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Emberi tényező

Gyakorlatiasan egy fenntarthatóbb világért
Több mint 30 esztendeje dolgozik egy helyen, mégsem ugyanannál a vállalatnál: pályáját a Székesfehérvári 

Könnyűfémműben kezdte, majd a cég privatizálása után (ugyanott) az Alcoa–Köfém Kft.-nél folytatta. 
Munkájának középpontjában sokáig a környezetvédelem állt, de idővel a HR-csapat vezetését is rá bízták. 

Emberi tényező rovatunkban ezúttal Horváth Tamást, az Alcoa-Köfém Kft. EHS-HR-vezetőjét, 
a KÖVET Egyesület új elnökségi tagját mutatjuk be.  

– Milyen szakmai út vezette az Alcoához? 

Melyek voltak a főbb mérföldkövek?

– A Veszprémi Vegyipari Egyetemen (ma 
Pannon Egyetem) szereztem vegyészmér-
nöki diplomát, utána egy regionális mező-
gazdasági laborban dolgoztam. A katona-
ságnál eltöltött másfél év után kerültem 
a Székesfehérvári Könnyűfémműhöz − 
ahogyan a privatizáció előtt hívták a cé-
get –, és azóta itt dolgozom.  A szakmai 
mérföldkövek emiatt mind ide kötődnek. 
Környezetvédelmi szakmérnöki tanulmá-
nyaimat is, akkor végeztem, amikor már a 
cég alkalmazottja voltam. A privatizációt 
követően környezetvédelmi vezetőként, 
majd EHS- (környezet-, egészségvédelem 
és munkabiztonság) igazgatóként dolgoz-
tam. A környezetvédelemmel szerencsés 
helyzetben voltam, mert akkoriban kezd-
tek ezzel a témával komolyabban foglal-
kozni Magyarországon, amikor csatlakoz-
tam a vállalathoz. Örülök, hogy részese 
lehettem ennek a folyamatnak.

– Hogyan függ össze az EHS a HR-rel?

– Az EHS-nek nagyon szoros kapcsolat-
rendszere van a HR-rel. Az EHS is az embe-
rekről szól, hiszen az egészségvédelem, a 
munkabiztonság, a környezetvédelem na-
gyon is befolyásolják a munkatársak min-
dennapjait.  A cégnél megszerzett tudás és 
sok-sok tapasztalat vezetett oda, hogy az 
amerikai vezérigazgató felkért a HR-csapat 
vezetésére 2001-ben. Kisebb megszakí-
tással azóta is párhuzamosan felelek a két 
területért. A folyamatos változások komoly 
kihívást jelentettek, ezért is maradtam a 
cégnél.

– Mi a véleménye a CSR-mozgalomról?

– Az Alcoa vállalati kultúrájának szerves 
része a társadalmi felelősségvállalás. Attól 
kezdve, hogy 1993-ban az Alcoa megvette 
a Könnyűfémművet, a CSR bekerült a cég-

hez. 1952-ben jött létre az Alcoa Alapítvány, 
amely az anyavállalattól jogilag és üzleti 
eredményétől is függetlenül működik. Az 
alapítvány 1993-tól, az Alcoa magyarorszá-
gi jelenlététől kezdve kiterjesztette támo-
gatását a magyar civil szervezetekre is. A 
kezdeti tanulás után már ott tartunk, hogy 
az alapítványon keresztül helyben és a ré-
gióban több civil szervezetet, de a magyar 
oktatást, egészségügyet, környezetvédel-
met, kultúrát és szociális célú kezdemé-
nyezéseket is támogatjuk. 1999-ben pl. egy 
társszervezettel közösen megalapítottuk a 
Szilárd Leó Professzori Ösztöndíjat, amely 
a felsőoktatás kiemelkedő, iskolateremtő 
személyiségeire irányítja a társadalom fi -
gyelmét. 

– A dolgozók hogyan kapcsolódhatnak 

be a CSR-programokba?

– Nem csak felülről jövő kezdeményezése-
ink vannak, a dolgozóink is ak  van részt 
vesznek a közösségi munkában. Legutóbb 
egy madárkórházban takaríto  unk, de újí-
to  unk már fel óvodát, és folyamatosan 
tartunk környezetvédelmi oktatást 
Székesfehérvár általános iskoláiban. A „  z-
millió fa” programunk keretében munka-
társaink számára vásároltunk fákat, hogy 

otthon ültessék el azokat. A város közterü-
letein is több száz fát telepíte  ünk.

– Ha nagyon elrugaszkodunk a valóság-

tól, milyen lenne az Alcoa egy fenntartha-

tóbb világban?

– Az Alcoa beleillene egy fenntarthatóbb 
világba. Ha megnézzük a fenntarthatósági 
tervünket, amelyben meghatároztuk a cé-
lokat, látszik, hogy sorra teljesíte  ük a vál-
lalásainkat. Az elmúlt 15 évben radikálisan 
csökkentettük a lerakott hulladék 
mennyiségét, növeltük az újrahasznosítás 
arányát. Az 1980-as évek elején 20  000 
köbméter nyersvizet használtunk naponta, 
ma 1800 köbmétert, az ivóvízzel együ  . Ezt 
technológiai módosításokkal sikerült elérni. 
Az azbesztszigetelést 95%-ban eltávolítot-
tuk, megszünte  ük a föld ala    tartályokat. 
Remélem, hogy a világ fenntartható lesz és 
mi az élen fogunk járni. 

– A KÖVET új elnökségi tagjaként milyen 

irányt, milyen értékeket fog képviselni?

– Megtisztelőnek tartom, hogy a tagság 
megválasztott. Remélem, hogy az elnök-
ségi tagokkal közösen tudunk segíteni 
abban, hogy sikeres legyen a KÖVET. Nem 
gondolom, hogy drámai változásra lenne 
szükség. Az iparból jövök, ezért arra fogok 
törekedni, hogy az egyesület legyen gya-
korlatiasabb. Támogatom az ésszerű fenn-
tarthatósági célokat és a CSR-t, amelynek 
meg kell találni a helyes arányait.

– Miből merít erőt a munkájához?

– Sok időt töltök a családommal, a két uno-
kámmal, akik 2,5 és másfél évesek. A jégko-
rong nagy szerelmem, tagja vagyok a SAPA 
Fehérvár AV19 jégkorongcsapat szakosz-
tályvezetésének.
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