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Növekedés - rizikókkal
Zártkörű részvénytársasággá alakul a „rekorder” Szabadics-mélyépítők
Zalakaros - Sárvár, Badacsönyörs, Marcali, Komló - néhány a települések közül, ahol idén a
fürdővárosi Szabadics Mélyépítő Kft. dolgozik. A cég „egyéni csúcsot” felállítva tizenkilenc
projektben érdekelt jelenleg, és a nagy növekedés áldásai mellett persze birkózik annak
negatívumaival is.
A társaság árbevétele impozáns lesz idén: már szerződésük
van több mint 5 milliárd forint értékű munka elvégzésére,
ami a tavalyi 3 milliárdos szinthez képest is óriási ugrás. S
szintén pecsétes papírokkal rendelkeznek közel 2 milliárd
forintnyi beruházással kapcsolatban, melyeket 2007-ben
kell majd tető alá hozniuk.
- Nem állítunk fel új brigádot, nem növeljük a létszámunkat
- hűtötte le gyorsan a lelkesedésemet Szabadics Zoltán, a
társaság egyik ügyvezetője.
- Ebben van egy jó adag óvatosság, hiszen az építőipart, annak ciklikusságát jól ismerjük,
biztos, hogy nem lesz mindig ennyi munkánk, akkor pedig le kellene építenünk a most
felduzzasztott létszámot. Ugyanakkor kellett erősítenünk, a műszaki oldalon, s ennek
jegyében nem csak új művezetőket vettünk fel (friss és fiatal munkaerőt), hanem egy új
műszaki igazgatót is, aki épp' a napokban állt munkába.
Szabadics Zoltán azt mondja: az ilyen méretű megrendelés-állomány azért is fontos, mert
úniós támogatással megvalósuló munkákra csak megfelelő referenciákkal lehet pályázni. A
megfelelő hátteret pedig egy cég csak így teremtheti meg
- A közbeszerzésekkel kapcsolatos fontos tapasztalatunk még, hogy multinacionális cégekkel
szemben a hazai vállalkozások csak összefogással érhetnek célt - folytatta az ügyvezető. Ennek egyik megvalósulása a zalaegerszegi belvárosi csatornarekonstrukció, amit egy ottani
céggel, a Hidrocomppal összefogva tudtunk megszerezni, igazán nagy vetélytársak elöl.
Aztán uniós pályázatokon észrevettük azt is, hogy a kft. cégforma a nagyokkal szemben
kevéssé versenyképes, ezért határoztunk az átalakulásról: a napokban adjuk be a papírokat a
cégbírósághoz, és reményeink szerint a nyár végéig zártkörű részvénytársasággá válhatunk.
A leendő Szabadics Zrt.-ben a mélyépítők kapnak helyet, s ezzel megtörténik az ugyancsak
időszerű profiltisztiítás is. A többi üzletág (magasépítés, ingatlanfejlesztés, illetve négy délsomogyi tornaterem építésére létrehozott csapat) marad a kft.-ben - miközben a teljes
vállalkozásban továbbra is kétszáz ember dolgozik.
- Ez a sok beruházás rendkívül feszített tempót követel, s tartunk is egy kicsit tőle, hogyan
sikerül túljutnunk ezen az időszakon - fogalmazott Szabadics Zoltán. - Ennyi feladat
közepette rizikós például, hogy tudjuk-e tartani azt a saját magunk elé állított minőségi

szintet, ami végül is hosszú távon ezeket a megrendeléseket is eredményezte. Ennek a
kihívásnak kell most megfelelnünk.
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