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itka lehetőség egy ember életében, hogy részese legyen egy

gyár történelmének, egy új cementmű indulásának már

egészen a kezdetektől fogva. Egyszerre láthattam, ahogy ez

a nagy jövőjű, innovatív, korszerű gyártási technológiát alkal-

mazó gyáregység megépül, és ahogy piaci pozíciója fejlődésnek

indul.

Már több mint tíz hónapja, hogy ez a hatalmas termelési gé-

pezet megkezdte működését. Őszinte elismerésem minda-

zoknak, aki hozzájárultak ehhez az óriási teljesítményhez.

Lépésről lépésre haladva, folyamatosan fejlődünk, így örömömre

szolgál, hogy bejelenthetek egy újabb mérföldkövet, maga-

zinunkat. Teljes meggyőződéssel hiszem, hogy tovább haladunk

ezen a megkezdett úton.

Fogadják szeretettel a LAFARGE Magazin első számát, kellemes

olvasást kívánok!

Aubet Frédéric 
ügyvezető

LAFARGE Cement Magyarország Kft.

Kedves Olvasó!
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„Egy csapat vagyunk”

A LAFARGE Csoport számára kiemelten

fontos az egészség- és munkavédelem. A

csoport legújabb gyáregységekének veze-

tőjeként hogyan látja a munkavállalók, a

helyi közösségek, vásárlók, partnerek hoz-

záállását ezen a téren?

Az egészség- és munkavédelem működésünk

egyik alappillére. Két éven belül szeretnénk

csatlakozni a LAFARGE Egészség- és Munkavé-

delmi Kiválósági Klubhoz, amely a 64 ország-

ban jelen lévő csoport balesetmentes tagjait

tömöríti. Ezzel minden túlzás nélkül Magyaror-

szág legbiztonságosabb gyárává válunk. 

Ez a cél nem véletlen, hiszen az egészség és a

biztonság számunkra mindennél fontosabb, és

úgy hiszem, ezt a szemléletet munkavállalóink

és partnereink is már magukénak tudják. Ki

lenne az ellen, hogy védjük az emberi életet?

Mindenki törődik szeretteivel, és talán min-

denki ismer a családjában, baráti körében olyat,

akinek életét drámain megváltoztatta egy bal-

eset. Ezt különösen nehéz lehet megélni akkor,

ha a szerencsétlenség némi figyelemmel meg-

előzhető lett volna.

Éppen ezért a LAFARGE-nak alapvető értéke és

elvárása, hogy biztonságos és egészséges kör-

nyezetben dolgozzanak munkatársai, orszá-

goktól, kultúráktól függetlenül. Úgy látom,

szerencsére mind partnereink, mind a dolgozó-

ink ezt komolyan is veszik. 

Mit jelent ez a Királyegyházi Cementgyár

mindennapi életében, hogyan vizsgáztak

a magyar munkavállalók?

Komoly haladást könyvelhetünk el. Csak egy

példát említek: igazán lenyűgöznek azok az öt-

letek, melyek dolgozóinktól a Munkavédelmi

Kávézó rendezvénysorozatunk alkalmaikor fel-

merülnek. Ez is azt mutatja, foglalkozunk, és

igazán törődünk társainkkal. Tudom, külső

szemlélő számára a LAFARGE egészség- és biz-

tonságvédelmi szemlélete egy túlságosan

magas követelményeket támasztó gyakorlat-

nak tűnhet, pedig ha összegzem az alapjait,

úgy érzem, mindannyiunk számára egyértel-

műek: óvjuk egymást, felismerjük, megértjük a

kockázatokat, tiszteljük munkatársainkat és vi-

gyázunk biztonságukra, valamint tisztán és

rendben tartjuk munkakörnyezetünket.

A kulcsfontosságú fejlődési pont, hogy megért-

sük a kockázatértékelési folyamatot, és részévé

tegyük a biztonságvédelmi kultúránknak. A jú-

nius közepén záródó LAFARGE Egészség és Biz-

tonság Hónapunk többek között ebben segít,

hozzuk ki belőle a legtöbbet!

AUBET FRÉDÉRIC ÜGYVEZETŐ

A világ 64 országában jelen
lévő LAFARGE Csoport magyar

gyáregysége alig egy éves.
Aubet Frédéric, a LAFARGE
Cement Magyarország Kft.

ügyvezetője mesél
tapasztalatiról, Európa egyik

legmodernebb gyárának
terveiről.

INTERJÚ
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Már csak néhány nap, és lassan egy éve

működik Európa egyik legmodernebb ce-

mentgyára Királyegyházán. Cégvezető-

ként mik a benyomásai az elmúlt évről,

hogyan vizsgázik a csapat?

Az induláskor a LAFARGE Cement Magyarország

Kft. négy stratégiai célt határozott meg magá-

nak. Az elkövetkező két évben törekszünk piaci

pozíciónk megerősítése, amelynek része, hogy

2012-ben már 300 ezer tonna cementet értéke-

sítsünk. Nagy figyelmet fordítunk a költségcsök-

kentésre és a versenyképesség javítására. Magas

teljesítményű szervezetet hozunk létre, amely

egyaránt jelenti a kiemelt biztonság, a LAFARGE

csoport szervezetébe való integráció megterem-

tését, és egy erős csapat felállítását. És végül, de

nem utolsó sorban, szoros kapcsolat kialakítására

és fejlesztésére igyekszünk partnereinkkel.

Mind a négy pontban nagyon jól haladunk. Ez

kemény munkát és odaadást igényel mindany-

nyiunk részéről. Ahogy folyamatosan építjük a

vállalatunkat, mindig szem előtt tartjuk, hogy

egy csapat vagyunk. A LAFARGE Csoport

közép-európai szervezetében egy, a közelmúlt-

ban végbement átalakítási folyamat is csak to-

vább erősít bennünket. Ahogy a zenészeknek

egy zenekarban, úgy nálunk is mindenkinek

megvan a maga szerepe, és hozzájárul a vég-

eredményhez. Úgy gondolom, hogy egyre job-

ban és jobban muzsikálunk. 

Az előzetes várakozásainak megfelelően

alakul a termelés, értékesítés? 

Erős ügyfélportfóliót építettünk fel, ám az év

ezen szakaszában még túl korai állást foglal-

nunk az eredményeinkről. A költségvetésünk-

höz viszonyítva az idei termelési volumen még

alacsony, amelyben például a hideg februári

időjárás is közrejátszik. Annak ellenére, hogy vi-

haros időkent éltünk meg a gazdaságban, meg

vagyok győződve arról, hogy sikerül teljesíte-

nünk ez évi célunkat. Hiszem, hogy csapatunk

kitűnik teljesítményével. 

Mit gondol a magyar építőanyag-piacról,

szereplőkről?

Sajnos a magyar építőipar egy nagyobb krízisen

megy keresztül. Hadd osszak meg egy adatot,

mely pontosan szemlélteti, hogy milyen mér-

tékű a válság: normális körülmények között 40

ezer lakóegység épül fel egy évben Magyaror-

szágon 100 éves megújulási rátával számolva,

tavaly ez a szám 12 ezer volt. Ez a helyzet köz-

vetlenül érinti a cementfelhasználást is, mely

most 50 éves mélypontját érte el. 2012 várha-

tóan még a 2011-es adatokat is alulmúlja.

Ennek ellenére hosszú távon ez a helyzet min-

den bizonnyal ismét normalizálódik, mivel

igény lakóépületek, kereskedelmi-ipari létesít-

mények, infrastrukturális fejlesztésekre, mint

például autópályákra, hidakra mindig van.

Mindez idő és bizalom kérdése. 

Várható további bővítés a jövőben, esetleg

fejlesztések a LAFARGE termékpalettáján?

A modern, különleges gyárunk, fiatal csapa-

tunk egy új, friss képet közvetít a piaci sze-

replők számára. Ezt ügyfeleink, partnereink is

jól fogadták. Hasonlóképpen termékeink is

nagy népszerűségnek örvendenek. Ez segít-

het számukra, hogy újat alkossunk, de abban

is segítségünkre van, hogy tovább fejlesszük

vállalkozói gondolkodásmódunkat. Az inno-

váció a cement és beton iparágában, a fenn-

tartható kivitelezés, innovatív szolgáltatások

olyan témakörök, melyeken a LAFARGE „Még

Egy Mérföld” programja során dolgozni fo-

gunk. Rövid távon a 2012-es horvát exportér-

tékesítés növelése kulcsfontosságú cél,

ahogyan a hazai termékportfólió további bő-

vítése, fejlesztése is. Ennek egyik első lépése,

hogy júniusban megjelenik a Classic és Rapid

zsákos termékünk mellett a Piros Rapid fan-

tázianévre hallgató, mérsékelten szulfátálló

cementünk is.

„A modern,
különleges gyárunk,
fiatal csapatunk egy

új, friss képet közvetít
a piaci szereplők

számára.”

AUBET Frédéric 
ügyvezető

Született:
1966, Rouen, Franciaország

Diplomái: 
gépészmérnök – Lille Egyetem
üzleti szak – London

NÉVJEGY

INTERJÚ
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Zadravecz Zsófia

Marketing
kommunikációs vezető

CIRKULÁCIÓS TERV 
MUNKACSOPORT

A munkacsoport eredeti célja az volt, hogy a
LAFARGE szabályokat és a rendelkezésre álló
adottságokat figyelembe véve meghatározza
a gyár területén belül a közlekedést, ide
értve a gyalogos- és a járműforgalmat is.
A terv mind a gyalogos-, mind a
járműforgalom tekintetében elkészült. Az
utóbbi esetében a KRESZ, illetve útbaigazító
táblák kihelyezésre kerültek. A közeli
jövőben további, teherforgalmat segítő
táblák kerülnek kihelyezésre, illetve a zebrák
felfestése is már csak a jó idő függvénye. 

EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELEM
KOMMUNIKÁCIÓS MUNKACSOPORT

A LAFARGE szabályokat figyelembe véve a
kitűzött cél az volt, hogy a H&S osztállyal
együtt kialakítsuk azokat a kommunikációs
csatornákat, amelyeket a jövőben ebben a
témakörben használni fogunk.
A munkacsoport küldetését befejezte, és a
mindennapi együttműködésben él tovább. A
munkacsoport más munkaszervezetekkel
együtt elért eredményei:

• Események (Munkavédelmi 
Kávézó, Összdolgozói Értekezlet)

• Faliújság
• Látogatói tájékoztató
• H&S Hetek 2011 (plakátkampány)
• H&S Hónap 2012 előkészítése
• Általános látogatói prezentáció
• H&S márka megteremtése

Krutek Norbert

Beruházási
projektvezető

VÁLLALKOZÓI BIZTONSÁG 
MUNKACSOPORT

A bevezetés első fázisa lezárult, a vállalkozói
munkavégzés a LAFARGE előírásai szerint
szerveződik, minden munkát a LAFARGE
vállalkozói koordinátor irányít. 
Minden vállalkozói szerződésnek mellékletét
képezik a vállalkozókkal szembeni
követelmények szabályzata és a
szankciórendszer is (sárga kártya szabályzat).
Ajánlatkérési stádiumban van a vállalkozói
adatbáziskezelő szoftver beszerzése illetve
telepítése, amely a vállalkozók online
munkakövetését és munkaengedélyezését
fogja végezni.

MUNKA A MAGASBAN 
MUNKACSOPORT

A LAFARGE előírásokat (kockázatelemzés és
engedélyezési rendszer) bevezettük,
érvényben vannak. A munkavégzéshez
szükséges munkavédelmi eszközök
beszerzése megtörtént, illetve újabb igény
felmerülésekor folyamatosan történik. 
A kollégák az eszközök használatához
szükséges képzést megkapták.
A magasban lévő munka biztonságosabbá
tételét segítő másodlagos pódiumok
beszerzése folyamatban van.

A 64 országban jelen lévő LAFARGE Csoport minden tagja, így a LAFARGE Cement Magyarország Kft. is

szigorú egészség- és munkavédelmi szabályokat ír elő mindennapi tevékenysége során. Ezek következetes,

együttes alkalmazása minden területen formálja a munkakultúrát, elősegítve a testi épség megőrzését,

az egészséges életmódhoz szükséges szemlélet elsajátítását. A Királyegyházi Cementgyárban az egyes

területekre külön-külön munkacsoportok alakultak, amelyek meghatározták a céljaikat, és számba

vették eredményeiket.

Egészség és biztonság 
a gyakorlatban

EGÉSZSÉG

mag-v18_Layout 1  6/19/12  1:03 PM  Page 6



2 0 1 2 |   L A FA R G E  M A G A Z I N   |   7

Fenyvesi Eszter

HR vezető

KARDINÁLIS SZABÁLYOK, 
SÁRGA KÁRTYÁK 
MUNKACSOPORT

A munkacsoport követte a LAFARGE
gyáraiban szokásos szabályok bevezetését. A
kardinális szabályok olyan alapvetéseket
fogalmaznak meg, amelyek megszegése
elbocsátást von maga után. Ilyenek az
alábbiak:
1. Tilos bármilyen olyan berendezésen

dolgozni, mely nincs energiamentesítve és
lezárva személyi lakattal.

2. Tilos magasban dolgozni védelem nélkül.
3. Tilos meghamisítani a munkavédelemmel

kapcsolatos dokumentumokat.
4. Tilos tűzveszélyes helyen dohányozni:

szénmalom, szén/petrolkoksz tároló,
alternatív tüzelőanyag tárolók, cementzsák
tárolók mellett.

5. Tilos a munkát alkoholos befolyásoltság
alatt végezni, illetve munkavégzés alatt
alkoholt fogyasztani.

Hoffmann Tamás

Értékesítési igazgató

KÖZÚTI BIZTONSÁG
MUNKACSOPORT

A személyszállítás irányelveinek
meghatározása volt a cél. Ez érinti
mindazokat, akik céges autóval, szolgálati
autóval, bérautóval vagy busszal utaznak,
továbbá azokat, akik naponta ingáznak az
üzembe. Kidolgoztunk egy protokollt az
autókra vonatkozóan, amely minden területre
vonatkozóan tartalmaz javaslatot és
iránymutatást.
A bevezetés megtörtént az autóhasználati
protokoll kidolgozásával illetve a biztonságos
vezetési tréningekkel, ám továbbra is kutatjuk
a további feltárandó területeket, mint például
a kockázatelemzés.

Janovits József

Munkavédelmi vezető

MUNKA ZÁRT TÉRBEN 
MUNKACSOPORT

A zárt terekben történő munkavégzés az
egyik legveszélyesebb munkafolyamat a
cementgyárakban. Hogy a baleseti kockázatot
a minimálisra csökkentsük, olyan
folyamatleírásra van szükség, a helyi
viszonyokra alkalmazva, ami tartalmazza a
munkautasításokat, gyakorlati oktatást,
meghatározza az egyéni védőfelszereléseket
és azok megfelelő használatát, az engedélyek
és jóváhagyások szabályszerű kérelmezését és
a dokumentálás módját.
Jelenleg a szabályzat második verziója van
kiadva, és az abban leírtaknak megfelelően
járunk el. 
Folyamatban van a zárt teret jelölő táblák
kihelyezése, illetve a mentőeszközök
véglegesítése és beszerzése. 

Bernáth László

Beszerzési és
raktározási vezető

LOGISZTIKA
MUNKACSOPORT

Célunk, hogy olyan új, korszerű és előremutató
szemléletet alakítsunk ki a szállítmányozásban,
amely sajnos eddig nem volt jelen
Magyarországon. Ehhez elsőként olyan
szabályokat kell felállítani, amelyekkel a
szállítmányozás, a töltés, a rakodás ellenőrzött,
és ezáltal biztonságosabb keretek között zajlik. 
Ennek jegyében a csoport munkáját a
hiányosságok felmérésével kezdtük, majd a
legkritikusabb területek szabályozásaival
folytattuk. Elkészítettük a logisztikai irányelvek,
illetve az ömlesztett áru ki- és beszállítására
vonatkozó szabályzatait. Tréningeket
tartottunk a saját illetve alvállalkozó
sofőrjeinknek. Jelenleg egy, a biztonsági
szabályokat összesítő rövid kiadvány
véglegesítésén dolgozunk. Ezen
implementációk után a feladat nem szűnik
meg, hiszen a szabályokat nemcsak létrehozni
kell, hanem betartatni is.

Mária Madalina

Pénzügyi vezető

EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEK 
MUNKACSOPORT

A munkacsoport célja, hogy a munkavédelmi
ruházatra vonatkozó, nemzetközileg is
alkalmazott LAFARGE szabványokat
bevezesse. Ezek közé tartozik a különböző
munkavégzéshez szükséges ruházat
meghatározása, kiadásának feltételei,
használata, tisztítása és karbantartása,
valamint esetleges cseréje. 
Az ezzel kapcsolatos, előre meghatározott
folyamat bevezetése szinte teljes, a
kapcsolódó szabályok elfogadottak, és
hamarosan tréningre is sor kerül.

Mikita István

Gyárigazgató

LOTOTO
MUNKACSOPORT

Az egyik leggyakrabban előforduló baleseti
forrás a cementgyártásnál a berendezések
nem megfelelő leválasztása a különböző
energiaforrásokról. A csoport a tevékenysége
során meghatározta gépcsoportokra
lebontva, hogy mikor milyen leválasztás
(LOTOTO) a legbiztonságosabb. Az egyszerű
energia kizárást mindenki végezheti a saját
lakatjainak felhasználásával az utasításban
kidolgozott berendezések esetén. A csoport
kidolgozta azon berendezések leválasztási
utasítását is, melyeken csak több berendezés
együttes kizárása esetén végezhető
biztonságos munkavégzés. Ezen kizárást csak
felhatalmazott személyek végezhetik.

BIZTONSÁG
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1000 TONNA: a Királyegyházi Cementgyár 2012.
március 28-án megdöntötte első rekordját. Először
lépte át a napi 1000 tonna cement kiszállítását.

KAMARAI TAGSÁG: dr. Cséfalvay Zoltán, a
Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és
gazdaságstratégiáért felelős államtitkár május 3-i
látogatásával egy időben a Pécs-Baranyai Kereskedelmi
és Iparkamara önkéntes tagjává vált a LAFARGE
Cement Magyarország Kft.

EGYETEMI KARRIER NAP: harmincezer hallgatójával 
a régió legnagyobb oktatási intézménye a Pécsi
Tudományegyetem. Végzős hallgatóknak szóló
karriernapján a LAFARGE Cement Magyarország Kft. 
is részt vett. 

SPORTSIKER: sportszerű küzdelemben az első helyet
szerezte meg a LAFARGE focicsatpata május 5-én, 
a királyegyházi IV. Majális Kupa barátságos labdarúgó
tornán.

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

MINDENNAPJAINK

MUNKAVÉDELMI KÁVÉZÓ: hagyományteremtő
kezdeményezéssel a Királyegyházi Cementgyár minden
hónapban más-más munkavállalók közreműködésével
vitatja meg azokat a legfontosabb H&S témákat,
melyek a mindennapi munka során felmerülnek.

NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS: Roland Galharague francia
nagykövet látogatott március 21-22-én Pécsre, a
baranyai megyeszékhelyre. Ennek apropóján kereste fel
a LAFARGE Királyegyházi Cementgyárát is, és
találkozott a gyár vezetőivel.

AZ ELSŐ EXPORT: az első, cementtel teli kamion
március 5-én indult el Horvátországba.

FALUNAPOK: a LAFARGE Cement több alkalommal
is hirdette a cementgyártás rejtelmeit a környéken
élőknek

KÖRNYEZETVÉDELMI ISKOLAI PROGRAM: három hétig
tartott az a Föld - Víz - Levegő projekt a királyegyházi
általános iskolában, amelynek május 4-i, versennyel
egybekötött zárórendezvényén, amelyen ott volt a
közeli bükkösdi és magyarmecskei általános iskola is. A
programot a LAFARGE támogatta.
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VEZETÉSTECHNIKAI TRÉNING: akadálypálya, vezetéstechnikai és biztonsági öv szimulátor, valamint
„részegszemüveg” is várta a biztonságos vezetésre vágyó munkavállalókat.

SZEMÉTGYŰJTÉS: a gyár parkolójában, külső területein
a munkavállalók mellett a cégvezetők is gyűjtötték a
szemetet.

NYÍLT NAP: az üzem legfontosabb egységeit látogatták
végig az érdeklődők a nyílt napon, ahol nemcsak az
idősebb korosztály, hanem a legkisebbek is
képviseltették magukat.

SPORTNAP: tenisz, ping-pong, foci, kosárlabda,
gyerekjátékok és főzőverseny várta a munkavállalókat
és családjukat a sportnapon.

OKTATÁS A HELYES SZERSZÁMHASZNÁLATRÓL: 
a soktonnás gépek mellett a kéziszerszámok
rendeltetésszerű használatára is külön figyelmet
fordítanak naponta.

VÉRADÁS:  a Királyegyházi Cementgyár munkavállalói
nagy számban vettek részt a tárgyalóteremben
berendezett váradáson.

ELŐDÁSOK: a stresszkezelés, az elsősegély és a
kockázatértékelés előadásokon a dolgozók az elmélet
mellett gyakorlati ismereteket is elsajátíthattak, és
megtanulták a különböző folyamatok veszélyeinek
felmérését.

LAFARGE Egészség és Biztonság
Hónap a Királyegyházi
Cementgyárban

MINDENNAPJAINK

LÁTOGATÓI CSOPORTOK: a környező települések
vezetői, szakmai vendégek, több nyugdíjasklub és
óvodás csoport is megismerhette Európa egyik
legmodernebb cementgyárának működését.

mag-v18_Layout 1  6/19/12  1:05 PM  Page 9



1 0 |   L A FA R G E  M A G A Z I N   |   2 0 1 2

Ennek jegyében a LAFARGE Csoport az elmúlt

években 30 százalékkal több másodlagos tüzelő-

anyagot használt fel világszerte. Ennek 84 százaléka

biomassza eredetű, amely mára lehetővé tette,

hogy üzemeiben nagyban csökkenjen az üveg-

házhatást okozó gázok nettó kibocsátása: egy

tonna cement előállításánál például 21,7 százalékkal

alacsonyabb ez az érték. A LAFARGE szakértel-

mének eredményeként a hulladék felhasználása

ellenőrzött körülmények között zajlik gyáraiban,

feldolgozásuk biztonságos és hasznos megoldásnak

számít, amely a helyi hatóságok, lakosok, zöld

szervezetek számára is megnyugtató. 

A nemzetközi pozitív példákat alapul véve a

hazai cementgyártás legújabb résztvevője, a 

LAFARGE Cement Magyarország Kft. is vizsgálja

annak lehetőségét, hogy királyegyházi cement-

gyárában biomassza, aprított műanyag palack,

papír és dohányipari melléktermék, illetve anya-

gában már nem hasznosítható gumiapríték fel-

használható-e másodlagos tüzelőanyagként. Kö-

vetni szeretné ugyanis a világban jelenlévő

trendet, hiszen az ipari létesítmények közül csak

az számít igazán modernnek, amely a lehető

legkisebb mértékben használja a hagyományos,

nem megújuló energiaforrásokat.

Több mint 
környezetvédelem
Az ipari ökológia fogalma egyre fontosabbá válik a

nagyipari szereplők számára. A hosszútávon fenntartható egyensúly a gyártók és a természet
között ugyanis közös érdek.

z ipari ökológia a természet körforgását min-

tázza: lehetőleg minden, a gyártási folyama-

tokban keletkező melléktermékeket, anyagot

újrahasznosít. Ilyen lehet a kávéhéj, a hántolatlan

nyers rizs, a pelyva, illetve a háztartási szemét

egy része, a papír és az apróra darált műanyag

palackok, valamint a szigorúan ellenőrzött fel-

dolgozás után a használt gumiabroncsok, ol-

dószerek, salak, pernye, a használt olaj, vagy

akár az ásványi eredetű hulladék vagy a bio-

massza is.

Ezek alkalmazása másodlagos tüzelőanyagként

a nem megújuló, fosszilis energiahordozók mellett

logikus lépés, hiszen nemcsak maga az anyag,

hanem az előállítására fordított energia is újra

hasznosul. Ezen túl csökkentik több ipari, gyártási

folyamat károsanyag kibocsátási értékét és öko-

lógiai lábnyomát. Nem kerül sor a nem megújuló

tüzelőanyagok, például a szén, az olaj, a földgáz

kitermelésére, és csökken a másodlagos tüzelő-

anyagként használható hulladék nagysága. További

előnyük, hogy a fosszilis nyersanyagok kiváltása

segíti a versenyképességet, hiszen alkalmazásuk

költséghatékony megoldást jelent az ipari szereplők

számára. Az újonnan megjelenő biztonságos és

szakszerű munkafolyamatok pedig új munkahe-

lyeket kívánnak meg, bevételhez juttatva a

helyben élő családokat.

A cementgyártásban a másodlagos tüzelőanya-

gok használata még több haszonnal jár. Ellenben

az égetőművekkel, egyrészt a kemencék kiala-

kítása miatt magasabb hőfok biztosítja a leg -

stabilabb szerves vegyületek hatékony lebom-

lását, és az égés közben keletkező anyagok

megkötik a mérgező füstgázokat. Másrészt 

a máshol hamuként távozó anyag itt hasznos

alkotóelemmé alakulva beépül a cementbe,

klinkerbe. A szigorú technológiai ellenőrzésnek

köszönhetően azonban az így elkészült termék

minőségét ez nem befolyásolja.

IPARI ÖKOLÓGIA

A

Faültetés 
a Királyegyházi

Cementgyár 
avatásán.
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Cement 97 százalékkal
kevesebb energiából 

Az Egészség és Környezet
Charták aláírója között 
a LAFARGEAz amerikai Drexel Egyetem mérnökei 

97 százalékkal csökkentették a cement

előállításához szükséges energiát, és 

a felhasznált alapanyagaik ára is sokkal

kedvezőbb a ma megszokottnál. Ezt úgy

érték el, hogy a gyártás nem igényel hőt,

alapanyagnak pedig salakot és mészkövet

választottak, amelyhez kevés nátrium-

karbonátot adagoltak. Az új cement még a

minősítő vizsgálatok előtt áll, ennek

ellenére már tudni lehet, hogy a

forgalmazó a Greenstone Technologies lesz.

IPARÁGI HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK

Ultrakönnyű betonkeverő
A CIFA nemrég mutatta be új, SLX 9 jelzésű

betonkeverőjét. Az SLX-szériás (Super Light

Version, azaz Szuperkönnyű Verziójú)

gépek legfőbb innovációja az összsúly

tökéletesítése. A négytengelyes alvázba

épített modern SLX 9 képes akár több mint

8 m3 beton (névleges térfogat: 9 m3)

szállítására is, míg tömege normális

munkakörülmények között a maximális, 

32 tonnás súlylimit alatt marad. 

Kevesebb, mint felére
zsugorodott a magyar
építőanyag-piac

Az építőanyag-gyártók szakmai

szervezeteinek adatai szerint a téglaipar

termelése a 2008. évihez képest a múlt év

végére 70 százalékkal, azaz 1,2 milliárd

kisméretű téglaegységről 400 millióra, az

ablakgyártás pedig a felére, 4 millió

négyzetméterről 2 millió négyzetméterre

csökkent. Az egy főre jutó éves

cementfelhasználás a válság előtt 400

kilogramm volt Magyarországon, ez a múlt

évben már 230 kilogrammra esett vissza.

Ausztriában ez az adat 570 kilogramm,

Romániában pedig 330 kilogramm volt

2010-ben.

Magyarországon több mint 350 francia

érdekeltségű vállalat közel 60 ezer főt

foglalkoztat. Az őket tömörtő Magyar-

Francia Kereskedelmi és Iparkamara tagjai

elkötelezettek munkavállalóik egészsége,

és a környezettudatos gondolkodás ter-

jesztése mellett.

A Királyegyházi Cementgyárat üzemeltető

LAFARGE Cement Magyarország Kft. a

múlt évben írta alá a Magyar-Francia

Kereskedelmi és Iparkamara Egészség

Chartáját, illetve idén májusban a Kör-

nyezet Chartáját, többletfeladatot vállalva

ezen a két területen. A nyilatkozatok

nemcsak új vállalati eseményeket jelen-

tenek, hanem korszerű, hosszú távú gon-

dolkodásmódot is. 

Az Egészség és a Környezet Charta új csat-

lakozójaként a LAFARGE támogatja mun-

katársai egészséges, környezettudatos élet-

módját. Segíti szűrési programokon való

részvételüket, a sportolási lehetőségeiket,

és a munkahelyi étkeztetésükben előnyben

részesíti az egészséges táplálkozást.

Működése során olyan megoldásokat vá-

laszt, amelyek takarékoskodnak a ter-

mészeti erőforrásokkal és környezetkí-

mélőek. Ez egyaránt igaz üzleti partnerei

kiválasztásánál, és a termelési eszközök,

szolgáltatások vásárlása során is. Különös

gondot fordít a környezetbarát hulladék-

kezelésre is, legyen szó a gyártási folya-

matok során fölhasznált anyagokról, mel-

léktermékeiről, vagy akár a szelektíven

gyűjtött szemétről.

Aubet Fédéric ügyvezető látja el kézjegyével 
a chartákat

HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK

mag-v18_Layout 1  6/19/12  1:06 PM  Page 11



1 2 |   L A FA R G E  M A G A Z I N   |   2 0 1 2

A LAFARGE kiemelt partnere, a Leier Hungária

Kft., az iparágat sújtó válság ellenére idén nyi‐

totta meg kilencedik üzemét Magyarországon.

Az osztrák családi vállalkozásból nemzetközi vál‐

lalatbirodalommá nőtt Leier tevékenységéről,

terveiről és hazai jelenlétéről Komlós Andor

ügyvezetőt kérdeztük.

Az utóbbi időszakban arról szólnak a hírek, hogy

az építőipar soha sem látott válságban van. A

Leier vállalat mégis úgy döntött, hogy 2012‐ben

egy új üzemet nyit. Miért most látták megfele‐

lőnek az időpontot?

Habár az iparág valóban nehézségekkel küzd,

nálunk a Leiernél nincs válság, köszönhetően

annak, hogy cégcsoportunk erős nemzetközi

háttérrel, komoly szakmai stábbal és folyamatos

innovációval biztosítja, hogy a legerősebb épí-

tőanyag gyártók között említsék a nevét.

Magyarországon az immáron kilencedik üzemünk

megnyitását a növekvő, elsősorban osztrák piaci

igények kielégítése tette szükségessé.

Kérem, áruljon el néhány részletet az új gyáregy‐

ségről! Mit gyárt majd a Leier a kilencedik üze‐

mében?

Az új győri üzem gyártósorain naponta kétezer

négyzetméter kéregfödém illetve kéregfal készül

el. Terveink szerint ennek a kapacitásnak egyre

nagyobb részét családi házas építkezésekhez

tudjuk kínálni, mivel egyre jellemzőbb az át-

gondoltabb, a korábbi sémákat elhagyó épít-

kezés. Az építkezők egyre tájékozottabbak a

különböző munkafázisokról, a választható épí-

tőanyagokról, és ha azt látják, hogy valami

költséghatékonyabb, akkor ma már sokkal bát-

rabban választják az új, korszerű építőanya-

got.

Milyen tervei vannak a Leiernek a következő

időszakra? Újabb gyárnyitás, terjeszkedés vagy

a biztos innováció?

Azok az emberek vagyunk, akik inkább a lassabb,

de biztosabb innovációban hiszünk. Úgy gon-

dolom, hogy a kilencedik üzem is ékes bizonyíték

arra, hogy ez a mentalitás megtérül, és a Leier

jó úton halad.

A válságra is kezdetektől fogva egyfajta fel-

adatként tekintettünk, és mivel döntés-mecha-

nizmusunk mindig is rendkívül rugalmas volt,

ezért többek között gyártás-kapacitásunkon

belül átcsoportosításokat hajtottunk végre. Ez

az ésszerűség, stabilitás és kiszámíthatóság a

Leier sikerének a titka.

Milyen a kapcsolata a Leiernek a LAFARGE Ce‐

ment Magyarország Kft.‐vel?

A Leier és a LAFARGE kapcsolata a 2012-es

évben kezdődött, mindkét fél legnagyobb meg-

elégedésével folyamatos. A LAFARGE az egyik

legnagyobb beszállítója a Leiernek, szinte az

összes betontermékünkben az ő magas minőségű

cementjüket használjuk, éves szinten körülbelül

80 ezer tonnát.

A Leier cégcsoport első vállalkozását

1965-ben, a burgenlandi

Horitschonban hozta létre Michael

Leier, amely napjainkra a nemzetközi

piac több üzletágában is sikeresen

tevékenykedő, dinamikusan fejlődő

vállalatbirodalommá vált.

A cégcsoport kilenc hazai építőanyag

gyárával a magyar szerkezeti

építőanyag-gyártás meghatározó

szereplőjévé vált az évek során. Az

építőanyag-gyártás mellett autó-

kereskedelemmel és

ingatlanfejlesztéssel is foglalkozó Leier

cégcsoport Magyarországon 2011-ben

közel 28 milliárd Ft bruttó forgalmat

bonyolított és tavalyi üzemi eredménye

1,64 milliárd Ft volt. A Leier

Magyarországon 830 fő részére biztosít

munkahelyet.

www.leier.hu

A Leier cégcsoport

Új üzemet nyitott 
2012-ben a Leier

PARTNER
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Bartl János
szakszervezeti titkár

Családi állapot: 
élettársi viszony

Hobbi: sport, 
főleg a labdarúgás

Mottó: A kicsinek örülni,
a nagyot akarni kell, 
az elveket nem feladva.

NÉVJEGY

A kollektív szerződésen 
dolgozunk

Új gyár, új szakszervezet. Milyennek látja az in‐

dulást az első szakszervezeti elnök?

Múlt év szeptemberében alakultunk 62 fővel,

mára már 72 tagot számlálunk. Ez a gyár jelen-

leg több mint 130 dolgozójához mérten nagy

számnak mondható, ami egyben jelzi az aktivi-

tásunkat is. Csatlakoztunk az Építő-, Fa-, és

Építőanyag Ipari Dolgozók Szakszervezeteinek

Szövetségéhez (ÉFÉDOSZSZ). A szakmai szerve-

zet tagja a Magyar Szakszervezetek Országos

Szövetségének is, így folyamatosan tájékozód-

hatunk a bennünket érintő országos kérdések-

ről, változásokról. 

A lendületesnek tűnő kezdés után mi a követ‐

kező lépés?

Egy olyan kollektív szerződés megalkotása,

amely a dolgozók szociális és egyéb jóléti jut-

tatásait rögzíti, amely ma már nem egyszerű

feladat. A júliusban hatályba lépő új Munka

Törvénykönyve ugyanis nem a dolgozók,

hanem a munkáltatók érdekeit tartja szem

előtt. Induló gyárként mindent az alapoktól kell

kezdeni. Célunk a hazai cementiparban lévő

kollektív szerződések juttatásainak megközelí-

tése, utolérése. 20 éves előnyük van velünk

szemben. Ebből a szempontból nem előnyös a

jelenlegi gazdasági helyzet. Egyik napról a má-

sikra nem lehet eredményeket elérni, de nem

szabad feladni.

Ennek ellenére milyen a viszony a gyárveze‐

téssel?

Ha közvetve is, de részt tudunk venni a vállalat

fontos döntéseiben, amiben segítségünkre van

a HR osztály, illetve Mikita István gyárigazgató,

velük napi kapcsolatban vagyunk. Frédéric

Aubet ügyvezető ajtaja is nyitva áll előttünk.

Természetesen vannak viták, érvek és ellenér-

vek, úgy a kollektív szerződéssel, mint egyéb

ügyekkel kapcsolatban, de összességében jó vi-

szonyt ápolunk.

Hogyan vesz részt a szakszervezet az üzem min‐

dennapi életében?

A LAFARGE kiemelt gondot fordít arra, hogy

dolgozói a lehető legnagyobb biztonságban vé-

gezhessék munkájukat. Jelenleg a szigorú

munka- és egészségvédelmi előírások betarta-

tása, megismertetése az önként vállalat felada-

tunk, hiszen számunkra is fontos, hogy saját

érdekében ezeket minden dolgozó alkalmazza.

A kollektív szerződés tárgyalási sorozatában

pedig részt veszünk a műszakbeosztások alakí-

tásában is.

72 szakszervezeti tagot említett, hogyan lehet

ösztönözni őket a közösségi részvételre? Akad‐

nak ebből problémák?

Szerencsére motiváltságban nincs hiány! Csak

egy példa: a törvény egy szakszervezeti közgyűlést

ír elő évente, mi május közepén már a másodikat

tartottuk. Ám bármennyire is lelkesek vagyunk,

a gazdasági válság hatása nagyban befolyásolja

dolgozóink hangulatát. Ebből kifolyólag talán

legnagyobb problémánk a munkába járás. A

tömegközlekedés nem illeszkedik a gyár mű-

szakrendjéhez, a munkavállalók a szélrózsa min-

den irányából járnak dolgozni. Olyan nagy a

lakhelyek közti távolság, hogy lehetetlen ésszerű

és gazdaságos különjáratot szervezni. Rendkívüli

segélyezésre pedig egyelőre nincs lehetőségünk.

A körülmények ellenére azonban szeretnénk

jobbat, többet nyújtani, mint amennyit a Munka

Törvénykönyve meghatároz. Tudjuk ugyanis,

hogy a jól működő szakszervezet csak az érde-

keinket képviselni tudó kollektív szerződéssel

maradhat fent, különösen most, amikor soha

nem volt ekkora szükség a képviseletre: ember-

emlékezet óta nem született új, a munkavállalói

feltételeket teljesen átíró jogszabály.

A Királyegyházi Cementgyár
termelésével közel egyidős az

üzem szakszervezete. Az elmúlt
fél év kezdeti sikerei után a

kollektív szerződés került
napirendre, amelynek
megkötését nagyban

befolyásolja az új Munka
Törvénykönyve. Bartl János

szakszervezeti titkárral
beszélgettünk.

INTERJÚ
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ÚJ ÉRKEZŐK

LAFARGE
babák

Új munkavállalók

Villant Vanda 2011. 05. 15.

Kéki Zsófia 2012. 04. 20. Lányi András Péter 2012. 04. 29.

Bartl Maja 2012. 03. 20. Miedziak-Feith Anna 2011. 05. 30.
Láng Patrik 2012. 03. 24.

Bartos Zoltánné 

Gulyás Erika Takarító 
Csoba Dénes 

Munkavédelmi koordinátor

Kocsis Mátyás 

Ügyfélszolgálati 
és disztribúciós vezető 

Farkas Gábor 

Gépkezelő
Hagenthurn József 

Raktárvezető 

Kapás Zoltán 

Biztonsági koordinátor
Kovácsné Smudla 

Andrea Takarító
Márkus Norbert 

Gépkezelő 
Nagy György 

Gépkezelő

Németh Boglárka 

Marketing kommunikációs
asszisztens

Petelin Roman 

Operációs vezető 
Perlai Bence 

Értékesítési és 
disztribúciós asszisztens

Szakonyi Dóra 

Vezetői asszisztens 

Göndör Lászlóné 

Dani Veronika 

Takarító 

Ungváry Krisztián 

Gépkezelő 

Bagi Zalán Dániel 2011. 12. 07.
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Királyegyháza 1940-ben Vásárosszent-
gál és Magyarszentiván egyesítésével
jött létre. A falu évszázadokra vissza-
menőleg híres volt arról, hogy lakói
többségükben állattartásból tartották
el magukat és családjukat. A szarvas-
marhákat hatalmas csordákban legel-
tették még a 20. század utolsó éveiben
is. A gazdasági változások során azon-

ban megüresedtek az istállók a házak
udvarán, ma már csak mutatóban talá-
lunk egy-két szarvasmarhatartással
foglalkozó vállalkozót. A lakosság
megélhetését a legközelebb eső váro-
sokban (Szentlőrinc, Pécs, Szigetvár)
lévő munkahelyeken igyekszik biztosí-
tani, illetve remélhetőleg egyre töb-
ben kapnak munkát, munkahelyet az

immár felépült és működő LAFARGE
cementgyárban is. Királyegyháza Ön-
kormányzata egyik legfontosabb fel-
adatának tartja az oktatási intézmény
fenntartását, és ezzel összefüggésben
igyekszik hagyományt teremteni, civil
szervezetek létrejöttét támogatva,
egyre több kulturális programot szer-
vezve.

Királyegyháza
régen és ma

BUDAPEST

PÉCS

KIRÁLYEGYHÁZA
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Székhely: 7953 Királyegyháza, 041/29 Hrsz.
Postacím: Királyegyházi Cementgyár, 7940 Szentőrinc, Pf.: 54.

Telefon: +36 73 500 900, Fax: +36 72 500 958
E-mail: cementhungary@lafarge.com

www.lafarge.hu

LAFARGE CEMENT MAGYARORSZÁG KFT.

Új magyar cement
Királyegyházáról!

Új termék Európa egyik legmodernebb cementgyárából, Királyegyházról. A PIROS

RAPID fantázianevű, gyorskötésű cement mérsékelten szulfátálló, így erős kémiai

igénybevételű felületekre tervezték. Keresse az Önhöz legközelebb eső TÜZÉP-en,

nagyobb barkácsáruházakban is!

Csatlakozzon az új termékünkhöz kapcsolódó nyereményjátékunkhoz a www.lafarge.hu

oldalon 2012. június 25-től augusztus 31-ig, és nyerjen ajándékokat családjának,

cementet építkezéséhez!
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