas közötti kerékpárúttal kö-
töttünk össze. Projektünk végső eleme egy 

– Magyarországon országos közúton első al-
kalommal megvalósuló – emelt szintű cso-
mópont kialakítása volt Tordason.
A komplex tervezési és kivitelezési folyama-
tok során a számos megoldandó feladat 
mellett nem várt körülményekkel is szem-
besültünk. Gyakorlatilag a projekt összes 

BU-BA KERÉKPÁROS NYOMVONAL:   
AZ ETYEK–TORDAS SZAKASZ

szakaszát és elemét módosítások és átter-
vezések érintették kisebb-nagyobb mérték-
ben, sőt új építési engedély megszerzését is 
megkövetelő változtatásokkal. 
A hosszú tervezési szakaszt követően  
a kivitelezési feladatokat 2021 augusztu-
sában tudtuk elkezdeni. Az etyeki átkelési 
szakaszon – a közműnyomvonalakhoz 
történő alkalmazkodás mellett – a rend-
kívül szűk rendelkezésre álló keresztmet-
szeti méretek jelentették a legfőbb ne-
hezítő körülményt. A meglévő 2x1 sávos 
főutat szélesítenünk kellett a kétoldali 
kerékpársáv elhelyezéséhez, de a korábbi 
szűk padka és a közeli árok miatt a teljes 
csapadékvíz-elvezető rendszer átépítése 
is szükségessé vált. A szakaszon 1,5 km 
TB-elemekből épített, a kapubejárókban 
lefedett, burkolt árok megépítése után 
tudtuk elvégezni a szükséges burkolat-
szélesítést, majd az egész szakasz teljes 
szélességben új kopóréteget kapott. 

Kilenc éve dolgozom a Colasnál, és három és fél éve 
töltök be építésvezetői pozíciót. Büszkeséggel tölt el, 
hogy a csapatommal együtt az ország egyik legjelen-
tősebb kerékpáros létesítménye, a Budapest–Bala-
ton közötti kerékpáros nyomvonal hosszabb szaka-
szát és szerves részét valósíthattuk meg. A projekt 
révén rengeteget fejlődtem szakmailag, komplexitá-
sának köszönhetően sok tapasztalatot gyűjtöttem.

ERNYEY PÉTER 

építésvezető

Budapest - Balaton bicikliút

Etyek - Tordas szakasz Etyek

6

51

81

62

Székesfehérvár

Tordas
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BU-BA KERÉKPÁROS NYOMVONAL:   
AZ ETYEK–TORDAS SZAKASZ

BU-BA CYCLING ROUTE: THE 
ETYEK-TORDAS SECTION

   Realising a cycling route between 
Budapest and Lake Balaton (“BU-BA”) is a 
development of unprecedented importance 
for Hungary’s cycling community. Works 
on the first sections kicked off in 2019, 
including the Biatorbágy-Etyek leg built by 
Colas Út. 
During the complex design and construction 
process relating to the adjacent Etyek-
Tordas section, we were forced to tackle 
several unforeseen issues: virtually all 
segments and elements of the project were 
impacted by various modifications and re-
designs. Due to the extent of some of these 
alterations, we even had to obtain a new 
building permit. Following a rather lengthy 
preparatory phase, we were able to begin 
actual construction works on the site in 
August 2021.
In addition to erecting a completely new 
bridge in the village of Etyek, we also carried 
out various repairs and reconstructions on 
a further three structures in cooperation 
with our fellow Colas subsidiary, Colas 
Közlekedésépítő.
The technical handover procedure for the 
project was closed on 15 June 2022, some 
six weeks ahead of the contractual deadline. 
The overall budget for the section was nearly 
HUF 919 million. 
Some other parts of the “BU-BA” network 
were completed simultaneously with our 
project, while others are currently nearing 
completion: this will eventually open a 
corridor between the Hungarian capital 
and the country’s number-one holiday 
destination.
In the summer of 2020, we also came 
out on top in the public tender for the next 
section towards Lake Balaton. Following 
the signature of the corresponding contract 
in October, we wasted no time and have 
already started preparing the construction 
designs.

A Veszprémi Építésvezetőségen 2021 márciusa óta 
dolgozom munkahelyi mérnökként.  Korábban a vál-
lalkozási csapat tagja voltam. Ebben a projektben 
rálátásom nyílt arra, hogy milyen sokrétű feladattal 
jár, és mennyi megoldandó problémát követően jut 
el egy beruházás a szerződéskötéstől a mindenki 
számára látható fizikai megvalósulásig. 

KÁLMÁN ZSUZSANNA

munkahelyi mérnök

az összes anyagbeszállítást a végleges 
nyomvonalon kellett megoldanunk. A gyö-
nyörű tájon áthaladó szakasz egyik leg-
szebb kilátással rendelkező pontján egy 
kerékpáros pihenőhelyet is létesítettünk.
Tordason az elsőbbséggel rendelkező, 
kanyarodó országos közútból kicsatla-
kozó kerékpáros nyomvonal indokolta az 
egyedi forgalomtechnikai figyelemfelhívó 
elemeket. 
A csomópont 10 cm magasságú szint-
emeléssel épült, majd a megemelt terü-
let egybefüggő, különleges anyagú piros 
színű festést kapott, egyéb jelzésekkel 
kiegészítve. Az általunk épített nyomvo-
nal teljes hosszán az etyeki új híd meg-
valósítása mellett kisebb-nagyobb mér-
tékben további 3 hidat is megújítottunk 

a Colas Közlekedésépítő Zrt.-vel együtt.  
A projekt műszaki átadás-átvételi eljárá-
sa 2022. június 15-én zárult, a szerződé-
ses határidőt másfél hónappal megelőzve. 
A szakasz költségvetése közel 919 millió 
forint volt.  A BU-BA kerékpáros nyomvo-
nal további szakaszai is a mi projektünk-
kel párhuzamosan valósultak meg, vagy 
jutottak befejezéshez közeli szakaszba, 
így a kerékpáros társadalom hamarosan 
teljes hosszában közlekedhet a főváros 
és a Balaton között.
Velence irányába haladva a következő 
szakasz közbeszerzési eljárásán is első 
helyen végeztünk 2020 nyarán, amit  
az októberi szerződéskötést követően 
tudtunk megkezdeni a kiviteli tervek  
készítésével.

FŐBB MENNYISÉGEK:

TÖLTÉS

5000  m3

BEVÁGÁS

19 000 m³

BURKOLT ÁROK

3 km

ASZFALT

10 700 t

MURVA

8795 m
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A projekt részét képezi többek között a főváros víztermelő kútjainak 
fejlesztése, a vízminőségi és a kapacitáskockázatok csökkentése,  
a hidraulikai viszonyok javítása és Budapest három dél-pesti kerüle-
tében a főnyomóvezetékek átépítése.    

A kivitelezést cégünk a Penta Kft.-vel kon-
zorciumban (PC Víztermelő Kutak Konzor-
cium) végzi. A projekt 2021. szeptember 
20-án indult, a szerződés hatálybalépé-
sével. 
A tervezett beavatkozások eredményekép-
pen kevesebb lesz a fogyasztói vízminősé-
gi kifogás, kisebb energiafelhasználással 
üzemeltethető a hálózat, és csökkenthető 
a vízbázis terhelése az ökológiai fenntart-
hatóság érdekében. 

A teljes projekt két fő elemből áll. 

I. CSÁPOS KUTAK FEJLESZTÉSE 

A projekt során összesen 60 darab csápos 
kút fejlesztését kell elvégezni. A kutak víz-
adó képességének növelése szélsősége-
sen alacsony vízállás esetén a szűrőfelület 
növelésével lehetséges. A gyakorlatban 
ez a meglévő csápos kutak újracsapozá-
sával oldható meg, „hídszűrős” csáppal, 
mely azonos csáphossz mellett nagyobb 
vízmennyiség beáramlását teszi lehetővé 
kiegyenlített módon, s ezáltal a szűrőré-
teg szerkezetének károsodása nélkül al-
kalmazható. Az újonnan kialakított csápok 
közel 56 százalékkal nagyobb fajlagos  

felületet biztosítanak. Ez a megoldás mű-
szakilag kivitelezhető, és optimális megol-
dást nyújt, mivel azonos terhelés mellett 
jelentős hozamnövekedést biztosít, ki-
használva ezzel a szűrőréteg károsodás 
nélkül használható kapacitásait. Ugyan-
akkor normál üzemi körülmények között, 
átlagos Duna-vízállás esetén a kutak név-
leges kapacitása nem változik.
A 60 kútból egyszerre maximum 14-et 
lehet kivenni az üzemből. A kutak fejlesz-
tésének kivitelezési munkái 2022 márciu-
sában kezdődtek meg, s június közepére  
3 kút készült el és üzemel.

II. FŐNYOMÓVEZETÉKEK ÁTÉPÍTÉSE

A Budapest XXII. kerületben húzódó 
DN1600 mm-es főnyomóvezeték át-
építése (II/1. szakasz)
Az 1976-ban fektetett DN1600 mm átmé-
rőjű Sentab-anyagú vezeték fejlesztését 
DN1200 mm-es GÖV-csőanyaggal kell 
elvégezni. 
Az 1150 m-es vezetékszakasz átépítését 
nyílt árkos (cca. 400 m) és No-Dig tech-
nológia (750 m) alkalmazásával végez-
zük. Utóbbi technológia alkalmazására a 
beruházó már a kiírásban megteremtette  

KÚT- ÉS 
VÍZMINOSÉG-FEJLESZTÉSI 
PROJEKT BUDAPESTEN

szöveg: Molnár Máté Vilmos
fotó: Nagy Balázs
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a lehetőséget, tekintettel a vezeték elhe-
lyezkedésére (a 6-os út és a Budapest–
Pécs, Budapest–Székesfehérvár vasútvo-
nal közelsége miatt).
A szakasz előkészítő munkálatai üteme-
zetten 2022 novemberében kezdődnek. 

A Budapest XXII., XXI. kerületben  
a Duna alatt húzódó DN800 és 1200 
mm-es főnyomóvezetékek átépítése, 
valamint a DN1600 Sentab-vezeték 
átépítése a parti szakaszon (II/2. 
szakasz)
A tervezési területen jelenleg az 1976-ban 
fektetett 2 db DN800 és a DN1200 mm 
átmérőjű bevonat nélküli gömbgrafitos 
öntöttvas anyagú főnyomóvezeték üzemel 
a Duna alatt, a parti szakaszon körülbelül 
340 m hosszan pedig DN1600 Sentab-
vezeték található.
A medercső a dél-budai főnyomórendszer 
részeként, a csepeli gépház és a Gruber 
József víztároló medence (Sánc u.) kö-
zött épült ki, DN 1200 mm-es átmérővel.  
A medercső funkciója az egész dél-budai 
térség vízellátása, valamint – alternatí-
vaként – a Sánc utcai medence töltésé-
nek biztosítása. A konzorcium nyertes 
ajánlatában a meder alatti szakasz  
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fejlesztésére az indikatív tervtől el-
térő műszaki megoldásra vállalko-
zott, ami a DN1200 GÖV-cső NA1100 
KPE csővel történő bélelését foglalja 
magában, csőbehúzással. A behúzás-
hoz a csörlőt a csepeli végponton ki-
alakított munkagödörben telepítjük.  
A budafoki végponton a partfal vonalve-
zetését hattyúnyakkal (2 db 45°-os irány-
törés) lekövető DN1200 GÖV és DN800-
as acélcsövek behúzáshoz szükséges 
visszabontását egy cca. 20 m x 12 m-es 
alapterületű, 18 m hosszúságú szádle-
mezekkel és kiegészítő talajinjektálással 
(JET-oszlopok, JET-paplan) határolt mun-
kagödör kialakításával lehet elvégezni.
A béleléshez a DN1100 mm átmérőjű,  
12 m szálhosszúságú KPE-csöveket előre 
össze kell hegeszteni. A tompahegesztés-
sel összeállított csővonatot a budafoki 
oldalon görgős alátámasztásokkal helyez-
zük el, mert ez a megoldás csökkenti a be-
húzási erőt. A csővonat a Dunával párhu-
zamosan lesz elhelyezve, az indítógödörre 
történő ráfordulás a cső hajlítási sugará-
nak megfelelő R = 35xDN/OD = 38,5 m-es 
ívben történik.  
A projektelem előkészítő munkálatai 2022 
júliusában kezdődtek meg.

Budapest, a Ráckevei (Soroksári) 
Dunaág medrében és a XXIII. ke-
rületben húzódó DN1000 mm-es 
főnyomóvezetékek átépítése (II/3. 
szakasz)  
A Ráckevei (Soroksári) Dunaág, a Cse-
pel-sziget (XXI., Királyerdő utca) és Pest-
erzsébet (XXIII., Horgászpart utca) között,  
a meder alatt egy 1973-ban épített nagy 
átmérőjű DN 1000 mm GÖV-vezeték üze-
mel. A vezeték fejlesztése lágy béleléssel,  
No-Dig technológiával készül. Az üvegszál-
erősítésű, a helyszínen műgyantával átita-
tott, vizes technológiával a védőcsőbe be-
jutatott és kifeszített új haszoncső önhordó 
és vákuumálló kivitel lesz. Utóbbi paramé-
ter a vezetékszakaszok ürítésekor, hálózati 
nyomásingadozáskor kerül előtérbe. A II/3. 
szakasz teljes hossza 400 m, melyből két 
részlet (190 + 60 fm) lágy béleléssel, míg 
a fennmaradó 150 m nyílt árkos techno-
lógiával (DN1000 mm GÖV) készül. A sza-
kasz kivitelezése 2022 májusában kez-
dődött a bélelendő csövek vizsgálatával 
(leürítés, tisztítás, kamerázás).

Az egyes kutak fejlesztésének főbb műszaki tartalma:

A meglévő csápok lezárása.
Új csápok létesítése, kutanként 5 db hídszűrős csáp 
kiépítése 219 mm átmérőjű rozsdamentes DIN 1.4309 
anyagból, összesen 150 fm hosszban.
Búvárszivattyúk és a hozzájuk tartozó elektromos hálózat, 
nyomócsövek cseréje.
Az acél kútpalást belső bevonatának eltávolítása és új 
bevonat készítése.
A gépház belső terének építészeti felújítása: az acélberen-
dezések korrózióvédelme, tisztasági festés.
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HAND PUMPS AND WATER LINES 
UPGRADED IN BUDAPEST

    As part of a complex, ongoing project, 
Colas is working on various developments 
of the Hungarian capital’s water-supply 
network. The undertaking includes 
overhauling hand pumps, enhancing water 
quality, eliminating capacity bottlenecks, 
improving hydrological conditions, and 
renovating water mains in three south-
eastern districts of Budapest.    
The work is being carried out through a 
consortium formed with PENTA Kft. per a 
finalised contract agreement that came into 
force on 20 September 2021. 
The changes will provide consumers with 
access to better services and improved 
water quality. In addition, network 
operations will become more energy-
efficient and allow for a more sustainable 
use of the natural water base. 
From a total of 60 hand pumps affected 
by the scheme, no more than 14 can be 
shut down simultaneously, which means 
the work must be performed gradually. 
This project component started in March 
2022, and three new pumps were already 
commissioned by mid-June.
Meanwhile, various water-main sections 
are being renovated in Budapest districts 
21, 22 and 23. Ranging from DN800 to 
DN1600 in diameter, most of the pipes 
were installed in the 1970s or early 1980s. 
Depending on site characteristics, we rely 
on conventional or ‘no-dig’ technologies 
to replace the outdated water lines with 
modern, highly durable pipes. Some of the 
segments, in fact, run beneath the Danube.

A Budapest XXIII. kerületben húzó-
dó DN1200 mm, DN1000 mm-es és 
DN700 mm-es főnyomóvezetékek át-
építése (II/4. és II/5. szakasz)
A tervezési területen jelenleg az 1973–85 
között fektetett DN1200, DN1000 és 
DN700 mm átmérőjű, Sentab-anyagú 
főnyomóvezetékek üzemelnek. A tel-
jes szakasz hossza 4000 m, melyből  
2022-ben 1300 m hosszban a DN1200 
Sentab- vezeték cseréje készül DN1000 
GÖV-re, majd 2022-ben a további  
2700 m cseréje valósul meg DN600 GÖV  
csőanyaggal.
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projekt keretében - a Dunakanyar kerék-
párút-hálózatához fog kapcsolódni.  Így a 
két keréken közlekedő turisták számára 
is biztonságos átkelést fog biztosítani 
egy szlovákiai kiránduláshoz. 

AZ IPOLYDAMÁSDI HÍD

Ipolydamásdon a projekt szerződését 
2020 decemberében írtuk alá, majd  
a téli hónapokban az előkészítés zajlott, 
a helyszíni munkálatok 2021 tavaszán 
kezdődtek el. A projektkezdéshez ha-
sonlóan a további építkezés is gördülé-
kenyen zajlik, jó együttműködést tud-
tunk kialakítani a csatlakozó magyar és  

Az Ipoly folyón jelenleg két hidat épít a Colas Közlekedésépítő.  
Az építkezések sajátossága, hogy két ország összeköttetése lévén 
minden kooperáció és dokumentálás két nyelven zajlik a megrende-
lőkkel, ami kihívás más projektekhez képest. 

IPOLY-HIDAK  
A COLAS KIVITELEZÉSÉBEN 

Az egyik híd Ipolydamásdot és Helembát, 
a másik Drégelypalánkot és Ipolyhídvéget 
(Ipel’ske Predmostie) köti majd össze. 
A két projekt közös jellemzője, hogy a ma-
gyar–szlovák határon átívelő szerkezetről 
van szó, és hogy mindkettő a nemzetközi 
Interreg projekt keretében valósul meg.
Mind a két hídra régóta várnak a környék-
beliek, hiszen a folyó mindkét partján 
élnek rég elszakított családok, barátok, 
akik a látogatásokat eddig csak úgy tud-
ták megoldani, hogy több tíz kilométert 
autóztak a legközelebbi határátkelőig. 
Az ipolydamásdi híd az autós átkelési 
lehetőségen felül rendelkezik egy 2x1 
sávos bicikliúttal is, amely - a csatlakozó 

2008 óta az dolgozom a Colas magyarorszá-
gi cégcsoportjánál, jelenleg építésvezetőként 
a Colas Közlekedésépítő csapatában. Büszke va-
gyok arra, hogy a projektek során kitűzött feladato-
kat sikerült a tervezett határidőre teljesíteni. Ebben 
a projektben az igazi kihívást az Ipoly folyó vízszintin-
gadozása és a beszűkült munkaterület okozta, amit  
a helyszínen a társcégekkel együttműködve sike-
rült kisebb-nagyobb nehézségek árán áthidalni. 

KISS JÁNOS

építésvezető
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szlovák utakat építő Colas-testvércégek-
kel. Jelenleg a híd az öntött aszfalt szint-
jéig van készen, erre fog rákerülni a kötő 
és a kopó aszfaltréteg, amint a csatlako-
zó utak is elérik ezt a készültségi szintet.  
A tervezett augusztusi próbaterhelés 
még a nagy mérföldkő, ezután – az ap-
róbb befejező munkákat követően – a híd 
készen fog állni az idei átadásra. 
A híd maga egy öszvérszerkezet két kar-
csú acél főtartóval, mely átíveli a folyót 
egy vasbeton pályalemezzel. Különleges-
sége a már említett kiemelt kerékpárút.  

szöveg: Oláh Péter
fotó: Erdei Mihály/magyarepitok.hu, Colas

PAPP BRIGITTA 

munkahelyi mérnök 

Lassan három éve dolgozom a Colasnál, mint munkahelyi mérnök. A legnagyobb kihívást 
a projekt kétnyelvűsége jelenti számomra, az, hogy minden dokumentáció pontosan, 
időben meglegyen olyan nyelven, amit mindkét megrendelő ért.  A legbüszkébb pedig  
a kollégáimra vagyok, akik minden akadályt képesek megugrani, gördüljön bármilyen is 
az útjukba. 

MAKRAI ROLAND 

építésvezető

Több mint húsz éve dolgozom a Colas cégcsoportnál. Ismételten részese lehetek egy külön-
leges, egyedi híd építésének, mely két országot köt össze: Magyarországot Szlovákiával, egy 
gyönyörű tájvédelmi terület közepén, a hektikus vízállású Ipoly főlőtt. Nagy kihívás megfelelni 
a két ország különböző műszaki előírásainak, továbbá a híd megépítése sem egyszerű két 
különböző országban, kétnyelvű dokumentálással, különböző megrendelői és hatósági elő-
írásokkal.

Főbb mennyiségek:
IPOLYDAMÁSD- HELEMBA

FŐTARTÓ

147 t

CÖLÖPÖK

220 m

TÁMASZKÖZ

56,4 m

HÍD FELÜLETE

870 m2
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A DRÉGELYPALÁNKI HÍD

A drégelypalánki hídprojekt szerződését 
2021 júliusának végén írtuk alá. Ezután 
elkezdődtek az előkészítési munkála-
tok, amelyek során fény derült arra, hogy  
a tervezett új híd helyén a felső humusz-
réteg alatt még ott vannak a régi kőhíd 
maradványai, amelyeket a terveken és 
a pályázat kiírás során nem tüntettek fel. 
Így prioritássá vált ezeknek a maradvá-
nyoknak a feltárása – a megrendelők és  
a mi részünkről is –, valamint az új műsza-
ki megoldásokon való ötletelés. Ugyanis  
a feltárómunkák során az is kiderült, hogy 
a régi kőhíd pillérjei megközelítőleg 7 m 
mélységig húzódnak a föld alatt, az alap-
rajz tekintetében ütköztek a tervezett új 
híd cölöpjeivel. Az általunk javasolt megol-
dást végül a megrendelők elfogadták, és 
a tervező módosította a híd alapozását: a 
cölöpök új tervezett helye a régi pillérek 
köré került. A jóváhagyott új tervek alap-
ján történt meg a cölöpözés 2022 áprili-
sának végén. A gyors reakciónknak és a 
képzett, tettre kész szakembergárdánk-
nak hála az ütemterv még a módosítások  

Tizenhat éve dolgozom a Colasnál. Szerencsésnek 
érezem magam azért, hogy a Colasnál töltött éveim 
során mindig különleges projektek megvalósításá-
ban vettem részt, és ez így van most is, az Ipoly-hidak 
esetében. Sokszor nem egyszerű az Ipoly szeszélyei 
dacára építeni hidat, továbbá megfelelni a szlovák és  
a magyar megrendelők elvárásainak. De a nehézsége-
kért egyértelműen kárpótol a csodálatos Ipoly-vidék. 

2019 májusától dolgozom technológusként a Colas Köz-
lekedésépítőnél. Az Ipoly-hidakkal kapcsolatosan szá-
momra a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy a magyar 
előírásokon kívül a szlovákoknak is meg kell feleltetni  
a kivitelezett munka minőségét. Ugyanakkor az eljárások 
megismerése tovább bővíti a szakmai tapasztalataimat.

Tizennégy éve dolgozom a Colas cégcsoportnál. Jelenleg 
műszaki asszisztensi pozícióban segítem a projekteket  
a havi aktualizált dokumentációk elkészítésével és egyéb 
adminisztratív feladatok ellátásával. A legnagyobb ki-
hívást, mint minden NIF-es projekt kapcsán, a hó végi 
dokumentációk előállításának szűkös határideje jelenti.

POSZRONYA DÓRA

vállalkozásvezető

DARVAS GERGELY 

 technológus

SZABÓ ÁKOS 

műszaki asszisztens

Főbb mennyiségek:
DRÉGELYPALÁNK- IPOLYHÍDVÉG

ACÉLANYAG

180 t

CÖLÖPÖK

384 m

ACÉL SZERKEZET 
MÁZOLÁSA

333 m2

HÍD FELÜLETE

730 m2

TÁMASZKÖZ

50,0 m



35

BRIDGES ABOVE THE IPOLY, MADE BY COLAS

  Colas Közlekedésépítő is currently building two 
bridges over the Ipoly river that forms a natural border 
between Hungary and Slovakia. As a peculiarity due to 
the shared nature of the investments, all cooperation and 
documentation submitted to the client must be bilingual, 
which is an unusual challenge in contrast with other jobs. 
One of the structures will link Ipolydamásd and Chľaba, 
while the other will connect Drégelypalánk with Ipel’ske 
Predmostie. In both cases, the cross-border bridges are 
being constructed under international Interreg projects.
With lots of families and friends separated by the border, 
locals on both sides of the river have been waiting for the 
bridges for a long time. Until now, visiting loved ones on the 
other side required people to drive tens of kilometres to the 
closest crossing point. In addition, the bridge at Ipolydamásd 
will also lead a 2x1-lane bike path over the river, which will 
link up to the network of scenic bicycle routes in Hungary’s 
Dunakanyar region.
While everything has been running smoothly at 
Ipolydamásd since the commencement of works in the 
spring of 2021, we have hit some bumps at Drégelypalánk. 
As it turned out, parts of an old bridge were still hidden under 
the soil, not indicated on the designs or any other document. 
Going down to a depth of nearly 7 m, the ruins rendered 
piling works impossible. We had to react quickly, and the 
client ultimately accepted our proposal, allowing works to go 
ahead with a re-designed foundation layout.
Despite the initial surprises, progress is right on track, and 
we are set to hand over both cross-border bridges on time. 

ellenére sem került veszélybe, az építkezés 
a tervezett ütemben folytatódhat. Jelenleg  
a cölöpösszefogók épülnek először a ma-
gyar, utána pedig a szlovák oldalon, majd 
ezután a hídfők és a felszerkezet. A befeje-
zésre várhatóan 2023 őszén kerül sor.
Ennek a hídnak a szerkezete a külső 
szemlélődő számára látványosabb, mint 
az ipolydamásdi hídé, ugyanis ez egy al-
sópályás ívhíd, ahol a két ívtartó három-
szögszelvényű. Az ívtartó függesztőrúdjai 
hálós rendszerűek, ami szintén hozzáad 
a látványhoz, és a kivitelezést tekintve 
is más kihívások elé állít, mint a másik  
Ipoly-híd. A pályalemez az ipolydamásdihoz 
hasonlóan vasbeton szerkezetű. Ezen  
a hídon a gépjárművek mellett a gyalogo-
soknak jut a főszerep, külön gyalogos jár-
dát fogunk átvezetni. 
A kezdeti nehézségek ellenére mindent 
megteszünk, és reméljük, hogy sike-
rül továbbra is gördülékenyen folytatni 
a híd kivitelezését, hasonlóan az első  
Ipoly-hidunkhoz. 

Ďakujem veľmi pekne! vagyis: Köszönjük 
szépen! 

2004 óta foglalkozom hídépítéssel. Szeged közelé-
ben az M5 autópálya hidjai jelentették – akkor még 
Alterraként – az első hídépítési feladataimat. Azt 
követően számos autópályához kötődő hídépítésben 
vettem részt. Legnagyobb ezek közül a Sió-csatorna 
öszvér hídja volt. Később pedig abban a szerencsés 
helyzetben voltam, hogy a hódmezővásárhelyi pro-
jekten irányíthattam a körhíd építését. Az Ipoly-hidak 
építésénél a folyóhoz és annak határ menti voltához 
kapcsolódó szakmai kihívásokon túl külön szeren-
csének tekintem, hogy az érintett településeken  
a felvidéki magyarsággal is szorosabb kapcsolatba 
kerültünk.

OLÁH PÉTER

területi főmérnök
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hídfelújítást, hiszen ekkor vehette kez-
detét a meglévő híd bontása. Még a pro-
vizórium építése előtt ellenőrzésképpen 
fúrt mintákat vettünk az eredeti terv 
szerint megmaradó pillérből és hídfőből. 
A laborvizsgálatok azonban olyan mér-
tékű szerkezetibeton-romlást mutattak, 
hogy ezeknek a részeknek is búcsút kel-
lett intenünk, a teljes hidat el kellett bon-
tani a cölöpösszefogó szintig. A bontás 
és később az építés is így jóval nagyobb 
léptékű lett, mint azt a tender időszaká-
ban tervezték.
A bontást kétféle technológiával oldot-
tuk meg: a támaszok, illetve a két szélső 
támaszköz munkálatait hagyományos 
gépi törőfejjel végeztük, a középső tá-
maszt pedig – a folyómeder és a benne 
lévő élővilág védelmében – gyémántkö-
teles vágással daruzható nagyságokra 
szeleteltük fel, majd darabokban emel-
tük ki a folyó feletti útpályát. 
Júliusban a bontás utáni első építési 
fázisban tartottunk: a betonacél-sze-
relés előrehaladásának függvényében 
a felmenő szerkezetek egymás utáni 
betonozásánál. Ezt követően állványoz-
zuk alá a felszerkezet betonozását tartó 
zsaluzatot, majd ütemezésünk szerint az 
előkészítő munkákat követően augusz-
tus végén történik meg a pályalemez 
betonozása. Ha az időjárás is segít, az 
év végére átengedhetjük a forgalmat az 
új hídon. 
A projekt kihívását az elhúzódó kezdés, 
az említett többletbontás és -építés mi-
att a költségek növekedésének kezelé-
se, illetve a többlet- munkafolyamatok 
miatt megrövidült átfutási idő jelenti. 

szöveg: Fodor Tamás
fotó: Dernovics Tamás/magyarepitok.hu

A 27-es számú főút Szendrőládon keresztezi a Bódvát. A tervezett híd-
felújítás projektjére 2019 nyarán pályáztunk az Egomax Kft.-vel közösen. 
A 2020. januári szerződéskötés a megrendelővel azonban feltételes volt, 
mert a forrás akkor még nem állt rendelkezésre a munka megkezdéséhez.

A Szendrőládi Bódva-híd projekthez  
a „rendelkezésre álló pénzforrás” 2021. 
május végén gyűlt össze, a tényleges 
munka 2021 őszén kezdődhetett el,  

a megrendelő által biztosítandó terület 
megszerzését és a hatósági engedélyek 
beszerzését követően. 
2021–22 telén a felújítandó híd alapo-
zását tudtuk elvégezni. Nagy átmérőjű, 
2,2 méteres vibrált köpenycsöves kút-
alapokat készítettünk, melyeket a talaj 
mészkőrétegződéséig juttattunk le. Az 
alapozást még a forgalom zavarása nél-
kül tudtuk elvégezni. 
A projekt során kihívást jelentett, 
hogy a folyón átmenő forgalmat az 
építkezés alatt is biztosítani kellett, 
ezért kora tavasszal megépítettük az 
acélprovizóriumot – egy rácsos szerke-
zetű ideiglenes hidat – a rávezető út-
szakaszokkal. A hatósági engedélyeken 
átverekedve az ideiglenes hídon április-
ban indulhatott el a forgalom. Tulajdon-
képpen innen számíthatjuk a tényleges  

KARASZ ISTVÁN 

munkahelyi mérnök

2020 januárjában kezdtem a pályafutásomat a Colasnál, 
az M30-as autópálya Halmaj és Szikszó közötti szaka-
szán, aminek során a hídépítésben szereztem gyakorla-
tot. Jelen projektünkben a legnagyobb kihívást a területi 
adottságok és a teljes monolit szerkezet jelenthetik, de 
nem kérdés, hogy kollégáinkkal és konzorciumi partne-
rünkkel meg tudjuk majd oldani.

A SZENDROLÁDI  
BÓDVA-HÍD
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BRIDGE RENOVATION AT SZENDRŐLÁD

   Road 27 in north-eastern Hungary 
crosses the Bódva River at the village of 
Szendrőlád. We submitted our joint bid 
for the planned renovation project with 
EGOMAX Kft. in the summer of 2019. 
Nevertheless, the contract signed in 
January 2020 was only conditional, due to 
lack of funding.
The required financial sources finally 
became available in late May 2021, and 
after obtaining the required permits from 
the authorities, we deployed to the site in 
autumn that same year. 
The winter of 2021-22 was just enough 
to carry out foundation works without 
obstructing traffic on the bridge. This was 
key, as blocking the busy road was out of 
the question. To overcome this problem, we 
went on to install a temporary steel truss 
bridge in the early spring – at which point the 
actual renovations could go ahead. 
Unfortunately, lab tests on samples from 
the piers and abutments made it clear that 
the old concrete had to be removed down 
to pile-cap level. Therefore, the amount of 
demolition and construction works grew 
significantly compared to the original plans. 
While other parts were demolished with 
conventional methods, we had to find an 
alternative solution in terms of providing 
intermediate support to protect the riverbed 
and its wildlife. After considering our options, 
we decided to cut the concrete into larger 
blocks, and to then lift them out with cranes. 
Having completed demolition works, we 
are already in the first construction phase 

– more specifically, the gradual concreting 
of supports. We will then assemble the 
formworks for the superstructure. If the 
weather cooperates, traffic will be re-routed 
to the new bridge by the end of 2022. 

DOBÓ GÁBOR 

munkahelyi mérnök

2017 márciusa óta dolgozom a Colas Közlekedésépítőnél építésvezető mun-
kakörben. Jelenleg az egyik fő feladatunk a szendrőládi Bódva-híd építésének 
szervezése, melynek során megismerhetünk olyan speciális technológiákat, 
mint az acélrácsos szerkezetű provizórium építése és betolása, a gyémántkö-
teles vágással történő betonbontás, illetve a monolit beton pályalemez épí-
tésének fortélyai. A korábbi tapasztalatoktól eltérően a projektnek köszön-
hetően betekintést nyerhetünk az útépítés részleteibe is a provizórium, majd  
a végleges híd forgalomba helyezése során.

FODOR TAMÁS

hídépítési főmérnök 

Mondhatni, az idén nagykorú lettem, 18 éve 
vagyok a cégcsoportnál. Az M5-ös autópálya 
építésénél kapcsolódtam be az akkor az Alterrá-
ban szerveződött hídépítési részleghez. Jelenleg 
hídépítési főmérnökként dolgozom az ország 
keleti régiójában. Kitartó kollégáim segítségével 
itt evezünk és próbálunk fennmaradni a szak-
maiság Titanicjából az évek során lélekvesztővé 
változott és egyre tornyosuló informatikai-gazda-
sági és adminisztrációs tenger hullámain.
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Tárcsával, kombinátorral vagy bármilyen 
keverő hatású munkagéppel bedolgoz-
ható a talaj 15–20 centiméteres rétegé-
ig. A várható eredmények közé tartozik  
a 8–10%-os termésnövekedés és az 5–8 
év tartamhatás is.

Újabb használati területek
Jó tulajdonságaira az állattartók is felfi-
gyeltek.
Az almozás során riolittufát szórnak a pa-
dozatra, amely felszívja a hígtrágyalevet, 
és a trágyával keveredve segíti annak ko-
rábbi érését, így egy menetben kiszórha-
tó. Az idén már 300 tonna körüli az ilyen 
célra felhasznált mennyiség.
A nagyvárosokban egyre több lakópark 
épül, ahol szintén megállja a helyét mint 
zöldtető termesztőközeg-keverék.
Szívesen használják a riolittufát jó 
beltartalmi értékeire és vízmegkötő tu-
lajdonságára tekintettel is, ami egyes 
helyeken a víz elvezetésére használt 
drénlemez beépítését is szükségtelenné 
teheti. A mennyiséget illetően a tavalyi 
4000 tonnás értékesítésünknek több 
mint a felét már májusban elértük.
Felhasználási területei közé tartozik  
a földkeverékgyártás is. Ennek a szektor-
nak a múlt évben 1800 tonnát értékesí-
tettünk, de idén is meghaladtuk már az 
500 tonnás mennyiséget.
Az építési célra használt riolittufa meny-
nyisége szintén növekedést mutat,  

A bodrogkeresztúri riolittufát a Colas Északkő bodrogkeresztúri üze-
mében külszíni bányászattal termelik ki. Az így keletkezett különbö-
ző szemcseméretű riolittufának számos felhasználási területe léte-
zik, hiszen jó hőszigetelő, és javítja a talajminőséget is. 

A riolittufa a vulkanikus tevékenységek 
következtében lehulló hamu megszilár-
dulásával kialakult kőzet, amely magá-
ba zárta a környezetében lévő mikro- és 
makroelemeket. Kialakulási körülménye-
inek hatására előnyös szerkezettel ren-
delkezik.
A kitermelés első lépése a robbantás, 
ezután a keletkezett halmazt töréssel 
kisebb darabokká alakítják, végül osztá-
lyozzák a végleges frakcióra.
Felhasználási területei közé tartozik az 
építőipar, illetve a mezőgazdaság több 
ága is.

Riolittufa az építőiparban
Az építőipari felhasználást tekintve  
a riolittufát előszeretettel alkalmazzák 
feltöltéshez, házak és pincék falazatá-
ban, lábazatok kialakításánál vagy akár 
kerítések építésénél. Előbbieknél a jó hő-
szigetelő képessége sem elhanyagolható.

Mezőgazdasági felhasználása
A riolittufa karrierjének kezdeteihez 
vissza kell mennünk egészen 1993-ig, 
amikor is a riolittufa engedélyt kapott  
a Földművelésügyi Minisztériumtól üveg- 
és fóliasátorban történő hajtatáshoz, 
szántóföldi és kertészeti kultúrákhoz, ül-
tetvényekhez, gyepekhez, szőlő- és fais-
kolákhoz, továbbá termesztőközegekhez 
való alkalmazásra. Biogazdálkodásban 
is használható, NÉBIH- és Biokultúra- 

engedéllyel rendelkező ásványi anyag. 
Ezt egy hosszú vizsgálat előzte meg, 
amely 1986-ban kezdődött dr. Köhler 
Mihály vezetésével, akinek vitathatatlan 
érdemei vannak a riolittufa-kutatásban. 
Napjainkban a mezőgazdasági területek 
nagy része küzd valamilyen problémával 
(rossz vízgazdálkodás, savanyú kémha-
tás, elemhiány, kötöttség), amelyekre 
természetes megoldást kínál a riolittufa.
Szerkezetéből adódóan javítja a talaj 
pórustérfogatát, ami segíti a kötött tala-
jok levegőtlenségének megszüntetését.  
A levegősebb talajokban javul a talajélet, 
illetve csökkenthető a talajművelés vonó-
erő-szükséglete.
Vízmegkötő képessége révén – amely 
térfogattömegéhez képest 20-25% – op-
timalizálja a talaj vízgazdálkodását, eny-
híti a belvizes és az aszályos időszakok 
káros hatásait. 
A benne található elemek gazdagítják  
a talaj elemtartalmát, illetve ioncserélő 
képessége segít a megfelelő kémhatás 
kialakításában.
Szerencsés módon egyre több termelő 
figyelmét kelti fel a természetes talajja-
vítás lehetősége, amit mi sem bizonyít 
jobban, mint hogy a tavalyi évben me-
zőgazdasági célra kiszállított riolittufa 
mennyiségét (1000 tonna) már idén má-
jusban megdupláztuk (2000 tonna).
Kiszórása egyszerű, műtrágya- és szer-
vestrágya-szóróval egyaránt történhet. 

A BODROGKERESZTÚRI
RIOLITTUFA
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kiszórt szuszpenzió hordozóanyagaként 
alkalmaztuk.
Ismét felmerült a hazai és a régiós or-
szágok kerámiagyártóinak riolittufával 
kapcsolatos igénye is, mivel használatá-
val előnyösen kiváltható az agyag 30%-a, 
aminek révén csökkenhet az égetési hő-
mérséklet, és javul a termékeik beépít-
hetősége. 
Jövőbeni céljaink közé tartozik, hogy  
a nitrogénpótlás is megoldható legyen 
természetes módon riolittufával. Az 
ehhez szükséges kísérletek már elkez-
dődtek, de számos más területen is fo-
lyamatban vannak a riolittufa sokoldalú 
felhasználhatóságát igazoló vizsgálatok.
Addig is részt veszünk minden olyan 
szakmai rendezvényen, ahol megismer-
tethetjük a riolittufát leendő partnere-
inkkel.

májusra megközelítette a 7000 tonnát.
A múlt évben a lakossági felhasználók 
felé fordítottuk a figyelmünket, és három 
új, zsákos kiszerelésű terméket vezet-
tünk be (Absorb+, Melior+, Decor+).
A 10 kilogrammos termékek a füvesítés, 
virágültetés, talajjavítás mellett dekorá-
ciós célra is használhatók. E termékek 
több más csatorna mellett az új fejleszté-
sű webshopunkban is elérhetők lesznek.
Folyamatosan új felhasználási lehetősé-
geket kerestünk, és jelenleg is több fej-
lesztést, kutatást végzünk.
Említésre méltó a lakossági szennyvíz-
iszap és szerveshulladék-komposzt riolit-
tufával való kezelése, amelyben biztató 
eredményeket értünk el a standard kom-
posztálási eljáráshoz képest.
A riolittufa eredményesnek bizonyult  
a szúnyogirtásban is, ahol a drónok által 

THE GROWING POPULARITY 
OF RHYOLITE TUFF

   Using open-cast mining techniques, 
Colas Északkő extracts rhyolite tuff from 
the Bodrogkeresztúr quarry. With several 
beneficial properties, including its capability 
to improve soil quality and serve as heat 
insulation, the end-product is suitable for a 
multitude of applications. 
In essence, rhyolite tuff is a type of rock made 
of volcanic ash ejected during a volcanic 
eruption that captures micro- and macro-
elements from its local environment. The 
circumstances of its formation at the quarry 
site here produce a uniquely favourable 
material structure. 
Beyond its more conventional uses in 
the construction sector and agriculture, 
the material has been steadily gaining 
prominence in other fields as well.
For instance, rhyolite tuff is ideal as a growing 
medium for green roofs, which are rocketing 
in popularity for use at apartment complexes 
and other urban buildings. In some cases, 
the application of tuff may even render 
the installation of a drainage membrane 
unnecessary. After selling 4,000 tonnes last 
year for similar applications, we reached 50% 
of this quantity already by May 2022.
On a related note, the manufacturing of 
potting soil is also a significant market for 
rhyolite tuff, with 1,800 tonnes sold last year. 
We have already sold more than 500 tonnes 
in 2022.
In 2021, we also started focussing on retail 
clients with the introduction of three products 
(Absorb+, Melior+, Decor+), which are sold in 
10-kg sacks and are also available through 
our online store. Beyond grassing, potting 
and soil improvement, the new products are 
excellent for decorative purposes.
Meanwhile, we are exploring other potential 
uses and pursuing multiple research and 
development projects. For the time being, 
we are taking Bodrogkeresztúr rhyolite tuff 
to trade fairs and other events to familiarise 
potential clients with its wide range of 
advantages.

szöveg: Podráczki Károly
fotó: Podráczki Károly

A BENNE TALÁLHATÓ 
ELEMEK GAZDAGÍTJÁK 
A TALAJ ELEMTAR-
TALMÁT, ILLETVE ION-
CSERÉLŐ KÉPESSÉGE 
SEGÍT A MEGFELELŐ 
KÉMHATÁS KIALAKÍTÁ-
SÁBAN. 
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Dr. Lovas Tamás, a BME egyetemi docense, az építőmérnöki alapszak 
Építményinformációs modellezés és menedzsment specializációfele-
lőse mutatja be az építőmérnöki kar BIM-képzéseit.

MINDEN, AMIT A 
BIM-SZAKEMBEREK 
KÉPZÉSÉRŐL 
TUDNI ÉRDEMES

Hogyan épül fel a képzés?

A BME Építőmérnöki Karán az építőmérnöki alapképzési szakon 2020 óta fut 
az Építményinformációs modellezés és menedzsment specializáció, a BSc-
hallgatók a 6. szemeszterüktől hallgathatnak BIM-es tárgyakat, a 8. szemesz-
terben szakdolgozatukat is BIM-es témában írják. 

Hogyan válhat valaki BIM-szakemberré?

BIM-szakemberek az építőipar számos területén dolgoznak, alapvégzettségük szerint lehetnek építész-
mérnökök, építőmérnökök, gépészmérnökök, villamosmérnökök, de egyéb műszaki-informatikai alapkép-
zettséggel is lehet BIM-képzést végezni. Korábban jellemzően csak céges tanfolyamokon és autodidakta 
módon sajátíthatták el a BIM-kompetenciákat, de az utóbbi években a BME és a PTE felsőoktatási kép-
zésein is képeznek ilyen szakembereket. Az egyetemek BIM-képzései építhetnek a szilárd mérnöki kép-
zési alapokra, függetlenek a kereskedelmi eszközöktől és rendszerektől, ugyanakkor könnyen ötvözhetik 
a képzésben az ipari partnerek tapasztalatait. A BIM-területen a specializált alap- vagy mesterképzést, 
vagy akár a szakmérnöki képzést elvégzők átfogó tudással és alapkompetenciákkal rendelkeznek a BIM-
folyamatokról, melyeket a saját szakterületükön tovább mélyítve válhatnak BIM-szakemberekké.

„ 2021-BEN INDÍTOTTUK ELŐSZÖR A KÉTSZEMESZTERES BIM-
SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKUNKAT, EDDIG 
55 HALLGATÓ KEZDTE MEG A KÉPZÉST, S 2022 ŐSZÉN 30 FŐVEL 
INDUL A 3. ÉVFOLYAM.”

szöveg: Dr. Lovas Tamás, Kathy Dávid
fotó: Getty Images
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A BIM oktatása kapcsán mik a jövőbeli terveik? Mit szeretnének elérni 
a területen az oktatás szintjén?

Továbbra is arra törekszünk, hogy a hallgatóink a legjobb szakemberektől tanulhassanak, meg-
ismerhessék a nemzetközi szinten legfejlettebb munkafolyamatokat és technológiákat, ugyan-
akkor átfogó ismereteket kapjanak a hazai BIM-tevékenységekről. Az elméleti háttér oktatása 
mellett szélesíteni kívánjuk a kivitelezési és üzemeltetési BIM-megoldások oktatását. Az út-, a 
vasút- és a közműépítés területén igyekszünk a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő ismerete-
ket oktatni; a magasépítési területétől eltérő szabályozási környezet és a kevesebb nemzetközi 
és hazai tapasztalat miatt itt sokkal nagyobb kihívásokkal szembesülünk.

Mi a képzés története, eddig elért eredményei?

A BME Építőmérnöki Karán az Építményinformációs modellezés és menedzsment specializáció 2020 ta-
vaszán indult, az első két évben 10-15 hallgató választotta ezt a specializációt, 2022 tavaszán azonban 
már több mint 20 fő gondolta úgy, hogy a BIM területén szeretne elmélyült ismereteket szerezni. A kar épít-
ményinformatikai mérnök MSc-szakán 2022 őszén indul a képzés, várhatóan 20 fővel. Érdekessége, hogy 
csak angol nyelven fut, körülbelül fele-fele arányban külföldi és magyar hallgatókkal. A képzésben kiemelt 
szerepe lesz a projektfeladatoknak, a csapatmunkának, a tapasztalati tanulásnak. A tematika túlmutat a 
BIM-en, fejlesztési kompetenciákkal rendelkező építőipari szakemberek képzése a cél. A BIM-szakmérnök 
szakirányú továbbképzési szak 2021 tavaszán indult a BME-n és a PTE-n. Legnagyobb arányban gyakorló 
építőmérnökök, építészmérnökök és gépészmérnökök vesznek részt a két féléves képzésen, a BME-n 
2022 őszén kezd a 3. évfolyam, várhatóan 30 fővel. A BME Építőmérnöki Kar képzéseinek sajátja, hogy 
nemcsak a magasépítésre, hanem az infrastruktúra-építésre is fókuszálnak.

Milyen szakmai kapcsolatai van-
nak a területen az egyetemnek?

A BME Építőmérnöki Kar minden képzé-
sének hagyományosan markáns ipari 
kapcsolódásai vannak, a BIM-képzések 
azonban ebben különösen erősek. A BIM 
területén leginkább innovatív, előremu-
tató és nagy tapasztalattal rendelkező 
cégek és szakmai szervezetek vesz-
nek részt a képzésekben (a szakmér-
nöki képzés első félévében a tanórák  
20 százalékát részben vagy egészben 
ipari partnereink tartják). A partnerek 
számos módon vehetnek részt a kép-
zésben: vendégelőadásokat tartanak, 
szakmai gyakorlóhelyként fogadják  
a hallgatóinkat, infrastrukturális fejlesz-
tésekben vesznek részt, helyszíni láto-
gatásokat, bemutatókat szerveznek. 
Alap- és mesterképzéseinken kooperatív 
képzés keretében lehetőség van a mun-
kahelyen szerzett kompetenciák elismer-
tetésére.
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COLAS TO EXPAND BIM TEAM 

  Building Information Modelling (BIM) 
is gaining in prominence, and Hungarian 
institutes – including the Budapest University 
of Technology and the University of Pécs – 
are offering postgraduate courses aimed at 
training BIM experts. 
The Hungarian Colas Group has been actively 
developing its BIM competence for over two 
years. The next stage of the process will 
see the introduction of the ‘Connected BIM’ 
application, a state-of-the-art system for 
supporting construction works based on BIM. 
In line with this goal, Colas is also recruiting 
new members for its BIM team.
In essence, BIM relies on information 
gathered by employees and IoT (Internet 
of Things) tools. While ‘conventional’ BIM-
processes involve model-based work, 

‘Connected BIM’ technology establishes a 
two-way connection between the job site 
and data stored in the BIM system (such 
as drawings, models, photographs and 
other types of information). As a result, the 
collected data can then be automated. 
Another key advantage is that information 
from the site can be used to support decision-
making. 
The first step in becoming a BIM expert is 
to master the use of dedicated modelling 
software. Making the most effective use 
of the software requires an optimal data 
structure and a high level of accuracy. 
Colas makes use of both highly innovative 
and more standard tools. These include 
drones and digital interfaces for calculating 
material quantities, augmented reality (AR) 
for handling models and designs, and virtual 
reality (VR) for running safety simulations and 
emergency scenarios.
Candidates who apply to be a member of 
Colas’ BIM team are required to attend a 
relevant specialisation course on offer from 
select universities. This establishes the 
framework, while Colas provides employees 
with an opportunity to pick up practical 
skills and broaden their knowledge. Colas Út, 
Alterra, Közlekedésépítő and Északkő are all 
welcoming applications.

BELSŐ KARRIERÚT: A BIM 

A Colas Magyarország több mint két 
éve foglalkozik aktívan a BIM terü-
letével. Hamarosan bevezethetjük  
a Connected BIM alkalmazást – mely  
a jelenleg elérhető legfejlettebb BIM 
alapú kivitelezéstámogatási rendszer –, 
ezért a BIM- csapatot is bővíteni szeret-
nénk. 

Mit jelent a BIM, és 
miért fontos?

A BIM a Building Information Modeling 
angol kifejezésből képzett mozaikszó. 
Egy olyan forradalmi technológiát jelöl, 
amely az építési-tervezési folyamatok szi-
mulálásához és optimalizálásához átfogó 
digitális modelleket használ.
A BIM-rendszer a munkavállalók által 
gyűjtött információkra és az IoT (internet-
alapon kommunikálni képes) eszközökre 
is támaszkodik. Míg a „hagyományos” 
BIM alapú folyamatok esetén model-
lek alapján történik a kivitelezés, addig  
a Connected BIM technológia kétirányú 
kapcsolatot létesít az építési helyszín 
és a BIM-rendszerben tárolt adatok (ter-
vek, modellek, fotók, egyéb információk) 
között. Tehát ez azt eredményezi, hogy  
a helyszínről folyamatosan gyűjtött ada-
tok felhasználása is automatizálhatóvá 
válik. Így például a modellekhez kap-
csolt ütemterv előrehaladását élőben 
tudjuk monitorozni. Látjuk, hogy egy 
földműréteg építése vagy egy bevágás ki-
termelése az adott pillanatban mekkora 
százalékban valósult meg – mindehhez  
a bemenő adatokat a földmunkagépeken 
elhelyezett szenzorok biztosítják. 
A helyszínről gyűjtött rengeteg adatot 
akár döntéselőkészítési információként 
is hasznosítani lehet (amennyiben az 
döntéshozóknak adjuk át az adatokat). 

Milyen munkát végzünk 
a BIM-csapatban? 

Ahhoz, hogy valaki BIM-szakemberré 
váljon, az első lépés, hogy elsajátítja  
a modellezési célszoftverek használa-
tát, mivel a modell alapú építkezések 
legfontosabb kiindulópontja a meg-
felelő modell: nagy pontossággal és  

megfelelő adatszerkezetben kell létre-
hozni annak érdekében, hogy az ezek-
ből kinyert adatok minél hatékonyabban 
szolgálják a későbbi felhasználásukat. 
Miután egy modell elkészült, már a ten-
derfázisban részt vevő csapatok és a 
kivitelezés támogatására is használhat-
juk, vagy akár az ajánlattételi fázisban a 
méret-mennyiség ellenőrzésére. Kivite-
lezésnél számos felhasználási területet 
érint a BIM – az említett Connected BIM 
rendszeren keresztül –, például folyama-
tos mennyiségi és minőségi ellenőrzésre, 
az automata eszközök irányítására és 
részadatok kinyerésére egyaránt alkal-
mas. Különböző célfelhasználás szerint 
akár finisher- és marásvezérlésre, doku-
mentációk átadására és még rengeteg 
mindenre. 
Úttörő és általános eszközöket egyaránt 
használunk. Dróntechnológiát, digitális 
felületeket az anyagmennyiség-számítás-
hoz, AR (kiterjesztett valóság) technológi-
ával dolgozunk a modelleken és terveken, 
a VR (virtuális valóság) használatával 
munkavédelmi szimulációkat (forgalom 
melletti munkavégzés) és vészhelyzeti ru-
tint futtatunk (keverőtelepi vészhelyzet).
A BIM-technológiával különféle számító-
gépek (PC, finishervezérlő, drón) számá-
ra értelmezhető adatokat (információt) 
hozunk létre; ezek pontszerű (1D), vo-
nalszerű (2D), felület- (3D) és objektum-  
(3-4-5D) jellegűek is lehetnek. Figyelni 
kell az adatok optimális előállítására és 
kezelésére (M mint management), hiszen 
az informatikai rendszereknek is van 
határa, vagyis van olyan adatmennyiség, 
amit már nem tudnak kezelni. 

Kiket várunk a BIM-csapatba? 

Egy speciális egyetemi BIM-specializáció 
elvégzése után lehet a Colas Magyaror-
szág BIM-csapatához csatlakozni (a kép-
zés részleteiről szóló cikk a 38. oldalon 
olvasható). 
A képzés kitűnő keretet biztosít a szak-
emberré váláshoz, a valós tapasztalat 
megszerzését pedig az újdonságokra 
nyitottan reagáló BIM-csapat biztosítja. 
Négy célterületre lehet érkezni: a Colas 
Úthoz, az Alterrához, a Közlekedésépítő-
höz, valamint az Északkőhöz. Utóbbi terü-
leten bányafelmérésekben segédkezünk.
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Az agilitás, értékvezéreltség, inspirálás, 
együttműködés és megbecsülés egy-
velege az, amire minden szervezetnek 
szüksége van. Ezen értékek alapján vá-
lasztottuk ki a 2021-es év vezetőit. 

Az ő kiemelkedő képességük, hogy meg-
változott körülmények között is képesek 
csúcsteljesítményre sarkallni a csapatukat. 
Mert azt nem feledhetjük, hogy egy veze-
tő mögött egy csapat van. A vezető értékét 
éppen ezért csapatának a nagyszerűsége 
mutatja meg. De hogyan is lehet mindezt 
mérni? Erre ad választ az Albert Einstein-
től származó idézet: „Nem minden meg-
számlálható dolog értékes, és nem minden 
megszámlálható, ami értékes.” Rendben, 
de akkor mégis miből tudjuk, hogy jó veze-
tő-e valaki? Megközelíthetjük úgy, hogy a 
jó vezető mellett boldog és elégedett mun-
katársak állnak. Nem segít ez sem, ugye? 
Mert az elégedettség és a boldogság vajon 
hogyan mérhető? Azt tartják, hogy a boldog 
és elégedett munkatársakra kimagasló tel-
jesítmény és igényes munkavégzés jellem-
ző. Azt hiszem, abban már egyetérthetünk, 
hogy a cégcsoportunkat leíró jelzők között 
mind a kimagasló teljesítménnyel, mind az 
igényes munkavégzéssel találkozhatunk. 
Ebből pedig bátran következtethetünk arra, 
hogy igazán remek vezetőink vannak.

Dr. Révész Margit

Az év vezetői

fotó: Bartha Andrea
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Sárosi László 
kompenzációs vezető 
Colas Hungária

Ebben a munkakörben na-
gyon nehéz túlteljesíteni, így mindenkép-
pen az elmúlt évek munkájából adódó elis-
merést és megbecsülést jelenti számomra 

„Az év vezetője” díj. Szerintem attól jó egy 
vezető, ha eredményorientált, de emellett 
meg tudja tartani emberi jellemvonásait 
és empátiáját a kollégákkal való kapcso-
latában. „Nem az teszi értékessé az em-
bert, amit tud, hanem az, amit másokkal 
megoszt.
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Melkovics Huba 
területi főmérnök 
Colas Közlekedésépítő

„Az év vezetője” díj megerő-
sített abban, hogy az elmúlt években egy 
kiváló csapatot sikerült összeválogatni és 
működtetni. Csak velük sikerülhetett! Egy 
jó vezető együtt dolgozik, együtt él azzal 
a csapattal, amelyet irányít, és a csapat-
tagok érzik, hogy bízhatnak benne. „Nincs 
lehetetlen, hiszen nem vagy egyedül!
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Molnár József 
termelési főmérnök 
Colas Út

Úgy gondolom, a munkavég-
zés fontos pontja az elvégzett feladatokkal 
kapcsolatos visszajelzés és a megerősítés 
a vezetők részéről. Ha valamiben az ember 
teljesítményét egy díjjal is elismerik, akkor 
az mérföldkőnek számít. Személy szerint 
különösen megtisztelő és értékes, hogy 
átvehettem „Az év vezetője” díjat. A veze-
tővé válást tanulási folyamatnak tartom, 
melyben kifejezetten fontos, hogy elismert 
vezetőktől lehessen ehhez mintát átvenni. 
A Colasnál ezen a téren jó kezekben van-
nak a jövő vezetői.
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Major Szilvia 
területi főmérnök
Colas Alterra

„Az év vezetője” díj számom-
ra nagy elismerést jelent. Szeretném hin-
ni, hogy jól csinálom, amit csinálok, mind 
szakmailag, mind emberileg. Számomra 
fontos, hogy a csapatomban összhang 
legyen, a kollégák összhangban és sike-
resen tudjanak együtt dolgozni, hiszen 
csak együtt vagyunk képesek a napi kihí-
vásoknak megfelelni. Nekem éppúgy fej-
lődnöm kell nap mint nap, mint a csapa-
tomnak, hogy a lehető leghatékonyabban 
működjünk együtt, és ez felelősséggel jár. 
Minden nap új kihívás, aminek meg kell fe-
lelni, és ha a nap végére azt érzem, hogy 
létrehoztunk valami hasznosat, az erőt ad 
a továbbiakhoz.
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Nemes Gábor 
területi értékesítési vezető
Colas Északkő

Azt vallom, hogy ha gyakor-
lod az alapvető emberi értékeket, és azt 
megerősíted felelősségtudattal és célok-
kal, akkor jó utat választottál vezetőként 
is. Tekints mindenkire olyan egyénként, 
mint aki ugyanúgy szeretne jól teljesíteni, 
mint te. Ehhez három nagyon fontos dol-
got kell biztosítanunk a környezetünknek: 
információt, eszközt és odafigyelést. Úgy 
gondolom, hogy a nekem ítélt elismerés-
hez nagymértékben hozzásegítettek azok 
a minták is, amikkel az Északkő vezetősé-
gében találkoztam a tíz évem során. Csak 
együtt létezik igazi teljesítmény!
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A közlekedési infrastruktúra kivitelezésében és karbantartásában 
világvezető Colas cégcsoport 2021. december 1-én vásárolta fel a 
finn Destia vállalatot. Az akvizíció tökéletesen egybevág a Colas 
egyik stratégiai célkitűzésével: folyamatos, céltudatos nemzetközi 
bővítés többek között Észak-Európára, az Egyesült Államokra és 
Németországra összpontosítva. 

szöveg: Colas SA
fotó:  Destia

Finnország: 
új tag a Colas-családban 
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Kölcsönösen előnyös üzlet
Bár alapvetően hasonló tevékenységeket 
folytat, mint a Colas cégcsoport, a Finnor-
szágban piacvezető Destia az energiaszek-
torban is jelen van: itt említhetjük például  
a szélenergiát vagy a villamos távvezetékek 
építését, így munkái a Bouygues csoport 
tevékenységi területéhez is közel állnak. 
Az új, innovatív tulajdonos támogatásával 
a Destia a jövőben hatékonyabban valósít-
hatja meg Connecting Northern Life elne-
vezésű stratégiáját, fejlesztheti üzleti tevé-
kenységeit, valamint széles körű földrajzi 
mobilitást kínálhat munkavállalói számára. 

A Destia integrációjával igazán patinás 
történelmű taggal gazdagodott a cso-
port, a finn vállalat egyik távoli jogelődje 
ugyanis a vízfolyások rendezésével fog-
lalkozó finn királyi szakbizottság, mely  
a XVIII. század végén jött létre. A több 
mint kétszáz éves múlttal rendelkező tár-
saság napjainkban vezető szerepet tölt 
be az észak-európai ország közúti, vasúti 
és energiaipari infrastruktúrájának épí-
tésében, karbantartásában. Munkaválla-
lóinak száma eléri az 1600-at, forgalma 
2020-ban mintegy 564 millió eurót tett 
ki. Az Észak-Európában – főként Dániá-

ban és Izlandon – eddig is erős jelenléttel 
bíró Colas számára a tranzakció lehető-
séget teremt a finn piacra való belépés-
re. Ez már csak azért is fontos, mert az 
észak-európai térség stabil növekedés-
sel kecsegtet az ágazatban, különös te-
kintettel a vasútépítésre és a megújuló 
energiákra. 
A Destia a jövőben egy globális építőipari 
szereplő támogatására és szaktudására 
építhet, a Colas pedig megtette az első 
lépéseket a finnországi növekedés irá-
nyába, mialatt digitalizációval kapcsola-
tos szakértelmét is gyarapíthatja. 

„HASONLÓKÉPP GONDOLKOZUNK AZ INFRASTRUKTÚRÁRÓL ÉS AZ INNOVÁCIÓRÓL, 
EGYARÁNT AZ EMBEREK ÉS A KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKAPCSOLÁSA MOZGAT MINKET, 
ÉS MINDKETTEN NAGYRATÖRŐ TERVEKKEL RENDELKEZÜNK KÖRNYEZETÜNK  

MEGÓVÁSÁVAL KAPCSOLATBAN” 

– fogalmazott Tero Kiviniemi, a Destia elnök-vezérigazgatója. 
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Új lehetőségek kapujában 
A vasútépítési ágazatban a Colas Rail 
villamosításhoz és felsővezetékekhez 
fűződő szaktudására építve a Destia 
megerősítheti jelenlétét a piacon, ami 
már csak azért is lényeges, mert Finnor-
szág a vasúthálózata fejlesztését tervezi 
a következő években. Ezzel párhuzamo-
san a Colas számára is megnyílnak bizo-
nyos lehetőségek, például gyarapíthatja  
tapasztalatait a Finnországban gyakori 
egyvágányú vonalakon végzett munkákban 
vagy a könnyebb, többcélú gépek alkalma-
zásában.  

Destia: az új technológiák 
szakértője
Fontos megemlíteni azt is, hogy  
a digitalizáció terén szerzett több mint 
15 éves tapasztalatával a Destia az új 
technológiák igazi éllovasának számít, és 
már eddig is több olyan eszközt és alkal-
mazást dolgozott ki, amely a Colas hasz-
nára válhat. A cégcsoport számára igen 
meggyőző volt a Destia tapasztalata és 
szakértelme, különösen, ami az építő-
ipari munkaterületek digitalizációját és  
a bonyolult időjárási körülmények közt vég-
zett karbantartási munkákat illeti. 

Úton az integráció felé 
A Colas számára Finnország nem csupán 
új földrajzi helyszínt jelent, de új piacot, 
új közösségeket és új kultúrát is, mely-
lyel mélyebben is meg kell ismerkednie.  
Ebből kifolyólag már meg is kezdődött  
a két társaság folyamatainak összehango-
lása azzal az eltökélt céllal, hogy egymás 
erősségeire és szakértelmére építve lehető-
vé váljon a tudás és a legjobb gyakorlatok 
megosztása. 

„A BIM MEGRENDELŐVEL KÖZÖS HASZNÁLATA LEHETŐVÉ TESZI, HOGY RENDKÍVÜL GYOR-
SAN REAGÁLJUNK AZ ILYESFAJTA PROJEKTEKBEN ÓHATATLANUL ELŐFORDULÓ VÁLTO-
ZÁSOKRA. A KERÉKPÁRTÁROLÓ MÉRETE PÉLDÁUL MENET KÖZBEN NÖVEKEDETT  
A DUPLÁJÁRA, A BIM-NEK KÖSZÖNHETŐEN PEDIG GYORSAN ÉS EGYSZERŰEN JAVASOL-
HATUNK MEGOLDÁSOKAT, DE ARRA IS FEL TUDJUK HASZNÁLNI, HOGY KÖZVETLENÜL 

 A VÁROSHÁZÁVAL EGYEZTESSÜK A MÓDOSÍTOTT ENGEDÉLYEKET” 
– magyarázta Mika Pakkanen főtervező. 
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NEW DESTINATION: FINLAND 

 Colas, an international leader in the 
construction and maintenance of transport 
infrastructure, acquired Destia on December 
1, 2021. This acquisition is in line with one 
of the strategic axes of the Colas Group, 
which is to continue to focus on targeted 
international growth in geographical areas 
such as Northern Europe, the United States, 
and Germany. The acquisition enables Destia 
to obtain the backing and expertise of a global 
construction player and allows Colas to grow in 
the Finnish market while gaining know-how in 
digitalisation.  
By integrating Destia, Colas has made a royal 
acquisition. The Finnish company is in fact 
a distant descendant of the Royal Finnish 
Committee for the Clearing of Rapids, which 
was created at the end of the 18th century. Two 
hundred years later, the group had become a 
significant player in the country's construction 
and maintenance of road, rail, and energy 
infrastructure. Destia employs 1,600 people 
and made sales of EUR 564 million in 2020. 
For Colas, which is already established in 
Northern Europe – notably in Denmark and 
Iceland – this acquisition enables the company 
to position itself in Finland. The Northern 
European market offers solid growth prospects 
in the construction and maintenance of 
transport infrastructure, particularly in the rail 
and renewable energy sectors.
Colas and Destia, a complementary union  
Destia is the leading infrastructure company 
in Finland. While its activities are similar 
to those of Colas, Destia is also present in 
the energy sector (namely, wind power and 
electrification of high-voltage lines), which is in 
close alignment with activities of the Bouygues 
Group in general. Being backed by a global 
infrastructure player with a strong innovative 
force provides Destia with better opportunities 
to execute its ‘Connecting Northern Life’ 
strategy, to extensively develop its business, 
and to offer worldwide mobility opportunities 
for its employees. 
Seizing a new opportunity 
In the rail sector, Colas Rail's knowledge of 
electrification and catenaries will enable 
Destia to position itself in the market, 
especially since Finland plans to further 
develop its railway network in the coming years. 
Equally important, an opportunity presents 
itself for Colas to learn how to work on single 
tracks – common in Finland – or to use lighter 
multipurpose equipment.  
Destia, an expert in new technology  
On the other hand, Destia, with more than 
15 years of experience in digitalization, is 
expert in new technologies. The company has 
developed numerous applications and tools 
that Colas could use. The group is impressed 
with Destia’s skills and expertise, particularly 
in terms of the digitalisation of construction 
sites and maintenance services in harsh 
weather conditions. 
Achieving integration 
For Colas, Finland represents a new geography, 
a new market, new communities, and a new 

culture that we are eager to understand. 
Therefore, the harmonisation of processes 
between the two entities is underway with 
a clear objective: to draw on each other’s 
strengths and expertise in order to share best 
practices and know-how. 
Shared values 
Colas’ values of caring, sharing and daring 
align well with Destia’s values of fairness, 
togetherness, renewal, and success, and 
the corporate cultures of the two companies 
fit squarely together. Currently, the two 
companies are in the integration period, 
focussing on sharing knowledge and building 
a relationship of trust. “We share the same 
sense of infrastructure and innovation, the 
same aspiration to connect people and 
communities, and we both have ambitious 
objectives in terms of environmental 
responsibility,” says Tero Kiviniemi, President 
and CEO of Destia. 
A meaningful project: Kaisantunneli, a tunnel for 
soft mobility 
In Helsinki, the city council is committed to 
making the Finnish capital as accessible 
as possible to all modes of transport. In this 
context, Destia Oy's teams are working on 
constructing a 220-metre-long tunnel, the 
Kaisantunneli, dedicated to soft mobility. The 
tunnel lies in the heart of a densely populated 
urban area, just beneath the main railway 
station and its 19 sets of tracks. 

“This tunnel is intended for pedestrians 
and cyclists," explains Juha Viitala, who is 
responsible for the project. “There will also be 
a 1,300-space bicycle park. Today, only 9% of 
journeys in Helsinki are made on two wheels, 
and the city's objective is to increase this to 
20% by 2035. The tunnel should also enable 
2,900 new daily bicycle trips. This project is 
under close scrutiny because of its location 
in the heart of Helsinki, and we have to use 
explosives to excavate some 10,000 cubic 
metres, which is not an ordinary task in the 
middle of the city! The project won a prize in 
2021 for the acceptability of the construction 
site, awarded by the city, so this proved a 
successful gamble.”  
This project illustrates Destia’s many skills and 
capabilities. In addition to the earthworks, the 
teams had to put in place specific supports to 
support the station's tracks. In addition, the 
site was carried out using Bim (digital mock-
up). 

“The use of Bim, which we shared with the 
client, allows us to adapt very quickly to the 
changes inherent in this type of project," says 
Mika Pakkanen, head of design. “For example, 
the size of the bike park doubled during the 
project, and we were able to propose solutions 
very quickly and easily, thanks to Bim. We 
can also use it to update our building permits 
directly with the city hall." 
When the tunnel opens at the beginning 
of 2023, it will link several cycle paths in 
the capital while helping cyclists to bypass 
crossings at railway tracks – many of which 
have also been built by Destia in recent years.

Közös értékek  
A Colas által képviselt értékek tökéletesen 
összecsengenek azokkal az alapelvekkel, 
amelyeket a Destia magáénak vall (idesorol-
hatjuk a fair eljárásokat, az összetartozást, 
a folyamatos megújulást és a sikeressé-
get), vagyis a két vállalati kultúra remekül 
illeszkedik egymáshoz. Jelenleg a két cég 
közti integráció fázisában járunk, melynek 
középpontjában a tudás megosztása és  
a kölcsönös bizalmon nyugvó kapcsolat ki-
építése áll. 

Kiemelt projekt: 
a Kaisantunneli alagút  
Helsinki önkormányzatának eltökélt cél-
ja, hogy a főváros bármilyen közlekedési 
eszközzel bejárható legyen. Ennek érdeké-
ben a Destia egy olyan, 220 méter hosszú 
alagúton dolgozik, mely a mikromobilitást 
szolgálja. A Kaisantunneli nevű műtárgy 
sűrűn beépített városi környezetben,  
a 19 vágánnyal rendelkező főpályaudvar 
alatt vezeti majd át a kerékpáros és a gya-
logosforgalmat, de a projekt keretében meg-
épül egy 1300 kerékpár tárolására alkalmas 
parkoló is. Napjainkban az utazások mindösz-
sze 9 százaléka történik két keréken Helsin-
kiben, ám a város célja az, hogy 2035-ig ez 
az arány 20 százalékra emelkedjen. Ehhez 
az új alagút azzal járul hozzá, hogy elkészül-
te után napi 2900 új kerékpáros utazást 
tesz majd lehetővé. A projektet hatalmas 
figyelem övezi, mivel a város központjában 
a mintegy 10 ezer köbméter fejtéséhez rob-
bantásokra is szükség van, ami egyáltalán 
nem mondható hétköznapinak belvárosi 
környezetben. Összetettsége dacára a be-
ruházás sikeréhez nem férhet kétség, amit 
jól jelez, hogy a tavalyi évben a városvezetés 
külön elismerésben részesítette a kivitele-
zőt a pozitív lakossági visszajelzések miatt. 
A fentiek mellett az alagútépítési projekt jól 
szemlélteti a Destia szakértelmének sokré-
tűségét is, hiszen a földmunkákon túl a hely-
színen dolgozó brigádoknak speciális tartó-
szerkezeteket kell kiépíteniük a vágányok 
alatt. További érdekesség, hogy a komplett 
kivitelezés BIM (épületinformációs model-
lezés) technológia alkalmazásával zajlik. 
2023-ra ütemezett megnyitását követően 
az alagút kapcsolatot fog teremteni a finn 
főváros több kerékpárútja között, megszün-
tetve ezzel a vasúti vágányokon való átkelés 
veszélyét – a vágányok jó részét egyébként 
szintén a Destia építette az utóbbi években.
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Helsinki

szöveg: Máriás Fanni
fotó:Getty Images

infografika: Koffein Média

A világ nyolcadik legélhetőbb városa és az egyik legészakibb  
fővárosa is Helsinki, amely a rangját csak 1917-ben, a független 
Finnország megalakulásával nyerte el. A város kiemelt jelentősé-
gű az ország életében: a nemzeti bevételek, a légi és a tengeri 
forgalom tekintélyes része is itt koncentrálódik. 

Helsinkit 1550-ben alapította I. Gusztáv 
svéd király. A városalapítás nem tűnt túl 
sikeresnek, sokáig jelentéktelen faluként 
élt a köztudatban, és szegénység, beteg-
ségek, harcok sújtották a kis települést. 
Ma már teljesen más képet mutat a vá-
ros, a megítélése és a jelentősége is so-
kat változott. Helsinki ma már az ország 
legnagyobb és legnépesebb városa, ahol 
több mint 600 ezer ember él a kifejezet-
ten alacsony népsűrűség dacára. 

Kerékpárok, hajók és villamosok
Finnország közlekedése kifejezetten fej-
lett, a forgalmat az alacsony népsűrűség, 
a városok közötti nagy távolság és a hideg 
éghajlat befolyásolja. 
A helsinki úthálózat hossza összesen 
1078 km, ebből 2007-ben 997 km volt 
aszfaltozott és mindössze 881 km autó-
pálya. Az első autópálya 1962-ben épült 
meg, elsődlegesen azzal a céllal, hogy 
összekapcsolja Helsinkit és Espoót. Az or-
szágban ritkán építenek autópályát, mivel 
a forgalom mérete nem indokolja.
A jó tömegközlekedés és a viszonylag rövid 
távolságok miatt Helsinkiben a gépjármű-
forgalom kisebb szerepet játszik – főleg  
a belvárosban. Annál nagyobb jelentősége 

 TALÁLKOZÁSI PONT:
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van a kerékpárutaknak, amelyek hossza 
1200 km. Az ország legfontosabb légiki-
kötője a Helsinki-Vantaa repülőtér. 
A város a tengeri forgalom kiemelt nem-
zeti átjárója: a helsinki kikötő bonyolítja 
le a legnagyobb utasforgalmat. A legtöbb 
személyszállító vonat a helsinki főpályaud-
varról indul, illetve oda érkezik, és a vas-
úthálózat nagy része is a fővároson megy 
keresztül. Finnországban korábban három 
városnak volt villamosvonala, de csak  
Helsinkiben maradt meg a mai napig; ösz-
szesen 13 villamosvonala van, amelyek 
teljes hossza 112,3 km; 91,2 km közvet-
lenül az utasforgalmat szolgálja, a többi 
tartalékvonal, vagy a depókon belüli köz-
lekedést biztosítja.

Fenntarthatóság és forgalomtervezés
Helsinki törekszik a fenntarthatóságra  
a forgalomtervezésben, ami a hangsúlyos 
tömegközlekedésben, különösen a vasúti 
és a kerékpáros közlekedésben nyilvánul 
meg. Ez a fenntartható szemléletű forga-
lomtervezés nagyban javítja a közlekedési 
rendszer működőképességét. 

MEETING POINT: HELSINKI

 Established by King Gustav I in 1550 
and serving as Finland’s capital since 1917, 
Helsinki is one of the northernmost capitals 
on the globe and currently ranked the 8th 
most liveable city in the world. Notably, 
Helsinki is the heart of the Finnish economy 
and the primary hub for the country’s air and 
water transport services. 
In general, Finland’s transport infrastructure 
is rather sophisticated, while network usage 
is largely defined by low population density, 
large distances between settlements, and 
the country’s northern climate. 
Due to the advanced public transport grid 
and relatively small distances, cars play a 
less dominant role in Helsinki – especially 
in downtown areas – while cycling is a highly 
preferred way of getting around the city: 
accordingly, the aggregate length of bike 
roads is over 1,200 kilometres. 
Helsinki's tram system was introduced in 
1891 with horse-drawn cars, and electricity-
driven trams have been in operation 
continuously since 1900. The 13 routes 
that cover the inner part of the city consist of 
112.3 km of tracks.
Most passenger trains depart from or arrive 
to Helsinki’s main railway station, making the 
city the epicentre of rail transit in Finland.

Construction works in the north
Although most of the works are carried out 
in the summer, year-round construction is a 
common practice all over Finland: weather 
forecasts are generally more predictable 
in the winter, which is more conducive to 
regular scheduling. Moreover, winter comes 
with lower humidity, which is also a positive 
factor, despite sub-zero temperatures. 
Nevertheless, earthworks and foundation 
works must be completed by late autumn 
before the ground freezes.
Another advantage of winter works is that 
it is easier to find personnel, while material 
prices tend to be lower and delivery times 
are shorter. At the same time, snow-clearing 
implies some additional costs, as keeping 
sites accessible is key during the winter 
season.

 

Építkezés a legészakibb fővárosban
A finnek számára természetes az egész 
éves építkezés, bár a téli hidegre te-
kintettel az építkezések nagy része 
nyáron zajlik. A téli időszakban kiszá-
míthatóbbak az időjárási körülmények 
és könnyebb az időjárás-előrejelzés, 
így lehetőség van építkezési ütemter-
vek készítésére. A téli fagy nem lassítja  
a munkákat, épp ellenkezőleg, sok eset-
ben fagyos időben szárazabb a levegő, 
alacsonyabb a nedvességtartalom.
Az építkezések során a földmunkákat 
és az alapozási munkákat késő őszig 
kell elvégezni, amikor a föld még nem 
fagyott. Télen jobban elérhetők az épí-
tőipari szakemberek, alacsonyabbak 
az anyagárak, és rövidebb a termékek 
szállítási ideje. A munkaterületen min-
dig ügyelni kell a hómentes útvonalakra, 
területekre, figyelni kell, hogy a hókupa-
cok ne akadályozzák a munkavégzést. 
Finnországban egy-egy építkezés során 
érdemes némi pluszköltséggel számolni, 
tekintettel a további hóeltakarítási, fűté-
si és szárítási költségekre.  

HELSINKI

LAKOSSÁG

635 591 FŐ

TERÜLET

213.8 KM2

13 DB

VILLAMOSVONAL

1200 KM

KERÉKPÁRUTAK HOSSZA
AZ ORSZÁGBAN

1078 KM

ÚTHÁLÓZAT HOSSZA
AZ ORSZÁGBAN

tampere

kuopio

oulu

helsinki
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GÉPÉSZET ÉS INNOVÁCIÓ:
3D SZINTVEZÉRLÉS 

A gépészet területén 2022-ben az egyik legjelentősebb fejlesztés a 3D 
szintvezérlés használatának megkezdése az aszfaltozási munkáinknál. 
Ennek az új technológiának a használatát, előnyeit és munkaterületi  
tapasztalatait mutatjuk be a már meglévő rendszerünk alapján. 

szöveg: Bejczy Szabolcs 
fotó: Kércz Viktor/magyarepitok.hu

infografika: Koffein Média

Első körben egy új Vögele S1900-3i 
finisherünknél építettük ki és kezdtük el 
használni a Leica iCON Pave rendszert.

Milyen egységek és műszerek alkotják 

az ökoszisztémát?

Bluetooth rádió, ami a mérőállomás(ok) 
és a Leica panel közti kommunikációért 
felel
Junction Box, kommunikációs csomó-
pont, ide futnak be a kábelek, ez felelős 
az áramellátásért és a kommunikáció-
ért a géppel
3 db mérőállomás
Leica panel, a képernyő, amin a felhasz-
náló dolgozik
2 db prizma a gépen rögzítve, egy kézi 
prizmabot az ellenőrzéshez

A szintvezérlés használata

Miután a rendszer telepítése megtörtént, 
kalibrálni kell a gépet. A terepi kalibrálást 
ajánlott minden új munkaterületen az első 
beépítés előtt elvégezni, illetve több réteg 
aszfaltnál minden újabb réteg megkezdé-
se előtt is. Erre a nagy pontosság elérése 
miatt van szükség, hiszen az aszfaltnál 
– nagy felületen – pár milliméter többlet-
anyag is komoly pluszköltséget jelenthet.
Minden 3D gépvezérlő rendszernek szük-
sége van egy referenciamodellre, azaz  
a kialakítandó felület 3D-s rajzára. Ezalól 
nem képeznek kivételt a földmunkagépek 
és a marógépek sem, ahogy az aszfalt- 
és beton-finisherek sem. Ezt a modellt  
a tervező vagy a geodéta készíti el az adott 
munka ismeretében.
A munkagép telepítése és kalibrálá-
sa után a rendszer kiszámítja a gép  

jellegzetes pontjainak koordinátáit, köztük 
a számunkra legfontosabbakat is, azaz  
a pad sarkait. A rendszer vezérli a gépen  
a padmagasságot, a pad dőlését, a pad-
szélességet, valamint a kormányzást.  
A Leica panelen csak a külpontosság mér-
tékét szabályozzuk a tervi adat és a pad 
aktuális pozíciója között.
A munkagép által létrehozott felületet  
folyamatosan ellenőrizni kell, és szükség 

esetén módosítani a panelen a megfelelő 
érték szerint. Ez az érték elsősorban a ma-
gasság, másod- és harmadsorban pedig  
a pad oldalnyitása és a gép kormányzása. 
A prizmát hordozó ember folyamatosan 
mozog a gép mögött és – lehetőleg minél 
gyorsabban és minél közelebb a padhoz 
– ellenőrzi, hogy a gép által létrehozott 
felület és a tervi modell között az eltérés  
a nullához konvergál-e. Amennyiben elté-
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Munkaterületi tapasztalatok 

Máyer Gyula és Gáspár Gábor

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
projektjeként megvalósuló, Győrt és Pá-
pát összekötő 2×2 sávos 83. sz. főút 
(36 km) építésének keretében kipróbál-
hattuk és megtapasztalhattuk a 3D szint-
vezérelt technológia előnyeit a beton és 
aszfalt terítő gép használata közben.
A szintvezérelt Vögele S1900-3i finisher 
munkájához három geodéziai mérőállo-
másra és egy megfelelő sűrűségű és pon-
tosságú alappont hálózatra van szükség. 
A mérőállomások közül kettő a finisher 

INNOVATION IN EQUIPMENT: 
3D MACHINE CONTROL 

 In 2022, one of the key developments 
at the equipment department came in the 
form of introducing 3D machine control for 
asphalt paving jobs.
Initially, we took a brand-new Vögele S1900-
3i asphalt paver and fitted it with the Leica 
iCON Pave system, which consists of the 
following units and devices:

Bluetooth radio, ensuring smooth and 
continuous communication between the 
Leica panel and the station(s); 
a Junction Box – a hub for linking 
cables, providing power supply and 
communicating with the paver;
three total stations;
a Leica panel – the display unit used by 
machine operators; and
two prisms mounted onto the machine, 
and an additional prism pole for control 
measurements.

Once all the components are in place, the 
system needs to be calibrated: the on-site 
calibration process is recommended for 
every new location prior to the first paving run. 
To ensure accuracy in multi-layer operations, 
re-calibration is necessary before paving 
each course.
During use, the system uses a pre-loaded 
reference model to control the machine, 
including width, steering and screed position.
With state-of-the-art machine control 
systems, we are able to reduce stake-out 
time and related costs, while also reducing 
the number of onsite physical obstacles (e.g. 
staking will not hinder truck movement).
Moreover, using machine control systems 
enables us to create even and high-quality 
surfaces with superb accuracy. If we manage 
to shave off just 5 mm of thickness while 
paving a section 8 metres in width, section, 
we will save 4 cubic metres of material over a 
segment 100 metres in length.

árbócaira stabilan felhelyezett prizmák 
segítségével a gépláncot vezérli bal és 
jobb oldalon. A harmadik mérőállomás 
folyamatos ellenőrzést végez egy kézi 
prizmabot segítségével mind a behúzott 
rétegvastagság, mind szélesség tekinte-
tében. A Leica iCON Pave 3D rendszernek 
köszönhetően a magasságot és a pad-
szélességet a szintvezérlés állítja, emel-
lett automatikus kormányzásra is képes.
A kalibrálást követően és a megfelelő 
aktív modell kiválasztását, illetve a re-
ferencia vonalak beállítását követően 

indulhat a produktív a munkavégzés. Az 
eddigi tapasztalatok alapján a CKT réteg 
építésére tudtuk hatékonyan alkalmazni 
a rendszert. A nagytömörségű pad le-
hetővé tette, hogy egyéb tömörítés nél-
kül készüljön a CKT. A rendszerrel már  
a negyedik munkanapon sikerült ± 5 mm 
pontosan dolgozni. Kijelenthetjük, hogy 
1 cm-en belüli magasságkülönbséggel 
lehet a CKT réteget megépíteni ezzel  
a rendszerrel, mely rendkívül figyelemre 
méltó eredmény.

rést lát, állítani szükséges a magassági 
eltoláson a Leica panelen. Mivel a pad 
úszik az anyagon, ez a művelet jóval ösz-
szetettebb, mint egy gréder tolólapjának  
a mozgatása, a rendszer nem azonnal állítja 
a pad magasságát, hanem 5-6 padhosszt 
meg kell várni, amíg beáll az elérni kívánt 
szint. Ezenfelül az aszfalt esetében a teríté-
si minőség számos olyan összetevő függvé-
nye, mint például az anyag hőfoka, összeté-
tele vagy a környezet hőmérséklete.

Milyen előnyei vannak a rendszernek?

A zászlózás idejét és költségét is megspó-
rolhatjuk, emellett a munkaterületen nem 
akadályozza a logisztikát (a teherautók 
zászlók közötti elhaladását). Állandó és 
kiemelkedő pontosságú burkolatminőség 
érhető el a használatával. Ezzel a pontos-
sággal, ha csak fél centiméteres vastag-
ságot spórolunk meg, azzal 8 méteres be-
dolgozási szélesség esetén 100 méteres 
szakaszon 4 m3 anyagot nyerünk. 

ASZFALTOZÁS ELŐTT

3D adatok feltöltése

Minőségellenőrzés Kontroller

Digitális adatok

H
id

ra
ul

ik
us

 v
ez

ér
lé

s

Leica MCP80

Mérések

Reakciók



CÉGES ÉLET58

A 2022. év egyik célkitűzése az volt, hogy a Colas Magyarország  
valamennyi leányvállalata családbarát munkahellyé váljon. Büszkén 
jelenthetjük ki, hogy a Colas elnyerte a Családbarát Hely tanúsí-
tó védjegyet.  A címet eddig több mint 1400 szervezet mondhatja  
magáénak. Most már mi is köztünk vagyunk.

CSALÁDBARÁT
MUNKAHELY

szöveg: Máriás Fanni
infografika: Koffein Média

A Colas hisz a munka és a magánélet 
egyensúlyában. Mint minden munkáltató, 
a Colas számára is fontos, hogy a mun-
kavállalói össze tudják hangolni a szak-
mai és a családon belüli szerepüket, és 
jól érezzék magukat a munkahelyükön.  
A családbarát munkahelyi környezet 
megteremtésének sok apró lépése, ösz-
szetevője van; a jövőben arra fogunk tö-
rekedni, hogy a már meglévő családbarát 
elemeket megtartsuk, sőt még jobban 
megerősítsük a cégcsoporton belül. Cé-
lunk több olyan intézkedést is bevezetni, 
amelyek a munkatársak és családjaik 
érdekeit szolgálják, igyekezve segítséget 
nyújtani abban, hogy a munkahelyi és az 
otthoni életük harmóniában legyen. 

Így nyertük el a címet

A Colas mind az öt leányvállalata elnyer-
te a Családbarát Hely tanúsító védjegyet, 
melynek első lépése az volt, hogy jelent-
keztünk a tanúsító eljárásra egy online 
felületen. Egy előszűrő kérdőív kitöltése 
után felmérték, hogy a cégünknél mi-
lyen családbarát működési formák ta-
lálhatók. Az előszűrésen sikeresen vizs-
gáztunk, elértük az audithoz szükséges 
pontszámokat (a maximum 108 pont, 
amelyből minimum 32 pontot kell elérni 
a tanúsítvány megszerzéséhez, amit mi 
bőven túlteljesítettünk). 
Mindezek után a helyszíni auditvizsgálat 
következett: hogy a Colas rendelkezik-e 
a védjegyhez szükséges tárgyi feltéte-
lekkel és megfelelő intézkedéseket hoz-
nak-e, valamint ellenőrizték a már koráb-
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és támogatások közé sorolható a kollégák 
és családtagjaik számára nyújtott egész-
ségbiztosítás, a bölcsődei és óvodai díj-, 
valamint a helyi utazási támogatás. 
A Colas-dolgozók nyaralásához, pihenésé-
hez vállalati üdülőhelyekkel járulunk hozzá  
a szervezeti szolgáltatás keretében. 
A fizikai és a mentális egészséget támo-
gató programunkban szűrővizsgálatokat 
szervezünk, orvosi szolgáltatásokat biz-
tosítunk, és sportolási kedvezményekkel 
ösztönözzük a kollégákat a testmozgásra. 
Ezekkel a családbarát intézkedésekkel  
a Colas nemcsak a dolgozóinak, hanem 
a családtagjaiknak a jóllétére is oda-
figyel, segít a családi, a magánéleti és  
a munkahelyi kötelezettségek összehan-
golásában. A védjegy megszerzésével 
hivatalosan is családbarát szemléletű, 
illetve családbarát szolgáltatást nyújtó 
munkahely lett a cégünk. 

ban beküldött dokumentumok meglétét 
és helyességét. A kritériumokat telje-
sítettük, így kiállították a két évre szóló 
családbarát tanúsítványt.

Családbarát intézkedések a Colasnál 

A munkavállalókat több területen is támo-
gatjuk, ilyen például a foglalkoztatás mód-
ja – elsősorban az atipikus foglalkoztatási 
formákban –, a juttatások és támogatá-
sok, a szervezeti szolgáltatások, a válla-
lati események, a céges kommunikáció, a 
fizikai és a mentális egészség megőrzésé-
nek támogatása. 
Az atipikus munkavégzés fő formái cé-
günknél – azokban a munkakörökben, 
amelyekben erre lehetőség van – a kötet-
len munkaidő, az otthonról történő mun-
kavégzés, a részmunkaidős foglalkozta-
tás, a rugalmas munkaidő. A juttatások 

COLAS NAMED 
‘FAMILY-FRIENDLY WORKPLACE’

    As noted in our previous issue, one 
of our goals for 2022 is to make all Hungarian 
Colas subsidiaries family-friendly workplaces. 
We are now proud to report that Colas has 
earned the ‘Family-Friendly Workplace’ 
trademark. This title has been awarded to 
more than 1,400 organisations, and we are 
now included among them. 
Colas firmly believes in a healthy work-life 
balance and promotes the well-being of 
employees at the workplace. To ramp up our 
efforts, we have introduced several measures 
to support employees. These include atypical 
work arrangements, a wide range of benefits 
and services provided by the organisation, 
corporate events, enhanced communication, 
and support for the preservation of physical 
and mental health. 
For roles and positions amendable to such 
arrangements, we offer multiple forms of 
atypical work, such as flexible hours, remote 
work, home office, and part-time employment. 
As for benefits and financial aid, the firm 
provides additional health insurance, covers 
day-care and kindergarten fees, as well as 
commuting costs. As an excellent example of 
corporate services, employees have access to 
company-owned resorts at several locations 
throughout the country. To safeguard the 
mental and physical health of colleagues, we 
organise medical screening programmes on a 
regular basis, while also supporting sporting 
activities to encourage an active and healthy 
lifestyle. 
By ensuring these family-friendly services, 
Colas demonstrates its care for the well-being 
of employees and their family members, thus 
helping them to establish a balance between 
family life and work duties. Our attitude and 
related efforts in this regard go above and 
beyond what is officially recognised within the 

‘Family-Friendly Workplace' trademark. 

foglalkoztatási 
módja

vállalati események, 
kommunikáció

munkavállalói 
támogatások

munkavállalói juttatások
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kérdésekről, a munkabérek változásáról, 
a bérkifizetéssel összefüggő likviditásról, 
a foglalkoztatás és a munkafeltételek jel-
lemzőiről, a munkaidő felhasználásáról, 
továbbá a foglalkoztatottak számáról és  
a munkakörük megnevezéséről. A munkál-
tató kötelezettsége, hogy ezeket az adato-
kat megadja az ÜT kérésére.  
Az üzemi tanács félévente tájékoztat-
ja tevékenységéről a munkavállalókat.  
A munkáltató a – munkavállalók nagyobb 
csoportját érintő – tervezett intézkedések 
és szabályzatok bevezetése előtt legalább 
15 nappal köteles kikérni az üzemi tanács 
véleményét. Azonban nem köteles a mun-
káltató az üzemi tanács véleménye alap-
ján dönteni. 
A felsorolt feladatok értelmében az alábbi 
jogok illetik meg az üzemi tanácsot: tájé-
koztatáshoz való jog, véleményezéshez 
való jog, együttdöntési jog.
Az említett jogok és kötelezettségek meg-
osztják a munkáltató kizárólagos hatal-
mát, és platformot biztosítanak a munka-
vállalóknak véleményük közlésére.

Üzemi tanács választása a Colasnál

A Colasnál egységesen 2022. május  
12-én választották meg az üzemi taná-
csokat, mindenhol eredményesen. A vá-
lasztás akkor érvényes, ha a választásra 
jogosultak több mint fele részt vesz benne. 
Az Alterrában 189 választásra jogosult 
személy volt, akik közül 137 fő vett részt 
a szavazáson, és mindenki érvényes sza-
vazatot adott le. 
A részvételi arány 72,5% volt, mely meg-
lehetősen magas érték. Mivel a legtöbb 
kolléga nem fix telephelyen végzi a felada-
tát, hanem kivitelezési helyszíneken, az or-
szág öt különböző pontján lehetett leadni 

testület, melynek feladata a munkálta-
tó döntéseiben való részvétel, például 
a munkaviszonyra vonatkozó szabályok 
betartásának figyelemmel kísérése.   
A munka törvénykönyve alapján az üze-
mi tanácsot akkor lehet megalakítani, ha  
a munkáltatónál vagy a munkáltató önálló 
telephelyén, részlegénél a munkavállalók 
létszáma (a választási bizottság megalakí-
tását megelőző fél évre számított átlagos 
létszám alapján) meghaladja az ötven főt.
A feladat ellátása érdekében az üze-
mi tanács jogosult tájékoztatást kérni  
a munkáltató gazdasági helyzetét érintő 

MEGVÁLASZTOTTÁK
AZ ÜZEMI TANÁCSOK TAGJAIT ÉS  
A MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐKET
A Colas cégcsoportnál idén májusban egységesen megválasztották az üzemi 
tanácsok tagjait és a munkavédelmi képviselőket. Beszámolónkban kitérünk 
ennek jogi hátterére, a tanács jelentőségére vállalatunk és a munkavállalók 
életében, valamint a választás menetére és eredményeire. 

Egy több mint ezer embert foglalkoztató 
cégcsoportnál nélkülözhetetlen a mun-
kavállalói képviselet, a hatékony tájé-
koztatás, a kommunikáció a céget érintő 
gazdasági, szociális és létszámügyi kérdé-
sekben. Ezt az elvet vallva 2022. május 
12-én üzemitanács-választást tartottak 
a Colas Hungária, Alterra és Közlekedés-
építő cégeknél. A Colas Út leányvállalatnál 
2021-ben alakult meg az üzemi tanács. 

Milyen munkát végez az üzemi tanács? 

Az üzemi tanács (ÜT) elsősorban mun-
kavállalói érdek-képviseleti intézmény, 
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a voksokat, zárt szavazóurnákba. A Colas 
Közlekedésépítőnél 55 választásra jogo-
sult kollégából 44 vett részt a szavazáson, 
és minden leadott szavazat érvényes is 
volt. Így a leányvállalat 80%-os részvételi 
arányt produkált, amely a legmagasabb 
volt a Colas Magyarországon belül. 
A holdingnál, azaz a Colas Hungáriában 
11 helyszínen összesen 237 választásra 
jogosult munkavállaló adhatta le a szava-
zatát. 130 fő, azaz 54,8% voksolt, minden-
ki érvényesen, így az érvényességi kritériu-
mot itt is meghaladták. 
Az üzemi tanács megbízása a megválasz-
tását követő munkanaptól számított öt 
évig él. A választásokat követő legfeljebb 
15 napon belül alakuló ülést kell tartani 
a megválasztott tagoknak, ahol elnököt, 
elnökhelyettest és vállalatcsoport-szintű 
üzemitanács-delegáltat választanak. 
Az alakuló üléseken a választmány tagjai 
a következők lettek: 

Colas Alterra:

Elnök, vállalatcsoport-szintű delegált: 
Demsa Norbert

Elnökhelyettes: Molnár Máté Vilmos

Tagok: Domján Richárd, Furkó Attila Norbert 
és Szilaski Ádám László

Póttag nincs. 

Colas Közlekedésépítő: 

Elnök, vállalatcsoport-szintű delegált: 
Móricz Sándor Benedek

Elnökhelyettes: Holló László 

Tag: Sánta Tibor

Póttag: Sámson Zoltán

Colas Hungária: 

Elnök, vállalatcsoport-szintű delegált: 
Roszik Gábor Mátyás

Elnökhelyettes: Bohák-Debreczeni Éva

Tagok: Berecz Pál Dezső, Popovics Viktória és 
Szőke Sándor József

Póttag: Kovács Ádám 

A leányvállalati üzemi tanácsok megalaku-
lását követően létrejött a vállalatcsoport-
szintű üzemi tanács is, melynek alakuló 
ülésén a delegált tagok vettek részt. A már 
tavaly megalakult Colas Út üzemi tanácsát 
Poszpisek Anikó képviselte. 

A vállalatcsoport-szintű üzemi tanácsban 

a következő szerepköröket töltik be:

Elnök: Poszpisek Anikó

Elnökhelyettes: Móricz Sándor Benedek

Európai Üzemi Tanácsba delegált 
képviselő: Demsa Norbert

Európai Üzemi Tanácsba delegált képvi-
selő helyettese:  Roszik Gábor Mátyás

Az üzemi tanács munkája

A vállalatcsoport-szintű üzemi tanács nem 
tétlenkedett a megválasztása után. Június 
30-án az Európai Üzemi Tanácsból érkez-
tek vendégek Magyarországra, akiknek az 
együtt töltött délután folyamán bemutat-
ták a Colas Magyarország 2021. évi pro-
jektjeit, átfutották a tavalyi évre vonatkozó 
nyereség-, forgalom- és létszámadatokat.  
A HR-projektek közül többet is ismertet-
tek: a belső kommunikációs applikációt, 
a tudástárat, a Dialogue felmérésen elért 
eredményeket, valamint az azokat szol-
gáló cselekvési terveket és lépéseket. 
Bemutatták a vendégeknek a nemi sokszí-
nűség elősegítése érdekében hozott dön-
téseket, a Családbarát munkahely tanúsít-
vány megszerzését, a köszönömkártya- és 
a gyakornokprogramot is. A látogatás so-
rán prezentálták, hogy miként cselekszik 
a magyar Colas annak érdekében, hogy 
a munkavállalókat ne érje például nemi 
megkülönböztetésből származó hátrány, 
azzal, hogy a szülési szabadságról vissza-
térő kismamáknak rugalmas munkaidőt 
biztosít a vállalat, továbbá a hatékony, 
egy platformon történő kommunikáció 
megalkotásával az e-mail-címmel nem 
rendelkező kollégák is egy helyen, egy 
időben értesülnek minden, a céget érintő 
információról. 

Munkavédelmi képviselők választása

Az üzemitanács-választások mellett sor 
került a munkavédelmi képviselők megvá-
lasztására is, ez cégenként egy főt jelent. 
A Colas Alterra munkavédelmi képviselő-
je Demsa Norbert lett, a Colas Közleke-
désépítőé Fazekas Szabina, a Colas Úté  
Gömöri István, a Colas Hungáriáé Stampf 
Zoltán Péter. A munkavédelmi képviselők 
megbízása öt évre szól, feladatuk a mun-
kavállalók egészséget nem veszélyeztető 

és biztonságos munkavégzéshez való  
jogának és érdekeinek képviselete, együtt-
működve a munkáltatóval. A munkáltató 
kötelezettsége, hogy az egészséges és 
biztonságos munkavégzés érdekében 
tanácskozzon a munkavédelmi képvise-
lőkkel, valamint bevonja a képviselőket 
az egészségre és biztonságra vonatkozó 
munkáltatói intézkedések megvitatásába.

COLAS EMPLOYEES ELECT WORKS 
COUNCIL MEMBERS, H&S REPS

 Employees of Hungarian Colas 
subsidiaries elected new works council 
members and H&S representatives on 12 
May 2022. 
Employee representation, the effective flow 
of information, as well as communicating 
economic, social and employment issues 
that affect the company, are indispensable 
at a group that employs over 1,000 people. 
With this principle in mind, works council 
elections took place at Colas Hungária, 
Alterra and Közlekedésépítő.
Eleven polling stations were set up to 
accommodate the 237 eligible employees 
of the Colas Hungária holding company, 130 
of whom voted. The 54.8% turnout exceeded 
the limit required for validity. 
Of of 189 eligible voters at Alterra, 137 
employees cast their ballots at five voting 
locations, resulting in a very high turnout of 
72.5%.
At Colas Közlekedésépítő, 44 of 55 eligible 
voters cast a ballot, putting the turnout at a 
record-high 80%.
Works council members are picked for a 
term of five years, beginning on the day of 
the election. To make the results official, an 
inaugural meeting had to be held within 15 
days following the poll, where the elected 
members picked not only the chairman 
and deputies, but also the group-level 
delegates. Subsequently, the group-level 
works council appointed Norbert Demsa as 
the representative for the European Works 
Council.

H&S representatives
Simultaneously with the works council 
elections, Colas employees also 
appointed their H&S representatives 
(one representative at each subsidiary). 
Also elected for a five-year term, safety 
representatives are assigned with exercising 
employee rights related to a healthy work 
environment and safe work procedures.

szöveg: Dovák Dorka
fotó: Dovák Dorka
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alkalmas környezetben, ahol a vezetők  
a napi rutinból kiszakadva tudtak a fejlő-
désre és a tanulásra koncentrálni. 
A programban 13 olyan vezető vett 
részt, akikben a feletteseik potenciált 
látnak – például egy jövőbeli maga-
sabb pozíció elérésére. Fejlődésüket és  
a váltásra való felkészülést segíti  
a 12 modulból álló Leadership Academy.  

Mit takar a Leadership Academy?

A tréningsorozat legfontosabb célja  
a vezetői kompetenciák fejlesztése,  
a motiváció és az elkötelezettség növe-
lése és ezek által a vállalat hosszú távú 
eredményes működésének biztosítása.
2022-ben egy különleges helyszínen 
valósítottuk meg a programot, a Norma-
fa Club House-ban, nyugodt, tanulásra 

szöveg: Bohák-Debreczeni Éva
fotó: Nagy Mihály/magyarepitok.hu

LEADERSHIP ACADEMY, 
AVAGY ÍGY „ÉPÍTETTÜK” 2022-BEN A JÖVŐ VEZETŐIT

Rendhagyó helyszínen szerveztük meg a népszerű Leadership Academy 
vezetői tréningsorozatot, melynek témái többek között a 360 fokos felis-
merés, az önismeret, a coaching és a mindfullness voltak. Összefoglaltuk a 
legfontosabb célokat és eredményeket.

Ahogy John F. Kennedy mondta: „A vezetés 
és a tanulás nem léteznek egymás nélkül”, 
vagyis a jó vezető nem csupán beleül a ké-
nyelmes bársonyszékbe, hanem új ismerete-
ket is szerez a szakmájáról, az embereiről és 
végső soron önmagáról is. Ezt a folyamatos 
fejlődést szeretnénk biztosítani vezetőinknek  
a Leadership Academy tréningsorozattal, 
melyet 2018 után ismét megszerveztünk.
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atya volt a vendégelőadó. Dr. Kőrösi  
Beáta tréner bemutatta, hogy mit jelent  
a motiváció, mik a motivációs faktorok, 
hogyan érdemes ösztönözni az embere-
ket, és szó volt az önmotivációról is.
A coaching- és mentoring-típusú veze-
tés témában vendégelőadónk Kemény  
Dénes, a magyar vízilabda-válogatott 
egykori szövetségi kapitánya volt. Kőrö-
si Beáta a coaching-típusú vezetésről, 
Steigervald Krisztián pedig a generációk 
közötti különbségekről és a mentoringról 
tartott előadást. 
A tréningsorozat közepén a rezilienciáról 
is beszélgettünk. Ez azt jelenti, hogy ké-
pesek vagyunk az örökösen változó el-
várásokhoz, a folyamatos készenléthez 
úgy alkalmazkodni, hogy optimisták és  

kitöltöttek egy online tesztet, amelynek 
alapján megtudhatták, hogy a 21 tulaj-
donságból melyek jellemzők rájuk. A tré-
ningen átnézték a problémás területeket, 
hatásmechanizmusukat, majd konkrét 
akcióterv is készült ezek fejlesztésére.
Ezután a jogi modullal folytatódott  
a program, compliance-témában dr. Sánt-
ha Gyula jogi igazgató tartott előadást.  
Dr. Szabó Levente a versenyjogról és  
a közbeszerzésekről, dr. Hargita Árpád pe-
dig a GDPR- és adatkezelésről prezentált.
Vezetőként a leggyakrabban megfogal-
mazott gondolat, hogy miként lehet a mun-
katársakat még több, még eredménye-
sebb munkavégzésre ösztönözni, ezért  
a tréningsorozat 4. napján a motiváció 
volt a téma. Ebben a topikban Pál Feri 

Hogyan épült fel a programsorozat?

A jó vezetői készségek alapja a jó önisme-
ret. Kutatások igazolják, hogy amikor tisz-
tában vagyunk önmagunkkal, megnő az 
önbizalmunk, a kreativitásunk, bölcsebb 
döntéseket hozunk, erősebb kapcsola-
tokat teremtünk, és eredményesebben 
kommunikálunk. Vezetőként hatékonyab-
bak, munkavállalóként elégedettebbek, 
sikeresebbek vagyunk. Ezért fontosnak 
tartottuk, hogy a programsorozat megfe-
lelő alapokra épüljön, és az önismerettel 
kezdtünk.
Ehhez minden résztvevővel készült egy 
360 fokos felmérés, melynek lényege, 
hogy az önértékelés mellett kikérik a fe-
lettes, a beosztottak és a vezetővel azo-
nos szinten lévők véleményét is, így kap 
teljes képet a programban részt vevő sa-
ját magáról. A program indulása előtt egy 
Captain-tesztet is kitöltöttek a résztve-
vők, amely kizárólag a munka világában 
fontos kompetenciák – úgymint munkaal-
kalmasság, -potenciál – és az önismeret 
mérésére szolgáló online teszt. Mindkét 
teszt eredményéről egyéni visszajelzést 
kaptak a résztvevők.
A programsorozat első napján az önis-
meret volt a téma, melyhez kitöltötték  
a Hogan-féle üzleti környezetre adaptált 
személyiségtesztet. A Hogan Personality 
Inventory 7 skálája megmutatja, hogyan 
viselkednek az emberek a hétközna-
pokban, amikor a legjobbat nyújtják.  
A normál személyiség feltérképezésével 
jelzi előre a munkahelyi teljesítményt. Az 
úgynevezett Hogan Development Survey 
11 skálája pedig azt mutatja meg, hogy 
az emberek hogyan viselkednek stressz 
vagy nyomás alatt. Azonosítja azokat  
a személyiségalapú buktatókat, amelyek 
akadályozhatják a karrier kibontakozá-
sát. A modul során a résztvevők javasla-
tot kaptak arra, hogy a tulajdonságaikat 
hogyan aknázzák ki és változtassák po-
zitív irányban, ami által akár 2-3 hónap 
alatt eredményes fejlődést érhetnek el. 
Ezt segítette elő a teszteredményekről 
kapott személyes visszajelzés is.
A 2. modul során még mindig az önisme-
ret volt a téma. Dr. Marshall Goldsmith  
21 olyan tulajdonságot azonosított évtize-
des vezető-fejlesztő munkája során, ame-
lyek segítik a ranglétra aljáról a feljebb 
lépést, de megnehezítik a csúcs elérését. 
A programot megelőzően a résztvevők  
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eredményeiről és munkajogról is.  
A programsorozatot az időgazdálkodás 
tréninggel zártuk, melynek alkalmával 
Debreczeni Ildikó bemutatta, hogyan le-
het eredményt elérni úgy, hogy az emberi 
kapcsolatok ne sérüljenek. 
A tréning során arra is fókuszáltunk, hogy 
munkaidőben hogyan lehetünk a legha-
tékonyabbak.
A 12 modulból álló tréningsorozat a vé-
géhez ért, de a résztvevőket még további 
fejlődési lehetőségek várják. A hamaro-
san induló mentoringprogramban és az 
egyéni coaching-folyamatban lesz lehe-
tőségük továbbfejleszteni vezetői kész-
ségeiket, a program végén pedig meg-
ismételjük a 360 fokos felmérést, hogy 
mindenki objektív eredményeket kapjon 
a fejlődéséről.

A 9. tréningnapon a vezetői gazdasági 
ismeretekkel foglalkoztunk. Regdon Ildi-
kó, a Colas Út gazdasági igazgatója és 
dr. Kitanics Tünde főiskolai oktató az 
elméleti és a gyakorlati ismeretekkel is 
foglalkozott. A tréningsorozat végéhez 
közeledve egy megkerülhetetlen témát 
jártunk körbe, a burn out szindrómát, 
azaz a munkahelyi kiégést. 
A burn outról vendégelőadóként  
dr. Almási Kitti klinikai szakpszicholó-
gus adott tájékoztatást, majd a nap to-
vábbi részében dr. Kőrösi Beáta beszélt  
a kiégés folyamatáról, megelőzéséről és 
kezeléséről. Dr. Révész Margit HR- és 
kommunikációs igazgató a vezetői HR-
ismeretekről tartott tréninget, ahol szó 
volt interjútechnikáról, teljesítményérté-
kelésről, Colas-értékekről, az exitinterjúk 

egészségesek maradunk. A témában 
Hozleiter Fanny kerekesszékes író és 
blogger adott tanácsokat a résztvevők-
nek. A programsorozat 7. modulján a téma 
a prezentációs technika volt, hiszen egy 
jó vezetőnek elengedhetetlen, hogy hite-
lesen és meggyőzően tudjon érvelni az 
álláspontja mellett, legyőzze a nyilvános 
beszédtől való félelmet, és megtanulja, 
hogyan kell a hallgatóságot logikailag és 
érzelmileg is bevonni.mEzután követke-
zett a mindfulness-tréning. 
Bár a tudatos jelenlét alkalmazása  
a munkahelyeken nem akadályozza meg 
a konfliktusok felmerülését vagy nehéz 
helyzetek kialakulását, de amikor meg-
jelennek ezek a kihívást jelentő szituáci-
ók, képesek leszünk felismerni azokat és 
megfelelően reagálni. 

 This year’s eagerly awaited 
Leadership Academy training sessions, 
which took place at a wonderful 
location, focussed on such key 
topics as 360-degree feedback, self-
knowledge, coaching and mindfulness.
Organised for the first time since 2018, 
the aims of the Leadership Academy 
are to develop management skills and 
enhance motivation and commitment, 
with the overall aim of ensuring the 
firm’s smooth and fruitful operation 
over the long run.
To create an ideal background 
environment for putting the daily 
routine behind us and dedicating 
ourselves to self-development, we 
settled on the Normafa Clubhouse, 
which proved to be an ideal venue for 
this year’s edition of the Leadership 
Academy.
The series of programmes involved 
13 participants selected by their 
managers, based on, for example, their 
promising prospects for promotion. 
The 12 modules of the Leadership 
Academy are intended to facilitate 
their development and preparation for 
upcoming changes.

LEADERSHIP ACADEMY 2022, OR 
‘BUILDING THE LEADERS OF TOMORROW’ 
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