Egyéni vállalkozásból cégbirodalom
- húsz év alatt
Egyszerő egyéni vállalkozásból a megye egyik legnagyobb, immár rendkívül széles profillal
rendelkezı cégbirodalmává vált a zalakarosi Szabadics Zrt., mely a közelmúltban nagyszabású
gálával ünnepelte megalapításának 20. évfordulóját.
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A rendszerváltás lehetıségeit felismerve, az addig számára munkát adó állami vállalat haldoklását
érzékelve döntött úgy 1990-ben Szabadics József, hogy a versenyszférában folytatja mélyépítı
tevékenységét, s ehhez 8 munkatársát is sikerült magával csábítania. A vállalkozás az azóta eltelt 20
év alatt hoszszú utat járt be: folyamatos fejlıdés, több szervezeti átalakulás mellett egyre több
embernek adott munkát, növelte nettó árbevételét, szélesítette üzleti profilját.
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– A rendszerváltáskor úgy éreztem, kialakult egy rés a mélyépítı piacon, mivel az állami cégek
nehezen tudtak alkalmazkodni a változó feltételekhez, a külföldiek pedig még nem törtek be hazánkba
– magyarázta Szabadics József alelnök. – Kisebb létszámmal, alacsony költségekkel lehetett szerezni
munkákat. Elsıként Zalakaroson építhettünk gázvezetéket, majd Sármelléken, Tótszerdahelyen és
Tótszentmártonban dolgozhattunk egy bérgéppel és egy használt Barkasszal. Ezek a munkák jó
hírünket keltették, és megalapozták a folytatást. A nyereséget pedig mindig visszaforgattuk a
vállalkozásba.
A cég elsı átszervezése 1996-ban vált esedékessé, ebben az évben ugyanis már 60 alkalmazottat
foglalkoztatott, nettó termelési értéke pedig elérte a 163 millió forintot. Mindezekre reagálva alig egy
hónap alatt két lépést is tett Szabadics József: 1996. december 1-jén létrehozta a Szabadics Közmőés Mélyépítı Egyéni Céget, január elsejével pedig megalapította a Szabadics Közmő- és Mélyépítı

Kft.-t, melynek tulajdonosi körét kicsit késıbb a fiaival, Attilával és Zoltánnal bıvítette.
– Nyilván utólag az ember sok mindent másként lát, de úgy érzem: kiemelkedıen rossz lépést nem
tettünk – folytatta Szabadics József. – Mindig rendkívül kényes volt az árajánlat kérdése, s persze az
volt a fontos számunkra, hogy mi adjuk a legjobbat. Ez sokszor nem sikerült, de olyankor leültünk, és
kielemeztük, tanultunk a hibákból, hogy legközelebb már mi nyerjünk.
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Azóta az eredeti állomány, mind a 8 szakember nyugdíjba vonult, a cég pedig egyre profibb
szemléletet vett fel. Erre a
hazai piacon mind nagyobb arányban megjelenı multinacionális nagyvállalatok miatt is szükség volt.
A kihívásokra reagálva 2006-ban létrejött a Szabadics Közmő- és Mélyépítı Zrt., melynek
elnökvezérigazgatói tisztét immár a katonatisztbıl üzletemberré vált Szabadics Zoltán kapta.
Kezdeményezésére – Szalai Bognár Balázs vezetésével – az ország egyik legjobb projekt- elıkészítı
csapata alakult meg a cég berkein belül, önálló szervezeti egységként, s már az Európai Unió
feltételeinek is megfelelt a zalakarosi cég. A további elırelépést garantálandó, két nemzetközileg
elismert menedzsert vontak be a társaság tulajdonosi körébe.
2010-ben a Szabadics Zrt. immár 105 munkavállalót foglalkoztatva, több mint 10 milliárdos nettó
bevételre tett szert. 2011-es szerzıdéses állományának értéke meghaladja a 6 milliárd forintot.
Szabadics Attila alelnök elmondta: úgy döntöttek, hogy a következı évet a minıség fejlesztésének
szentelik.
– Alapelvünk, hogy manapság csak úgy lehet tartani a versenyt a piacon, ha mindig elıre lépünk. Aki
megáll, azonnal lemarad – magyarázta Szabadics Zoltán. – Ezért szélesítettük például a tevékenységi
körünket is, immár nemcsak mélyépítésben, hanem belváros- rehabilitációban, vízvédelmi mővek
építésében is vállalunk szerepet. Tornacsarnokokat építettünk, lakóépületeket, közcélú
intézményeket, ipari létesítményeket terveztünk és kiviteleztünk.

