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MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJAT NYERT A LAFARGE 

 

Magyar Termék Nagydíjjal és Klímabarát különdíjjal ismerték el a Királyegyházi 
Cementgyár cement termékcsaládját Budapesten, 2017. szeptember 5-én. 
 
20 éve, hogy a Magyar Termék Nagydíj olyan áruk, szolgáltatások és gazdasági szervezetek 
elismerését és díjazását tűzte ki célul, amelyek tevékenységük során bizonyítottan 
elkötelezettek a minőség ügye iránt. Napjainkra a Magyar Termék Nagydíj pályázat az egyik 
legrangosabb minősítő rendszerré vált Magyarországon, amely az egyetlen nem szakma 
specifikus tanúsító elismerés. 
 
A Királyegyházi Cementgyár cementtermékeivel, és kapcsolódó, ügyfélközpontú 
szolgáltatásaival mérette meg magát: benyújtott pályázatát Magyar Termék Nagydíjjal és 
Klímabarát különdíjjal ismerték el. A LAFARGE pályamunka értékelése során a döntőbizottság 
kiemelte a termékek magas minőségét, megbízhatóságát, a fogyasztóknak kínált előnyöket, az 
ISO minőségirányítási rendszerek alkalmazását és kreatív ötleteit. 
 
A LAFARGE Cement Magyarország Kft. képviseletében Zadravecz Zsófia Marketing 
kommunikációs vezető, Mikita István Gyárigazgató, Hoffmann Tamás Értékesítési igazgató és 
Kocsis Mátyás Logisztikai vezető vehették át a díjakat 2017. szeptember 5-én az Országház 
Felsőházi termében: “Újabb mérföldkő számunkra a két rangos, hazai szakmai elismerés. 
Megerősít minket abban, hogy a nemzetközi és hazai viszonylatban magas termékminőséget, 
és ügyfélközpontú terméktámogatást nyújtunk a magyar építőanyag piacon.” mondta el 
Hoffmann Tamás az átadó gálán. „Külön öröm számunkra a Klímabarát díj, amely azt fémjelzi, 
hogy jó úton járunk a fenntarthatóság terén is. „A 2030-as Tervünkben” hosszú távú céljainkat is 
megfogalmaztunk. Többek között 30%-kal kívánjuk globálisan csökkenteni az édesvíz 
felhasználás mértékét, és minimalizálni fogjuk a szén-dioxid kibocsátást.” – tette hozzá 
Zadravecz Zsófia. A Magyar Termék Nagydíj Tanúsító Védjegyét a LAFARGE Cement 
Magyarország Kft. cementtermékei 2018. augusztus 31-ig viselhetik. 
 
A Magyar Termék Nagydíjra idén is kiemelkedő érdeklődések közepette zajlott, 54 cég 64 
terméke, szolgáltatása érdemelte ki a 20. Magyar Termék Nagydíj Védjegy kitüntetést. A 
jubileum évében az energiahatékonyság, a környezetbarát és a fogyasztók életminőségét javító, 
integrált megoldások kaptak nagy hangsúlyt. Az új pályázók között megjelentek a szellemi 
szabad foglalkozásúak; művészek, szolgáltatók. A díjazott pályázatok közel kétharmadánál 
pedig a digitalizáció és az informatika játszott kiemelten fontos szerepet. 
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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  
 

 

 

file:///D:/Dropbox/Lafarge/Lafarge/Branding/Country_Boiler_Plate/www.lafarge.hu
http://www.lafargeholcim.com/

