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ÖT ÉVES A KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁR 

 

Öt évvel ezelőtt gördült ki az első cementszállítmány a LAFARGE Cement Magyarország Kft. 
Királyegyházi Cementgyárából. 2011 óta az akkor 72 milliárd forintba kerülő üzem mára a hazai 
építőanyag piac meghatározó szereplőjévé vált. 
 
2011. szeptember 15-én Európa egyik legmodernebb, és megjelenésében egyik legimpozánsabb gyárát, 
a LAFARGE Királyegyházi Cementgyárát nagyszabású ünnepséggel avatták fel. A LAFARGE Cement 
Magyarország Kft. mára a magyar építőanyag piac meghatározó szereplője, továbbá Baranya megye 
egyik legnagyobb vállalkozása. 
 
A megtartott jubileumi ünnepséget sok hivatalos személy és a helyi közösség számos képviselője is 
megtisztelte jelenlétével.  „A Királyegyházi Cementgyár egy újabb mérföldkőhöz érkezett a mai napon. 
Elkötelezettek vagyunk abban, hogy meghatározó szerepet töltsünk be az építőipari innovatív 
megoldások fejlesztésében és abban, hogy megtartsuk kiemelkedő szerepünket a magyarországi 
építőanyag iparban. Ennek szellemében további beruházást tervezünk Királyegyházán több mint 1,2 
milliárd forint értékben annak érdekében, hogy optimalizáljuk termelésünket és tovább fokozzuk a 
környezetkímélő megoldások alkalmazását.” mondta el a jubileumi ünnepségen Duclaux Antoine, a 
LafargeHolcim Közép-Európa Kelet vezérigazgatója. 
 
Az öt éves Királyegyházi Cementgyár sikeréhez számos fejlesztés is hozzájárult. 2014-ben adták át azt 
a közel 700 millió forintból megépült másodlagos tüzelőanyag tárolót és feladószerkezetet, ami a 
versenyképesebb működés mellett, szem előtt tartja a környezetvédelmi szempontokat. Ez a beruházás 
a már alacsony kibocsátási értékeknél is kedvezőbbeket hozott. 2015-ben bevezették az ISO 9001 és 
14001 minőségirányítási rendszereket. 
 
A LAFARGE Cement Magyarország Kft. 2011 óta változatlanul 130 munkavállalót foglalkoztat, különös 
gondot fordítva képzésükre, és a munkahelyi biztonságra, amelyben a gyár munkavállalói nemzetközi 
összehasonlításban is kiemelkedően teljesítenek. A helyi közösségekkel is kiváló kapcsolatot ápol. 
Kezdeményezéseiket kiemelten támogatja és önkéntes programja példaértékű. A LAFARGE Cement 
Magyarország Kft. a LafargeHolcim Csoportnak a tagja, amely vezető szerepet tölt be az építőanyag 
iparban, továbbá 90 országban 100 000 munkavállalót foglalkoztat. 
 
A Királyegyházi Cementgyár számos szakmai díj tulajdonosa. Az elmúlt években Építőipari Nívódíjban 
(2012) részesült különleges építészeti megoldásaiért, a helyi közösségekért tett erőfeszítéseit pedig 
CSR Hungary Díjjal (2013) ismerték el. Vasúti megoldásait nemzetközi Árufuvarozási Depó Díjra (2013) 
tartották érdemesnek. A másodlagos tüzelőanyag beruházásért és környezetvédelmi törekvéseiért pedig 
a Dél- Dunántúli Kereskedelmi és Iparkamara Környezetvédelmi Díját (2014) adományozták. 
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Képaláírás: A LAFARGE Cement Magyarország Kft. munkavállalói  időkapszulában üzentek a jövőnek  
 

 
Képaláírás: Pereira da Silva Joao Paulo, a LAFARGE Cement Magyarország Kft. Országképviselője és 
Duclaux Antoine, a LafargeHolcim Közép-Európa Kelet Vezérigazgatója köszöntötték a vendégeket az 5 
éves jubileum alkalmából. 
 
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 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. 

 

LAFARGEHOLCIM CSOPORT 

A LafargeHolcim (SIX Swiss Exchange, Euronext Paris: LHN) kiegyensúlyozottan van jelen 90 országban, és kiemelkedő a cement, az 

adalékanyagok és a beton gyártásában, így világvezető az építőanyag iparban. A Csoport világszerte 100.000 munkavállalót foglalkoztat, 

együttes nettó forgalma pedig 29,5 milliárd CHF volt 2015-ben. A LafargeHolcim az iparágban példaértékű a Kutatás és Fejlesztés területén, 

mely tevékenységének célja, hogy az otthoni munkálatoktól, a legnagyobb és legkomplexebb építkezésekig minden téren egyedi termékekkel, 

innovatív szolgáltatásokkal és átfogó építőipari megoldásokkal szolgáljon. Elkötelezett aziránt, hogy fenntartható megoldásokkal segítse a jobb 

épületek, infrastruktúrák létrehozását és hozzájáruljon a magasabb életminőséghez, így a Csoport a legjobb pozícióban van ahhoz, hogy 

megfeleljen a növekvő urbanizáció kihívásainak.  

További információ a LafargeHolcim Csoportról: www.lafargeholcim.com  
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