
Az Audi 84 ezer négyzetméteres új csarnokának az építése határozta meg a Ferrobeton idei első négy hónapját. Építettek a gyárnak három hidat is, így bővítéskor könnyen elérhetők lesznek az új helyszínek
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Gyenge rajt után erős évük volt
BETONERŐS A kis- és közepes vállalkozások, beruházók kiszolgálására készül fel a Ferrobeton
Körmendi Erzsébet
kormendi.erzsebet@dh.plt.hu

Dunaújváros – A Dunaúj-
városi Kereskedelmi és
Iparkamara jelentős part-
nere, a város meghatáro-
zó építőipari cége, a Fer-
robeton Zrt. idei évet a
változás és az eredmé-
nyesség jellemzi.

A világ két nagy építőipari
alapanyag- és betongyártója,
a svájci Holcim és a francia
Lafarge egyesülése komoly
versenyhivatali aggályokat
vetett fel, egyeztetéseket vont
maga után. A folyamat két év-
vel ezelőtt kezdődött, és közel
egyéves vizsgálat végén a
versenyhatóságok javaslatot
tettek, mely érdekeltségeket,
eszközöket kellene felajánla-
niuk eladásra annak érdeké-
ben, hogy a fennmaradjon a
legalább háromszereplős ver-
senyhelyzet. A tender ered-
ményeként a dunaújvárosi
Ferrobeton Zrt. anyacége, a
CRH vásárolhatta meg a Hol-
cim és a Lafarge hirdetmé-
nyében szereplő tételeket –
ami több mint 600 bányát,
üzemet és egyéb létesítményt
– jelentett, több mint 6,5 mil-
liárd euró értékben. Az üzlet
szűkebb pátriánkban Szlová-
kiát, Romániát, Magyarorszá-
got érintette. Az adminisztrá-
ciós folyamat 2015. július 31-
én zárult le, és augusztus 1-
től vette át a CRH ezeknek a
cégeknek az irányítását. Az
átszervezések eredményeként
magyar központtal létrejön
egy Észak-Duna régió, amely
Szlovákiát, Magyarországot
és részben Ausztriát fedi le.

Ebben jelentős szerep jut a
Ferrobetonnak, mivel az
anyacégtől kapott jelentős tő-
keinjekciónak köszönhetően a
Ferrobeton tulajdonolja a
Holcim Magyarország, ma
már CRH Magyarország kö-
zel száz százalékos, többségi
részvényrészét. Ugyanez a
technika valósult meg Szlová-
kiában, ahol a Ferrobeton
Szlovákia két cementgyárral,
23 betonüzemmel, elosztóbá-
zissal, kereskedelmi egység-
gel gyarapodott.

A folyamat számos felada-
tot adott Vass Zoltán vezéri-
gazgatónak eddig, és az integ-
ráció, az összehangolás vár-
hatóan jövő év februárjáig,
márciusáig eltart, és újabb
tennivalókat jelent a szlováki-
ai vonalon és a megalakuló
Észak-Duna menti régió te-
kintetében egyaránt.

– Kifejezetten jó a hangu-
lat a cégnél, ami köszönhető
annak, hogy a munkavállalók
érdekeit maximálisan figye-
lembe véve, a folyamatos tá-
jékoztatást előtérbe helyezve
intéztük az ügyeket. A CRH
azért vásárolta meg ezeket az
érdekeltségeket, mert jól mű-
ködnek, látott benne fantáziát,
jövőt. A felvásárlás nem pi-
acszerzésre irányult, hanem a
termelés megszerzésére, an-
nak folytatására – hangsú-
lyozta Vass Zoltán.

A tervezett lépések, föld-
rajzi profiltiszítások, érdekelt-
ség-optimalizálások közül
egyet említ példaként a cég-
vezető. A CRH Magyaror-
szágnak három, Holcimtól át-
vett cementelosztó központja
van, Békéscsabán, Ercsiben
és Kecskeméten. A kecske-

méti bérlemény, a fajlagos
költségei magasak, és mivel a
Ferrobetonnak Szolnokon van
egy nagy gyára, óriási terüle-
ten, így adódik a lehetőség,
hogy a kecskeméti cementel-
osztó bázis átkerüljön Szol-
nokra. Ám ez hosszú folya-
mat, várhatóan jövő tavasszal
ülnek le a tulajdonossal, hogy
az elgondolásokat tar-
talommal töltsék meg.

A Ferrobetonra
visszatérve. Az építői-
par szezonalitásából
fakadóan nagyon nehe-
zen indult az év. A la-
kossági piac továbbra
is meglehetősen fa-
gyott, nagy volumenű meg-
rendelésük ebből a szektorból
nem volt ebben az évben sem.
Viszont bizakodásra ad okot
ezen a téren a családok ott-
honteremtési kedvezményé-
nek (CSOK) bevezetése, az
állami finanszírozású progra-

mok elindulása és az új ingat-
lanfejlesztők megjelenése. Az
ezekben rejlő lehetőségeket
szeretné a Ferrobeton a lehető
legoptimálisabban kihasznál-
ni jövőre a lakossági termé-
kek vonalán. Ugyanis a cég
termelésének 85-90 százaléka
idén egyedi tervek alapján ké-
szült termék, amelyeket kife-

jezetten projektekre gyárta-
nak. Az év eleji lemaradást si-
került behozniuk, így év vé-
gére teljesíteni tudják a terve-
zett árbevételt és elvárt ered-
ményt. Az M0-ás, M3-as,
M5-ös, M7-es autópályák be-
vezető szakaszain az elválasz-

tó sávok biztonságosabbá té-
telét szolgáló beruházás ad je-
lentős feladatot: az acélsza-
lagkorlátokat cserélik ki vas-
beton elemekre december 31-
ig. Az Audi 84 ezer négyzet-
méteres új csarnokának az
építése meghatározta a Ferro-
beton idei első négy hónapját.
Emellett építettek az Audinak

három hidat is, hogy
könnyebben elérhetőek
legyenek a későbbi bő-
vítés helyszínei, vala-
mint több mint húsz
autópályafelüljárót ad-
tak át az országban.
Tehát a tavalyi húzóter-
mék, a hídgerenda idén

is a gyártás élmezőnyében
volt. A Pick vágóhidat épít
Mohácson, az Apolló 140
ezer négyzetméternyi teher-
autó és traktor gumiabroncs-
gyártó és logisztikai bázist
hoz létre Gyöngyöshalásziban
– ezeknél is a Ferrobeton a

partner. A Boss is folyamato-
san ellátja a céget munkával.
A 2017-es úszó-világbajnok-
ság legfontosabb helyszíne, a
Dagály Uszodaközpont építé-
se is kiemelt feladat lesz a té-
len

Jövő évre némi visszaesést,
átrendeződést prognosztizál-
nak az építőiparban. A 2020-
ig tartó uniós ciklus prioritá-
sai megváltoznak: a működő
gazdaságot, a kis- és közepes
vállalkozásokat helyezik elő-
térbe. Ehhez alkalmazkodva
rendezi a Ferrobeton is a so-
rait: a mega beruházások he-
lyett a kis és középvállalkozá-
sokat kell kiszolgálnia, sok
apróbb beruházó megrendelé-
sével kell kiváltania az idei,
nagyjából kétszáz projektjét.
Erre hangolódnak rá most:
keresik a szakembereket,
hogy új struktúrában, pro-
jektstábokkal készüljenek az
elkövetkező évek kihívásaira.

Vass Zoltán vezérigazgató el-
mondta azt is: a tavalyi húzó-

termék, a hídgerenda idén is a
gyártásuk élmezőnyében van

Fotó: Ady Géza, Ferrobeton

A Dagály Uszodaközpont
építése is kiemelt feladat

lesz a télen

Vállalkozók várnak, pályázatok késnek
(Folytatás a 13. oldalról.)
A két, vállalkozók által

nagyon várt eszközbeszerzé-
si pályázat ugyanis azt mu-
tatja, nagyon nagy az igény
az ilyen jellegű, hosszabb
ideje elérhetetlen lehetősé-
gek iránt. Bár az előző cik-
lus óta (melyben szintén
voltak hasonló pályázatok) a
kör a feldolgozóipari cégek-
re szűkült (az azóta új elem-
ként belépett szabad vállal-
kozási zónákat kivéve), a
beadott pályázatok hamar
átlépték a kiíró által felállí-
tott határt.

Hogy miként is alakultak
ezek a pályázatok, arról Bü-

ki Pétert, az Econoserve Pá-
lyázati Kft. vezetőjét kér-
deztük. A cég a Dunaújváro-
si Kereskedelmi és Iparka-
mara honlapja
(www.dkik.hu) pályázati ro-
vatának és a pályázati hírle-

vélnek a szerkesztésében
vesz részt együttműködő
partnerként. A szakembertől
megtudtuk, már nem érhető-
ek el az egyes pályázatokkal
kapcsolatos adatok: hány
pályázat érkezett be, a kere-
tösszeg mekkora részére. A
szakma becslése szerint
azonban (a Pályázatírók Or-
szágos Szövetsége tanácsa-
dói által benyújtott pályáza-
tok alapján) a július eleji
nyitás óta a múlt hét végén
felfüggesztett GINOP-1.2.1-
15 pályázatra, amely vi-
szonylag nagy, minimum
százmilliós projektekhez
biztosít forrást, hétszázhat-
van és nyolcszáz közötti pá-
lyázat érkezhetett, míg a ke-
ret nagyságrendileg ötszáz
pályázatra elegendő.

A „kisebbik”, GINOP-
1.2.2-15 pályázatban a tá-
mogatás minimális összege

5 millió forint. Ezt a pályá-
zatot már augusztusban
részlegesen felfüggesztették,
hiszen már csak a szabad
vállalkozási zónákból fo-
gadnak be pályázatokat. Bü-
ki Péter szerint erre a pályá-

zatra a szakma szerint eddig
kétezerötven fölött jelent-
kezhettek.

Ezeken kívül igazából
már csak a külpiacra jutási
és két innovációs pályázat
várja a vállalkozások jelent-
kezését. Az egyik az iparjog
területén nyújt vissza
nem térítendő támo-
gatást, a másik a vál-
lalatok önálló, na-
gyobb innovációs
projektjeit támogatja.
A szakember szerint
utóbbi esetében is
számos pályázati öt-
let kerülhet elő a fiókból,
így akinek ilyen van, ne vár-
jon, hiába a kétéves „ablak”,
az első értékelési határnap
október 31., a második már-
cius 28. Nem valószínű,
hogy ezt követően még nyit-
va lenne ez a pályázati lehe-
tőség. Mi hallottunk már ke-

vésbé optimista becslést is.
A lényeg: sietni kell!

Ugyanakkor a pályázatok
kiírói nem kapkodják el a
dolgot. A már említett kon-
ferencia résztvevőinek jó ré-
sze szerint ennek oka éppen
az előző ciklus sikeres zárá-

sa. Akkor minden pénzt el-
hoztunk, de a hajrában fel-
torlódott ügyek még jelentős
kapacitást kötnek le.

Büki Péter szerint pedig a
többi ágazat, informatika,
energetika, építőipar is na-
gyon várja a pályázatokat. A
tavasszal megjelent pályáza-

ti menetrendhez képest már
jelentős csúszások tapasztal-
hatók.

Az országos sajtóban fel-
kapott hír lett, hogy már
vagy félszáz pályázat kiírá-
sával van elmaradva saját
menetrendjéhez képest a

kormány. Ezeknek
persze csak egy része
érintené a vállalkozá-
sokat. Nekik viszont
nehéz így tervezni ez-
zel a nagyon várt lehe-
tőséggel. A vállalko-
zások számára jutta-
tandó jelentős forrás

bizonyos elemeire ma még
nagy a kereslet, így a vára-
kozás is. Azonban az előző
ciklushoz képest nagyság-
rendekkel nagyobb források
hatékony elhelyezéséhez, az
innováció felfuttatásához
idő kell. Így 2017 közepe
messze van, 2020 túl közel!

Büki Péter
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az uniós forrás, idő kell
a hatékony elköltéséhez
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