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LafargeHolcim Awards a fenntartható építészetért 
 

 

ELINDULT A VISSZASZÁMLÁLÁS A 2 MILLIÓ DOLLÁROS FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉSZETI PÁLYÁZAT LEZÁRÁSÁIG 

 

2017. március 21-én zárul az 5. Nemzetközi LafargeHolcim Awards fenntartható építészeti pályázat. A verseny az 

előrehaladott tervezési fázisban álló projekteket keresi az építészet, a magas- és mélyépítés, a tájépítészet és 

várostervezés, valamint az építőanyagok, építési termékek és technológiák területéről. A verseny ,,Következő 

Generáció” kategóriája a fiatal szakemberek és hallgatók ötletei számára nyitott. 

 

A világ legjelentősebb fenntartható építészeti versenye a LafargeHolcim Alapítvány szervezésében öt földrajzi régióban zajlik 

párhuzamosan – mindegyiknek saját zsűrije van, elismert független szakemberekkel. A zsűrik élén Harry Gugger (Európa), Ray 

Cole (Észak-Amerika), Angelo Bucci (Latin-Amerika), Nagwa Sherif (Közel-Kelet-Afrika) és Donald Bates (Ázsia-Csendes-

Óceán) állnak. 

 

KÉT KATEGÓRIA, KÜLÖNBÖZŐ KÖVETELMÉNYEKKEL 

A verseny fő kategóriája az építészek, tervezők, mérnökök, projektgazdák, kivitelezők és építőipari cégek számára nyitott, akik 

a kortárs tervezés és építészet kiemelkedő fenntartható példáit mutatják be. A projektekkel szemben elvárás, hogy a tervezés 

előrehaladott fázisában legyenek, nagy valószínűséggel megvalósuljanak, az építkezés indulásának időpontja pedig nem lehet 

2016. július 4-nél korábbi. 

 

Ezen felül a diákok és a 30 év alatti szakemberek beadhatják tanulmányterveiket, merész ötleteiket és felfedező megoldásaikat 

is a verseny “Következő Generáció” kategóriájában, függetlenül attól, hogy mi a valószínűsége a projekt megvalósulásának. 

 

Ingyenes online nevezés: www.lafargeholcim-awards.org/enter 

 

A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉSZET FÓKUSZTERÜLETEI 
A pályamunkák értékelésére a fenntartható építészet öt fókuszterülete mentén kerül sor, mellyel átfogó kép alakítható ki a 

fenntarthatóság vonatkozásában. A fókuszterületek az innovativitás és a máshol való alkalmazhatóság, az etikai normák és 

társadalmi elfogadás, az erőforrásokkal való gazdálkodás és környezeti teljesítmény, gazdasági életképesség és kompatibilitás, 

valamint a környezetbe való illeszkedés és esztétikai hatás. 

 

A NYERTESEK TOVÁBBJUTNAK A LAFARGEHOLCIM AWARDS GLOBÁLIS VERSENYÉRE 

A nyertesek 2017 második felében kerülnek kihirdetésre minden régióban. A nyertesek automatikusan bejutnak a 

LafargeHolcim Awards 2018-as globális versenyére. Az 5. Nemzetközi LafargeHolcim Awards összdíjazása 2 millió dollár.  
 

HASZNOS LINKEK: 

Verseny-áttekintés: www.lafargeholcim-awards.org/intro 

Letölthető útmutató – Nevezés lépésről lépésre : www.lafargeholcim-awards.org/guide 

Online nevezési lap: www.lafargeholcim-awards.org/enter 

Zsűri tagok teljes listája: www.lafargeholcim-awards.org/juries 

A fenntartható építészet fókuszterületei: www.lafargeholcim-awards.org/target 

Böngésszen a több mint 200 korábbi LafargeHolcim Awards nyertes projekt között: www.lafargeholcim-

foundation.org/projects 

 

  

Magyarország 

Sajtóközlemény 
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LAFARGEHOLCIM AWARDS A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉSZETÉRT  

  

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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