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INGATLANFEJLESZTÉSI NÍVÓDÍJJAL ISMERTÉK EL A 

KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁRAT 

 

A legnagyobb nemzetközi ingatlanszakmai szövetség, a FIABCI Magyar Tagozata 
Ingatlanfejlesztési Nívódíj pályázatán különdíjjal ismerte el a Királyegyházi Cementgyárat. 
 
Budapesten adták át november 25-én a nemzetközi ingatlanfejlesztési szövetség, a FIABCI hazai 
tagozatának ingatlanfejlesztési nívódíjait. A FIABCI Magyar Tagozata 1997-ben rendezte meg először a 
Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázatot azzal a céllal, hogy elismerje a magyarországi 
ingatlanfejlesztők kiváló teljesítményét, megismertesse a hazai szakmai és a szélesebb közönséggel a 
fejlesztők által létrehozott épületeket. A Magyar Ingatlanfejlesztési Pályázat kiírása és lebonyolítása 
igazodik a nemzetközi pályázat kritériumaihoz és menetrendjéhez. 
 
2016-ban, 13 kategóriában adhatták le a nevezők pályázataikat. Az értékelés során olyan szempontokat 
vettek figyelembe, mint az ingatlanok tervezésekor és kivitelezésekor követett környezettudatosság, az 
energiafelhasználás korszerűsége, vagy az egészséges környezet és az egyedi megoldások. 
 
A pályázaton a Magyar Ingatlanszövetség Különdíjával ismerték el a LAFARGE Cement Magyarország 
Kft. Királyegyházi Cementgyárát. Az építőanyag-üzem 2011-ben kezdte meg működését a Pécshez 
közeli Királyegyházán. Az évi 1 millió tonna cement és 750 ezer tonna klinker előállítására alkalmas gyár 
építészeti megoldásaiban is kivételes. Rendkívül környezetbarát, modern technológiát felvonultató ipari 
létesítmény, a környező mezőgazdasági területekből kompaktságával a lehető legkisebb területet veszi 
el. Külső megjelenése túlmutat egy szokványos cementgyáron, hangsúlyozza a beruházó 
elkötelezettségét a minőség és az innováció mellett, a technológiai beltartalom és az épületek 
külsejének összhangja révén. 
 
Az ingatlan hasznosítása során a LafargeHolcim Csoport fenntarthatósági stratégiáját követve keresi és 
alkalmazza a legjobb elérhető technológiákat a körkörös gazdaság megvalósítása, a környezetre nézve 
semleges működés érdekében. Így kezdte meg 2014-ben másodlagos tüzelőanyagok alkalmazását is. 
 
A gyár vezetése az ISO 14001 Környezetirányítási rendszerével összhangban büszke arra, hogy a 
meghatározott környezeti célokat sikeresen eléri, példát mutatva az iparág szereplőinek. Előremutató 
megoldásokat fejleszt ki és működési gyakorlatában meghatározó az ipari ökológia gondolatisága. 
 
Az elismerés azért is jelentős, mert a pályázat nyertesei jogosultak hazánkat képviselni a FIABCI 
WORLD PRIX D`EXCELLENCE nemzetközi ingatlanfejlesztési nívódíj pályázaton. A kiíró minden 
támogatást megad a magyarországi pályázóknak a nemzetközi pályázaton való részvételhez. 
 
 

Magyarország 

Sajtóanyag 
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A díjat átvették (balról jobbra) Zadravecz Zsófia, a LAFARGE Cement Magyarország Kft. Marketing 
kommunikációs vezetője, Pereira da Silva Joao Paulo, a LafargeHolcim Közép-Európa Kelet Értékesítési 
igazgatója, és Perl Tamás, a tervező M Mérnöki Iroda Kft. Ügyvezetője 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A XVIII. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj pályázat díjazottjai és kiírói 
 
 
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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