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LÁNGOLÓ AUTÓT MENTETT A TEHERAUTÓSOFŐR 

 
Lángoló autót mentett meg a LAFARGE Cement Magyarország Kft. szállítmányozó partnere, a 
Trans-Sped Kft. sofőrje. Az M3-as autópályán történt eset tragédiával is végződhetett volna, ha 
nem ér oda még a tűzoltók előtt a szakszerű segítség.  
 
Szomráki László teherautósofőr az M3-as autópályán haladva már messziről észlelte a füstöt, az autó 
mellé érve a pálya túloldaláról indult segítséget nyújtani. A teherautóban tartott, hétköznapi porral 
oltójával sikerült megfékeznie a motorból kicsapó lángokat a Trans-Sped Kft. munkatársának. A 
szakértői vélemény szerint a tüzet típushibából eredő hiányosságok okozhatták. A január végén történt 
eset a személyautó teljes kiégésével, akár sérüléssel is végződhetett volna, ha nem ér oda időben a 
segítség. 
 
„Büszkék vagyunk László kollégánkra, akinek lélekjelenléte és hősies tette eredményezte azt, hogy nem 
történt nagyobb baj. Gyors beavatkozásának hála a személygépjármű motorterében felcsapó lángokat 
megfékezte, így a frissen tankolt 70 liternyi gázolaj sem robbant be. Az autó még menthető maradt, és 
személyi sérülés sem történt. A rövid időn belül megérkezett tűzoltók szerint, ha a kollégánk nincs ott, 
akár tragédia is történhetett volna. Az ilyen és hasonló esetek miatt is elkötelezettek vagyunk kollégáink 
rendszeres munka- és tűzvédelmi oktatása mellett.” - mondta az eset körülményeiről Szántó Lajos, a 
Trans-Sped Kft. szállítmányozási igazgatója. 

 
„Példaértékűnek tekintjük logisztikai partnerünk munkatársának hősies tettét. A Királyegyházi 
Cementgyár működése során fokozottan ügyelünk az Egészség- és Munkavédelmi szabályok 
betartására és azok rendszeres elméleti és gyakorlati oktatására, amelyben partnereinket is támogatjuk. 
Ez az eset is mutatja, soha nem tudhatjuk, mikor van szükség megszerzett ismereteinkre. Ez a példa 
megmutatja számunkra, hogy tudással és határozott cselekvéssel megelőzhetünk súlyos kimenetelű 
baleseteket, továbbá elkerülhetjük a komolyabb anyagi kárt.” – köszönte meg a vészhelyzet 
elhárításában partnerének közreműködését Kocsis Mátyás, a LAFARGE Cement Magyarország Kft. 
Logisztikai vezetője. 
 
Mind a Trans-Sped Csoport, mind a Királyegyházi Cementgyár nagy hangsúlyt fektet kollégáik munka- 
és tűzvédelmi oktatására. A LAFARGE Cement Magyarország Kft. munkatársai mellett a logisztikai 
területen együttműködő partnerei számára az ilyen és hasonló balesetek megelőzésének céljából 
indította el idén az „Együtt a biztonságért” rendezvénysorozatát. A havonta megrendezésre kerülő 
program célja a közúti sofőrök oktatása a fuvarozói tevékenység során az Egészség- és Munkavédelmi 
szabályok megfelelő betartására. A LAFARGE ezzel a szállítmányozás területén is biztosítani kívánja a 
biztonságos szolgáltatást és ez által az ügyfeleik elégedettségének növelését. 

Magyarország 

Sajtóközlemény 

TUDTE-E? A kezdeti tüzek gyors és hatékony eloltására a kézi porral oltó készülékek kiválóak. 
Nagyon jó a lángoltó hatásuk, a lángtérbe belőve megfojtja a tüzet, jelentősen csökkentve az égés 
intenzitását, vagy akár meg is szünteti azt. Hatékony tulajdonsága miatt ilyen kézi készülékekkel 
szerelik fel a tehergépjárműveket és buszokat, és javasolják a személyautók felszerelését is. 
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MEGJEGYZÉS A SZERKESZTŐKNEK 

LAFARGE CEMENT MAGYARORSZÁG KFT. 

A LAFARGE 2011 júliusában kezdte meg tevékenységét Magyarországon és az építőipar számára az egyik 
meghatározó cementgyártójává vált egyedi megoldásaival. A ma már LafargeHolcim nevet viselő cégcsoport 
érdekeltségi körébe egy cementgyár tartozik Királyegyházán, amely 150 főt foglalkoztat. A LAFARGE Cement 
Magyarország Kft. célja partnerei és végfelhasználói 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. 
Európa egyik legmodernebb cementgyáraként a Királyegyházi Cementgyár 2012-ben Építészeti Nívódíjat, 2017-
ben a FIABCI Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázatán ipari létesítmények kategóriában első díjat kapott. 
További információ elérhető a www.lafarge.hu oldalon. 
 

LAFARGEHOLCIM CSOPORT 

A LafargeHolcim világvezető az építőanyag-gyártásban és azon építőipari megoldások biztosításában, amelyek 
világszinten kiszolgálják a kőművesek, az építtetők, az építészek és a mérnökök igényeit. A Csoport cementet, 
adalékanyagokat és transzportbetont gyárt, melyeknek felhasználási köre a megfizethető lakhatást szolgáló 
projektektől a kisebb, helyi építkezéseken át egészen a technikai és az építészeti szempontból kihívást jelentő 
nagyobb infrastrukturális beruházásokig terjed. Mivel az urbanizáció egyre nagyobb hatással van az emberekre és 
a bolygónkra, ezért a Csoport innovatív termékeket és építészeti megoldásokat biztosít egyértelműen 
elköteleződve a társadalmi és környezeti fenntarthatóság iránt. A minden régióban vezető szereppel bíró 
LafargeHolcim több mint 80 országban mintegy 90.000 munkavállalót foglalkoztat, és fejlődő, valamint fejlett 
piacokat kiegyensúlyozott arányban tartalmazó portfólióval rendelkezik. 
További információ a LafargeHolcim Csoportról: www.lafargeholcim.com  
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