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áltozás nélkül nincs fejlődés – ez a gondolat igaz minden

iparág, vállalat, és ily módon a mi cementgyárunk számára

is. Megtettük az első erőteljes lépéseket, sikeresen jelen

vagyunk az építőipari piacon, és már Horvátországba, Szlo-

véniába is exportálunk. Célunk, hogy piacvezetővé fejlődjünk:

magyar termékekkel és az innováció révén a legjobb techno-

lógiát biztosítva vásárolóink részére, mindezt Európa egyik

legmodernebb, legkörnyezetkímélőbb cementgyárának üze-

meltetésével. 

Ennek szellemében az a tervünk, hogy új beruházásba

kezdjünk, és bevezessük a másodlagos tüzelőanyagok hasz-

nálatát a Királyegyházi Cementgyárban. Évek óta köztudott,

hogy a cementgyári technológia teljes mértékben a legszigorúbb

környezetvédelmi szabályozások szolgálatában áll. Így ez egy

természetes lépés bármelyik cementgyár fejlődése érdekében,

és ez más magyarországi építőanyag-üzem esetében már

nem kérdés, megvalósult. Az alternatív tüzelőanyag használata

a közösség javát is szolgálja. Új munkahelyeket teremt, és a

helyben keletkező anyagokat hasznosítja.

Közösen egy új fejezetet nyithatunk saját, és közvetlen kör-

nyezetünk életében, mert az egészség és biztonság, valamint

a zöld tudatosság elvei mentén gondolkodunk. Elkötelezettek

vagyunk abban, hogy aktívan védjük a környezetünket, és 

hogy együtt fenntartható fejlődést biztosítsunk alkalmazottaink

és a helyi közösségek számára. 

Aubet Frédéric 
ügyvezető

LAFARGE Cement Magyarország Kft.
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„Mindig van min javítani, 
van mit fejleszteni.”
Nem a királyegyházi az első cementgyár

az életében, 12 éve dolgozik már gyár-

igazgatóként az iparágban. Miért esett a

választása LAFARGE csoport üzemére?

Mielőtt ideutaztam, úgy éreztem, megérett az

idő a változásra és a váltásra: szakmai pályám

új állomásaként a LAFARGE királyegyházi gyá-

rának vezetése kellő kihívást és motivációt

jelent. Nagyon fontos volt számomra, hogy a

korábban a szakterületen megszerzett tapasz-

talataimat itt eredményesen tudom használni

és kamatoztatni, és sikerrel össze tudom páro-

sítani a cég üzletpolitikájával és elvárásaival,

ami mindkét félnek hasznos. E mellett egy tel-

jesen új dolgot építhettünk fel. Igyekszem meg-

felelni annak, amit a Királyegyházi Cementgyár,

mint Európa egyik legmodernebb gyáregysége

és a pozíció megkövetel. 

A munkába állása óta eltelt egy év. Elége-

dett az eddig elért eredményekkel?

Amit szerettem volna, sikerrel valósítottam meg

a LAFARGE-nál: igyekeztem hatékonyabbá tenni

a munkafolyamatokat, a gyár egészének mű-

ködését. Ehhez természetesen egy jól működő,

szakmailag felkészült és nyitott csapatra volt

szükség, amivel a mai napig van szerencsém

együtt dolgozni. Sok mindent értünk el eddig,

de a további célok teljesítése, a vége még

messze van. Mindig van min javítani, van mit

fejleszteni. Azt viszont kijelenthetem, hogy azo-

kat az alapokat, melyekre hosszú távon ered-

ményesen lehet építkezni, sikerült lefektet-

nünk.

A sokat látott szakember szemével mi-

lyennek látja a hazai építőanyag-gyártók

és a LAFARGE helyzetét? 

A nemzetközi tendenciákhoz hasonlóan a hazai

építőipar is nehéz helyzetben van, amire fel

kell készülni, amit tudni kell kezelni. Világvi-

szonylatban a LAFARGE az egyik leginkább

meghatározó szereplője az iparágnak, Magyar-

országon viszont újnak számít. Ez több kihívást

is jelent. Igyekszünk megszilárdítani a helyze-

tünket a piacon, amiben nemcsak a kifejezetten

modern technológia a segítségünk, hanem a

minőség is minket igazol. Több termékünk eltér

az általánostól, hiszen igyekszünk azokat minél

inkább a vevő igényeihez igazítani. Ennek ér-

dekében folyamatosan fejlesztünk és kutatunk,

hiszen nem elég a kedvező fogadtatás, mindig

törekednünk kell a még magasabb minőségre. 

MIKITA ISTVÁN GYÁRIGAZGATÓ

Mikita István gyárigazgató egy éve vezeti a Királyegyházi
Cementgyárat. Az elmúlt időszakot sikerként éli meg, de még

számtalan célt tűzött ki csapata és az üzem számára. 

INTERJÚ

„Igyekszem megfelelni
annak, amit a
Királyegyházi

Cementgyár és a
pozíció megkövetel.”
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Utalt arra, hogy a Királyegyházi Cementgyár

Európa egyik legmodernebb építőanyag-

gyártó üzeme. Úgy tudjuk, a termékfej-

lesztés mellett a gyár is változásokon fog

átesni a jövőben.

A következő nagy kihívás a másodlagos tüze-

lőanyagokra való átállás, aminek kialakításába,

kidolgozásába és működtetésébe a helyi kö-

zösségeket is bevonjuk, amire azért is nagy

szükség van, mert a technológia ismert, ám

még nem terjedt el Magyarországon. A Király-

egyházi Cementgyárban kizárólag olyan, a je-

lenleginél lényegesen jobb technológiát kívánunk

alkalmazni, ami már egész Európában, sőt az

egész világon is elterjedt, kipróbált, és ered-

ményesen alkalmazzák. Tudni kell, hogy ez az

elérhető legmodernebb eljárás, és mondhatni

„kötelező” a használata az iparágban. A ha-

zánknál aktívabb, környezetvédelmi öntudattal

rendelkező országokban, mint például Ausztria,

már működnek ilyen cementművek. A király-

egyházi pedig az ottani szigorú szabályoknak

is megfelelne. 

A másodlagos tüzelőanyagok bevezetése

hogyan érinti a környéken élőket?

Mielőtt a konkrétumokra térnék, nagyon fontos

kiemelnem, hogy mi nyitottságot, átláthatóságot

közvetítünk, és őszintén kommunikálunk. Nin-

csen rejtegetnivalónk, rendszeresen szervezünk

lakossági fórumokat, nyílt napokat a gyárban.

Reméljük, hogy ennek köszönhetően az eset-

leges félelmeket, kételyeket el tudjuk oszlatni.  

Ami pedig a beruházást illeti: a fejlesztésekkel

munkahelyek is létrejönnek, és a környék gaz-

dálkodói, vállalkozásai is új lehetőségekhez jut-

nak. A technológiának köszönhetően pedig

Európa egyik legmodernebb cementgyárának

a kibocsátása még alacsonyabbá válik, tényleg

minimálisra csökkentve a környezet terhelését.

Mit jelent a másodlagos tüzelőanyag hasz-

nálat a Királyegyházi Cementgyár esetében? 

Egyrészt a számunkra szükséges energiát meg-

újuló energiaforrás felhasználásával kívánjuk

biztosítani. Természetesen nem fogunk fákat

égetni, erdőket veszélyeztetni, hiszen ezeket

hosszú idő alatt lehet csak újranevelni. Terveink

szerint az aprított műanyag, a gumiapríték

mellet biomasszával fogunk dolgozni, ami alatt

itt kukoricaszárat és energiafüvet értjük. Szán-

dékunk szerint ezeket a szűkebb környeze-

tünkből fogjuk beszerezni, ezzel is csökkentve

az ökológiai lábnyomot. És nem utolsó sorban

a gyár környezetében élőknek is megélhetési

lehetőséget biztosítunk ezzel. A hulladékok

másodlagos tüzelőanyagként való felhasználása

pedig nagyon sok válogatás, szelekció után, és

főként szigorú kontroll mellett történik majd

olyan anyagokból, melyeket máshol már nem

lehet felhasználni.

Miért van erre szükség?

Mert mi hasznosítani tudjuk ezeknek az anya-

goknak az energiatartalmát és a kémiai össze-

tételét. A műanyagok például a lerakókban

végeznék, ahol idővel ugyanúgy lebomlanának,

káros anyagok keletkeznének belőlük. A gumi

pedig kémiai összetételénél fogva tartalmaz

olyan anyagokat, amely a cementgyártás során

szükséges. A mi technológiánknak köszönhetően

azonban nagyon magas hőmérsékleten égetünk,

így a káros anyagok nagy része vagy elég, vagy

átalakul és beépül a félkész termékbe, szemben

a kifejezetten hulladékégetésre épített erőmű-

vekkel. 

Egy cementgyár általában 50-100 évnyi műkö-

désre épül. Már a megépítésnél hosszútávra

kell terveznünk és ezzel együtt olyan energia-

források használatára, melyek magukban rejlik

a megújulást. Az olaj és a gáz használata nem

gazdaságos, nem mellesleg a környezetet is

jobban megterheli. Szemléltetésképpen egy

tonna szén elégetése során háromszor annyi

szén-dioxid keletkezik, míg a biomassza esetében

a növény tulajdonságainak köszönhetően lé-

nyegesen kevesebb, semlegesebb az érték.

„Nyitottságot,
átláthatóságot

közvetítünk, és őszintén
kommunikálunk.”

MIKITA ISTVÁN 
gyárigazgató

Született:
Sajókeresztúr, 1959 

Diplomái: 
okleveles gépészmérnök, 
Nehézipari Műszaki Egyetem, 
Miskolc

NÉVJEGY

INTERJÚ
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KÖRNYEZETVÉDELEM

Több évtizede világszerte bevált gyakorlat, Ma-

gyarországon azonban még alig-alig ismerik a

másodlagos tüzelőanyagok lehetőségeit. A ki-

bocsátott füstgázok mértékére, így a környezetre,

a helyi hulladékgazdálkodásra és munkaerőpi-

acra, valamint a környező gazdák bevételeire

is jótékony hatással bíró technológia jelenleg

tervezés alatt áll a Királyegyházi Cementgyárban. 

A lépés logikus, hiszen a tágan vett régióban

az ausztriai mannersdorfi 51, a retznei 78, a

čížkovicei gyár 61 százalékban használ másod-

lagos tüzelőanyagként előzetesen kezelt hulla-

dékot. A felhasználás oka a cementgyártás sa-

játos technológiája. 

A hagyományos égetőművekhez képest az épí-

tőanyag gyártása során jóval magasabb, 1000-

2000 Celsius fokú lángnak kell égnie. Ez és a

hosszú tartózkodási idő következtében a káros

anyagok mineralizálódnak, azaz semlegesítőd-

nek. A folyamatok során pedig teljes oxidáció

következik be, azaz nem keletkezik sem korom,

sem szén-monoxid. Ezen túl az agresszív maró

kén-oxidok, a klór és savas gázok is semlegesí-

tésre kerülnek, hiszen a felhasznált nyersliszt

lúgos kémhatású. A veszélyes nehézfémek

pedig stabil fémszilikátokká alakulnak, és meg-

kötődnek a cementgyártás köztes termékét je-

lentő klinkerben, amely így már nem veszélyes

a környezetre. A folyamat további előnye, hogy

nem képződik hamu, ellenben a hagyományos

szemétégetéssel szemben, hiszen a szilárd égés-

termék beépül a termékbe. Az így készült

cement minősége pedig ugyanolyan kifogástalan

marad, mintha hagyományos technológiával

készült volna.

A Királyegyházi Cementgyár másodlagos tüze-

lőanyag igényét a tervek szerint elsősorban a

Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Programból

kívánja fedezni, amelynek egyik kimenetele az

úgynevezett könnyű frakciójú hulladék. A meg-

nevezés nem újrahasznosítható anyagokat jelöl,

amelyek kiválóan alkalmazhatók energiater-

melésre, égetésre vagy „együttégetésre”. Ki-

rályegyházán elsősorban anyagában már nem

hasznosítható papírt, műanyagot, gumiabroncs

aprítékot használnának fel, megkímélve a hul-

ladéklerakókat és a környezetet.  A válogatott

és kezelt hulladék mellett biomassza is felhasz-

nálásra kerülne, amely ebben az esetben nem 

erdők kitermelésével járó rönkfákat, hanem a 

helyben termelt és megmaradt mezőgazdasági 

hulladékot (kukoricaszár, energiafű és egyéb

növényi hulladék) jelenti. A folyamat végén

keletkező kibocsátásokat szigorú hazai és

Európai uniós jogszabályok és rendelkezések

írják elő.

A beszállított másodlagos tüzelőanyagot a gyár

déli, délnyugati részén megépített, zárt tárolóban

helyeznék el, ahonnan egy ugyancsak zárt szál-

lítószalag segítségével kerülne az anyag a rend-

szerbe.

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. a má-

sodlagos tüzelőanyagok engedélyeztetési eljárása

előtt élt a jogszabály adta lehetőséggel, és ún. 

előzetes konzultációs dokumentációban kérte

a hatóságoktól és környező településektől a

tervezett beruházás véleményezését. A fejlesztés

menetét, a technológiai folyamatot részletesen

leíró dokumentum ellen a hatóság nem emelt

kifogást, és az érintett települések jegyzői sem

látták akadályát a tervezett beruházás megva-

lósulásának. 

Az engedélykérelem beadása előtt azonban a

Királyegyházi Cementgyár a helyi lakosság vé-

leményét, kérdéseit is több fórumon meghall-

gatja, hogy ezáltal együtt tervezzék a térség

jövőjét alakító beruházást.

A cementgyártásban tiltott másodlagos tüzelőanyagok:
• radioaktív vagy sugárzást kibocsátó anyag
• magas klór tartalmú anyag
• robbanó, irritáló hulladék
• peroxidokat és perklórátokat tartalmazó hulladék
• azbeszt tartalmú hulladék
• cián tartalmú hulladék
• fertőző egészségügyi hulladék
• elem, elektronikai hulladék.

Az ausztriai, a szlovén, a cseh és a magyar cementgyárakat
üzemeltető  LAFARGE több helyen is sikerrel alkalmazza a már Európában és világszerte is
általánosan elterjedt másodlagos tüzelőanyagokat. 

A Királyegyházi Cementgyár 
másodlagos tüzelőanyag tervei

mag-no02-v54_Layout 1  9/18/12  11:25 PM  Page 6



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

KÖRNYEZETVÉDELEM

Kérdések és válaszok a másodlagos
tüzelőanyaggal kapcsolatban
Királyegyházán és Szentlőrincen

Az egyik legfontosabb kérdéskör a tüzelőanya-

gok fajtáit és a kibocsátott füstgázokat érintette.

A jelenlévők kifejtették aggodalmuk okát a

másodlagos tüzelőanyagként hasznosított hul-

ladékokkal kapcsolatban. Mikita István gyár-

igazgató felhívta a figyelmet arra, hogy a tervek

között a fosszilis tüzelőanyagokat kiváltandó

csak és kizárólag tisztított, kezelt hulladék fel-

használása szerepel, amely más esetben, kör-

nyezetet szennyező módon, hulladéklerakóban

végezné.

Alaptalan minden félelem az esetlegesen kör-

nyezetbe jutó nehézfémekkel és a rendkívül

mérgező dioxinokkal kapcsolatban is. Az el-

végzett osztrák referenciamérések szerint is a

cementgyártás technológiája miatt jelen lévő

rendkívül magas hőmérsékletnek, égési folya-

matoknak köszönhetően a nehézfémek jóval a

0,5 mg/m3 előírt határérték alatt maradnak.

Érdekességként a konzultációs dokumentum

elkészítésében résztvevő szakértő részéről az is

elhangzott, hogy a rendkívül mérgező dioxinból

egy légköbméter cigarettafüstben kb. 5 milliószor

több van, mint amennyi a királyegyházi gyár

kéményéből távozni fog. A szentlőrinci lakosok

megnyugtatására felvetődött az összes, tehát

nem csak a cementgyár által kibocsátott eset-

leges környezetterhelés mérésére alkalmas ál-

lomás visszaállítása, amelyet jó pár évvel ezelőtt

szűntetett meg a hatóság.

Mindkét településen kérdésként hangzott el, a

helyi gazdák által termelt mezőgazdasági hulladék

hasznosíthatósága az

égetés során. Krutek

Norbert beruházási

projektvezető kiemel-

te, hogy a fejlesztés

kifejezetten épít a helyi

termékekre, tüzelő-

anyagokra, mint pél-

dául a kukoricaszár,

energiafű, lágy szárú

fás növényekből ké-

szült apríték, pellet,

ágfa. További kérdésre

válaszolva kifejtette,

hogy a gyárban fel-

használásra szánt tü-

zelőanyagok zárt kon-

ténerben érkeznek,

zárt módon kerülnek

tárolásra és zárt rend-

szerben jutnak el a

végső felhasználási ponthoz. A tárolásra szánt

épület ajtaja az uralkodó szélirány figyelembe-

vételével kerül kialakításra, így kizárt, hogy az

odaszállított anyag a zárt térből távozzon. 

Az érdeklődők soraiból elhangzott, hogy a ce-

mentgyár profilt vált, és szemétégetőként mű-

ködik tovább, hiszen a tervezett másodlagos

tüzelőanyag felhasználása elérheti a 90 száza-

lékot. A megállapítást Mikita István cáfolta: a

másodlagos tüzelőanyag felhasználásának mér-

téke nem jelenti a cementgyártás megszünését,

hiszen a tüzelőanyag felhasználása a cement-

gyártás gyártásközi termékének, a klinkernek

az előállításához szükséges. Emellett a cement-

gyár felépítéséből, technológiájából fakadóan

alkalmatlan az általános szemétégetésre, csak

a már bemutatott, válogatott anyagok befo-

gadására és tüzelőanyagként történő felhasz-

nálására kész. 

A hallgatóság több tagját is érdekelte a tüzelő-

anyag szállításával járó por- és zajszennyezés.

A gyárigazgató elmondása szerint naponta kb. 

8-10 kamionnal lehet számolni, amelyek az

eddigi teherforgalomhoz hasonlóan a 6-os fő-

úton, illetve a főutat a gyárral összekötő, direkt 

ebből a célból megépített elkerülő üzemi úton

fognak közlekedni.

Zadravecz Zsófia marketing kommunikációs ve-

zető elmondta, hogy a lakossági fórumok csak

egy állomást jelentettek a párbeszéd során, a

LAFARGE Cement Magyarország Kft. a jövőben

további találkozókat, eseményeket szervez a

témában. 

A témában tájékoztató füzet letölthető 

a lafarge.hu oldalról.

Lakossági fórumot tartott másodlagos tüzelőanyag terveiről a LAFARGE Cement
Magyarország Kft. szeptember 5-én és 6-án Szentlőrincen, illetve Királyegyházán. 
A találkozón az előadók a hatóság által nem kifogásolt előzetes konzultációs dokumentáció
után a lakosság véleményét, ötleteit kérték.
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AMBÍCIÓK

dasági fejlődéséhez is. Az üzemek közvetlen

környezetében működő vállalkozások bevonásán

túl folyamatosan támogatja a munkahelyte-

remtést. Az Ormánság szélén fekvő Királyegyházi

Cementgyár piaci lehetőségeinek és tervezett

beruházásainak függvényében további mun-

kahelyek megteremtését tervezi, elsősorban

helyi munkavállalók számára.

A LAFARGE számára prioritás a női munkaerő

alkalmazása is, amely napjainkban egy modern

vállalat számára az alapvető szemléletmódbeli

kérdések körébe tartozik. A teljesítmény növe-

lésének, a kreativitásnak és az innovációnak a

sokszínű munkaerő lehet az alapja. Ennek meg-

felelően a Csoport ösztönzi a különböző földrajzi

helyekről és kulturális háttérrel érkező nők és

férfiak alkalmazását gyáraiban, ipartelepein. A

2020-as tervek szerint a vezetői pozíciók 35

százalékában nők dolgoznak majd. Királyegy-

házán hasonló célkitűzésként fogalmazódott

meg, hogy belső karrierlehetőségekkel ösztö-

nözzék munkatársaikat, különösen a nőket, és

lehetőséget adjanak arra, hogy akár munkát,

országot és területet is válthassanak életpályájuk

során. 

2020-ig egyharmadával
mérsékli szén-dioxid 
kibocsátását a LAFARGE

LAFARGE Cement Magyarország Kft. a Csoport

tagjaként azon dolgozik, hogy a három pillér –

a közösségépítés, a fenntarthatóság és gazdasági

körforgás – szilárd alapokra kerüljön Királyegy-

házán is, és hogy a középtávon kitűzött célokat

Magyarországon is megvalósíthassa. 

A környezetvédelem jegyében a LAFARGE vi-

lágszerte folyamatosan csökkenti a cement elő-

állítása során keletkező szén-dioxid mennyiségét: 

2020-ra tonnánként 33 százalékkal kívánja re-

dukálni a cement CO2 kibocsátását az 1990-es

értékhez képest. Ezen túlmenően szeretné

elérni, hogy gyáraiban 50 százalékban a tovább

már nem hasznosítható (autógumi, oldószer,

olaj stb.), és ezen belül 30 százalékban biomassza

jellegű anyagok (kukoricaszár, rizs, kávé és más

maghéjak) adják a cementgyártás tüzelőanyagát.

Ezek a törekvések a LAFARGE magyarországi

gyárára is érvényesek. Bár Európa egyik leg-

modernebb építőanyag-gyártó üzeméről van

szó, megépülése óta folyamatosan törekszik a

kibocsátott füstgázok további csökkentésére.

Ennek fő útja a másodlagos tüzelőanyagok

bevezetése, ezzel együtt az egyre kevesebb

fosszilis tüzelőanyag felhasználása.

A LAFARGE Csoport egyik elsődleges célja,

hogy a legnagyobb biztonságot nyújtsa dolgozói

számára a munkahelyen, és amennyire lehet-

séges, azon kívül is. A Királyegyházi Cementgyár

is arra törekszik, hogy teljes mértékben kikü-

szöbölje a baleseteket, megóvja mind a dolgo-

zóit, mind a beszállítóit a gyár területén és az

utakon egyaránt. Ennek érdekében nemcsak

szabályokkal, de szemléletformálással is igyekszik

hozzájárulni a munkavédelemhez.

A saját munkaerő biztonságának megteremtése

mellett fontos, hogy a LAFARGE ne csak óvja,

hanem hozzájáruljon a helyi közösségek gaz-

A

Komoly vállalás a
szén-dioxid 33 száza-

lékos csökkentése,
amelynek része a Ki-
rályegyházi Cement-

gyár is

Három pillérre alapozva, kilenc célkitűzésben határozta meg
törekvéseit 2020-ra a LAFARGE Csoport. Az elkövetkezendő nyolc év tervei iparági súlyának
megfelelően nagyívűek: kötelezettségvállalás az élhetőbb jövőért, hozzájárulás a helyi
közösségek fejlődéséhez, valamint a jövő generációjának segítése.
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TÁMOGATÁS

Pécs városának két legfrekventáltabb helyét, a

Széchenyi teret és a Király utcát összekötő

mintegy ötven méteres passzázs, a Nick-udvar

felújítása kezdődött meg a közelmúltban. A

Pécs Holding Zrt. a helyi Gerillart Egyesülettel

karöltve tervezi a fiatal művészek remekműveinek

állandó bemutatóhelyeként történő újrapozíci-

onálást. 

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. számára

szintén fontos a helyi közösségek támogatása:

ennek keretében a felújítási munkálatok során

működik együtt a Gerillart Egyesülettel. Az

egyik elengedhetetlen építőipari alapanyagot,

a cementet szolgáltatja a renoválást végző cso-

port számára. A felújító munkálatok során a

Királyegyházi Cementgyár egy raklap, azaz 1,4

tonna cementtel járult kortárs műhely létreho-

zásához, amely fedezi a teljes épület vakolási

munkálatainak anyagszükségletét.

A LAFARGE számára alapvető fontosságú a

tőle telhető maximális társadalmi felelősség-

vállalás, illetve a helyi beruházások teljes körű

támogatása, melynek keretein belül többek

közül megvalósul a Nick-udvar komplett felújí-

tása, melynek megnyitására várhatóan 2012.

október folyamán kerül sor. A projekt során

megfigyelhető aktív részvétel és támogatói

szándék megerősíti a LAFARGE által képviselt

magatartást és társadalmi szerepvállalást, mely

fő prioritásainak egyik nagyon fontos alapköve. 

Újra régi fényében ragyog 
majd a Nick-udvar

Európában elsőként a galéria

teljes energiaszükségletét

megújuló energiaforrások segít-

ségével kívánják biztosítani

A Gerillart Csoport
A csoportot 2010 év végén alapította egy helyi érdekeltségű művészeket és

művészetet kedvelő egyéneket tömörítő csoport, melynek elnöke Tímár Krisztián.

Célként a modern és kortárs művészeti irányzat, valamint design népszerűsítését

tűzték ki célul.

A legendás pécsi passzázs
kiállítótérré alakításához járul hozzá a királyegyházi LAFARGE. 
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megérkeztek a tesztelésre szánt minták a CEM

II/B-S 32,5 N illetve a CEM II/A-S 42,5 N típu-

sokból. Először ezeknek is a laborban történő

tesztelése kezdődött, majd ezt követően került

sor az üzemi próbakeverésekre. Az eredmé-

nyekből világosan bebizonyosodott, hogy ezek

a cementek is kiváló minőségűek, néhány pa-

raméterüket tekintve pedig kiemelkedő jellem-

zőkkel bírnak, mint a hazánkban eddig hasz-

nálatos hasonló cementfajták. Eközben elkészült

a királyegyházi CEM I 42,5 N-es cement is,

amelyeket a híd- és útépítési projektekben

használnak előszeretettel a betonüzemek a

könnyű kezelhetősége és jó szilárdsága miatt. 

A stratégiai együttműködés eredményeként a

Pécsi Tudományegyetem kutatóközpontja, a

Science Building, illetve Magyarország egyik

legnagyobb beruházásához, a győri AUDI gyár

bővítéséhez a FRISSBETON LAFARGE cementből

állítja elő a szükséges betonmennyiséget. Az

együttműködésnek köszönhetően a LAFARGE

által készített minőségi királyegyházi cement

idővel kihagyhatatlannak bizonyul majd mind

az autópályák, mind az ipari és lakóingatlanok

építése során.

A FRISSBETON már a
Királyegyházi Cementgyár
építkezésénél is bábáskodott

ár a Királyegyházi Cementgyár építésénél bá-

báskodott a FRISSBETON Kft.: a 2007-től 2011-

ig tartó építkezéshez összesen több mint 160

000 köbméter betonkeveréket szállított. Kivi-

telezésében épült meg többek között a 105

méter magas hőcserélő torony, egy 60 méter

magas klinkersiló, és egy 5 kilométeres vasúti

pálya is, amely a közelben található bükkösdi

bánya nyersanyagát szállítja Királyegyházára,

elkerülve a közutakat és a lakott településeket.

A 2011 kora őszi Királyegyházi Cementgyár

ünnepélyes átadóját követően a FRISSBETON a

LAFARGE Ausztriában található mannersdorfi,

illetve új magyarországi üzemében előállított

cementjét vizsgálta a H-TPA Kft. segítségével,

elősegítve a FRISSBETON nyugat-magyarországi

telepeinek az átállását a LAFARGE cementjeire.

Ennek során a legjobb minőség elérése és a

gazdaságosság volt a fő szempont. Első körben

négy cementfajta tesztelése kezdődött meg a

budapesti illetve a győrújfalui laborban: a CEM

II/B-M (S-L ) 32,5 R, a CEM II/A-M (S-L) 42,5 N,

a CEM II/A-S 42,5 R, és a CEM I 42,5 N C3A

mentes. Mindezek közül a CEM II/A-S 42,5 R

cement tűnt ki magasan a könnyű kezelhető-

ségével illetve a jó nyomószilárdsági eredmé-

nyeivel. Magas hőfejlődése és gyors szilárdulása

miatt azonban inkább csak télen alkalmazható.

Végül a mannersdorfi CEM II/B-S 42,5 N jelű

cementre esett a választás: a H-TPA Kft. és a

FRISSBETON Kft. közösen úgy döntött, hogy a

FRISSBETON Kft. nyugat-magyarországi telepein

ezt a cementet vezeti be. 

A mannersdorfi cement vizsgálatai közben

2011 őszére, Királyegyházán is beindult a pró-

baüzem és az ott előállított cementekből is

PARTNER

SCIENCE BUILDING 
A Pécsi Tudományegye-
tem Szentágothai János

Kutatóközpontját már
LAFARGE cementből ké-
szült betonból húzta fel

a FRISSBETON

Alig pár évre nyúlik vissza a LAFARGE és a FRISSBETON stratégiai 
partnersége, amelynek már számos eredménye született. 

M
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A siker féléve
a LAFARGE-nál

IPARÁGI HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK

Nehézségek az
építőiparban 

Mint arról több építőipari szaklap is beszámolt,

a 2012-es évben sem történt változás a ma-

gyar építőipar stagnálásában. Mértéktartó

szakvélemények további, 2013-ban várható

nehézségekről is beszámoltak.  Az okok közé

sorolható a pénzintézetek bizalmatlansága,

a befektetők távolmaradása, a megrendelők

rossz pénzügyi helyzete. Az egyik leglátvá-

nyosabb ez a lakásépítések visszaesésében

mutatkozik meg: csökkenek az új beruházá-

sok, a lakásépítési engedélyek számának

csökkenése pedig szintén visszaesést vetít

előre. 2012 első félévében 4463 új lakást

vettek használatba, 20 százalékkal kevesebbet,

mint egy évvel korábban. A kiadott lakásépítési

engedélyek száma 4888 volt, ami 17 száza-

lékos csökkenést jelent 2011 első félévéhez

képest. Budapesten 50 százaléknál is nagyobb

volt a visszaesés a használatba vett lakások

számában, míg 2011 első hat hónapjában

1666 lakást épült, addig idén mindössze

782. 

Betonparketta otthon

Akár márvány hatású, színezett felületet is

lehet készíteni betonból egy olyan speciális

csiszoló eljárással, amelyhez gyémántszemcsés

csiszolókat használnak. A burkolófelület kör-

nyezetbarát, és több évtizedig kitart. A skan-

dináv országokban immár nem csupán a

nagy ipari létesítményekben, óriásáruházak-

ban, de egyre több családi házban is már-

ványcsillogású, fényesre polírozott betonnal

burkolják a beltereket. Padlófűtés esetén na-

gyobb a fűtési hatásfok, ráadásul az eljárás

abszolút környezetbarát, gyors, mégis hosszú

időre, akár évtizedekre szól. 

 

A LAFARGE Csoport továbbra is a világ vezető

építőipari alapanyaggyártói közé tartozik, amit

a pozitív fejlődési tendencia is igazol. Az álta-

lános gazdasági recesszió ellenére 2012 első fé-

lévét tekintve az eladás összesen 5 százalékkal

(7,614 millió euró) nőtt.

Bruno Lafont, a LAFARGE Csoport elnök-vezér-

igazgatója szerint a fennálló gazdasági körül-

mények kihívást jelentenek a világ számos

területe számára, ennek ellenére még egy ke-

vésbé fejlődő gazdasági környezetben is arra

kell törekedni, hogy előremutató fejlődési ten-

denciát érjenek el: „A tervezett intézkedések

folytatódnak, míg legalább 400 millió euró

megtakarítást érünk el 2012-ben. Az eladás

növekedésével, az innováció révén magasabb

szintvonalú termékekkel, szolgáltatásokkal és

szigorú fegyelemmel kívánunk erőforrásainkból

még többet kihozni.”

Emellett a Csoport növelni kívánja a cementke-

resletét és bővíteni a meglévő piacait. A beru-

házások okos tervezése is hozzájárul a hosszú

távú fejlődéshez. A főbb fenntartó kiadások

nem változtak a félévben (2011-ben 122 millió

euró, 2012-ben 110 millió euró), azonban a

belső fejlesztéseket érintő kiadások és beszer-

zések csökkentek. A szükséges pénzügyi intéz-

kedések és átcsoportosítások segítették, hogy

a vállalat jól indítsa az évet, és továbbra is az

élvonalba tartozzon. 

A LAFARGE jelenleg 64 országban van jelen 68

ezer alkalmazottal. 2011-ben a LAFARGE 15,3

milliárd euró eladást jegyzett. A második évtől

a világ 500 vezető vállalata közül a top 10-ben

tartják számon az üvegházhatást okozó gáz ki-

bocsátását és az éghajlat-változási stratégiát

vizsgáló Carbon Disclosure Project (Szén-dioxid

kibocsátás közzététel) összesítése alapján.

HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK

2012-ben öt százalékkal növelte eladásait világszinten a LAFARGE
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MINDENNAPJAINK

BETONKENU Betonból készült kenuval versenyeztek
Ráckevén, június 22-én, melyen a LAFARGE támogató
résztvevőként jelent meg. Az USA-ban nagy
hagyományokkal bíró versenyt első alkalommal
rendezték meg Magyarországon, amelyet a nagy
sikerre való tekintettel jövőre is megszerveznek.

PARTNER Június 27-én látogatott a TBG Frissbeton a
Királyegyházi Cementgyárba. A LAFARGE kiemelt
partnerének képviselői megismerték a LAFARGE SA
felépítését, a gyártási folyamatokat, és tárgyaltak a
jövőbeli együttműködési lehetőségekről.

FALUNAP A LAFARGE is támogatta a hagyományos
Királyegyházi Falunapot június 23-án. A nyári
rendezvényen kötetlen formában találkozott a gyár
vezetése, a munkavállalók és a királyegyházi lakosok.

GAZDANAPOK A hagyományos, éves Szentlőrinci
Gazdanapokon, augusztus 10-12-én a szakmai
közönség előtt mutatkozott be a Királyegyházi
Cementgyár.

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

ÁLLAMTITKÁR Kovács Pál klíma-és energiaügyért
felelős államtitkár látogatott a LAFARGE Királyegyházi
gyárába július 31-én. Az államtitkár nagyra értékelte a
másodlagos tüzelőanyag felhasználásával kapcsolatos
törekvéseket, és az európai környezetvédelmi
irányelvek megjelenéseként értékelte. 

PÁRBESZÉD Lakossági fórumon kérte a LAFARGE
Cement Magyarország Kft. a helyi lakosok
véleményét a tervezés alatt álló másodlagos
tüzelőanyag beruházásához. A hatóságok által
elfogadott előzetes konzultációs dokumentáció után
szeptember 5-én Szentlőrincen, majd szeptember 
6-án Királyegyházán tehették fel kérdéseiket,
mondhatták el véleményüket a jelenlévők.

FÓRUM A civil szervezetek és a közintézmények
vezetőit látta vendégül a Királyegyházi Cementgyár. A
július 5-én rendezett kerekasztal fő témája a tervezett
másodlagos tüzelőanyagok bevezetésének kérdése,
ahhoz kapcsolódó észrevételek, vélemények.
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Ausztriában lépett pályára 
a LAFARGE királyegyházi
futballcsapata

A negyedik helyet érte el a Királyegyházi Ce-

mentgyár futballcsapata az ausztriai Retznei-

ban rendezett nemzetközi LAFARGE kispályás

labdarúgó tornán. Az augusztus 24-26. között

zajló torna nyolc együttese a régió LAFARGE

gyárából került ki. 

A két, négy-négy csapatból álló csoport mér-

kőzéseit követően szép eredménnyel jutottak

tovább a magyar fiúk, ám a döntőbe jutásért

már hiába küzdöttek, és a helyosztón sem jár-

tak sikerrel. Az elért helyezés így is nagyszerű

eredménynek számít, hiszen több, kisebb-na-

gyobb sérülést is elszenvedtek a királyegyházi

csapat tagjai.

A kiváló hangulatú esemény résztvevőit barbe-

cue partival fogadták a hétvégi megmérettetés

előtt, amelyen a helyiek tökéletes szervezése és

vendégszeretete joggal vívta ki minden vendég

elismerését. A barátságosnak számító mérkő-

zések mellett a magyar csapat megtekintette a

retznei LAFARGE gyárat is, ahol megismerhet-

ték a másodlagos tüzelőanyagok már évek óta

alkalmazott technológiáját, használatát is.

A háromnapos sporteseményt végig figyelem-

mel kísérte Aubet Frédéric, a LAFARGE Cement

Magyarország Kft. ügyvezetője is, aki mind a

két versenynapon szurkolt, és együtt küzdött

csapatával. A tornát követően a szervezők egy

fából készült műalkotással ajándékozták meg,

remélve, hogy a következő évi hasonló megmé-

rettetésnek már Királyegyháza ad otthont. Az

első helyet a LAFARGE mannersdorfi csapata

szerezte meg, míg második helyen a bécsi, har-

madikon a németországi Karlsdorf együttese

végzett.

Gratulálunk a királyegyházi csapat minden tag-

jának, szép volt fiúk!

Az ausztriai Retznei-
ban rendezett

nemzetközi
labdarúgó kupán

nyolc LAFARGE gyár
csapata küzdött meg

egymással.

SPORT

A Királyegyházi Cementgyár futballcsapata:

Felső sor:, Bernáth László, Király Tamás, Szűcs István, Varga László, Wittner Tamás, Aubet Frédéric

Alsó sor: Mellár László, Borbás Zsolt, Bartl János, Héhl László, Hollósi Richárd, Bikali Zoltán
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ÚJ ÉRKEZŐK + JÁTÉK

LAFARGE
babák

Új munkavállalók

Ungváry Zalán Mihály 2012.06.08.

Kocsis Katalin 2012.09.04. Rabecz Péter 2012. 09. 03.

Farkas Eszter és Viktória 2012.06.23

Szabó Eszter
Értékesítési és disztribúciós
asszisztens

Horváth Tímea
Ügyfélszolgálati munkatárs

Kovács Balázs Mátyás 2012.07.31.

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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Bükkösd község Baranya megyében, a
szentlőrinci kistérségben helyezkedik
el, a 6-os fő közlekedési út 10 kilo-
méterre található. A csodálatos ter-
mészeti környezetben fekvő község
három település egyesítéséből jött
létre. 1950-ben a völgy keleti oldalán
fekvő Megyefa, majd 1979-ben az el-
néptelenedő Gorica csatlakozott
Bükkösdhöz. 
Napjainkban 1300 fő él a településen.

A településen található, műemléki
védelem alatt álló Petrovszky-, később
Jeszenszky-kastély Baranya megye
legelegánsabb homlokzatú barokk
kastélya. Tervezője Fischer von Erlach,
Mária Terézia híres építésze.
Az itteni emberek számára elsősorban
a mezőgazdaság és a mészkőbánya je-
lentheti a megélhetést, ám a
városokba ingázás egyre
meghatározóbb.  

A helyben dolgozók egy része az
erdészetből és a mezőgazdaságból él. 
A szaporodó hétvégi házak mutatják,
hogy napjainkban fellendülőben van
az idegenforgalom. Az Országos Távlo-
vas Bajnokság egyik fordulója is a
településen zajlik. A horgásztó másfél
évtizede várja a sporthorgászokat,
kapcsolódva a most épülő helesfai
vizi-üdülő centrum programjához és az
Orfű-Abaliget üdülőövezethez.

BÜKKÖSD
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