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KÖSZÖNTŐ

Kedves Olvasó!
 
A Királyegyházi Cementgyár öt éves fennállásának egyik legnagyobb 
mérföldkövéhez közeledik: befejeződik az Európai Üzleti Modell (EBM) 
magyarországi bevezetése, amely egy új vállalatirányítási rendszer 
használatát is magában hordozza. A LAFARGE Cement Magyarország 
Kft. teljes irányítását átfogó, komoly tudásbázis alapú megoldások biz-
tosítják közép- és hosszú távon, amely biztosítja szolgáltatásaink még 
magasabb színvonalát.

Több munkavédelmi beruházást is megvalósítottunk. Már lifttel is elér-
hető a klinkersiló 40 méteres platformja, egy esetleges baleset esetén 
a mentés biztonsága is javult. Megújítottuk behajtási és rakodási en-
gedélyünk megszerzésének feltételeit, az ellenőrzések menetét, óvva 
külső partnereink testi épségét is.

Külön büszkeséggel tölt el bennünket, hogy gyárunk öt éves fennállá-
sának alkalmából a Pécsi Tudományegyetem képzőművész hallgatóival 
együtt dolgozhattunk beton emléktárgyaink elkészítésén. 

És egyik legfontosabb kora őszi hírünk: alkalmazkodva a minőségi 
megoldásokat előtérbe helyező lakossági igényekhez, az eddig csak 
ömlesztett kiszerelésben kapható SZÜRKE RAPID (CEM II/A-S 42,5 R) 
cementünk már zsákos formában is elérhető. Ez a prémium termék 
kifejezetten alkalmas nagy szilárdságú betonok készítéséhez, legyen 
szó járdák, lépcsők, oszlopok, vakolatok készítéséről, beton aljzatok 
javításáról. Alacsony hőfejlődése révén kiválóan alkalmas nagyobb lát-
szóbeton felületek kialakítására is. Ezek kivitelezéséhez segítségként 
keresse betonozási tanácsadó füzetünket építőanyag kereskedőjénél, 
vagy töltse le holnapunkról, a www.lafarge.hu címen! 

Kiszáradás- és balesetmentes őszi betonozást kívánunk!

A LAFARGE Cement Magyarország
vezetősége
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A LAFARGEHOLCIM CSOPORT

A LafargeHolcim Csoport  
elkötelezett a fenntarthatóság mellett

A LafargeHolcim a cementipar élén  
áll alacsony kibocsátási értékeivel

A LafargeHolcim Csoport „The 2030 Plan” (A 
2030-as Terv) elnevezéssel közzétette Fenntart-
hatósági Stratégiáját. Egy olyan víziót fogalma-
zott meg, amely szerint a jövő építőipara inno-
vatív szemléletmóddal rendelkezik, a környezetre 
nézve semleges, és használt alapanyagaival a kör-
körös gazdaság megvalósítását éri el. Tisztelettel 
fordul a természet és a vízbázisok felé, ezáltal a 
közösségek életminőségének javulását szolgálja. 
A 2030-as Terv konkrétan megfogalmazza azo-
kat a lépéseket, melyekkel a LafargeHolcim Cso-
port ebbe az irányba haladhat. Az iparágon belül 
úttörőként kíván élen járni a jó gyakorlatok minél 
szélesebb körben történő bevezetésével és meg-
osztásával. 

A LafargeHolcim Csoport 2030-ig szóló fenn-
tarthatósági stratégiájában négy kiemelt terü-
let szerepel: a klímavédelem, a víz és természet 
megóvása, a körkörös gazdaság, valamint az 
emberek és a helyi közösségek. A csoport törek-
véseihez csatlakozva a Királyegyházi Cementgyár 

is beillesztette stratégiai célkitűzéseibe a négy fő 
pillért és megfogalmazta fenntarthatósági céljait 
a 2016-os évre. A klímavédelemhez kapcsolódó 
célkitűzése a gyártott cement tonnánkénti szén-
dioxid kibocsátásának 25%-kal történő csökken-
tése az 1990-es évek szintjéhez képest. A víz és 
a környezet megóvásáért a LAFARGE Cement 
Magyarország Kft. biodiverzitási cselekvési tervet 
alakít ki Bükkösdi Bányájára vonatkozóan. A kör-
körös gazdaság építése szempontjából fontos cél, 
hogy 2015-höz képest az alternatív tüzelőanya-
gok használatát 3%-kal növeljék. Az emberek 
és a helyi közösségek érdekében teljes baleset-
mentesség melletti működést célzott meg, vala-
mint önkéntességi programja keretében évi 600 
munkaórával kívánja támogatni a helyi közösségi 
kezdeményezések megvalósítását.

A Carbon Disclosure Project (CDP) nemzetközi 
szervezete június 9-én adta ki első cementipari 
jelentését, melyben a 12 vizsgált vállalat közül a 
LafargeHolcimot választotta a szektor vezetőjé-
nek.

A befektető központú jelentés az egyik legis-
mertebb fenntarthatósági értékelés, amely a 
befektetők számára átfogó képet nyújt az ég-
hajlati és a vízgazdálkodási adatokról. A beszá-
moló szerint a LafargeHolcim volt az egyetlen 
olyan vállalat, mely A és B minősítést kapott va-
lamennyi kiemelt értékelési területen, köztük a 
kibocsátási értékekre, amely a felmérés legfon-
tosabb pontja.

A jelentés szerint a LafargeHolcim kiemelkedő 
mutatói az átfogó szemléletnek, a jól működő 
üzletmenetnek és az előremutató menedzs-
mentnek köszönhetőek. Ezek az eredmények 
igazolják az olyan erőfeszítések hatékonyságát, 

mint az alternatív tüzelőanyagok használata. 
Megerősítik, hogy a LafargeHolcim alacsony 
szén-dioxid kibocsátás stratégiája vezető abban 
az iparágban, amelyben a fenntarthatóságra irá-
nyuló gyakorlatok fejlesztésére továbbra is nagy 
szükség van. Ennek  érdekében a LafargeHolcim 
arra törekszik, hogy termékeit és szolgáltatásait 
még tovább fejlessze, valamint a 2030-as terv-
ben kitűzött céljait véghezvigye.

A Carbon Disclosure Project (CDP) nemzetközi 
szervezet kezdeményezésének célja, hogy for-
málja a gazdasági szereplők működését a klíma-
változás mérséklése és a természeti erőforrások 
védelme érdekében. Arra ösztönzi a vállalatokat, 
hogy tegyék közzé a környezetre gyakorolt hatá-
sukkal kapcsolatos adataikat, ezzel információt 
szolgáltassanak a döntéshozók számára, lehető-
vé téve a piaci magatartás változtatására irányu-
ló törekvések megvalósítását. 
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LAFARGEHOLCIM DÍJ

A LafargeHolcim Alapítvány  
a fenntartható építészet élén

Az alapítvány kulcsszereplője a fenntartható 
építészet világszintű fejlesztésének, és keres-
kedelmi érdekektől függetlenül regionális, 
nemzetközi és globális szinten is támogatja 
azt.

Mindemellett a LafargeHolcim Alapítvány 
szervezi a világ legjelentősebb építészeti terv- 
pályázatát a fenntarthatóság témakörében.  
A LafargeHolcim Díj olyan jövőorientált, in-
novatív projektek versenye, amelyek a min-
denkori konvenciókon túllépve, a következő 
generáció számára is fenntartható építészeti 
megoldásokat nyújtanak.

A 2 millió dollár összdíjazású versenyben há-
romévente mérettetnek meg az innovatív pro-
jektek, a jövőorientált, következő generációs 
koncepciók. A pályázat célja az, hogy báto-
rítsa az építészeket, tervezőket, mérnököket 
és projektgazdákat arra, hogy munkáik során 
szárnyalják túl azt a törekvést, hogy egyen-
súlyt teremtsenek a környezeti teljesítmény, 
a társadalmi felelősségvállalás és a gazdasági 
növekedés között. A versenyre olyan projek-
tek jogosultak nevezni, amelyek az építészet, 
a magas- és mélyépítés, a táj- és városterve-
zés, az építési technológiák, alapanyagok, 
vagy termékek területével foglalkoznak.

Kétlépcsős nemzetközi verseny
A verseny elbírálása két szakaszban történik. 
Regionális szinten a legjobb projekteket és 
beadványokat a világ 5 régiójában keresik: 
Európában, Észak-Amerikában, Dél-Ameri-
kában, Közép-Kelet Afrikában és Ázsiában. 
Globális szinten az a 15 projekt, amely az öt 
régió bármelyikében arany, ezüst vagy bronz- 
érmet szerzett, automatikusan továbbjut  
a LafargeHolcim Díj világdöntőjébe. A be-
érkező pályázatokat független zsűri értékeli 
regionális szinten, egy további pedig globális 
szinten a döntőbe jutottakat. A zsűri tagjai  
a tudomány, az üzleti élet vagy a társadalom 
nagyra becsült tagjai.

A 4. nemzetközi verseny 152 országban, több 
mint 6000 résztvevővel zajlott, amelyek közül 
regionális szinten 62 projektet díjaztak vala-
milyen formában. 2015-ben a Globális Arany, 
Ezüst és Bronz díjakat Kolumbia, Sri Lanka és 
az Egyesült Államok nyerte. A LafargeHolcim 
Díj idei, 5. versenyét 2016 júliusában nyitot-
ták meg a résztvevők számára és 2017 márci-
usában zárják.

A LafargeHolcim Alapítvány világszintű kulcsszereplője a fenntartható építészet 
támogatásának és fejlesztésének. Olyan innovatív építészeti projekteket támogat, 
melyek fenntartható megoldást jelentenek az építészet és az építőipar napjainkban 
felmerülő kihívásaira technológiai, környezetvédelmi, társadalmi-gazdasági, valamint 
kulturális vonatkozásban - helyi, regionális és globális szinten egyaránt.
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INTERJÚ

Milyen új célok jelentek meg  
a Királyegyházi Cementgyárnál, 

amelyek szükségessé tették az 
új üzleti modell és vállalatirá-
nyítási rendszer bevezetését?

2015. július 15-én a két világve-
zető építőanyag-ipari vállalat, 
a LAFARGE és a Holcim egye-
sülésével létrejött a Lafarge- 
Holcim Csoport. Az „Európai 
Üzleti Modell” (European Busi-

ness Modell) a két vállalat tu-
dásbázisának ötvözésére építve 

tartalmazza azokat az eszközöket, 
mellyel hosszútávon biztosítható 

az eredményesebb, fenntarthatóbb 
és ügyfélközpontú működés. A korábbi-

akhoz képest több ponton is csatlakozunk  
a nemzetközi cégcsoporthoz, és nem utolsó szem-

pont, hogy az eddig különálló alrendszereket egy 
rendszerré fűztük össze, ezzel sok, eddig manu-
álisan működtetett funkciót automatizáltunk. A 
LAFARGE Cement Magyarország Kft. július 1-jétől 
kezdve használja élesben az új vállalatirányítási és 
kapcsolódó rendszereit. Ezzel mi is csatlakoztunk  
a legmodernebb, 21. századi folyamatmenedzs-
ment megoldásokhoz.
 

Miben áll egy vállalatirányítási rendszer beve-
zetése?

A Királyegyházi Cementgyár működése jól szervezett 
munkafolyamatokat igényel a nyersanyag megérke-
zésétől a számlázásig. Ebben segítenek a korszerű 
informatikai rendszerek. Ezeknek az alapoktól való 
újragondolását, bevezetését csaknem egy éves előké-
szítő munka előzte meg, amelynek köszönhetően a 
korábbi irányítási eszközöket egy SAP alapú, integrált 
vállalatirányítási rendszerbe építették, amely néhány 
kivételtől eltekintve az összes szoftver lecserélését is 
jelenti egyben. Ez alapjaiban alakította át az elmúlt 
öt évben megszokott folyamatokat, a változás a cég 
minden tevékenységét érinti a termeléstől az ügyfe-
lek kiszolgálásáig.

Kiemelné az Ön szerint legfontosabb területeket?

Az új rendszercsomag egyik hozadéka, hogy lehető-
ség nyílik a termékek online felületen való megren-
delésére is, így a beérkező igényeket az új rendszer 
automatikusan továbbítja a fuvarozók felé, az úton 
lévő fuvarokat pedig online nyomon lehet követni. 
A legnagyobb változás azonban a termelésben tör-
tént: korábban a tervezést és a gyártást nem követte 
le napi szinten a vállalatirányítási rendszer, mostantól 
viszont minden az EBM-ben fut össze, ezzel is javítva 
a hatékonyságot.

Jelképesen is befejeződött a LAFARGE és a Holcim múlt évi egyesülése Királyegyházán. 
A LAFARGE Cement Magyarország Kft. július óta egy ún. Európai Üzleti Modell (EBM) 
szerint működik, amely magában foglal egy SAP alapú vállalatirányítási rendszert is. 
A modell és a kapcsolódó informatikai rendszerek fokozzák a hatékonyságot, és több 
kapcsolódási pontot biztosítanak a nemzetközi cégcsoporthoz. A bevezetésért felelős 
Ellátási lánc vezető, Kocsis Mátyás szerint ezzel Királyegyháza is csatlakozott a 21.  
századi modern folyamatmenedzsment megoldásokhoz. 

Új üzleti modellt, korszeru vállalatirányítási  
rendszert vezettek be Királyegyházán



2016 | MAGYARORSZÁG | 7 

Új üzleti modellt, korszeru vállalatirányítási  
rendszert vezettek be Királyegyházán

Milyen kihívásokat rejt egy ekkora átalakítás?

A legnagyobb figyelmet az informatikai megoldások 
követelik, számos korábbi alrendszer óriási adatmeny-
nyiség összehangolásáról, rendszerezéséről van szó. 
Ez, ahogy vártuk, és ahogy előre jeleztük partnereink 
felé, időben kisebb-nagyobb fennakadásokat okozott 
az ügymenetben, ezúton is köszönöm megértő türel-
müket. Nagyra értékelem a kollégáim elkötelezettsé-
gét is, akik közvetlenül vagy közvetve hozzájárultak  
a rendszer bevezetéséhez. Az EBM bevezetése azon-
ban a kellemetlenségek ellenére is közép- és hosszú 
távon igazolja majd várakozásainkat: emeli ügyfeleink 
felé szolgáltatásaink színvonalát, és hozzájárul ver-
senyképességünk javulásához is.

Az Európai Üzleti Modell  
bevezetésével lehetővé válik:

• a tranzakciók még pontosabb  
nyomon követése, 

• a személyre szabott online rendelési felület,
• a szállítások online nyomonkövetése,
• és a fuvarköltségek még pontosabb  

adminisztrációja.

Az átállással többek között változott:

• a megbízási szám,
• a kapcsolódó dokumentumok formátuma,
• egyes pontokban a gyárba történő  

beléptetés folyamata is.

PARTNEREINKET ÉRINTŐ  
FŐ VÁLTOZÁSOK

 

A változásokkal  

kapcsolatban partnereink 

számára bemutatókra, 

oktatásokra került, kerül 

sor, amelynek elsajátítását 

részletes segédanyagokkal 

segítjük.
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Liftet kapott  
a klinkersiló

Engedélyköteles  
a cementgyári  
elkerülo út használata

Áthelyezték a hőcserélő torony másodlagos 
tüzelőanyag szállítására használt liftjét a klin-
kersiló mellé, közvetlen liftkapcsolatot teremt-
ve a 40 méteres magasságban elhelyezkedő 
platformmal.

A már meglévő teherlift átalakítására és te-
lepítésére munkavédelmi beruházásként 
került sor. Teherszállító funkciója mellett a 
nagy magasságban dolgozók biztonságát 
szolgálja, hiszen baleset esetén, személyfel-
vonóként, a sérült könnyű szállítását bizto-
sítja. A több millió forintos átalakítás során 
a feljárót „S” alakban alakították ki, ami így 
esőben is biztonságos megközelítést tesz le-
hetővé, valamint a korábbi 32 méteres ma-
gasságot 40 méterre emelték. A beruházás  
a termelési ciklusokat is figyelembe véve négy 
hónap alatt valósult meg, a lift kezelőszemély-
zetét augusztusban képezték ki. 

A Királyegyházi Cementgyárat elkerülő beszállí-
tói út az idei évtől a gyár partnerei és munkavál-
lalói számára engedélyköteles.

A Királyegyházi Cementgyár melletti, 
Szentlőrincet elkerülő (a 040/1 és 080/1 
helyrajzi számok alatt található közu-
takat összekötő magánút) használatát  
a LAFARGE Cement Magyarország Kft. part-
nerei és munkavállalói számára engedélykö-
telessé tette. A sorszámmal ellátott doku-
mentummal lehet igazolni, hogy az engedélyt 
kapott jármű a jelzőtáblákon feltüntetett „ki-
véve LAFARGE” kitétel hatálya alá tartozik.  
A partnerek számára kialakított online (lafarge.
hu Termékek/Ügyfélszolgálat menüpont alatt) 
felületen igényelt behajtási engedély(eke)t  
a Királyegyházi Cementgyárban, vagy postai 
úton lehet átvenni. Ez utóbbi esetében a postai 
cím megadása a regisztrációkor kötelező.

EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELEM

-

Egészség- és 
Munkavédelem

B E H A J TÁ S I
E N G E D É LY
MAGÁNÚTRA
NO.: 0000

NYILATKOZAT

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. (Cg.: 02-09-
077877, székhely: 7953 Királyegyháza, 041/29 hrsz.) jelen 
nyilatkozatával igazolja, hogy a behajtási engedély 
tulajdonosa a 2016. évben  a LAFARGE Cement 
Magyarország Kft. alvállalkozója,  beszállítója, és mint 
ilyen, a 040/1 és 080/1 helyrajzi számok alatt található 
közutakat összekötő magánúton elhelyezett jelzőtáblán 
feltüntetett „kivéve LAFARGE” kitétel hatálya alá 
tartozik.Jelen nyilatkozat érvényes 2016. december 31-ig.

Királyegyháza, 2016. január 2.

               

      

                                  LAFARGE Cement Magyarország Kft.

50
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Változás  
a behajtás és rakodás  
rendszerében

Egészség- és  
Munkavédelmi  
oktatótermet  
adtak át

Misina Mentok  
bemutatója  
a cementgyárban

Átalakult a behajtás és rakodás engedélyezése, 
augusztus 1-től új sisakmatrica lépett életbe. 

Változott a rakodásra jogosító engedély formája 
augusztus 1-től. Új sisakmatrica lépett életbe, 
amelyet a sofőrök a munkavédelmi sisakjukon 
kötelesek elhelyezni, és amelynek hiányában a 
gyárterületre való behajtást és a rakodást kor-
látozzák. Az új sisakmatrica a munkaengedély 
megszerzésének évében, illetve visszavonásig 
érvényes, meglétét szigorúan ellenőrzik.

Sisakmatricát a szállítókra vonatkozó munka-
védelmi ismeretek elsajátítását követően, a 
munkavédelmi kérdőív helyes kitöltése után 
biztosítanak, mely az Új Munkavédelmi Üdvöz-
lő Csomag kiadványban található. A kiadvány 
nyomtatott formában elérhető a Királyegyhá-
zi Cementgyár recepcióján, továbbá online a 
www.lafarge.hu oldalon (a lafarge.hu Termé-
kek/Ügyfélszolgálat menüpont alatt) A nyom-
tatott kiadvány hátuljában is elérhető kérdőívet 
helyesen kitöltve, és a recepción leadva szintén 
érvényes munkavédelmi engedélyt biztosít. 

Augusztus 1-től a LAFARGE Cement Magyaror-
szág Kft. telephelyein fokozottan ellenőrzik a ki-
adványban foglaltak betartását! Az érvényben 
lévő szabályok megszegése a közúti fuvarozási 
szerződésekben foglalt büntetést vonja maga 
után.

Átadták a cementgyárban kialakított Egész-
ség- és Munkavédelmi oktatótermet, ahol 
többek között egy LOTOTO szimulátor segít-
ségével nyílik lehetőség egy-egy gyártósor 
biztonságos energiakizárási folyamatának gya-
korlására.

Az évente tavasszal szervezett Munkavédelmi 
Napok keretében a Misina Mentők mutatták 
be a zárt térből való mentés helyes gyakorla-
tát. A bemutató során a munkavállalók bizton-
ságos körülmények között ismerhették meg  
a veszélyes művelet részleteit cementgyár 
egyik silójában és cementmalmában.

1CEMENT

EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI  
ÜDVÖZLŐ CSOMAG
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS -

Kérjük, figyelmesen olvassa el  
a LAFARGE Cement Magyarország Kft.  
Bükkösdi Bányájára és Királyegyházi  
Cementgyárára vonatkozó tájékoztató  
füzetet, és töltse ki a mellékelt kérdőívet!
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HÍREK

VÉGLEGES A KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY
A LAFARGE Cement Magyarország Kft. 2014-ben kezdte meg alter-
natív tüzelőanyagok alkalmazását gyártási technológiájában. Az egész 
gumi együttégetésével zajló első próbaüzemet követően fokozato-
san kerültek bevezetésre további, az egységes környezethasználati 
engedélyben foglalt másodlagos tüzelőanyagok, mint az aprított és 
tisztított szilárd hulladék, valamint gumitextil. A 2015. december 21-
én lezárult másodlagos tüzelőanyag próbaüzem időszakát követően,  
a záró dokumentumokat a cementgyár továbbította a Baranya Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 
felé. 2016 márciusában ennek megfelelően megkapta az egységes 
környezethasználati engedélyt, amely alapján az engedélyben foglalt 
alternatív tüzelő- és alapanyagokkal a gyár immár üzemszerű műkö-
dést folytathat. A Királyegyházi Cementgyár március végén további 
fejlesztést hajtott végre: megkezdte az alternatív tüzelőanyagok 
beadagolását közvetlenül a kemence égetőkamrájába. Az átállás célja 
az volt, hogy a másodlagos tüzelőanyagokat másik ponton beada-
golva pozitív hatást érjenek el az üzemeltetés költségei, az emissziós 
kibocsátások és a termelés hatékonysága terén. Az új eljárásnak 
köszönhetően a kemence üzemeltetése sokkal kedvezőbb és jobban 
szabályozható, ami egyenletesebb termékminőséget eredményez.

ISO TANÚSÍTVÁNYOK
A LAFARGE Cement Magyarország Kft. 2015 au-

gusztusa óta tanúsított formában alkalmazza az ISO 
9001 és 14001 szabványok előírásait. Az ISO 9001-

es rendszer a vevői igények magasabb színvonalú 
kiszolgálását, a követelmények további kielégítését, 
illetve azok garantálását szolgálja. Az ISO 14001-es 

rendszer a Királyegyházi Cementgyár számára  
a környezettudatos működés rendszerét foglalja ösz-
sze. A cement és a mészkőliszt termékek gyártására 
és értékesítésére vonatkozó előírásoknak megfelelő 

működést 2015-ben az ISO 9001 és 14001 szab-
ványok szerinti működést külső, független tanúsító 

szervezet, az SGS Hungária Kft. auditálta, mely 
alapján sor került a 2018 augusztusáig érvényes 

tanúsítványok kiállítására.

OMBKE EMLÉKÉRMET KAPOTT  
A KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁR IGAZGATÓJA
Mikita István, a LAFARGE Cement Magyarország Kft. gyárigazgatója 
az elmúlt években rendszeres támogatást és segítséget nyújtott  
az OMBKE működéséhez, valamint a 149 éves Bányászati és Kohá-
szati Lapok rendszeres megjelenéséhez. Mikita Istvánt kiemelkedő 
egyesületi támogatása elismeréseként és a magyar bányászati-kohá-
szati hagyományok ápolásáért OMBKE emlékéremmel jutalmazták. 
Az elismerést az OMBKE 2016. május 27-i közgyűlésén vehette át 
Budapesten.

Mikita Istvánt az  
Országos Magyar  
Bányászati és  
Kohászati  
Egyesület  
tüntette ki
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MAGYAR MAPEI  
BETONKENU KUPA ÖTÖDSZÖR!
Idén ötödik alkalommal rendezték meg a Magyar 
Betonkenu Kupát a Mapei szervezésében, Buda-
pesten a Lágymányosi-öbölben. A verseny 2016. 
június 23-án és 24-én zajlott, amelyen a Lafarge-
Holcim által támogatott, győri Széchenyi István 
Egyetem hallgatói megvédték tavaly megszerzett 
bajnoki címüket.

Az immáron hagyományosnak számító beton-
kenu és sárkányhajós futamok mellett idén több 
újdonság is volt. Az V. Mapei Betonkenu Kupa 
idei kihívásai közé tartozott a betonhídépítés, 
betonfürdőruha, valamint a futball EB tiszteletére, 
egy úszó beton focilabda elkészítése is. A Lafar-
geHolcim által támogatott, győri Széchenyi István 
Egyetem mérnökhallgatói az idei versenyre új 
tervezésű és változatos anyag összetételű hajóju-
kon kívül, számos egyéb „betonsággal” készül-
tek, továbbá a csapat érdeme a világ első beton 
wakeboard deszkája, amelyet ki is próbáltak. Első 
helyezést szerzett tehát a győri Széchenyi István 
Egyetem Szenavis-P csapata, második helyen a 
Debreceni Egyetem, harmadik helyen pedig a 
BME Navis Caemanticia csapata végzett.

ÚJRA MEGRENDEZÉSRE KERÜL AZ ELMÚLT ÉV  
LEGVÁLTOZATOSABB BETONIPARI ESEMÉNYE,  
A BETON FESZTIVÁL
A tavalyi év nagy sikere után, 2016. szeptember 29-én a beton.hu szerve-
zésében ismét megrendezésre kerül a Beton Fesztivál, ezúttal a budapesti 
LURDY Rendezvényközpontban. A 2015-ös évben hatalmas érdeklődés 
mellet zajlott betonnépszerűsítő konferencia idén is izgalmas programokkal 
várja a szakmabelieket, diákokat és az építészet iránt érdeklődőket. A Beton 
Fesztivál 2015-ben indult hagyományőrző céllal a beton.hu, a Magyar 
Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (CeMBeton), valamint a Magyar 
Betonelemgyártó Szövetség (MABESZ) és tagvállalataik támogatásával. A 
CeMBeton és a MABESZ betonnépszerűsítő munkacsoportjának tagjaként 
a LAFARGE Cement Magyarország Kft. is részt vett az eseményen, továbbá 
támogatja a rendezvény célkitűzésének megvalósítását, a beton, mint épí-
tőanyag népszerűsítését, a benne rejlő lehetőségek bemutatását, valamint a 
hozzá kapcsolódó előítéletek és tévhitek eloszlatását.

MEGÚJULT PÉCSI ÁLLATKERT
2016. május 21-én nyitotta meg újra kapuit a felújított 

Pécsi Állatkert. A fejlesztési beruházás során a LafargeHol-
cim értékteremtő vállalati hozzáállása adta a biztosítékot, 
hogy a felhasznált Szürke Rapid és Piros Rapid cementek 

által erősebb, tartósabb épületeket emelhettek az állatkert 
területén. 

Az állatkert megnyitóján önkéntesség keretében is köz-
reműködtek a Királyegyházi Cementgyár munkatársai. 

Elsősorban a gyermekeket várták az állatkerti buszjárat vég-
állomásán. A várakozó kisgyerekes családok a helyszínen 

felállított sátorban gipszkiöntéssel tölthették el az időt. 

ARBOR DAY  
FOUNDATION 
FAÜLTETÉSI PROJEKT
A LAFARGE Cement Magyar-
ország Kft. felelős termékvá-
lasztása révén a Királyegyházi 
Cementgyár 460 m2 esőerdő 
telepítéséhez járult hozzá  
a VWR International és az 
Arbor Day Foundation közös 
környezetvédelmi projektjének 
keretében.
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▲ POLLACK EXPO
A 2016. február 25-26-án megrendezésre kerülő Pollack 
Expo pécsi építőipari kiállításon a LAFARGE Cement Ma-
gyarország Kft. az Expo Center Littke termében standdal 
jelent meg. A szakmai program keretein belül Lányi 
György tartott előadást „Beton – A fenntartható építés 
alapja” címmel.

◄ SZAKMAI TANULMÁNYÚTON  
A PTE MŰVÉSZETI KARA
A Királyegyházi Cementgyár már indulása óta fontosnak 
tartja, hogy támogassa a beton design népszerűsítését 
és a beton művészetekben való alkalmazását. A Pécsi 
Tudományegyetem Művészeti Karának Kerámia Tanszé-
kével ennek érdekében fűzte szorosabbra kapcsolatát. A 
gyárlátogatás célja többek között a hallgatók gyakorlati 
anyagismereti tudásának bővítése volt.

▲ GYÁRLÁTOGATÁS –  
CEMENTGYÁRTÁS  

A FENNTARTHATÓSÁG  
SZEMÜVEGÉN KERESZTÜL

A Central European University nemzetközi diákjaiból álló 
csoportja Dr. Illés Zoltán vezetésével látogatott el a Király-
egyházi Cementgyárba. Érdeklődési körükbe leginkább az 

ipar ökológia gyakorlati alkalmazásának kérdései tartoztak.

MINDENNAPJAINK

A Királyegyházi Cementgyár 

mindennapjai képekben

◄ TAVASZI PARTNERTALÁLKOZÓK
Partnertalálkozók adtak lehetőséget az ügyfelekkel való kapcsolatá-
polásra a Zsolnay Negyedben: április 21-én a nyugat-magyarországi 
ügyfeleket és a Raab Karcher telepek dolgozóit, május 5-én az 
Új-Ház hálózatba tartozó partnereket, 12-én pedig a kelet-magyar-
országi ügyfeleket látta vendégül a LAFARGE Cement Magyarország 
Kft. csapata. A programok között szerepelt a Gyugyi kiállítás meg-
tekintése, bor- és csokoládé kóstoló, planetáriumi bemutató, egy 
szakmai előadás és vacsora.
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◄ NYÍLT NAP  
A KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁRBAN
2016. május 27-én, pénteken rendezte meg hagyományos tavaszi nyílt nap-
ját a Királyegyházi Cementgyár, amelyre több mint 200 érdeklődő látogatott 
el. A program kicsiket és nagyokat egyaránt vonzott, a nyílt nap elmarad-
hatatlan részeként kisvonattal járhatták körbe a gyár épületeit, izgalmas, a 
cementgyártás főbb mozzanatait bemutató prezentáción vehettek részt, a 
kisebbeket pedig apró ajándékok és a Zöld Híd Alapítvány ökológiai témájú 
gyerekfoglalkoztatója is várta. 

► NYÍLT NAP  
A BÜKKÖSDI BÁNYÁBAN

Az előző évek sikerére alapozva idén tavasszal is megszer-
vezte a LAFARGE Cement Magyarország Kft. Nyílt Napját a 
Bükkösdi Bányájában is. A programon több mint 80 ember 

vett részt, ahová a Királyegyházi Cementgyárban dolgozó 
kollégák is ellátogattak családjaikkal együtt. A bányában tett 
túra során megismerkedhettek a bánya munkafolyamataival, 
a mészkő feldolgozásának első mozzanataival. A legnagyobb 

érdeklődés az óriás munkagépeket övezte, amelyekre  
a kisebbek biztonságos körülmények biztosítása  

mellett fel is mászhattak.

▼ MAX SCHMIDHEINY  
FUTBALL KUPA 
2016. június 25-én rendezték a legendás Max Schmidheiny futball 
kupát, amelyre egész Európából érkeztek a LafargeHolcim  csapa-
tai. 1962 óta hagyomány, hogy az európai Holcim országok kétna-
pos futballtornán küzdenek meg egymással. Idén a LafargeHolcim 
európai régiójának csapatai Altkirch, Haut-Rhin-ben gyűltek össze.

A Közép-Európa Kelet csapatát Héhl László állította össze, amely 
magyar, osztrák és cseh játékosokból állt. Az LHCEE válogatottjá-
nak még közös gyakorlás nélkül is sikerült a 6. helyet megszerez-
nie a 14 csapatot számláló mezőnyben. 

A futball kupa eredménye:  
1. Holcim Süddeutschland Dotternhausen (DE),  
2. EITS LH Madrid (ES)  
3. Holcim Norddeutschland Lagerdorf (DE)

▲ EGÉSZSÉG- ÉS  
MUNKAVÉDELMI NAPOK  
A KIRÁLYEGYHÁZI  
CEMENTGYÁRBAN
A LafargeHolcim világszintű Egészség- és Munka-
védelmi kampányának keretein belül, május 24-től 
június 3-ig a Királyegyházi Cementgyárban is az 
egészség és a biztonságos munkavégzés kapta a 
legtöbb figyelmet. 

Az Egészség- és Munkavédelmi napok alkalmával 
összesen 12 programon vehettek részt a dolgozók. 
Többek között hallás- és légzésvédelmi teszten, 
elsősegélynyújtó tanfolyamon, szemvizsgálaton, 
vagy épp masszázson. A programsorozathoz 
igazítva átadták a cementgyárban kialakított 
Egészség- és Munkavédelmi oktatótermet, ahol 
munkavédelmi szimulátor segítségével készülhet-
nek fel a dolgozók és alvállalkozók az esetleges 
vészhelyzetekre. Az Egészség- és Munkavédelmi 
Napokat egy közös sportnap zárta, amelyen foci, 
falmászás, trambulin és végül egy helyben főzött 
vacsora várta a családokat.
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A BETON MINT KREATÍV ANYAG

Mennyire érdekes a beton, mint a képzőmű-
vészet egyik alapanyaga ma Magyarorszá-
gon?
Egyértelmű, hogy jó pozícióban van, a 2000-es 
évek óta kap nagyobb szerepet. Itt az ideje vala-
mi újat, valami egyedit alkotni, új irányzatot venni, 
potenciált belevinni a tervezésbe. Ezt segíti a szi-
getmonostori művésztelep is, reményeim szerint, 
idéntől kezdve minden évben.

Mint ötletgazda, hogyan esett a választása 
Szigetmonostorra?
Korábban Szigetmonostor díjazottjainak készítet-
tem betonból díjakat, innen a kiváló ismeretség. 
Megfogott a hely, a falu vezetőinek hozzáállása, 
innen már csak egy lépés volt, hogy közösen ta-
láljuk ki azt a beton művésztelepet, amelyen szá-
mos képzőművész társammal nyílt lehetőségünk új 

kontextusba helyezni egy-egy témát. Vendégeink 
voltak Batykó Róbert, Tollas Erik, Oláh Orsolya, 
Nagy Zsófia Magdolna festőművészek, Csurgai Fe-
renc, Hack Ferenc, Szalay Péter, Varga Tibor szob-
rászművészek, valamint keramikusként Várbíró 
Kinga. Nagy örömömre szolgál, hogy a kezdemé-
nyezésben Szigetmonostor, mint mecénás lép fel.
 
Milyen célokat tűztek ki maguk elé a találko-
zóval?
Támogatni kívántuk a fiatal művészeket, hogy 
olyan alkotásokat hozzanak létre, amiket nemcsak 
Szigetmonostoron állíthatunk köztérre, hanem 
kiállítást is rendezhetünk belőlük az ország több 
pontján. Első alkalommal a pécsi Nick Udvarban, 
a Beton Arcai 3. kiállításon, szeptember 9-től ok-
tóber 9-ig. Ebben volt segítségünkre a LAFARGE 
Királyegyházi Cementgyára a PIROS RAPID CEM 

Képzőművészek közreműködésével jött létre az a művésztelep, amely a betont 
helyezte a középpontba július 18-28. között Szigetmonostoron. A találkozó  
céljairól, a beton, mint megmunkálható nyersanyag felhasználásáról Veres  
Balázs szervezővel, szobrászművésszel beszélgettünk.

Szigetmonostori muvésztelep 
– fókuszban a beton

Fotók: Kovács Attila
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„Szigetmonostor haladó gondolkodású falu, 
nagy szeretettel fogadjuk a fiatal művészeket.” 
– meséli Kovács Attila, a Faluház vezetője. Külö-

nösen fontosnak tartja, hogy támogassák a fiatal 
tehetségeket, az egyedi, különleges művészeti 

ágakat. A környékbeli településekről is szép szám-
mal érkeztek érdeklődők. „Gondolkozunk azon, 

hogy 2-3 éven belül saját szoborparkot tervezünk, 
ahol állandó kiállításon mutatjuk 

meg az évről évre itt készült 
alkotásokat. Már egy pályá-

zatot is tervezünk fiatal 
hallgatóknak, művé-
szeknek.” – mondja 

Kovács Attila.

Fotók: Tóth László 

III/A 32,5 R-MSR cementtel és mészkőliszttel, illetve 
MAPEI adalékszerekkel. Szeretnénk, ha esztétikai-
lag szélesedne a képzőművészek alkotásainak pa-
lettája, és ez a művésztelep lehetőséget biztosít a 
művészek kreativitásának kiteljesedésére.

Mit gondol, mi a leginkább művészt próbáló 
kihívás egy ilyen alkotói találkozón?
A művek nagy része negatívba készült rögtön, ami 
azt jelenti, hogy nem volt pozitív előkép. A beton-
szobrok és így a beton egyik elválaszthatatlan kellé-
ke a zsaluzat, amiben aztán a szobor felveszi a vég-
ső formáját. Ez egy furcsa és meglehetősen nehéz 
feladat, de rengeteg izgalmat rejt, amely a szobor 
kibontásáig elkíséri az alkotót.

Személy szerint ön milyen tervekkel készült a 
találkozóra?
Egy nagy méretű domborművet készítettem, ami 
folytatása pár korábbi alkotásomnak, és egy szobor-
nak is nekiláttam, de ez még készül. Ezek egyelőre 
a Faluház udvarában száradnak zsalukban, amikre 
még utómunkálatok várnak.

Kedvcsinálóként árulja el kérem, mivel lepik 
meg a pécsi közönséget a Beton Arcai kiállí-
táson?
A művésztelep munkája során készültek geometri-
ára épülő szobrok, festői attitűddel átitatott dom-
borművek, tárgyakat felidéző humoros alkotások, 
ugyanakkor születtek még kísérleti szobrok, ahol 
színekkel kísérleteztek, illetve épületet idéző izgal-
mas plasztikák is születtek. 

Szoborparkot  
építenének  

Szigetmonostoron 

A pécsi Nick Udvarban a Beton Arcai 3.0 kiállításon látogathatóak  
szeptember 9-től október 9-ig a szigetmonostori művésztelep alkotásai.
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Az Architizer A + Awards nemzetközi versenyére is nevezték, végül Renováció 
kategóriában közönségdíjas lett a tavaly nyáron felújított galyatetői Galya-kilátó.  
A renovált épület egyik tervezőjével, Vass-Eysen Áronnal beszélgettünk.

Mi volt a Galya-kilátó felújításának alapkoncepciója?

Az alapötlet az volt, hogy a természetes környezet megóvása mellett újítsuk meg az elhanyagolt, már balesetve-
szélyes állapotban lévő tornyot. A közel 17 méteres kilátót 30 méterig magasítottuk meg, ezzel visszanyerte már 
megkopott funkcióját, és pazar kilátás nyílik a Bükkre, a Kékestetőre. 

Milyen új funkcióval gyarapodott a kilátó?

Funkcióbővítés során a belső terekben bivakszállást hoztunk létre, ahol 15 turista szállhat meg. A belülről zárható, 
fapadlós, árammal és wifivel ellátott szobákban pihenhetnek meg a fáradt túrázók. 

Hogyan esett a választás a rekonstrukció során a betonra?

A renoválási tervek Kovács Csaba, Szenthe Ágoston és jómagam ötletein alapszanak. A felújítás során betont hasz-
náltunk fel, hogy az épület ellenállóbb legyen az időjárási körülményeknek – köszönhetően tartós, masszív, ellenálló 
tulajdonságainak –, illetve különösebb karbantartást sem igényel. A meglévő tornyot megerősítettük, az épületet 
kívülről látszóbeton borítással fedtük be, a belső tereknél pedig nyersbetont alkalmaztunk. 

A Galya-kilátó nemcsak a Média Építészeti-díj 2015-ös legjobb épületeként,  
hanem közönségdíjasként is bizonyított, ezek után pedig nemzetközi  
megmérettetésre is sor került. 

A Média Építészeti Díjának legjobb épület kategóriája mellett a Lafarge-
Holcim által támogatott közönségdíjat is elnyerte a projektünk. Ezután 
neveztük az Architizer A + Awards nemzetközi versenyére a felújított 
kilátót, ahol az Architecture+Renovation kategóriájában a legjobb 
öt közé be is válogatták. Renováció kategóriában megelőztünk 2 
amerikai és 2 kínai vetélytársat, és végül a Galya-tető nyerte a kö-
zönségdíjat. A rangos nemzetközi versenyt évente rendezik meg, 
és az egész építészszakma kitüntetett figyelemmel kíséri. Ez nem 
csak számunkra, hanem a hazai építészet számára is elismerés.

Nemzetközi díjat 
nyert a felújított Galya-kilátó

A LAFARGE Királyegyházi Cement-
gyára is támogatja az idén ismét 

pályázható Média Építészeti Díjat.  
A LafargeHolcim Magyarországon is 

elkötelezett híve az innovatív tervek-
nek és épületeknek, ezért támogatja  

a legjelentősebb magyar nyilvános 
építészeti versenyt, melyre 2016-
ban immár 12. alkalommal jelent-

kezhetnek a tervezők. 

Ismét 
Média Építészeti Díj
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Beton design 
tervpályázat
A LAFARGE Cement Magyarország Kft. és a Pécsi Tudományegyetem 
Művészeti Karának Kerámia Tanszéke közös ötletpályázatot hirdetett  
a Királyegyházi Cementgyár fennállásának 5. évfordulója alkalmából.  
A kiírók célja az együtt gondolkodás megvalósítása beton design téma-
körben, valamint a legkiemelkedőbb teljesítményű hallgatók elismerése. 
A pályázat 2016-ban első alkalommal került meghirdetésre. 

A pályázatra a PTE Művészeti Karának hallgatói olyan betonból készült 
ajándéktárgyakkal, design termékekkel nevezhettek, amelyek kap-
csolódnak a cementgyár jubileumi évéhez. Az együttműködés alapja 
a Királyegyházi Cementgyár betonnépszerűsítő törekvése és szakmai 
tapasztalata, valamint a művészeti kar szilikátokkal – úgy mint üveg, 
kerámia, porcelán és beton – foglalkozó kurzusainak azon igénye, hogy 
a betonnal való kísérletezés támogatást nyerjen. A beton a víz után a 
második leggyakrabban használt alapanyag a világon. Sokoldalúságát 
figyelembe véve jelenleg a legtöbb célra felhasználható termék, így a 
résztvevő felek hisznek abban, hogy ez az anyag a fenntartható fejlődés 
szempontrendszerét figyelembe véve innovatív és megújulásra képes, 
miközben évszázados hagyományokra tekint vissza.

A pályamunkák a Művészeti Kar állandó kiállításain megtekinthetőek lesz-
nek, a nyertes alkotások pedig nagyobb példányszámban is elkészültek.

A BETON MINT KREATÍV ANYAG
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SZERVEZETI HÍREK

Nagy Tibor

Borbás Zsolt

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy munkatár-
sainak fejlődési és karrierépítési lehetőséget biztosítson a gyáron belül. Nagy Tibor és 
Borbás Zoltán 2010 óta a Királyegyházi Cementgyár dolgozói, és ez idő alatt példaértékű 
karrierutat jártak be.

Milyen pozíciókat töltöttél be  
eddig a Királyegyházi Cement-
gyárban?

2010-ben kezdtem a Királyegyházi 
Cementgyárban dolgozni, akkor 
még a Nostra Cement Kft.-nél, 
gépkezelőként. Az első munka-

körbeli váltási lehetőség hamar jött: 
termelési koordinátorunk, Héhl Lász-

ló ajánlott a vezérlőbe operátornak, ott 
két évig dolgoztam. A gyár termelési szü-

neteiben azonban sokat segítettem a karban-
tartásban is, így Mellár László kollégám támogatá-

sával tervező lettem a karbantartási részlegen. Ebben 
a munkakörömben a karbantartási munkálatok meg-
szervezése, alkatrészek, erőforrások biztosítása volt 
a feladatom. Végül tavaly szeptemberben kerestek 
meg a feladattal, hogy legyek gépészeti csoportve-
zető. Jelenleg is ebben a pozícióban dolgozom egy 
10 fős csapattal, illetve, szükség esetén, alvállalkozók 
bevonásával.

Milyen tapasztalatokkal gazdagodtál eddigi 
munkád során?

Minden segítséget megkaptam a gyár részéről, fo-
lyamatosan támogattak abban, hogy az érdeklő-
désemnek megfelelően újabb és újabb kihívásokat 
találhassak. A megbízásokba mindig volt időm be-
letanulni. Abszolút pozitívan élem meg a változáso-
kat, hiszen azt is fontosnak tartom, hogy ne fásul-
junk bele egyféle munkakörbe. Úgy gondolom, ha 
az embert érdekli az, amit csinál, és lelkesen végzi a 
munkáját, előbb-utóbb felfigyelnek rá, és segítik az 
előrelépésben. Szorgalommal és kitartással könnyen 
lehet fejlődni. Én elégedett vagyok a jelenlegi mun-
kakörömmel. Örülök, hogy a kitartásom meghozta a 
gyümölcsét.

Meséld el röviden, hogyan alakult a karriered 
itt, Királyegyházán?

2010. szeptember 1-jén kezdtem dolgozni a Király-
egyházi Cementgyárban, szintén gépkezelőként. 
Viszonylag rövid idő után, 2011 májusában már 
műszakvezető lettem, ebben a pozícióban nagyon 
hosszú időre megtaláltam a számításom. A váltás 
csak idén áprilisban történt, amikor megkaptam a 
gépészeti irányító pozíciót. Úgy érzem, szerencsés va-
gyok, hiszen végig szabad kezet kaptam a feladataim 
ellátása során, ami inspirált az új ötletek megfogal-
mazásában, és abban, hogy önálló, kitartó munkát 
végezzek. A jelenlegi munkaköröm a gépészeti mun-
kafolyamatok irányítása, biztonságos kivitelezése és 
ellenőrzése mellett a karbantartás irányítására is ki-
terjed, ahol általában 8-10 fős csapattal dolgozom. 
Emellett önszorgalomból vállaltam el a cementma-
lom inspekcióját is.

Mit tanácsolnál kollégáid szá-
mára?

Mindekni szorgalommal és oda-
adással forduljon a munkája 
felé. Amit elértem, én is a sa-
ját kíváncsiságomnak, a kitartó 
utánajárásnak, illetve az ebből 
szerzett tapasztalatoknak köszön-
hetem, amelyet a feletteseim is ér-
tékeltek. Továbbá fontosnak tartom 
azt is, hogy jó viszonyt ápoljunk a kol-
légákkal, és tartsunk össze, ezzel is segítve 
egymást és a munka elvégzését. Aki szem előtt 
tartja a kitűzött céljait, biztosan sikert ér el.

Karrierinterjúk



2016 | MAGYARORSZÁG | 19 

Építjük a jövőt
Mint LafargeHolcim, munkánk során pozitív értelemben törekszünk különbséget elérni. 
A 2030-as Terv az ütemtervünk ennek megvalósításához. Az innovációt tartjuk szem előtt, hogy 
átfogó céljainkat elérjük. 2030-ra forgalmunk 1/3-át olyan megoldások adják majd, amelyek 
hozzájárulnak fenntarthatósági teljesítményünk növeléséhez. A terv arra a négy területre 
koncentrál, amelyekhez a legnagyobb mértékben hozzá tudunk járulni. Ezek a klímavédelem, 
a körkörös gazdaság, a víz és természet megóvása, valamint az emberek és a helyi közösségek.



LAFARGE Cement Magyarország Kft.
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