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ikeres évet tudhatunk magunk mögött. Elindultunk azon az

úton, hogy kiépítsünk egy erős egészség- és munkavédelmi

kultúrát, és a legbiztonságosabb ipari termelő vállalatok

egyikévé váljunk. Ezt jól jelzi, hogy decemberben érte el a

gyáregységünk üzemelésének kezdete óta az 500-ik munka-

idő-kieséssel járó balesetmentes napot. 

Az építőiparban tapasztalható kedvezőtlen gazdasági helyzet el-

lenére működésünk első teljes évében sikerült a kitűzött céljainkat

elérni. Megbízható partnerré váltunk a hazai piac szereplői

számra, olyan magas minőségű cementet biztosítva, mely megfelel

az infrastrukturális fejlesztések, útépítés vagy akár a ház- és

egyéb építkezések területén felmerülő igényeknek is.

Ezek az eredmények nem jöhettek volna létre, ha a LAFARGE

Cement Magyarország Kft. munkavállalói nem egy csapatként

álltak volna a közös ügyünk mellé. Köszönettel tartozom

egész éves munkájukért és elkötelezettségükért. Szeretnék

köszönetet mondani partnereinknek is, akiknek a bizalma

nélkül nem jöhetett volna létre ez a kiváló teljesítmény. 

Ez az év most lezárul, és új kihívások elé nézünk. Magazinunk

is átalakul: munkavállalóink már egy, a LAFARGE közép-

európai szervezetének közös kiadványával találkozhatnak

majd, míg külső partnereinket tartalmában megújuló oldalak

köszöntik majd.

Kellemes karácsonyi ünnepeket, sikerekben és egészségben

gazdag, boldog új évet kívánok!

Aubet Frédéric 
ügyvezető

LAFARGE Cement Magyarország Kft.
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„A LAFARGE márkanevet 
egyre többen ismerik”

A legtöbb elemző szerint a hazai iparágak

közül az építőipar szenvedi meg leginkább

a gazdasági válságot. A felhasznált beton

mennyisége például 2009-hez képest a bu-

dapesti régióban kétmillió köbméterről

600 ezerre esett vissza. Hogyan kezeli az

ilyen jellegű nehézségeket a Királyegyházi

Cementgyár?

Új cementpiaci szereplőként ebben a küzde-

lemben csak az előremutató megoldások nyújt-

hatnak garanciát a hosszú távú eredményes-

ségre. Ehhez csökkenteni kell a költségeinket,

és növelni a versenyképességünket, mindezt

fenntartható módon. Ez a mi esetünkben a ki-

adásaink racionalizálása mellett újabb, a má-

sodlagos tüzelőanyagok felhasználását lehetővé

tevő beruházást is jelent, amellyel nemcsak

hatékonyabban tudunk termelni, de tovább

tudjuk csökkenteni a már hatóság által előírt

határértékekhez képest is alacsony kibocsátási

értékeinket.

A körülmények ellenére elégedett a Ki-

rályegyházi Cementgyár idei eredményei-

vel?

A célunk az idei évre vonatkozóan egy stabil

jelenlét kialakítása volt a magyarországi 

cementpiacon, megerősítve azt a tényt, hogy

Királyegyháza hosszútávon is hatékonyan tudjon

működni, és végül, de nem utolsó sorban fej-

AUBET FRÉDÉRIC ÜGYVEZETŐ

Több mint egy éve működik üzemszerűen a Királyegyházi
Cementgyár. Az elért eredményeket, és a jövő terveit foglalja össze

Aubet Frédéric, a LAFARGE Cement Magyarország Kft. ügyvezetője.

INTERJÚ

„Új cementpiaci
szereplőként ebben

a küzdelemben csak
az előremutató

megoldások
nyújthatnak

garanciát 
a hosszú távú

eredményességre.”
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leszteni az egészség- és munkavédelmi kultúr-

ánkat, valamint erős kapcsolatot kialakítani a

helyi közösségekkel. Örömmel jelenthetem be,

hogy kitűzött céljainkat mára elértük. A vissza-

jelzésekből pedig kitűnik, a LAFARGE nevet

egyre többen ismerik Magyarországon, továbbá

a közeli Horvátországban is, és vevőink vissza-

jelzései alapján elégedettek a hazai gyártású

termékeinkkel. Ez egy hatalmas eredmény az

első teljes termelési évre nézve.

Említette Horvátországot. Szlovénia, Szer-

bia, Ausztria nem számít exportterület-

nek?

A cementiparban a költséges szállítás miatt a

legoptimálisabb távolság a termelőhely és a

célállomás között kb. 300 km. Horvátország, a

határ közelsége miatt belesik ebbe a körbe,

míg a többi ország már nem, és azt sem szabad

elfelednünk, hogy a LAFARGE ezeken a helyeken

már rendelkezik gyáregységekkel. Bár a horvát

építőipart is megviselte a válság, a most zajló

projektek lehetőséget adnak számunkra is.

Sokat várok az ország uniós csatlakozásától is,

hiszen olyan infrastrukturális beruházások in-

dulhatnak meg, amelyekben termékeivel akár

a Királyegyházi Cementgyár is szerepet kap-

hat.

Mit gondol, a nehéz általános helyzet el-

lenére mi a siker záloga?

Hiszek a csapatunkban. Az elmúlt évben nem-

csak az egyes munkavállalóink, hanem a Ki-

rályegyházi Cementgyár egésze, a LAFARGE

Cement Magyarország Kft. összes munkavállalója

sikeresen helyet talált a LAFARGE világszerve-

zetében: üzemünk munkavállalói magukénak

érzik eredményeinket, és a lehető legbiztonsá-

gosabb módon szeretnék munkájukat ellátni.

Mindennek ellenére azonban hosszú út áll előt-

tünk, amin tovább kell lépdelnünk. Emellett

nem feledtkezünk meg és kiemelten fontosnak

tartjuk a helyi közösségekkel ápolt kapcsolata-

inkat. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint mun-

kahelyteremtés folyamatában a LAFARGE filo-

zófiájával összhangban, előnyben részesítettük

és részesítjük a helyben elérhető munkaválla-

lókat, vállalkozásokat.

Mit jelent ez pontosan?

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. köz-

vetlenül 130 munkavállalót foglalkoztat. A csa-

patunk negyede pécsi, negyven százaléka a

Szentlőrinci Kistérségből kerül ki: Királyegyházról,

Bükkösdről, Helesfáról, Szabadszentkirályról,

Szentlőrincről, Sumonyból. Alkalmazottaink

több mint 35 százaléka korábban tartósan

munkanélkülinek számított. Büszkék vagyunk

arra, hogy további 300 munkahelyet pedig

közvetett módon teremtettünk.

Terveznek további létszámbővítést, például

a már említett beruházás után?

A másodlagos tüzelőanyagok esetleges beve-

zetése lehetőséget teremt új munkahelyek ki-

alakítására. Minél nagyobb a kereslet a termé-

keinkre, annál jobban tudjuk bővíteni a beszállítói

körünket is, gondolok itt például az alapanyag-

beszállítókra és karbantartó személyzetre egya-

ránt. A királyegyházi gyár nagyfokú automati-

záltsága okán azonban a jelenlegi közvetlen

munkavállalói kör létszámában csupán mérsékelt

növekedésre számíthatunk.

Hány termékkel lépett piacra a LAFARGE

és milyen újdonságok várhatók?

Jelenleg több hét termékünk áll vevőink ren-

delkezésére, ömlesztett és zsákos kiszerelésben.

Ebben az évben kohósalak-cementekből a kö-

vetkező  típusokat vezettük be: portlandcement

(CEM I), kompozit portlandcement (CEM II), és

kohósalak-cement (CEM III). Legújabb közülük

a mérsékelten szulfátálló, azaz a fokozott kémiai

igénybevett felületekre szánt PIROS RAPID (CEM

III/A 32,5 R-MS) zsákos cementünk. Fejlesztéseink

azonban nem állnak le. Nyolcadik termékként

tervezzük a CEM I 52,5 R jelzésű cementünk

bevezetését, és továbbra is dolgozunk új inno-

vatív és magas minőségű építőanyagok kidol-

gozásán, minden esetben kielégítve partnereink

egyedi igényeit is.

„Továbbra is
dolgozunk új

innovatív és magas
minőségű

építőanyagok
kidolgozásán, minden

esetben kielégítve
partnereink egyedi

igényeit is.”

INTERJÚ
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EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A cementmű több pontján megtalálható nyom-

tatványok szolgálnak arra, hogy a különféle

szempontok és paraméterek mentén a gyár

dolgozói jelentsék azokat a szituációkat, melyek

könnyen balesetet, súlyosabb esetben személyi

sérülést is okozhatnak. 

A megközelítőleg 20 fő segítségével - akik az

eddigiekben aktívan részt vettek a könnyen

balesetveszélyessé váló helyzetek felderítésében

- olyan potenciálisan kockázatos szituációkat

sikerült felismerni, kezelni és biztonságos mun-

kakörülményeket létrehozni, mint például köz-

lekedési balesetek kockázata, elcsúszás, ütődés,

zuhanás veszélye, de észrevételek éreztek a

LOTOTO (kizárás) rendszer kapcsán is. A meg-

jegyzés beérkezése és feldolgozása után a gyár

egészség- és munkavédelemmel foglalkozó

munkatársai a termeléssel és karbantartással

foglalkozó munkatársakkal közösen minden

esetben megvizsgálták, majd a probléma jelle-

gétől függően kijelölték a felelősöket, a határidőt

a kockázat megszüntetésére.  Ezek az észrevé-

telek kivétel nélkül szolgálják a gyár dolgozóinak

egészség- és munkavédelmét, mely mind a LA-

FARGE, mind a Királyegyházi Cementgyár első

számú prioritása. 

A gyár a majdnem baleseti jelentés kapcsán ki-

alakított egy motivációs rendszert is, mely a

gyár dolgozóit a könnyen balesetveszélyes hely-

zetek figyelmen kívül hagyása helyett a jelentés

megírására ösztönzött. Ennek eredményeképpen

jutalmul három fizikai dolgozót honorált a LA-

FARGE. 

A Királyegyházi Cementgyár két különdíjat is

kiosztott. Mayer Zoltán, műszakvezető a

három hónap alatt a legtöbb, szám szerint 48

észrevételt tett, melynek felbecsülhetetlen értéke

van az egészség- és munkavédelem fejleszté-

sében. Kéki Péter, csoportvezető jelentései

során fényképekkel kiegészítve, minden részletre

pontosan kiterjedően értékelte és írta le a

baleset közeli helyzetet, mely szintén hatalmas

segítséget és előrelépést jelent a munkavédelmi

kultúra fejlődésében. 

Az év végével nem ér véget az eddig jelentős

segítséggel járó rendszer működése. A LAFARGE

vezetősége a 2013-as év során továbbra is arra

ösztönzi a munkavállalókat, beszállítókat, láto-

gatókat egyaránt, hogy megtegyék észrevéte-

leiket a balesetveszélyes helyzetek megelőzése

érdekében. A Királyegyházi Cementgyár to-

vábbra is arra törekszik, hogy munkavállalói

biztonságban, megfelelő munkakörülmények

között dolgozzanak, emellett magas színvonalú

munkavédelmi, egészség-megőrzési kultúrát

teremtsen munkavállalói és a helyi közösségek

körében.

Már közel három hónapja bevezetésre került a Királyegyházi
Cementgyárban a balesetveszélyes helyzetek és események megelőzésére, jelentésére szolgáló
rendszer, de már több mint 100 észrevétel, jelentés érkezett a gyár munkavállalóitól. 

Egészség- és munkavédelem
Balesetveszélyes helyzetek megelőzése

Kovács Károly

segédüzemi karbantartó

• Számos jelentéssel segítette a munkavé-

delem fejlődését.

• Mindennapi munkája során komoly

kockázattal járó balesetveszélyes helyze-

teket jelentett, mint például elcsúszás,

esés, zuhanás veszélye. 

Simon Lóránt

gyártásközi laboráns

• Fontos észrevétellel segítette az egészség-

és munkavédelem erősítését. Olyan helyze-

teket ismert fel, mely akár súlyosabb, mun-

kaidő-kieséssel járó szituációt is

eredményezhetett volna. 

• Két jelentése is foglalkozott az esés, elcsú-

szás, zuhanás veszélyével. 

Szentes Sándor

gépkezelő

• Elsősorban termelési folyamat során elfor-

duló balesetveszélyes helyzetek felismerésé-

ben segített, a cementmalmok,

anyagbeszállítás és tárolás helyszínein. 

• A segítségének köszönhetően sikerült meg-

határozni olyan helyeket, ahol nehézkes a

szállítószalagok mellett történő közlekedés. 
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KÖRNYEZETVÉDELEM

Mérföldkőhöz érkezett a Királyegyházi 
Cementgyár a másodlagos tüzelőanyag 
felhasználási projektje kapcsán 

Világszerte bevált gyakorlat a másodlagos

tüzelőanyagok használata, mely a LAFARGE

királyegyházi gyárában is hamarosan megvaló-

sulhat, ugyanis a LAFARGE Cement Magyar-

ország Kft. megkezdte az összevont környezeti

hatásvizsgálati és egységes környezethasználati

engedélyezési eljárást. 

A korábban, lakosság bevonásával megindult

párbeszéd eredményeképpen elkészült a végső

dokumentáció, mely tartalmazza a Királyegyházi

Cementgyár által bevezetni kívánt másodlagos

tüzelőanyagfelhasználás terveit, az előzetes

konzultációs dokumentációra támaszkodva. 

A folyamat során a gyár több alkalommal is

lakossági fórumon kérte ki a környékbeliek

véleményét, javaslatait, észrevételeit a tervezett

beruházással kapcsolatosan. A szentlőrinci és

a királyegyházi találkozók lehetőséget biztosí-

tottak arra, hogy a lakosok egyrészt megismerjék

a másodlagos tüzelőanyagfelhasználás minden

aspektusát, és elinduljon egy olyan folyamat,

melynek eredményeképpen a LAFARGE megis-

merhette, és lehetőségekhez mérten beépítette

a lakossági észrevételeket, javaslatokat a végső

engedélykérelembe. 

A másodlagos tüzelőanyagok bevezetésével a

Királyegyházi Cementgyár új fejezetet nyit a

saját maga mindennapjaiban, a régióban és a

környezetvédelemben egyaránt. A LAFARGE

célja, hogy a fenntarthatósági törekvéseknek

megfelelően 33%-al csökkentse a tonnánkénti

szén-dioxid kibocsátás mértékét 2020-ra. Az

elkövetkezendő nyolc év környezetre vonatkozó

filozófiáját magáénak érzi a Királyegyházi Ce-

mentgyár is, ennek megfelelően tesz meg min-

dent a környezeti hatás minimalizálásáért. Erre

ad lehetőséget a másodlagos tüzelőanyagok

alkalmazása a cementgyártás során. A folyamat

végeredményeképpen az anyagában már nem

hasznosítható anyagok (például gumi, aprított

műanyag) nem a lerakóhelyeken végzik, hanem

tüzelőanyagként kerülnek felhasználásra. Emel-

lett a biomassza jellegű anyagok, mezőgazdasági

melléktermékként képződő anyagok (például

kukoricaszár) is helyet kaphat a tüzelőanyagok

sorában. A LAFARGE Csoport tervei szerint

2020-ra a biomassza 30%-át adja majd a nem

fosszilis tüzelőanyagoknak. A biomassza fel-

használása a széndioxid-kibocsátás csökkentése

mellett pedig segíthet a dél-dunántúli régió

gazdaságilag hátrányos helyzetén: az előállítása

munkahelyeket teremthet, biztosítva ezzel a

egy kitűnő lehetőséget a környékbeli lakosok

számára.  

A környzetére ható beruházásként a LAFARGE

Királyegyházi Cementgyára folyamatosan arra

törekedik, hogy csökkentse szén-dioxid kibo-

csátását, és minimalizálja hatását. Ennek fő

megoldása a másodlagos tüzelőanyagok

bevezetése, és az egyre kisebb mennyiségű

fosszilis tüzelőanyag felhasználása a cement-

és klinkergyártás során. 

Az engedélyezési eljárás újabb lépcsőjében a

Dél-dunántúli Környzetvédelmi és Vízügyi Felü-

gyelőség közmeghallgatást tart az érintett

lakosság véleményének, észrevételeinek megis-

merése érdekében. A találkozók időpontja és

helyszíne:

2013. január 9. (szerda), 17:00 – Királyegyházi

Általános Iskola aulája

2013. január 10 (csütörtök), 17:00 – Szentlőrin-

ci Művelődési Központ és Könyvtár nagyterme

Újabb állomásához érkezett a másodlagos tüzelőanyag felhasználáshoz kapcsolódó
engedélyeztetési eljárás a Királyegyházi Cementgyárban, melynek eredményeképpen a
cementmű hamarosan csatlakozhat a nem fosszilis tüzelőanyagokat felhasználó gyárak
sorához. 
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Hoffmann Tamás 
Értékesítési igazgató
A jól sikerült novemberi partnertalálkozó is
nagy élményt jelentett mindannyiunk számára,
de a legnagyobb eredményünknek az idei ér-
tékesítési célok elérését tartjuk. Stabilan tudtuk
növelni az eladott mennyiséget és a vevőink
számát hónapról hónapra. Sikeresen jelentünk
meg új termékekkel ezen a kihívásokkal teli pi-
acon, így válva a magyar építőipar megkerül-
hetetlen szereplőjévé közel egy év leforgása
alatt. Sikerként könyvelem el, és mindennap
szembesülök úton-útfélen az egész országban
szorgalmasan szállító LAFARGE márkanévvel
ellátott kamionokkal.

Bernáth László 
Beszerzési és raktározási vezető
Az idei évben vezettük be az RFID mágneskártyás
beléptető rendszert. Ezzel az új rendszerrel
mára már zökkenőmentesen tudjuk a cement-
kiszállítást biztosítani. Társterületekkel együtt-
működésben átszerveztük a vagyonvédelmet,
és az üzemi étkeztetést is sikerült megoldani.
A közép-európai holding szereplőivel közösen
megteremtettük a beszerzési szinergiát. A be-
szerzési és raktározási folyamatok racionalizálása
és a gyár értékeinek teljes körű azonosítása
megtörtént. Az anyagok vasúton történő szál-
lításával növeltük a cég versenyképességét.
Több esetben folytattunk le ún. nagy tendereket
beszállítóinkkal. Az eddigi eredményeinket a
LAFARGE filozófiájával összhangban, bizton-
ságosan sikerült elérni. 

Mária Madalina 
Pénzügyi vezető
A pénzügyi terület a mi esetünkben két részre
bomlik, az elért sikerek egyrészről a kontrolling
csoportnak, másrészről a könyvelési csoportnak
köszönhetők. És természetesen mivel a területek
szorosan összefüggnek és összefonódnak, így
a legtöbb az a közös siker. Ebben az évben si-
került úgy módosítani a havi zárások rendjét,
hogy az anyacég felé történő jelentési kötele-
zettség is hatékonyabbá vált. Ezen kívül nagy
projekteket is végigvittünk az év során. A ha-
tóságokkal is folyamatos az együttműködés.
Sikerült egy megbízható és felhasználóbarát
eszközt is bevezetnünk, amely a költségvetési
és előrejelzési folyamatban van a kollégák se-
gítségére. Emellett létrehoztuk a belső ellenőrzési
funkciót is.

Mikita István 
Gyárigazgató
A legjelentősebb eredmény a termelés területén,
hogy már több mint 500 napja munkanapkie-
séssel járó balesetünk nem volt. Emellett ter-
mészetesen az éves termelési előirányzatunkat
is teljesítettük, a megbízhatósági mutatónk
96% feletti érték. Ez egy teljesen új kemence
esetében kiváló eredmény. 
A környezetvédelem területén az éves hatósági
ellenőrzésen mindenben megfeleltünk a hatósági
előírásoknak, és emellett nem volt egy olyan
esetünk sem, amikor valamilyen határérték túl-
lépésére kellett volna intézkedési tervet készí-
tenünk.
Az év végére sikerült megszereznünk a ce-
menttanúsítást a legnagyobb szilárdsági osztályú
cementre (CEM I 52,5 R), amelyet vertikális
malommal kevesen tudnak a világon.

A próbaüzem után közel egy éve működik üzemszerűen 

a Királyegyházi Cementgyár. Az elmúlt hónapok eredményeit, 

tapasztalatait a felső - és részlegvezetők foglalják össze. 

Évet értékelnek 
a Királyegyházi Cementgyár 
felső- és részlegvezetői
A siker, és ami mögötte van 
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dr. Arany Judit 
Jogtanácsos
A 2012-es évben a LAFARGE irányelveivel össz-
hangban minden munkavállaló részvételével
lezárult az Etikai Kódex tréning sorozat. A ver-
senyjogi szabályok minél szélesebb körű is-
mertetése és elsajátítása érdekében ez év ápri-
lisában egy külső, szakértő ügyvédi iroda köz-
reműködésével tréninget szerveztünk. Terveink
között szerepel, hogy a sorozatot folytatva,
jövő évben is továbbvisszük ezt a képzést. A
jogi osztály sikerei között szerepel az anyavállalat
releváns csoportjának együttműködésével an-
gol-magyar kétnyelvű szerződésminták kidol-
gozása. Ennek fontossága abban rejlik, hogy
megkönnyíti a szerződéskötések folyamatát,
így partnereink is elégedettebbek. További ered-
ménynek értékelem, hogy az újonnan megkö-
tésre kerülő szerződések tekintetében folya-
matosan bevezetésre kerültek a LAFARGE vál-
lalkozói munkavédelmi szabályai, valamint a
zsákos és ömlesztett cement kiszállítására irá-
nyadó biztonsági szabályzat. 

Fenyvesi Eszter 
HR vezető
Ebben az évben a HR területén nagyon sok új
folyamat került elindításra. Jó kapcsolatot ala-
kítottunk ki a Szakszervezettel, és 2012. július
1-i hatállyal megkötöttük a kollektív szerződést.
Számtalan tréninget szerveztünk és bonyolí-
tottunk le (pl. targoncakezelő, kosaras emelő,
Microsoft Office Excel tréningek stb.). Mindebből
kiemelkedik a több mint két éves ún. STEP IN
tréning program. Ennek hosszas előkészítését
követően 2012. december 14-én megtörtént
a program megnyitó rendezvénye. Munkajogi
képzést tartottunk a középvezetők részére,
amelynek segítségével az új Mt. használatára
készültünk fel. Megszervezésre került az üzemi
étkeztetés, és megalakult az Üzemi Tanács.
Megtörtént a biztonsági szolgálat és takarítási
szolgáltatás optimalizálása, újraszervezése is.

Pintér Gábor 
Rendszergazda
Az informatikai csoport az idei évben üzembe
helyezte a telefonközpontot és elindította az
IP telefóniát. Az optikai hálózat tekintetében
optimalizáltunk a hálózatot, és megtörtént a
számítógépek beléptetése az új hálózatba. Ki-
alakításra került az internetes tűzfal is. Új szol-
gáltató segítségével az adatvonalak kialakítása
megtörtént a bánya irányába is, és optimalizáltuk
a bérelt vonalaink költségét is. Gyárunk tekin-
tetében elkészült az informatikai terület 3 éves
terve és közép-európai szintű integrációja.
Megtörtént az új levelezőrendszer bevezetése
is.

Janovits József 
Munkavédelmi vezető
A munkavédelem területén a legfontosabb
eredmény az, hogy nem volt munkaidő kieséssel
járó baleset a gyárban. Voltak kisebb sérüléseink,
amik azt jelzik, van még tennivalónk a fejlődési
úton. Továbbra is kiemelten fontos a körültekintő
kockázatelemzés és a biztonságos munkavégzés.
Ebben az évben is tovább haladtunk a LAFARGE
munkavédelmi szabványok, irányelvek beveze-
tésében. Összesen 19 szabályzatot adtunk ki,
ide nem számítva a belső szabályzatainkat. A
korábbi munkavállalói visszajelzések alapján az
egyéni védőfelszerelés és munkaruha tekinte-
tében is sikerült előrébb lépni. A balesetveszélyes
helyzetek jelentési rendszerének bevezetését
szintén sikeresnek ítélem, köszönhetően a több
mint 110 jelentésnek. Bízom benne, hogy a
rendszer bevezetése és alkalmazása tovább
növeli az alkalmazottak éberségét, felelősségét
a munka- és egészségvédelem területén.

Zadravecz Zsófia 
Marketing kommunikációs
vezető
Az idei év mind a belső kommunikáció, mind a
külső marketingmunka tekintetében sikeresnek
mondható. Megrendezésre került az Egészség
és Biztonság Hónap, melyen a dolgozók külön-
böző egészség- és munkavédelemmel kapcso-
latos előadásokon, szűréseken vehettek részt.
Bevezetésre került legújabb zsákos termékünk,
a Piros Rapid, azaz CEM III/A 32,5 R-MS típusú
cement. A termékbevezetéshez egy sikeres nye-
reményjáték is kapcsolódott, mely során a LA-
FARGE és a Piros Rapid országos ismertségre
tett szert. Az év során két alkalommal tartottunk
nyílt napot – alkalmaként közel 150 látogatóval
-, emellett számos gyárlátogatást szerveztünk,
melynek köszönhetően a környékbeli lakosok
megismerhették a Királyegyházi Cementgyárat
és annak működését. A másodlagos tüzelőanyag
bevezetése és az ahhoz kapcsolódó beruházások
témakörében pedig sikeresen indult el a párbe-
széd a helyi közösségekkel.

Kocsis Mátyás 
Ügyfélszolgálati és disztribúciós
vezető
A logisztikai terület sikeresen vette az értékesítés
növekedéséből következő hazai és export ki-
szállítások szervezését. A gyors növekedés in-
dokolta a csapat létszámának bővítését, amely
tovább segítette a folyamatok vevői igényekhez
történő igazítását, továbbá sikeresen létrejött
a vevőszolgálati funkció is. A csapat segítségével
mind a zsákos, mind az ömlesztett cement ki-
szolgálás tekintetében stabil, folyamatos ki-
szállítást tudtunk biztosítani vevőink felé. 
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Petelin Roman 
Operációs vezető
A kemence megbízhatósági mutatójának 96%-
os értéke az év elejéhez képest hatalmas
fejlődést mutat. A nyersmalom és a cement-
malom megbízhatósági mutatója is szignifi-
kánsan növekedett, köszönhetően a sziszte-
matikus problémamegoldásnak. Mindez ala-
csonyabb hő- és energiafogyasztás mellett va-
lósult meg, mely végül hatékonyabb, verseny-
képesebb működéshez vezetett. A bánya és a
vasútüzem a sikeres együttműködésnek kö-
szönhetően teljesítette a termelés alapanyag-
igényét. A kiszállítás terén tovább csökkentettük
a kamionok várakozási idejét, köszönhetően a
karbantartás és a logisztikai terület együttmű-
ködésének, és az ömlesztett cement kiadásához
kapcsolódó berendezéseken végzett változta-
tásoknak. A működés első éve kihívásokkal te-
linek mondható a termelés szempontjából, de
munkatársaink sikerrel vették az akadályokat
és sikerrel kezelték a felmerült helyzeteket.

Miedziak Miroslaw 
Minőségbiztosítási vezető
Az ellenőrzési és minőségbiztosítási munkánk
eredményeként 0 db elfogadott minőségi rek-
lamáció érkezett 2012–ben. A külső, független
minőségbiztosítási és gyári gyártásszabályozási
auditokon elértük a kiválóan megfelelt minősí-
tést. Sikeres együttműködést tudhatunk magunk
mögött az új termékek gyártásának megvaló-
sításában, illetve bevezetésében. Új termékként
jelentünk meg a hazai cementpiacon a CEM I
52,5 R (Királykék), illetve CEM II/B-S 42,5 N
(Kék) elnevezésű termékeinkkel. A laboratóriumi
munkabiztonságban elért úttörő munkavégzés
eredményeként jelentősen lecsökkent a mun-
kabiztonsági események száma.

Héhl László 
Termelési koordinátor
A munkavédelem tekintetében a rendszeres
oktatásoknak köszönhetően az idei év ered-
ményesnek mondható a termelési csapat részére.
A csoporton belül nem történt baleset az üze-
melés közben. Büszkék vagyunk arra, hogy a
csoportunk tagjai kellő körültekintéssel és szak-
értelemmel végzik a munkájukat. Az elmúlt év
rengeteg új tapasztalatot hozott, amit a jövőben
kamatoztatni tudunk. A csapat munkájának
hatékonyságát a folyamatos képzések is segítik.
Műszakvezetői csapatunk is kibővült. Átképzés
is történt a várakozásokon felüli teljesítmények
elérésének köszönhetően. A hatékonyabb üze-
melés kapcsán kinevezésre került egy kemen-
cefelelős is. A berendezések megbízhatósági
tényezője szintén a tervek szerint alakult, ami
azt mutatta, hogy az év végére a berendezések
és az üzemeltetésük összhangba került egy-
mással.

Rabecz Péter 
Bánya üzemvezető
Legfontosabb eredményként a LAFARGE filo-
zófiával összhangban ugyanúgy, mint az elmúlt
évben, az idei évben sem történt a bánya-
üzemben semmilyen baleset. A 2011-es évhez
képest megdupláztuk az idei évi nyersanyag-
termelési volumenünket. Mindezt a mennyiséget
munkagépek segítségével kirakodtunk vasúti
szállításra. Ez a teljesítmény tovább növelte a
bánya hatékonyságát. A társterületekkel (vas-
útüzem, labor, cementgyári termelés) történő
együttműködés az idei évben még hatéko-
nyabbá vált. Ezt az eredményt a kollégák
együttműködése nélkül nem tudtuk volna
elérni. 

Demeter Ignác 
Vezető folyamatmérnök
A folyamat csoport eredményeit szoros együtt-
működésben sikerült elérni a termelési csoporttal.
Mind a környezetvédelem, mind a folyamat
tekintetében egyik kiemelkedő pontként a 0
balesetet emelem ki. A kibocsátást tekintve az
előírások szerinti emissziós határokat mara-
déktalanul betartottuk. A másodlagos tüzelő-
anyag projekt során mind folyamat, mind kör-
nyezetvédelmi oldalról részt vettünk a végleges
engedélykérelem kialakításában. Megvalósítottuk
a kárelhárítási tervet és elkészítettük zajtérké-
pünket. A termelési kampányok során az energia
felhasználás pontos követését megvalósítottuk,
illetve meghatároztuk az energia megoszlást a
fontosabb gyártóberendezések esetében.  Az
energiakövetés nyomán a felhasznált energia
csökkentése és a berendezések optimalizált
működése létrejött. Aktívan részt vettünk, az
új termékek fejlesztésében is. Bevezettük a fő
gyártástechnológiákon a rendszeres inspekciók
és riportok készítését.

Krutek Norbert 
Beruházási projektvezető
Ez az esztendő a beruházás részéről két egy-
mással összefüggő szálon futott. Az egyik a
sok apró beruházási tételek megfogalmazása,
ezekhez árajánlat gyűjtése, illetve a LAFARGE
adminisztrációs rendszerébe történő illesztése.
A másik ilyen, a beruházás szempontjából és a
gyár további élete szempontjából fontos ese-
mény mindenképpen a másodlagos tüzelőanyag
bevezetéséhez kapcsolódó projekt. Az év elején
fontos esemény volt a projekten dolgozó csapat
megalkotása, aki az egymásra épülő esemé-
nyeket koordinálja. Idén a legfontosabb kitűzött
cél az volt, hogy a helyi közösségekkel minél
több csatornán keresztül tudjunk kommunikálni,
és a véleményüket a projektről megkérni.
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Mellár László 
Karbantartási rendszer
üzemvezető
Ez évi sikerünk az, hogy munkaidő kieséssel
járó baleset nélkül dolgoztuk végig kollégáimmal
ezt az évet. Úgy gondolom, hogy megterem-
tettük az alapjait egy biztos biztonsági kultúr-
ának, és elindult a munkakezdés előtti kocká-
zatértékelés folyamata is. Mindemellett talán a
legfontosabb, hogy a munkavégzés közben is
tetten lehet érni a munkavédelmi szemlélet-
móddal átitatott tetteket. Sikerült ebben az
évben egy nagyon jó csapatot összekovácsolni,
ahol a kollégák valóban kollégái egymásnak,
segítik, támogatják egymást a munkavégzés-
ben.

Villant Levente 
Csomagoló üzemvezető
A csomagoló üzemben kiemelt sikert értünk el
a zsákos kiszállítás tekintetében. Ez a siker az
év végén, novemberben tetőzött. Ezt támasztja
alá a 45. héten a heti több ezer tonna zsákos
kiszállítás. Ezen a héten rekord mennyiségű
zsákot töltöttünk meg a munkatársaink és a
modern csomagológépünk segítségével. Az
üzem történetében mind az ömlesztett, mind
a zsákos kiszerelésben egyik rekordot döntöttük
meg a másik után, köszönhetően a munkatár-
saimnak.

Ficsor Zsolt
Gépészeti üzemvezető
Az idei évben a karbantartó csoporttal együtt-
működésben szervezetten végeztük a tevé-
kenységünket. Az egész gyártási periódus alatt
olajozottabban folytattuk a közös munkát a
hibaelhárítások és a javítások tekintetében. A
munkacsoport tagjai sokat fejlődtek és az idei
évben rengeteg tapasztalatra tettek szert. Jel-
lemző az is, hogy a kitűzött cél érdekében
összefognak, és együttműködésben hajtják
végre a kijelölt feladatokat. A csoporton belüli
egészség- és munkavédelmi kultúra is rengeteget
fejlődött. Bevezettük a kockázatalapú szemlé-
letmódot magában rejtő munkavédelmi kiskönyv
használatát. Tetten érhető, hogy a csoport
tagjai elgondolkoznak egy-egy munkafolyamat
megkezdése előtt, és ötletekkel állnak elő a le-
hetséges megoldással kapcsolatban. Büszkén
mondhatom el, hogy csapatunkban ebben az
évben nem történt baleset. Új szerszámmal és
járművel lettünk gazdagabbak, amelyek nagy-
mértékben segítik munkánkat.

Borza Norbert 
Villamos üzemvezető
Megtörtént a premix reclaimer szedési módjának
módosítása, a minőség javítása érdekében. Mi-
nimális létszámmal (mindössze 5 villanyszerelővel
és műszerésszel) biztosítottuk a termelés fo-
lyamatosságát, és a kiszállítás zavartalanságát.
Az év eleji, közel 100%-ban krízis karbantartási
akciókból álló beavatkozásoktól  folyamatosan
haladtunk a tervszerű karbantartás irányába.
Fő berendezésekre elkészült a villamos kar-
bantartási terv (gázanalizátor, világítás, reclaimer,
pormérők).

Havasi Ferenc 
Vasút üzemvezető
A 2012-év négy termelési kampányában a vas-
útüzem a termeléshez szükséges alapanyag és
adalékanyag beszállításokat minden esetben
sikerrel biztosította. Ez a teljesítmény a bükkösdi
kőbánya bányaüzemmel, a gyári termelési ope-
rátorokkal, műszakvezetőkkel közösen végzett
munka eredménye. A napi folyamatos operatív
egyeztetések, közös intézkedések tették gör-
dülékennyé a mindennapi munkát. Nem utolsó
sorban a négy fő vasútüzemi forgalomirányító
munkája is szükséges volt az eredményeink el-
éréséhez. Összesen 659 vonattal szállítottunk
be alapanyagot a bükkösdi kőbányából, illetve
más állomásokról. Külön öröm számomra, hogy
balesetmentesen tudtuk feladatainkat teljesíteni,
és ezt az eredményt elérni. 
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MINDENNAPJAINK

LOBBI PARTI Immár tizenkettedik alkalommal rendez-
ték meg a hagyományos Szentlőrinci Lobbi partit Bara-
nya és a régió legjelentősebb szereplőinek részvételével
2012. szeptember 14-én. A rendezvényen képviseltette
magát a LAFARGE Cement Magyarország Kft. is. Az
esemény a szeles, borús idő ellenére is remek hangulat-
ban telt. A résztvevők az idén újdonságnak számító pe-
tanque-versenyen is megmérettették magukat. 

PÁRBESZÉD Tovább folytatódott a lakossággal történő párbeszéd a Királyegyházi Cementgyár tervezés alatt álló
másodlagos tüzelőanyag-felhasználásával, illetve az ahhoz szükséges beruházásokkal kapcsolatban. A korábbi la-
kossági fórumok és a legutóbbi szentlőrinci egyeztetés alkalmával a cementgyár képviselői a lakosság véleményére
voltak kíváncsiak, és várták a javaslatokat a végső engedélykérelemhez.

GYÁRLÁTOGATÁS A Királyegyházi Cementgyárban
jártak a szentlőrinci Eszterházy Egészségközpont dolgo-
zói 2012. szeptember  25-én. A látogatók a gyár és a
LAFARGE bemutatása után bejárták a cementművet, és
megismerkedtek a technológiával. 

A LAFARGE Királyegyházi

Cementgyárában a napi

termelést, kiszállítást

számtalan esemény

gazdagítja, amelyek közül

több nemcsak a

munkavállalóknak, 

hanem a környék lakóinak,

szakmai érdeklődőknek is

nyilvánosak.

A Királyegyházi Cementgyár –
mindennapjaink képekben
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PARTNEREK A LAFARGE Cement Cement Magyarország Kft. beszállítói és a partnerei is látogatást tettek a Király-
egyházi Cementgyárban 2012. december 6-án. Az érdeklődő partnerek elsősorban műszaki karbantartással, javí-
tásokkal foglalkoznak, szakértelmükkel kiegészítve a gyár dolgozóinak munkáját. 

BIZTONSÁG 2012. szeptember 27-én újabb állomásá-
hoz érkezett az immár hagyományosnak mondható
Munkavédelmi Kávézó. A kezdeményezés kiváló lehe-
tőség arra, hogy a Királyegyházi Cementgyár munka-
vállalói a egészség- és munkavédelemhez kapcsolódó
észrevételeiket, javaslataikat megtegyék, illetve a gyár
vezetőségével megbeszéljék azokat. 

NYÍLT NAP A nagy érdeklődésnek köszönhetően má-
sodik alkalommal nyitotta meg kapuit a 2012-es évben
a Királyegyházi Cementgyár. 2012. szeptember 19-én
közel 150 látogatót fogadott a gyár nyílt napján. A
résztvevők megismerkedhettek a gyár másodlagos tü-
zelőanyag-terveivel, a gyártási technológiával egyaránt,
majd a laboratórium és a központi vezérlő meglátoga-
tása után egy gyársétát tettek a cementgyár szakembe-
reivel. 

MUNKAVÁLLALÓK Az idei év során kilenc alkalom-
mal tartottak összdolgozói értekezletet a LAFARGE Ki-
rályegyházi Cementgyárában. A vezetőség fontosnak
tartja, hogy a megjelenő Kikelet Villámhírek és a LA-
FARGE Magazin mellett személyes fórum során is rend-
szeresen tájékoztassa a munkavállalókat. 

KIÁLLÍTÁS 2012. november 28-án rendezték meg a
pécsi Zsolnay Kulturális Negyedben az „Előre-Látó” el-
nevezésű munkaerő-piaci kiállítást, melyen a LAFARGE
Cement Magyarország Kft. is kiállítóként jelent meg. A
látogatók önéletrajzokat nyújtottak be, emellett renge-
tegen érdeklődtek a gyárban nyitott pozíciók, munka-
lehetőségek iránt.

MINŐSÉG 2012. november 5-6. között, két napon át
tanácskoztak  Királyegyházán a LAFARGE minőségbiz-
tosítási vezetői. A résztvevők megosztották egymással
laboratóriumi munkavédelemmel kapcsolatos tapaszta-
lataikat. Többek között szó esett a másodlagos tüzelő-
anyag váltás gyártásra gyakorolt hatásairól is.

TRÉNING Közel két évet átölelő tréningprogram kere-
tein belül fejleszti dolgozói képességeit a LAFARGE. Az
egészség- és munkavédelem, részlegek közötti együtt-
működés, kommunikáció, és vezetői képességek terü-
leteit is érintő képzés megnyitója 2012. december 14-
én volt.
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Visszaesés az unióban

Az építőipari termelés 1,4 százalékkal esett

szeptemberben augusztushoz képest az eu-

róövezetben és 1,8 százalékkal az egész Eu-

rópai Unióban – adta hírül tegnap az Eurostat.

Éves összehasonlításban 2,6, illetve 5,8 száza-

lék volt a visszaesés. A legnagyobb, 13,4

százalékos csökkenés Portugáliában volt,

majd Olaszország és Románia következik 

nyolc- és négyszázalékos visszaeséssel.

Egy év haladékot kapott
a Lábatlani Cementgyár
Az elmúlt évek közel fél milliárd forint értékű,

környezetvédelemmel összefüggő beruházá-

sainak eredményeként a Lábatlani Cementgyár

még 2013-ban is működni fog, jövőre azon-

ban már fokozatosan leállítják a cement-

gyártást. A Holcim Hungária Zrt. eredetileg

2010-re tervezte az akkor 142 éves, nem

versenyképes Lábatlani Cementgyár bezárását.

A magyar építőipari
kivitelezők munkáinak
háromnegyedét a
felújítások teszik ki
A mintegy 800 megkérdezett kivitelező át-

lagolt válaszaiból az derült ki, hogy a munkák

35 százaléka családiház-, 28 százaléka pedig

közületi felújítás. A lakásfelújítások aránya

11 százalék. Az Építők és Építkezők Klubjának

vizsgálata szerint - amelyben 306 családi-

ház-tulajdonost kérdeztek meg - a válaszadók

fele a meglévő családi házának a felújítását

tervezi. A családiház-tulajdonosok 54 száza-

léka kimondottan azért akarja felújíttatni a

házát, hogy kevesebb energiát fogyasszon.

A már elkészült felújítások 35 százaléka a

nyílászáró cseréjére vonatkozott. Akik még

csak tervezik a felújítást, azok 40 százaléka

a tetőt és a padlást hőszigeteltetné, míg 46

százalékuk a homlokzattal tenné ugyanezt.

A megújuló energiaforrások valamelyikének

alkalmazásával csak a tulajdonosok egyhar-

mada számol.

Éves szinten csökkent 
a hazai építőipar
teljesítménye

beruházások segítik, ezen belül leginkább az

út- és vasútépítések, bár valamelyest bővülést

mutatnak a lakásfelújítások is.

Tolnay Tibor, az Építőipari Vállalkozások Orszá-

gos Szövetségének elnöke a Magyar Hírlapnak

elmondta, az ágazat valós helyzetét az első há-

romnegyed éves adat, vagyis az ötszázalékos

visszaesés jellemzi. Szintén nem örömteli – ma-

gyarázta az elnök –, hogy a vállalási árak mind-

össze két százalékkal emelkedtek, ami a fele az

infláció mértékének. Kedvező viszont, hogy a

napokban megjelent néhány komoly tender –

Várbazár, Fradi-pálya építése, debreceni stadion

–, ezeknél viszont csak 2013-ban várható a

munkakezdés. 

A magyar építőipart az ötszázalékos visszaesés jellemzi

HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK
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Havi szinten javult a hazai építőipar helyzete,

ám az ágazat lehetőségeit továbbra is az euró -

pai uniós pénzből fedezett beruházások hatá-

rozzák meg. A jövőre nézve kedvező, hogy

több jelentős építőipari tendert is kiírtak az el-

múlt időszakban.

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb ada-

tai szerint szezonálisan kiigazítva a termelés 5,1

százalékkal volt nagyobb, mint augusztusban,

amikor azonban 4,7 százalékos volt a vissza-

esés júliushoz képest. Az idén egyébként júli-

usban volt fordulópont az építőiparban, először

akkor mértek emelkedést, igaz, a bázis is ala-

csony volt. A helyzetet némiképpen beárnyé-

kolja, hogy az év első háromnegyedében a

termelés összesen öt százalékkal esett vissza

2011 azonos időszakához képest. A szektort

továbbra is az európai uniós társfinanszírozású
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Beszállítók értékelése 
a fenntarthatóság jegyében

Lafarge.com már
okostelefonon is 

Megújult a lafarge.com weboldala, immáron

iPhone-on, Blackberryn és Androidon is

elérhetőek a weboldal szolgáltatásai, mely

kifejezetten az okostelefonok kisebb méretű

kijelzőihez lett tervezve.  Az új honlap segít-

ségével egyszerűen olvashatóak a Csoport

hírei, de könnyebbé vált a termékekről, pro-

jektekről szóló oldalak böngészése is. A la-

farge.com okostelefonokra fejlesztett web-

oldala a LAFARGE mobil alkalmazásokat állítja

központba. A látogatók könnyedén, néhány

kattintással letölthetik a számukra leginkább

szükséges alkalmazást is. A kapcsolatok alatt

pedig világszerte bármely felhasználó kön-

nyedén megtalálhatja a hozzá legközelebb

eső LAFARGE cég elérhetőségeit. 

Felelősségvállalás 
az AIDS világnapján

2012. december 1-jén indította útjára a LA-

FARGE Csoport az „Életmentők” kampányát,

melynek célja, hogy három megelőző in-

tézkedéssel segítse munkavállalói egészségét.

A programmal a csoport célja az, hogy

aktívan bevonja a dolgozóit a HIV és az AIDS

elleni harcba. Továbbá, hogy felhívja a fi-

gyelmet a probléma súlyosságára, és a meg-

előzésre helyezze a hangsúlyt. A leginkább

érintett terület az afrikai régió, ahol a LAFARGE

már több mint egy évtizede kezdte meg a

harcot az AIDS és a HIV ellen. Az eredmények

bíztatóak: csak a tavalyi év során több mint

500-an részesültek kezelésben a LAFARGE

programján keresztül. A HIV fertőzött dol-

gozók 100%-a részesül egészségügyi ellátás-

ban, ahogy családjaik is. A kiemelt veszé-

lyeztetettségű területek közösségei számára

is elérhetővé vált a LAFARGE HIV/AIDS ellenes

programja. Az eredmények bíztatók, de

sajnos továbbra sem szabad figyelmen kívül

hagyni a betegség súlyos voltát: a világon

közel 2 millió ember halálát követeli meg

évente az AIDS és a HIV vírus.

A 2020-ra kitűzött fenntarthatósági törekvések

keretén belül a Csoport energetikai és stratégiai

beszerzésekkel foglalkozó részlege egy ambici-

ózus projektet tűzött ki maga elé: 2012-ig több

mint 12 000 főbb beszállítót értékel különböző

szempontok szerint.  A legmagasabb nemzet-

közi irányelvek alapján történő értékelés célja,

hogy 8 év múlva kizárólag olyan beszállítóktól

szerezze be a LAFARGE a szükséges erőforrá-

sokat, melyek tiszteletben tartják a közösségek

és saját munkavállalóik alapvető emberi jogait. 

Az értékelés folyamatának kialakítása során 20

különböző, magas kockázatú kategóriát azo-

nosítottak, melyek magában foglalják a kör-

nyezeti, szociális és etikai aspektusokat is. A

folyamat során a LAFARGE partnere az EcoVa-

dis, mely világelső az ilyen jellegű programok

lebonyolításában. Az értékelési kritériumok

alapját a legmagasabb nemzetközi szabványok,

mint például az ISO 26000 képezik, de figye-

lembe veszik az ENSZ iránymutatásait is. 

Néhány ország már megkezdte a beszállítók

csoportjának értékelését. Többek között Bang-

ladesh, Franciaország, Görögország, India, Ma-

lajzia, Pakisztán is elkészítette listáját a

kritikusnak tekinthető beszállítói köréről. A tel-

jes, minden országot felölelő feltérképezés de -

cember végére várható. A beszállítókat ezek

után pontozzák a kritériumok mentén, mely-

nek eredményeképpen egy globális képet kap

a LAFARGE partnereiről, melyet szükség esetén

egy akcióterv megvalósítása követ. 

Mind az országok, mind a beszállítók számára

kölcsönösen előnyös ez a program, ugyanis

visszajelzést kapnak arról, hogy milyen erőssé-

gekkel és gyengeségekkel kell szembenézni

ezen a téren a LAFARGE-nak és a partnereknek

egyaránt. Emellett a program segít abban,

hogy a 2020-ra kitűzött célkitűzéseket elérje a

cementipari óriás.

HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK

A LAFARGE Csoport 2012-ig több mint 12 000 főbb beszállítót értékel
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A 2012-es év második felétől partnere a LAFARGE

Királyegyházi Cementgyárának a Semmelrock

Stein + Design Burkolatkő Kft., mely innovatív

megoldásaival a hazai és nemzetközi építőipari

piacon prémium kategóriás térköveivel,

burkolóköveivel vált ismertté. 

„Modern dizájn, igényes környezet vagy egyszerű

elegancia” – ezek a szavak jellemzik leginkább

a Semmelrock térköveiből készült kertek, külső

környezetek kialakítását. Az egyedi megoldásaival

ismerté vált, Európa egyik vezető burkolat elem

szállítója és trendmeghatározója olyan beton

burkolóelemek gyártásával foglalkozik, mely

mind dizájn, mind minőség szempontjából ma-

gasra tette a mércét. 

Termékei széles palettát ölelnek fel, elsősorban

a kertépítés és a kültéri építészeti megoldások

terén: a térkövektől elkezdve a betonkőlapokon,

támfalakon, kerítéselemeken keresztül lépcsők,

szegélyek megoldásain át találkozhatunk a Sem-

melrock innovációival. 

A kiváló minőségű termékeinek köszönhetően

újult meg többek között a szombathelyi Fő tér,

Gyula belvárosa, a szegedi Szent István téri víz-

torony és tér, a balatonfüredi Tagore sétány

keleti oldalán található Eszterházy Strand,

emellett az Újbudai Városközpont, vagy ahogyan

talán többen ismerik, az egykori Skála Áruház

helyén épült Allée-t is Semmelrock térkövek

veszik körbe. A 4-es metró építkezésének

kapcsán készült el a budapesti Kálvin tér és a

Kiskörút burkolata szintén a vállalat termékeiből,

de a Lágymányosi öböl egyedi táj- és

kertépítészeti megoldásait is a Semmelrock

álmodta meg. 

A Semmelrock 2012 júliusában vált a Királye-

gyházi Cementgyár partnerévé, fő vásárolt ter-

méke a magas minőségű, prémium kategóriás

CEM I 42,5 R, mely kiválóan alkalmazható térkő

rendszerek, betoncserepek gyártásánál, emellett

magas kezdőszilárdsággal rendelkezik, és

előnyösen használható a téli betonozási munkála-

tok esetében is. 

Ahogy a LAFARGE Cement

Magyarország Kft. számára is fontos

prioritás, úgy a Semmelrock Stein +

Design Burkolatkő Kft. is nagy

hangsúlyt fektet a klímaegyensúly

fenntartására, a környezeti terhelés és a

szén-dioxid kibocsájtás csökkentésére.

Termékei előállítása során 99%-ban

regionális produktumokat használ fel.

Ennek köszönhetően a felhasznált

anyagok viszonylag röviden, a

térkőgyártól a felhasználás helyszínéig

legfeljebb 300 kilométeres utat járnak

be. 

http://www.semmelrock.hu

Központban a
környezetvédelem

Semmelrock térkövek
LAFARGE cementből

PARTNER
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Hoffmann Tamás
értékesítési igazgató

Családi állapot: 
nős, második
gyermeküket várják

Hobbi: kertészkedés

Küldtetése: Pécset ismét
bekapcsolni gazdasági
vérkeringésbe

NÉVJEGY

A hitelesség és a bizalom 
a legfontosabb

Más iparági területről érkezett, mint érté-

kesítési vezető. Lát azonosságot korábbi

területe, a mobiltelefon gyártás és a ce-

mentipar között?

Az értékesítés lényege minden területen azonos:

magas minőségben és alacsony, versenyképes

költséggel kell termelni, és mindezt a lehető

legjobb áron eladni. A jó termék azonban nem

minden, ma már nem elég megfelelni a piaci

elvárásoknak a termék tekintetében, egy lépéssel

előbbre kell járnunk. És ami ennél is fontosabb:

elengedhetetlen a hitelességünk és a vevőink

bizalma.

És ez elég a mostani iparági helyzetben?

Hogyan látja a cementipar jövőjét?

Bizakodó vagyok, annak ellenére, hogy szerintem

rövid és középtávon az építőipar teljesítménye

Milyen új irányokat lát a termékfejlesz-

tésben?

Úgy alakítjuk ki saját portfóliónkat, hogy a leg-

jobban, optimálisan tudjuk lefedni a keresletet.

Három cementosztályban, ezeken belül további

három szilárdsági osztályban (32, 42, 52) va-

gyunk jelen, illetve a jövőben tervezünk belépni.

Olyan termékeket fejlesztünk, amelyek az álta-

lános felhasználástól eltérően rendhagyó hely-

zetekben is megfelelő minőséget képviselnek,

legyen szó korai szilárdságról, vagy éppen szul-

fátállóságról. Nagy várakozással tekintek pré-

miumtermékeink bevezetése elé, ezekkel part-

nereink rövidebb idő alatt, nagyobb mennyiségű

termékek legyártására lesznek képesek. 

Hogyan látja csapata munkáját, erőfeszí-

téseit? 

Idén összeállt egy ütőképes értékesítési csapat,

a LAFARGE gyakorlatához képest is kis lét-

számmal fedjük le a piacot. Építőipari kapcso-

lataikkal nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy

elérjük kitűzött értékesítési céljainkat. 

Milyen célokat tűzött ki következő évre?

A kitűzött célok elérése, a sikerek ellenére

nagyon sok kihívásnak kell még megfelelnünk,

sokat kell fejlődnünk. A következő évben tovább

szeretnénk növelni az értékesítési volumenünket.

A már említett prémiumtermékek mellett sokat

várok a lakossági piactól is: a marketing osztállyal

összehangolt márkaépítés mellett fontosnak

tartom egy edukatív jellegű kampány beindítását,

amelynek segítségével bemutathatjuk termékeink

előnyeit, elérhetővé téve a LAFARGE termékeit

mindenki számára.

Hoffmann Tamás, a LAFARGE
Cement Magyarország Kft.
értékesítési igazgatója nagy

várakozással tekint a jövő évre.
Reméli, hogy a LAFARGE
lakossági zsákos és ipari

ömlesztett felhasználásra
javasolt cementjei a jövő

generációjának építőköveivé
válnak. 

változatlanul alacsony szinten marad, vagy

csökken. A kitörési pontot abban látom, hogy,

magasabb minőségű termékekkel, és több szol-

gáltatással sikerül megtartanunk vevőinket. To-

vábbá mindez megteremti annak a lehetőségét,

hogy termékeink az új partnerek számára is el-

engedhetetlenné váljanak a mindennapi munka

során. A jó termékhez magas színvonalú szol-

gáltatás is jár: a pontos logisztika, azaz a

szállítási időpontok tartása napszaktól függet-

lenül, a megfelelő technológiai, felhasználási

támogatás, vagy éppen a cementfelhasználáshoz

kapcsolódó költségek optimalizálása, amely

pénzt spórol az ügyfeleknek, legalább olyan

fontosak, mint maga a termék. Mindemellett

az egyediség is meghatározó. Szolgáltatások

terén összhangban az anyacég filozófiájával

például munkavédelmi tanácsadást is végzünk. 

Jól érzem, a LAFARGE termékeivel, kap-

csolódó szolgáltatásaival a hazai piac fej-

lődésének irányát szeretné meghatározni?

Én inkább úgy mondanám, a LAFARGE szeretne

példaként megjelenni a magyar építőanyag pi-

acon. Mindez azt jelenti hogy, hogyan lehet

minden nehézség ellenére sikereket elérni, füg-

getlenül attól, hogy a Királyegyházi Cementgyár

ma is induló üzemnek számít. 
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ÚJ ÉRKEZŐK + JÁTÉK

LAFARGE
Bébi

Új munkavállalók

Nagy Gabriella
Könyvelő

Bódis Krisztián
Gyártásközi laboráns

Sudoku
Játékszabály:
1. A kitöltéshez használható számok: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
2. Minden sorban mind a kilenc különböző szám-

nak szerepelnie kell, tehát egy szám egy sorban
csak egyszer fordulhat elő.

3. Minden oszlopban mind a kilenc különböző
számnak szerepelnie kell, tehát egy szám egy osz-
lopban csak egyszer fordulhat elő.

4. Minden vastag vonallal határolt mezőcsoportban
(négyzetben) mind a kilenc különböző számnak
szerepelnie kell, tehát egy szám ezekben is csak
egyszer fordulhat elő.

5. Az előre megadott számok nem változtathatók
meg.
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Szentlőrinc Árpád-kori eredetű település, az Okor folyó mellett alapí-

tott templomos (keresztes) lovagok rendházáról kapta a nevét. A

templomos rend 1312-i feloszlatása után az ispotályosok (johan-

niták) kezére került. A XVII. század folyamán magyar földesura a

Zrínyi család, míg török hűbérura Adon alajbég volt. A század

közepén Esterházy Miklós herceg birtokkomplexumának egyik

székhelyévé lett. Szentlőrinc 1773-tól kapott járási székhelyi rangot,

1862-től 1950-ig pedig körjegyzőség működött itt. Ebben az idő -

szakban épültek ki a nagyközség közigazgatási, joghatósági,

egészségügyi, kereskedelmi és közoktatási intézményei. 1868-ban

a Pécs-Barcs vasútvonal átadásával Szentlőrinc fontos vasúti ál-

lomáshellyé vált.

A XX. sz. elejére a népessége meghaladta a 2000 főt, majd a második világháborút

követő évtized végére 3000 fő fölé emelkedett. A lakosság számának növekedése a

hetvenes évektől a nagyaranyú magánerős építkezéseknek, majd a nyolcvanas évek

munkáslakás építési hullámának köszönhetően következett be. Ennek ered-

ményeként a nagyközség lélekszáma két évtized alatt közel megduplázódott, és

mára átlépte a 7000 főt.

A legutóbbi időszakban minőségi fejlődés tapasztalható a település

arculatának alakulásában, és a befektetők, vállalkozók érdeklődése,

beruházási szándéka tekintetében egyaránt. Szentlőrinc 2004

januárjától kistérségi központtá lépett elő, ezzel a körzetéhez tar-

tozó húsz település közigazgatási, hatósági, egészségü-

gyi, oktatási és kulturális feladatainak ellátását is

fokozatosan felvállalja. Határában épült meg a 

LAFARGE Cement Magyarország Kft. 

Királyegyházi Cementgyára.

Szentlőrinc
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