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MÁJUSBAN ISMÉT FÓKUSZBAN AZ EGÉSZSÉG- ÉS 
MUNKAVÉDELEM 

 

Egészség- és Munkavédelmi Napokat rendeztek május 9-24. között a Királyegyházi 
Cementgyárban, amelyen ez alkalommal a Magyar Autóklub is közreműködött. 
 
A LafargeHolcim cégcsoport alapértékeinek megfelelően világszerte egész évben kiemelt 
figyelmet fordít munkavállalói és partnerei egészség- és munkavédelmi ismereteire, és az 
ehhez kapcsolódó megelőző tevékenységre. Ezt támogatva minden évben, tavasszal, külön 
kampány keretében több hetet szentelnek nemcsak az elméleti, hanem a gyakorlati készségek 
további elmélyítésére. 
 
„A LafargeHolcim cégcsoport célkitűzése, hogy elérje a „Zéró állapotot”, avagy a teljes 
balesetmentességet. Az idei évben megszervezett közel 20 programmal célunk, hogy az 
egészség- és munkavédelmi kultúrát egy magasabb szintre emeljük és továbbfejlesszük. Az 
idei programsorozat négy fő téma köré épül, amelyek lefedik egy biztonságos gyár mindennapi 
tevékenységének fő veszélyforrásait. Ezek a mobil, mozgó gépek és az ezek okozta helyszíni 
forgalom, a magasban végzett munka, a gyártósorok biztonságos leállításához kapcsolódó 
energia kizárás folyamata, és a magas kockázattal járó zárt térben végzett munka. Az egyes 
témák köré bemutatókat, versenyeket és gyakorlati tréningeket szerveztünk. Az egészség 
jegyében pedig napközi tornát és masszást is beiktattunk kollégáink napirendjébe.” – számolt 
be az idei évi programokról Hoffmann Tamás, Ügyvezető igazgató. 
 
A munkavédelmi napokhoz kapcsolódóan a Királyegyházi Cementgyár „Együtt a biztonságért” 
egész éves Logisztikai programsorozat májusi állomása is csatlakozik, amelyen a Magyar 
Autóklub is közreműködik. 
 
A LAFARGE Cement Magyarország Kft. logisztikai tevékenységének nagyobb része a közúti 
forgalomban történik, ezért is kiemelten fontos számára, hogy ne csak munkavállalóikat, hanem 
szállítmányozó partnereiket is képezzék. Az új ismeretek alkalmazásával, idővel készségszintre 
emelkedő tudás pedig elkerülhetővé teszi a közúti veszélyhelyzeteket, megelőzve a személyi 
sérülést, anyagi kár keletkezését. 
 
„A rendezvénysorozat záró napján a Magyar Autóklub munkatársainak bevonásával a defenzív 
vezetéselmélet és EcoDrive előadások után minden, az aznap a gyárba érkező sofőr is 
kipróbálhatta az alkoholos befolyásoltság következményeit a részegszemüveg használatával. E 
mellett átélhette a biztonsági öv szimulátor segítségével egy esetleges baleset körülményeit, 
illetve gyakorolhatta a biztonságos vezetéshez elengedhetetlen holttér figyelést is.” – tette 
hozzá Kocsis Mátyás, Logisztikai vezető. 

Magyarország 

Sajtóközlemény 

mailto:zsofia.zadravecz@lafargeholcim.com
mailto:judit.turbeki@lafargeholcim.com


 

 

 

 

 

 

 

 

OLDAL 2/2 

 

MÁJUSBAN ISMÉT FÓKUSZBAN AZ EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELEM  

  

A Magyar Autóklub közreműködésével megvalósult programról összefoglaló kisfilm is készült. 
 
 
MEGJEGYZÉS A SZERKESZTŐKNEK 

LAFARGE CEMENT MAGYARORSZÁG KFT. 

A LAFARGE 2011 júliusában kezdte meg tevékenységét Magyarországon és az építőipar számára az egyik 
meghatározó cementgyártójává vált egyedi megoldásaival. A ma már LafargeHolcim nevet viselő cégcsoport 
érdekeltségi körébe egy cementgyár tartozik Királyegyházán, amely 150 főt foglalkoztat. A LAFARGE Cement 
Magyarország Kft. célja partnerei és végfelhasználói igényeinek teljes körű kiszolgálása innovatív, kitűnő minőségű 
cementtermékekkel – mind ömlesztett, mind zsákos formában. A hatékony és fenntartható ipari folyamatok 
kialakítása során a vállalat kiemelt figyelmet fordít a környezet védelmére, a természeti erőforrások megőrzésére 
és a helyi közösségekkel való együttműködésre is. Példamutató szemléletéért 2013-ban CSR Hungary díjban 
részesült, 2014-ben pedig a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Környezetvédelmi díját érdemelte ki. 
Európa egyik legmodernebb cementgyáraként a Királyegyházi Cementgyár 2012-ben Építészeti Nívódíjat, 2017-
ben a FIABCI Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázatán ipari létesítmények kategóriában első díjat kapott. 
További információ elérhető a www.lafarge.hu oldalon. 
 

LAFARGEHOLCIM CSOPORT 

A LafargeHolcim világvezető az építőanyag-gyártásban és azon építőipari megoldások biztosításában, amelyek 
világszinten kiszolgálják a kőművesek, az építtetők, az építészek és a mérnökök igényeit. A Csoport cementet, 
adalékanyagokat és transzportbetont gyárt, melyeknek felhasználási köre a megfizethető lakhatást szolgáló 
projektektől a kisebb, helyi építkezéseken át egészen a technikai és az építészeti szempontból kihívást jelentő 
nagyobb infrastrukturális beruházásokig terjed. Az urbanizáció egyre nagyobb hatással van az emberekre és a 
bolygónkra, ezért a Csoport innovatív termékeket és építészeti megoldásokat biztosít egyértelműen elköteleződve 
a társadalmi és környezeti fenntarthatóság iránt. A minden egyes régióban vezető szereppel bíró LafargeHolcim 
hozzávetőlegesen 80 országban mintegy 80.000 munkavállalót foglalkoztat, és fejlődő, valamint fejlett piacokat 
kiegyensúlyozott arányban tartalmazó portfólióval rendelkezik. 
További információ a LafargeHolcim Csoportról: www.lafargeholcim.com  
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