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Sajtóközlemény, 2017. március 13. 

 

HALLGATÓI TERVPÁLYÁZAT A KÖZÖSSÉGI 

KÖZLEKEDÉSÉRT  

A LAFARGE, a Leier és a PTE MIK hallgatói tervpályázatot írt ki Szentlőrinc  

közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében. 

A Leier Hungária Kft., a LAFARGE Cement Magyarország Kft. és a Pécsi 

Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar hallgatói tervpályázatot hirdetnek a 

Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar valamennyi képzésében 

résztvevő hallgatói részére. A Szentlőrinc Város közösségi közlekedésének fejlesztése 

érdekében várják a buszmegálló tervezésére korszerű, esztétikus beton elemekkel 

kialakított terveket. A pályázat 2017-ben első alkalommal kerül meghirdetésre. 

A pályázat célja gazdasági, környezeti, társadalmi szempontból fenntartható közösségi tér 

tervezése innovatív megközelítéssel, az építmény funkcionalitásának biztosítása, valamint 

Leier beton elemek alkalmazása mellett. A tervpályázat során cél a PTE Műszaki és 

Informatikai Kar bármely képzésében résztvevő hallgatói közül a legkiemelkedőbb 

pályamunkákat benyújtó pályázók elismerése.  

A pályázat közvetett célja Szentlőrinc város közösségi közlekedésének modern, esztétikus, 

gazdaságos építőanyaggal történő modernizálása. Ennek érdekében megfelelő építészeti 

tervezési színvonal esetén sor kerülhet egyes pályamunkák megvalósítására is. 

„A LAFARGE és a Pécsi Tudományegyetem közreműködésével közösen indított pályázat 

célja, hogy ösztönözzük a hallgatókat arra, hogy a Leier beton elemek alkalmazásával 

megismerjék ezen építőanyagok sokrétű felhasználási lehetőségeit. Továbbá a 

Szentlőrincen található buszmegállók, buszöblök konkrét példáján keresztül esztétikus, 

gazdaságos, tartós és környezetbarát megoldásokban gondolkodjanak.” - mondta el Komlós 

Andor, a Leier Hungária Kft. ügyvezetője. 

„Közös felelősségünk, hogy a magyarországi településeket érintő építőipari problémákra 

hosszú távú megoldásokkal járuljunk hozzá. Így a Leierrel és a PTE Műszaki Karával 

karöltve hoztuk létre ezt a pályázatot, mely egyszerre hívja fel a figyelmet a hallgatók 

kreativitásának előtérbe helyezésére, valamint a kisebb települések fejlesztési, 

modernizálási lehetőségeire.” – tette hozzá Hoffmann Tamás, a LAFARGE Cement 

Magyaroroszág Kft. értékesítési igazgatója.  

„A Szentlőrinc településéről foglalkoztatott munkaerő, valamint a közép és felsőoktatásban 

résztvevők számára elengedhetetlen az autóbusz, mely a munkahelyre és az iskolákba való 

eljutást segíti. Ezek azok a közösségi terek, amelyeket a város lakói napi rendszerességgel 

használnak. Emiatt lényeges kérdés a jelenlegi infrastruktúra olyan irányú fejlesztése, amely 

hosszú távon nyújt megoldást a település számára.” - üdvözölte Koltai Péter, Szentlőrinc 

Város polgármestere a pályázat ötletét. 

http://www.palyazat.lafarge.hu/
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„Ez egy remek kezdeményezés, mely segíti hallgatóink kreativitását kibontakozni. Továbbá 

lehetőséget teremt nekik arra, hogy egy valós problémán keresztül próbálják ki magukat. 

Ösztönző a diákok számára, hogy munkáik – megfelelő tervezési színvonal esetén – 

megvalósításra is kerülhetnek.”- mondta el Bachmann Bálint, a PTE Műszaki és Informatikai 

Karának Dékánja. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE 

A tervpályázatok online benyújtási határideje: 2017. május 8. 16:00 

A tervpályázatok elbírálási ideje: 2017. május 31. 

A tervpályázatok eredményének kihirdetése: 2017. június 5. 

További információ a tervpályázatról: www.palyazat.lafarge.hu 

 
MEGJEGYZÉS A SZERKESZTŐKNEK 
 

CÉGTÖRTÉNET - LEIER 

A Leier: Családi vállalkozásból dinamikusan fejlődő, nemzetközi vállalatbirodalom 
A Leier cégcsoport első vállalkozását 1965-ben, a burgenlandi Horitschonban hozta létre Michael 
Leier. Az 1970-től döntően a betoniparban és építőiparban tevékenykedő társaság napjainkra a 
nemzetközi piac több üzletágában is sikeresen tevékenykedő, dinamikusan fejlődő 
vállalatbirodalommá vált, amely hat országban (Ausztriában, Magyarországon, Lengyelországban, 
Szlovákiában, Romániában és Horvátországban) 37 működő telephellyel rendelkezik, 2000 
alkalmazottat foglalkoztat, és mintegy 200 millió eurós (60 milliárd forintos) éves forgalmat bonyolít.  
A cégcsoport kilenc hazai építőanyag gyárával a magyar szerkezeti építőanyag-gyártás meghatározó 
szereplőjévé vált az évek során. Az építőanyag gyártás mellett autó-kereskedelemmel, környezetbarát 
elektromos járművek forgalmazásával és ingatlanfejlesztéssel is foglalkozó Leier cégcsoport 
Magyarországon 2011-ben közel 28 milliárd Ft bruttó forgalmat bonyolított és üzemi eredménye 1,64 
milliárd Ft volt. A Leier Magyarországon ezer fő részére biztosít munkahelyet. 
 

LAFARGE CEMENT MAGYARORSZÁG KFT. 

A LAFARGE 2011 júliusában kezdte meg tevékenységét Magyarországon és az építőipar számára az 
egyik meghatározó cementgyártójává vált egyedi megoldásaival. A cég érdekeltségi körébe egy 
cementgyár tartozik Királyegyházán, amely 130 főt foglalkoztat. A LAFARGE Cement Magyarország 
Kft. célja partnerei és végfelhasználó igényeinek teljes körű kiszolgálása innovatív, kitűnő minőségű 
cementtermékekkel – mind ömlesztett, mind zsákos formában. A hatékony és fenntartható ipari 
folyamatok kialakítása során a vállalat kiemelt figyelmet fordít a környezet védelmére, a természeti 
erőforrások megőrzésére és a helyi közösségekkel való együttműködésre is. Példamutató 
szemléletéért 2013-ban CSR Hungary díjban részesült, 2014-ben pedig a Pécs-Baranyai 
Kereskedelmi és Iparkamara Környezetvédelmi díját érdemelte ki. 
További információ elérhető a www.lafarge.hu oldalon. 
 

MÉDIAKAPCSOLAT 

Zadravecz Zsófia 
Marketing kommunikációs vezető 
LAFARGE Cement Magyarország Kft. 
zsofia.zadravecz@lafargeholcim.com 
Mobil: +36 30 473 8633 
Telefon: +36 73 500 909 
Fax: +36 73 500 958 
www.lafarge.hu 

Ekker Eszter 
PR- és Marketing vezető 
Leier Hungária Kft. 
ekker.eszter@leier.hu 
Mobil:+36 30 645 0344 
Telefon:+36 96 512 550 
Fax:+36 96 512 560 
www.leier.eu 
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