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MAGYAR STADIONOK IS ÉPÜLNEK  
LAFARGE CEMENTBŐL 

 
A LafargeHolcim Csoport globálisan, és Magyarországon is tevékenyen hozzájárul a 
nemzeti sportinfrastruktúra fejlesztéséhez. Az oroszországi futball világbajnokság 
stadionjai mellett a hazai arénák építkezésénél is kulcsszerephez jutott. 
 
A LafargeHolcim Csoport a nemrégiben lezajlott oroszországi futball világbajnokság 8 stadionja 
(Moszkva, Kazany, Jekatyerinburg, Nyiznyij Novgorod, Volgograd, Samara, Rostov) mellett a 
magyar sportinfrastruktúra fejlesztéséhez is aktívan hozzájárul. 
 
A LAFARGE Királyegyházi Cementgyára az elmúlt években közel 70 000 tonna cementet 
szállított 4 hazai aréna, a székesfehérvári Sóstói Stadion, a békéscsabai Előre 1912 stadionja, 
a szombathelyi Haladás Stadion, és végül, de nem utolsó sorban a várhatóan 2018 őszén 
átadásra kerülő Puskás Ferenc Stadion építkezéséhez.  
 
„A szűk határidőkre épülő nagy infrastrukturális projektek mindig nagy kihívást jelentenek. A 
LafargeHolcim Csoport vezető globális építőanyag-vállalatként Magyarországon is képes 
megfelelni ezeknek az igényeknek. A Királyegyházi Cementgyár innovatív gyártási 
technológiája lehetővé teszi a folyamatosan magas minőségű cementbeszállítást minden 
kiemelt építési projekthez. Büszkék vagyunk arra, hogy preferált partnere lehetünk a magyar 
sportélet megújítását célzó infrastrukturális beruházásoknak, ezzel is hozzájárulva az 
egészséges életmódhoz, a sport népszerűsítéséhez.” – mondta Zadravecz Zsófia, a LAFARGE 
Cement Magyarország Kft. Értékesítési és marketing igazgatója.  
 
A LAFARGE három termékével van jelen a sportlétesítmények építésénél. A több előnyös 
terméktulajdonságot egyesítő, és zsákos kiszerelésben is kapható CEM III/A 32,5 R-MSR, a 
vasbeton és feszített vasbeton elemek gyártásánál előnyös CEM II/A-S 42,5 R, és a 
végszilárdságot gyorsan elérő, így előregyártásra optimális CEM I 42,5 N cementtel. 
 
A három termékkel készült betonmixek sikeresen elégítették ki a projektek általános magas 
műszaki követelményeit. A már korábban, más építkezéseknél is bizonyított magas 
nyomószilárdságú és csökkentett hidratációs hőt fejlesztő betonnal elkerülhetővé válnak az 
esetlegesen keletkező repedések, megnövelve ezzel a magas élettartamot, legyen szó a 
stadionok építésnél alkalmazott alaplemezekről, betonelemekről, merevítőkről, vagy oszlopokról.  
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MAGYAR STADIONOK IS ÉPÜLNEK A KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTBŐL  

  

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. 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 egyes régióban vezető szereppel bíró LafargeHolcim 
hozzávetőlegesen 80 országban mintegy 80.000 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/

