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ELSŐ A BIZTONSÁG A LAFARGENÁL 

 

Vészhelyzetet szimulálva kiürítették a Királyegyházi Cementgyár épületét, zuhanásgátló 
tréninget és VR szemüveges szimulációt szerveztek az idei Egészség- és Munkavédelmi 
Napokon. 
 
A LAFARGE Cement Magyarország Kft. számára a minőségi magyar cement gyártása mellett a 
legfontosabb érték a biztonságos munkakörnyezet, munkavégzés feltételeinek kialakítása. 
„Büszkék vagyunk arra, hogy több mint 1100 napja nem volt munkaidő kieséssel járó baleset a 
Királyegyházi Cementgyárban és a Bükkösdi Kőbányában. Annak érdekében, hogy a „Zéró 
Ambíció” célunkat, azaz a teljes balesetmentességet elérjük folyamatos fejlesztéseket hajtunk 
végre. A helyi vezetőség mellett természetesen a LafargeHolcim Csoport részéről is 
támogatást, segítséget kapunk. Tavasszal például a LafargeHolcim Csoport világszintű 
Egészség- és Munkavédelmi vezetője Anderson Magali látogatott el hozzánk, aki 
tapasztalatával és további ötletekkel segítette munkánkat.” – nyilatkozta Hoffmann Tamás, a 
LAFARGE Cement Magyarország Kft. Ügyvezető igazgatója. 
 
A LAFARGE elköteleződését a munkavédelem iránt szimbolizálja az évről-évre megrendezésre 
kerülő Egészség- és Munkavédelmi Napok rendezvénysorozat is. A két hetes időszak alatt 
mindig egy központi, munkavédelmet elősegítő téma mentén szervezi a programokat, ami idén 
a „Minimum Munkavédelmi Viselkedés” volt. Azaz, olyan viselkedési normákra hívja fel a 
Királyegyházi Cementgyár és Bükkösdi Kőbánya üzemterületén munkát végzők figyelmét, 
amelyek a munka elvégzése során a minimum, elvárt követelmények. Ilyen például az egyéni 
védőeszközök használata, a munkavégzésre alkalmas állapotban és megfelelő 
munkaengedélyek megléte mellett történő munkavégzés, a gyártósorok biztonságos 
leállításához kapcsolódó energia-kizárás folyamata. Ugyanakkor ide sorolható a mobilgépek 
megfelelő üzemeltetése, a biztonsági öv használata vagy a balesetek jelentése is. 
 
A LafargeHolcim Csoportnál globálisan jelentkező probléma, hogy a halálos kimenetelű 
balesetek jellemzően a logisztikai tevékenységhez kapcsolódnak. Az Egészség- és 
Munkavédelem területén tett fejlesztéseknek köszönhetően az ilyen balesetek száma évről-évre 
csökken, 2018-ban mintegy felére esett vissza a közúti balesetek száma az azt megelőző 
évhez képest. A Királyegyházi Cementgyár éppen ezért a munkavállalói mellett a közúti 
árufuvarozást végző alvállalkozói részére is külön programot szervezett. Az „Együtt a 
biztonságért” rendezvénysorozat keretében ezúttal a tehergépjárművek ellenőrzésére, a közúti 
árufuvarozás során felmerülő kockázatok kezelésére hívta fel a figyelmet. 
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ELSŐ A BIZTONSÁG A LAFARGENÁL  

  

„A megfelelő munkavédelmi ismereteken kívül munkavállalóink biztonságához tartozik az is, 
hogy tudják, mi a teendő egy nem várt vészhelyzet esetén. Ezért az idei évben egy nem 
mindennapi tűzvédelmi gyakorlatot is szerveztünk a Királyegyházi Cementgyárban, ami 
programsorozatunk talán legizgalmasabb eseménye volt.” – nyilatkozta Hoffmann Tamás. 
 
A LAFARGE munkavállalói és alvállalkozói testközelből tapasztalhatták meg, hogy milyen, 
amikor a teljes épületet ellepi a füst, amitől a látóhatár alig pár centire rövidül, ezzel 
ellehetetlenítve a tájékozódást. A tűzvédelmi gyakorlatban a Szigetvári Tűzoltóság hivatásos 
tűzoltói működtek közre, akik az Irodaépület kiürítése mellett még egy mentést is szimuláltak. 
 
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. Európa egyik legmodernebb cementgyáraként a FIABCI Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Nívódíj 
Pályázatán ipari létesítmények kategóriában első díjat kapott. A 2019-es évben Energiahatékony Vállalat Díjat 
kapott az alternatív tüzelőanyagok használata eredményeként fajlagos CO2 kibocsátásának csökkentése miatt. 
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. 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 egyes régióban vezető szereppel bíró LafargeHolcim 
hozzávetőlegesen 80 országban mintegy 80.000 munkavállalót foglalkoztat, és fejlődő, valamint fejlett piacokat 
kiegyensúlyozott arányban tartalmazó portfólióval rendelkezik. 
További információ a LafargeHolcim Csoportról: www.lafargeholcim.com  
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