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KÖSZÖNTŐ

Kedves Olvasó!
 
Sikeres évet tudhatunk magunk mögött. Mára a Királyegyházi Cement-
gyár a világ két legnagyobb építőanyag-ipari vállalat, a Lafarge és a Hol-
cim egyesülésével létrejött globális cégcsoport, a LafargeHolcim égisze 
alá tartozik, új távlatokat nyitva ezzel a LAFARGE Cement Magyarország 
Kft. számára. 

Ahogy eddig is, évről évre komoly lépéseket teszünk termékeink magas 
minőségének, partnereink kifogástalan kiszolgálásának megőrzéséért, 
további fejlesztéséért. Ennek érdekében elvégeztük minőség- és kör-
nyezetirányítási rendszereink ISO 9001 és 14001 szabvány szerinti ta-
núsítását. Megkezdtük az „Európai Üzleti Mo dell” (EBM) bevezetését, 
amelynek elemei partnereink részére is kézzelfogható előnyöket hoznak 
az idei évben. Ezek garantálják, hogy a Királyegyházi Cementgyár eddigi 
magas kiszolgálási színvonalát tovább emeljük a hazai piacon is. 

És végül, de nem utolsó sorban: a számunkra oly fontos Egészség- és 
Munkavédelem területén újabb mérföldkövet tudhatunk magun kénak: 
a közelmúltban megünnepelhettük az 1500. munkaidő kie sést nem 
okozó balesetmentes napot is. Ez azt jelenti, hogy gyárunk indulása óta 
– hála a szigorú munkavédelmi előírásoknak, tréningeknek – egyet len 
balesettel sem kellett számolnunk. Ezúton is köszönjük munkavállalóink-
nak, ügyfeleinknek és beszállítóinknak egyaránt, hogy kiemelten figyel-
nek a biztonságos munkavégzésre. 
 
Eredményes betonozási szezont, és balesetmentes munkát kívánunk!

Üdvözlettel,

LAFARGE Cement Magyarország Kft.
vezetősége
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A LAFARGEHOLCIM CSOPORT

Történet
A LafargeHolcim két egyenlő fél, a LAFARGE  
és a Holcim egyesülésével született 2015-ben. 
Több, mint 180 év együttes szakmai tapaszta-
latát ötvözve, egyesített Csoportunk célja, hogy 
új fejezetet nyitva az építőanyag iparban, az él-
vonalbeli technológiák és innováció révén meg-
válaszolja a XXI. század kihívásait.

MINDENHOL  
HELYBEN  
VAGYUNK 

• Vezető pozíció a világ minden táján, 
különösen a fejlődő országokban

FENNTARTHATÓSÁG

• Innovatív, fenntartható cement- és  
betontermékek, adalékanyagok az  
épületek energiafelhasználásának  
csökkentéséért

• Hosszú távú megoldások a szén-dioxid 
kibocsátás csökkentéséért  

INNOVÁCIÓ

• Ügyfeleink számára személyre  
szabott, költséghatékony, fenntartható, 
megbízható megoldások

• Termékek, szolgáltatások és speciális 
ajánlatok legszélesebb skálája 

• Az iparág legnagyobb kutató és  
fejlesztő központja  
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GLOBÁLIS ERŐ  
ÉS EGYEDÜLÁLLÓ  
ÜZLETI MODELL

• Új, kevésbé tőkeigényes befektetési szemlélet

• A legjobb gyakorlatok megosztása  
cementgyáraink között

• Szinergiák kiaknázása a beszerzések  
terén és a másodlagos tüzelőanyag  
felhasználásban

EMBEREK

• Az ágazat legjobb szakemberei minden 
területen: gyártás, irányítás, támogató 
funkciók, stb.

• Biztonságos, egészséges, támogató  
és nyitott, elfogadó munkahely 

• Erős értékek: integritás, kiválóság,  
bizalom és innováció

EGÉSZSÉG- ÉS  
MUNKAVÉDELEM

• A teljes balesetmentesség elérése

Számokban

90 ország

115 000 munkavállaló 386,5 millió tonna telepített 
kapacitás világszinten

Több mint…

készbeton üzem
adalékanyag előállító üzem
cementgyár
őrlőüzem

32,6 milliárd CHF 
(27 milliárd EUR) 
nettó forgalom

1600
600
180

70
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MÉRFÖLDKÖVEK

2015. február 2.

A Királyegyházi Cementgyár öm-
lesztett cementet szállító vasúti sze-
relvényei után, február elején meg-
érkeztek az első zsákos cementtel 
megrakott vagonok is Debrecenbe.

Az elmúlt év legfontosabb eseményei
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2015. április 27-29.

A Királyegyházi Cementgyárban tar-
tották a LAFARGE Regionális Ipa-
ri Ökológiai Találkozóját, melyen a 
Csoport ipari ökológiával foglalkozó, 
európai szakemberei vettek részt.

2015. június 8.

A LAFARGE Királyegyházi Cement-
gyárában tesztüzemet indítottak új 
generációs, amerikai fejlesztésű, víz 
helyett szén-dioxid hatására szilár-
duló cementfajta kísérleti gyártására.

2015. április 23.

Királyegyháza és Szentlőrinc önkor-
mányzataival együttműködve ala-
kított ki biciklis pihenőt a LAFARGE 
Cement Magyarország Kft., a tavaly 
szeptemberben átadott, Királyegy-
háza-Szentlőrinc kerékpárút mellett.

2015. július 15.

Hosszú előkészületek után egyesült a 
francia székhelyű LAFARGE és a sváj-
ci Holcim. A LafargeHolcim névre ke-
resztelt cementipari nagyvállalat első 
hivatalos napja 2015. július 15. volt, 
melyet a Királyegyházi Cementgyár-
ban is megünnepeltek.

Az elmúlt év legfontosabb eseményei
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MÉRFÖLDKÖVEK

2015. augusztus 6-7.

A LAFARGE Cement Magyarország 
Kft. ISO 9001 és 14001 minőség- és 
környezetirányítási rendszereinek au-
gusztusi  auditját követően sor került 
a rendszerek tanúsítására. 

2015. szeptember 7.

Házi focibajnoksággal ünnepelte 
a Királyegyházi Cementgyár fenn-
állásának 1500. munkaidő kiesést 
nem okozó balesetmentes napját.

2015. szeptember 

A LAFARGE minőségellenőrzési 
modelljének megfelelően a beszál-
lításra kerülő anyagok, gyártásközi 
termékek, végtermékek, és tü-
zelőanyagok minőségellenőrzését 
végző laboránsok tréningen vettek 
részt, melynek célja a Tanúsított 
Gyártásközi Laboráns (QCSO) mi-
nősítés megszerzése volt.

2015. szeptember 18.

Szentlőrinc és Királyegyháza tele-
pülések önkormányzatai, valamint 
a LAFARGE Cement Magyarország 
Kft. szeptember 18-án, hagyomány-
teremtő szándékkal rendezte meg az 
„Együtt Gyermekeinkért” - I. Szent-
lőrinc-Királyegyháza Jótékonysági 
Futóversenyt.

A futóversennyel párhuzamosan tar-
tották a Királyegyházi Cementgyár 
hagyományos őszi Nyílt Napját. Közel 
100 érdeklődő látogatta meg a gyá-
rat, és ismerkedett meg a cement-
gyártás folyamatával.
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2015. november 19-20.

Kétnapos programmal várták a Király- 
egyházi Cementgyár kiemelt part-
nereit Pécsett, ahol szakmai eszme-
csere és aktív kikapcsolódás mellett 
a Szentágothai János Kutatóközpont  
megtekintésére is sor került.

2015. november 30. - december 12. 

A LafargeHolcim is részt vett a 21. 
Klímakonferencián (COP21), s közre- 
működik a 2030-ig teljesítendő klíma- 
stratégia megalkotásában, melynek 
célja az éghajlatváltozás megállítása. 

2015. november 25. 

A Tudás-Park projekt keretén belül írt 
alá együttműködési megállapodást a 
Pécsi Tudományegyetem, a Pécs-Ba-
ranyai Kereskedelmi és Iparkamara, a 
Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt., 
és 25 baranyai cég, köztük a LAFAR-
GE Cement Magyarország Kft., akik 
az összefogás keretében a tudomá-
nyos kutatási eredmények hasznosí-
tása terén törekszenek együttműkö-
désre.

2015. október végéig az egy éven át 
zajló TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0241 
humánerőforrás fejlesztési  program 
keretében több mint száz munka-
vállaló, összesen 130 képzési helyen 
vett részt különböző tanfolyamokon.

2015. október

Királyegyházán is megkezdődött a 
felkészülés az Európai Üzleti Modell 
(EBM) bevezetésére. 2015. október- 
decemberben nemzetközi műhely-
munka folyt, ahol számos szakértő 
és kulcsfelhasználó bevonásával 
megtörtént az alapvető üzleti para-
méterek meghatározása.
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MINDENNAPJAINK

A Királyegyházi Cementgyár mindennapjai képekben

> 2015. április 2.  

A Pécs-Baranyai  
Kereskedelmi és Iparkamara 

kihelyezett ülést tartott  
a Királyegyházi  

Cementgyárban. 

< 2015. május 21.  

A Magyar-Francia Keres-
kedelmi és Iparkamara 
közreműködésével életre 
hívott Környezet Charta 
Kecskeméten rendezett kon-
ferenciáján Krutek Norbert, 
a Királyegyházi Cementgyár 
Ipari ökológia vezetője is 
előadást tartott.

> 2015. március-május  
Partnertalálkozók  

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. 
regionális ügyféltalálkozói keretében 

a Bükkösdi Bányát ismerhették meg a 
vállalat partnerei.

< 2015. május

Az elmúlt évben is  
megrendezésre került  
a Királyegyházi Cementgyár 
Egészség- és Munkavédelmi 
Hónapja, amely specifikus 
programokkal hívta fel  
a figyelmet Egészség- és  
Munkavédelem fontosságára.

> 2015. június 5.  
Nyílt nap a  

Bükkösdi Bányában 

A környékbeli települések iskolás 
csoportjai, lakosai, és a bükkösdi 

önkormányzat képviselő testületének 
tagjai ismerhették meg a cég bányai 

tevékenységét.

> 2015. június 19.   
Betonkenu kupa  

a Lágymányosi-öbölben

Az első helyet a LAFARGE 
Cement Magyarország Kft. által 
idén is támogatott, végig remek 

teljesítményt nyújtó, Széchenyi 
István Egyetem SZENAVIS-P nevű 

csapata szerezte meg.

< 2015. július 24.  
Betonba öntött  
hangjegyek

Kihelyezték a LAFARGE Ce-
ment Magyarország Kft. által 
felajánlott cementből készült, 
az EUROPA CANTAT kórusfesz-
tivál alkalmából öntött hang-
jegy alakú pihenőket Pécsett.

< 2015. augusztus 10-17.  
Beton workshop  
a Sziget Fesztiválon

A Sziget Fesztivál keretében, a 
tavaly sikeresen útjára indított 
BETON-workshop továbbfej-
lesztett formában mutatta be 
a beton sokszínű alkalmazha-
tóságát.
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A Királyegyházi Cementgyár mindennapjai képekben

< 2015. augusztus 13. 
Európai Erdészeti Tájfutó 
Bajnokság (EFOL) 

Orfűn zajlott a 22. Európai 
Erdészeti Tájfutó Bajnokság, 
melyhez a normáltáv ver-
senyszám dobogós verseny-
zőinek díját a LafargeHolcim 
biztosította.

> 2015. szeptember 11.   
Beton arcai 2.0 a pécsi  

Nick udvarban

A második alkalommal megrendezett 
kiállítás a beton felhasználhatóságá-
nak sokszínűségét művészi alkotáso-

kon keresztül mutatta be.

> 2015. szeptember 12.  
Szentlőrinci Lobbi Parti

Idén is jelentős érdeklődés kísérte a helyi 
közösségek és vállalkozások számára 
kiemelkedő jelentőségű találkozót.

< 2015. szeptember 29.  
Átadták Bicsérd  
felújított köztereit

A LAFARGE Cement Ma-
gyarország Kft. és a Leier 
Hungária Kft. támogatásá-
val adták át Bicsérden  
a felújított közösségi tereket 
a hagyományos Szent  
Mihály napi ünnepségen. 

< 2015. szeptember 30.  
Beton Fesztivál Budapesten

A MABESZ és a CeMBeton betonnép-
szerűsítő munkacsoportjának tagjaként 
a LAFARGE Cement Magyarország Kft. 
is részt vett az első Beton Fesztiválon a 
budapesti Bakelit Multi Art Centerben.

> 2015. október 7.   
LAFARGE a megváltozott  

munkaképességűekért

A LAFARGE Cement Magyarország 
Kft. is részt vett a Pécsi Tudásköz-

pontban megrendezett megváltozott 
munkaképességűek visszailleszkedését 

támogató TÁMOP 1.1.1 állásbörzén.

> 2015. október 16-11.  
A Média Építészeti Díja  

nyilvános szavazása

A LafargeHolcim a közönség által legjobbnak ítélt 
épületnek járó díjat adta át a Galyatető kilátó  

tervezőinek (Kovács Csaba és Vass-Eysen Áron).

>

>



EGYÜTT A KÖZÖSSÉGEKÉRT

május 30. – A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
gyerekcsoportját fogadta a LAFARGE  
hagyományos Sportnapján, ahol a szabadidős és 
egyben közösségépítő programok koordinálásá-
ban a Királyegyházi Cementgyár dolgozói vállaltak 
önkéntes szerepet.

június 7. és december 20. – A LAFARGE  
önkéntesei a Szigetvári Buborék Úszóiskola  
gyerekeknek rendezett úszóversenyein  
segédkeztek.

június 13. és 20. – Előkészítő munkák és  
kézműves foglalkozások a tarcsapusztai és  
a királyegyházi falunapon.

június 20. és augusztus 8. – A LafargeHolcim 
munkatársai  önkéntes program keretében vidám 
figurákat festettek a falakra a pécsi  
Gyermekklinika Nyár utcai kórtermeiben.

szeptember 18. – Az „Együtt Gyermekeinkért” 
I. Szentlőrinc - Királyegyháza Jótékonysági  
Futóverseny szervezésében és lebonyolításában  
a Királyegyházi Cementgyár önkéntesei is  
segédkeztek, csaknem 100 órával gyarapítva  
az önkéntes munkaórák számát.

október 20. – Szélcsengők készültek a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat adventi vásárához.

december 12. – Jótékonysági főzéssel és ételosz-
tással járultak hozzá a LafargeHolcim önkéntesei 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat pécsi nappali 
melegedőjének tevékenységéhez.

december 18. – A Baptista Szeretetszolgálat 
„Mennyi szeretet fér egy cipősdobozba?”  
kezdeményezése keretében a LafargeHolcim  
idén is közel 40 ajándékcsomagot készített  
rászoruló gyerekeknek.

Az önkéntes program célja, hogy átmeneti pozitív hatások helyett a helyi 
kezdeményezések ösztönzőjeként a közösség fenntartható, folyamatosan 
megvalósuló önkéntes tevékenységét is létrehozza, vagy ha már létezik, 
erőteljesen támogassa.

a Királyegyházi Cementgyárban

Önkéntes Munkacsoport  
megalakulása

Az önkéntes órák  
munkaidőkeret terhére 
történő elszámolásának 
lehetősége

2015
címszavakban

önkéntes
munkával töltött

ÓRA

887,5

projekt
megvalósult

72
munkavállaló

önkéntes

szervezet
támogatott

20
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A Királyegyházi Cementgyár őszi Nyílt Napjával egybekötve, 2015. 
szeptember 18-án szervezte meg az „Együtt Gyermekeinkért”  
I. Szentlőrinc-Királyegyháza Jótékonysági Futóversenyt a Szentlőrinci 
és a Királyegyházi Önkormányzat, valamint a LAFARGE Cement Ma-
gyarország Kft. A futóverseny nevezési díjaiból befolyt összeget a 
szervezők a helyi iskolák sporteszközeinek fejlesztésére, vásárlására 
fordították.

PILLANATKÉPEK:

„Együtt Gyermekeinkért” 
I. Szentlorinc-Királyegyháza 
Jótékonysági Futóverseny

„A célunk az volt, hogy  
aktív részvétellel hívjuk fel  
a családok figyelmét az 
egészséges életmódra, és 
ezzel ne csak jelképesen,  
hanem anyagilag is  
támogassuk lehetősége-
iket.”  

Koltai Péter,  
Szentlőrinc  
polgármestere

„A futóverseny ismét egy  
jó példa Királyegyháza,  
Szentlőrinc és a Királyegy-
házi Cementgyár kiváló  
együttműködésére  
egy jó ügy érdekében.” 

Grim Ferenc,  
Királyegyháza  
polgármestere

„Minden alkalmat kere-
sünk a helyi közösségekkel 
való közös értékterem-
tésre, és a futóverseny 
jó lehetőség volt arra, 
hogy közösen hívjuk fel a 
figyelmet az egészséges 
életmód fontosságára.” 

Zadravecz Zsófia,  
a LAFARGE Cement  
Magyarország Kft.  
Marketing kommunikációs 
vezetője

30

partner

közel

támogató

közel

nevező
250

összesen

km14

közel

látogató 
a cementgyárban

100

önkéntes
munkaóra

100
csaknem

díjazott 
résztvevő
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EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELEM

Az Egészség- és Munkavédelem a LafargeHolcim 
Csoporton belül átfogó értéket képvisel és a Király-
egyházi Cementgyár felelőssége, hogy Közép-Euró-
pa Kelet eredményeihez hozzájáruljon, valamint erre 
irányuló ambícióit sikeresen véghezvigye.

A LafargeHolcim által összeállított új 
Egészség- és Munkavédelmi Szabá-
lyok mindannyiunkra nézve kötelező 
érvényűek. 

Ezeket a szabályokat közös Lafarge-
Holcim munkacsoport alkotta meg, 
amelyben egyaránt részt vettek az 
üzemeltetés (pl. gyárigazgatók), vala-
mint az Egészség- és Munkavédelem 
szakértői, akik földrajzilag változatos 
tapasztalatokkal rendelkeznek.

Ezen szabályok betartása a foglalkoz-
tatás feltételét képezi. Biztosítják to-
vábbá az egységet és a közös alapot, 
hogy felépíthessünk egy csoportszintű 
Egészség- és Munkavédelmi kultúrát.
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Minden feladat elkezdése előtt  
felmérem és igyekszem csökkenteni  
a fennálló kockázatokat.

Kizárólag olyan feladatokat  
végzek el, amelyhez jogosultsággal  
rendelkezem.

Soha nem terhelem túl és nem  
használom rendeltetéstől eltérően  
az Egészség- és Munkavédelmi  
eszközöket, és mindig a szükséges  
egyéni védőeszközt használom.

Soha nem dolgozom alkohol  
vagy kábítószer befolyása alatt.

Minden balesetet vagy veszélyes  
helyzetet jelentek.

Az Egészség- és 
Munkavédelem  
5 új aranyszabálya

Munkaengedély megszerzése  
online kérdőív segítségével

A Királyegyházi Cementgyárban kiemel-
ten fontos a biztonság, ezért a rakodást 
csak munkavégzési engedéllyel rendelkező 
partnereink számára tes szük lehetővé. 
A www.lafarge.hu oldalon elérhető online 
kérdőív kitöl tésével partnereink megsze-
rezhetik a szükséges rakodási engedélyt 
egy éves időtartamra.

-



2016 | MAGYARORSZÁG | 15 

Az 1500. balesetmentes nap
2015. szeptember 5-én újabb mérföldkőhöz érkezett  
a Királyegyházi Cementgyár, ugyanis elérte működésének 
1500. munkaidő kiesést nem okozó, balesetmentes napját. 

A dolgozók Egészség- és Munkavé-
delem iránt elkötelezett és felelős-
ségteljes munkáját oklevéllel valamint 
ajándékutalvánnyal ismerte el a Ki-
rályegyházi Cementgyár, amelyet a 
vezetőség a szeptember 7-én tartott 
ünnepségen adott át. 

Az ünnepléséhez kapcsolódóan házi 
focibajnokságot is rendeztek a Szent-
lőrinci Sportpályán. A szoros küzde-
lemből Héhl László Termelésvezető 
csapata került ki győztesen. A mecs-
csekkel párhuzamosan közös bográ-
csozás zajlott, így igazi házias vacso-
rával zárult a délután. 

„Az Egészség- és  
Munkavédelem velem kezdődik” 

A Királyegyházi Cementgyár Egész-
ség- és Munkavédelemhez kö-
tődő év végi programjában a 
hétköznapi feladatok és az egész-
ség, illetve a biztonságos mun-
kavégzés kapcsolatát feldolgozó 
poszterek terveit várták a szervezők. 
A fődíjat Gugora Gergő nyerte „Ép 
testben ép lélek” című plakátjával. 
Rajta kívül még számos kollégát kü-
löndíjjal és értékes ajándékokkal ju-
talmaztak. 



INNOVATÍV, KÖRNYEZETKÍMÉLŐ MEGOLDÁSOK

Referenciaprojektek
Az elmúlt félévben zajlott a Pécsi Állatkert funkcióbővítő felújítása, a 
szegedi ELI-ALPS lézer kutatóközpont „A” épületének felépítése val-
amint Bicsérd község közterei is megkapták az új térkő burkolatukat. 
Mindhárom beruházás megvalósulásához innovatív, környezetkímélő 
és kreatív megoldásaival járult hozzá a Királyegyházi Cementgyár.

A PÉCSI ÁLLATKERT  
FUNKCIÓBŐVÍTŐ FELÚJÍTÁSA
A projekt eredményeképpen a korszerűtlen Pécsi 
Állatkert ökoturisztikai központtá és élményparkká 
alakulhat, így 2016-os nyitásakor Magyarország egyik 
legkorszerűbb és leglátványosabb zoo-ja lesz.

A magasépítészeti beruházás három összetevője:
1. Egy 1 000 négyzetméteres ökoturisztikai park és 
fogadóközpont létrehozása.
2. Az állatkert felújítása, a területének fél hektáros 
megnövelése és az akvárium-terrárium átköltöztetése  
a látogatóközpontba.
3. A Mecsextrém Park és a Remeterét között kerékpá-
rozásra alkalmas út kijelölése.

Az Állatkert felújításának legfontosabb elve a vízbá-
zis-védelem volt. A fő követelmény a kifutók építése 
során a mérsékelten agresszív kémiai környezet hatása-
inak figyelembe vétele a betonkeverék kialakításakor.

TOVÁBBI ADATOK 
Beruházó: Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.
Kivitelező: B Build & Trade Kft. és S és P 2004 Kft.
Felhasznált beton: Összesen közel 4 000 m3

Beton szállítója: F-BETON Kft.
A beton szilárdsági osztálya: C12/15-16/F1-től  
a C30/37-24 F2-ig minden minőségben
Felhasznált cement típusa: 
CEM II/A-S 42,5 R SZÜRKE RAPID 
CEM III/A 32,5 R-MSR PIROS RAPID
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A LÉZERFIZIKA BÖLCSŐJE SZEGEDEN –  
ELI-ALPS LÉZER KUTATÓKÖZPONT
A magyar tudomány elmúlt évtizedeinek legjelentősebb beruházása 
a szegedi ELI-ALPS, amelyben a fény és az anyag kölcsönhatásának 
időbeli dinamikáját vizsgálják majd.  

Az egyik fő követelmény az épület rezgésmentes kialakítása volt, így a 
maximális stabilitása érdekében több mint 800 cölöpöt fúrtak a talajba 
és betonoztak be. A „ház a házban” konstrukció alkalmazásával épül-
tek a speciális kutatási terek, ún. bunkerek, melyek 1 illetve 2 méter 
vastag vasbeton, sugárvédelmi falakkal rendelkeznek. A bunkerek 
alapterülete több mint 4 000 m2-t tesz ki, amelyhez óriási mennyiségű 
beton bedolgozására volt szükség. Az anyagmennyiségből adódó 
hőfejlődés okozta repedezések megelőzését alacsony hőfejlődésű, 
szulfátálló cement felhasználásával biztosították.

MEGÚJULTAK  
BICSÉRD KÖZTEREI
A Leier Hungária Kft. és a LAFARGE Cement Magyarország Kft. 
által 2013-ban életre hívott „Megújulnak Köztereink” pályázat 
egyik nyertese Bicsérd község volt. A pályázat célja a térkő bur-
kolatok népszerűsítése a hagyományos aszfalttal szemben.

A felújított területek átadására 2015. szeptember 29-én, a 
hagyományos Szent Mihály napi ünnepséggel egybekötve került 
sor Bicsérden. A pályázat keretén belül új burkolatot kaphatott 
az iskolával szemközti park, az önkormányzat udvara, a piactér 
környéke valamint a falu temploma előtti terület is. A megva-
lósítás során 700 m2-nyi térkövet használtak fel a községben, 
melyet a LAFARGE Cement Magyarország Kft és Leier Hungária 
Kft. közösen biztosított a település számára.

TOVÁBBI ADATOK 
Beruházó: ELI-HU Fejlesztés-szervező  
Nonprofit Közhasznú Kft.
Generálkivitelező: STRABAG-MML  
Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Kft. és 
Swietelsky Magyarország Kft.
Beépített alapterület: 6 642 m2

Építménymagasság: 20 m
Beton szállítója: Frissbeton Kft.
Beton szilárdsági osztálya: C30/37 C40/50
Felhasznált cementek:
CEM II/B-S 42,5 N 
CEM III/A 32,5 R-MSR
CEM III/B 32,5 N LH/SR
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CSAPATUNK

Az év dolgozói

A 6 munkacsoport és vezetőik

Az Élmény Nagykövet Munkacsoport 
célja olyan közös programok szer-
vezése, amelyekkel a munkavállalók 
elkötelezettsége növelhető a válla-
lat felé. A munkacsoport vezetője  
Mellár László.

A Folyamatok Optimalizálása Munka-
csoport Mikita István támogatásával 
az anyagáramlási és zárási folyamato-
kat vizsgálja, és a felmerülő problé-
mákra keres mindenki által elfogadott 
megoldást.

Héhl László Elismerés Munkacso-
portja a dolgozók véleménye alapján 
igyekszik olyan értékeket meghatá-
rozni, amelyek mentén a dolgozók 
elismertsége, valamint elégedettsége 
növelhető.

Rabecz Péter a Bejárási Rendszer 
Munkacsoport vezetője, melynek fel-
adata, hogy felmérje a munkaválla-
lók bejárási szokásait, és az utazások 
meglévő támogatási rendszere mellé 
újabb, kedvezményes lehetőségeket 
dolgozzon ki. 

A Kommunikációs Munkacsoport tö-
rekvése, hogy a vállalaton belüli kom-
munikációt dolgozói oldalról megkö-
zelítve javítsa, vezetője Kusmiczki 
Viktória.

A Coaching és Visszajelzés munka-
csoport elsődleges feladata, hogy 
a munkához kötődő visszajelzések 
minőségét és mennyiségét javítsa.  
A munkacsoport vezetője Borza 
Norbert.

A 2015. évben végzett példAmutAtó munkA  
elismeréseként megválAsztották A királyegyházi Cementgyár év dolgozóit 

Az önkéntes projektek alkalmával Hollósi 
Richárd nyújtotta a legszebb teljesítményt, 
118,5 órát önkénteskedett, így a legkiemel-
kedőbb önkéntes címet kapta. Példamutató 
vezetői magatartásáért Mellár László ka-
pott elismerést. Király Tamást a stratégiai 
célkitűzések megvalósításának érdekében ta-
núsított kiemelkedően pozitív hozzáállásáért 
emelték ki. A személyes fejlődésben nyújtott 
kiemelkedő eredményéért pedig Grim Ger-
gő, Ottó Áron és Szabó Péter is elismerés-
ben részesült.

Az Aon Hewitt nemzetközi cégcsoport támo-
gatásával megvalósult Legjobb Munkahely 
felmérés nyomán, a Királyegyházi Cement-
gyár 2015-ben 6 munkacsoportot hozott lét-
re, a munkakörülmények és a vállalati kultúra 
fejlesztése érdekében.
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FRISSEN 
BETONOZVA!

Minoségi magyar

cementek Királyegyházáról!
lafarge.hu

és PIROS RAPIDCLASSIC



CÍM TARTALOM RÉSZLET EGYÉB

LAFARGE Cement Magyarország Kft.
Székhely: 7953 Királyegyháza, 041/29 Hrsz. 

Postacím: Királyegyházi Cementgyár,  
7940 Szentlőrinc, Pf.: 54. 
Telefon: +36 73 500 900 

Fax: +36 73 500 958 
E-mail: cementhungary@lafargeholcim.com 

www.lafarge.hu


