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A Csoport 25 éve
 
Kedves Kollégák és Kolléganők!

Az év elején ismét kiértékeltük az előző 
évet. Elmondhatjuk, hogy sikeres év áll 
mögöttünk. Rekord forgalmat értünk 
el, és jelentős mértékben sikerült 
megnövelnünk főként az építőanyagok 
értékesítését. A csoport teljes forgalma 
2017-ben elérte a 380 millió eurót, az 
összes eszköz konszolidált értéke pedig 
2017.12.31-ével kb. 200 millió eurót tett 
ki. Szeretnék még egyszer köszönetet 
mondani ezért az eredményért.
2017-re már huszonöt év telt el 
cégcsoportunk alapítása óta. A csoportot 
jelenleg két gyártóüzem alkotja – a ma 
főként építészeti vállalatként működő 
IN VEST s.r.o., valamint a betonburkolat-
gyártó, vágsellyei székhelyű CITY STONE 
DESIGN s.r.o. 
Négy gazdasági társaság – a STAVMAT 
STAVEBNINY, s.r.o., ill. a STAVMAT SERVIS, 
s.r.o. az építőanyagokat értékesítő 
divízió szlovákiai képviselői, a prágai 
székhelyű STAVMAT STAVEBNINY, a. s. 
a cseh, a budapesti székhelyű STAVMAT 
Zrt. pedig az építőanyagokat értékesítő 
divízió magyar részét képviseli. Az 
anyavállalat IN GROUP ezenfelül jelentős 
részesedéssel rendelkezik öt fejlesztő 
vállalatban is: MLYNY, a. s. és MLYNY 
CIMEMAS, s.r.o., nyitrai székhellyel; 
PRAEDIUM SK, s.r.o., nagyszombati 
székhellyel; RED_DUBY, s.r.o., pozsonyi, 
illetve KN CENTRUM, s.r.o., vágsellyei 
székhellyel. A csoport áruházaiban 
jelenleg körülbelül 1 700 munkatárs 
dolgozik. 
A társaság építőipari részlege, az IN VEST 
s.r.o. az elmúlt huszonöt évben számos 
projektet kivitelezett az ipari és civil 

építkezések területén. Közülük számos 
projekt nyert el jelentős elismerést is 
szakmai körökben. 
A nagyméretű logisztikai központok 
és kereskedelmi komplexumok, 
amelyek építésében vagy 
jelentős egységek vagy a teljes 
épületkomplexum kivitelezőjeként 
bizonyítottunk, a vezető (szlovák) 
építőipari vállalatok körébe emeltek 
bennünket. A befektetési egységek 
építési részeinek kivitelezésén felül 
az IN VEST s.r.o. technológiai művek 
összeállítását is vállalja, amelyekből 
számos komponenst le tudunk 
gyártani gépészeti műhelyeinkben 
is.  A gépészeti üzem termékei 
főként a vegyiparban, a petrolkémiai 
iparágban, az élelmiszer- és energetikai 
iparban, valamint a megújuló 
energiaforrások ágazatában 
érvényesülnek. 
Húszéves hagyománnyal rendelkezik 
a csoportban a padlóburkolatok és 
beton kerítéselemek gyártása is. 2015-
től kezdődően ez a gyártási program 
egy önálló társaságon belül, a CITY 
STONE DESIGN s.r.o. által zajlik, amely 

két telephellyel rendelkezik, a szlovákiai 
Vágsellyén és a Kassa melletti 
Hernádgecsén. 
A további bővítés érdekében az elmúlt 
év folyamán a vágsellyei gyártóüzemben 
1,1 millió eurónyi beruházást eszközölt 
a vállalat. 
A STAVMAT Építőanyag Kereskedelem 
márkanév alatt jelenleg 132 áruházban 
értékesítenek építőanyagokat, három 
közép-európai országban. Az elmúlt, 
2017-es évben STAVMAT kereskedéseink 
összesen 317 millió euró értékben 
értékesítettek árut, ami 10%-os 
növekedést jelent az előző, 2016-os 
évhez képest. Csehországban a teljes 
áruforgalom 48%-a valósult meg, 
Szlovákiában 32%, Magyarországon 
pedig 20%. Fontos kiemelni, hogy 
STAVMAT-jaink mindegyik fenti 
országban az iparág vezető vállalatai 
közé tartoznak. 
Az IN GROUP csoport vállalatainak 
huszonöt éves történetét számos siker, 
ugyanakkor kudarc és probléma is 
átszövi. Történetünk és jelenünk egyaránt 
szorosan kapcsolódik az építőipar 
fejlődéséhez. A jövőben egy önálló 

befektetési csoporttal kívánjuk erősíteni 
a helyzetünket az ágazaton belül. 
A saját projektek kivitelezése 
szinergiahatásokat eredményezhet 
a csoportban. Azonban nemcsak 
a szinergia jelenti a tervezett fejlesztés 
meghajtórugóját. Főként a megszerzett 
tapasztalatok értékeléséről, valamint 
az igyekezetről van szó, hogy a piac 
számára maximális minőséget és 
innovációt kínáljunk.
Ezen elgondolás alátámasztásául 
megpróbálom fokozatosan bemutatni 
az oldalainkon azokat a jelentős 
személyiségeket az építőipar területéről, 
akik művei legalább két olyan ország 
területén is megtalálhatók, ahol 
a csoportunk működik. Teljesen érthető 
módon, a vágsellyei születésű Feketeházy 
Jánossal kezdem. Az építőmesterrel 
a kisvárosból, ahonnan a mi csoportunk 
is származik, és aki többek között azáltal 
is híressé vált, hogy pályája kezdetén 
a világhírű francia építőmesternél, G. 
Eiffelnél dolgozott. Mindannyiótoknak 
sikeres 2018-at kívánok!

Pavol Kollár 

STAVMAT 
TELEPHELYEK
a vezetők között
Míg 2016-ban Stavmat-jaink háromtagú, 
közép-európai családjában konszolidációs 
folyamatok zajlottak, amelyeket főként 
Csehországban és Magyarországon 
a bolthálózat és a személyzet-biztosítás 
optimalizációja kísért, 2017 elejétől 
a Stavmat telephelyek mindhárom 
országban már valóban egy vezetés alatt 
működtek és egységes kereskedelmi 
politikát érvényesítettek. 
Az elmúlt, 2017-es évben STAVMAT 
kereskedéseink összesen 317 millió 
euró értékben értékesítettek árut, ami 

10%-os növekedést jelent az előző, 
2016-os évhez képest. Magyarországon 
az áruforgalom évközi növekedése 
elérte a 25%-ot, Szlovákiában a 12%-ot, 
Csehországban pedig a 3%-ot. 
Hozzá kell azonban tenni, hogy 
Csehországban a társaság fúziójának 
jogcíme alatt 7 telephelyet zártunk be 
azokon a helyeken, ahol a telephelyek 
között átfedés volt. 
Teljesen más a sorrend az áruforgalom 
részarányának nagyságát illetően. 
Csehországban a teljes áruforgalom 
48%-a valósult meg, Szlovákiában 
32%, Magyarországon pedig 20%. 
Fontos kiemelni, hogy STAVMAT-jaink 
mindegyik fenti országban az iparág 
vezető vállalatai közé tartoznak. 

E sikerek ellenére mindannyiunknak 
tisztában kell lennünk a saját 
hiányosságainkkal és tartalékainkkal. 
A forgalom növekedése a kereskedelmi 
árrés csökkenésének árán növeli 
a függőségünket az év végi beszállítói 
bónuszoktól. 
Tartalékainkat elsősorban az üzletpoliti-
kában kell keresni, az ügyféllel és 
az igényeivel kapcsolatban. Nem 
szabad megfeledkeznünk arról, hogy 
a komfortnak, amelyet az ügyfél számára 
biztosítunk a hosszú fizetési határidők 
és az áruházakban aktuálisan elérhető 
árukészletek gazdag termékválasztékának 
formájában, ára van.
Saját áruházaink, területeink és 
épületeink értéke 2017.12.31-ével elérte 

az 57 millió eurót, a forgóeszközeink 
értéke az áruházakban, a követeléseink 
és készleteink pedig 84 millió euróra 
voltak tehetőek. E szükségletek 
finanszírozására többek között 46 millió 
eurós banki hiteleket is használunk. 
Ezért fontos, hogy minden egyes 
munkatársunk tisztában legyen 
a felelősségével a rábízott értékekért és 
azok hatékony felhasználásáért. 
A 2018-as évben lehetőségeket 
keresünk arra, hogyan tehetnénk 
hatékonyabbá az ügyfeleinkkel való 
munkát, főként a munkaszervezés és az 
átfogó ellátás- és értékesítés-logisztika 
javításával, valamint a szoftveres
felszereltség javításának formájában. 
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Színházi előadással 
egybekötött 2017-es 
karácsonyi vacsora  
A Karácsony előtti időszakban 
kölcsönösen jobban kifejezzük az egymás 
iránti tiszteletünket és szeretteink 
tudtára adjuk, hogy rendkívül fontosak 
számunkra és hogy törődünk velük. 
A munka területén fontosak számunkra 
a vásárlóink, ezért a TOP vásárlóink 
számára készített különféle ajándékokon 
felül 2017-ben is készültünk számukra 
köszönetképpen egy színházi előadással 
egybekötött karácsonyi vacsorával. 
A színházlátogatás a STAVMAT 
STAVEBNINY a.s.-nél immáron 
hagyománynak számít, azonban most 
először tartottuk ezt a rendezvényt 
egyszerre két helyen.
Az olomouci Šantovce-i színházban 
üdvözölhettük kedves vásárlóinkat 
a morva régióból, 2017.11.30-án, ahol 
a Tramtarie Színház, illetve a Morva 
Színház színészei nagyszerű előadást 
mutattak be számunkra, „Színészek 
a fedélzeten” címmel. Az egyes 

szórakoztató jeleneteket, stand-up 
comedy stílusban, egy az egyben 
a STAVMAT-ra szabták. A vásárlóinknak 
és munkatársainknak így lehetőségük 
nyílt megtekinteni, hogyan történik 
a kereskedelmi menedzsereink 
kiválasztási folyamata, vagy hogy 
hogyan váljunk igazi kártyamágussá. 
Legnagyobb megtiszteltetésünkre 
a morva színészek elénekelték nekünk a 
himnuszokat is, cseh, szlovák és magyar 
nyelven egyaránt. A cseh régiók ügyfeleit 
egy hosszabb szünet után egy prágai 
színdarabon láttuk vendégül, 
2017.12.08-án. 
A „Woody Allen 2x” című vígjáték minden 
jelenlévőnek elnyerte a tetszését, az 
utolsó vendégig. A mű a „való világról” 
szólt és mindenki megtalálhatta benne 
„a saját vonatkozását”. Nem csoda, 
hogy a színészeket hatalmas tapsvihar 
és virágcsokrok fogadták. A Karácsony 
előtti estén, Olomoucban és Prágában, 
több mint 500 vendég részvételével, 
folytatódott az ünneplés, kellemes 
beszélgetésekkel, egészen a késői órákig.

Adela Adamíková

STAVMAT 
ÉPÍTŐANYAG 
Kereskedelmi Zrt. 
Magyarország 
2017-ben elért üzleti 
eredményeinek 
értékelése
Magyarországon az építőipar számára 
2017 egy erős, sikeres év volt. Az 
építőipari termelés 29,6%-kal nőtt 
az előző évihez képest. A piacot 
a lakásépítések húzták: 14389 lakás 
épült, 44%-kal több, mint 2016-ban. 
A magyarországi STAVMAT telephelyek 
életében a legnagyobb változás 2017-
ben a vállalat nevének módosulása volt, 
hiszen január elejétől viseljük a STAVMAT 
Építőanyag Kereskedelmi Zrt. nevet.
Ez az esemény rengeteg feladatot 
hozott magával, hiszen meg kellett 
változtatnunk valamennyi telephelyünk 
arculatát, megújult a gépkocsi flottánk 
és az összes marketing anyagunk az új 
név és brand alatt jelent meg. Mindezek 
mellett saját márkás termékeink is új név 
alatt, az ST line nevet felvéve kerültek 
már a polcokra. S bár a fentiek sok 
tennivalót adtak, azért legfontosabb 

feladatunkra, a forgalmunk növelésére 
is jutott idő és energia. Így az évet 
közel 25%-os forgalom növekedéssel 
zártuk, megközelítve a 20mrd forintos 
árbevételt. Ebből raktári értékesítés 
60%, a többi tranzit értékesítés volt. 
Személyi költségek esetében a prémium 
rendszert átalakítottuk, igyekeztünk 
a dolgozók érdekeltségét növelni az 
értékesítésben, így a megtermelt árrés 
tömeg után fizetünk prémiumot. Ez 
sikeresnek bizonyult 2017-ben. 
Nagyobb beruházásunk 2017-ben 
a Miskolci telep átépítése volt, 
valamint befejeztük a budapesti 
központban lévő áruházunk felújítását, 
továbbá a zalaegerszegi telepünk 
külső területének térkövezését. Ezzel 
párhuzamosan a központi költségeket 
viszont 15,5 %-kal csökkentettük.
A makrogazdasági előrejelzések 
kedvezően alakultak az év végén is, 
mivel az országosan kiadott építési 
engedélyek száma 37997-re emelkedett. 
Ez előrevetíti, hogy az idén is jelentősen 
nő majd az építőipar teljesítménye és 
ebből a magyarországi STAVMAT is ki 
fogja venni ismét a részét!

František Iván

STAVMAT 
TELEPHELYEK
a vezetők között
Alapvető módon hatékonyabbá tesszük 
az ellenőrzési folyamatokat. Egy további 
fontos mutató a telephelyenkénti 
forgalom, ill. az egy alkalmazottra jutó 
forgalom is, ahol az egyes piacokon 
aránylag jelentős különbségeket 
tapasztalunk. Ez egy olyan terület, amellyel 
az egyes vezetőknek hosszú távon kell 
foglalkozniuk. Az elmúlt év jó eredményei 
főként a legtöbb dolgozó lelkiismeretes 
munkájának, kezdeményezésének 
tudhatóak be, illetve az építőipar általános 
növekedésének és az építőanyag árak 
emelkedésének. 
Az elkövetkezendő időszakban 
mindhárom országban további 

növekedést várunk az építőiparban. Az 
építőanyagok iránti kereslet növekedése 
nemcsak Szlovákiában, hanem más 
európai országokban is hiányt okozott 
nemrégiben néhány nyersanyag és 
árucikk kapcsán, ami az érintett anyagok 
árának emelkedésében is tükröződött. 
Stavmatjaink további jelentős bővülési 
forrása ezért főként az építőipari piacon 
való részesedésünk növekedése kell, 
hogy legyen, mindhárom országban. 
Gyorsabban kellene növekednünk, mint 
a piacnak, amiben a továbbfejlesztett 
folyamatokon és a jobban kihasznált 
erőforrásokon kívül a számos 
előkészületben lévő beruházás is 
segítségünkre lehet.

Ing. Jozef Gála 
A Csoport Pénzügyi Igazgatója

A STAVMAT 
STAVEBNINY a.s. 
2017-ben elért üzleti 
eredményeinek 
értékelése 
Minden szezon érdemes arra, hogy 
utólag kiértékelésre kerüljön – nincs 
ez másképp a STAVMAT STAVEBNINY 
a.s.-nél sem. 2017-es üzleti szezonunk 
értékelése mindjárt február elején 
megtörtént, a Přerov-i Hotel Jana**** 
szállodában, a 2018. február 1. és 2. 
között tartott találkozón. 
Ez a találkozó egyszerre volt 
munkahelyi és közösségi jellegű. 
A Stavmatos kollégáink, illetve 
a 20 legjelentősebb gyártónk és 
építőanyag-beszállítók részvételével 
zajlott. A munkáról szóló rész 
délelőttjén a STAVMAT alkalmazottai 
megismerkedtek a 2017-es év 
eredményeivel, valamint a 2018-ban 
bevezetendő újdonságokkal. 
A tavalyi szezon értékelésének keretén 
belül elismerésben részesültek az 
egyes áruházak legeredményesebb 
kereskedői és csapatai az egyes 
régiókból. Köszönet jár következő 
kollégáinknak: Markéta Žižková, Zuzka 
Rajchlová, Iveta Záhorovská, Oto Baláki, 
Jirka Merc, ill. Jirka Hlom. A tavalyi év 

három legsikeresebb áruháza Stodůlky, 
Plzeň és Břeclav volt.
A munkáról szóló hivatalos részt 
egy kellemes délután követte, 
beszállítóinkkal együtt, a szálloda 
kültéri részében. A nap fő témája 
a „disznótoros” volt. A hamisítatlan 
morva hangulatot kiválóan egészítette 
ki a Znojmo-i Lahofer borászat által 
tartott borkóstoló. Lehetőségünk nyílt 
valódi, helyben készült disznótoros 
különlegességek megkóstolására, 
hagymaszeletelő, hurkakészítő, 
szalonna-szeletelő, illetve tormareszelő 
versenyben való részvételre is. 
A nyertes csapatok díjaikat az esti 
program keretén belül vehették át. 
A szerencsések egy gyönyörű, STAVMAT 
Építőanyag Kereskedés logóval ellátott 
TATRA kisautó modellt vihettek el 
a tombolán.
Az esti szórakozáshoz a nagyszerű 
morva cimbalmos zenekar, a Notečka, 
DJ Jirka Vinkler, valamint egy őrült 
fotósátor járult hozzá, viccesebbnél 
viccesebbre sikerült pillanatképekkel. 
A legkitartóbb Stavmatosok és üzleti 
partnerek nagyszerű hangulata 
egészen a késői reggeli órákig kitartott. 
Köszönet minden résztvevőnek, 
és örömmel várjuk a mielőbbi 
viszontlátást, 2019-ben is. 

Adela Adamíková

IN VEST Szeminárium
2018. február 23-án a galántai neogótikus 
Esterházy-kastélyban került sor az IN 
VEST s.r.o. társaság soron következő 
szemináriumára, amelynek keretén belül 

a társaság vezérigazgatója, Ing. Khandl 
értékelte az elmúlt évet, illetve ismertette 
a jövőbeli irányt és jövőképet az 
elkövetkező évek vonatkozásában. 
A prezentációt követően a kastély 

történelmi helyiségeinek megtekintése 
következett, a közvetlen légkörben pedig 
a vacsorát borkóstolással kötöttük össze. 

Renáta Drančáková

Karácsonyi vacsora
Trencsénben
 
Az elmúlt évben, december 21-én, a 
trencséni STAVMAT ÉPÍTŐKÖZPONTBAN 
került sor a visszatérő ügyfelek számára 
megrendezett karácsonyi vacsorára. 
Káposzta, sült kolbász, pogácsa, forralt 
bor és karácsonyi puncs várt minden 
éhes vagy szomjas vendéget. A délután 
és vacsora kellemes hangulatban telt. 
Ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani ügyfeleinknek a 2017-es 
együttműködésért!

Martin Hipp

1. ábra

2. ábra

Kick-off 2018
2018.02.22-23-án megrendezésre 
került a magyarországi STAVMAT 
kereskedések kétnapos évindító 
nagyrendezvénye. A helyszínt az 
esztergomi Portobello Wellness & 
Yacht Hotel biztosította. A kereskedés 
vezetők, üzletkötők és értékesítő 
kollegák a délelőtt folyamán 
a 2017-es évet értékelő előadásokat 
hallhattak, továbbá bemutatást 
nyertek a 2018-as prognózisok és 
tervek. A rendezvénysorozat a délután 
folyamán a meghívott közel 50 
partner és beszállító cég vezetőinek 
csatlakozásával folytatódott. Az este 
kiemelt programja a kereskedéseink 
értékeléséről szólt, melynek keretében 
idén nem csak mi magunk, hanem 
partnercégeink is jutalomban 
részesítették a magyarországi 
kereskedések valamelyikét. A díjátadó 
és az este további része kiváló 
hangulatban zajlott, a rendezvényre 
meghívott 160 fő tartalmas órákat 
tölthetett együtt. A 2017-es év 
eredményeivel a hátunk mögött, kiváló 
munkatársainkkal és partnereinkkel 
karöltve úgy érezzük, hogy örömmel 
állunk készen a 2018-as év kihívásaira.

TÁTRA 2018 
A szlovák STAVMAT ismét maga mögött 
tudhatja munkatársai és a jelentős üzleti 
partnerei találkozóját – az Outdoor 
Stavmat idén már 5. évadát teljesítette, 
a rendezvényre 2018.02.08-án került sor 
a Csorba-tónál. 
Az idei évad egyszerre telt a szakmai 
kérdések és a versenyzés hangulatában. 
Délelőtt tartották a társaság minden 
vezetőjének, kereskedelmi képviselőjének 
és menedzserének szakmai találkozóját. 
A délutáni órákban csoportokra 
oszlottunk és elmentünk versenyezni. 
Idén mindez a Yukigassen játékról, 
valamint különféle egyéb kísérő, sport-, 
szórakoztató és élményműfajról szólt. 
Gratulálunk a nyertes okker csapatnak, 
a többiek számára pedig „gondolom”, 
elég volt a szórakozás, amelyet a sportnak 
köszönhetően átéltek. Örömmel várjuk, 
hogy találkozzunk a következő évben is.

A Szerkesztőség

Az 1. oldal folytatása <<

Társaság
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Mi történt a 
CSOPORTBAN? 

A Jaguár Land Rover 
projekt keretén 

belül Nyitrán a társaság építészeti 
divíziója, az INVEST befejezte az 
Energetikai Központ építését, amely 
a következő objektumokból áll: 
kazánház, kompresszorhelyiség és 
hűtés, elektromos elosztóközpont és 
transzformátorok, valamint a stabil 
tűzoltó berendezés épülete, amelyek 
készen állnak a beruházó részére történő 
átadásra és üzemeltetésre.

A GESTAMP nevű társaság számára 
Nyitrán a présüzem keretén belül 
kiviteleztük az alapokat és az 
előregyártott vázat, a monolit alap 
„kádakat”, a „utility building” és 
„office building” objektumok monolit 
konstrukcióját, valamint egyéb kisebb 
monolit konstrukciókat (összekötő 
csatornák, alapok kisebb berendezések 
alá). 

JLR Energetikai Központ Nyitrán 

Paulínska, Trnava (Nagyszombat)

2018 elején az építész 
divízió sikeresen fejezte 

be és adta át használatra a pöstyéni 

EKOM társaság újonnan kibővített 
kereskedelmi-technikai helyiségeit és 
parkolóházát. 

EKOM Pöstyén

Sikeresen folytatódik az 
ötszintes polifunkciós 

épület építése Nagyszombat 
központjában, a Paulínska utcában. 

Az IN VEST s.r.o. társaság 
vágsellyei építészeti 

vizsgáló laboratóriumát 2006-ban 
alapították.
A laboratórium a megkeményedett 
beton tervezett vizsgálatait végzi, 
azaz a nyomószilárdság, a hajlításnál 
fellépő szakítószilárdság és 
a keresztirányú szakítószilárdság 
tesztjeit. Ezekre a roncsolásos 
anyagvizsgálatokra a próbaprésen 
kerül sor betonozó partnereink 
szükségletei szerint Kövecsesen 
vagy Nyitrán, valamint a PREFA üzem 
számára, nem utolsósorban pedig, 
az általunk kivitelezett építkezések 
követelményeihez. 
2017-től rendelkezünk egy új Schmidt 
kalapáccsal, amelynek típusa Silver 
SCHMIDT PC az N osztály szerint, a beton 
roncsolásmentes anyagvizsgálatához. 
Ez a berendezés közvetlenül megjeleníti 

a nyomószilárdságot és letölti a mért 
adatokat a számítógépbe, ahol azokat 
később osztályozhatjuk és elemezhetjük. 
A beton, esztrich vagy vakolat 
nedvességtartalmának mérése a GMK 
100-as roncsolásmentes mérőeszközzel 
történik. 
A CM roncsolásos anyagvizsgálati 
módszerrel az esztrich nedvességét 
mérjük. A föld és kavics teherbírási 
képességének vizsgálatához az 
alapokban és alátét rétegekben az LDD 
100-as hordozható ütve terhelő rendszert 
használjuk. 
Ezenfelül elvégezzük a CITY STONE 
DESIGN s.r.o. társaság termékeinek 
tesztelését is, amilyenek például 
a betonburkoló blokkok, betonlapok, 
beton falfedők, kőműves blokkok, 
falazóelemek vagy csatornavályúk.

Dezider Juska

Projekt-vizualizáció

A gépészeti termelést 
2018-ban öt tartály 

szállításával indítottuk el a TDI 
egység számára, kilenc hőcserélő 
szállításával a VCM központ számára, 
valamint szerelési munkálatokkal 

egy klórgáz-gyártó üzemben egyik 
legnagyobb magyarországi ügyfelünk, 
a Borsodchem számára, csakúgy, mint 
vákuumkemencék gyártásával a PVA 
Tepla és MG Technik számára. 

Separátor UV-234

2018 februárjának 
közepén a STAVMAT 

STAVEBNINY a.s. hálózatát a morva 
kisvárosban, Litovelben létesített új 
központtal is kiegészítettük. 
Rövid idő alatt ez a hely jelentős 
változáson ment keresztül 
a termékválaszték és szolgáltatások 
tekintetében, valamint az egész telephely 
megjelenése is nagymértékben változott.
A Stavmatosok és beszállítóink 
együttműködésének eredményeképpen 

született meg a gyönyörű áruház 
szerszámkölcsönző részleggel, ahol 
az ügyfeleket készségesen szolgálja ki 
a szakképzett személyzet. Az új kollégák 
és az áruház számára sok-sok elégedett 
vásárlót kívánunk, akik a jövőben is 
örömmel térnek majd vissza. Nagy 
köszönet jár mindenkinek, aki hozzátett 
a nagy műhöz. 

Adela Adamíková

Újdonságot vezettünk be a piacra 
a kerítéseink között – az antik Duvar-t új, 
színes, colormix kivitelekben.
Továbbra is folytatjuk bemutatótermeink 
bővítését is, a legújabbat 
Besztercebányán, valamint 
a magyarországi Miskolcon nyitottuk 
meg. 
Az összes bemutatóterem keretén belül 
erre a szezonra készítettünk egy kisebb 
újítást a QR-kódok formájában, amelyek 
a vásárlók számára megkönnyítik 
a tájékozódást a termékeink között. 
A QR-kódok minden termék címkéjén 
megtalálhatók, segítségükkel pedig 
a vásárlók minden szükséges információt 
megkaphatnak az adott termékről, 
közvetlenül a kiállítási területen. 

Lucia Hollá

Újdonság – a DUVAR kerítés Bemutatóterem Besztercebányán

Bemutatóterem Miskolcon

Gestamp Nyitra
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Feketeházy János - a vágsellyei hídépítő mérnök, aki együttműködött Eiffel-lel
2017.10.31-én volt a 90-éves évfordulója 
az egykori Nagy-Magyarország egyik 
lehíresebb tervező és hídépítő mérnöke 
halálának, akinek a szerkezetei és hídjai 
a mai napig nemcsak Közép-Európa 
egyedülálló építményei közé tartoznak. 
Feketeházy János a cseh származású 
Dominik Černohaus (később 

névváltoztatására került Feketeházy-ra), 
illetve a magyarországi Fekete Anna 
fiaként született. Gyermekkorát és 
időskori éveit Šaľa (Vágsellye) városában 
töltötte, itt is hunyt el 1927-ben. 
Élete nagy részét tehát a Nagy-
Magyarországon töltötte, ezért is 
értelmetlen a vita, hogy szlovák, cseh 
vagy magyar volt-e – mindezt nem is 
kommentálom, azon oknál fogva is, hogy 

az általa tervezett hidaknak elsősorban 
össze kell kötniük az embereket, nem 
pedig szétválasztaniuk. 
A matematikai szakirányú főiskolát 
Bécsben kezdte, ahonnan műszaki 
irányultságú iskolára váltott – az ETH 
Zürich-re, amely még napjainkban is 
a világ egyik vezető műszaki iskolájának 
számít. Az iskola befejezését követően 
Bécsben kezdte meg munkásságát, az 
osztrák vasúti igazgatóságon. 
Az osztrák-magyar kiegyezést követően, 
1867-ben hazatért és a vasúti építészeti 
igazgatóságon helyezkedett el, 
mérnökgyakornokként. Az igazgatóság 
ezt követően, 1873-ban a Magyar 
Államvasutak szervezetéhez került, ahol 

Feketeházy egészen 1892-ig dolgozott, 
amikor is a főmérnöki pozíciójából 
nyugdíjba ment. 
Visszavonulása nem jelentette egyúttal 
a szakmai tevékenységének befejezését 
is, mivel a legjelentősebb művének, 
a budapesti Szabadság-hídnak 
a tervrajzait már nyugdíjasként dolgozta 
ki.

A hidak tartószerkezeteinek terén általa 
leggyakrabban alkalmazott forma 
az ívelt alsó és felső sávú, azaz „sarló” 
formájú rácsos szerkezet volt. E forma 
eleganciája szinte bármilyen környezetbe 
kiválóan illik, statikailag pedig rendkívül 
hatékony. Többek között emiatt is került 
megismétlésre ez a konstrukció-típus 
számos hídnál, például a komáromi vagy 
párkányi Duna-hidak esetében. 
A hidak kapcsán abban az időben 
ügyeltek a részletekre és esztétikai 
kiegészítőkre is, amelyek a híd lelkét 
adják. Az ilyen részletekbe történő 
befektetés az egész híd árához képest 
csupán elhanyagolható, mégis, 
napjainkban mintha erről teljesen 

megfeledkeznének az új hidak építésénél. 
Feketeházy minden konstrukcióját áthatja 
az elegancia és a statikailag optimalizált 
forma, miközben az különböző 
alternatívákat minden alkalommal 
pénzügyi szempontból is átszámolta. 
Ha az árkülönbség minimális volt, arra 
a megoldásra esett a választása, amely 
jobban illeszkedett az adott környezetbe.

További – Szlovákia területén található – 
művei például a Vág folyón átívelő 
korábbi vasúti híd Galgócon, a rózsahegyi 
közúti híd, vagy a gútai közúti híd. E 
konstrukciók abban az időben az adott 
hidak lehető legolcsóbb alternatíváit 
jelentették, ami csupán a formájuk 
optimalizálásával volt elérhető. 
Számos konstrukciót, amelyet 
Feketeházy Magyarországon tervezett 
- pl. a szegedi híd - G. Eiffelnek 
tulajdonítanak, mégpedig főként azon 
oknál fogva, hogy Eiffel végül ellátta őket 
a bélyegzőlenyomatával, Eiffel lobbyja 
pedig abban az időben nagyon erős volt. 
Eiffel azonban nyilvánvalóan nem 
tudott magyarul, a tervrajzokon az ő 
bélyegzőlenyomata található, a teljes 
szövegük azonban magyar nyelven 
olvasható...
Napjainkban már egyértelmű, hogy 
a szegedi hidat ugyan Eiffel vállalata 
építette, azonban a híd nyertes tervét 
Feketeházy dolgozta ki.
Az egyik legkiemelkedőbb műve, amelyet 
a háború után sikerült visszaállítani 
eredeti állapotába, a budapesti 
Szabadság-híd, amelyet személy szerint 
Európa egyik legszebb hídjának tartok. 
A híd nemcsak messziről, hanem közelről 
is szép, mégpedig az ezernyi aprólékosan 
kidolgozott részletnek köszönhetően, 
amelyek egyedülálló megjelenést és 
hangulatot kölcsönöznek számára. 
A híd statikai szempontból is érdekes. 
Habár első pillantásra függőhídnak 
látszik, valójában ún. Gerber-
tartószerkezettel rendelkezik (a középső 
mező a szélső mezők rövid konzoljain 
fekszik). 

Feketeházy portréja és aláírása.

A komáromi Erzsébet-híd.

A Párkányt és Esztergomot összekötő Mária Valéria-híd. 

A korábbi közúti híd Rózsahegyen (jelenleg csupán egy pillér maradt fenn belőle a Vág folyó 
közepén).

A Vág folyón átívelő, korábbi vasúti híd Galgócon.

Gúta – közúti híd (annak ellenére, hogy 1945-ben bombatalálat érte, szerencsére nem robbant 
fel, így a híd túlélte a történelem viszontagságait mind a mai napig). 

Marketing
Szlovákiában
Az idei új szezont hagyományosan  
a CITY STONE DESIGN termékeinek 
tavaszi kiállításával fogadtuk, amelyre 
a Mlyny Galéria bevásárlóközpontban 
került sor nyitrán, április elején. A kiállítás 

a tavaszi ültetés szellemében zajlott, 
kiegészítve exkluzív burkolólapjainkkal és 
kerítésrendszereinkkel. 
Első ízben mutattuk be a Granada naturo 
nagyformátumú lemezeket is, amelyek 
szintén egyre népszerűbbek a vásárlók 
körében. 

Marketing-aktivitások
a Cseh Köztársaságban
Éljen a sport - különösen a jéghoki!

Szerdán, 2018.01.31-én került sor az 
első barátságos mérkőzésre a STAVMAT 
STAVEBNINY a.s. mezeiben a WERK 
Arena Třinec-ben. Az ügyfeleinkből, 

beszállítóinkból és Stavmatos 
kollégáinkból álló csapat kiváló 
formában volt. 
Mindannyian beletették szívüket és 
lelküket a játszmába. A találkozó 6:3-as 
eredménnyel ért véget a STAVMAT javára.

Adela Adamíková

– Marketing-aktivitások –

PREFA CUP
2017. december 20-án a SOUŠ vegyipari 
iskola tornatermében, Vágsellyén került 
megrendezésre a PREFA CUP teremfoci-
bajnokság 5. évada a következő csapatok 
részvételével: kollégák az előregyártott 
elemek üzeméből, az építészeti 
divízióból, valamint a VPI International 
üzleti partnerek közül, Vágsellyéről. 
A „Nem a győzelem, hanem a részvétel 
a fontos” jelszó szellemében 
a kolléganők és kollégák a bajnokságot 
követően átmentek a Strike Caffe-ba, 
ahol a rendezvény az eredmények 

kihirdetésével és kötetlen beszélgetéssel 
folytatódott, jókedvvel, finom 
vacsorával, jó zenével és bowlinggal 
egybekötve.

Renáta Drančáková

Iskolázás
a nagyszombati 
STAVMAT 
Építőanyag 
Kereskedésben 
A képzés, amelyre február 20-án került 
sor Nagyszombatban, építőipari 
cégeknek és kisvállalkozásoknak 
szólt, akik építkezések - elsősorban 
szerkezetépítések - kivitelezésével, tégla 
falazatok elkészítésével foglalkoznak. 
A cél kibővített termékválasztékunk 
bemutatása volt a Wienerberger 
társaság termékeiből (Porotherm, 
Tondach, Terca és Argeton), a legújabb 
kőműves technológiák prezentálása 
– azok előnyeivel és hátrányaival 
együtt, a Porotherm termékvonal 

egyes elemeinek bemutatása, valamint 
a kiegészítő téglák - sarok-, vég- és feles 
téglák használatának előnyeire történő 
figyelmeztetés.
Bemutatásra kerültek az építkezés 
egyes részei helyes kivitelezésének 
különféle eljárásai, figyelmeztetéssel 
a leggyakoribb hibákra, amelyek 
a falazatok elkészítése során merülnek fel.
A téglák vágása során videókat mutattak 
be a téglák egyszerű és gyors vágására 
szolgáló berendezésekről (asztali 
fűrészről és kézi elektromos fűrészről), 
valamint a falazatban kialakítandó 
hornyok egyszerű elkészítésére 
szolgáló berendezésekről. A képzés 
valamennyi résztvevője építkezés-
kivitelezési alkalmassági igazolást kapott 
a Porotherm rendszerből.

Ing. Alexander Pintér, Mgr. Martin Hipp

2017. évi marketing 
aktivitások 
Magyarországon

• minden magyarországi kereskedés 
STAVMAT arculatra váltott

• az áruházak nagy része kívül-belül 
megújult, megszépült, a Miskolci 
és Kaposvári telephelyünk komoly 
átépítésen és beruházáson esett át

• megújult az autóflottánk
• áruházaink sikeres szakmai reggeliket 

rendeztek kivitelezők és egyéb vásárlók 
részére

• a telepeken sikeres szakmai 
bemutatókat, vevőtalálkozókat 
szerveztünk az év során

• bevezettük a megújult a weboldalt, 
valamint újraterveztük a webshopunk 
weboldalát

• két katalógusunk – a felújítást és 
építkezést tervező magánszemélyeknek 
szóló Megoldások, valamint 
a kivitelezőket megcélzó 
Mesterkatalógus – továbbra is egész 
évben segítette munkánkat

• áprilisban látványos standdal és szakmai 
anyagokkal voltunk jelen Magyarország 
legkiemelkedőbb építőipari kiállításán, 
a Construmán

• állványhálóink Eger, Tamási, Miskolc 
és számos más város kiemelt építési 
beruházásain kerültek kihelyezésre

• idén kiemelt figyelmet fordítottunk 
a cég online megjelenéseire

• banner kampányokkal, óriásplakátokkal, 
helyi hirdetésekkel, rádiós szpotokkal 
erősítettük szezonális termékeink 
értékesítését, tevékenységeink nagy 
részében szállítóink is közreműködtek

• televíziós szpotunk az ország egyik 
legnézettebb műsorában, a „Sztárban 
Sztár” nevű műsorban kapott helyet

• az FTC Kézilabda szakosztály 
szponzorációs támogatásával 
üzenetünket eljuttattuk a sportot 
kedvelő közönség számára is

• megkezdtük az új ST line termékeink 
bevezetésének munkálatait (többek 
között: oxidbitumenes vízszigetelő 
lemez, beltéri falfesték, mészfesték)

• augusztusban budapesti és budaörsi 
áruházunkban csempe heteket 
szerveztünk, amelyre kiemelt marketing 
tevékenységgel és akciókkal hívtuk fel az 
érdeklődő közönség figyelmét

• a burkolati termékek bemutatására 
kiemelt figyelmet fordítva megkezdtük 
a kereskedések bemutató termékeinek 
felfrissítését

Folytatás a 8. oldalon >>
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ST família 
2018 első negyedévében 
jelentős jubileumok 
alkalmával köszönthetjük 
alábbi kedves kollégáinkat: 
Antal Honorka | STAVMAT Építőanyag 
Kereskedelmi Zrt.
Bočák Miroslav | IN VEST, s.r.o.
Bodai Emőke Mária | STAVMAT Építőanyag 
Kereskedelmi Zrt. 

Friedszám Balázs | STAVMAT Építőanyag 
Kereskedelmi Zrt. 
Gála Jozef, Ing. | IN VEST, s.r.o.
Godány Zsolt | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Godočík Dušan | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Györgyövics Andrea | STAVMAT Építőanyag 
Kereskedelmi Zrt. 
Habdák Igor | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Hanko Igor | CITY STONE DESIGN, s.r.o.
Herencsár Ernest | IN VEST, s.r.o.
Kalauz Tamás | STAVMAT Építőanyag 
Kereskedelmi Zrt.
Kiss Gejza | IN VEST, s.r.o.

Lázár Csaba | STAVMAT Építőanyag 
Kereskedelmi Zrt.
Mackovič Jaroslav | IN VEST, s.r.o.
Margušová Katarína | CITY STONE DESIGN,
s.r.o.
Obdržálek Vladislav | STAVMAT STAVEBNINY,
a.s.
Petrová Lucia | IN VEST, s.r.o.
Rekl Marek | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Suchár Vladimír | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Spörerová Veronika | STAVMAT STAVEBNINY,
s.r.o.
Százová Žaneta | IN VEST, s.r.o.
Šupica Rastislav | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.

Török Attila | STAVMAT Építőanyag 
Kereskedelmi Zrt.
Vondrus Josef | STAVMAT STAVEBNINY, a.s.
Vörös Csaba | STAVMAT Építőanyag 
Kereskedelmi Zrt.

Jó egészséget kívánunk 
számukra, sok-sok örömteli 
pillanatot családjuk körében, 
valamint számos személyes  
és szakmai sikert a jövőben! 

Ez a tény is hozzájárult ahhoz, hogy a II. 
Világháború végén nem semmisült meg 
teljesen. A visszavonuló németeknek 
nem volt idejük arra, hogy részletesen 
tanulmányozzák a szerkezetét, 
függőhídként aknázták alá, azonban 
a felrobbantott szerkezetek csak a középső 
mezőt pusztították el, így a rekonstrukciója 
nem volt annyira igényes. 

Egy további kivételes épület, amelyet 
ő tervezett, az első forgóhíd volt 
a kontinentális Európában, Rijeka 
városában, a mai Horvátország területén 
(az első forgóhidat a világon 1876-ban, 
Angliában építették). A konstrukció 
elfordításával lehetővé vált a hajók 
számára a kikötőbe történő beúszás.
Még akkor is, ha Feketeházy számos 

hídja ma már csak múlt, számos 
nagyszabású műve a mai napig 
közlekedésre szolgál és a világ 
különböző tájairól érkező turisták 
csodálják meg. A legtöbb hétköznapi 
ember azonban még csak nem is 
sejti, ki áll ezen alkotások mögött, 
a szlovákok túlnyomó többsége nem is 
tudja, hogy egy ilyen kivételes ember 

egyszer Szlovákiában élt és alkotott. Ez 
már csak azonban a hídépítő mesterek 
végzete, akik a vállalatnak hagyják 
a lelkük egy részét, ők maguk azonban 
ismeretlenek maradnak, annak ellenére, 
hogy műveik emberek ezreit szolgálják, 
nap mint nap. 

A korábbi közúti híd Szegeden, amelyet Feketeházy tervezett és G. Eiffel vállalata épített fel.

Emléktábla Vágsellye városában, amely Feketeházy otthona volt, illetve Feketeházy szobra 
Szegeden. 

A számos díszes részlet e nagyszabású mű elválaszthatatlan részét képezi. 

A budapesti Szabadság-híd.

A rijekai forgóhíd, amely 1888-ban épült.

A 7. oldal folytatása <<


