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Az Uni-City Kft. sorsa klasszikus magyar sikertörténet: egy ambiciózus fiatalember két diploma 
megszerzése után kitanulja egy szakterület minden csínját-bínját, majd saját kihívásokat keres, és 

kíméletlenül benyomul a multik által lefedetlenül hagyott területre. 
A vasbeton terelőelem gyártástól indulva a transzportbeton-gyártáson át eljutottak a zöldmezős 

beruházásokig, ahol a legnagyobb iparági szereplők – a Colas-csoport, a Strabag vagy a Bayer-csoport – 
méltó partnereként vették részt a teljesség igénye nélkül olyan hatalmas beruházásokban, mint a az Apollo 
Tyres gumigyár, a Thyssen-csarnok, az Etele pláza, az Agora Budapest központ az Árpád hídnál, a Lurdy 

ház, a Westend, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2/B csarnokának felépítése. Lokálpatriótaként, 
mátészalkaiként viszont a szívéhez talán a legközelebb a Kraszna-Szamos vízzáró gát és a beregi víztározó 

megépítésében vállalt szerepük áll. A teljes egészében magyar tulajdonosi hátterű cég ügyvezető igazgatója, 
az egykori kézilabdázó Czirják Ferenc – sportmúltjához híven – mégis a Puskás Stadion felépítésében 

végzett hatalmas munkájukra a legbüszkébb, amelynek komplett betonmennyiségét – a Strabaggal közösen 
– az Uni-City Kft. gyártotta le. Az eredetileg testnevelőtanári diplomát szerző ügyvezető a Budapesti 

Gazdasági Egyetem elvégzése után került az építőiparba, ahol ellesett és hasznosított mindent, ami a sikeres 
működéshez kell. De a részletekről halljuk inkább magát a cég alapítóját, Czirják Ferencet.

BESZÉLGETÉS AZ UNI-CIT Y KF T. ÜGY VEZETŐ IGAZGATÓJÁVAL , 

CZIRJÁK FERENCCEL
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A cég idén 15 éves. Meglehetősen rövid idő alatt vált az iparág egyik 
meghatározó vállalatává az UNI-CITY Kft. Hogyan sikerült? 
Az ember idővel hajlamos elfelejteni a döccenőket, de igaz-
ság szerint tényleg nagyon egyenes út vezetett idáig… A máso-
dik diplomám után végigjártam az építőpari óriásokat különfé-
le vezető beosztásokban: Lasselsberger-csoport, Lafarge-csoport, 
Woffinger-cégcsoport és a Porr-csoport. Majd jöttek a saját 
invesztíciók és a cégalapítás. Kezdetben előregyártott közúti vas-
beton terelőelem-család gyártással és forgalmazással foglalkoz-
tunk, aztán a sikerek hatására bővítettük a portfóliót transzport-
beton-gyártással. 

Emlékszik-e olyan kitüntetett pillanatra, amikor a tulaj-
donosok számára is eg yértelművé lett, hog y a vállalat előtt 
nag yon komoly jövő áll?  
Az autópálya-építéseket a metaforája miatt említeném elsősor-
ban: utat építeni ember és ember között a legfontosabb alkotá-
sok egyike. És persze azért is említem szívesen, mert tekinté-
lyes referenciáink gyűlt össze az idők során, úgyhogy lassan már 
komoly memoriter lesz felsorolni őket: M3, M4, M25, az M30 
új szakasza, M85, M86… És mindannyiunk érdekében remélem, 
hogy nem akad meg ez a folyamat, mert ahol a pusztában meg-
jelennek az Uni-City mobil beton-gyárai, ott az emberek már 
tudják, itt hamarosan út fog épülni. De hogy ne kerülgessem az 
igazi választ… Elkötelezett mátészalkai lokálpatriótaként még-
is inkább azt kell mondanom, hogy amikor a Colas-csoporttal 
együtt felépítettük a beregi víztározót és a Kraszna–Szamos-víz-
záró gátat, vagy amikor eljutott szülővárosomig az M3-as autó-
pálya, a mi tevékeny részvételünkkel, akkor azt gondoltam, hogy 
ez nem csupán gazdaságilag alapozza meg a cég jövőjét, hanem 
olyan tartást is ad, amellyel a tarsolyunkban bármilyen akadályt 
le tudunk majd gyűrni. Mindig is hittünk magunkban, a termé-
keinkben, az innovációinkban, és tudatosan kerestük azokat a 
piaci réseket termékben-szolgáltatásban egyaránt, ahová jó hely-
zetfelismeréssel be lehet furakodni – bizony, akár egy multi elé is. 
A sport tényleg megtanít küzdeni… A kézilabda pedig különösen: 
gyorsaság, jó állóképesség, a fájdalom elviselése… magam is meg-
lepődöm néha, mennyire hasonló képességek kellenek a verseny-
sporthoz és a versenyszférához. A multiknál szerzett tudásomat 
ötvöztem a magyar virtussal, rátermettséggel és rugalmassággal, 
és lám, ma már több mint száz embernek nyújtunk biztos és sta-
bil megélhetést úgy, hogy a szolgáltatásaink színvonalát a partne-
reink is megsüvegelik. 

Minek alapján határozta meg a további terjeszkedés
lehetséges irányait?
A betongyártás értelemszerűen adta magát. Három fő irányt céloz-
tunk meg. Az autópályák esetben az alapbeton-gyártást nagyon 
nagy mennyiségben, aztán a zöldmezős beruházásoknál a mobil 
betongyártó gépek kihelyezése és működtetése, a harmadik pedig 
a betonüzemek telepítése Budapesten. Ezekből jelenleg kettőt 
működtet az Uni-City, de tervezzük a bővítést. Kimondhatjuk, 
hogy nálunk alapkövetelmény a gyors és határozott döntés. Ebben 
jó az Uni-City. Előfordult persze, hogy néha nem a legjobb döntést 
hozom, de még így is mindig marad elég idő arra, hogy visszakor-
mányozzam a cég szekerét a helyes útra.

 Jelenleg is nagyon sok párhuzamos projektjük fut. Hogyan koordi-
nálható ennyiféle feladat egyidejű minőségi megvalósítása?
Még időben kapcsoltam, hogy jó szakemberek nélkül egy cég félka-
rú óriás. Sok kiváló munkatársat csábítottam ide, akiknek a szak-
mai tudására nyugodtan rábízhatom magam, nekem meg marad, 
amihez a legjobban értek: az üzletszerzés és a stratégiai döntések 

meghozatala. Versenyképes bérek, egyénre szabott munkakörülmé-
nyek, cégautó szinte mindenkinek, extra munkákért kiemelt díjazás-
opció, és sok odafigyelés: ez a titkunk.

A mobil betonüzemek hatékony működtetéséhez elengedhetetlen 
a gyümölcsöző partnerkapcsolatok kialakítása a hazai magas- és 
mélyépítőpiaccal. Itt milyen eredményeket sikerült felmutatniuk?
Nincs olyan vezető-középvezető a betonos üzletágban, legyen az 
multi vagy kisebb cég, akivel ne ápolnék kitűnő viszonyt. Ezt csak 
kisebb részben a múltbeli kapcsolatok határozzák meg, mára már 
sokkal inkább a munkáink minősége az, ami a feltétlen bizalom 
alapja lett. Különösen jó a kapcsolatunk a Colas- és a Strabag-cso-
porttal, de büszkék vagyunk arra is, hogy kiemelt partnerként 
kezel minket a Bayer Construct Zrt., amely meglátásom szerint a 
magyar építőipar egyik üstököse lesz. 

Ez a tempó, amivel 15 év alatt meghódították ezt a piacot, 
a jéghoki és kézilabda lendületét juttatja eszünkbe. 
Nyilván nem véletlen, hog y bizonyos értelemben a jégko-
rong a cég kabalája is. 

A hoki véletlen, de mára már szenvedély lett, akárcsak egy-
kor nekem a kézilabda. Sebesség, keménység és állóképesség 
tekintetélben egyébiránt nincs különbség a két sportág között. 
Családi kapcsolatok révén jutottam el a jéghokiig, majd az egye-
sületalapításig. Az Óbuda Hockey Academynek, ahol ma már 300 
gyerek sportol, az Uni-City a fő támogatója. Az egyetlen magyar-
országi jégkorong-egyesület a miénk, amelynek saját tulajdonú 
csarnoka van. 

Hogyan képzeli el a 25 éves UNI-CITY Kft-t?
A magyar traszportbeton-gyártás még inkább meghatározó szerep-
lői kívánunk lenni országos és talán régiós szinten is. A kijelenté-
semben hangsúlyos szerepet kapott a magyar mint jelző. És ehhez 
meg is van minden adottságunk. Tisztességgel, büszkén, magyar-
ként, a hazámban akarok még sikeresebb vállalkozó és munkaadó 
lenni. Egy apró fogaskerék az alkotás nagy-nagy gépezetében.
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Egy megfelelően kialakított homlokzat az épület arca, ami tükrözi a 
benne élők ízlését, stílusát, és alakíthatja a városképet is. A kizárólag 
építészek számára kiírt kihívás célja, hogy részletes képet adjon 
ezekről az arcokról, valamint bemutassa az épületek homlokzatában, a 
különféle anyagokban és struktúrákban, forma és szín kombinációkban 
rejlő értékes és kreatív lehetőségeket. Az idei évben immáron negyedik 
alkalommal rendezik meg a Baumit Life Challenge-et, amely során 
családi ház, társasház, középület, hőszigetelés-felújítás, speciális 
struktúra, valamint műemlék kategóriában mérheti össze erejét 
összesen 384 nemzetközi pályázó, köztük 28 magyar építészeti megoldás. 

A rangos építész szakemberekből álló nemzetközi zsűri 2020-ban 
már meg is jelölte azt a 36 döntős épületet, akik megküzdhetnek a 
kategória legjobbja címért, valamint a Baumit Life Challenge Fődíjáért. 
A döntősök között szerepel két igazán különleges magyar pályázat is. 
Az egykori Szer Monostor romjaira épült Gyógynövényház a középület 
kategóriában, míg a falusias környezetben álló Hosszanti Otthon névre 
keresztelt szokatlan megjelenésű épület a családi ház kategóriában 
képviseli hazánkat a döntőben. A fináléba jutottak közül közvetlenül a 
gálaest előtt a zsűri választja ki a díjazottakat minden kategóriában, 
valamint a Life Challenge Fődíj nyertesét is. A kategóriagyőztesek 3 300 
euróval, a Life Challenge Fődíj nyertese 6 600 euróval lesz gazdagabb.

A verseny egy másik izgalmas állomásán, az áprilisban lezárult 
közönségszavazás során a szakmai zsűri mellett a nagyközönség 
is szavazhatott az általa legizgalmasabbnak tartott megoldásra. 
Minden nemzet igyekezett támogatni hazája versenyzőjét, így 
közel 200 ezer szavazat érkezett a legjobbnak vélt épületekre. A 
közönségdíj mindig presztízs értékű, hiszen egy évig az adott ország 
képviselheti a kategória legnépszerűbb épületének járó kitűntetést.

KÉT MAGYAR ÉPÜLET IS VERSENYEZ 
A NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSZETI VERSENY 

DÖNTŐJÉBEN 

www.baumit.hu

A 2020-as közönségszavazás legjobbnak ítélt épületei:
Családi ház kategória:
Forest Kuznica (Lengyelország) 
Társasház kategória:
Residence Catalani Mestre (Olaszország)
Középület kategória:
Leisure-center Atoll Achensee (Ausztria) 
Hőszigetelés-felújítás:
M3 projekt (Szerbia) 
Műemlék kategória:
The Church in Thelma (Oroszország) 
Speciális struktúra kategória:
Vivienda F (Spanyolország) 

A kétévente megrendezett verseny nagydöntőjének és 
egyben ünnepélyes díjátadójának a 2016-os madridi, a 
2018-as pozsonyi záróesemény után, 2020-ban a Santiago  
Calatrava építész által tervezett valenciai Hemisféric épülete 
adott volna otthont, azonban a kialakult különleges járványügyi 
helyzetre való tekintettel a döntő időpontja 2021-re került át.

Van egy rangos nemzetközi építészeti verseny, ahol 25 ország legkülönlegesebb épületei 
és egyedülálló homlokzati megoldásai mérettetnek meg egymással. A szakmailag elismert 
nemzetközi építészekből álló zsűri hat kategóriában, 384 pályázat közül választhatja ki Európa 

legkiemelkedőbb alkotásait. Ez a verseny a Baumit Life Challenge 2020. 



Új technológiák az egységes megjelenésű ívelt 
homlokzatokhoz és üvegfelületekhez. Tetemes 
széndioxid- és energiamegtakarítási potenciál 
az egyre terjedő városiasodásban. Páratlan 
építészeti lehetőségek a fénnyel és a térrel. 
Az üveg átlátszó csúcstechnológiai anyag a 
fenntartható, erőforrásokat kímélő építéshez. 
Minden jövőt idéző újdonság és fejlesztés – az 
iparág vezető világvásárán, a glasstec-en.

glasstec-online.com
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Az Octogon DECO kapható
minden RELAY és INMEDIO

újságüzletben.



Tökéletes egyensúly

Az összes érzékszervünkre hat a Röshuls kültéri konyhája, amely nem 
egyszerűen áthelyezi a beltéri megoldásokat a szabadba: tökéletes 
egyensúlyt teremt az emberek, a természet és a főzés közt. Új 
szemszögből látjuk majd a szépséget, ha összeállítjuk a lehető legjobb 
minőségű anyagokból, mérnöki tökéllyel készült bútordarabokat.

A svéd csapat a legnehezebb kihívást állította maga elé, amikor 
úgy döntött: csúcsminőségű, letisztult, a ma elérhető legjobb 
technológiával és építészeti megoldásokkal felszerelt, moduláris 
kültéri konyhát alkot, amelyet bárki a saját ízlése, igényei szerint 
kombinálhat úgy, hogy a végeredmény garantáltan egységes és 
tökéletes lesz. Aki látta a Röshuls termékeit, tudja: sikerült nekik. 
Konyhabútoraik a tartósság, az időtlen elegancia és a kompromisszumok 
nélküli funkcionalitás lenyomatai. Jó hír, hogy termékeik ma már 
itthon is elérhetők, az Arterior által forgalmazott csúcskategóriás 
kültéri konyhák minden igényt kielégítenek, a legkülönbözőbb 
modulokból a konyhasziget számtalan változata megépíthető. 

Outdoor kínálatával a professzionális kerti főzés műfaját teremti meg 
a gyártó, hiszen a bútorrendszer valamennyi, a sütéshez, főzéshez 
szükséges elemet és eszközt tartalmazza. Perfekcionistáknak 
ajánljuk, akik nem elégednek meg azzal, ha termékeik egy kicsit 
is elmaradnak a lehető legjobbtól, és akik szeretnék beilleszteni 
mindezt extravagáns életmódjukba. Az egyszerre robusztus és 
elegáns formatervezést az acél és a tikfa elemek okos kombinációja 
adja, miközben a minimalista dizájn kifinomult funkciókat 
rejt - hiszen a lényeg, avagy a főzés öröme nem veszhet el. 

MINECRAFT A KERTBEN
SVÉD CSÚCSTERVEZŐK HOZTÁK EL 
MAGYARORSZÁGRA A TÖKÉLETES 

KÜLTÉRI KONYHÁT

Bővebb információért keressen bennünket alábbi elérhetőségeink egyikén: 

Bemutatóterem és iroda:
1131 Budapest, Reitter F. u. 132.
Tel.: +36 70 452 7964
arterior@arterior.hu, www.arterior.hu

Minecraft a kertben

A konyha alapját egy stabil, szálcsiszolt acél vázrendszer adja: a 
316L típusú nemesfém nemcsak rozsdamentes, de kopás-és saválló, 
makacsul ellenáll a szélsőséges időjárásnak, a tartósan magas és 
alacsony hőmérsékletnek, miközben képes megőrizi eredeti formáját 
és fényét. Ebbe a masszív és ellenálló vázrendszerbe tetsztés szerint 
illeszthetők a kiválasztott elemek: a főzőlap, a gázsütő, a mosogató, 
a munkalap, a grill, a bárpult, a � ókok, a polcok és a tárolók. 
Akár egy online építős játékban, itt is modulokkal kell dolgozni, 
amik helyét és formáját a rendelkezésre álló hely határozza meg. 

Az outdoor konyha összeállítása és felállítása gyors, � exibilis és 
biztonságos folyamat. A konyha tulajdonosának nincs más feladata, mint 
kiválasztani és tetszés szerint elrendezni a kiválasztott elemeket, majd 
gondoskodni a szükséges kiállások (víz, gáz elektromosság) megfelelő 
kiépítéséről. Minden elem nemesacél vagy antracit színben kapható, 
ez alól egyedül a munkalap  jelent kivételt, az ugyanis tikfából készül.

A kültéri konyha ma egy háztartás lehető legjobb befektetése: összehozza 
a barátokat és visszaviszi a sütés-főzés örömét a természetbe.

Csúcsminőségű alapanyagok, kiváló dizájn, első osztályú mérnöki munka: a Röshults � atal svéd 
vállalkozás prémium kategóriás termékeivel hamar a ki� nomult ízlés szimbólumává vált. Széles 
termékpalettájának legkeresettebb eleme a kültéri konyha, ami merőben új alapokra helyezi a 

kültéri sütés-főzés élményét. 

Az utóbbi időben több iroda „felöltöztetésében” 
is részt vettetek, köztük az Év irodája díjra is 
jelölt NetPincér, illetve az Unione-Clark irodái. 
Melyek azok a termékeitek, megoldásaitok, 
amelyek a legjobban működnek az irodák 
esetében?
Az egyik legfontosabb termékcsaládunk 
ebben a körben a climatex® anyagok, amelyek 
kiválóan működnek nagy üvegfelületekkel bíró 
irodákban, hiszen ezek a termékek – ahogy 
ezt a név is sugallja – képesek a helyiségek 
hőérzetét befolyásolni. Ez a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy például azok a székek, amelyek 
ilyen anyaggal vannak bevonva, átveszik a 
test hőmérsékletét, és a gyapjútartalmuknak 
köszönhetően melegben hűvösebb, hűvösben 
pedig melegebb érzetet adnak. A climatex® 
termékek másik nagyon fontos tulajdonsága 
akusztikai hatásuk. Irodákban egyre többször 
fordul elő, hogy olyan akusztikai panelek 
kerülnek a falakra, amelyek lehetővé teszik 
például, hogy a dolgozók egy időben tudjanak 
nyugodtan telefonálni. Ugyanezt a célt 
szolgálják az olyan akusztikai tulajdonsággal 
bíró függönyeink is, amelyek között vannak 
fényfogók, fényáteresztők és dekorok is, és 

TEXTILEKKEL AZ IRODÁKAT IS OTTHONOSSÁ 
VARÁZSOLHATJUK

A német JAB Anstoetz csúcsminőségű textiljeivel leggyakrabban szállodákban találkozunk, az elmúlt időben 
viszont több irodaprojektjükkel is bizonyították, funkcionalitás és design szempontból a függönyöknek, 

szőnyegeknek és drapériáknak az irodákban is van létjogosultságuk. Sőt, Bakody Katalin, a JAB kelet-európai 
képviseletének igazgatója szerint a home of� ce-ból való visszatérés után, az otthonos légkör valószínűleg még 

fontosabb szempont lesz az irodák kialakításánál.

az ablakok előtt a hangvisszaverődést tudják 
tovább csökkenteni. Így ezeknek egyrészt 
funkcionális szerepük van, másrészt a textilek 
melegségéből adódóan kellemes, otthonos 
érzetet is kölcsönöznek egy munkahelynek. 
Ezek mellett említhetném még az LVT 
nevű fa-, márvány- és kőutánzatú vinyl 
padlónkat, amely sokkal jobb, mint a laminált, 
mert például nem kopog annyira, és mivel 
klikkesen lerakható, esetleges sérülésük is 
könnyen javítható, ráadásul a tisztításuk 
is egyszerű. Már ezekkel a burkolatokkal 
hangsúlyosan különböző hangulatokat 
tudunk elérni, ezekre aztán rá lehet tenni 
egy-egy szőnyeget, aminek színeivel például 
erősíthetjük az iroda, a cég arculati jegyeit.

Milyen új megoldásokat kérnek az irodák?
Egyre gyakrabban felmerülő igény az irodákban 
a besüllyesztett karnisrendszer, illetve a most 
nagyon divatos hullámos wave-rendszer, 
aminél valójában nem látszik a karnis, és a 
függöny sem, ha el van húzva. Emellett a belső 
árnyékolókat is egyre több helyen alkalmazzák 
– például az MVM vezetői irodáiba rolókat 
tettünk. Itthon a rolók többségére még mindig 

JAB JOSEF ANSTOETZ KG MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET

1126 Budapest, Agárdi út 3/B.

Tel.: (+36-1) 235 6050, Fax: (+36-1) 235 6058

E-mail: sales-hu@jab.de, Web: www.jab.de

https://www.facebook.com/JABANSTOETZHU/

csak mint funkcionális megoldásra tekintenek, 
közben pedig egyre több designos roló jelenik 
meg, amelyek esetében izgalmasan lehet 
kombinálni az egyedi tartószerkezeteket és 
a különleges textíliákat. Azt gondolom, ezek 
szintén a jövő irodáinak a termékei, amiket 
itthon most kezdenek el felfedezni.

Hogy mennyit adhatnak a textilek az irodákhoz, 
jól példázza a NetPincér iroda és az Unione-
Clark két teljesen különböző hangulatú 
enteriőrje.
NetPincér irodájához akusztikai függönyöket 
és vidám, színes szőnyegeket választottak 
tőlünk, amivel a közösségi helyeket dobták fel, 
az Unione-Clark iroda elegáns mégis otthonos 
hangulatához bársonyanyagokat kértek, ami 
viszonylag szokatlan egy irodában, illetve ott is 
különleges karnisok vannak felszerelve, melyek 
az iroda kiemelt designelemei is egyben. 

Úgy tűnik, az irodákban is egyre fontosabb 
az otthonos hangulat. Szerinted ez tovább 
erősödik majd, ha az emberek home of� ce-
ból visszatérnek a munkahelyekre?
Igen, ez a trend jó eséllyel még erősebb 
lesz, mert megszoktuk az otthoni 
kényelmet, és az emberek valószínűleg 
hiányolni fogják a függönyöket és a 
szőnyegeket. Ez a két elem biztos, hogy még 
gyakrabban meg fog jelenni az irodákban.
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