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A LAFARGE-NÁL A RENDKÍVÜLI HELYZETBEN IS TOVÁBB 

DOLGOZUNK 
 
A kialakult egészségügyi helyzetre való tekintettel a LAFARGE Cement Magyarország 
Kft. február végétől fokozatosan és egyre szigorodó óvintézkedéseket vezetett be a 
vírusos megbetegedések elkerülése és a negatív gazdasági hatások minimalizálása 
érdekében. 
 
„A munkavállalóink és megbízatásunkból dolgozók egészségvédelme vállalatunknál eddig is 
kiemelt szerepet kapott, a jelenlegi helyzetben pedig további erőfeszítéseket teszünk ennek 
fenntartására. Mindezt tesszük annak érdekében, hogy a Királyegyházi Cementgyárban és a 
Bükkösdi Kőbányában csökkentsük a vírus megjelenésének kockázatát, ezáltal is biztosítva a 
termelési tevékenységünk folytonosságát. Ennek érdekében létrehoztunk egy Kríziskezelési 
Csoportot, amely elősegíti a gyors döntéshozatalt. ” – nyilatkozta Hoffmann Tamás a LAFARGE 
Ügyvezető igazgatója. 
 
Az egészségvédelmet célzó intézkedések sorában megtalálható például a Királyegyházi 
Cementgyárba és a Bükkösdi Kőbányába érkezők (munkavállalók, sofőrök, alvállalkozók stb.) 
kötelező egészségi állapotának felmérése (pl.: lázmérés). Lehetőségként adott a megfelelő 
higiéniás előírások betartása érdekében több ponton kihelyezett, alkoholtartalmú 
kézfertőtlenítők használata. A közös helyiségekben (pl.: étkezők, öltözők, tárgyalók) az egy 
időben bent tartózkodók létszáma korlátozásra került, ezzel is biztosítva az egymástól való 2 
méteres távolság betartását. A cég vezetőségének egyik első intézkedése a munkavállalók 
utazásának korlátozása volt, csak indokolt esetben vehetnek részt belföldi illetve külföldi üzleti 
utakon, illetve jelenleg vendégeket, látogatói csoportokat sem fogad a LAFARGE. Azokban a 
munkakörökben, ahol erre lehetőség volt, otthoni munkavégzés lett elrendelve, ezzel is 
csökkentve az üzemterületen a kontaktusok számát. Ezáltal még nagyobb teret nyert a 
digitalizáció a LAFARGE mindennapos munkájában: a szakterületek az egymás közötti 
egyeztetéseket videó konferenciákon keresztül valósítják meg, sőt a munkavállalók számára 
tartott belső értekezleteket is ilyen módon tartják meg. 
 
A LAFARGE Kríziskezelési Csoportja az intézkedések bevezetése mellett kidolgozott egy, a 
vírushelyzet kezelésére optimalizált, speciális eljárásrendet is, arra az esetre, ha valaki a 
fertőzés tüneteit észleli magán vagy munkatársakon az üzemi területeken. Arra az eshetőségre, 
ha a fertőzés tünetei megjelennek külön erre a célra kialakított konténerek formájában karantén 
helyiséget létesítettek mind a cementgyár mind a bánya területén. 
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„Nagyfokú rugalmasságot tapasztaltunk munkatársaink részéről, nem csak a kialakult 
helyzethez történő alkalmazkodásban, de az új kihívások megoldásában is számos ötlettel 
segítették az üzem folyamatos működésének biztosítását. Hisszük, hogy közös összefogással 
és az egészségügyi előírások szigorú betartásával le tudjuk küzdeni a vírust és mielőbb 
folytathatjuk a normál működésünket egy még fenntarthatóbb jövő elérése érdekében.” – zárja 
gondolatait Hoffmann Tamás. 
 
MEGJEGYZÉS A SZERKESZTŐKNEK 

LAFARGE CEMENT MAGYARORSZÁG KFT. 

Európa egyik legmodernebb cementgyára az elérhető legmodernebb technikával Királyegyházán található. Az 
építőipar számára egyedi megoldásokat kínáló LAFARGE Cement Magyarország Kft. több mint 150 főt 
foglalkoztat, 2019-es nettó értékesítési árbevétele meghaladta a 25 milliárd forintot. Célja partnerei és 
végfelhasználói igényeinek teljes körű kiszolgálása innovatív, kitűnő minőségű cementtermékekkel – mind 
ömlesztett, mind zsákos formában. Gyártókapacitása több mint 1 000 000 tonna cement évente. A 
cementgyártás alapját képező nyersanyagot (mészkő és agya) a Bükkösdi Kőbányában termeli ki. A mészkő 
kitermelési kapacitása meghaladja az 1,2 millió tonnát. Szakmai tevékenységéért a LAFARGE-t 2019-ben 
Business Superbrands díjban részesítették. 
A környezetvédelem és a körkörös gazdaság megvalósítása érdekében tett intézkedéseiért a vállalat több 
elismerést is kapott az évek során. A 2019-ben átvett Energiahatékony Vállalat Díjat például a Királyegyházi 
Cementgyár fajlagos CO2 kibocsátásának csökkentése (2011-2019 között mintegy 20%) miatt, az alternatív 
tüzelőanyagok egyre nagyobb arányú használatával (2019-ig 60%) érte el.  
A LAFARGE számára fontos a helyi közösség támogatása, amelyet elsősorban önkéntes programokkal és a 
„Közösségi Érték Program” pályázatával valósít meg. A 2018-ban indított pályázat keretében eddig 35 projekt 
valósult meg mintegy 7 településen, több mint 12 millió forintos támogatás mellett. A vállalt 2011-es indulása óta 
több mint 4200 önkéntes órát valósított meg a helyi közösségek fejlesztése érdekében, évente átlagosan a 
munkavállalók mintegy egyharmadának közreműködésével. Példamutató szemléletéért 2014-ben CSR Hungary 
díjat, majd 2018-ban Üzleti Etikai díjat kapott. 
További információ elérhető a www.lafarge.hu oldalon. 
 

LAFARGEHOLCIM CSOPORT 

A LafargeHolcim világvezető az építőanyag-gyártásban és az építőipari megoldások biztosításában. Négy üzleti 
szegmense van: Cement, Adalékanyagok, Transzportbeton és Megoldások&Termékek. A világ minden részén 
piacvezető szerepet tölt be, a fejlődő és a fejlett piacokat kiegyensúlyozott arányban tartalmazó portfólióval 
rendelkezik. A LafargeHolcim széles körben kínál kiváló minőségű építőipari alapanyagokat és megoldásokat. A 
LafargeHolcim szakértői megoldást kínálnak azokra a kihívásokra, amivel ügyfelei szembesülnek szerte a világon, 
akár családi otthont építéséről, akár nagyobb volumenű, infrastrukturális beruházásról van szó. A LafargeHolcim 
termékei és szolgáltatásai iránti keresletet a világszerte egyre növekvő népességszám, a városiasodás, valamint a 
növekvő életszínvonal és a fenntartható építészet iránti igény hajtja. A vállalatnál több mint 70.000 munkavállaló 
dolgozik a világ több mint 70 országában. 
További információk a LafargeHolcim Csoportról: www.lafargeholcim.com  
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