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„Gyermekeinknek is lakható környezetben kell élniük. A mi
feladatunk a fejlôdés mozgásban tartása, a szép és rendezett
jövô alapjainak megépítése.”

We present our company 

“Our children also need an inhabitable environment. Our re-
sponsible is to keep moving the development and to create
the bases of a nice and an arranged future.”

INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER

Független nemzetközi szervezetek által kiadott mi nô sítések iga-
zolják, hogy társaságunk magas színvo nalú szervezettséggel és
szakmai hozzáértéssel vég zi feladatait.

Minôsítéseink:
EN ISO 9001 Minôségirányítási Rendszer
EN ISO14001 Környezetközpontú Irányítási 

Rendszer
SCC-MEBIR Munkahelyi Egészségvédelmi és
OHSAS 18001 Biztonsági Irányítási Rendszer
EN ISO/IEC 17025 Akkreditált Laboratórium
MSZ EN ISO 3834 Hegesztés Minôségi Tanúsítvány
Nukleáris létesítmények kivitelezésére és tervezésére vonatkozó
szervezet minôsítés
NATO beszállítói minôsítés
Közbeszerzések Tanácsa által minôsített ajánlattevô

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

Independent international bodies issued the certificates to
attest that our company pursues its activities at high-level
organizational structure and professional skill. 
Our certificates are as follows:

EN ISO 9001 Quality Management System
EN ISO14001 Environment-oriented Management 

System
SCC-MEBIR Occupational Health and Safety 
OHSAS 18001 Management System
EN ISO/IEC 17025 Accredited Laboratory
MSZ EN ISO 3834 Welding Factory Qualification
Certificate issued by the attesting body on the construction
and planning of nuclear facilities.
“Qualified for NATO Supplies” Certificate
Tenderer prequalified by the Committee for Public 

Procurement

ALTERRA Építôipari Kft.
ALTERRA Civil Engineering 
Construction Ltd.
H–1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30.
Telefon: (36-1) 260-3300 Fax: (36-1) 261-2113
E-mail: kozpont@alterra.hu
www.alterra.hu

Budapesti Területi Igazgatóság 
Agency Budapest
2040 Budaörs, Piktortégla utca 2–4.
Telefon: 06-23/501-540
Fax: 06-23/501-550

Nagy Létesítmények Igazgatósága 
Agency of Big Projects
2040 Budaörs, Piktortégla utca 2–4.
Telefon: 06-23/501-900
Fax: 06-23/501-910

Kelet-magyarországi Területi Igazgatóság
Agency East-Hungary
3300 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 7.
Telefon: 06-37/312-580
Fax: 06-37/312-343

Nyugat-magyarországi Területi Igazgatóság
Agency West-Hungary
8000 Székesfehérvár, Bakony u. 2.
Telefon: 06-22/316-248
Fax: 06-22/316-295

Egységeink az ország
egész területén

Our agencies 

in Hungary

EN ISO 9001

Bemutatkozunk



QUALITY- AND ENVIRONMENT POLICY

The ALTERRA Civil Engineering Ltd. has the goal and definite
intention to operate and continuously improve its Quality Ma-
nagement System based on the EN ISO 9001 standard in the
field of general contracting, execution, manufacturing, and
installation in the building sector, together with the closely
related Environment-oriented Management System based on
the EN ISO 14001 standard. The two systems are operated as an
integrated management system, together with the certified
Occupational Health and Safety Management System.  

Through the operation of these systems we plan to
continuously improve the efficiency of the internal control
system, the system of the human, technical, and technological
resources, the internal and external cooperation, and the
internal audit and information systems, and also to strengthen
our competitive edge. We plan to use our products and services
to ensure full customer satisfaction, while observing customer
specifications and legal requirements.   

Our goals shall be fully enforced with regard to the
suppliers as well as to the co-contractors. We are ready to
employ environment-friendly technologies for the purpose of
our projects.  

We need the active cooperation of each and every employee
to reach the above goals.

SAFETY POLICY

Everybody has someone to go home to!

In harmony with the safety guidelines of the COLAS Group
our main concern is to provide all personal, material, and
organizational conditions for safe work, without any harm to
health.

Why should we take risks, when we can do it safely?!

The company manages its safety-oriented comprehensive
preventive activity through its professional safety office, on the
basis of a risk-oriented approach.

Safety and health are more important than profit!

The ALTERRA Civil Engineering Ltd. had attested its
Occupational Health and Safety Management System
according to SCC** and OHSAS 18001, which is maintained
and operated to ensure that safety is of overriding importance
in each activity of the company.  

The future

The company’s safety policy has always been characterized by
planned action programs. We continuously improve our
Occupational Health and Safety Management System. It is our
purpose to realize our zero accident program and prevent
occupational diseases. 

MI NÔ SÉG- ÉS KÖR NYE ZE TI PO LI TI KA

Az ALTERRA Építôipari Kft. célkitûzése és elhatározott
szándéka, hogy az építôipari fôvállalkozás, ki vi telezés,
gyártás, szerelés te rü letén mûködtesse és  ál landóan fej-
lessze az EN ISO 9001 szabványra épü lô minôségirányí-
tási, illetve az ezzel szoros összefüggésben megvalósuló,
az EN ISO 14001 szab vány ra épülô környezetközpontú
irányítási rendsze rét. 

A két rendszer a tanúsított munkahelyi egész ség vé -
del mi és biztonsági irányítási rendszerrel együtt integrált
irányítási rendszerként mû kö dik.

Rendszereink mûködése által kívánjuk megvalósítani
a belsô irányítási rendszer, az emberi, technikai és tech-
nológiai erôforrások, a belsô és külsô együtt mû ködés, a
belsô el le nôrzés, a belsô információs rendszer állandó fej-
lesztését, ezáltal erôsíteni versenyképességünket. 

Termékeinkkel és szolgáltatásainkkal partnereink ma-
ximális elégedettségét kívánjuk elérni, eleget téve a vevôi,
jogszabályi követelményeknek. 

Célkitûzéseinket messzemenôen érvényesíteni kíván-
juk a beszállítóink, társvállalkozóink körében is. A tevé-
kenységünk során felmerülô feladatokat kör nyezetbarát
technológiák felhasználásával kívánjuk megoldani. 

E célok megvalósításában minden munkatársunk te-
vékeny közremûködésére szükség van.

BIZTONSÁGTECHNIKAI POLITIKA

Mindenkit hazavárnak!

A COLAS Csoport biztonsági irányelveivel összhangban
fô feladatunknak tekintjük az egészséget nem veszélyez-
tetô, biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szerve-
zeti feltételeinek megteremtését.

Miért kockáztatnánk, ha lehet biztonságosan is? 

Társaságunk munkavédelmi szempontú, átfogó megelô-
zési tevékenységét, kockázatközpontú alapokra helyezve,
munkavédelmi szakmai szervezetén keresztül irányítja.

A biztonság és az egészség fontosabb, mint a profit!

Az ALTERRA Építôipari Kft. által, SCC** és OHSAS 18001
szerint tanúsíttatott és fenntartott Mun kahelyi Egész ség -
védelmi és Biztonsági Irá nyí tá si Rendszer alkalmazásával
biztosítjuk, hogy tár sa ságunk minden tevékenységében a
biztonságtechnika kiemelt fontosságú szerepet töltsön be.

A jövô

Társaságunk biztonságtechnikai po li ti ká ját mindig is a 
tudatos tevékenység jellemezte. Munkahelyi Egész ség -
védelmi és Biztonsági Irá nyí tá si Rendszerünket folya-
matosan fejlesztjük. 

Célunk, hogy munkavégzés közben egyetlen munka-
társunk se szenvedjen balesetet és elkerüljük a foglalko-
zási megbetegedéseket is.

THE CO LAS GROUP BUSINESS

PRINCIPLES

The core of the Colas Group’s ongoing succes and deve -
lop  ment lies in preserving the trust of our clients, em p -
loyees, shareholders and other third parties. The Group’s
flexible, decentralized organization enables each and
every one of us to exercise the autonomy required by our
respective corporate responsibilities in accordance with
the distrinct characteristics of each locations.

Human Resources

Our actions are guided by fundamental respect for each
man and woman in the Group. Efficiently motivation
and personal satisfaction are enhanced by open dia-
 lo gue, quality working conditions, the integration of
new employees, training, promotion and the passing on
of experience.

Safety

Improving safety is an ongoing commitment. In the
safety charter entitled “Managing risks helps people
progress”, the Group appreciates individual and joint
effort in terms of accident prevention.

Environment

Respecting and protecting the environment are inherent
in the Group’s responsible attitude and lead to technical
innovations in this field of activity.

Research and Quality

Ongoing research enables the Group to pursue and
develop its technical capacity. Every action must
contibute ti the quality of our products and our work,
thus ensuring customer satisfaction. To demonstrate its
determination in this field, the Group is progressing
towards ISO certification.

Ethics

In every relationship with third parties, clients and supp -
liers, the men and women of the Colas Group respect
their word and fulfil their agreements. The sales and
marketing actions of the Group’s staff comply with
existing rules. Financing political parties is not the
Group’s vocation. The Group and its staff refuse to seek
or accept any irregular favours. Each transaction is
recorded in the company’s accounts with probity and
exactness, in compliance with procedures. There must be
no conflict of interest between the role of the employees
in the company and any personal activity they may have.

Information and

Communication

Accuracy and quality in the
exhange of information are
key words for the Group’s
way of management. Com -
munication – excluding
confidential inform ation –
is clear and transparent The
staff, shareholders, and any
other third party who may
be interested are informed
of the Group’s activities.

Tár sa sá gunk nak je len tôs gép park ja van. A mun ka he lyek
gaz da sá gos gé pe sí té se ér de ké ben jól fel ké szült gé pész szak -
em be rek ko or di nál ják a mun ka gé pek be szer zé sét és hasz -
ná la tát. A ma gas szín vo na lú kar ban tar tást és gép ja ví tást
szer vi zü ze münk biz to sít ja.

Mechanical

Our company has a considerable fleet of machines.
Qualified engineering experts coordinate the acquisition
and use of machines to ensure cost-efficient engineer ing
for work sites. Our service provides high-quality
maintenance and repair of the machines.

A mi nô ség-el len ôr zés ré sze ként az AL TER RA Kft. akk re di tált
épí tô i pa ri vizs gá ló la bo ra tó ri um mal ren del ke zik. A la bo ra -
tó ri um ter me lô szer ve zet tôl füg get len, mû sza ki lag jól fel -
ké szült. Te vé keny sé gi te rü le te: ta laj me c ha ni kai, be ton-,
va la mint ra dio grá fi ai és rönt gen vizs gá la tok. A mi nô sé gi
mun ka vég zést se gí ti a moz gó la bor, amely meg könnyí ti a
mun ka te rü le tek gyors meg kö ze lí té sét, és azon nal ada to kat
szol gál tat a mé ré sek ered mé nye i rôl.

Laboratory

As part of the quality control system, ALTERRA Ltd. has
an accredited civil engineering test laboratory. The test
labo ratory is independent from the manu facturing
organization and is well-equ ipped. Its sphere of activity
is: preliminary pedological work, concrete, radiographic
and X-ray tests. High-quality work is supported by the
mobile laboratory, which allows quick access to sites and
provides instant data on measuring results.

Az ALTERRA Építôipari Kft.-t 1991. október 1-jén ala pította
a nagy múltú ALTERRA Közmû- és Mély építô Vállalat. A priva-
tizáció során a társaságunk tagja lett az egész világon jelen lévô
francia COLAS Társaságnak. 

Az  ALTERRA Kft. az ország egyik legnagyobb mély épí tô -
ipari vállalkozása. Tradicionális értékeinket megôrizve, a fejlô-
désre nyitottan mo der nizáltuk társaságunkat, hogy  part nere-
ink igényeit maximálisan tudjuk teljesíteni. A minôség, a biz-
tonságos munkavégzés és a környezetvédelem vállalkozásaink-
ban kiemelt szerepet kap, melyet a bevezetett és tanúsított in-
tegrált irányítási rendszer garantál. 

Társaságunk dinamikusan fejlôdik. Nö vekvô árbevétel mel-
lett  pénzügyi helyzetünk stabil, évente több százmillió fo rin -
tos termelô beruházást hajtunk végre.

ALTERRA Civil Engineering Ltd. was founded on 1st
October 1991 by ALTERRA Utility and Civil Engineering
Company, a company with history. In the course of the
privatization process our company became a member of
the worldwide French COLAS Group. The ALTERRA
Ltd. is one of the largest civil engineering construction
businesses of Hungary. We preserved our traditional
merits, but were open to progress and modernized the
company to fully satisfy the expectations of our partners.
Quality, safety, and environment are key factors in our
projects, guaranteed by the introduced and certified
integrated management system.  The company is making
dynamic progress. Our financial position is stable at
increasing revenue, and we realize productive investments
of several hundred million HUF value annually.

A CO LAS CSO PORT ÜZ LE TI EL VEI

A CO LAS Cso port fo lya ma tos si ke ré nek és fej lô dé sé nek lé -
nye ge a meg ren de lô ink, al kal ma zot ta ink, rész vé nye se ink és
más part ne re ink bi zal má nak meg ôr zé sé ben rej lik. A cso port
ru gal mas és de cent ra li zált szer ve ze te min dannyi unk szá má -
ra biz to sít ja a kö zös fe le lôs ség re épült ön ál ló sá got, össz hang-
ban az el té rô föld raj zi el he lyez ke dé sek bôl szár ma zó
sa já tos sá gok kal.

Emberi erôforrások
Tet te in ket a cso port min den dol go zó já nak alap ve tô tisz te -
let ben tar tá sa ve zér li. A ha té kony sá got, ösz tön zést és sze mé -
lyes meg elé ge dett sé get nyílt be szél ge té sek kel, mi nô sé gi
mun ka kö rül mé nyek kel, új al kal ma zot tak be vo ná sá val, ok ta -
tás sal, elô lép te tés sel és ta pasz ta la tok át adá sá val fo koz zuk.

Biztonság
A biz ton ság ja ví tá sa ál lan dó el kö te le zett sé get je lent szá-
munk ra. A koc ká za tok me ne dzse lé se az em be rek fej lô dé sét
se gí ti cí mû biz ton sá gi alap sza bály ban a cso port mél tá nyol -
ja a bal eset meg elô zé se ér de ké ben tett egyé ni és kö zös erô -
fe szí té se ket.

Környezet
A kör nye zet vé del me és tisz te let ben tar tá sa a cso port fe le -
lôs ség tel jes ma ga tar tá sá ban rej lik, és ezen a te vé keny sé gi
te rü le ten mû sza ki újí tá so kat ered mé nyez.

Ku ta tás és mi nô ség
A fo lya ma tos ku ta tás le he tô vé te szi a cso port szá má ra, hogy
mû sza ki ké pes sé gét meg ôriz ze és fej lessze. Min den ilyen te -
vé keny ség nek ter mé ke ink és mun kánk mi nô sé gé hez kell hoz-
zá já rul nia, biz to sít va ezál tal ügy fe le ink meg elé ge dett sé gét.
Hogy ez zel kap cso la tos ha tá ro zott szán dé kát de monst rál ja,
a cso port el kö te le zett az ISO-mi nô sí tés irá nyá ban.

Etika
Har ma dik fél lel, ügy fe lek kel és szál lí tók kal szem be ni min den
kap cso lat ban a CO LAS Cso port hoz tar to zó fér fi ak és nôk be-
tart ják sza vu kat és meg áll apo dá sa i kat tel je sí tik. A cso port
mun ka tár sai ál tal vég zett üz le ti te vé keny ség meg kell hogy fe -
lel jen az ér vé nyes ren de le tek nek, tör vé nyek nek. Po li ti kai pár-
tok pénz ügyi tá mo ga tá sa nem tar to zik a cso port te vé keny sé gi
kö ré be! A cso port és al kal ma zot tai min den tisz tes ség te len
elôny ke re sé sét vagy el fo ga dá sát el uta sít ják. A tár sa ság könyv -
vi te lé ben az adott el já rás nak meg fe le lô en min den egyes 
tran z ak ci ót be csü le te sen és pon to san be kell ve zet ni. A tár sa -
s ág al kal ma zot ta i nak mun ká ja és az ál ta luk vég zett ma gán -
te vé keny ség kö zött ér dek el len tét nem le het.

Információ
és kommunikáció

Az al kal ma zot tak, a rész vé nye -
sek és bár mely ér dek lô dô har-
ma dik fél in for má ci ó hoz jut hat
a cso port te vé keny sé gé vel kap -
cso lat ban. Pon tos ság és mi nô -
ség az in for má ci ó cse ré ben: ezek
a kulcs sza vai a cso port ve ze té sé -
nek. A kom mu ni ká ció – a bi zal -
mas in for má ció ki vé te lé vel –
tisz ta és ôsz in te.

Gépészet

Laboratórium


