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Aubet Frédéric 
Ügyvezető igazgató 

LAFARGE Cement Magyarország Kft.

Kedves Olvasó!
zeptemberben tölti be második születésnapját a Királyegyházi Cement-
gyár. Az elmúlt két évben számos kihívással néztünk szembe, amit 
mára már összeszokott, professzionális csapatunk példásan küzdött le. 

Büszke vagyok arra, hogy a hátrányos gazdasági környezet ellenére is 
fejlődünk. Mindez köszönhető a napi termelésben tanúsított megfeszí-
tett munkának, a hatékonyság fokozásának és az egymásra fordított 
figyelemnek. Partnereink visszajelzése alapján a megalkotott új termé-
keinkkel és szolgáltatásinkkal kiemelkedő beszállítóknak számítunk. 

Előre léptünk a környezetvédelem területén is. A Királyegyházi Ce-
mentgyár részlegeinek közös sikereként ma már Kelet-Magyarországra, 
Debrecenbe nem közúton szállítunk és a beszállított anyagok egy  
részét is vasútra tereltük. 

Nagy öröm számomra, hogy továbbra is, közel 800. napja üzemelünk 
súlyos baleset okozta munkaidő kiesés nélkül. Ez a teljesítmény is 
hozzájárult ahhoz, hogy a Királyegyházi Cementgyár a LAFARGE Kö-
zép-Európai Klaszter tagjaként, testvérgyáraival együtt csatlakozhatott 
a LAFARGE Munkavédelmi Kiválóságok Klubjához.

Továbbra is megbecsüljük, és segítjük a minket körülvevő közösséget. 
A sort folytatva most ősszel hozzájárulhatunk Szentlőrinc járdáinak, 
tereinek megújításához, és a térség fiataljait egy tábor keretén belül 
különleges falfestmény megalkotására kértük föl.

Biztosíthatom Önöket, a Királyegyházi Cementgyár a második szüle-
tésnapja után továbbra is elkötelezett a magas minőségű, és innovatív 
termékek előállítása mellett, és megtesz mindent azért, hogy Európa 
egyik legmodernebb építőanyag-üzemeként méltó módon képviselhes-
se a magyar cementgyártást.

Szép őszt kívánok mindannyiuknak!
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BRuNo LAFoNT FéLév éRTéKELŐjE

Csak magunkra 
támaszkodhatunk
Bruno Lafont, a LAFARGE Csoport elnökének féléves értékelőjében a 
siker zálogát a mobilizálhatóságban, és az eltervezett akcióterv végig 
vitelében látja. 

A világ élvonalbeli építőanyag-gyár-
tójának első számú vezetője őszintén 
beszélt az eredményekről. A termelési 
mutatók csökkentek az előző év azonos 
időszakához képest, amelyben szere-
pet játszottak a kedvezőtlen európai és 
észak-amerikai időjárási 
viszonyok, valamint a 
szerencsétlenül alakuló 
árfolyamok is. Ezt né-
mileg ellensúlyozza a 
rugalmatlan gazdasági 
környezetben is elért 
pozitív első negyedéves 
teljesítmény.

A LAFARGE jelenleg 
160 millió eurós költ-
ségcsökkentést irányo-
zott elő, amelynek meghatározó része 
az év második felére szól. A LAFARGE 
Csoport számára a nettó adósság nagy-
sága miatt is fontos a hatékonyság nö-
velése. A hitelek mértéke korábban el-
érte a 11,9 milliárd Eurót, ez az összeg 

2012 júniusában már 700 millió Euró-
val csökkent, amelyet a tervek szerint 
2013-ban 10 milliárd, 2014-ben pedig 
9 milliárd Euró alá szorítanak.

A költségoptimalizálás ellenére az 
egészség- és munkavédelem továbbra 
is kiemelt helyet kap a termelés min-
dennapjaiban. A múlt évhez képest a 
LAFARGE összességében további ja-
vulást tapasztalt ezen a területen. „El-
fogadhatatlan számunkra azonban, 
hogy az első félévben még így is 12 
halálos balesetről kellett hírt adnunk. 
Ez a szám még a 64 ország 65 ezer 
munkavállalójára vetítve is kiemelten 
sok” – emelte ki a munkavédelem fon-

tosságát Bruno Lafont.

Mindezért a LAFARGE  
Csoport továbbra is 
hangsúlyt fektet a meg-
előzésre, többek között a 
világszerte, évente meg-
rendezett Egészség- és 
Munkavédelmi Hónap 
segítségével. A megfe-
lelő tudás és gyakorlat 
megszerzésének ösztön-
zéséhez már nemcsak 

a gyárak, hanem LAFARGE cégcso-
portok számára is elérhető a LAFAR-
GE Munkavédelmi Kiválóságok Klub 
tagság. Ide azonban csak a legjobban 
teljesítő üzemegységek, cégcsoporto-
sulások kerülhetnek be.

FENNTARTHATó FEjLŐDéS

Nigériában is hódít a 
másodlagos tüzeloanyag

Nigériában nyílt meg a térség hetedik, 
úgynevezett CDM (Clean Development 
Mechanism) központja, amely a külön-
böző biomasszák hatékony felhasználá-
sát segíti elő. Az ország cementiparában 
ez az első ilyen jellegű állomás, amely 
egyben jelentős lépés a LAFARGE 
fenntarthatósági törekvései felé. A világ 
vezető építőanyag gyártójaként 2020-ra 
50%-ra kívánja emelni a nem fosszilis 
tüzelőanyagok használatát, amely-
nek 30%-át a biomasszából kívánják 
előteremteni. A Csoport legfőbb célja, 
hogy a másodlagos tüzelőanyagok 
használatával tovább csökkentse a szén-
dioxid kibocsátást. A LAFARGE az első 
cementipari vállalat, amely megvalósítja 
a másodlagos tüzelőanyagok használa-
tát pálmamag héj, faforgács, kommu-
nális hulladék és használt gumiabroncs 
energetikai célú újrahasznosításával. 
A nigériai gyáregység különlegessége, 
hogy 2017-ben már saját faültetvényei-
ről látja el biomassza igényét, várhatóan 
4000 tonnás fahozammal.

 
ALTERNATív KÖRNyZETvéDELEM 

Beton, ami élhetobb 
városokat teremt

Lyonban, Croix-Rousse alagútban 
tesztelik a LAFARGE legújabb, környe-
zetbarát cementjét. Az ebből készült 
beton megköti és semlegesíti az autók 
által kibocsátott nitrogén-dioxid tartal-
mú kipufogógázokat, és ártalmatlan 
anyagokká alakítja őket. Az ásványi 
mikroszemcsék megakadályozzák a 
telítettséget, sőt, a technológia napfény 
nélkül működik, ellentétben a konku-
rens megoldásokkal. éppen ezért a 
cement olyan zárt tereknél is felhasznál-
ható, mint parkolók, aluljárók, alagutak, 
ráadásul a hagyományos beton fizikai 
tulajdonságait is érintetlenül hagyja. 
Kereskedelmi forgalmazása már a jövő 
évben várható.

HíREK A NAGyvILÁGBóL

„Csak magunkra  
számíthatunk.  

Ez az, amit egy  
olyan környezetben  

tanulunk, amely  
már pár éve  

körülvesz minket,  
és folyamatos  

kihívást jelent.”
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A magyar építőipar az elmúlt négy hónapban emelkedő 
tendenciát mutatott, amit a KSH adatgyűjtése is megerősít. 
Idén májusban, a tavalyi évhez képest, több mint 11%-kal na-
gyobb értékben épültek utak, vasúti pályák és épületek az 
országban.

Tolnay Tibor, az építési vállalkozók országos Szövetségének 
elnöke szerint egyértelműen az útépítési és vasútfelújítási 
munkálatok vitték pozitív irányba ezt a mutatót, kiemelten 
azok a nagy volumenű uniós projektek, amelyek 30–40 mil-
liárdos szerződésekről szólnak. A Kossuth Rádióban adott in-
terjújában az elnök ezt éppen problémaforrásként jelölte meg, 
hiszen az építőipari ágazatban foglalkoztatottak nagy része a 
magasépítésben, a szakiparban dolgozik, amely éppen stag-
nál és visszaesést mutat. Az építőipar kilátásaira jelenleg az 
aktuális szerződéskötések alakulásából tud következtetni: ma 
5%-kal több munkára lehet számítani 2014-ben, mint idén.
 
A válság előtt 30 ezer új lakást adtak át évente, tavaly ez a szám 
már csak 10 ezer volt. A jelenlegi tendencia szerint a nagyobb 
volumenű építkezések okozzák a növekedést, viszont az út és 
vasútépítések gépesítése miatt nem bővült a foglalkoztatott-
ság. Az ágazat tavaly elérte a mélypontját, de a jövőjével kap-
csolatosan még sok a kérdőjel, hogy stagnáló vagy növekedő 
pályára áll-e. Tolnay Tibor szerint az egyetlen lehetőség az uni-
ós keretek felhasználása: számos pénz azonban beragadt, és 

sok építkezés áll a 
túlzott bürokrácia, 
a bonyolult intéz-
ményrendszer mi-
att, amelynek az 
átalakítását a kor-
mány napirendre 
tűzte.

FELEMÁS JAVULÁS

Csúcsot döntöttek 
a megszuno  
vállalkozások

Az opten cégmonitor szerint az idei év 
első hat hónapjában 2863 építőipari vál-
lalkozás szűnt meg Magyarországon.  
A kimutatások szerint az elmúlt év végén 
15 százalékra csökkent az építőipari 
fluktuáció, az idei első félévben viszont 
17 százalékot meghaladó szintre estünk 
vissza. Az életben maradt kisvállalkozá-
sok számára kedvező lehet a válság és a 
jogszabályi változások következtében le-
zajlott tisztulási folyamat, amely stabilabb 
beszállítói láncot eredményezhet.  
A cégmegszűnési tendenciát viszont 
szintén befolyásolhatja az a szabályozás, 
amely a korlátolt felelősségű társaságok 
esetében emeli a minimális alaptőkét. 
Ennek valószínűleg csak néhány év 
türelmi idő leteltével kell eleget tenniük a 
működő vállalkozásoknak, mégis jelentős 
cégbezárási hullámot indíthat el az amúgy 
is gyenge lábakon álló ágazatban.

KEVÉS úJ LAKÁS ÉPüL 

A világválság idején 
épült ennyi lakás
A KSH július 30-i adatai szerint 2013 
első félévében 2680 új lakás épült, 
amely érték 40 százalékkal kevesebb 
az egy évvel korábbinál. A kiadott 
lakásépítési engedélyek 30 százalék-
kal csökkentek 2012 első félévéhez 
képest. Idén várhatóan 6400 új lakás 
épül majd, ezzel a 4,3 milliós lakásál-
lomány megújulási üteme 670 évre 
nő. A pozitív 100 éves megújulási 
ütemhez legalább évi 43 ezer új lakást 
kellene építeni. A jelenlegi mutatók 
viszont nagyon gyengék, a TLE (Tár-
saság a Lakásépítésért Egyesület) fel-
hívta rá a figyelmet, hogy az 1933-as 
világválság idején is több lakás épült 
Magyarországon, mint tavaly.  
A lakásépítések alacsony száma 
a teljes hazai lakásépítési ágazat 
leépülését és ennek következtében a 
költségvetési bevételek elmaradását 
vonja maga után. 

BERuHÁZÁS

Az állami  
beruházások  
ébresztették fel a 
hazai építoipart

11%
11%-kal nagyobb  
értékben épültek 
utak, vasúti pályák 
és épületek az 
országban a korábbi 
évhez képest. 

Az emelkedő  
tendencia állami, 
uniós forrást felhasz-
náló beruházások-
nak köszönhető, a 
lakáspiac, a lakáscélú 
építkezés továbbra is 
mélyponton áll.

A Királyegyházi Cementgyár  

hisz az építőipar újraindulásában



Csoba Dénes 
Munkavédelmi 
koordinátor

Korábbi tapasztalat: 
Unilever 
Magyarország Kft.

Hobbi:
horgászás, utazás
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Közel 800  napja munkaidő kiesés nélkül

Munkavédelem felsofokon:  
a dolgozók felelossége  
megkerülhetetlen
Csoba Dénes munkavédelmi koordinátor szerint a Királyegyházi  

Cementgyár sikeresen használja fel a LAFARGE gazdag munkavédelmi kultúrájának tapasztalatait.

A munkavédelemi kultúra Magyar-
országon még csak kialakulóban 
van, ehhez képeset a LAFARGE 
egyes előírásai szigorúbbak a hazai 
szabályoknál. Nem érzi olykor túl 
szigorúnak a munkavédelmi előírá-
sokat?
Nem. olyannyira nem, hogy a veszé-
lyek ismeretében a jelenleg alkalmazott 
gyakorlat a kötelező minimum, amit 
biztosítanunk kell, amit a kollégáink-
nak, partnereinknek be kell tartaniuk.  
A cementgyártás, bármennyire is mo-
dern technológiával dolgozunk, és fo-
kozottan ügyelünk a biztonságra, ve-
szélyes üzem.

Mi alapján állapítják meg egy-egy 
munkafázis veszélyességét?
A munkavédelem egyik legfontosabb 
lépése a kockázatelemzés, amikor fel-
mérjük, és megfelelő kategóriákba be-
soroljuk, milyen veszélyhelyzetek vár-
hatók, és azok hogyan kerülhetők el.  

Ez az egyszerű kéziszerszámokkal tör-
ténő munkavégzéstől egészen a leg-
bonyolultabb, zárt térben, kis helyen 
végzett szerelési munkákig bezárólag 
minden tevékenységet érint. 

Az alapos mérlegelés ellenére is 
történhetnek balesetek, ilyenkor 
hol a hiba?
A dolgozók felelőssége a balesetek el-
kerülésében óriási. A legtöbb esetben 
hiába a helyzetnek megfelelő munka-
védelmi eszköz, előírás a biztonságos 
munkafázisokra, ha figyelmen kívül 
hagyják azokat. Ennek oka a legtöbb 
esetben a viselkedés alapú biztonságtu-
dat hiánya, az időhiány, a nem megfele-
lő tervezési és kivitelezési gyakorlat.

Mennyire sikeres a Királyegyházi 
Cementgyár a munkavédelem terü-
letén?
Az utóbbi két évben csak kisebb, hely-
ben ellátható balesetek történtek: pél-

MUNKAVÉDELEM

Csoba Dénes 

Munkavédelmi koordinátor

NÉVJEGY
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A Királyegyházi Cementgyár a  
LAFARGE Közép-Európai Klasz-
ter tagjaként, testvérgyáraival 
együtt, augusztusban belépést 
nyert a LAFARGE nemzetközi  
Munkavédelmi Kiválóságok 
Klubjába, az Excellence Club-ba.

dául kéz- és ujjsérülés, kisebb irritációk. 
Büszkék vagyunk rá, hogy közel 800. 
napja üzemelünk munkaidő kiesést 
okozó súlyos baleset nélkül. Eredménye-
inknek is köszönhető, hogy a LAFARGE 
Közép-Európai Klaszter tagjaként a Ki-
rályegyházi Cementgyár bekerült a LA-
FARGE nemzetközi Munkavédelmi Kivá-
lóságok Klubjába.

Mit gondol, minek köszönhetik eze-
ket a kiváló eredményeket?
Elkötelezettek vagyunk a megelőzés 
mellett. Ezt a teljes LAFARGE család na-
gyon komolyan veszi, világszerte min-
den nyár elején tartják meg az Egészség 
és Munkavédelmi Hónapot, amelyre 
természetesen a Királyegyházi Cement-
gyárban is sor került.

A rendezvénysorozaton az egészsé-
ges életmód mellett olyan gyakorlati 
ismereteket is szeretnénk átadni, amit 
munkavállalóink a gyáron kívül, otthon 
is hasznosítani tudnak. Ezek közül idén 

nagy népszerűségnek örvendett az áll-
ványépítési tanfolyam, vagy éppen a 
vezetéstechnikai tréning. Az egy hónap 
alatt több mint 200-an vettek részt a 
különböző programokon. A hónap ap-
ropóján indított versenyre is sokan je-
lentkeztek, ahol egy értékes tablet volt 
a főnyeremény.

A képzések mellett folyamatosan  
regisztráljuk azokat az eseményeket,  
amelyek balesetet okozhatnak. Ezek a  
munkavédelmi  előírások megsértése,  a 
sérülést  nem okozó, veszélyes helyze-
tek  kivizsgálása, vagy a magasból  le-
eső tárgy körülményeinek kivizsgálása.

Milyen feladatokat, célokat lát 
még, amelyek a munkavédelem te-
rületén megvalósításra várnak?
jelenleg azon dolgozunk, hogy a tevé-
kenységünkhöz szükséges adminiszt-
rációs terhet enyhítsük, illetve egy-
szerűsítsük egy elektronikus rendszer 
felhasználásával. Ez közvetve hozzájá-

rulhat a munkavédelmi szempontból 
kritikus helyeztek további csökkentésé-
hez, illetve a baleset miatti munkaidő 
kiesés elkerüléséhez, amely elsődleges 
célunk. 

Dolgozóink közel fele a Királyegyházi 
Cementgyár közvetlen közeléből kerül 
ki, egy igazán fiatal, dinamikus fejlődő-
képes csapat. Nagy potenciált mutat-
nak és elkötelezettek mind a munka-
védelem és egyéb területek fejlesztése 
iránt is. Szeretnénk az elmúlt két évben 
szerzett tapasztalataikat tovább gazda-
gítani akár további tréningek, tanfolya-
mok segítségével, mert a gyakorlat a 
legfontosabb.

Közel 800  napja munkaidő kiesés nélkül

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

A LAFARGE Egészség- és Munkavédelmi filozófiájáról 

többet is megtudhat a lafarge.com oldalon.

www.lafarge.com

A Munkavédelmi Kiválóságok Klubja

A világ 64 országában jelen lévő   
LAFARGE közel 150 gyára között megszerzett, klaszternek 
járó tagsághoz a baranya megyei építőanyag-üzem nagy-
ban hozzájárult. Megnyitása óta az összesített helyszíni 
elsősegély, illetve orvosi ellátást igénylő esetek száma 
rendkívül alacsony, valamint közel 800 nap telt el súlyos 
baleset miatt bekövetkezett munkaidő kiesés nélkül. Ez 
kiemelkedő teljesítmény, hiszen a Királyegyházi Cement-
gyárat leginkább csak olyan gyárak előzik meg, amelyek 
már hosszú évek óta üzemelnek komolyabb baleset nél-
kül. Az arany minősítésű tagság azt mutatja, hogy Király-
egyházán minden kockázati tényezőt a legnagyobb biz-
tonsággal és odafigyeléssel kezelnek, a belső munkálatok 
és a szállítás során egyaránt.
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MINDENNAPJAINK

MUNKAVÉDELMI KÁVÉZÓ - május 28., június 26.:  
A hagyományos királyegyházi Munkavédelmi Kávézó 
programsorozat apropójából egy hónapon belül két 
előadáson is részt vehettek a dolgozók. A találkozók 
lehetőséget nyújtanak a legfontosabb aktuális bizton-
sági kérdések megvitatására.

VÉRADÁS – június 4.:  
A véradás minden évben fontos mozzanata a gyár 
életének. Ez alkalommal közel húsz munkavállaló 
adott vért, ezzel segítve az egészségügyi szakemberek 
munkáját és embertársaik gyógyulását.

ÁLLVÁNYÉPÍTÉS - június 5., június 19.: 
A gyár történetében első alkalommal szerveztek  
állványépítési oktatást, amely rögtön két fordulóval 
indult. Az előadások elsődleges célja a kockázatcsök-
kentés, hiszen sokan dolgoznak a magasban, ahol 
minden apró hibára ügyelni kell. 

TAKARÍTÁS– május 27.:  
A LAFARGE számára környezetünk megóvása és 
tisztántartása is kiemelt fontosságú, ezért elmaradha-
tatlan éves program a gyár területe és környezetének 
közös megtisztítása. Idén 23 munkatársunk gyűjtötte 
az elkallódott szemetet, mind a gyár, mind a bánya 
területén.

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS – június 11., 18., 25.: 
A „Kockázatkezelés a munkahelyen” című, három 
alkalmas műhelyfoglalkozáson közel 45 fő vett részt. A 
kollégák olyan munkavédelmi ismereteket sajátíthattak 
el, amelyek nem csak a gyárban, de otthoni körülmé-
nyek között is hasznosak lehetnek.

STRESSZMENEDZSMENT – május 24.: 
A stresszmenedzsment témakörében az idei előadásban 
a„kiégés megelőzés” került a középpontba, amely abban 
igyekszik segíteni a munkavállalóknak, hogy a bennük 
felgyülemlett feszültséget megfelelően tudják levezetni és 
képesek legyenek saját problémáik hatékony megoldására.

Egészség- és Munkavédelmi 
Hónap a Királyegyházi  
Cementgyárban
Ismét mozgalmasan telt az Egészség- és Munkavédelmi Hónap  

a Királyegyházi Cementgyárban. A LAFARGE kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók egészségére és biz-
tonságára, ezt pedig minden évben igyekszik különböző tréningekkel, programokkal is erősíteni. 

ERGONÓMIA – május 22.:  
Az ergonómiai előadáson és az azt követő auditon az 
irodai dolgozók megismerkedhettek a rossz testtartás 

és nem megfelelően beállított munkaeszközök miatt 
kialakuló, fizikai bántalmak megelőzésének fortélyai-
val. Sok hasznos információt hallhattak az ergonomi-

kus munkavégzés szabályairól is.



SPORTNAP – június 15.:  
A hónap talán legélvezetesebb pontja a sportnap volt, 
amelyen a dolgozók családtagjai is részt vehettek. A 
sportprogramoknak idén a szentlőrinci Malom Fitness 
adott helyet, ahol a foci, a pingpong, a squash, a 
bowling mellett, különböző családi programok szóra-
koztatták a résztvevőket.

VEZETÉSTECHNIKA – június 17.:  
A vezetéstechnikai tréning a férfiak körében nagyon 
népszerű, a gyár parkolójában kialakított tesztpályán 
és szimulátoron is fejleszthették készségeiket. A 
tréning során elméleti oktatás és egy speciálisan erre a 
célra kialakított autó segített abban, hogy a dolgozók 
felmérhessék vezetési képességeiket.

NYÍLT NAP – június 20.:  
A nyílt nap minden évben nagy látogatottságnak 
örvend, különösen a környéken lakók között. Idén 
nyáron több mint 200 ember nézhetett be a cement-
gyár kulisszái mögé. A nyílt nap alkalmából kisvonat és 
játszóház is várta az odalátogató gyerekeket.

TŰZOLTÓGYAKORLAT – június 24.:  
Ismét igazán forró nyári napot élhettek át a gyár 
dolgozói, hiszen tűzoltógyakorlat nélkül sem telhet el 
az Egészség- és Munkavédelmi Hónap. A szigetvári és 
a szabadszentkirályi tűzoltó kollégák a gyár betonud-
varán biztonságos tűzszimulációval szemléltették mi 
a teendő tűz esetén. A gyakorlathoz hab- és poroltó 
készüléket is bevetettek.

FOTÓPÁLYÁZAT – május-június:  
Az idei Egészség- és Munkavédelmi Hónap nyeremény-
játékkal zárult. A játékra saját készítésű plakáttal lehe-
tett nevezni, amelyen két fotóval és az alájuk írt rövid 
történettel mesélhették el a pályázók, ki mit gondol 
a munkahely és az otthon biztonságának összeha-
sonlításáról. A játék során 24 ötlet szállt versenybe az 
értékes nyereményért. A márkás tablet gazdája az első 
helyezett, Farkas Tamás lett.
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További események

FUTBALL KUPA

Házi forduló előzte meg a szeptember 
6-7. között, Szentlőrincen rendezett nem-
zetközi LAFARGE Közép-Európai Futball 
Kupát a Királyegyházi Cementgyár csa-
patainak résztvételével. Az augusztus 31-i 
eredmény végül 28:3 lett az 1-es csapat ja-
vára. A játék örömét tovább emelte, hogy 
a felhőszakadással végződő mérkőzés 
után ismét kisütött a nap, még sokáig le-
hetőséget teremtve a közös péntek estére.

NÍVÓDIJ 

Az építőipari Mesterdíj Alapítvány, Ipari és  
Energetikai Létesítmény kategóriájának 
2012-es építőipari Nívódíját a Királyegy- 
házi Cementgyár kapta. Az építőanyag- 
üzem építészetileg látványos, ergono-
mikus megjelenése mellett a legmoder-
nebb, környezetbarát technológiát alkal-
mazza, és hatékony energiagazdálkodást 
valósít meg – áll az indoklásban.

VASÚTI KISZÁLLÍTÁS 

A Királyegyházi Cementgyár május óta 
a közúti fuvarozás helyett új, környezet-
kímélő megoldással, vasúton szállítja 
termékeit Kelet-Magyarországra, Debre-
cenbe. A megoldást lehetővé tévő ma-
gánterminál használatával csökkent a 
közúti szállítás sűrűsége.
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„Valódi partnerek vagyunk”
 
A Transolut Kft. 22 darab silós felépítményű szállítóeszköz segítségével 
szolgálja ki a Királyegyházi Cementgyár ömlesztett termékeinek szállítási 
igényeit, Nagy Attila ügyvezető igazgató közvetlen irányítása alatt, aki 
komolyan veszi az egyéni felelősséget.

PARTNERKAPCSOLAT

A Transolut Kft. második éve meg-
bízható partnere a Királyegyházi 
Cementgyárnak. Hogyan indult az 
együttműködés?
A Transolut Kft., ahogy a Királyegyházi 
Cementgyár is, „zöld mezőről” kezdte az 
építkezést, ugyanis a kezdetekkor nem 
rendelkezett meghatározó cementszállí-
tási gyakorlattal. Ennek ellenére a kiemel-
kedő tapasztalattal bíró, magasan képzett 
kollégáink, az Illés Logistic Zrt. leányválla-
latainak több mint húsz éves professzi-
onális ismerete, és a LAFARGE partneri 
hozzáállása lehetővé tette számunkra, 
hogy immár második éve, különösebb 
zökkenők nélkül álljunk a LAFARGE és 
partnerei rendelkezésére.

Cégvezetőként mit gondol, mi a leg-
meghatározóbb a Transolut Kft. és a 
LAFARGE Cement Magyarország Kft. 
kapcsolatában?
A mai üzleti életben példaértékűnek 
tartom a Királyegyházi Cementgyárral 
kiépített kapcsolatunkat, amely alapját 
a magas szakmai felkészültség, és a mi-
nőségi munkavégzés mellett, a kölcsönös 
bizalom jellemez. Számunkra a LAFARGE 
Cement Magyarország Kft. több mint 
ügyfél. A cégben olyan üzleti partner-
re találtunk, akivel a megbeszéléseinken 
együtt tudunk gondolkodni, és tovább 
tervezni a közösen fejleszthető jövő irá-
nyába.

A LAFARGE híres a szigorú munka-
védelmi kultúrájáról. Miben érinti ez 
az Önök munkáját?
A LAFARGE valóban nagy hangsúlyt 
fektet a biztonságra, az emberi élet 
megóvására, amely ebben az iparág-
ban rendkívülinek számít. A cementgyár 
munkavédelmi előírásai a Transolut Kft. 
munkavállalóira, alvállalkozóira is érvé-
nyesek. Ezt a cégcsoportnál használatos 
„Totális minőségirányítási rendszerének” 

segítségével támogatja, amely nemcsak 
a professzionális ügymenet kiszolgálását, 
annak működését segíti, hanem egyben 
a munkavédelmi szabályozásokra is ha-
tással van.

Mit jelent ez a gyakorlatban?
A környezet védelme, az egészség meg-
óvása, a partnereink által felállított mi-
nőségi mutatók elérése vállalkozásunk 
számára elengedhetetlen fontossággal 
bírnak. Folyamatos kockázatelemzést 
végzünk az általunk használt, számunk-
ra engedélyezett útvonalakon és szükség 
szerint változatunk azokon. Gépjárműve-
inket rendszeresen karbantartjuk, ügyelve 
azok kifogástalan műszaki állapotára. 
Szigorúan betartjuk a hatósági követel-
ményrendszereket, külön kiemelve az 
561/2006 EK „gépjárművezetők vezetési 
és pihenési idejük szabályozására vonat-
kozó előírásokat”. Alkalmazott kollégáink 
kivétel nélkül egészségügyi szűréseken 
vesznek részt. Az irodai munkahelyek ki-
alakítása alkalmával fontosnak tartjuk az 
ergonómiai elvárásokat. A cégnél hatá-
lyos munkavédelmi szabályok folyamatos 
ellenőrzését, azok fejlesztését, az ezzel 
összefüggésben lévő oktatások megtar-
tását külső munkavédelmi szakemberek 
segítik. Belső használatra kialakított „Gép-
járművezetői kézikönyveket” állítottunk 
össze, amely betartása kötelező érvénnyel 
bír, a benne foglaltak megszegése pedig 
szankciókat von maga után.

Leendő gépjárművezetőinket már a 
felvételt megelőzően szigorú elméleti és 
közúti gyakorlati teszt várja. A Budapesti 
Közlekedési Akadémiával együttműködve 
évente tartunk továbbképzéseket, külön-
böző tréningeken sajátíthatják el a pihenő 
idő előtti fáradtság felismerését, illetve az 
ehhez kapcsolódó frissítő gyakorlatokat. 
Igény esetén pedig katasztrófagyakorla-
ton vehetnek részt.

Szokatlan tréning a katasztrófa- 
gyakorlat, leginkább csak tűzoltókat 
látni, hallani hasonló helyzetben.
Fontosnak érezzük, hogy minden mun-
kavállalónk pontosan tisztában legyen a 
rábízott felelősségével. Ügyeljen a saját 
és mások testi épségére, védje az általa 
szállított árut, a környezetet, és a haszná-
latára bízott eszközöket. Minden esetben 
magas értékű berendezésekről, tárgyak-
ról beszélünk. Ezek a foglalkozások felké-
szítik, és egyben segítik a gépkocsivezető-
inket, hogy mind jobban megismerjék a 
rájuk váró kockázatokat, és megtanulják, 
hogyan kerülhetik el azokat. 

A TRANSOLuT KFT.

A Transolut Kft. az Illés Logistic 
Zrt. leányvállalata. A 20 éves üz-
leti, szakmai háttérrel rendelkező 
cégcsoport tagjaként a Transolut 
Kft. 2011 óta a LAFARGE Cement 
Magyarország Kft. fő szállító 
partnere. Az indulásra felkészített 
10 db szállítóeszköz után mára 22 
darab saját tulajdonú silós felé-
pítményű nyerges szerelvénnyel 
rendelkezik, amelyek átlagéletko-
ra nem éri el az egy évet. A saját 
flotta üzemeltetése mellett szál-
lítmányozóként is tevékenykedik 
további alvállalkozók bevonásával. 
A szakmai tapasztalat mellett a 
szolgáltatások minőségét az ISO 
9001 minőségirányítási rendszer 
garantálja.

www.transolut.hu
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LAFARGE cement  
Szentlorinc közterein
 
Szentlőrinc város Önkormányzata és a Királyegyházi Cementgyár 
együttműködése idén ősszel is folytatódik, ezúttal a város közterei-
nek, útburkolatainak felújításával. Az akcióba a lakosok is bekapcso-
lódnak.

A betonkenuk  
ismét vízre szálltak
 
Második alkalommal rendezték meg Ráckevén a Betonkenu Kupát, 
melyen öt hazai egyetem és öt építőipari szakcég csapata mérte 
össze tervezési, mérnöki és evezési tudását.

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. 
kiemelt fontosságú feladatának tart-
ja a társadalmi felelősségvállalást, így 
a környező települések támogatását.  
A Királyegyházi Cementgyár Szentlőrinc 
köztérfelújítását közel 1 kamion PIRoS 
RAPID (CEM III/A CEM 32,5 R-MSR) ce-
menttel támogatja.

„LAFARGE cement, Szentlőrinc város 
Önkormányzata által biztosított anya-
gok és helyi munkaerő: a kezdeménye-
zés legnagyobb értéke nemcsak a meg-
épülő járdák, megújuló utcák, hanem 
az összefogás, amely után Szentlőrinc 

ismét gazdagodik, tovább tud fejlődni. 
Kétség kívül példa értékű, ha egy piaci 
szereplő, az önkormányzat és a helyi la-
kosok összefognak.” – foglalja össze a 
projektet Dr. Győrvári Márk, Szentlőrinc 
polgármestere.

A kiváló minőségű cement segítségével 
számos járda és parkoló megújul majd, 
úgy, mint az Eszterházy utca járdája 
és parkolója mely az iskolába érkezők 
közlekedését fogja könnyíteni. A Liszt 
Ferenc utcai óvoda egy járdaszakasza 
szintén felfrissül a baleset megelőzés 
érdekében, ahogy az iskola parkolója és 

a Nyárfa utcai parkolók is. A lakók igé-
nyeinek megfelelően bővül majd a Tar-
csapuszta 1. számú épület előtt fekvő 
terület, továbbá a józsef Attila, Gárdo-
nyi Géza, Mátyás Király és Pécsi utcák 
járdaszakasza is.

A győzelemért június 21-én nyolc betonkenu szállt 
harcba. A győri Széchenyi István Egyetem csapata 
idén is a LAFARGE támogatásával készítette el vízi 
alkalmatosságát. A kenu megépítéséhez a Királyegy-
házi Cementgyár ebben az évben az új fejlesztésű 
CEM I 52,5 R jelzésű KIRÁLyKéK RAPID cementtel 
járult hozzá, aminek segítségével az egyetemisták a 
tavalyi eredményükhöz képest egy helyezést tudtak 
javítani, negyedik helyen értek célba.

Az idei Betonkenu Kupát végül a Budapesti Műszaki 
Egyetem építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék 

csapata nyerte a legkönnyebb, 65 kilogrammos be-
tonkenujával. A dobogó második fokára a Frissbeton 
csapatának sikerült felküzdenie a magát, a bron-
zérem pedig a MAPEI csapatáé lett. Az esemény 
nemzetközi jellegét erősíti, hogy idén a Kolozsvári 
Műszaki Egyetem is indított egy csapatot, akik a ha-
todik helyezést érték el, emellett ők érdemelték ki a 
leggyorsabb hajónak járó díjat is. Az immár hagyo-
mánnyá váló Betonkenu Kupán ismét bebizonyoso-
dott a betonkenuzás alkotó, csapatépítő, kreatív és 
innovatív jellege, így már készülhetnek is a csapatok 
a következő, 2014-es megmérettetésre.
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A Leier családi vállalkozásából immár 
nemzetközi sikereket elérő cégcsoport 
vált, amely Magyarországon kilenc épí-
tőanyag gyárat üzemeltet. Fejlődésüket 
a folyamatos tervezés, korszerűsítés, és 
az innovatív megoldások keresése biz-
tosítja. A kerámia és könnyűbeton fal-
szerkezetek mellett a méretre gyártott 
vasbetonszerkezetek, födémrendszerek, 
kéményrendszerek, kültéri burkolatok, 
kertépítő elemek, mélyépítő és környe-
zettechnikai rendszerek gyártójaként ma 
az egyik legnagyobb, és ugyanakkor a 
legszélesebb termékportfólióval rendel-
kező, építőanyag-gyártó és -forgalmazó 
vállalkozás a magyar építőanyag-piacon.

Pécsi betonelem gyárából az előre gyár-
tott vasbeton födémrendszereket, fala-
zóelemeket, nyílásáthidalókat is megta-
láljuk a termékpalettán. Előre gyártott 
lépcsőikkel nagy segítséget nyújtanak 
olyan építkezésekhez, ahol a helyszínen 
való kialakítás problémát jelent. Pajzs-
plusz felületvédelemmel ellátott beton-
cserepeivel a tetőfedéshez, változatos 
díszburkolataival pedig a kertépítéshez 
kínál egyszerű és tartós megoldást. 

Prémium beton kertépítési termékei meg-
felelnek a legújabb trendeknek, igény 
szerint választható színárnyalatokban, 
méretekben és textúrákban kaphatóak. 
A Leier térköveit az Európai uniós köve-
telményekhez igazítva gyártja, ezért min-
den tekintetben tartósak és ellenállóak.  
A terméklista itt még korántsem ér véget, 
a mélyépítéshez és csatornázáshoz hasz-
nált betoncsövek és szűkítő elemek szá-
mos fajtája, a környezettechnikai elemek, 
mint például iszapülepítő, olajelválasztó, 
és további speciális betontermékek gyár-
tásában is élen járnak.

Magyarország meghatározó betonelem gyártói választják a Király-
egyházi Cementgyár termékeit. A sokoldalú felhasználásnak köszönhetően LAFARGE cementből egya-
ránt készülnek előre gyártott speciális vasúti vasbeton szerkezetek, térkövek, vagy éppen lámpaoszlopok.

REFERENCIAPROJEKT

Elore gyártott elemek  
LAFARGE cementbol

LEIER buRKOLATOK, bETOnELEMEK
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A MABA Hungária Kft. Magyarország 
egyik legnagyobb vasúti beton- és 
vasbetonelem előregyártó vállalata, így 
meghatározó szereplője az ország nagy 
vasúti beruházásainak. A várpalotai gyár 
jelenlegi kiépítettségével évente 150 000 
darab nyíltvonali aljat képes legyártani, 
melyek elsősorban a Magyar Állam vasu-
tak (MÁv) pályáiba kerülnek beépítésre. 
Egyik legnagyobb hazai beruházásai a 
Körmend-Szombathely vasúti pálya teljes 
rekonstrukciója. A cégcsoport részeként 
számos hasonló beruházásban vett részt 
közvetlenül vagy közvetve Ausztriában, 
Romániában és Törökországban.

A betonelem felhasz-
nálók körében legnép-
szerűbb LAFARGE  
cement a FEKETE 
RAPID fantázianévre 
hallgató CEM I 42,5 R, 
amely kiválóan 
alkalmazható térkő 
rendszerek gyártásá-
nál, emellett magas 
kezdőszilárdsággal is 
rendelkezik. 

Egyre nagyobb nép-
szerűségnek örvend 
azonban a SZÜRKE 
RAPID (CEM II/A-S  
42,5 R), amely tulaj-
donságaiban hasonló 
a FEKETE RAPIDhoz, 
és használható enyhén 
agresszív kémiai terhe-
lés esetén is.

A Semmelrock Stein + Design Burkolatkő 
Kft. kültéri burkolatok gyártására speciali-
zálódott. Sokéves tapasztalattal a háta mö-
gött a hazai és nemzetközi építőipari piacon 
prémium kategóriás térköveivel, burkolókö-
veivel, innovatív megoldásaival vált ismert-
té. 2012 júliusában vált a Királyegyházi Ce-
mentgyár partnerévé.
 
Termékei a mai modern igényeknek meg-
felelően készülnek. Egyedi és elegáns meg-
oldásaival Európa egyik vezető burkolati 
elem szállítója és trendmeghatározója. El-
sősorban a kertépítés és a kültéri építészeti 
megoldások terén jeleskedik: kínálatukban 
a térkövektől kezdve a betonkőlapokon, 
támfalakon át egészen a kerti szegélyek, 
kerítések és tűzrakóhelyek számos változa-
táig szinte minden megtalálható.

MABA HUNGÁRIA vasút 

SpECIáLIS TéRKőbuRKOLATOK A SEMMELROCKTóL
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A Királyegyházi Cementgyár  
munkavállalói állományát számos  

új kolléga gyarapítja:

Tasi Zoltán
Konyhai kisegítő

Dani Ágnes
vezetői asszisztens 

Kuthy Ágnes
Beszerzési és raktározási  
csoportvezető

Sudoku
Játékszabály: 

1. A kitöltéshez használható számok:  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

2. Minden sorban mind a kilenc különböző 
számnak 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 oszlopban csak egyszer fordulhat elő. 

4. Minden vastag vonallal határolt mezőcso-
portban (négyzetben) mind a kilenc külön-
böző  számnak szerepelnie kell, tehát egy 
szám ezekben is csak egyszer fordulhat elő. 

5. Az előre megadott számok nem változtat-
hatók meg.





Székhely: 7953 Királyegyháza, 041/29 Hrsz. 
postacím: Királyegyházi Cementgyár,  

7940 Szentlőrinc, pf.: 54. 
Telefon: +36 73 500 900 

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

www.lafarge.hu

Jobb városok 
kelnek életre
LAFARGE Cement Magyarország Kft.
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