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IPARÁGI INTERJÚ
Horváth Bálint 
GAZDASÁGI SZAKÉRTŐ 

Horváth Bálint, a Holland Királyság Nagykövetségének regio-
nális körforgásos gazdasági szakértője főként az építőipar és 
a hulladékgazdálkodás körforgásos átalakításában szerzett ta-
pasztalatot. Véleménye szerint ez a két ágazat kulcsfontossá-
gú a kelet-közép-európai gazdasági átállás megvalósításában. 
Beszélgetésünk során érintettük a körforgásos gazdaság építő-
ipari vonatkozásait, a jól bevált gyakorlatokat, és kitértünk 
a jövőbeni lehetőségekre is.

Hogyan alakult az eddigi pályafutásod? 

Korábban akadémiai pályán doktori kuta-
tást végeztem gazdálkodás- és szervezés-
tudományok területén, ezen belül főként 
a körforgásos gazdaságra fókuszáltam. 
Kifejezetten az üzleti modellezésben foglal-
koztam azzal, hogy milyen új üzleti megoldá-
sokkal lehet segíteni a körforgásos gazda-
ságra való átállást. Három éve dolgozom a 
Holland Nagykövetségen, ahol az elméleti 
hátteremhez nagyon sok tapasztalatot sze-
reztem a körforgásos gazdaság gyakorlati 
alkalmazásáról. A legjobb helyre kerültem, 
hiszen Hollandia élenjáró a körforgásos 
gazdaság terén.  

Mit jelent a körforgásos gazdaság?

A körforgásos gazdaság az „elvesz-termel-
eldob” elven alapuló lineáris gazdaság 
ellentétje. Egy körforgásos rendszer a hul-
ladékok és a szennyezések megelőzésére 
törekszik. Sokan ismerhetik korábbról a 3R 
(reduce-reuse-recycle, azaz csökkentés-
újrahasználat-újrahasznosítás) alapelvet. Ez 
napjainkra 10R-re, azaz tíz olyan tevékeny-
ségre bővült, amelyek segítik a körforgásos 
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gazdaság megvalósítását. A tevékenységek 
sorrendje egyben egy hierarchiát is jelent. 
Minél magasabban helyezkedik el egy elem 
az ábrán, annál inkább preferált a körforgá-
sos gazdaságban. A rendezőelv az anyag- és 
energiaveszteségek elkerülése mentén ala-
kul. A legmagasabb prioritás a felhasznált 
alapanyagok csökkentése, majd a legyár-
tott termékek minél hatékonyabb és minél 
hosszabb ideig történő használata, végül  
a gazdaságban forgó anyagok újrahasznosí-
tása. A hierarchia érvényesítéséhez szemlé-
letváltásra van szükség mind a fogyasztók, 
mind a termelők részéről. A fogyasztóknak 
fel kell ismerniük, hogy nem mindig szük-
séges birtokolniuk a termékeket, elegendő 
fizetni a használatukért. A kínálati oldalon 
pedig új üzleti megoldásokkal kell reagálni, 
amelyek eladás helyett kiadásra kínálják  
a javakat. 

Körforgásos gazdasági szakértőként mik 

a feladataid?

A nagykövetségen ennek a feladatkörnek 
két fő pillére van. Az egyik a gazdasági dip-
lomácia, az én területemen ez kifejezetten a 
körforgásos diplomácia. Ez azt jelenti, hogy 
a Hollandiában már jól működő megoldá-
sokat és technológiákat próbálom hirdetni 
más országokban, valamint felfedezni, mit 
tanulhat Hollandia ezektől az országok-
tól. Ahogyan Hollandiában mondják, az ő 
legfőbb céljuk „inspirálni másokat és ins-
pirálódni mások gyakorlatai által”. A másik 
terület a nemzetközi üzletfejlesztés, üzleti 
együttműködések kialakítása. Mivel a kör-
forgás egy új gazdasági paradigma, ennek 
a munkának megannyi vetülete van, példá-
ul a terméktervezés, az üzleti modellezés, 
vagy akár a mezőgazdaságra és meghatá-
rozott iparági területekre is lehet interpretál-
ni, például az építőiparra.

A nagykövetségi munkád során mely 

területekre fókuszálsz?

A kelet-közép-európai régióban megkerül-
hetetlennek tartom a hulladékgazdálkodás, 
az újrahasznosítás teljesítményének növe-
lését. Egy piaci tanulmány szerint nálunk  
a legtöbben még mindig ezen a szinten ér-
telmezik a körforgásos gazdaságot. A másik 
kiemelt terület az építőipar, ami az iparág 
dominanciájából is ered, hiszen a gazdasá-
gi növekedésben nagyon fontos szerepet 
játszik a teljesítménye.

A tapasztalataid alapján melyek a fő eltérések 

a holland és a hazai körforgásos gyakorlatokban?

Lényeges eltérést látok nemcsak a két  
ország, hanem eleve a nyugat-európai és  
a kelet-közép-európai országok fenntartha-
tósági és körforgásos megközelítésében is. 
Ezt a különbséget talán pont az építőipar 
példázza a legjobban. Hollandiában, Ang-
liában vagy akár az észak-európai orszá-
gokban a fő üzenet az, hogy akkor építsünk 
valami újat, ha arra tényleg szükség van, 
különben inkább próbáljuk meg a régit ja-
vítani vagy felújítani. Az új építési projektek 
során pedig törekedjünk az újrahasznált és 
újrahasznosított anyagok felhasználására. 
A mi régiónkban viszont még mindig előnyt 
élvez a frissen kitermelt nyersanyagokon 
alapuló, újonnan épített környezet. Tehát 
nálunk a gazdasági növekedés még mindig 
meglehetősen materiális alapú, míg a nyu-
gati országokban egyre nagyobb az igény az 
értékalapú megoldásokra.

A nagykövetség szakértőjeként gyakran találkozol 

olyan, Hollandiában már bevett gyakorlatokkal, ame-

lyek  Magyarországra is adaptálhatók lennének? 

Ha választanom kellene a jelenlegi leginno-
vatívabb zöld építőipari trendek közül, akkor 
a green retrofitet mondanám, ami a meglé-
vő épületállomány zöldítő felújítását jelenti 

– főként energetikai szempontok alapján. 
Az energiaválság hatására a közeljövőben 
történő beruházások várhatóan erre a te-
rületre fognak irányulni. Ha már korábban 
kiemeltem a termékek birtoklásának szol-
gáltatásra való cseréjét, említenék erre egy 
remek esettanulmányt az energia témakö-
rében. Izgalmas az amszterdami repülőtér 
példája, amely le akarta cserélni a világí-
tóberendezéseit, de a Philips azt mondta, 
nem eladják nekik az eszközöket, hanem 
bérbe adják azokat. Így a Philipsnek az egy-
szeri eladás helyett lett egy állandó ügyfele, 
míg a reptérnek megfelezték az energia-
szükségletét az okoségők teljesítményének 
folyamatos monitorozásával és optimalizá-
lásával. A Colas profiljához kapcsolódóan 
is mondanék még két gyakorlatot, kifeje-
zetten az infrastruktúra-építésből. Az egyik  
a holland Latexfalt céghez köthető, amely 
egy olyan anyaggal kezeli a már elkészült 
aszfaltot, amivel két-háromszorosára ki-
tolható annak életciklusa. A kérdés persze 
itt is az, hogy mit preferál a növekedési 
logikánk: a lehető leghosszabb ideig hasz-

nálni az autópályákat vagy pár évente 
felújítani azokat? Hollandiában vagy Né-
metországban sokkal inkább az előbbit 
részesítik előnyben. A másik példám  
a FiberCore Europe cég, amely biológiai ala-
pú kompozitanyagból gyárt hidakat. Ezek 
kevésbé korrodálódnak, és alacsonyabb  
a környezetterhelésük, mint a hagyomá-
nyos acél- és betonszerkezetű hidaké, va-
lamint helyes karbantartással az élettarta-
muk is hosszabb.

Sokat hallani manapság a biológiai alapú 

alapanyagokról. Miért annyira fontosak 

a körforgásos gazdaságban?

Korábban említettem a körforgásos gazda-
ság két fő pillérét, melyek szerint meg kell 
előzni a hulladékok és a szennyeződések 
kialakulását, valamint hatékonyan és zárt 
anyagkörforgásban kell üzemeltetni a ter-
melési-fogyasztási rendszereket. Ezek tulaj-
donképpen megfelelnek a korábbról ismert 

„zero-waste” alapelveinek. A körforgásos 
gazdaság főként abban ad hozzá ezekhez 
az elvekhez, hogy célul tűzi ki a természet 
regenerálását. Eddig abból indult ki a kör-
nyezetvédelmi szakpolitika, hogy az emberi 
tevékenység mindenképpen károsítja a kör-
nyezetet, és ezt a negatív hatást csak csök-
kenteni vagy optimalizálni lehet, például új-
rahasznosítással. Ennek továbbgondolása  
a környezetpozitív (vagy „regeneratív”) 
gazdaság létrehozása. A szemlélet szerint 
olyan alapanyagokat használjunk, amik a 
termékek hasznos élettartama végén le-
bomlanak, és visszaépülnek a természetes 
ökoszisztémák működésébe. Például egy 
fából készült épület lebontása után nem 
klasszikus építési hulladék keletkezik, ha-
nem regeneratív módon lebomló anyag, 
amely tápanyagként visszakerül a talajba. 

Ha maradunk a klasszikus építési és bontási hulladé-

koknál, akkor hogyan áll Magyarország ezek újra-

hasznosításában?

Ha Magyarországot nézzük, akkor magas 
az újrahasznosított építési és bontási hul-
ladék aránya. A KSH szerint 86 százalék 
feletti, az Eurostatnál még magasabb, 99 
százalék körüli ez az arány. Ám ez főként  
abból a módszertani hiányosságból ered, 
hogy az adatgyűjtés során egy kalap alá 
sorolják az értéknövelő és -csökkentő hasz-
nosítási formákat. Ugyanúgy újrahaszno-
sításnak számít, ha a keletkezett hulladék 
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egy másik épület felépítésénél hasznosul, 
valamint, ha út- vagy bányafeltöltéshez 
használják fel. Egy körforgásos gazdaság-
ban természetesen az előbbit preferáljuk.  
A becslések szerint ennek az aránya viszont 
jelentősen elmarad az értékcsökkentő 
hasznosítási formákétól.  

Mik az előnyei a körforgásos gazdaságra 

való áttérésnek?

Az egyik legfontosabb előny, hogy azok  
a technológiák és üzleti megoldások, 
amelyek jelenleg kísérleti fázisban vagy 
próbaprojektek szintjén vannak, később 
iparági sztenderddé válhatnak. Így a most 
gyakorlatot szerző cégek a tapasztalatukat 
könnyen piaci előnyre válthatják. Például a 
már említett FiberCore Europe cég biológiai 
alapú kompozithídjait a német szabályozás 
a közeljövőben készül beemelni az iparági 
sztenderdek közé. Másik előnye, hogy meg-
oldást kínál olyan globális problémákra, 
mint a nyersanyaghiány fokozódása vagy 
a nemzetközi hulladékpiacok összeomlása. 
A nyersanyagok szűkülő elérhetősége kap-
csán az elmúlt években sokan a Covid és 
a háborús válság nyomán kapták fel a fejü-
ket, hiszen ezek az események felborították 
a globális ellátási láncokat. A Föld nyers-
anyagkészleteinek fokozatos csökkenése 
viszont régóta fennálló probléma, és legkö-
zelebb talán nem egy „mesterséges sokk” 
okoz majd hiányt a gazdaságban, hanem az 
erőforrások tényleges kimerülése. Emellett 
a nemzetközi hulladékpiacok összeomlása 
is kiemelten érinti az Európai Közösséget, 
hiszen a fogyasztói társadalmunk jó ideje 
támaszkodik más kontinensek erőforrása-
ira és hulladéklerakó kapacitásaira. Ebből  
a szemszögből a körforgásos átállást nem 
is előnyként említeném, hanem szükség-
szerűségként és a fennmaradás zálogaként.

Hogyan segítheti a körforgásos gazdaság 

a válságból való kilábalást?

Ez egy gyakori kérdés, amivel kapcso-
latban felhívnám a figyelmet egy kisebb 
ellentmondásra. A körforgásos gazdaság 
jelenleg sajnos sehogyan nem képes segí-
teni a válságból való kilábalásban, hiszen  
a gazdaságunk nem körforgásos. Továbbá 
a körforgásos átállás sem hatásos a válság 
ellen, mivel – ahogyan a nevében is benne 
van – ez egy átalakulási folyamatot jelent. 
Az ilyen folyamatok rövid távon beruházá-
sokkal, extra költségekkel járnak, amelyek 
hosszú távon térülnek meg. Például pont 
azáltal, hogy nem alakulnak ki hasonló vál-

ságok. Olyan ez, mint az energiaátmenet. 
Most hirtelen mindenki kapkodja a fejét, és 
rövid távú megoldást keres, azzal érvelve, 
hogy a megújuló energiák használata ezen 
a télen nem segít rajtunk. Ez tökéletesen 
igaz, viszont, ha az elmúlt évtizedekben 
többet fektettünk volna a használatukba és 
az energiafüggetlenség kialakításába, most 
nem kellene ilyeneken gondolkodnunk.
Szeretem a ’függetlenség’ szót, mert nem-
csak az energia terén fontos, hanem az 
ipari termelés kapcsán is. Az Európai Unió 
jelenleg nagyban függ más országok nyers-
anyagaitól, ezért is okoz ekkora problémát 
a globális ellátási láncok akadozása. Egy 
körforgásos gazdaságban nagyobb szere-
pet kapnának a helyi erőforrásokra támasz-
kodó termelési rendszerek, melyekben 
nem hagyják elveszni az anyagokat, hanem 
szintén helyi szinten hasznosítják őket újra. 
Ha választanom kellene egy fő üzenetet 
ehhez az interjúhoz, azt mondanám, hogy 
a körforgásos gazdaságban (vagy akár az 
energiaátmenetben) ne a jelenlegi válság 
megoldására keressünk megoldást. Ugyan-
is a válságok pontosan azért alakultak ki, 
mert a jelenlegi gazdaságunk nem körfor-
gásosan működik. Ezért a mostani válság-
ból való kilábalás során felejtsük el végre  
a rövid távú gondolkodást, és fektessünk  
a jövőbe. Egy olyan „jövőbiztos” körfor-
gásos gazdaságba, amely nem megoldja  

a hasonló válságokat, hanem megelőzi 
azok kialakulását.

Hogyan látod a körforgásos gazdaság 

jövőjét Magyarországon?

Meglátásom szerint a körforgásos gazda-
ság Európa-szerte teret fog nyerni. Mint em-
lítettem, ez már nem csupán környezeti kér-
dés, hanem gazdasági racionalitás is. Ezt az 
is bizonyítja, hogy az EU egyre komolyabb 
szakpolitikai erőfeszítéseket tesz az áttérés 
felgyorsítása érdekében. Korábban kérdez-
tél a nyugati és a helyi gyakorlatok különb-
ségéről. Hollandia a körforgásos átalakulás 
úttörőjének számít, mert gazdasága anyag-
igényének a negyedét újrahasznosított for-
rásokból fedezi. Ők azonban negyven éve 
kezdték ezt az utat, és egy teljesen körfor-
gásos gazdaság kialakítását csak 2050-re 
látják reálisnak. Magyarországon az elmúlt 
évtizedben kezdtünk komolyabban foglal-
kozni a hulladékprobléma kezelésével, és 
a mi gazdaságunk jelenleg 6-7 százalékban 
használ újrahasznosított anyagokat. Sze-
rintem a legnagyobb előnyünk abban van, 
hogy adoptálhatjuk a fejlettebb országok-
ban már meglévő megoldásokat, és nem 
magunknak kell kikísérleteznünk őket. Ha 
erre nyitottak vagyunk, akkor hamarabb be-
járhatjuk azt az utat, amihez Hollandiának 
hetven évre van szüksége. 

A KÖRFORGÁS LÉTRÁJA – 10R
magas

Elutasítás

újrahasználat

csökkentés

javítás

továbbhasznosítás

megújítás

Felújítás

újrahasznosítás

Alacsony

újragyártás

Visszanyerés

Alapanyagok használatának a megelőzése

Alapanyagok használatának a csökkentése

Termékek újratervezése körforgásos szempontok szerint

Termékek újbóli felhasználása

Termékek javítása és karbantartása

Termékek felújítása

Új termékek gyártása second hand összetevőkből

Termékek új célokra hasznosítása

Anyagkörforgás megteremtése

Hulladékok elégetése energia kinyerésével

Forrás: Cramer (2017) alapján Horváth (2019)
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  Bálint Horváth, Circular Economy Regional Policy 
Officer at the Embassy of the Kingdom of the Netherlands, 
has wide-ranging experience in the circular transitioning of 
the construction and waste management sectors. As he 
explains below, these two industries could be instrumental 
in reviving the regional economy of Central and Eastern 
Europe. In this interview, we discuss the relevance of 
circular economy in construction, some good practices, and 
possibilities for the future.
Could you please briefly outline your career to date?  
Previously, I conducted research on economic sciences and 
organisation studies, focussing chiefly on circular economy. 
Within the specific context of business modelling, I looked 
into potential new business solutions for facilitating the 
transition to circular economy. At the Dutch Embassy, I’ve 
gained a lot of experience in terms of practical application 
of circular economy to back up my theoretical knowledge. 
I came to the right place, as the Netherlands is one of the 
countries spearheading circular economy initiatives. 
What is circular economy, exactly? 
Circular economy is the antithesis of the ‘source-use-
dispose’ concept that applies in a linear economy. In 
essence, a circular system strives to avoid waste and 
pollution. Many readers might be familiar with the notion 
of ‘3R’ (reduce-reuse-recycle), which has by now been 
broadened to ‘10R’, meaning ten different activities that 
contribute to circular economy. The sequence of these 
activities also denotes a hierarchy: the higher an element 
is located on the chart, the more beneficial it is to circular 
economy. The organising principle is to avoid loss, both in 
terms of materials and energy. Reducing the quantity of 
base materials is the highest priority, then comes the most 
efficient and longest possible use of products, and finally 
the recycling of materials. However, putting this hierarchy 
into practice requires a fundamentally new approach, both 
from consumers and producers. Consumers have to realise 
that paying to use a product is often enough without always 
having to own it. Meanwhile, the supply side has to come up 
with novel business solutions that offer goods for rent rather 
than for purchase. 
What are your duties as an expert in circular economy?
I have two key roles at the embassy. One is economic 
diplomacy, or more specifically, ‘circular diplomacy’. This 
means taking solutions that work fine in the Netherlands 
and trying to promote them in other countries. At the 
same time, I explore what the Dutch might learn from 
those countries. As they put it in the Netherlands, the 
goal is to “inspire and be inspired”. My other key role is 
international business development and implementing 
business cooperations. Since the circular model implies a 
new economic paradigm, this task can take on any number 
of aspects, such as product design, business modelling, or 
agriculture, and it can also be brought into other industry 
sectors – like construction.

Which areas do you tend to focus on at the embassy?
In my opinion, improving waste management and recycling 
is unavoidable in the CEE region. According to a survey, most 
people in Hungary still identify circular economy on this level. 
Construction represents the other key area due to the 
dominance of the sector, meaning that is serves as a major 
driver of economic growth.
According to your experience, what are the main differences 
between Hungarian and Dutch circular practices?
In terms of sustainability, I not only see significant disparities 
in circular approaches between the two countries, but 
between Western European and CEE countries in 
general. These differences are perhaps best reflected 
in the construction sector. In the Netherlands, the UK, or 
Northern European countries, the general approach is to 
improve or renovate old buildings, and to only build new 
ones if absolutely necessary. At the same time, these 
countries strive to use reclaimed and recycled materials for 
construction projects. In this region, the preferred approach 
is to create a newly built environment from newly sourced 
raw materials. To put it another way, economic growth in 
the CEE region remains rather materials-based, while in 
Western countries there is a growing desire for value-based 
solutions.
Are there any well-established Dutch practices that Hungary could 
adopt quite easily? 
If I had to pick one from the most innovative current green 
construction trends, I would choose ‘green retrofit’ – which 
is basically green renovation of existing buildings, primarily 
with energy aspects in mind. Due to the current energy 
crisis, investments in near future will likely move in this 
direction. At the same time – relating to the rental-focussed 
attitude I brought up earlier – I should mention a great case 
study related to energy. Quite recently, Amsterdam Airport 
Schiphol wanted to replace some lights. Philips, instead 
of selling Schiphol new lights, offered to lease them. The 
outcome was that Philips gained a long-term client instead 
of a one-off sale, while the airport halved its energy need 
through a constant monitoring and optimising of smart 
light sources. I would also like to mention two practices 
specifically linked to infrastructure, and where Colas 
operates. 
One is related to a Dutch company, Latexfalt, which 
specialises in coating pavements with a material suitable 
for doubling, or even tripling, its lifespan. Again, this comes 
down to a question of growth logic: do we prefer to use 
motorways for as long as possible, or to renovate them every 
couple of years? The Netherlands and Germany tend to lean 
towards the former option. Another company, FiberCore 
Europe, creates bridges from bio-based composite 
materials that are less prone to corrosion and don’t stress 
the environment as much as conventional steel or concrete 
structures. They also have a longer lifespan if maintained 
correctly, which is icing on the cake. 

INTERVIEW WITH CIRCULAR ECONOMY EXPERT BÁLINT HORVÁTH

There’s a lot of current buzz around ‘bio-based’ materials. How are 
they important in circular economy?
I have already mentioned the two cornerstones of 
circular economy – the avoidance of waste generation 
and pollution. In addition, we have to implement our 
production-consumption systems efficiently and within a 
closed circle. Basically, these correspond to familiar ‘zero 
waste’ concepts. Circular economy takes these concepts 
even further by aiming to regenerate nature. 
Up to this point, basic environmental policy has 
suggested that human activity is inevitably harmful to 
the environment, and that negative impacts can only 
be mitigated or optimised. The concept of ‘regenerative 
economy’ breaks with this view by endorsing an approach 
that uses base materials that degrade and re-integrate 
into natural ecosystems at the end of the product lifecycle. 
For instance, demolishing a wooden building does not 
generate conventional construction waste: instead, 
we’ll have decomposable materials that transform into 
nutrients within the soil. 
Where does Hungary stand in terms of recycling conventional 
construction and demolition waste?
The rate of recycled construction and demolition waste 
is relatively high in Hungary. The Central Statistical Office 
puts the figure above 86%, but Eurostat’s is even higher 
at 99%. The assessment methodology, however, does 
not differentiate between various forms of re-use: if waste 
is used for erecting new buildings or for filling quarries or 
roads, it’s all the same and qualifies as recycling. Of course, 
the former is preferred in a circular economy. 
How do you see Hungary adapting to the future you’ve outlined 
here? 
In my opinion, circular economy will gain in momentum 
throughout Europe. As I’ve already indicated, this is 
not merely an environmental question, but a matter of 
economic rationality. The EU’s repeated attempts to 
accelerate transition are unmistakeable evidence of this. 
You asked earlier about differences between Western 
European and local practices. The Netherlands is 
considered one of the pioneers of circular transformation 
because roughly a quarter of the economy’s material 
needs are covered from recycled sources. Nonetheless, 
the country started down this path 40 years ago, and the 
realistic date for arriving at a completely circular economy 
is 2050 – nearly two decades from now. Hungary only 
started effectively addressing waste-related issues in 
the past decade, and the rate of recycled materials in our 
economy is around 6-7%. There is significant advantage 
in being able to adopt solutions already implemented in 
more developed countries: we don’t need to arrive at such 
solutions through a lengthy process of experimentation. If 
we are open to this approach, the entire process can take 
less time than the 70 years it’s taken the Dutch. 
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JÁSZBERÉNY ELKERÜLŐ

VERPELÉT VÍZELLÁTÁSA
GYÖNGYÖS NYUGATI ELKERÜLŐ

BÁTONYTERENYE 
23-AS FŐÚT

IPOLYDAMÁSD
GYŐR

PÁPA

DRÉGELYPALÁNK

IPOLY-HIDAK

M83
BUDAPEST 
VÍZTERMELŐ 
KUTAK

NEMZETI ATLÉTIKAI STADION

ETYEK-TORDAS KERÉKPÁRÚT

SIÓ-PROJEKT

NEMESKÉR
SZENNYVÍZELVEZETÉSE

SZEGED, ELI LÉZERKÖZPONT

KECSKEMÉT
441-ES FŐÚT

a 2022-es munkáink
FÓKUSZBAN

 Colas Út TOP 5 projekt halmozott adatok.

Az összes adat 2022. I–X. hó közötti.

FÖLDMUNKA/m3

741 605 m3

FORGALOM/Ft

11 316 588 E Ft

ASZFALT/t

53 110 t
CKT/m3

741 605 m3

ÚTÉPÍTÉSI PROJEKTEK SZÁMA/db

206 db

szöveg: Matejcsok Dorina
fotó: magyarepitok.hu, Nagy Balázs
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SAJÓSZENTPÉTER-BERENTE
260-AS ELKERÜLŐ

SZENDRŐLÁD
BÓDVA-HÍD

DEBRECEN 
KONTÉNERTERMINÁLM35 DEBRECEN-JÓZSA 

CSOMÓPONT

HOMOK-, KAVICS-, 
KŐFELHASZNÁLÁS/t, m3

41 620 t

BETONFELHASZNÁLÁS/m3

5268 m3

BETONACÉL- 
FELHASZNÁLÁS/ kg

101 617 kg

MŰANYAGCSŐ-FELHASZNÁLÁS/m

18 982 m

ÚJ HÍD/db

26 db

HÍDFELÚJÍTÁS/db

35 db

ROBBANTÁSOK/db

70 db
ÉRTÉKESÍTÉS/t

2 723 352 t

ÁTLAGOS
LÉTSZÁM/fő

1008 fő
LEDOLGOZOTT ÓRÁK/óra

1 531 788 óra

A COLAS
MAGYARORSZÁGON

KÖZMŰÉPÍTÉSI ÉS VÁROSRENDEZÉSI 
PROJEKTEK SZÁMA PROJEKTEK 

SZÁMA/db

37 db

HÍDÉPÍTÉSI PROJEKTEK SZÁMA

61 db

ZÚZOTTKŐ TERMELÉS/t

2 807 756 t
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CSATLAKOZÓ ÚT 
ÉPÜL AZ ÚJ 
IPOLY-HÍDHOZ 

Az Ipolydamásd és Helemba közötti 
átkelő a második világháborúban meg-
semmisült, újjáépült, majd 2000-ben 
a jeges ár áldozatává vált. Helyreállí-
tását követően további munkálatokat 
végez a Colas, most a 83-as főút bőví-
tésével.   A rekonstruált műtárgy 71 m 
hosszú, melyhez a magyar oldalon 
540 m, a szlovák oldalon 175 m hosszú 
csatlakozó út épül.

23-AS FŐÚT, BÁTONYTERENYE

KIEMELT MUNKÁINK
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JÁSZBERÉNY ELKERÜLŐ ETYEK–TORDAS KERÉKPÁRÚT

BUDAPEST IVÓVÍZTERMELŐ 
KÚTJAINAK 
KORSZERŰSÍTÉSE

A fővárosi projekt három szakaszban valósul meg. 
I. Víztermelő kutak fejlesztése (60 db).
II./1. Budapest XXII. DN1600 Sentab rekonstruk-
ció DN1200 GÖV csővel (1155 fm, nyílt árkos és 
no-dig technológia).
II./2. Duna-keresztezés rekonstrukciója: NA1100 
PE, 533 fm bélelés (no-dig, valamint DN1200 
GÖV 366 fm nyílt árkos parti szakasz).
II./3. RSD-keresztezés rekonstrukciója: a sorok-
sári főnyomó, a DN1000 GÖV 154 fm nyílt árkos, 
valamint 245 fm DN1000 GÖV cső lágy bélelése 
(no-dig technológiával).
II./4. Budapest XXIII. kerületében a DN1200 
Sentab cső rekonstrukciója: DN1000 GÖV csővel, 
1313 fm nyílt árkos technológiával. 
II./5. Budapest XXIII. kerületében a DN1000 és 
DN700 Sentab cső rekonstrukciója (DN600 GÖV 
csővel, 2702 fm nyílt árkos technológiával).
III. Ólombekötések cseréje (2956 db): Budapest 
területén minden kerület érintett kisebb-nagyobb 
mértékben.
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441-ES FŐÚT

BUDAPEST, NEMZETI ATLÉTIKAI STADION

A 83-AS SZÁMÚ FŐÚT 
2X2 SÁVRA BŐVÍTÉSE
SZÁMOKBAN: 

Teljes hossz: 6,2 km
Földmunka: 81 000 m3

Humuszeltávolítás: 152 000 m3

Ckt: 20 351 m3

Aszfalt: 57 808 t
Töltés: 513 000 m3
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441-ES FŐÚT

BÓDVA-HÍD, SZENDRŐLÁD

260-AS ELKERÜLŐ

DEBRECENI KONTÉNERTERMINÁL SIÓ-PROJEKT

M35, DEBRECEN-JÓZSA CSOMÓPONT
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MI TÖRTÉNT
2022-ben?

JANUÁR

Megújult a jogszabályfigyelés, 
heti rendszerességgel mutatva 
be a Colast leginkább érintő 
jogszabályváltozásokat.

Megalakult az EHS-csoport 
a munka- és környezetvédelmi 
feladatok hatékonyabb és 
összehangoltabb ellátása 
érdekében.

Bővült az Integrált Irányítási 
Rendszerekhez tartozó BIM-
csoport.

A jogi csapat Gyakorlati üzleti 
etika és compliance című elő-
adását több mint 400 kolléga 
követte online vagy személyes 
képzés keretében.

JOGSZABÁLY

szöveg: Matejcsok Dorina
infografika: Koffein Média
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FEBRUÁR

ÁPRILIS

MÁJUS

A francia korrupcióellenes 
jogszabályoknak megfelelően 
elkészült a hazai korrupciós 
kockázati térkép a holding- és 
leányvállalati vezetők aktív 
részvételével. 

Bevezettük a szintvezérelt marási 
és szerkezetépítési technológiát.

Elindult a Colas Team 
Cup harmadik kiadása: 
a cégcsoport minden 
munkavállalója futás, 
futball, valamint művé-
szi tehetségek számára 
nyitott kategóriában 
versenyezhetett.

A Colas első alkalommal csatlakozott 
a Lányok Napja programsorozathoz. 
A részt vevő lányok három helyszínen 
ismerkedhettek meg a cég működésével 
és tevékenységeivel.

A cég színeiben három csapat is indult 
a 2022-es Ultrabalatonon: a Colas Út csapa-
ta a 49. helyen, a Colas Északkő Bányászok 

csapata a 146. helyen, a Colas+ csapata 
pedig a 161. helyen végzett.
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JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS SZEPTEMBER

Jogászaink ezentúl tájékozódnak a 
cég fontosabb munkáiról és tevékeny-
ségeiről, rendszeres üzem- és munka-
terület-látogatáson vehetnek részt. 

Elindult a Colas-ötletbörze első szaka-
sza! „Az, ami ma még csak egy ötlet, 
holnap már a mindennapok részévé 
válhat.”

A Colas Magyarország mind az 
5 leányvállalata elnyerte a Csa-
ládbarát munkahely tanúsító 
védjegyet.

Környezetvédelmi nap a Colasnál a 
biodiverzitás kérdéseivel kapcsolatos 
tudatosság felkeltésére és a munkavál-
lalók mozgósítására - szerte a világon. 

Lezárult a Colas 2022. 
évi fotópályázata, 
amelyre a két kategó-
riában több mint 200 
pályamű érkezett.
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OKTÓBER

Kollégáink kitöltötték a „Dialogue” 
csoportszintű munkavállalói elköte-
lezettségről szóló felmérést, amely 
erősíti a munkahelyi jóllét iránti 
elkötelezettséget. 

Változott a jogi csapat működése 
a szerződések elkészítéséhez 
kapcsolódó feladatkörök, a jogász 
és nem jogász kollégák közötti 
hatékonyabb együttműködés és 
adminisztráció érdekében. 

Elsőként rendezte meg minden 
Colas-ország a Fenntarthatósági 
Hetek eseményt, ahol bemutatták 
a főbb fenntarthatósági kihívásokat 
és az azokra vállalati és egyéni szin-
ten adható válaszokat.

Immár a Colas is rendelkezik 
az Infrakittel, amely a legmo-
dernebb infrastruktúra-építést 
kiszolgáló Connected BIM 
alkalmazás.

A 2022-es Safety Week 
célja a figyelmet megosztó 

eszközökkel kapcsolatos tuda-
tosság növelése volt. Ez a hét 
a közlekedésben való éberség 

fontosságáról szólt.
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VEZETŐI ÜZENETEK 
2023-ra

Négy vezetőt, Zsiga Györgyöt, a Colas magyarországi cégcsoportjának 
elnök-vezérigazgatóját, Tóth Sándor vezérigazgatót, Cseh Zoltánt, az 
Északkő ügyvezetőjét és Piukovics Antalt, a Colas Alterra vezérigazgatóját 
kérdeztük meg arról, mi várható jövőre a csoporton belül. 

szöveg: Matejcsok Dorina
fotó: Bartha Andrea
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ZSIGA GYÖRGY

PIUKOVICS ANTAL 

A megváltozott környezet miatt a mosta-
ni év kirívóan sok kihívást és nehézséget 
okozott, amelyekre sikeres küzdelemben 
megtaláltuk a megoldásokat, így a jövő 
évbe már edzettebben, jobban felkészül-
ve, új tapasztalatokkal megerősödve 
érkezünk. Erős, letisztult szervezettel 
fordulunk rá a várhatóan kihívásokban 
bővelkedő évre. Abban bízom, hogy idő-
ben végrehajtottuk azokat a szervezeti 
és strukturális átalakításokat, amelyek 
esélyt adnak arra, hogy ebben a megvál-
tozott környezetben is hasonló teljesít-
ményeket tudjunk elérni, mint az elmúlt 
években, a konjunktúra időszakában. 
Biztos vagyok benne, hogy a nehézsége-
ink növekedni fognak, az energiaválság 
és a háború hatásai folyamatosan 
nyomás alatt fogják tartani a gazdaságot 
és az infrastruktúra piacát is.

A Colas Alterra a jelenlegi szerződéses 
állománynak és a kormányzati beruhá-
zások felfüggesztésének ellenére még 
érvényben lévő két-három pályázatnak 
köszönhetően stabil kilátásokkal várja 

a 2023-as évet. Ugyan az infláció és 
a rendkívüli gazdasági hatások minket is 

érintenek, de arra számítok, hogy 
a jövő évre vonatkozó üzleti tervünket 

teljesíteni fogjuk, a munkahelyek megőr-
zésével, sőt szükség esetén kismértékű 

bővítésével.  

Mit tartogat céges szinten 2023? Mit vártok a jövő évtől? 
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TÓTH SÁNDOR 

CSEH ZOLTÁN

Pozitívan tekintek előre 2023-ra, a ter-
vezett forgalmunk tekintetében mintegy 
70 százalékos szerződött állománnyal 
rendelkezünk. Annak ellenére, hogy 
a jövő évtől egy 15 százalékos vissza-
esést várok az idei évhez képest, ez 
a jelenlegi piaci körülményeket tekintve 
szép eredmény.

A kormány számos infrastrukturális 
projektet megállított, illetve elhalasztott, 

ami jelentősen befolyásolja az Északkő 
üzleti lehetőségeit. Emiatt 2023-ban 

és 2024-ben egyaránt az árbevételünk 
csökkenésével számolunk. 2023-ra 

2,05 milliárd tonnás értékesítést 
prognosztizálunk, ami 37 százalékos 

volumencsökkenést jelent.
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Cs.Z.: Reális és tartható üzleti terv készí-
tése és precíz végrehajtása a cél 2023-
ban. Emellett kiemelt figyelmet fordítunk 
majd a Technológiai Igazgatósággal és 
a társleányvállalatokkal együttműködve 
a bányáink környezetében halmozódó 
0/4- és 4/8-as termékek hatékonyabb 
felhasználási modelljének kialakítására 
és alkalmazására.
P.A.: A legfőbb célkitűzésem az, hogy eb-
ben a nehéz világpolitikai és gazdasági 
helyzetben továbbra is stabil, kiszámítha-
tó munkahelyeket biztosítsunk kollégáink 
számára. Ezzel párhuzamosan szeret-
nénk a tulajdonosnak is visszafordítha-
tatlanul bebizonyítani, hogy hosszú távon 
is a Colas magyarországi cégcsoportjá-
nak stabil leányvállalatává váltunk.

Mit gondoltok, hogyan, milyen eszközökkel tudunk 

felkészülni a 2023-as évre? Mik a Colas erősségei? 

Zs.Gy.: A felkészülést először is fejben kell 
elkezdeni. Minden egyes vezetőnek és 
munkavállalónak meg kell értenie, hogy 
más helyzetben vagyunk. Megváltozott  
a környezet, és ehhez nekünk is változ-
nunk kell. Ki kell lépnünk a komfortzó-
nánkból, mert az, ahogy eddig dolgoz-
tunk, nem minden esetben lesz elég. 
Sokkal több nehézséggel és kihívással 
szembesülünk majd, mint a korábbi 
években. Nagyon sok erősséggel rendel-
kezünk, ami lehetőséget nyújt arra, hogy  
a piaci szerepünk ne csökkenjen, sőt akár 
erősödjön is. Most már a legtöbb kolléga 
megérti – bármelyik divízióban dolgozzon 
is –, hogy csak együtt lehetünk sikere-
sek, így a szinergia és az „Egy Colas” már 
nemcsak egy szlogen, hanem a minden-
napok része, a közös siker alapfeltétele.
Erősségünk a komoly szakmai felkészült-
ség, a modern és hatékony géppark,  
a biztos pénzügyi háttér, a fejlett techno-
lógiák és az innovatív megoldások.
T.S.: EErősségeink hosszasan sorolhatók 
még, de talán a minőséghez való ragasz-
kodás, a pontosság, a megbízhatóság  
a legfontosabb pozitívumaink. Mindemel-
lett a legújabb technológiai, eszközi állo-
mánnyal rendelkezzünk, ami növeli a ver-
senyképességünket versenytársainkkal 
szemben.
Cs.Z.: Folytatnunk kell társaságunk mű-
ködésének idén megkezdett, a megvál-
tozott piaci környezethez alkalmazkodó 
átalakítását saját erőforrásaink optimális 

a Budapest és Belgrád között épülő vas-
útvonalra – tekintettel a termékössze-
tételben várhatóan továbbra is a vasúti 
kő lesz domináns. Emellett a 0D-s anya-
gokra is nagyobb hangsúly helyeződik  
a Kelet-Magyarországon tervezett na-
gyobb magánberuházások miatt. Jelen-
tős visszaesés várható a legmagasabb 
hozzáadott értékű termékeink, az asz-
faltalapanyagok körében, ugyanakkor az 
említett magánberuházások miatt élén-
külhet a betonipari felhasználás.
P.A.: Már a 2022-es évben is jelentős mér-
tékben előtérbe kerültek a magánberuhá-
zások, várhatóan ez a tendencia a jövő-
ben is folytatódni fog. Lépéseket tettünk 
az energetikai szektor irányába is. Nyitot-
tak vagyunk, és keressük a lehetősége-
ket ezen a területen az új partnerekkel 
való együttműködésre.

Mik a célkitűzéseitek 2023-ra? 

Zs.Gy.: A célkitűzésünk nem lehet más, 
csak az, hogy folyamatosan fenntartsuk 
azt a hatékonyságot, amelyet a koráb-
bi években elértünk, és ha van rá mód, 
tovább fokozzuk. Az elmúlt időszakban 
100 milliárd forint körüli éves forgalmat 
értünk el, és így van ez az idén is, pedig  
a válság elérte az iparágunkat. 15-20 szá-
zalékos forgalmi visszaeséssel számolok 
jövőre, ami az adott körülmények között 
igen kedvezőnek tűnik a konkurenciával 
összehasonlítva. Eredményességünk 
szinten tartása is nagyon fontos, annak 
ellenére, hogy az energiaárak és a nyers-
anyagárak folyamatos emelkedése nehéz 
helyzetbe hozza a projektek egy részét. 
Az is fontos, hogy amennyi költséget meg 
tudunk takarítani, azt takarítsuk is meg. 
Találjunk olcsóbb, hatékonyabb megol-
dásokat a kivitelezésben, próbáljuk ke-
vesebb befektetett energiából ugyanazt 
a terméket létrehozni. Ne pazaroljunk el 
semmilyen erőforrást, takarékoskodjunk, 
egyszerűsítsük a folyamatainkat, hasz-
náljuk ki az új technológiákban rejlő lehe-
tőségeket.
T.S.: Szeptember közepén csatlakozott 
hozzánk a Colas hídépítési csapata. Fon-
tos, hogy velük együtt, csapatként mű-
ködve dolgozzunk tovább. Célkitűzésem 
a 2023-as évre a meglévő állomány mun-
kaellátottságának hosszú távú biztosítá-
sa mellett az egy csapatban való sikeres 
működés.

Mely területek, projektek, tevékenységek fognak 

előtérbe kerülni? 

Min lesz a hangsúly 2023-ban?

Zs.Gy.:  Köszönhetően az idei év nagyon 
erős és sikeres vállalkozási munkájának, 
mindegyik leányvállalat olyan szerződé-
ses állománnyal kezdi 2023-at, amely 
kellő alapot és lehetőséget biztosít ah-
hoz, hogy jövőre is sikeresek tudjunk ma-
radni. 
Mindnyájan tudjuk, hogy a kormányzat 
az állami tendereket még a nyár köze-
pén megállította, és – a gazdasági ne-
hézségekre hivatkozva – terveik szerint 
hosszabb időre elhalasztják azokat, 
valamint új tenderek sem jelennek meg  
a közeljövőben. 
Ez az intézkedés rendkívül nehéz hely-
zetbe hozza azokat a cégeket, amelyek 
forgalmuk legnagyobb részét az állami 
megrendelésekből nyerték az elmúlt 
években. Ezek közé tartozunk mi is, 
forgalmunk közel 80 százalékát állami 
megrendelések adták eddig. Évek óta 
folyamatosan növeljük a magánpiaci 
forgalmunkat, de most alapvető érde-
künk, hogy sokkal erősebben nyissunk  
a magánpiacok felé. 
A magyarországi környezet ilyen szem-
pontból kedvező. Sok új nagy befektető 
érkezik Magyarországra a kedvező beru-
házási feltételeknek köszönhetően, ami 
kellő lehetőséget biztosíthat számunkra 
ahhoz, hogy jelentős forgalomra tegyünk 
szert a magánpiacon, részben kompen-
zálva a forgalom csökkenését az állami 
piacon. Természetesen a magánpiac tel-
jesen más hozzáállást kíván vállalkozási, 
jogi és kivitelezési területen is.
Kiemelten kell kezelni a szerződésme-
nedzsmentet, hogy a nehezebb szerző-
déses körülmények között is realizálni 
tudjuk az eredményt.
Úgy látom, hogy minden egyes területen 
teljes mértékben fel vagyunk készülve 
arra, hogy meg tudjuk tenni azt az ugrást, 
amit a piac megkövetel.
T.S.: A nagy állami beruházási tenderek 
leállítása után még intenzívebben ke-
rülnek fókuszba az önkormányzati és  
a magánprojektek. Elmondható, hogy 
nagy sikerrel pályáztunk az elmúlt idő-
szakban országszerte, és a 2023. évi 
forgalomkiesés kompenzálását is ezektől  
a piaci szegmensektől várjuk.
Cs.Z.: A nagy vasútprojektekre – például 
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és rugalmas kihasználásával, valamint 
minimalizált közreműködői jelenléttel. 
Kis üzemeinkben a tervezett termelési 
ütemnek megfelelően mozgatott mobil 
gépparkot fogunk működtetni, ilyen jel-
legű kapacitásunk a napokban átvett új 
mobil röpítő törővel és a ráfüggeszthető 
osztályozóval bővül. Nemzetközi tapasz-
talatokkal rendelkező szakmai hátte-
rünkkel és felkészült munkavállalóinkkal 
sikerülni fog.
P.A.: Véleményem szerint a Colas magyar-
országi cégcsoportjában még ebben  
a helyzetben is számos lehetőség van, 
viszont ezeknek a lehetőségeknek a ki-
aknázásához változásokra van szükség. 
Ezért egyrészt támogatom a jól átgon-
dolt, széles körű konszenzuson nyugvó 
strukturális reformokat, amik nem a “kis-
emberek” megszorítására irányulnak, 
hanem a hatékonyság növelésére. Ilyen 
változásokon a Colas Alterra kényszerből 
ugyan, de már 2021-ben átesett, és ez  
a mostani helyzetben megtérül. Másrészt 
továbbra is szorgalmazom a leányvállala-
tok közötti szorosabb együttműködést, 
annak ellenére, hogy ez ebben az évben 
sem volt számomra sikertörténet. Sok ta-
pasztalat gyűlt össze, de ezen a téren is 
van hova továbbfejlődni – és itt elsősor-
ban az egyénekre gondolok, mert a szak-
emberek, a szaktudás és a technológiák 
rendelkezésre állnak.

Mi lehet a Colas további sikerének a kulcsa?

Zs.Gy.: A siker bennünk van, a siker kulcsai 
mi magunk vagyunk. Gyorsabban kell 
alkalmazkodni a megváltozott környe-
zethez és az új kihívásokhoz, mint ahogy  
a konkurencia teszi. Mindig rugalmasan, 
célirányosan kell alakítani a szervezetet 
az új kihívásokhoz. Egy lépéssel a piac 
előtt kell járni. 
T.S.: Sikereink kulcsa a minőség, a pon-
tosság és a szakértelem. Fontos üzenet 
számunkra, hogy a megrendelőink elé-
gedetten nyilatkoznak a munkáinkról, 
ennek különösen a magánpiacon érezzük 
az eredményét.
Cs.Z.: Amit az előre gondolkodás mellett 
említenék, a belső erőforrásaink hatéko-
nyabb felhasználása, valamint továbbra 
is minőségi termékek és szolgáltatások 
nyújtása.
P.A.:  Az itt töltött öt év alatt az a szemé-
lyes véleményem alakult ki, hogy a ma-

gyarországi Colas cégcsoportnál dolgozó 
kollégák páratlan szaktudással bírnak, 
sokszor előremutató és költséghatékony 
megoldásokat találnak – és itt nemcsak 
a termelésben dolgozókra gondolok, 
hanem a pénzügyes, gazdaságis, IT-s, 
HR-es és gépész kollégákra is. Volt sze-
rencsém megtapasztalni ezt, amikor si-
került eredményesen és gördülékenyen 
együttműködni a cégcsoporton belül más 
egységeknél dolgozó kollégákkal. Azt 
gondolom, hogy ha továbbra is sikeresek 
akarunk maradni, akkor ezt az együttmű-
ködést kell támogatni, és az egymás közti 
kommunikációt, empátiát, odafigyelést 
erősíteni. Ahhoz, hogy mindez sikeresen 
működjön, meg kell hallgatnunk egy-
mást, közösen kell gondolkoznunk, és 
nem egyénenként, nem egyéni érdekek 
mentén, hanem egy csapatban kell ját-
szanunk.

Mit üzentek a munkavállalóknak a 2023-as évre?

Zs.Gy.: Először is szeretném megköszönni 
azt a rengeteg munkát, amivel ennek az 
évnek a sikeréhez hozzájárultak, nem 
semmi, amit véghez vittek. Ennyi nehéz-
ség és bizonytalanság dacára nem vesz-
tették el az elköteleződésüket, kitartottak 
és támogatták egymást.
Büszke vagyok rájuk, és azt kívánom, 
hogy ezzel a hozzáállással vágjanak neki 
2023-nak!
Mi, vezetők, azon fogunk fáradhatatlanul 
dolgozni, hogy mindig kellő biztonságot 

teremtsünk a kollégáinknak, megtalálva  
a legjobb megoldásokat.
T.S.: 2023 az idei évhez hasonlóan dolgos, 
a munkaellátottságban stabil év lesz. 
Ennek megfelelően pihent és tettre kész 
csapatra van szükségünk jövőre is. Ennek 
tükrében kívánok minden colasos mun-
kavállalónak és családjuknak sikerekben 
gazdag, boldog új évet!
Cs.Z.: A 2023-as és a 2024-es év várható-
an jelentősen csökkenő megrendelései 
mellett az egyik legnagyobb kihívás mun-
kavállalóink megtartása. Nem véletlenül 
a közreműködőket kezdtük leépíteni: 
saját erőforrásaink, eszközparkunk akár 
többműszakos használata a bányai elő-
készítési munkákban és a 0/D termékek 
gyártásában megteremtheti a lehetősé-
gét annak, hogy megtartsuk a dolgozókat. 
Ez a feszültséggel terhes időszak azon-
ban munkavállalóinktól több mobilitást és 
türelmet is igényel. Az Északkőnél 2022-
ben nem volt munkabaleset, ami példa-
értékű, és elismerés illeti érte a munka-
vállalókat! Mindez nem jelenti azt, hogy 
nem voltak balesetveszélyes helyzetek. 
Továbbra is szükséges, hogy figyeljünk 
magunkra és egymásra, az, hogy tisztán 
tartsuk a munkakörnyezetünket, és hogy 
biztonságos legyen a termelés és a kiszol-
gálás. Folytassuk tovább az idei trendet!
P.A.: A lehetőségek és a helyzetek adottak, 
csak rajtunk múlik, mihez kezdünk velük. 
Hozzuk ki közösen, együttes erővel a leg-
jobbat a 2023-as évből!
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   We sat down recently with the György Zsiga 
(Chairman-CEO of the Hungarian Colas Group), Sándor 
Tóth (Colas Út CEO), Zoltán Cseh (Colas Északkő 
Managing Director) and Antal Piukovics (Colas Alterra 
CEO) and asked them to share their views on what to 
expect in 2023. 
What does 2023 have in store for us on a corporate level? What 
are your expectations for the new year?
György Zsiga: The current year threw myriad challenges 
and difficulties at us, but we managed to fight our 
way through to find some solutions. This enables us 
to enter the new year up to speed and with plenty of 
hard-won experience. We’re going forward with a strong, 
streamlined organisation, and I’m confident that we’ve 
made organisational and structural reforms that give us 
a chance to deliver similar results as we face a new set of 
challenging circumstances. At the same time, I’m certain 
that troubles stemming from the energy crisis are far 
from over, and the effects of the war in Ukraine continue 
to put pressure on the infrastructure segment and on the 
economy in general.
Sándor Tóth:  I have a positive outlook for 2023 because 
our order backlog covers 70% of our planned turnover for 
the next year. I expect a 15% downturn compared to this 
year, but this would be a fairly good figure considering the 
condition that markets are in.
Zoltán Cseh: The government has suspended or 
postponed several infrastructure projects, which has had 
a significant impact on Északkő’s business opportunities. 
Therefore, we are forecasting decreased revenue for 
both 2023 and 2024. Our predicted sales figure for 
2023 is 2.05 billion tonnes, which represents a 37% drop 
compared with 2022.
Antal Piukovics: Thanks to our stock of orders and two or 
three tenders still running – despite suspended public 
investments – Colas  Alterra anticipates 2023 from a 
stable position. Although we are affected by inflation 
and other unfavourable economic trends, I think we’ll be 
able to carry out our business plan while retaining our 
workforce – and perhaps even hire some new people.  
Which areas, projects or activities will be in the limelight in 
2023? Are there some new priorities?
Gy.Zs.: Owing to this year’s strong and successful 
contracting efforts, all subsidiaries await 2023 with an 
order backlog that provides a firm foundation to build on. 
We’re all aware that the government halted public 
tenders in the summer, and – blaming economic 
problems – they intend to prolong the suspension. New 
tenders won’t be launched either. Companies that have 
relied on public works to provide most of their turnover 
find themselves in a difficult spot, and this includes 
us. At present, 80% of our orders come from the public 
sector. In recent years we’ve aimed to steadily increase 
our private-sector turnover, and it’s very important for us 
now to pivot towards private clients. 
In this regard at least, the Hungarian environment is 
promising. Favourable investment opportunities are 
attracting a lot of new, large-scale investors to the country, 
which may give us a chance to clinch significant gains 
from private markets. This could, in part, compensate 
for declining public works. Of course, the private sector 
calls for a fundamentally different attitude in terms of 
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contracting, legal and construction activities. Contract 
management, for example, must be a priority if we hope 
to deliver the desired results within stricter contractual 
requirements.
On the whole, as I see things, we are completely prepared 
to take any leap the market requires.
S.T.: Following the suspension of major public tenders, 
there will be an even greater focus on jobs ordered by 
local governments and private clients. We’ve competed 
successfully all over the country in the past few months 
and expect to make up for the missing part of our 
turnover from these segments.
Z.Cs.: Due to large-scale railway projects, such as 
the Budapest-Belgrade railway line construction, the 
emphasis is likely to remain on railway aggregates. 
In addition, 0/D-type aggregates will also be in high 
demand due to major private investments taking place in 
eastern Hungary. Meanwhile, we predict a considerable 
drop in terms of asphalt aggregates, but raw materials 
for concrete could meet rising demand as a result of the 
private investments I’ve mentioned.
A.P.: There was already a lot of focus on private projects 
throughout 2022, and this trend is expected to continue. 
We’ve also taken steps towards the energy sector. We’re 
generally keeping an open mind and are exploring new 
horizons to cooperate with new partners.
What are your goals for 2023?
Gy.Zs.:  Without a doubt, our main goal is to constantly 
maintain the efficiency we’ve been able to achieve in 
the past years, and to further enhance this efficiency – 
if possible. In each of the past years, our turnover was 
around HUF 100 billion, and the figure was similar in 
2022 despite the emerging crisis. The 15-20% drop in 
turnover that I’m counting with seems very moderate in 
comparison with our competitors. 
Retaining our profitability is also crucial, but constantly 
rising energy and material costs has put us in a difficult 
position on certain projects. 
Saving on costs whenever and wherever possible is of 
utmost importance. We’re keen on finding cheaper and 
more efficient solutions for construction, while trying to 
consume less energy. No resource should be wasted, 
and we need to streamline our processes and make use 
of possibilities that come with new technologies.
S.T.: The bridge construction team of Colas joined us 
in mid-September. Going forward, we must work side-
by-side as a real team. In addition to securing jobs that 
provide us with ample work in the long run, operating 
successfully as a team is my goal for 2023.
Z.Cs.:  Our goal for 2023 is to create a realistic and 
manageable business plan and to execute it with 
pinpoint accuracy. 
Moreover, we’ll be very keen to come up with more 
efficient application models for 0/4 and 4/8 products 
accumulating at our quarries. This should be done in 
cooperation with the Technology Directorate and fellow 
subsidiaries.
A.P.: My main objective is to ensure stable, reliable 
jobs for all colleagues amidst the difficult political and 
economic conditions that surround us. At the same time, 
we’d like to prove to ownership that we’ve become a solid 
subsidiary of the Hungarian Colas Group.

What could be the key to the company’s success going forward?
Gy.Zs.: We ourselves are the keys to success. We have 
to adapt more rapidly to new challenges and evolving 
circumstances than our competitors do. We have to 
remain one step ahead of the pack.
S.T.: Quality, accuracy, and professionalism are the 
cornerstones of our success. When clients express 
positive opinions about our work, it sends us a really 
positive message – and that’s especially true when it 
comes from the private sector.
Z.Cs.: Besides a proactive attitude, I’d mention the 
increasingly efficient use of our internal resources, while 
continuing to offer top-notch products and services.
A.P.: I’ve been with the company for five years now and I’m 
convinced that colleagues at the Hungarian Colas Group 
possess an unmatched set of skills and knowledge. 
They often find innovative and cost-efficient solutions 

– and not only in construction or related industries: this 
goes for people at the Finance, IT, HR and Engineering 
departments, as well. I’ve had the good fortune to 
witness smooth and fruitful cooperation between 
different fields from up close. In my opinion, backing this 
sort of cooperation – as well as communication, care, 
and empathy – is vital for remaining successful. We have 
to listen to each other and think as a team instead of as 
individuals.
What is your message to employees for 2023?
Gy.Zs.: First off, I would like to thank everyone for their 
immense work, which made this year’s results possible. 
What they managed to pull off is really something. 
Despite all the hardships and uncertainty, they didn’t 
lose their commitment. They persevered and supported 
each other. I’m proud of them, and I hope to enter 2023 
with the very same attitude.
We, as managers, will continue work tirelessly to provide 
our employees with safe and secure conditions by finding 
the best solutions.
S.T.: As with this year, a firm order backlog will give us 
plenty of work in 2023. Consequently, we’ll need a 
dedicated team with fresh energy. On that note, I wish 
every Colas employee and their families a very happy 
new year.
Z.Cs.: With a forecasted drop in our orders for 2023 and 
2024, retaining our employees will be one of the greatest 
challenges. It’s not a coincidence that we’ve started to 
part ways with external service providers. Relying on our 
own resources and equipment – probably in multiple 
shifts – could enable us to keep our full workforce 
together. However, this undoubtedly tense period will 
require mobility and patience from our employees. 
Remarkably, we had zero workplace accidents at 
Északkő in 2022, which is truly exemplary, and all praise 
is due to my colleagues! At the same time, this doesn’t 
mean we were without near-misses. We must keep 
paying attention to ourselves and each other, keep our 
sites clean, and work safely. Let’s keep up this year’s 
positive trend!
A.P.: The opportunities are always out there, but it’s up to 
us to seize them. Let’s make the best of 2023 together by 
combining our efforts!
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 Hidak és felüljárók
A Colas-féle szakaszon lévő két híd vb. 
hídgerendás – ezeket nevezi a szakma 
legóhidaknak. A másik szakaszon lévő 
négy hídból három szintén ezzel a tech-
nológiával épül meg, míg egy híd monolit 
felszerkezetes lesz. Minden hidunk úgyne-
vezett 2x2 sávos felüljáró, mivel a gyors-
forgalmi út forgalmát fogják átvezetni.
A gerendás hidak mindegyike egynyílású 
és kéttámaszú, míg a monolit híd három-
nyílású és négytámaszú. 
A hidak közül kettő csomóponti, három 
vízfolyást és vadátjárót ível át, míg egy 
híd a belterületi aszfaltút átvezetését biz-
tosítja a gyorsforgalmi út alatt. A colasos 
szakaszon lévő gerendás hidak rövidebb 

A pápai kistérség nagy álma valósul meg azzal, hogy 
gyorsforgalmi kapcsolatot kap Győrhöz és egyúttal az 
M1-es autópályához is.  A 36 km hosszú 83-as út új nyom-
vonalon, 2x2 sávon, két szakaszban épül meg. 

HAT HIDAT ÉPÍTÜNK  
A 83-AS GYORSFORGALMI ÚTON 

Az első szakasz Pápa és Tét déli cso-
mópontja között a Duna Aszfalt Zrt. irá-
nyításával, a második szakasz Tét déli 
csomópontja és Győr között a Soltút Kft. 
kivitelezésében készül el. 
A Colas mindkét szakaszon kapott felké-
rést, mind út-, mind hídépítési munkákat 
fogunk végezni. A Colas Közlekedésépítő 
Zrt. összesen hat híd kivitelezését vál-
lalta. Két hidat azon a második útszaka-
szon, ahol a Colas Út Zrt. kivitelezésében 
komplett töltésépítés és útépítés is zajlik. 
Ezen a szakaszon teljes körű munkála-
tokról van szó, a két cég közösen vállalta 
át a feladatot a Soltút Kft.-től. További 
négy hidat pedig a Duna Aszfalt Zrt.-hez 
tartozó nyomvonalon épít fel a Colas.  

Másfél éve dolgozom a cégnél. Ez a projekt 
számtalan színes feladatot rejt magában. Sok 
tapasztalatot, illetve tudást gyűjtöttem a munka 
során, így a karrierfejlődésem, úgy érzem, folya-
matos. Az idei évben lehetőségünk nyílt egy új, 
innovatív technológia megismerésére, illetve 
kezelésének elsajátítására a beton- és aszfaltte-
rítő gép használata közben. Büszke vagyok arra, 
hogy cégünk egy hatékony, látványos és pontos 
rendszerrel gazdagodott, melynek terepi alkal-
mazásában magam is részt vehettem.

GÁSPÁR GÁBOR 

művezető
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támaszközzel és sűrűbb gerendázással 
készültek, így itt elegendőnek bizonyultak 
a 120 cm magas FCI-hídgerendák. 
A megoldást az indokolta, hogy ezeknél 
a hidaknál az alatta átvezetett út űrszel-
vénye vagy az alatta lévő vízfolyás miatt 
előírt legalacsonyabb szerkezet alsóél, és 
a gyorsforgalmi út magassági nyomvonal-
vezetése ennél vaskosabb szerkezetvas-
tagságot nem tett lehetővé. 
A szakasz további gerendás hídjainál már 
közel sem volt ilyen kötöttség, így ott sza-
badon lehetett használni a szakmában 
jelenleg létező legnagyobb, FI-150-es 
hídgerendákat is, melyek lényegesen 
nagyobb fesztávot tudnak áthidalni úgy, 
hogy ezzel együtt is számottevően na-
gyobb a teherbírásuk is. Ezzel a módszer-
rel kevesebb hídgerenda elegendő ugyan-
akkora felszerkezet alátámasztásához. 
A monolit híd létjogosultságát több  
paraméter is indokolta: a folyópálya és az 
alatta lévő keresztező út nagyon éles ke-
resztezési szöge, a minimálisra szorított 
szerkezetvastagság és a kötött fesztávok. 

2008 óta dolgozom a Colasnál. Számomra mindig 
is fontos volt a csapatban gondolkodás, a megfelelő 
légkörben történő munkavégzés. Ez a projekt is meg-
mutatta, hogy jó csapatban, ha a többiek is támogat-
nak, mindenre képesek vagyunk.

MELKOVICS HUBA

területi főmérnök

Nekem személyesen is nagy öröm, hogy ezen a projekten dolgozhatok, hi-
szen ebben a térségben születtem, itt nőttem fel, és mai napig is itt élek. Nap 
mint nap közlekedek a régi 83-as úton, és átélem annak minden nehézségét, 
így nemcsak egy feladatként építem a ránk bízott hidakat, hanem szó szerint 
magamnak is, hiszen napi szinten fogom ezeket használni. 

Melkovics Huba területi főmérnök

Ennyi feltételnek már csak a monolit híd 
tudott megfelelni, ami egyébiránt egy  
izgalmas szakmai kihívás is. 

Az építés legjava már befejeződött
A projekt 2020. szeptember végén indult 
el, és mivel akkor már tapasztalható volt 
az acél árának rendkívüli emelkedése,  
a korlátokat az összes hídra azonnal le-
kötöttük olyan áron, amit a beszállító a 
projekt teljes időszakára vállalt. 
Amerre csak néztünk, szeptemberben 
még holdbéli táj volt a nyomvonalon. 
A hat hídból csak háromnál volt lehető-
ségünk arra, hogy járművel legalább száz 
méterre meg tudjuk közelíteni a majdani 
munkaterületet. 
Október elején csapadékos volt az ősz, 
majd gyorsan közelített a tél, fogytak az 
értékes napok. Rengeteg irodai előkészí-
tés, kinti egyeztetés, korrekt együttmű-
ködés és motiváltság kellett ahhoz, hogy 
haladást érjünk el 2020-ban. Ebben nagy 
részük volt az utas kollégáknak, hiszen 
erőn felül végezték mind a nyomvonali 

előkészítő földmunkákat, mind a hidak-
hoz való bejutást segítő bejáróutak építé-
sét. Nem egy esetben még az ideiglenes 
bejáróút építése sem riasztotta el őket 
attól, hogy támogassák az érdekeinket. 
Végül novemberben felvonulhattunk az 
első híd próbacölöpözéséhez, így a ter-
vek szerint – azaz, hogy még 2020-ban 
lekerüljenek a cölöpök ahhoz, hogy a téli 
leállás is hasznosan teljen – kezdhettük 
meg a munkát. A koncepció az volt, hogy 
míg a dolgozó pihen, addig majd a cölöp 
dolgozik, hiszen a próbaterhelésig úgyis 
el kell telnie három-négy hétnek, amire  
a karácsonyi ünnepek pont ideálisak.  
Közel 400 m Ø80-as CFA-cölöpöt készí-
tettünk el próbacölöpként. A vizsgála-
tok sikeresek, a vizsgálati eredmények 
ideálisak voltak. Sajnos a hosszú és 
csapadékos tél és a lassan beköszöntő 
tavasz után nyílt csak lehetőség elindíta-
ni a hídháttöltések építését a cölöpözési 
lavírsíkig. Három hídnál a háttöltésépítés 
megkezdését még megelőzte a talaj kon-
szolidációját gyorsító eljárás is. Vertikális 
szalagdrének lejuttatására volt szükség 
ahhoz, hogy a hidak építésének átfutási 
ideje a töltéskonszolidációval együtt is 
beleférjen a projektben meghatározott 
átfutási időbe.
Közel 15 000 m3 háttöltést kellett rövid 
idő alatt beépítenünk ahhoz, hogy mi-
előbb megkezdődhessen a cölöpözést 
megelőző konszolidációs időszak. Ezt az 
időszakot használtuk fel a további mun-
kafolyamatok megfelelő előkészítésére, 
valamint igyekeztünk a lehetőségeink 
szerinti legoptimálisabb feltételekkel 



26 MUNKÁINK

2008-ban jöttem a Colashoz. Több cégnél és szám-
talan projekten dolgoztam már pályafutásom során. 
Számomra mindig fontos volt az önállóság és az, hogy 
a főnökeim kiálljanak mellettem. Ebben a projektben 
mindkettőt megtapasztaltam, így nyugodtam tudtam 
a munkámra koncentrálni.

2009 óta dolgozom a Colasnál. Ennél a projektnél  
a legnagyobb kihívást a Győr területén áthaladó közel 
két kilométeres szakasz építésszervezése jelenti. Az 
átépítést a forgalom fenntartása mellett kell megva-
lósítani, a régi út teljes elbontásával és a jelzőlámpás 
csomópontokat kiváltó kétsávos turbó körforgalmak 
építésével együtt.

MÓRICZ SÁNDOR

művezető

MÁYER GYULA

építésvezető

kiválasztani a szerkezetépítő alvállalko-
zókat, leszerződni a még függőben lévő 
és stratégiailag fontos anyagokra (beton-
acél, hídgerenda). A betonnal már sok-
kal korábban, még a 2020-as év végén 
elkezdtünk foglalkozni, kiválasztottuk  
a betonüzemet, és elindultak a szüksé-
ges próbakeverési folyamatok.
2021. nyár végén indulhatott el a szer-
kezeti cölöpök készítése, melynek során 
több mint 2200 m Ø80-as CFA-cölöpöt 
kellett előállítanunk. Ezt követően tavaly 
október elejétől mind a hat hídon beindul-
hatott a szerkezet építése. Tudtuk, hogy 
nagy a lemaradás, így mindent megtet-
tünk annak érdekében, hogy még az év 
végére az öt gerendás híd be is legyen ge-
rendázva. Nem volt kis vállalás, de nem 
tartottuk lehetetlennek. Végül a hídfők 
mind az öt hídnál időre elkészültek, pedig 
a csapadékos ősz mindent megtett, hogy 
megnehezítse a helyzetünket, hiszen  
a bejáróúttal kapcsolatos problémák-
ból adódóan decemberben végül csak  
a Colas-szakaszon lévő két hídra kerültek 
fel a gerendák, a következő kettőre 2022 
januárjában, az ötödik hídra pedig 2022 

áprilisában. Összesen 92 hídgerendát 
építettünk be. Télen sem volt megállás, 
és azóta a folyamatos munkavégzésnek 
köszönhetően mind az öt gerendás híd 
szerkezetileg készen van, a legtöbbre 
már felkerült a szigetelés és a szigetelést 
védő aszfalt, illetve a korláttal együtt a 
sóvédelem nagy része is. Sőt vannak 
olyanok is, amelyeken már az átjárás is 
lehetséges. 
Az egyetlen monolit híd kivitelezése el-
marad a többiétől, ami a szerkezeti bo-
nyolultságából adódóan várható is volt. 
Szerkezetileg az is csaknem elkészült, 
már a szigetelés fázisában van. Jelenleg  
a háttöltés konszolidációjára várunk, 
hogy indulhasson az utolsó szerkezeti 
elem megépítése is. Az év végére a mun-
ka 80-85 százalékban kész lesz, és ma-
rad még további tíz hónapunk az átadásig.
A hátralévő munkák volumene már nem 
túl nagy, de annál aprólékosabb, annál 
több figyelmet és szervezést igényelnek.
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SIX BRIDGES BEING FINALISED ON ROAD 83 

     A long-cherished dream of people living 
in the Pápa vicinity is finally coming true: a high-
speed road is in the works to link the region to 
Győr and the M1 motorway. A completely new 
alignment of road 83 is being realised with the 
construction of 2x2 lanes over a 36-km stretch. 
The first section, between the cities of Pápa and 
Tét, was assigned to Duna Aszfalt Zrt., while 
Soltút Kft. won the contract for the second leg 
between Tét and Győr. 
Remarkably, Colas was approached to chip in 
and perform road and bridge construction works 
on both segments. Colas Közlekedésépítő’s 
job was to erect a total of six bridges; two 
on the second section (where Colas Út was 
tasked with comprehensive embankment and 
road construction works), and a further four 
structures on the Duna Aszfalt section.  
Of the six bridges, five were designed with 
reinforced concrete beams (bridge building 
professionals often jokingly refer to these as 

‘LEGO bridges’). The single remaining bridge will 
receive a monolithic superstructure.
The project kicked off in late September 2020. 
Anticipating the forthcoming boom in steel prices, 
we wasted no time in signing contracts for all 
railings at fixed prices undertaken by our supplier. 
The job was not short of initial complications: 
half of the sites were inaccessible to vehicles 
to begin with; then came a rainy autumn and a 
harsh winter, which limited the number of days 
suitable for working. With some incredible help 
from colleagues responsible for roadworks, we 
managed to establish haulage roads and, in late 
2020, began test-piling on schedule. 
We were forced to improvise and re-schedule at 
some points, but things ran smoother from then 
onwards. After installing a total of 92 beams, 
five of the six structures are now complete, 
with only finishing works pending. 

2013 októberétől, vagyis már 9 éve dolgozom  
a Colas Útnál a győri projektirodában. Az ilyen 
nagy volumenű és átfutási idejű munkáknál 
fontos a projekt előrehaladásának folyamatos 
nyomonkövetése mind gazdaságilag, mind mű-
szakilag. A mai változó gazdasági helyzet miatt ez 
különösen fontos, és kihívást is jelent. Úgy érzem, 
ezt sikerült optimálisan kezelni, vagyis időben és 
kedvező áron sikerült beszerezni az építési anya-
gokat.

THURÓCZY LAJOS 

munkahelyi mérnök

2018 novemberében csatlakoztam  
a Colas Úthoz. Eddigi pályafutásom 
során ilyen összetett, színes mun-
kában még nem vettem részt. Eb-
ből kifolyólag a legnagyobb kihívást 
a projekt mélysége, nagysága miatt  
a különböző építési feladatok, munkafo-
lyamatok alvállalkozóinak optimális ösz-
szehangolása jelenti számomra.

BOBÁLY BENCE  

művezető

FŐBB MENNYISÉGEK:

CÖLÖPÖK

2200 fm
HÁTTÖLTÉSÉPÍTÉS

33 000 m³
HÍDGERENDÁK

3172 fm
BETONACÉL

507 t 
TÖLTÉSBURKOLÁS

2800 m2

HÍDSZIGETELÉS

5250 m2

HÍDKORLÁT

970 fm
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megépítése kezdődött el, 10,6 km hosz-
szan. A második ütem – a távlati terv sze-
rint – a bal pálya megépítése, szintén 2x1 
sávban a most kialakítandó pálya mellé, 
illetve egy harmadik szakasz is tervben 
van, mely a 2606. j. út és Sajóivánka kö-
zött épülne meg.

Kivitelezés három szakaszban
A jelenlegi projekt megrendelője a NIF 
Zrt., a főkivitelező pedig a Hedo Zrt. 
és a Soltút Kft. konzorcium. A munka 
a 11+699 – 22+108 km szelvények 
között zajlik, és nyolc műtárgyat foglal 
magában. 
A Colas Út Zrt. a Hedo Zrt. alvállalkozá-

Sajóivánka, Vadna, Sajógalgóc, Dubi-
csány, Putnok – főútszakaszai túlnyomó-
részt 2x1 sávra szűkülnek le, így forgalmi 
fennakadást és torlódásokat okoznak, 
miközben óriási környezeti és zajterhe-
lést vonnak maguk után. 
A városok élhetőbbé tétele és a forgal-
mi fennakadások elkerülése érdekében 
szükségessé vált a Sajószentpéter–Be-
rente elkerülő út kivitelezése, melynek 
megvalósítását 2006 óta tervezték. Bár 
a 260. számú út az eredeti tervek szerint 
2x2 sávos gyorsforgalmi útszakaszként 
épült volna meg, három ütemben, a 2021 
júniusában elindított projekt 2x1 útsza-
kaszos. Az első ütemben a jobb pálya 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye alighanem legforgalmasabb útja, a 26. 
számú főút már lassan nyolcvanéves. Több felújításon és áttervezésen 
is átesett, jelenlegi formáját 2008-ban kapta meg, legalábbis a terve-
zés és az átépítés terén. 

ÉPÜL A 260-AS FOÚT  
MISKOLC ÉS BÁNRÉVE KÖZÖTT

A főútvonal többször is napirendre került 
2008 után kiemelkedő járműforgalmi 
számai és elhelyezkedése miatt. 
A 2008-as munkálatok során 2x2 sávos 
főúttá alakított, középen Miskolc és Sa-
jószentpéter között szalagkorláttal elvá-
lasztott út aszfaltozási és átépítési mun-
kálataiban a Colas jogelődje is részt vett.

A 206-as főút fejlesztésének 
előzményei 
A Miskolc–Bánréve tranzitforgalom ezen 
a főúton halad, a járműveknek nyolc te-
lepülésen kell átjutniuk céljuk eléréséhez. 
Azonban az érintett települések – Sajó-
keresztúr, Sajószentpéter, Kazincbarcika, 
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Építőmunka a Sajó mellett
A 260. számú út vonalvezetése szinte 
végig a Sajó folyót követi, a kezdőszel-
vénynél átnyúlik rajta, majd Sajószent-
péternél elkanyarodva egyenes vonalban 
halad egészen a múcsonyi út új körfor-
galmáig. A nyomvonal egyrészt termőföl-
deken megy keresztül, másrészt Natura  
2000-es természetvédelmi és árvízve-
szélyes területeken, ami a kivitelezést 
különösen körülményessé teszi, hiszen 
az időjárási viszontagságok mellett ter-
mészetvédelmi szempontokat is szem 
előtt tartva kell szervezni és ütemezni  
a munkákat.
2010-ben és 2020-ban is hatalmas mér-

szöveg: Kocsel György Ádám
fotó: Kocsel György Ádám

2018. október 1. óta dolgozom a cégcsoportnál. 
Az első fél évben az egyetemi záróvizsgák mellett 
műszaki asszisztensként kezdhettem az M30-as 
autópálya-építési projektben a Colas Hungária Zrt. 
miskolci csapatában, majd a sikeres vizsga után 
munkahelyi mérnöki pozícióba kerültem.
Már az egyetemi tanulmányaim alatt lehetőséget 
kaptam arra, hogy a nyári gyakorlataimat a cégcso-
portnál töltsem, különböző területeken. 2016-ban 
részt vehettem az apafai keverőtelep gyártási és 
előkészítési folyamataiban, ahol rengeteget tanulhat-
tam a keverő működéséről a kollégáimtól – később 
ez is lett a diplomamunkám témája az alapképzésen.
A következő nyári gyakorlatok alatt az M35-ös au-
tópálya építésén segíthettem a projekt kivitelezésé-
ben, majd az M25-ös déli csomópont munkálatai-
ban vehettem részt, hol művezető-tanoncként, hol 
főgépész-tanítványként vagy gépszerelő-segédként, 
vagy csak fizikai munkásként lapátoltam a finisher 
mellett. Nagyon sok tapasztalatot gyűjthettem már 
itt is a gyakorlatok alatt.
Azóta is Colas Út KPI igazgatóságának miskolci 
stábját képviselem a 260-as projekt kapcsán, ahol  
a tervkorszerűsítés folyamatában és a kivitelezésben 
egyaránt részt vehetek. Mivel a terveket eredetileg 
2008-ban írták alá, a kivitelezés közben rengeteg 
anomália merült fel, amiket némi talpraesettséggel 
és műszaki érzékkel rövid időn belül nagyon jól meg 
tudtunk oldani csapatban vagy akár én önállóan is, 
ha rám bíztak egy-egy részfeladatot.
Összességében büszke vagyok az eddigi haladá-
sunkra. Noha mérnöki pozíciót töltök be, mégis úgy 
érzem, hogy a háromfős stábunk óriásit alkothat, és 
újból ott hagyhatjuk a kezünk nyomát Magyarország 
térképén. Részben ezért szeretem a munkámat, 
mert olyat „tehetek le az asztalra”, amit később 
örömmel tudok megmutatni az ismerőseimnek – 
és a szintén a szakmában dolgozó édesapámnak,  
a családomnak.

KOCSEL GYÖRGY ÁDÁM

munkahelyi mérnök

sában – teljeskörűen – a 14+620 kmsz. 
és a 16+540 kmsz. közötti szakaszt va-
lósítja meg. A Colas Út égisze alatt Pap 
Kornél területi igazgató mint projektve-
zető, Pelle József építésvezető, Kocsel 
György Ádám munkahelyi mérnök és 
Lengyel László művezető látja el a pro-
jekttel kapcsolatos feladatokat.
Az elkerülő kivitelezése a 26. számú 
főút hírhedt „Magyarország felesleges 
körforgalmához” kapcsolódik, melyet 
2008-ban már a most használt kivitele-
zési tervek szerint alakítottak ki.

A szakasz végszelvénye pedig a fentebb 
említett 2606. j. út, illetve az azon újon-
nan kialakítandó körforgalom lesz, amit 
a Soltút Kft. és a Swietelsky Magyar-
ország Kft. építhet meg az elkerülő út 
17+350 km szelvényétől. 
A harmadik szakasz kivitelezése a Stra-
bag Magyarország képviselete alatt 
készülhet el a Sajóivánka – 2606. j. út 
helyett Kazincbarcikán keresztül, vala-
mint egy új műtárgy építésével, illetve 
útvonal-felújítással és körforgalom-lé-
tesítéssel.

tékű áradás történt ezeken a területeken, 
rengeteg kárt okozva a környékbeli lako-
soknak és az itt működő vállalatoknak, 
amilyen például a BorsodChem Zrt. 
Éppen ezért az újonnan kialakítandó el-
kerülő útnak (a 11+699 – a 14+450 km 
szelvényig) az árvízvédelmi töltés szere-
pét is el kell látnia. Többek között az át-
tervezés és a hirtelen fellépő költségvon-
zat miatt tolódott el a 260-as számú út 
kivitelezése. 
A töltés bal oldalát kimosódás elleni 
védelemmel kellett ellátni, a töltéstest 
pedig a megadott vízállósági kritérium 
teljesítése miatt – a lehumuszolt induló-
szinttől a mértékadó árvízszint fölött egy 
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méteres magasságig – meszes-cemen-
tes kevert talajstabilizációval készült el. 
A feszített ütemterv ellenére a Colas Út 
által épített szakasz augusztus 31-re  
a védőrétegszintig elkészült, majd szept-
emberben a CKT-4 réteg is 80 százalék-
ban megépült. A projekt megvalósítása 
során egy új módszert alkalmaztunk  
a CKT-4 alapréteg építésére. Az ipar és 
a technológia fejlődése sokszor a mi-
nőségben és a költséghatékonyságban 
is változásokat hozhat, éppen ezért 
használtuk a próbabeépítés és az eddig 
elkészült CKT-4 réteg elkészítéséhez  
a cégcsoportnál fejlesztés alatt lévő, 
GPS-vezérléssel ellátott bedolgozó pa-
dunkat, egy Vögele 1900-3i finisherre 
csatlakoztatva. Így a finisher a Colas 
Hungária Zrt. BIM-csapatával és a pro-
jekten dolgozó műszaki kollégákkal 
közösen kialakított programot követte:  
a végeredmény 99 százalékos pontos-
ság, melyet Csiza Ernő geodéta kolléga 
folyamatosan ellenőrzött. A talajstabi-
lizációt a Colas Hungária által üzemel-
tetett Wirtgen WR 2400 talajmaró 
segítségével végeztük el minden 35 cen-

timéternyi réteg beépítése során, ezáltal 
homogén, stabil és az anyagtulajdonsá-
gok révén vízálló töltéstestet kaptunk.
A kivitelezéshez kapcsolódik egy árvíz-
védelmi fejlesztés, a Holt-Szuha-patak 
és a Sajó folyó közötti kapcsolatot sza-
bályozó zsilipes leeresztő műtárgy kör-
töltése. Korábbi árvizek tapasztalataiból 
kiindulva gátfejlesztések is megvalósul-
tak: 1,048 km hosszan a Sajó-gát átépí-
tésével, illetve a Vörös-Jankó jobb parti 
korrekciójával és új árvízvédelmi töltés 
építésével, mely 1,028 km-t tesz ki. 
A környékbeli lakosok életét a Sajószent-
péteri gátőrjárás – mint elsődleges ár-
vízvédelmi vonal töltésszélesítéssel és 
magasítással – teszi biztonságosabbá, az 
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 
által igényelt új árvízvédelmi töltés pedig 
másodlagos védelmi szerepet fog betölte-
ni, amit szintén a Colas Út valósít meg.

Műtárgyak és közművek
A 260-as számú út nyomvonala keresz-
tezi a 27. számú főútvonalat, új körfor-
galmú csomópont kialakításával. A fő-
pályáról egy „E-direkt ág” segítségével 

Pályámat vállalkozási mérnök beosztásban 
kezdtem a cégnél, az akkori Colas-Eger Zrt.-
nél 2008-ban. Ezután a cégcsoport több 
tagját is megjártam: a Colas Építő Zrt.-t,  
a Colas Út Zrt.-t, valamint a Colas Hungária 
Zrt.-t. 2011-ben a Nagy Létesítmények Igaz-
gatóságához kerültem, majd 2014-től építés-
vezetőként az akkor induló M3-as autópálya-
szakasz építésére, a nagykállói telephelyre. 
2020-ban az év közepéig autópályák építésé-
ben vettem részt, majd 2021-től ismét a Colas 
Útnál végzem a munkám.
A 260. számú autóút építése a legösszetet-
tebb és legnagyobb feladat a cégnél eltöltött 
14 évem alatt, mert a munkánk a művelés 
alóli területek kivonásától a sokszor inhomo-
gén agyagos bányaanyag bedolgozásán és 
a pályaszerkezeten át a mocsaras területek 
mederkialakításáig, illetve az árvízvédelmi töl-
tések fejlesztéséig terjed.
Mire vagyok büszke a projekttel kapcsolato-
san? A 4,5 milliárd forintos projekt tárgyévi 
megfelelő pénzügyi-műszaki előrehaladásán 
túl a velem együtt dolgozó két kollégámra, 
Kocsel György Ádámra és Lengyel Lászlóra.  

PELLE JÓZSEF  

építésvezető
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WORKS SPEED ALONG ON MAIN ROAD 260 

 Probably the busiest road in Borsod-Abaúj-Zemplén 
County (north-eastern Hungary), main road 26 is nearly 80 
years old. Its current form of alignment dates to 2008 when 
it was transformed into a 2x2-lane configuration.  
It has since proved impossible to widen the road inside 
the affected settlements. As a result, single lane traffic 
(2x1) passes through local towns and villages, causing 
unbearable congestion, noise, pollution, and other 
nuisances.  To put an end to this unfortunate situation, plans 
for a bypass road between Sajószentpéter and Berente 
(designated as road 260) were drawn up. Launched in June 
2021, the project entails the construction of a 2x1-lane road 
with the possibility of expanding later to 2x2 lanes.
The works were ordered by Hungary’s Infrastructure 
Development Agency (NIF Zrt.). A consortium uniting HE-
DO Zrt. and Soltút Kft. won the contract, which also covers 
the erection of eight structures on the section between 
chainages 11+699 and 22+108. 
As a major subcontractor of HE-DO, Colas Út undertook 
the comprehensive installation of a segment between 
chainages 14+620 and 16+540. On behalf of the Colas 
subsidiary, the project is managed by Regional Director 
Kornél Pap, with József Pelle acting as site manager, György 
Ádám Kocsel as site engineer, and Láslzó Lengyel as site 
foreman. The alignment of road 260 follows the Sajó River, 
meaning that it runs through Natura 2000 sites and zones 
that are prone to flooding. These considerations add a 
dimension of complexity, and we will have to be extra careful 
when it comes to environmental impacts and scheduling. 
The contractual deadline is 18 January 2024, which seems 
quite distant, but we also have a lot on our plate, including the 
construction and widening of flood-control embankments, 
and all earthworks for an alignment correction on road 27 
together with a new roundabout – not to mention paving 
works and the installation of traffic-engineering elements, 
markings, and guardrails.

2019 óta dolgozom a Colas Útnál. Az M30-as pro-
jekten belül a mérnökségi telep, illetve a közműki-
váltások témaköre tartozott hozzám. Jelenleg a 260. 
számú főút Sajószentpéter–Berente elkerülő főút 
– 14+620-16+540 szelvények közötti szakaszán te-
vékenykedek Pelle József építésvezető irányításával. 
A mérnökségi telep befejezése után itt gyakorlatilag 
egy új csapatba kerültem, új prioritások és elvárások 
kerültek előtérbe.  
A legnagyobb kihívást az emberek sokszínűsége 
okozza, az, hogy a projektben részt vevők megfele-
lően fontosnak érezzék a technológiai fegyelmet,  
a munkavédelmet és a leegyeztetett határidőket.

LENGYEL LÁSZLÓ

művezető

gyors lekanyarodással tudunk majd 
Edelény felé fordulni, megkönnyítve az 
elérést a Tornanádaska felé vezető ha-
tárátkelőhöz.
Az új körforgalom kialakítása és a nyom-
vonal altalajterhelése miatt vízvezeték-
hálózat fejlesztésére is szükség van.  
(A 27-es főút nyomvonalával párhuzamo-
san két oldalt futott a 2022. szeptember 
végére kiváltott azbesztcement csőpár, 
melyek egyenként D 400 átmérőjűek 
voltak.) Ez a Sajószentpétertől keletre 
fekvő települések ivóvíz-ellátását fogja 
megoldani. Az újonnan kialakított sza-
kaszt korszerű gömbgrafitos öntöttvas 
(GÖV) cső fektetésével valósítottuk meg, 
melyen több szakaszolási és elzárási le-
hetőséget építettünk ki.
A szakaszunkon két műtárgy is elhelyez-
kedik, melyet a Colas Közlekedésépítő 
Zrt. épít meg. A B4 jelű műtárgy felüljáró-
ként üzemel majd a főpályát keresztező 
földút felett, a B5 j. műtárgy pedig keret-
elemes hídként biztosítja a Holt-Szuha-
patak átfolyását a 260. számú út alatt. 
A két műtárgy Molnár Márton területi 
főmérnök, Dobó Gábor építésvezető és 

Karasz István munkájával valósul meg.
A korábban említett vízépítési feladatok 
részeként a Holt-Szuha és a Sajó között 
épülő zsilipes leeresztő műtárgy kivitele-
zését a Colas Alterra Zrt. vállalta Híves 
Péter területi főmérnök és Gulyás Ferenc 
építésvezető irányításával.
A befejezési időpont 2024. január 18. 
Ez távolinak tűnik, azonban még renge-
teg feladat és tennivaló van hátra. Ebbe 
beletartozik a gátépítés és -szélesítés,  
a 27-es út korrekciójának teljes földmun-
kája a körforgalommal – ami az időjárási 
körülmények miatt nagyon nehéz feladat 
is lehet mind az ütemezés, mind a kivite-
lezés szempontjából. Hátravannak még 
az aszfaltozások, a forgalomtechnikai 
eszközök, a festések, a szalagkorlátok 
építése. A háborús helyzet és a gazda-
sági válság miatt kialakuló alapanyaghi-
ány és az elszabaduló árak miatt ezek 
megdrágíthatják a projekt önköltségét. 
Folyamatosan dolgozunk, tárgyalunk  
a beszállítókkal és az alvállalkozóinkkal 
azért, hogy minél gazdaságosabban és 
gördülékenyebben tudjuk megvalósítani 
a projektet.
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Január végén kezdte meg a Colas Alterra az új szivattyútelep fejlesz-
tését és a meglévő vízerőtelep korszerűsítését. A projekt célja a folya-
matos vízutánpótlás és a vízminőség biztosítása.

A KVASSAY-SZIVATTYÚTELEP   
KIVITELEZÉSE

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság által 
kiírt „A Kvassay-szivattyútelep megvalósí-
tása és a Kvassay-vízerőtelep energetikai 
és gépészeti rekonstrukciója és fejleszté-
se” elnevezésű projekt kivitelezési jogát 
a Colas Alterra Zrt. és a Strabag Generál-
építő Kft. alkotta konzorcium nyerte el, 
és a projektvezetői feladatokat a Colas 
Alterra látja el. 
A szerződést 2021. november 11-én írták 
alá, a hatálybalépés 2022. január 4-én 
történt meg. A munkaterület részleges át-
vétele után, január 24-től megindulhatott 
a tervezés, majd a teljes munkaterület 
átadása után, április 12-én a jóváhagyott 
tervek alapján elkezdődött a tényleges 
munkavégzés. A projekt átfutási ideje  
a tervek szerint 18 hónap.
A kivitelezés célja, hogy az új szivattyúte-
lep a Duna alacsony vízállásánál is folya-
matosan biztosítani tudja a vízutánpót-
lást a Ráckevei (Soroksári) Duna-ágban, 
valamint a Duna-ág megfelelő vízminősé-
gét és az öntözőcsatornák vízellátását. 
Az új szivattyútelep a nagy Duna-ágból 
egy 4 szivattyúállomással rendelkező 
műtárgyból 2 db 2400-es csővezetéken 
továbbítja a szükséges vízmennyiséget 
 a Ráckevei (Soroksári) Duna-ágba. 
A projekt része továbbá, hogy a meglévő 
erőmű felújításával – a gépészeti és az 
elektromos rendszerek felújításával – ha-
tékonyabbá tegyék az energiatermelést. 
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Az új szivattyútelep kialakítása
A munkaterület a meglévő Kvassay-
vízerőtelep és az épülő Nemzeti Atlé-
tikai Stadion közé beékelődve helyez-
kedik el. A szárazföldi megközelítés  
a stadion építkezésén keresztül vált le-
hetővé, ami számos többletszervezést 
igényel.
A rendszer levákuumozása után létre-
jövő szivornyahatás a szivattyúk jobb 
hatásfokát eredményezi, és ezáltal 
kedvezőbb energiafelhasználást is.
A konzorciumon belül a Colas Alterra 
Zrt. feladata a nyomóoldali műtárgy 
munkatér-határolása volt, melynek ter-
vezési és kivitelezési feladatait saját 
mérnökcsapatunkkal, saját létszám-
mal és eszközparkkal végeztük. 
A munkatér-határolást 337 db 10 
és 12 m-es Larssen 604 lemezzel 
alakítottuk ki, részben a Soroksári  
Duna-mederben. A nyomóoldali műtárgy  
a Colas Alterra irányításával épült, al-
vállalkozók bevonásával.
Jelenleg a nagy átmérőjű acél csőveze-
tékek fektetésének utolsó mozzanatai 
zajlanak, ezt a földvisszatöltés, majd  
a lemezek kihúzása követi. A budapesti 
atlétikai világbajnokság megrendezé-
séről szóló kormányzati döntés alapján 
a nyomóoldali műtárgy kivitelezésének 
határideje 2022 vége, az átfutási idő 
pedig nyolc hónap.

FŐBB MENNYISÉGEK:

ÉPÜLŐ NAGY ÁTMÉRŐJŰ CSŐVEZETÉK HOSSZA

MEGMOZGATOTT FÖLD A KIVITELEZÉS SORÁN

28 500 m3

SZIVATTYÚK EGYENKÉNTI KAPACITÁSA

7,5 m3/s

BEÉPÍTÉSRE KERÜLŐ BETONMENNYISÉG

3285 m3

SZIVATTYÚK ÖSSZES KAPACITÁSA

30 m3/s

DN1400

10 m
DN1800

101 m
DN2400

191,5 m

szöveg: Kátai Attila
fotó: Kátai Attila
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A vízerőtelep energetikai és 
gépészeti fejlesztése
A szivattyútelep kivitelezése mellett 
a projekt részét képezi a vízerőtelep 
rekonstrukciója is: fűtéskorszerűsítés, 
nyílászárócsere, napelemes rendszer 
kiépítése, betonfelületek javítása, 
energiaellátás, villamos vezérlési, irá-
nyítástechnikai rendszer kiépítése.
A felsoroltakon kívül lényeges projekt-
elem az 1954–1961 között épült füg-
gőleges tengelyű, reverzibilis Kaplan-
rendszerű turbinák egyikének – a II. 
számúnak – a felújítása is. 
A szívóoldali műtárgy és a hozzá tartozó 
vezetékrendszer építésére az atlétikai 
világbajnokság befejeztével, várhatóan 
2023 őszén kerülhet sor. A projekt be-
fejezése 2025 első negyedévében vár-
ható. A szívóoldali műtárgynak és kap-
csolódó vezetékeinek a megvalósítása 
várhatóan 14 hónapot vesz igénybe.
A szívóoldali műtárgy kivitelezése is 
izgalmas kihívásokat tartalmaz a kon-
zorcium számára, mivel az ajánlati 
dokumentációban szereplő indikatív 
ajánlattól eltérően a konzorcium más 
megoldásra tett javaslatot. A szívóol-
dali műtárgy megépítéséhez szükséges 
munkatér-határolást egymástól 7 m-es 

2021 nyara óta dolgozom a Colas Alterránál, 
munkahelyi mérnök pozícióban. Az első mun-
kám a Nemzeti Atlétikai Stadion építése volt, 
ezután kerültem át a Kvassay-szivattyútelep 
projektjére. Elképesztőnek tartom, hogy egy 
ilyen kis munkaterület is folyamatos szerve-
zést igényel annak érdekében, hogy a felada-
tok végrehajtása precízen haladjon. Itt egy 
munkán belül lehet találkozni számos mun-
kafolyamattal, ami pályakezdőként rengeteg 
tapasztalatot jelent számomra. 

ZUBOR GERGŐ

munkahelyi mérnök

Az épülő szivattyútelep három fő egységének műszaki paraméterei:

Szívóoldali műtárgy: 2x2 db propellerszivattyút tartalmazó szívóakna 
előfenékkel a tápvízcsatorna-mederrézsűben, a Kvassay beeresztő zsilip 
fölött telepítve. A szivattyúk egyenként 7,5 m3/s Duna-víz szállítására 
képesek, a szivattyútelep teljes kapacitása 30 m3/s. A szivattyúk erőteljes 
teljesítményéhez hatalmas méret is társul, ugyanis 1,8 m átmérőjű, 4,4 m 
magasságú és 10,7 t súlyú berendezéseket helyezünk el. Minden szivattyú-
álláshoz elzáró és lengőkaros visszacsapó szerelvényt építünk be.

DN2400 mm-es acél csőpár: Spirálvarratos, 24 mm falvastagságú, külső és 
belső bevonati rendszerrel ellátott acélcső légtelenítő/légbeszívó aknával, 
melyet az árvízvédelmi védvonal koronaszintje, illetve a terepszint alatt fo-
gunk beépíteni. A csöveket 12-13 m-es szálakban szállították le, majd ezek-
ből szabtuk le a szükséges egyenes hosszokat és a szeletes ívidomokat.

Nyomóoldali műtárgy: 2x1 aknás, csillapító medencés vízbevezető műtárgy 
a beeresztő zsilip alatt, az RSD-mederrézsűben telepítve.
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távolságra lehajtott Larssen-lemezsor 
között kialakított jászolgát biztosítja.  
A lemezek lehajtása úszóműről törté-
nik. A szívóoldalon számos munkafázist 
kell elvégezni a projekt befejezéséig, 
többek között földmunkát, szerkezet-
építést, csővezetékek és kisműtárgyak 
építését, elektromos rendszerek kiala-
kítását. 
Mindezeken túl jelentős feladat az új 
létesítmények integrálása a meglévő 
erőművi rendszerbe a szívóoldali rend-
szer megépítésével egy időben.
Még rengeteg munka áll előttünk addig, 
hogy a nyomóoldali műtárgyat határ-
időre befejezzük, és a munkaterületet 
az év végén visszaadjuk.  A szerződés-
ből hátralévő feladatok megvalósításá-
ra 14 hónap áll rendelkezésre, ami fe-
szített munkatempót kíván a csapattól. 

COLAS WORKS TO ESTABLISH NEW 
KVASSAY PUMP STATION

   In late January 2022, Colas Altera started building 

the new Kvassay pump station, at a side-branch of the 

Danube, to ensure a steady water supply and good water 

quality. The public procurement procedure was won earlier 

by the consortium of Colas Alterra Zrt. (as consortium 

leader) and Strabag Generálépítő Kft.

The contract with the client, Hungary’s General Directorate 

of Water Management, was signed on 4 January 2022, 

opening the way for actual works to be commenced later 

that month. According to the time schedule, the project will 

last 18 months.

Setting up a new pump station will make it possible to divert 

water into the Ráckeve-Soroksár branch of the Danube 

(RSD), even at low water levels and thus guaranteeing good 

water quality and water supply for irrigation channels. The 

new facility will transfer water into the RSD through two 

2,400-mm pipelines. As part of the project, we will also 

overhaul mechanical and electrical components at the 

adjoining hydropower station to enhance its efficiency. 

The job site is in southern Pest, wedged between the 

existing Kvassay hydropower plant and the track-and-

field stadium currently being built to host the 2023 World 

Athletics Championships. Consequently, land access to 

the plot is only feasible through stadium site, which makes 

organisation rather tricky. 

We are currently adding the finishing touches to the large-

diameter steel pipelines, to be followed by backfilling. 

Crucially, the pump-side structure must be handed over by 

the end of 2022 to avoid obstructing upcoming works for 

next year’s sporting event.

Négy éve, 2018 augusztusában csat-
lakoztam a Colas Alterra csapatához. 
A Kvassay-szivattyútelep kivitelezése 
során a legnagyobb kihívást a nyomó-
oldali műtárgy munkatér-határolásának 
kialakítása jelentette, azonban a jó csa-
patnak köszönhetően sikeresen megol-
dottuk a felmerülő problémákat.  

KÁTAI ATTILA

építésvezető
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Gyakornoki programunk fontos 
pontja az a fiatal, motivált és lelkes 
colasos munkavállalókból álló csapat, 
amely országszerte technikumokban 
és egyetemeken tart bemutató elő-
adásokat a vállalat tevékenységéről.  

A küldetésük az, hogy a következő 
generációnak átadják a tapaszta-
lataikat, és inspirálják őket az épí-
tőiparban való elhelyezkedésre.  
A gyakornoki program sikere részben 
a csapat sokszínűségében rejlik, hi-
szen a „nagyköveteket” műszaki és 
HR-területekről, valamint több leány-
vállalatból verbuváltuk annak érde-
kében, hogy a Colas egészét tudják 
képviselni. 

A Colas 
gyakornoki 
programjának 
„nagykövetei”

fotó: Bartha Andrea
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Derkics Bence 
vállalkozási mérnök
Colas Alterra

Mivel a jelen fiataljaiból lesz-
nek a jövő mesterei, szükség van az új 
generációra a Colasnál is. Büszkeség meg-
mutatni másoknak, különösen a fiatalok-
nak, milyen sok különböző nagyszabású 
kivitelezésben vesz részt a cégcsoportunk. 
Az eddigi tapasztalatokból és visszajelzé-
sekből következtetve sikerült felkelteni 
a diákok érdeklődését mind a szakma, 
mind a Colas iránt. Véleményem szerint 
biztosan lesz, aki ilyen előadás hatására 
dönt a pályaválasztást illetően. A „nagykö-
veti” csapat nagyon változatos, különböző 
területeken dolgozunk, azonban közös 
bennünk, hogy motivált, lendületes hu-
szonévesekként együtt formáljuk a Colast  
a jövőbe vezető úton.

Matejcsok Dorina 
PR-munkatárs 
Colas Hungária

Számomra hatalmas élmény, 
hogy a bemutatkozó előadások során ta-
lálkozhatunk azokkal a fiatalokkal, akik  
a jövőben akár a munkatársaink is lehet-
nek. Előadóként jó látni, hogy érdekli őket 
a Colas, szívesen hallanak a projektjeink-
ről és a személyes tapasztalatainkról. Mi-
vel én is gyakornokként kerültem a céghez, 
tudom,mennyire meghatározó ez az idő-
szak egy fiatal karrierútján, és örülök, hogy 

„nagykövetként” támogatást nyújthatok eb-
ben a fiatalabb generációnak. A program 
sikerének kulcsa a csapatunk által ösz-
szeadott energia és az elköteleződésünk  
a program iránt, hiszen Kölcseyt idézve: 

„Mit ér egy csepp víz? De milliomonként 
egyesült cseppek megdöbbentő erőt fej-
tenek ki.”
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Kocsel György 
Ádám 
munkahelyi mérnök
Colas Út

Fontosnak tartom, hogy  
a pályaválasztás előtt álló diákok szemé-
lyes tapasztalatokat halljanak a szakmá-
ban dolgozóktól, így könnyebben el tudják 
képzelni magukat egy-egy szituációban, 
amibe később kerülhetnek. A Colas gye-
rekkorom óta meghatározó az életemben, 
hiszen édesapám is a vállalatnál dolgozik, 
így sokkal több személyes tapasztalatot 
tudtam megosztani. Az előadások során 
sok új és régi ismerőssel találkozhattam, 
ami egyrészt nosztalgikus érzéssel, más-
részt örömmel töltött el, mert mindenki 
érdeklődéssel fogadta, milyen pályát jár-
tam be eddig. A „nagyköveti” csapatunk 
fiatalos, örülök, hogy sokszínűségünk  
révén több szempontból tudtuk képviselni  
a céget.

Kovács Tímea 
HR-generalista 
Colas Hungária

Azt gondolom, hogy manap-
ság a megfelelő utánpótlás megtalálása 
és bevonzása a HR egyik legnagyobb ki-
hívása, ezért fontos a fiatal generációt 
már a tanulmányaik alatt megszólítani.  
A program lehetőséget ad számunkra, 
hogy növeljük a Colas ismertségét és 
vonzerejét. Azt tapasztalom, hogy sokat 
fejlődött az előadói képességem, ma már 
bátrabban állok ki mások elé, és gyor-
sabban reagálok a váratlan helyzetekre,  
a felmerülő kérdésekre. Ezentúl a mérnök 
kollégákkal való együttműködés HR-es-
ként sokat segít számomra abban is, hogy 
megismerjem a kivitelezési projektjeinket 
és a munkafolyamatainkat.
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Dovák Dorka 
HR-generalista 
Colas Hungária

Nem volt olyan régen, amikor 
még én is pályaválasztás előtt álltam, és 
próbáltam magamba szívni minél több 
impulzust és információt. Az építőipari is-
kolákban tanuló diákoknak olyan alterna-
tívákra van szükségük, hogy az elméleti 
tudásukat miként és hol tudják kama-
toztatni. A legfontosabb az, hogy olyan 
nyomot hagyjunk bennük, hogy megje-
gyezzék a cég nevét, értékeit, és hogy 
mit képviselünk. Minden területen fontos  
a megfelelő utánpótlás-nevelés, beleértve 
az építőipart is, hiszen a jó szakemberek 
mellett egyre nehezebb a fizikai munkaerő 
toborzása. Nagy megtiszteltetéssel tölt el, 
hogy én is a gyakornoki program „nagykö-
veti” csapatának tagja lehetek, és ennyi 
tapasztalatot ismerhetek meg első kézből 
a kollégák révén. 

Kovács Ádám
HR-generalista
Colas Hungária

Mindig is szerettem volna se-
gíteni a fiatalokat. Örülök, hogy erre most 
valóban lehetőséget is kaptam. Szerintem 
a legfontosabb ebben a programban az 
együttérzés képessége, hiszen csak így 
lehet megtalálni a közös hangot a diákok-
kal. Mindenki számára örökre szóló, külön-
leges emlék az első munkahely. A nálunk 
szerzett élményeket minden gyakornok 
magával viszi. Véleményem szerint a gya-
kornokok és az itt dolgozók is rengeteget 
profitálhatnak a közös munkából. Tény, 
hogy minden ember más, de a „nagyköveti” 
csapat tagjaiban két dolog biztosan közös: 
a Colas csapatát erősítjük, és fiatalok va-
gyunk. Közös célok motiválják a csapatun-
kat, így a sikerünk is közös. Büszke vagyok 
arra, hogy ide tartozhatok.
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Máriás Fanni
PR-munkatárs
Colas Hungária

Egy ilyen gyakornoki program 
nagy segítségére lehet a diákoknak, hiszen 
már az iskolapadban is érdemes előre el-
gondolkodni a jövőn. Ennek köszönhetően 
a fiatalabb generáció a kellő időben ismer-
heti meg a vállalatot és annak munkássá-
gát, betekintést nyerhet az általa nyújtott 
lehetőségekbe, ami nagy előnyt adhat szá-
mukra a jövőre nézve. Hogy miért jó „nagy-
követnek” lenni? Először is egy nagyszerű 
csapat tagja lehetek, az előadásoknak kö-
szönhetően kiléptem a komfortzónámból, 
ami fejlődésre ösztönzött. Másodszor pozi-
tívum, hogy fiatalként könnyen szót tudunk 
érteni a diákokkal, mindig jó látni az érdek-
lődést a tekintetükben, amit a kérdések és 
a pozitív visszajelzések is igazolnak.  

Nemes Patrik 
munkahelyi mérnök
Colas Alterra

Úgy gondolom, elenged-
hetetlen az építőiparba érkező fiatalok 
felkészítése azokra a feladatokra, kihívá-
sokra, amelyekkel a jövőben találkozhat-
nak. Fontosnak tartom, hogy egy olyan 
meghatározó építőipari cég, mint a Colas, 
a köztudatban legyen, és több csatornán 
keresztül is el tudja érni az érdeklődőket.  
A gyakornoki program remek lehetőség  
a pályakezdő fiatalok számára, hogy az 
iskola elvégzésével már gyakorlati tapasz-
talattal is rendelkezzenek, és tisztában 
legyenek a lehetőségeikkel. Örülök, hogy 
több kollegát is sikerült megismernem  
a programnak köszönhetően. Nagyon jó 
érzés, hogy a csapatban tudhatom ma-
gam, a társaim kedvesek és közvetlenek. 
A program által segíthetek megismertetni 
cégünket a fiatal pályakezdőkkel, ami szin-
tén nagyszerű érzéssel tölt el.
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Zubor Gergő
munkahelyi mérnök
Colas Alterra

A gyakornoki program kere-
tében több bemutatkozó előadás részese 
voltam. Remek alkalom volt gyakorolni  
a nagy közönség előtti beszédet, és jó volt 
látni, hogy mennyire befogadók a diákok. 
Emellett nagyon jó a társaság is. Fontos-
nak tartom, hogy a fiatalok már a tanul-
mányaik alatt lássák, milyen lehetőségeik 
vannak, mit érhetnek el az építőiparban, 
és ezt legjobban tőlünk, a szakmabeliektől 
tudhatják meg. Előnyt jelent az előadások 
során, hogy a „nagyköveti” csapatot csu-
pa fiatalok alkotja, hiszen a diákok éppen 
azzal a karrierszakasszal ismerkedhetnek 
meg, ami rájuk is vár pályakezdőként.

Cseh Adrián 
villamosmérnök
Colas Északkő

Az elsődleges célon túl, ami 
a diákok megszólítása, számomra továb-
bi előnyökkel is járt a program, ugyanis 
prezentációs képességeimet is sike-
rült gyakorolnom és fejlesztenem, amit  
a munkám során tovább kamatoztathatok.  
A program legnagyobb jelentősége az, 
hogy láttassuk magunkat, és a hallgatók-
nak a lakóhelyükhöz közel kínáljunk egy le-
hetséges jövőképet. Akkor leszünk igazán 
sikeresek, ha később a bányákban viszont-
láthatjuk egymást egy-egy korábbi hall-
gatóval. Gyakornoki pozíciókat felajánlva,  
diplomamunka-témákat kidolgozva már  
a diákévek alatt segíthetjük leendő kollé-
gáinkat. Jó olyan csapatban dolgozni, ahol 
a többiek is hasonlóképpen vélekednek 
a Colasról, mint én, hisz a vállalati érték-
renddel való azonosulás nélkül kevésbé 
tűnnénk hitelesnek a hallgatóság előtt.
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A Colas egyik kanadai leányvállalata nemrégiben újította fel Revelstoke 
városától északra a 23-as számú főút egy szakaszát Brit-Kolumbiában. 
A Terus Construction Ltd. által kivitelezett munkákat egy sor olyan körül-
mény is hátráltatta, amilyenekkel Magyarországon szerencsére nemigen 
kell szembesülnünk. 

szöveg: Colas SA
fotó:  Colas SA

Útfelújítás
a vadonban
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 British Columbia, Canada – Ministry of 
Transportation and Infrastructure
The project was located North of Revelstoke, 
BC on Highway 23 which is within British 
Columbia’s inland temperate rain forest. The 
2021 summer had a bad forest fire season, 
and most of the area was very smoky for the 
duration of the project. This is a very remote 
area and created some logistical challenges. 
There is no cell service North of Revelstoke, 
and only spotty satellite communication 
was available given the mountain peaks in 
the surrounding area. Although remote, the 
area is full of spectacular scenic views and 
is home to wide range of wildlife, including 
bears, moose, deer, and woodland caribou. 
The project ran along the Western shore 
of the Columbia River. The crushing of the 
project aggregate started at the beginning 
of April, and paving started at the beginning 
of June. The project scope began at Downie 
Creek and ended above the crest of the Mica 
Dam. The project also included pulverizing, 
grading, and paving within the Mica townsite, 
paving on the Mica Dam Portal Road as well 
as on top of the Mica Dam itself. 
The existing roadway was in varied condition, 
ranging from moderate cracking and wear, 
to full alligator cracking, potholes, and 
slope failure. The project was successfully 
completed in September.

TERUS CONSTRUCTION LTD. 
DBA SELKIRK PAVING

A projekt részét képezte ezenfelül  
a Mica-gáthoz vezető bekötőút, illetve 
a műtárgyon átvezető út burkolatának fel-
újítása is. 
A meglévő úttest állapota vegyes képet 
mutatott: míg egyes helyeken csak kisebb 
repedések voltak jellemzők, más szaka-
szokon a burkolat szinte teljesen tönkre-
ment, és hatalmas kátyúk alakultak ki. 
A kanadai Colas munkatársai 102 ezer 
tonna aszfalt beépítését követően végül 
idén szeptemberben sikeresen átadták  
a 10 millió kanadai dollár értékű projektet.

2021 nyarán például tartományszerte 
fordult elő erdőtűz, emiatt a projekt idő-
tartama alatt gyakran telepedett füst  
a munkaterületre. Ráadásul a kérdéses 
útszakasz távoli lakatlan vidékeken ve-
zet keresztül, ami logisztikai szempont-
ból jelentett komoly kihívást a kanadai 
kollégák számára. Érdemes azt is meg-
említeni, hogy Revelstoke-tól északra 
egyáltalán nincs mobiltelefonos lefe-
dettség, és a műholdas kommunikáció 
is csak hellyel-közzel volt használható  
a környező magas hegycsúcsok miatt.
Szintén érdekesség, hogy a Columbia 
folyó nyugati partját követő nyomvonal 

Brit-Kolumbia egyik mérsékelt égövi 
esőerdőjét is keresztezi, ahol nemcsak  
a táj lélegzetelállító, de az élővilág is igen 
gazdag: a jávor- és rénszarvasok mellett 
medvék is előfordulnak a környéken. 
Az előkészületek – köztük a burkolatépí-
téshez szükséges anyagok depózása 

– 2021 áprilisában kezdődtek meg, míg  
a tényleges kivitelezés néhány hónappal 
később, június elején vette kezdetét. 
A Terus Construction által felújított sza-
kaszt délről a Downie-patak hídja, észa-
kon a Mica-gát határolja, a burkolatcse-
rére e két műtárgy között volt szükség, 
nagyjából 86 kilométeren.
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A tartomány úthálózata egészen az 
1950–60-as években elindított felújítási 
munkákig rosszul karbantartott és ve-
szélyes volt. Kanada többi részébe ma is 
mindössze öt főútvonal vezet. A tömeg-
közlekedés főként dízelüzemű buszokból 
áll, és összesen három működő metró-
vonal van a térségben. Légi közlekedése 
viszont fejlett, területén több mint 200 
repülőtér található.
Kanada – méretéből adódóan is – Brit-
Kolumbián túl is sok érdekességet tar-
togat a közlekedési infrastruktúra szem-

Brit-Kolumbia, Kanada

szöveg: Máriás Fanni
fotó: Shutterstock

infografika: Koffein Média

Kitekintő közlekedési infrastruktúra sorozatunkban Kanadába és 
különleges tartományába látogatunk.

Brit-Kolumbiát a Csendes-óceán kapu-
jának is hívják. Kanada legnyugatibb 
tartományát egyik oldalról az óceán, 
másikról a Sziklás-hegység veszi körül. 
Területe akkora, mint Németország, Fran-
ciaország, Hollandia, Ausztria és Belgium 
együttvéve.
A tartomány gyönyörű fjordjairól, fenyő-
erdőiről és rengeteg folyójáról is híres.   
A sok hegyvonulat és az óceánpart révén 
az éghajlata igen változatos: a partvi-
dékén enyhe óceáni éghajlat uralkodik,  
a magas hegyvidéket erős havazások jel-
lemzik – a hágókon az éves hómennyiség 
Kanada leghavasabb városaiéval vetek-
szik –, míg a belső völgyekben csapadé-
kos-ködös a tél, nyaranta pedig száraz 
forróság is előfordul.
A régmúltban a Sziklás-hegység és a nyu-
gatra fekvő hegyvonulatok jelentős aka-
dályt gördítettek a szárazföldi utazók elé. 
Szinte minden, a tartományba irányuló 
és onnan kiinduló utazás és áruszállítás 
ezért inkább a Csendes-óceánon keresz-
tül történt, amíg 1885-ben a vasút elérte 
Vancouvert, így a nyugati tartományok 
közvetlen összeköttetésbe kerültek az 
ország keleti részeivel. Brit-Kolumbiában 
jelenleg korlátozottak a vasúti személy-
szállítási szolgáltatások, a vasúttársaság,  
a Canadian Pacific Railway mindössze heti 
tíz távolsági vonatot indít, két vonalon.

pontjából. Több mint 1,4 millió kilométer 
közúttal, 10 nagy nemzetközi reptérrel 
és 300 kereskedelmi kikötővel rendel-
kezik. Az ország teljes vasúthálózata  
49 422 km, melyen többnyire teherfor-
galmat bonyolítanak le, mert a vasúti 
személyszállítás lassú, a késések min-
dennaposak, így csak a turistaforgalom 
számottevő. 
A kanadai települések között legolcsób-
ban autóbusszal lehet közlekedni, ez sok 
esetben gyorsabb és megbízhatóbb, mint 
a vasúti közlekedés. Különlegesség, hogy 

 TALÁLKOZÁSI PONT:
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MEETING POINT: BRITISH 
COLUMBIA, CANADA

  As the westernmost province of the 
country, British Columbia is sometimes 
referred to as Canada’s ‘gateway to the 
Pacific’.
The province is well known for its breath-
taking fjords, vast forests, and wild rivers. 
Due to its mountain ranges and proximity 
to the ocean, the province’s climate 
varies dramatically: while the coastline is 
characterised by a milder oceanic climate, 
higher mountains receive plenty of snow.
In the 19th century, the Rocky Mountains 
impeded land travel, and shipping via 
the Pacific was the most popular way of 
transporting goods and people. This changed 
at once in 1885, when the first railway line 
reached Vancouver, creating a tie between 
the city and eastern parts of Canada.
Until a renovation programme kicked off in 
the 1950s, the province’s road network fell 
into an appalling state and was notoriously 
dangerous. Today, a mere five main highways 
represent the road links between British 
Columbia and other Canadian provinces. 
Diesel buses and just three subway lines 
provide public transportation, but the region 
is home to over 200 aerodromes of various 
sizes.
Beyond British Columbia, Canada is very 
interesting in terms of infrastructure. 
There is, of course, its immense size: the 
country has over 1.4 million km of public 
roads, 10 major international airports and 
300 commercial ports. The total length of 
railway lines (49,422 km) is used mostly by 
freight trains, as air travel is the passenger’s 
preferred means of covering long distances: 
not to mention, some remote parts of 
Canada simply cannot be reached by any 
other means of transport.
Building and renovating runways and 
other pieces of airport infrastructure is a 
remarkable challenge on smaller islands 
where it can be quite a tall order to obtain 
the necessary equipment and materials. 
Moreover, most work has to be carried out 
at night in order to avoid any disruptions to 
air traffic.

 a buszok nemdohányzó mosdókkal és 
kávéautomatákkal is fel vannak szerelve, 
és lehet rájuk előre helyjegyet váltani, 
ráadásul kedvezménnyel.  Kanada teljes 
közúthálózata 1 042 300 km, melyből 
415 600 km burkolt, 626 700 km pedig 
általában kavicsréteggel borított kisebb-
rendű út. Az ország autópálya-hálózata 
17 000 km. 
Mivel hatalmas távolságokról van szó,  
a kanadaiak inkább repülőgéppel utaz-
nak az országon belül is, sőt vannak 
olyan területek, amelyek másképpen 

meg sem közelíthetők. Összesen 1444 
repülőtér található az országban, melyek 
közül 1117 szárazföldön, 327 pedig vízen 
épült. A szigeteken található repülőterek 
csak repülővel vagy hajóval érhetők el, 
ezért a megépítésük, a felújításuk óriási 
logisztikai kihívás. 
A szükséges gépeket, alapanyagokat ál-
talában uszályokon, számos oda-vissza 
úttal szállítják egyik helyről a másikra, rá-
adásul a légi forgalom zavarásának elke-
rülése érdekében főként éjszaka tudnak 
dolgozni. 

KANADA

LAKOSSÁG

38.25 MILLIÓ FŐ

TERÜLET

9.985 MILLIÓ KM2

10 DB

NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR

300 DB

KERESKEDELMI 
KIKÖTŐ

1,4 MILLIÓ KM

ÚTHÁLÓZAT HOSSZA
AZ ORSZÁGBAN
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KÍSÉRLETI ÚTÉPÍTÉS 
A 2106 J. ÚTON 
AVAGY LEHET-E GAZDASÁGOSABB
EGY KISFORGALMÚ ÚT PÁLYASZERKEZETE?

Idén ősszel valósult meg az az innovációs burkolatépítési projekt, ame-
lyet a Magyar Közút által meghirdetett „Kísérleti út- és hídépítés” című 
pályázatra tervezett a Colas Út és a Technológiai Igazgatóság.

A pályázat célja az, hogy új építési anya-
gok, új technológiák bevezetésének lehe-
tőségét teszteljék egy-egy kísérleti útsza-
kaszon.  A Colas Út – mint kivitelező – által 
benyújtott pályázati munka márciusban 
közel 50 millió forintos támogatást kapott 
olyan innovatív alternatív pályaszerkezeti 
megoldások építésére és vizsgálatára, 
amelyek alkalmazásától elvárható az asz-
faltburkolatok élettartamának növekedé-
se kisforgalmú környezetben.
Jászberényben a kissé borús időjárás 
ellenére rendkívüli érdeklődés kísérte  
a beépítést mind a kísérleti anyagok gyár-
tóinak, mind a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Fejlesztési és Felújítási Igazgatóság kollé-
gáinak részéről. 
Háromféle innovatív pályaszerkezet-tí-
pus kivitelezését készítette elő a Tech-
nológiai Igazgatóság. Az 50 m hosz-
szú referenciaszakaszt követően olyan 
aszfaltadalékszert használtunk további 
100-100 m-en, amely a hagyományos 
útépítési bitumen alkalmazása mellett is 
modifikált bitumenjellemzőket eredmé-
nyezhet (adagolási mennyiségtől függően). 
A VIATOP plus FEP® adalékszer funkcioná-
lis elasztomereket tartalmaz; az aszfaltke-
verék kötőanyagát rugalmassá és a forga-
lomnak ellenállóvá teszi akkor is, ha azt B 
50/70-es bitumennel keverjük. Mivel az 

szöveg: Dr. Füleki Péter
fotó: Matejcsok Dorina
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lépéseként a Technológiai Igazgatóság 
munkatársai elvégzik a pályaszerkezetek 
teljesítménymérését a kezdeti állapotban, 
majd az elkövetkező öt évben újra és újra 
megismétlik azt, hogy képet kapjanak az 
alkalmazott innovatív technológiák össze-
hasonlításáról és idősoron történő értéke-
léséről. A vizsgálatok és a mérések meg-
kezdődtek, és eddig biztató eredményeket 
mutatnak a kísérleti útépítés célját, az 
aszfaltburkolatok élettartamának növe-
lését tekintve. Ez a történet izgalmas két 
nappal, illetve a Colas Út és a Technoló-
giai Igazgatóság közös munkájával indult, 
de további öt évig tart, aminek végén re-
mélhetőleg újabb sikerekről és nagyszerű 
eredményekről számolhatunk majd be. 

vált, hogy egy kiegyenlítő réteget építsünk, 
a Magyar Közút NZrt. szakemberei további 
1 cm aszfaltréteg-csökkentést fogadtak 
el. Végeredményben a Cidex 830® asz-
faltrács felett 4 cm AC 11 kopó (F) aszfalt 
és 4 cm AC 11 kötő (N) aszfalt épült be. 
Egy márciusi megbeszélés eredménye-
képpen döntött Nyiri Szabolcs technológi-
ai igazgató arról, hogy érdemes támogatni 
a kelet-európai régióban az egyedülálló 
módon az üvegszálas technológiával ké-
szült aszfaltszenzorok fejlesztését. Ezt 
követően a Technológiai Igazgatóság 
iránymutatásai és megfogalmazott igényei 
alapján két budapesti székhelyű cég (az 
Advanet Zrt. és az ATL Zrt.) olyan aszfalt-
burkolatba építhető szenzorokat készített 
a tesztnapra, amelyek a pályaszerkezet 
élettartamát befolyásoló jellemzőket tud-
nak a helyszínen mérni és rögzíteni. Ilyen 
jellemzők például az aszfalt alsó szálában 
a forgalom hatására bekövetkező meg-
nyúlás (közvetlen összefüggésben van az 
aszfalt fáradási jellemzőivel), az elhala-
dó járművek tömege és sebessége vagy  
a függőlegesen mért aszfaltburkolat-hő-
mérséklet 1 cm-es felbontásban. 
A beépítés első napján az Advanet mun-
katársai – a Magyar Közút rendkívüli ér-
deklődése mellett – el is helyezték a bur-
kolatban ezeket a szenzorokat, amelyek 
jelentős része a beépítés után is működő-
képes maradt. A Magyar Közút által is jóvá-
hagyott kísérlet célja az volt, hogy a fontos 
paramétereket mérő innovatív szenzor-
kialakítások (például kevlárvédelemmel) 
és fektetési képek képesek-e elviselni 
először a beszállító járművek és a finisher 
áthaladó tömegét, majd a 140-150 °C-os 
aszfaltkeveréket és végül az épített réteg 
hengerlését úgy, hogy utána ezredmillimé-
ter pontosan képesek mérni az aszfaltbur-
kolat teljesítményét.
A kísérleti útépítési program jelentősége 
nemcsak az innovatív technológiák kipró-
bálásában, hanem az építés utáni ötéves 
megfigyelési időszakban elvégzett vizs-
gálatok kiértékelésében és az eredmé-
nyekben is megnyilvánul. Azaz nemcsak  
a Colas Út által Jászberényben jó minőség-
ben legyártott, majd a helyszínen beépí-
tett aszfaltkeverékek és lefektetett asz-
faltrácsok szakszerű folyamatait, hanem 
az így készített pályaszerkezetek forgalom 
alatti teljesítményét is figyelemmel kísérik 
a Magyar Közút programjában. Ennek első 

innovatív terméket pelletként adagoljuk, 
annak szálasanyag-tartalmát hasznosít-
va – Magyarországon elsőként – SMA-
aszfaltkeverékbe kevertük be, ami által  
a bitumen lefolyását megakadályozó szá-
lasanyag-mennyiség és a kívánt modifikált 
bitumenjellemzők funkcionális elaszto-
mermennyisége egyaránt biztosított volt. 
Bár az SMA-keverékek nem kisforgalmú 
utak tipikus kopórétegei, a kísérleti jel-
leg miatt az Erdőkürt közelében húzódó 
szakaszt alkalmasnak találtuk a próbára. 
A VIATOP plus FEP® adagolásának jelen-
tősége akkor kerülhet előtérbe, ha nincs, 
vagy területileg csak drágán elérhető  
a modifikált bitumen. Az adalékszerrel  
a hiányt helyettesíteni tudjuk akár 
csak egy-egy napi gyártás, akár na-
gyobb projekt esetén is. A második 
100 m-en épített pályaszerkezet-vari-
ánsban alkalmazott Selenizza SLN® 
aszfaltadalékszer a referenciaszakasz 
össz-aszfaltvastagságához képest  
2 cm-rel vékonyabb aszfaltburkolat építé-
sét tette lehetővé a szoftveres modellezés 
alapján. Az Albániából származó természe-
tes aszfaltadalékszer olyan granulált, az 
aszfaltkeverés során aprózódó, „oldódó” 
adalékszer, amely a természetben előfor-
duló bitumenes anyag és finom szemcsés 
anyag természetes keveréke. Jelentősége, 
hogy az aszfaltén, a maltén és az olaj-
gyanta-molekulák – amelyek a bitument 
alkotó különböző szénhidrogén-molekulák 
is – olyan arányú keverékét tartalmazza, 
amely előnyösen módosítja az eredeti 
aszfaltkeverék tulajdonságait. Ebben az 
esetben ez az előny merevségnövekedést, 
illetve kisebb mértékű fáradásnövekedést 
jelentett, amelyek javítják az aszfaltkeve-
rék élettartam-jellemzőit.
A harmadik szakaszon – szintén  
100 m hosszban – a francia gyártású Cidex 
830® hordozótextíliás, polimergyantával 
bevont üvegszálas aszfaltrácsot építettük 
be, Magyarországon úgyszintén első íz-
ben. Az aszfaltrács működésének lényege 
az, hogy a fogadófelület felől érkező repe-
dések továbbterjedését megakadályozza, 
illetve a forgalomból lefelé irányuló fe-
szültségeket ideálisan oszlatja el, ami ál-
tal elkerülhetők a burkolatalap hibái miatt 
a felületen megjelenő repedések. A rács 
építésével 2 cm össz-aszfaltvastagság 
csökkenést terveztünk a modellek alap-
ján. Miután a helyszínen szükségszerűvé 

KÍSÉRLETI ÚTÉPÍTÉS 
A 2106 J. ÚTON 
AVAGY LEHET-E GAZDASÁGOSABB
EGY KISFORGALMÚ ÚT PÁLYASZERKEZETE?

EXPERIMENTAL PAVING 
WORKS ON ROAD 2106

  Following a successful application 
for the ‘Experimental road and bridge 
construction’ tender conducted by road 
operator Magyar Közút, Colas Út and the 
Technology Directorate carried out an 
innovative paving project in the autumn 
of 2022. The objective of the scheme is to 
test potential new building materials and 
technologies on selected road sections. 
In the city of Jászberény, the Technology 
Directorate prepared three types of 
innovative pavements. Subsequent to 
building a conventional 50-m-long section 
as benchmark, we used additives on a 
further 2x100 m to imitate the properties of 
modified bitumen while using conventional 
bitumen.
On the second 100 m, the applied Selenizza 
SLN® asphalt additive enabled us to reduce 
the overall thickness of the pavement by 2 
cm, based on software modelling. Made in 
Albania, the special additive managed to 
improve the rigidity and fatigue resistance of 
the mixture, thus enhancing the longevity of 
the pavement.
Finally, we installed a fibreglass-reinforced 
asphalt grid coated with French-made Cidex 
830® polymer resin on the third 100-m-long 
section. Essentially, the asphalt-reinforcing 
grid prevents the spreading of cracks and 
distributes vertical tension more evenly 
to avoid surface cracks attributable to 
subgrade failures.
As an extra feature, we obtained sensors 
from two suppliers (Advanet Zrt. and ATL 
Zrt.). Once embedded into the pavement, 
these fiberglass-based sensors are suitable 
for monitoring and recording characteristics 
that tend to affect the life span of pavements. 
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Fenntarthatóságról, különös tekintettel a vállalati fenntarthatóság-
ról, nem egyszerű röviden írni, ugyanakkor elkerülhetetlen, ha azt 
szeretnénk, hogy valaki végig is olvassa és gondolati szinten vagy 
akár tevőlegesen is nyitott legyen a témára. 

A VÁLLALATI   
FENNTARTHATÓSÁGRÓL

szöveg: Bellaagh Mátyás
infografika: Koffein Média

Alacsony szén-dioxid-kibocsátási és 
élővilág-védelmi stratégia a klíma 
védelmében.

EZ AZ ACT-PROGRAM 8 ALCÉLT FOGLAL MAGÁBA, 
AMELYEK A KÖVETKEZŐK: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Innovatív megoldások, amelyek 
hozzájárulnak a fenntartható 
fejlődés (SDG17) céljaihoz.

Körforgásos szemléletű ipari 
megoldások a természeti 
erőforrásaink megőrzése 
érdekében.

Tevékenységeink negatív környezeti 
hatásainak csökkentése a társadalmi 
elfogadottság erősítése érdekében.

A tehetségek vonzása, 
fejlesztése és megtartása.

Tudatos egészségügyi és munka-
biztonsági kultúra az emberi élet 

védelme érdekében.

Stabil és fenntarthatósági szempon-
tokat figyelembe vevő beszállítói 

értéklánc kiépítése.

Etikus és jogszabályoknak megfelelő 
vállalati kultúra kialakítása.
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A 8 alcélhoz kapcsolódóan a hazai cég-
csoportra vonatkozó gyakorlati teendők 
meghatározása megkezdődött, az egyes 
célok megvalósításához szükséges fel-
adatok során már a közeli jövőben egyre 
több szakterület együttműködésére szá-
mítunk.  
A műszaki területekre vonatkozó teendők 
között elsősorban olyan feladatok van-
nak, amelyek mind a gyártás, mind a kivi-
telezés területein az energiahatékonyság, 
erőforrás-hatékonyság és időhatékony-
ság irányába mutatnak. 
Teljesen természetes, hogy folyamataink 
átalakításához és fejlesztéséhez időre 
is szükség van, azonban az energiahor-
dozók, valamint az alapanyagárak közel-
múltban lezajlott drasztikus növekedése, 
továbbá a mélyépítési piac átalakulása 
mind olyan trigerek, amelyek jól jelzik, 
hogy az „eddig is így csináltuk, eddig is jó 
volt” gondolkodásmód már nem védhető. 
Az eszközeink már jelentős részben meg-
vannak ahhoz, hogy folyamataink hatéko-
nyabbak lehessenek, erre csak néhány 
példát szeretnék itt felsorolni: képesek 
vagyunk alacsony hőmérsékleten, keve-
sebb energia használata mellett is kiváló 
minőségű aszfaltkeverékeket gyártani, 
optimalizáltuk legnagyobb bányaüze-
münk termelési és kiszolgálási folyama-
tait, egyre több munkagépünk alkalmas 
szintvezérelt működésre, rendelkezünk a 
legmodernebb BIM- infrastruktúrával stb. 
Ugyanakkor fontos felismernünk, hogy 
ezek „csupán” eszközök/lehetőségek 
arra, hogy jobbak, versenyképesek és 
fenntarthatók legyünk. Fejlődésünk kul-
csa mind egyéni, mind pedig vállalati szin-
ten az, hogy meglássuk és értékeljük az 
ezen eszközökben rejlő lehetőségeket, 
és képesek legyünk mind egyéni, mind 
közösségi szinten is magunk, valamint 
munkahelyünk hasznára fordítani ezeket. 
ACT – Act and Commit Together. 

SOME THOUGHTS ON 
CORPORATE SUSTAINABILITY 
AND THE ACT PROGRAMME

    It is not easy to describe sustainability 
– especially corporate sustainability – in just a 

few words: while the concept is new, it is also 
quite complex. At the same time, domestic 
and international trends offer some clues to a 
better understanding of the concept, and they 
apply to every member of the Colas family.
According to a widely accepted definition, 
sustainability implies “meeting current human 
needs while preserving the environment 
and natural resources needed by future 
generations.”
In addition to sustainability’s environmental, 
economic, and social aspects, we also have to 
take corporate sustainability into account: this 
covers all goals, programmes and courses of 
action that ensure the long-term continuity 
and development of a given company – in 
this case, Colas – amidst evolving social, 
environmental and economic requirements.
In order to meet these expectations, the Colas 
Group has drawn up its own international 
sustainability initiative under the Act and 
Commit Together (ACT) programme, which 
comprises eight goals: 
1. Roll out a low-carbon and biodiversity 
strategy to preserve the planet.
2. Offer solutions that meet the challenges of 
sustainable development.
3. Promote circular economy solutions to 
preserve natural resources.
4. Reduce the impact of our activities to 
bolster acceptability.
5. Attract, develop, and retain talent. 
6. Foster a stronger health and safety culture 
to protect lives.
7. Build a responsible supply chain rooted in 
sustainable performance.
8. Consolidate an exemplary culture of ethics 
and compliance.
As should be apparent, ACT covers 
environmental, economic, and social aspects 
alike, and this multiplicity is indispensable 
for putting together a complex corporate 
sustainability approach. 
We have already started to devise concrete 
actions to be implemented at the Hungarian 
Colas Group, and we realise that these will 
require cooperation and a contribution from 
all departments in very near future.  
It must be emphasised that we already 
possess most of the means to improve the 
efficiency of our processes. For instance; we 
can already produce prime-quality asphalt 
mixtures at lower temperatures; a growing 
number of our machines are equipped with 
state-of-the-art level-guidance improvements; 
we have optimised production at our largest 
quarry; and we are starting to rely on the latest 
BIM infrastructure.
At the same time, we must realise that these 
represent only a few of the ways and means 
to improve and to become more competitive 
and sustainable. The key to development – at 
both an individual and a corporate level – is 
to identify and capitalise on all our potentials. 

Első és teljesen logikus kérdés, hogy mit 
is jelent a „fenntarthatóság” fogalma, mit 
kell egyáltalán fenntartani. 
Erre minden esetben az a válasz, hogy 
„attól függ”, kinek vagy minek a nézőpont-
jából használjuk ezt a fogalmat. 
Ha társadalmi szemszögből tesszük fel a 
kérdést, akkor társadalmi fenntartható-
ságról beszélünk. Ebbe a fogalomkörbe 
tartoznak például – a teljesség igénye nél-
kül – az oktatás, egészség, szociális háló, 
jogbiztonság és hasonló témakörök.
Ha környezeti szempontból próbáljuk 
megérteni a fenntarthatóság fogalmát, 
akkor olyanokra kell gondolni, mint pél-
dául a természetes élőhelyek megőrzése, 
édesvíz-készletek megóvása, kulcsfon-
tosságú fajok védelme, termőtalaj meg-
óvása, klímavédelem és üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentése…  
Ha egy munkahely szempontjából tesz-
szük fel a kérdést, akkor pedig vállalati 
fenntarthatóságról beszélünk, és ter-
mészetesen azok a célok, programok és 
cselekvések, amelyek a vállalati fenntart-
hatósághoz kapcsolódnak, az egyes válla-
latok, így például a Colas Csoport tartós 
fennmaradását és fejlődését fogják bizto-
sítani a változó társadalmi, környezeti és 
gazdasági elvárások között. 
Annak érdekében tehát, hogy a Colas 
Csoport is képes legyen fennmaradni és 
fejlődni az egyre változó környezeti és 
társadalmi elvárásoknak is megfelelve, 
az elmúlt egy évben kidolgozta a saját, 
nemzetközi szintű vállalati fenntartható-
sági programját, amely az ACT (Act and 
Commit Together) program keretében je-
lent meg. 
A 8 témakör jól mutatja, hogy az ACT-
program egyaránt tartalmaz környezeti, 
szociális és gazdasági célkitűzéseket, ez 
a hármas gondolkodás nélkülözhetetlen, 
ha komplex vállalati fenntarthatósági 
programot tervezünk. 
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ben és okostelefon-applikációkon fut, 
ez kvázi egy nagy összekötőkapocs sze-
repét látja el, de olyan módon, hogy az 
észszerűen kezelhető és reprezentatív 
legyen. Fontos tulajdonsága, hogy minden 
georeferált, tehát mindent EOV-ban és 
VITEL-ben kezel, és magyar nyelvre lefor-
dítottuk a kezelőfelületet. Jogosultságokat 
állíthatunk be benne, pl. hogy mit láthat a 
megrendelő, mit az alvállalkozó, és mihez 
nem adunk nekik hozzáférést.
Jelenleg a 23-as út Bátonyterenye elkerülő 
szakaszán, ill. Gödön egy víziközmű-háló-
zat fejlesztési projekten használjuk.

MIT TUDUNK EBBE A RENDSZERBE BEKAPCSOLNI 
(„CONNECTED”) ÉS HOGYAN?
Modellek. Ezek különböző fajta file-for-
mátumok, mint a .dwg, .pdf, .xml, .ifc, és 
még sokféle. Lehet kettő-, három- vagy 
többdimenziós, de maradjunk a 2D és 3D 
modelleknél. Ezeket megalkotjuk a terve-
zőprogramban, és kiválasztva a megfelelő 

A címben Connected BIM szerepel, ez  
a fentieket azzal egészíti ki, hogy akár élő 
kapcsolatban öszszeköti a modellt és a 
benne lévő információkat azokkal az ele-
mekkel, amelyek segítségével meg is tud 
épülni az adott létesítmény.

DE MIK EZEK AZ ELEMEK?
A legfontosabb része: Mi, az itt dolgozók, 
az első láncszemtől az utolsóig minden-
ki. Ugyanígy a része a földmunkagépek, 
geodézai eszközök, finisherek, marók, 
GPS, telefon, tablet, Excel, PDF-ek, TIG.-
ek, és el tudjátok képzelni, hogy milyen 
hosszú lehetne ez a lista, de azt hiszem, 
értitek.
Hogy kapcsolható ez az egész össze?
Mindegyik egy kicsit máshogy, most elma-
gyarázom, és számodra is egyértelmű lesz, 
hogy ez nem valamiféle érdekes humbuk 
vagy egy távoli vízió, hanem a jelen.
Kezdjük az egész váznak a gerincével,  
a rendszerrel. A neve Infrakit, böngésző-

Mi is az a Connected BIM, hogy működik, milyen lehetőségeket tudunk 
kiaknázni a Colasnál ennek segítségével, illetve milyen távlati célokat 
szeretnénk megvalósítani?  Kathy Dávid BIM-főmérnök írása. 

CONNECTED BIM  
A COLASNÁL

TISZTELT KOLLÉGA, KEDVES OLVASÓ!
Talán a hagyományos cikkektől eltérő 
hangvételt ütök meg a következő olda-
lakon, ahol szeretném neked bemutatni 
a Connected BIM témakört. A Colas egy 
mérnöki cég, a legtöbbünk műszaki affini-
tással rendelkezik, szeretjük megismerni 
a technikai dolgokat, mi hogyan működik 
és miért pont úgy. Éppen ezért valós, itt a 
Colasnál is használt példákon keresztül el-
magyarázom nektek ezt az egészet. Nem 
fogok minden részletbe elmerülni, de re-
mélem, kellő alapossággal fogom érinteni 
a fontosabb témákat.
Először is az alapok: BIM – Bulilding 
Information Modelling, ma már inkább 
Management a vége, magyarul az épület 
(esetünkben építmény) információs mo-
dellezés, kezelés. 

B

Az építmény, ezt azért ismerjük, út, híd, 
vasút, közmű, barátaik.
I

Az információ: helyszínrajz, hossz-
szelvény, keresztszelvények, anyagok, 
minősítések, felmérések stb.
M

Modellezés: A 2D-s terveket 3D-be rak-
juk, és az egyes elemeknek adunk egy 
vagy több tulajdon-ságot, például hogy 
milyen anyagból van, vagy mikor kell 
beépíteni. Ezeket jelenleg a BIM-csapat 
készíti el.
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réteg tetejét, hogy az már alkalmas-e arra, 
hogy rámehessen az első pályaszerkezeti 
réteg. Az applikációban kiválasztjuk a föld-
munka tető modellt, és megnyomjuk a leg-
nagyobb gombot, a Mérést. Az érték, amit 
látni fogok a kijelzőn, az már a mért pont 
magassága és a modell magassága kö-
zötti eltérés. Ezt akár élőben követheted 
projektirodából. Nincs többé irodai feldol-
gozás, és egy gyerek is meg tudja csinálni.
A modell vonalaiból tudunk kitűzni is, de 
olyan egyszerűen, hogy nem kell hozzá 
speciális szaktudás, csak egy telefon és 
egy RTK GPS. Gondolj bele, hogy így meny-
nyi munkaidőt és pénzt tudunk megspó-
rolni!
További felhasználási területei vannak 
ezeknek a mért pontoknak, jóváhagyhat-
juk, módosíthatjuk, de ne merüljünk el 
ennyire ebben a szegmensben, haladjunk 
tovább.
Földmunkagépek. A földmunkagépen kell len-

drónozásból kapott felület, hogy hol tar-
tunk most.
Ezeket a rendszerbe feltöltjük, a mennyi-
ségszámítást összekapcsoljuk egy ütem-
tervi elemmel, és voilà! készen vagyunk.
Geodéziai eszközök. Ezekből többféle létezik, 
nézzük meg, hogy egy RTK GPS (2 cm pon-
tos GPS), hogyan tud a rendszerhez kap-
csolódni. 
Először az RTK GPS-t hozzákapcsoljuk 
egy okostelefonhoz, Bluetooth-t használ-
va. Majd az okostelefonnak megmondjuk, 
hogy ne a saját belső GPS-ed használd, ha-
nem amit most hozzád kapcsoltam. Végül 
az Infrakit mobilapplikációt megnyitjuk, és 
itt már a 2 cm pontosan belőtt helyet fogja 
megjeleníteni. (Profiknak: a koordináta-
transzformációkat az Infrakit app kezeli, 
a VITEL-re ingyenes segédapplikációval 
csatlakozunk.)
Az Infrakitben tudunk kitűzni és mérni. Te-
gyük fel, ellenőrizni akarjuk a földmunka-

formátumot kiexportáljuk, és egyszerűen 
feltöltjük. 3D-s híd vagy felületmodellek, 
vagy 2D-s tervlapok, stb., mindent megje-
leníthetünk és elemezhetünk. Ezek jelen-
tik az alapot, ezekhez kapcsoljuk hozzá  
a Connected BIM többi elemét.
Ütemterv. Egy specifikusan kitöltött Excelt 
kell feltölteni, és akkor megjelenik, viszont 
ez már egy „connected” elem, tehát hozzá-
kapcsolhatunk valamit. Így lehetőségem 
van élőben követni azt, hogy az adott pil-
lanatban hol tartunk a tervezett ütemterv-
hez képest. 
Ez a valami, amit hozzákapcsolunk, 
egy anyagmennyiség-számítás, amit az 
Infrakitben tudunk futtatni.
Három felületi modell kell hozzá. Pl. a hu-
muszleszedés szintje, mint a legalacso-
nyabb felület, innen indulunk.
A földmunka teteje, mint a legfelső szint, 
ezt akarjuk elérni.
Végül egy geodéziai felmérésből és/vagy 

szöveg: Kathy Dávid
fotó: Kathy Dávid
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a következő méréshez. De mi történt  
a háttérben? Röviden: A PDF és a benne 
lévő adatok felkerültek az Infrakitbe. 
A Microsoft Power Automate segítségével 
az API-kat felhasználva csinálunk egy csat-
lakozást két adatbázis között, az Infrakit 
és a Colab között. Ez a Power Automate, 
ha azt látja, hogy új mérési PDF került fel, 
akkor elindít egy folyamatot, ami kiolvassa 
a PDF-ből az adatokat, és átadja a Colab 
számára (ennél nyilván egy kicsit bonyolul-
tabb, de akit érdekel, hívjon, és beavatom 
a részletekbe).

Sablon 
Kitölt
Feltölt
Másol 
Adat kiolvas
Excel
Colab,

ebből a „Kitölt” rész maradt manuális.
Az adatok, információk, fileok oda-vissza 
áramolhatnak, biztonságos, szabályozott 
keretek között.
Továbbá a Lechner tudásközponttal 
is együtt dolgozunk az e-közmű és az 
e-tér adatainak integrálásán az Infrakit-
rendszerbe. 

„ELKÜLDTED? LEMARADT A CSA-
TOLMÁNY. EZ A LEGFRISSEBB? TÚL 
NAGY WE-TRANSFEREN KÜLDÖM. 
ONEDRIVE-ON MEGOSZTOTTAM, 
DROPBOXBAN, COLBOXBAN, W:/
PUBPLICON, SHAREPOINTON VAN. 
MEGKAPTAD? VÁRJÁL, LEJÁRT A 
LINK! ROSSZ VERZIÓT KÜLDTEM.” 

Feltételezem, mindenkinek ismerősek 
ezek a mondatok. Az Infrakittel képesek 
vagyunk rendet teremteni, ha az Infrakit 
az információ egyetlen és hiteles forrása 
(SSoT – Single Source of Truth), mivel ver-
ziókövetéssel is rendelkezik.
Amint látod, egy óriási előny és különbség 
a hagyományos munkafolyamathoz ké-
pest, ahhoz tudom hasonlítani, mint ami 
a postagalambok használata és az e-mail 
között van. Viszont ez nem a jövő, hanem 
a jelen, a kockás füzet már nem segíti  
a munkát, hanem hátráltatja, csak meg-
szokásból van nálunk, és bevallom,  
egyelőre nálam is. 
A törvényi szabályozás is alkalmazkodik  
a technológia adta lehetőséghez, ennek 
bizonyítékai az alábbi nyilatkozatok:

szelvények vagy egyéb dokumentum. 
Ezeket el tudom helyezni a térképen, pl.  
a Gödi projekten az egyes aknák típusraj-
zát töltöttük fel oda, ahol majd azt valóban 
meg kell építeni. 
Azonban van egy másik nagy potenciállal 
kecsegetető felhasználási módja is: a ki-
tölthető PDF-ek. Ezek üres sablonlapok, 
mint mondjuk, egy mérési lap a tömör-
ségmérésnél vagy egy munkavédelmi 
bejárás jegyzőkönyv sablon. Bármilyen 
lehet a kinézete, sőt még alapvető számí-
tásokat is tudunk vele csinálni, képeket 
adhatok hozzá. Adobe Pro-val elkészítjük  
a sablont, felrakjuk az Infrakitbe. Ezután  
a telefonon, de inkább a tableten az 
Infrakit app segítségével kitöltjük a sab-
lont, és az felkerül a kiválasztott mappába, 
természetesen ez a file is kap geotaget, te-
hát látni fogjuk, hol készült (még az RTK 
GPS helyét is megkaphatja, és akkor 2 cm 
pontos lesz).
Külső adatbázisok. Ez egy fontos téma, ugyan-
is nem létezik és soha nem is fog egy olyan 
egyetemes rendszer, ahol mindenki el tud-
ja végezni a célfeladatát. A pénzügyi osz-
tályon dolgozó kollégáknak más szoftver 
kell, ahogy a laborban is valami más, de 
közös bennük, hogy tudnak egymással 
beszélgetni. Az Infrakit is beszélget más 
rendszerekkel, lásd a Földmunkagépek, 
de sok mással is össze lehet kötni. Pont-
felhőt úgy tudunk benne megjeleníteni, 
hogy egy Pointscene nevű oldal által már 
feldolgozott pontfelhőt egyszerűen belin-
kelünk. Ugyanígy járunk el, amikor légi fel-
vételeket jelenítünk meg.
Szóval ez egy könnyű, már előre elké-
szített kapcsolódási pont volt. Létezik 
egy ennél ugyan bonyolultabb, de annál 
testreszabhatóbb módszer is. Ez az úgyne-
vezett API-k felhasználásával történik, ha 
azt látjátok, hogy valamilyen szoftvernek, 
szolgáltatásnak van API-ja, az konyhanyel-
ven azt jelenti, hogy vannak kapcsolódási 
pontjai más rendszerhez. Maradok élet-
szerű, és íme, milyen fejlesztésen dolgo-
zunk jelenleg: Kimegyek a munkaterület-
re, és végzek egy tömörségvizsgálatot. 
Azt szeretném, hogy az eredmény egyből 
megjelenjen a Colab nevű laborszoftver-
ben vagy legalább egy Excel file-ban.
A folyamat: Kimegyek, mérek, az ered-
ményt nem füzetbe írom fel, hanem a már 
említett sablon PDF-et töltöm ki az Infrakit 
appban, és készen vagyok, mehetek  

nie egy hasonló RTK GPS-nek, mint amiről 
fent olvashattatok. A modellkezeléshez  
a gépnek nem az Infrakit mobilapp kell, 
hanem a földmunkagép vezérlését készítő 
vállalat rendszere, a példánkban a Leica 
rendszert vizsgáljuk meg. Szóval a Leica 
rárakta a kotróra a GPS-t és egyéb eszkö-
zeit, telepítette a szoftvereit. Mi képesek 
vagyunk az Infrakitet a Leica rendszerével 
összekapcsolni, ők majd a felhőben elbe-
szélgetnek, mi pedig élőben látjuk, hogy 
melyik markoló/dózer/stb. hol van, és ami 
még fontosabb, melyik modellen dolgo-
zik. Abban az esetben, hogyha azt látjuk, 
hogy valami nem jó, azonnal tudjuk hívni  
a gépkezelőt az irodából.
Mivel a földmunkagép tudja fogadni és 
feldolgozni a modellt, amit meg kell építe-
nie, és tudja a pontos helyét, többet nem 
kell várni a geodétára, hogy kikarózza 
neki, hogy mit kell csinálni. Önmagát fo-
lyamatosan ellenőrzi, sőt hasonlóan, mint  
a Geodéziai GPS, maga a gép a kanalával 
tud méréseket végezni és azokat a rend-
szerbe feltölteni. 
Finisher/Maró. Ők már trükkösebbek, mert 
pontosabban kell dolgozniuk, de az elv 
ugyanaz, az adott vezérlést gyártó rend-
szert és minden elemét (finisher, mérőál-
lomás stb.) összekapcsoljuk a mi rendsze-
rünkkel, ami az Infrakit, és azon keresztül 
irányítjuk. Az irányítás itt azt jelenti, hogy 
neki is valamilyen 3D modellt adunk. 
A tervezőprogramból kinyerjük a szüksé-
ges filet, felültöltjük és hozzárendeljük. 
Közben grafikusan az összes egyéb adatot 
látva ellenőrizhető, hogy mit fog csinálni a 
gép, majd pedig élőben látjuk a pozícióját 
és azt, hogyan dolgozik.
Képek. Alapvetően két út van. Az egyik: 
már csináltam képeket, és egyszerűen 
feltöltöm az Infrakitbe. A másik: Az Infrakit 
appot használom, és csinálok egy képet 
a munkaterületen, ilyenkor kommentet is 
fűzhetek hozzá. 
Az eredmény ugyanaz, az Infrakit felhasz-
nálja a telefon GPS-e által kreált geotaget 
(ez mutatja meg, hogy hol készült a kép, 
és szinte mindenkinél alapból be van kap-
csolva), és megjeleníti ott, ahol az készült. 
A képek között tudok szűrni, ki, mikor csi-
nálta stb.
Lehetőségem van légi felvételeket egy-
másra és a tervekre, modellekre hívni,  
erről kicsit később.
PDF-ek. Ezek lehetnek részletrajzok, hossz-
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az utolsó részt a BIM-ből, az M – manage-
mentet, avagy az fentebb említett informá-
ciók minél hatékonyabb kezelését, mert 
aki lemarad, az kimarad.
Nos, ez a Connected BIM, a tervek mellett 
modelleket alapul véve összekapcsoljuk 
az építési helyszínt és az ott lévő elemeket 
az információval. 
Ahogy mi a Colasnál megépítjük az inf-
rastruktúrát az emberek számára, úgy  
a Connected BIM teremti meg az infra-
struktúrát az információk számára. Min-
den a rendelkezésünkre áll a használatá-
ra, a hardverek, szoftverek, oktatások és 
a szakértelem.

MI KELL MÉG HOZZÁ, HOGY MŰKÖDJÖN? 
Ebben rád számítok, kedves kolléga, bí-
zom benne, hogy a fenti mondatok erősítik 
a bizalmat, és arra ösztönöznek, hogy te 
is belerakd azt az egyszeri energiát, ami-
vel elsajátíthatod a rendszer használatát, 
hogy mindannyian időben és biztonság-
ban hazaérjünk. 
Köszönöm, hogy elolvastad a fenti írásom, 
és ha kérdésed van, vagy szeretnél többet 
megtudni, akkor a BIM-csapat ajtaja nyit-
va áll ellőtted! 

THE INNER WORKINGS OF 
CONNECTED BIM AT COLAS

    The acronym BIM stands for ‘building 
information modelling’: ‘building’ denotes 
the roads, railways, bridges, or public 
utilities we construct; ‘information’ refers to 
various site layouts, cross-sections, surveys, 
qualifications, or information on materials; 
and, as for ‘modelling’, the BIM team working 
at Colas converts 2D drawings to 3D images, 
and assigns them with one or more attributes 

– such as the material to be installed or the 
time interval for installation.   
As an extension to all the above, Connected 
BIM links – potentially in real time – models 
and related information with all the elements 
that allow the given structure to be built on 
the site: this includes earthmoving machinery, 
surveying tools, pavers, milling equipment, 
GPS devices, smartphones, tablets, Excel 
spreadsheets, PDF or TIG files, and the list 
goes on and on.   
The backbone of Connected BIM is the so-
called Infrakit system, which runs in both 
web browsers and on smartphones as an 
application. Crucially, everything in the system 
is georeferenced, managing everything in 
EOV and VITEL, while the user platform is in 
Hungarian. Another advantage is that multiple 
levels of user rights can be defined: clients 
and subcontractors, for example, can gain 
access to different elements.
As the system is already in use on the 
Bátonyterenye bypass of road 23 and at a 
water network development project in Göd, 
we have already gathered plenty of practical 
experience about how Connected BIM works.

Cs. N. építési és beruházási miniszter-
helyettes: 
„AMELLETT, HOGY SZOROSABB 
KONTROLL ALATT LESZ AZ ÁLLAMI 
BERUHÁZÁSOK KIVITELEZÉSE, AZ IS 
NAGYOBB FIGYELMET KAP, HOGY HO-
GYAN LEHET AZOKAT FENNTARTANI 
A JÖVŐBEN: BEVEZETIK A BUILDING 
INFORMATION MODELLING (BIM) 
MÓDSZERT AZ ÁLLAMI BERUHÁZÁSI 
PROJEKTEK ESETÉBEN. A KERET-
TÖRVÉNY KÜLÖN SZABÁLYOZZA 
MAJD A VASÚT-, ÚT-, KÖZMŰÉPÍTÉSI, 
ILLETVE A MAGASÉPÍTÉSI PROJEK-
TEKRE VONATKOZÓ TUDNIVALÓKAT.”

Lázár János építési és beruházási 
miniszter: 
„KIALAKÍTJUK A TERVEZŐI SZOLGÁL-
TATÁSOK RENDSZERÉT, ÉS BEVEZET-
JÜK KÖTELEZŐ JELLEGGEL A BIMBEN 
TÖRTÉNŐ TERVEZÉS INTÉZMÉNYÉT 
2023. JANUÁR 1-TŐL.” 

Nekünk is fel kell készülnünk, nem vakar-
hatjuk a fejünket, amikor adatokban gaz-
dag, precíz modelleket kapunk, hogy mit 
csináljunk velük. Meg kell hát tanulnunk 

https://index.hu/
gazdasag/2022/09/15/epitoipar-allami-
beruhazas-csepreghy-nandor-epitesi-es-
beruhazasi-miniszterium/

https://mernokvagyok.hu/
blog/2022/10/12/lazar-janos-
bemutatta-az-uj-beruhazasi-
kerettorvenyt/

Forrás:

https://index.hu/gazdasag/2022/09/15/epitoipar-allami-beruhazas-csepreghy-nandor-epitesi-es-beruhazasi-miniszterium/
https://mernokvagyok.hu/blog/2022/10/12/lazar-janos-bemutatta-az-uj-beruhazasi-kerettorvenyt/
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ra kapott értékelés eredményeképpen; 
naponta egyszer az Instagramon köz-
zétett posztokért, valamint szurkolói 
pontokat gyűjthetnek a Colas Team Cup 
weboldalán. A kollégák virtuálisan is tá-
mogathatják az egyéni résztvevőket és 
a csapatokat úgy, hogy egy fő maximum 
10 szavazatot adhat le 10 különböző 
versenyzőre, akik így összesen 50 pon-
tot gyűjthetnek össze. 
A közösségi médiában való megjelenés-
re szintén adható pont a versenyzőknek. 
Minden alkalommal, amikor a regiszt-
rált sportoló vagy művész közzétesz az 
Instagramon egy Colas Team Cuphoz 
kapcsolódó fotót a #colasteamcup 

A selejtezők április 16. és november 20. 
között zajlottak, a résztvevők ez idő alatt 
szerezhettek kvalifikációt a nemzetkö-
zi döntőkre. Magyarország a Közép- és 
Nyugat-Európa régióhoz tartozik tizenegy 
országgal együtt, ahonnan egy munkavál-
lalói és egy diák-labdarúgócsapat, öt női, 
illetve öt férfi futó és a Páratlan tehetség 
kategória két indulója juthatott tovább  
a nemzetközi döntőkbe. 

AZ INSTAGRAMOT IS HASZNÁLHATJÁK PONTGYŰJTÉSRE 

A győztest a szerzett pontszámok alapján 
hirdetik majd ki. Pontot minden kategó-
riában háromféleképpen szerezhetnek  
a versenyzők: a teljesítményre, alkotás-

A Colas Csoport Team Cup néven kétévente nemzetközi 
versenysorozatot szervez 57 ezer munkavállalója számára. 
Idén már nem csak sportkategóriákban gyűjthettek pontokat
az indulók. 

COLAS TEAM CUP

A harmadik versenysorozat tavasszal in-
dult, és a már megszokott sportversenye-
ken kívül – mint futás, kispályás labdarú-
gás – a Páratlan tehetségek kategórián 
belül képzőművészetek, ének, tánc, zene 
és Az én szenvedélyem témákban is ösz-
szemérhették a tudásukat a Colas mun-
kavállalói szerte a világon. 
Az esemény résztvevőinek köre szintén 
bővült: 2022-ben a munkavállalói csapa-
tok mellett már diákok is jelentkezhettek 
a versenyre, hiszen a cégcsoport által 
kiválasztott felsőoktatási intézmények 
hallgatói szintén indulhattak. A diákok be-
vonásának fő célja az, hogy megismerjék 
a Colas vállalati értékeit és kultúráját.

szöveg: Dovák Dorka
fotó: Dovák Dorka
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kvalifikálni, emiatt szeptember 9-én or-
szágos selejtezőt is tartottak. A három 
csapat sorsolás alapján küzdött meg 
egymással, majd a Hungary nevű csapat 
jutott tovább veretlenül a közép- és nyu-
gat-európai regionális selejtezőre, amit 
október 20-án rendeztek Budapesten,  
a MOM Sportban. 

ELŐDÖNTŐKIG JUTOTT A HAZAI KISPÁLYÁS FOCICSAPAT

A selejtezőn Belgium, Hollandia, Svájc, 
Ausztria, Lengyelország, Csehország, 
Szlovákia, Horvátország, Szlovénia,  
Románia, Olaszország és Magyarország 
csapata találkozott. A Hungary csapat 
Lengyelországgal csapott össze először, 
ahol 6-1-es gólaránnyal fölényesen győ-
zött. A következő mérkőzést Hollandiával 
vívtuk meg, amit óriási, 10-0-ás győze-
lemmel zártunk. A harmadik meccsen 
Csehországtól viszont 1-0-ra kikaptunk, 
majd Szlovákiával csaptunk össze, ami-
kor újra jeleskedett a magyar csapat, 
9-0-ra győztünk. Ezekkel az eredmé-
nyekkel az elődöntőbe került a Hunga-
ry, ahol a horvátok ellen egy rendkívül 
szoros csatában a döntetlen mérkőzés 
utáni büntetőrúgások eredményekép-
pen egy góllal kikaptunk. Végül a dobo-
gó harmadik fokán végeztünk. A kupát 
és egyben a nemzetközi döntőre való 
kvalifikációt a horvát csapatnak sikerült 
megszereznie, a második helyen pedig 
az olaszok végeztek. 
A budapesti elődöntőre számos kolléga 
kilátogatott akár egy-egy meccs erejéig, 
hogy biztassa a hazai színekben játszó 
futballistákat. A nemzetközi döntőt Marok-
kóban rendezik meg 2023 márciusában.

hashtaggel, egy pontot írnak jóvá szá-
mára. Naponta legfeljebb egy posztra 
kaphatnak pontot, és ilyen módon maxi-
mum 100 pont gyűjthető össze.

EGYÉNILEG ÉS CSAPATBAN IS TELJESÍTHETNEK 

AZ INDULÓK

A Futók kategóriájában nevező részt-
vevőknek legalább egy futóversenyen 
kellett részt venniük a hivatalos távok 
– 10 km, félmaraton, maraton – valame-
lyikén, melyet a megadott időintervallu-
mon belül kellett teljesíteniük. 
A versenyzők a felhasználói fiókjukban 
megadták az eredményeiket, amihez 
fel kellett tölteniük az eredményt igazo-
ló dokumentumot is. Minél gyorsabban 
teljesítette a versenyző az adott távot, 
annál több pontot kapott.  
A Páratlan tehetségek kategóriában  
a jelentkezők indulhattak tánccal vagy 
énekléssel – utóbbihoz számos stílust 
rendeltek, például a rapet, a slamet és 
a beatboxot –, hangszeres zenével, sőt 
képzőművészeti alkotással, ezen belül 
fotóval és videóval is. 
Az én szenvedélyem elnevezésű kategó-
rián belül nevezhettek például főzéssel 
vagy akár egy gyűjteménnyel is a ver-
senyzők. Ezeket a pályaműveket maxi-
mum három kétperces videóban kellett 
bemutatniuk, melyek közül a legjobbat 
vette figyelembe az öt főből – három kül-
ső szakértőből és két Colas-munkaválla-
lóból – álló zsűri. 
A magyar munkavállalók között a Kis-
pályás labdarúgás kategóriája aratta 
idén a legnagyobb sikert: három hétfős 
csapat jelentkezett, hogy összemérje 
tudását a futballpályán. A regionális 
selejtezőre csak egy csapatot lehetett 

COLAS TEAM CUP

  Every second year, the Colas Group 
organises its international ‘Colas Team 
Cup’ contest (CTC), which is open to all 
57,000 employees. As a new feature this 
year, the event was not restricted to sporting 
competitions. 
The third edition of the CTC was launched 
this spring and, in addition to the sporting 
events (running, five-a-side soccer), 
included a competition open to artists 
and enthusiasts called ‘Incredible Talents’.  
Meanwhile, the Team Cup was also open 
to students representing Group-selected 
schools with the intention of familiarising 
young people with Colas values and culture. 
In each category, contenders could gain points 
for performance, posts on Instagram, and 
support votes on the CTC website. Each time 
registered participants posted a photo on 
Instagram with the #colasteamcup hashtag, 
they received one point, but pictures had to be 
directly related to the Colas Team Cup.
Individual participants registered for running 
had to complete one of three official 
distances of their choice (10 km / half-
marathon / marathon) within the set time 
frame. Subsequently, they had to upload their 
results to their user account together with 
supporting documents. The ‘Incredible Talents’ 
contest was open for almost any artistic 
performance – including rap, slam, beatbox, 
gospel, photography, or video. Moreover, the 

‘My Passion’ category allowed colleagues to 
show their extraordinary collections or – for 
instance – enthusiasm for cooking, requiring 
them to present their talent in short videos. 
The Budapest semi-final attracted many 
Hungarian Colas spectators cheering for the 
home side. The international finals will take 
place in Morocco in March 2023.
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Az elmúlt tanév során a Colas jelentős lépéseket tett a gyakorno-
ki program kiszélesítésére, melynek során hazai oktatási intézmé-
nyekkel vettük fel a kapcsolatot, valamint előadásokat tartottunk 
diákoknak a cégről, a munkáinkról és a munkahelyi életről. 

GYAKORNOKI PROGRAM:  
A JÖVŐ GENERÁCIÓJÁRA ÉPÍTÜNK

Első lépésben több építőipari technikumot és műszaki – elsősorban építőmérnöki – kép-
zést kínáló egyetemet kerestünk fel országszerte azzal a céllal, hogy a diákok, illetve  
a hallgatók a végzettségük megszerzését követően potenciális munkáltatóként tekintse-
nek a Colasra, s emellett számos módon támogassuk az intézményeket, és élénk kap-
csolatot tartsunk fenn velük. 

Egyetemek: 

Hild József Építőipari Technikum

Jáky József Technikum

Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum 
és Szakképző Iskola

Péchy Mihály Építőipari Technikum

Pollack Mihály Technikum és 
Kollégium

Debreceni Egyetem

Miskolci Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Széchenyi István Egyetem

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Technikumok/ Szakiskolák

Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű 
Építőipari Technikum

Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola

Ybl Miklós Építőipari Technikum 
és Szakképző Iskola

Óbudai Egyetem
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vonatkozóan, hogy milyennek ítélték meg 
a csatlakozó diákok felkészültségét és tel-
jesítményét. Elégedettek voltak a hallga-
tók elméleti és informatikai ismereteivel, 
a szakma iránt mutatott érdeklődésükkel, 
a tényleges munkavégzésben való aktív 
részvételükkel és a nyitottságukkal. A fia-
talok fogékonyak voltak az új ismeretekre 
és a kapcsolatépítésre egyaránt. Minden 
diák potenciális munkavállalója lehet  
a Colasnak a jövőben.

HOGYAN TOVÁBB? TERVEK 2023-RA

A 2022/2023-as tanévben is cél az isko-
lákkal kötött partneri kapcsolatok fenn-
tartása, illetve további erősítése. 
A diákoktól érkezett visszajelzések alap-
ján előtérbe kerülnek a projektek, a pálya-
orientációs előadások és a kerekasztal-
beszélgetések. Emellett a Colas továbbra 
is jelen lesz szakmai napokon és állásbör-
zéken, ahol az aktuális álláslehetőségek-
ről tájékozódhatnak az érdeklődők.

a diákoknak az előadáshoz kapcsoló-
dóan. A helyes válaszadók között colasos 
ajándékokat osztottunk szét (például 
öröknaptárt, zseblámpát, vászontáskát 
vagy vezeték nélküli töltésre is alkalmas 
telefontartót).

VISSZAJELZÉSEK, TAPASZTALATOK

Az előadások végén megkérdeztük  
a diákokat arról, hogy mit találtak a leg-
érdekesebbnek, és mire lennének még 
kíváncsiak egy következő alkalommal. 
Általánosságban elmondható, hogy a hall-
gatóknak a projektek, illetve a karrierutak 
bemutatása tetszett a legjobban. Több 
visszajelzés érkezett arra vonatkozóan, 
hogy szívesen hallanának még a projek-
tek előkészítési és kivitelezési fázisairól, 
valamint az alkalmazott technológiákról 
is. Emellett leginkább a projekt- és mun-
katerület-látogatásokra nyitottak.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a diákok 
nyitottak, érdeklődők, és kifejezetten 
élvezik az olyan alkalmakat, amikor lehe-
tőségük van belelátni a vállalat működé-
sébe, munkáiba. Fontosak az interaktív 
elemek, ugyanis ezek által dinamikusabb 
az előadás, és a figyelem is könnyebben 
fenntartható. A jövőbeli cél a bemutatko-
zó előadásokon túl projektlátogatások 
szervezése, a pályaorientációval és az el-
helyezkedéssel kapcsolatos tanácsadás, 
továbbá a kerekasztal-beszélgetések, 
melyek során kötetlenebb formában tu-
dunk kapcsolatot építeni a fiatalokkal. 
Tapasztalatunk és a visszajelzések 
alapján is bebizonyosodott, hogy az 
Y-generációt célszerű többféle platformon 
megszólítani, a kommunikáció elsősorban 
a közösségi médiában eredményes.

MIT SIKERÜLT EDDIG ELÉRNI?

A vállalat ismertsége a partneriskolák-
ban határozottan nőtt, például egy-egy 
állásbörzén a hallgatók már céltudatosan 
keresik fel a Colas standját álláslehetősé-
gek után érdeklődve.
Pozitív eredmény, hogy idén tíz fiatal 
technikus, illetve egyetemi hallgató töl-
tötte a Colasnál a nyári gyakorlatát. Visz-
szajelzéseik alapján pozitívan élték meg  
a cégnél töltött négy–hat hetes időszakot. 
A gyakorlat hozzájárult az elméleti isme-
retek jobb megértéséhez, egy befogadó, 
támogató közösség tagjának érezték ma-
gukat, és szívesen vállalnának munkát a 
Colasnál frissen végzett pályakezdőként 
hosszabb távon is. A gyakornokokat fo-
gadó kollégák is adtak visszajelzést arra 

Ezzel párhuzamosan friss diplomás kollé-
gákat is bevontunk a gyakornoki program-
ba – mind HR-, mind mérnöki területekről 
–, akik hitelesen, fiatalos lendülettel tud-
ják képviselni a vállalatot az iskolákkal 
való együttműködés során a különféle 
eseményeken. Mivel fiatal kollégáink né-
hány évvel korábban maguk is szembesül-
tek a pályaválasztás és az álláskeresés 
nehézségeivel, könnyen tudnak azono-
sulni a diákokkal, akiket a programban 
szeretnénk megszólítani. A felkészülés 
és egyben az első csapatépítő alkalom 
a kiválasztott kollégák számára egy kö-
zös tréning volt, amely a kommunikációs 
és prezentálási készségeik fejlesztésé-
re irányult, és jó alapul szolgált egymás 
megismerésére. Ezt követően – immár 
felkészülten – számos eseményre láto-
gattak el, hogy kapcsolatot teremtsenek 
az intézmények diákjaival, és előadást 
tartsanak nekik a Colasról.  A Colas „nagy-
követeinek” fejlesztése nem állt meg  
a prezentációtechnikai tréningnél: újabb 
csapatépítőn vettek részt. Meghallgattak 
egy generációs különbségekre épülő elő-
adást, amely nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy jobban megértsék a különböző idő-
szakokban született diákok eltérő világké-
pét. Ez sokat segít abban, hogy olyan plat-
formokon és kommunikációs eszközökkel 
szólítsák meg a diákokat, amelyek az ő 
esetükben a leghatékonyabbak.
A programot egy kis versengéssel zárta a 
csapat a Hungaroring GoKart Centerben, 
ahol a gyorsaság és a megfelelő manő-
verezés egyaránt fontos volt ahhoz, hogy 
valaki dobogóra állhasson. 
 
BEMUTATKOZÓ ELŐADÁSOK

A „nagyköveti” csapat állásbörzén, szak-
mai és pályaorientációs napokon, illetve 
bemutatkozó prezentációk alkalmával tar-
tott előadásokat. Ezeken minden alkalom-
mal részt vett egy HR-es és egy műszaki 
területen dolgozó kolléga is. 
Az előadásokban a Colas főbb tevékeny-
ségeiről, hazai és nemzetközi jelenlété-
ről, leányvállalatairól, a cégnél bejárható 
karrierutakról, a juttatásokról, a vállalati 
kultúra fő elemeiről és a diákoknak kínált 
lehetőségekről beszéltek a kollégáink. 
Szó esett a műszaki területen pályakez-
dőként elérhető pozíciókról és aktuális 
projektmunkákról is, melyeket a mérnök 
kolléga mutatott be, kiemelve saját fel-
adatait és felelősségi körét.
Beiktattunk egy interaktív szekciót is, 
amelyben kvízkérdéseket tettünk fel  

INTERNSHIP PROGRAMME: 
BUILDING ON FUTURE GENERATIONS

   Colas made significant efforts to 
broaden its internship programme in the 
past school year. Beyond getting in touch with 
various institutions, we held presentations for 
students about the company, our activities, 
and employee life at the workplace. 
At the same time, newly graduated 
colleagues from both the HR and Engineering 
departments are getting involved in the 
programme. Their role is to represent the 
company at events held jointly with schools. 
No one, of course, is thrown into the deep 
end straight away. Colas “ambassadors” have 
participated in trainings and team-building 
exercises to polish the kinds of skills needed 
to hold presentations and address students 
through the proper communication platforms. 
So far, feedback has been overwhelmingly 
positive: ‘projects’ and ‘career paths’ were 
some of the most popular topics amongst 
audiences. As a concrete achievement, 
we welcomed ten young technicians and 
students who chose to spend their summer 
internships at Colas.
In the 2022/2023 school year, we are 
continuing our partnerships and shaping 
events based on student feedback. In 
addition, Colas will also make an appearance 
at several career days and job fairs to provide 
up-to-date information on open positions

szöveg: Villányi Nikoletta
infografika: Koffein Média
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A Colasnál fontos a munkavállalói jóllét és a hatékony párbeszéd 
kialakítása a cégcsoporton belül.  Mindezek érdekében indult el  
a Dialogue-felmérés, melyet a tavalyi és az idei év után rendszeressé 
kíván tenni a Colas Csoport. 

MIT MUTAT
A DIALOGUE-FELMÉRÉS? 

Mi a Dialogue-felmérés célja? 

Az elsődleges cél az, hogy minden munka-
vállaló elmondhassa a véleményét a mun-
kahelyi élettel kapcsolatban, és szerte a 
világon hatékony párbeszéd alakuljon ki 
a csoport minden munkavállalójával. Táv-
lati cél, hogy globálisan egy olyan Colast 
hozzunk létre, amelynél jó dolgozni, és 
amelynél hosszú távon is szívesen marad-
nak meg a munkavállalók. Ennek érdeké-
ben a kérdőív a világ különböző pontjain 
lévő leányvállalatoknak ad visszajelzést a 
dolgozók által észlelt hiányosságokról és  
a fejlesztendő területekről. 

Hogyan kell kitölteni a felmérést? 

A felmérés online és anonim módon törté-
nik, ezért a munkavállalók egyedi azonosí-
tóval tudnak belépni a felületre.
Tavaly 13 kategóriában mérte a kollégák 
elégedettségét a Dialogue. A kitöltésnél a 
tavalyi és az idei évben is fontos volt a mi-
nél magasabb részvétel, hiszen így kapha-
tó megbízható és hiteles információ arról, 
hogy mi a dolgozók véleménye a munka-
helyükről. 
 
Hazai eredmények és fejlesztésre szoruló 

területek 

2021-ben a magyar kitöltési arány kima-
gasló volt a régióban, a munkavállalók 
69 százaléka vett részt a felmérésben. 
A Colas magyarországi cégcsoportjánál  
a legmagasabb dolgozói elégedettséget 
az alábbi területek érték el: 

színvonalas munkakörülmények, 
a biztonság és az egészségmegőrzés 
támogatása,  
a munkahelyi biztonság érdekében 
szervezett képzések. 

A dolgozói visszajelzésekből kirajzolódott, 
hogy a szakmai képzés és fejlesztés,   
munkaterhelés, valamint a juttatások  

kategóriájában volt a legalacsonyabb az 
elégedettség. 
Az elégedettség növelése érdekében a fej-
lesztendő területeken akcióterveket dolgo-
zott ki a hazai cégcsoport, majd ezek ala-
kulásáról részletes tájékoztatást kaptak  
a munkavállalók is.  A beküldött válaszok-
nak köszönhetően sokféle intézkedést ve-
zettünk be az elmúlt évben. 
Ebben az évben szeptember 20. és 
október 18. között lehetett kitölteni  
a Dialogue-felmérést. Ezúton is köszönjük 
azoknak, akik hangot adtak a véleményük-
nek, és ezzel hozzájárultak munkahelyük 
jobbá tételéhez. 
2022-ben még a tavalyinál is nagyobb 
aktivitást mutattak a kollégák, hiszen  
a magyarországi cégcsoportnál dolgozók 
82 százaléka, összesen 766 fő vett részt 
a felmérésben. 
A kérdőív kitöltését követően az eredmé-
nyek feldolgozását és elemzését egy kül-
ső partner végzi, és az elemzések révén  
a cégvezetés képet kap arról, hogy mi 
működik, és mi az, amin változtatni szük-
séges. Amint elérhetők lesznek a kapott 
eredmények, a vezetőség megosztja azo-
kat a munkavállalókkal.  
Természetesen bizonyos változtatások 
időt vesznek igénybe, nem lehet mindent 
egyik napról a másikra módosítani, de ha 
szükség lesz rá, a cégvezetés a beküldött 
válaszok alapján ismét lépéseket tesz  
a fejlődés érdekében.

 Employee well-being and 
maintaining an effective dialogue are 
key priorities throughout the entire Colas 
Group. The ‘Dialogue’ survey, which 
supports these efforts, took place in 
2021 and 2022 and will continue on a 
regular basis. 
The survey is carried out online 
and, crucially, complete anonymity 
is guaranteed. Achieving the highest 
possible participation rate is key for 
drawing reliable conclusions on how 
employees perceive their workplace.
Last year’s participation was remarkably 
high in comparison with other countries 
in the region, as 69% of Colas employees 
got involved. 
Lower levels of satisfaction were 
expressed in connection with trainings, 
employee workload, and remuneration. 
Colas Hungary has drawn up action 
plans to address these concerns, 
and employees will receive detailed 
information regarding follow-up. Overall, 
several measures have been introduced 
in the wake of the Dialogue surveys.

TAKEAWAYS FROM THE ‘DIALOGUE’ SURVEY 

szöveg: Máriás Fanni



59



CÉGES ÉLET60


