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ÁPRILISBAN NYÍLIK A CSALÁDBARÁT

A Szabadics Zrt. a közműépítésben
Több mint 760 kilóméter hosszúságú szennyvízcsatorna-vezeték megépítésével büszkélkedhet
a zalakarosi székhelyű Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt., amely nemrég elnyerte a
Zalaegerszeg és térségében a regionális csatornahálózat gyűjtőrendszer északkeleti és
északnyugati ágai kivitelezésének lehetőségét. A főként Zalában, de Somogy, Vas és Baranya
megyében is jelentős nagyságrendű szennyvízberuházásokat megvalósító, így komoly
referenciákkal rendelkező cég az idegenforgalmi fejlesztések területén is kipróbálta magát. A
regionális operatív program keretében mintegy 96 millió forintos vissza nem térítendő
támogatást nyert el egy új családcentrikus üdülőtelep fejlesztésére Zalakaroson, a
látesítményt áprilisban nyitják meg.
- Édesapám, Szabadics József egyszemélyes mélyépítéssel foglalkozó vállalkozását 1990-ben
alapította, amelyhez 1992-ben társultam. Az éves termelési érték, valamint a foglalkoztatottak
létszámának növekedése idővel azonban szükségessé tette a szervezet változását. A
vállalkozás 1996. december elsején előbb egyéni séggé, majd 1997. január elsejével
Szabadics Közmű- és Mélyépítő Kft.-vé alakult, majd három hónap múlva ez az
egyszemélyes kft. háromszemélyessé szerveződött át azáltal, hogy édesapám mellé jómagam
és bátyám, Szabadics Attila is csatlakozott - kezdte beszélgetést cégük bemutatásával
Szabadics Zoltán, Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. elnök-vezérigazgatója. - Kezdetektől
fogva fő tevékenységünk a közműépítés, és azon belül is a szennyvízcsatorna-rendszerek
kivitelezése. Édesapám hat fővel fogott bele a tevékenységbe, cége soha nem volt privatizált,
hanem ahogy illik, önerőből, bérelt eszközökkel kezdte meg a munkát. Társaságunk mára egy
ötmilliárd forintos éves árbevétellel rendelkező közműépítő céggé nőtte ki magát, ahol saját
alkalmazásban kétszáz főt foglalkoztatunk. A munkák sokrétűsége és a feladatok nagysága
megköveteli azonban azt is, hogy más cégekkel is, mint alvállalkozókkal működjünk együtt
egy-egy projekt során. Fő működési területünk a Nyugat-Dunántúl, azon belül is Zala,
Somogy, Vas és Baranya megye, ahol több jelentős szennyvízberuházásban vettünk részt
annak köszönhetően, hogy sikerrel szerepeltünk a megvalósításukra meghírdetett
pályázatokon.
Az elnök-vezérigazgató tájékoztatott arról is, hogy létrehoztak egy cégegyüttest Szabadics
cégcsoport néven. Ennek tagja a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt., amelynek feladata a
közműépítés, a Szabadics Kft., amely vagyon- és ingatlankezeléssel foglalkozik, az Insza-Bau
Kft., ennek tevékenysége az ingatlanforgalmazás, valamint a Szabau Kft., az éves szinten
egymiliárd forint fölött teljesítő cég tevékenységi köre pedig a magasépítés. A legújabb tag a
Somogy Tornaterem 2006, amely a PPP-program keretében négy tornatermet üzemeltet 2007.
január elsejétől Somogy megyében. Az elnök-vezérigazgató hozátette: cégük volt az első az
országban, amely ilyen jellegű projektet elnyert.
- Tevékenységükben ugyancsak újdonság volt az az idegenforgalmi fejlesztés, amelynek
keretében Zalakaroson egy új családcentrikus üdülőtelepet építettünk, amely áprilistól várja
vendégeit - folytatta Szabadics Zoltán.

- A termálfürdő szomszédságában, egy fás, ligetes környezetben, 3176 négyzetméteres
területen létesítettünk egy 16 család egyidejű üdülését szolgáló első osztályú kereskedelmi
üdülőházas egységet, amelynek minden épülete, a teljes udvara akadálymentesített, és minden
részletében figyelembe veszi a többgenerációs családi igényeket. Valamennyi lakás
kétszintes, klimatizált, teraszos és erkélyes, belső elrendezésük pedig egy étkező
konyharésszel rendelkező nappaliból, két hálószobából, fürdőszobából és gardróbból áll. A
családok számára mosási, szárítási és vasalási lehetőség is rendelkezésre áll az erre a célra
kialakított helyiségekben. Az udvaron egy gyermek- és egy felnőtt medence található
zuhanyzókkal. Emellett több helyen alakítottunk ki közösségi tereket, ahol a szabadban való
főzésre is van lehetőség, kerti bútorok, napozók, filmkivetítők szolgálják a kényelmet, a
gyermekek számára az önfeledt kikapcsolódást pedig a játszóterek kínálják. A kirándulni
vágyók számára kerékpárokat is biztosítunk. Az egészségügyi turizmust továbbá jól szolgálja
a mintegy 150 méterre található termálfürdő. A létesítmény egyébiránt a városközponthoz is
közel fekszik, így az általa nyújtott szolgáltatások is könnyen elérhetők. A beruházást két
ütemben valósítottuk meg, az első ütem 2006. nyarára készült el, a második mostanra, vagyis
2007. március végére. A projekt összköltsége nettó 318 millió forint, amelyből 95,3 millió
forint
a
regionális
opratív
programból
elnyert
pályázati
támogatás.
A zalaegerszegi regionális csatornahálózat északkeleti és északnyugati vezetékeinek
megépítését jelenleg cégük legfontosabb munkájának tartja szabadics Zoltán egyrészt azért,
mert munkatársainak 2009. május 30-ig ad biztos munkát. De, mint mondta, sokkal,
lényegesebb szempont az, hogy egy ilyen nagyságrendű beruházás megvalósításával, mint a
zalaegerszegi szennyvízberuházás, olyan újabb referenciával rendelkeznek majd, amellyel a
jövőben nagyobb eséllyel pályázhatnak a hasonló nagyságú, vagy a még nagyobb értékű
projektek megvalósítására. Ugyanis a pályázati támogatási rendszerek a nagyberuházások felé
mozdulnak el, ezért ezen építés-beruházási tender elnyerése rendkívül fontos volt,
hangsúlyozta végezetül.

