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Állásfoglalás a LafargeHolcim szíriai jelenlétére vonatkozóan 

 
2010 és 2014 között a Lafarge egy cementgyárat működtetett a szíriai Jalabiyehben, Aleppotól kb. 160 km-re 
észak-keletre. 3 millió tonna gyártási kapacitásával a gyár a piac mintegy harmadát látta el cementtel - biztosítva 
ezzel a helyi lakosok alapvető igényét és hozzájárult ez által Szíria fejlődéséhez. 
 
Amikor a konfliktus a gyár környezetét elérte, a Lafarge számára elsődleges fontosságú volt a munkavállalók 
biztonsága, miközben mérlegelésre került a gyár végleges bezárása. 
 
2014 szeptemberében a Lafarge beszüntette a jalabiyehi gyárának működését. Ezt követően minden 
munkavállalót kimenekített, fizetett szabadságra küldött és ők a továbbiakban nem kaptak engedélyt a 
gyárterületre történő belépésre. 
 
2015 decemberében a szíriai helyzet fokozódása miatt az a döntés született, hogy minden munkavállalói 
szerződés megszüntetésre kerül, és ahol lehetséges, a munkavállalók a Csoport más telephelyein kerülnek 
alkalmazásra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

Magyarország 
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