
 
 

 

 

LAFARGEHOLCIM 
KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁR 

 

KÖRNYEZETPOLITIKA 

   
A LafargeHolcim elkötelezett környezeti teljesítménye folyamatos javítása mellett, 
hogy pozitív módon járuljon hozzá a környezethez és a társadalomhoz, üzleti 
tevékenységét a fenntartható fejlődés alapelveivel összhangban folytassa, hatékony 
környezetirányítási rendszerek alkalmazásával. 

Jelen Környezetvédelmi Politika a következő négy pilléren alapul: 

1. IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK 

 Az üzemeltetés során hatékony Környezetvédelmi Irányítási Rendszert 
(KVMR) kell alkalmazni minden környezetvédelmi felelősség és teljesítmény 
kezelésére. 

 Valamennyi tevékenységnek meg kell felelnie a termékeinkre és az általunk 
végzett műveletekre érvényes környezetvédelmi törvényeknek, 
rendeleteknek és normáknak, összhangban kell állniuk a legfontosabb 
iparági kezdeményezésekkel, és követniük kell a belső előírásokat. 

 Elkötelezettségünket képzésekkel és az üzleti folyamatokba történő 
integrációval erősítjük. 

 Az általunk alkalmazott kiválasztási folyamat részeként felmérjük a 
legfontosabb beszállítóink és alvállalkozóink környezetvédelmi politikáját. 
Elvárjuk, hogy az alvállalkozóink és beszállítóink tiszteletben tartsák és 
kövessék a Környezetvédelmi politikánkat és eljárásainkat. 

 Az akvizíciókkal és elidegenítésekkel kapcsolatban környezeti átvilágítást 
végzünk. 

 Ösztönözzük a környezetbarát technológiák kifejlesztését és terjesztését. 
Biztonságos technológiákat és működési eljárásokat alkalmazunk 
alkalmazottaink és a helyi közösségek környezeti, egészségügyi és 
biztonsági kockázatoknak való kitettségének csökkentése érdekében. 

 Környezeti és szociális hatásvizsgálatot végzünk, amikor kiválasztjuk a 
zöldmezős területeket, vagy a meglévő területeken komolyabb átalakítási 
projekteket tervezünk. 

 Elkötelezettségünket vállalati célok kitűzése segítségével váltjuk tettekre, és 
haladásunkat e célok felé nyomon követjük. 

2. Környezeti hatások 
Értékeljük és mérjük a környezeti hatásokat, folyamatosan javítjuk az eljárásokat és 
eszközöket, fejlesztjük a képességeinket, és népszerűsítjük iparágunk legjobb 
gyakorlatait. Termékeink és megoldásaink egész életciklusán keresztül ösztönözzük 
a hatáselemzést. 

Szennyezőanyag-kibocsátás: hatékony ellenőrző rendszert fejlesztünk ki és 
valósítunk meg, hogy ellenőrizzük, a lehető legalacsonyabbra csökkentsük, illetve 
megelőzzük a szennyezőanyag-kibocsátást a környezetbe (levegő, víz és talaj). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klímaváltozás: csökkentjük a klímaváltozásra gyakorolt hatásunkat 

 innovatív és fenntartható termékek és megoldások kifejlesztése, gyártása és 
népszerűsítése révén, 

 az energiafelhasználás optimalizálása és az energiahatékonyság 
előmozdítása, energia-visszanyerés és megújuló energiaforrások használata 
által, 

 a nem megújuló energiaforrások használatának csökkentése, és – ahol 
biztonságos, és műszakilag és gazdasági szempontból is megfelelő – 
helyettes nyersanyagokkal, alternatív üzemanyagokkal és biomasszával 
történő felváltása segítségével. 

Víz: A vízbázisra gyakorolt hatás csökkentése a felhasznált felszíni és felszín alatti 
vízmennyiségek minimalizálásával, a víz újrahasznosításával. 

Bányák: Rehabilitációs terv kidolgozása a bányákra, figyelembe véve a helyi 
közösségek szükségleteit és elvárásait, a vadon élő állatok élőhelyteremtésének 
lehetőségének vizsgálatát a fajok sokszínűségének megőrzése érdekében. 

Biodiverzitás: Biodiverzitási terv készítése a védett élőhelyek közvetlen közelében, 
a telephelyfejlesztés és a bányai tevékenység során feltárt régészeti leletek 
megőrzésének elősegítése. 

A helyi környezetre gyakorolt hatás: a körülöttünk lévő közösségekre gyakorolt 
hatásunkat felmérjük, és megfelelő mértékben enyhítjük a diffúz port, a zajt, a 
rezgéseket és a forgalmat. 

3. Az erőforrások hasznosítása 

Újrahasznosítás: Ahol megvalósítható, a hulladékanyagokat visszanyerjük és / 
vagy újrahasznosítjuk a termelési folyamataink során, csökkentve a hulladékok 
keletkezését, és biztonságos módszereket alkalmazunk a hulladékkezelés során. 

4. Kapcsolat a partnerekkel, nyomon követés és jelentés 

Partnereinkkel nyílt és őszinte kapcsolatot ápolunk, tevékenységünkért 
elszámoltathatók vagyunk. Az előírások betartásáról és a teljesítményünkről 
nyilvános jelentéseket teszünk közzé; tevékenységünkről visszajelzést kérve. 
Proaktívan együttműködve a törvényhozókkal és a szabályozó testületekkel, 
felmérjük a törvényi és jogszabályi javaslatok megvalósíthatóságát és hatását. 
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