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A LafargeHolcim magyarországi cementgyára ipari létesítmények 

kategóriában nyert arany fokozatú nívódíjat 

 

A LafargeHolcim Királyegyházi Cementgyára nyerte 2017-ben a Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázatot 

(FIABCI World Prix d’Excellence). A gyár az ipari létesítmények kategóriában kapott nemzetközi első díjat kiváló 

környezetvédelmi teljesítményéért és az épületek magas építészeti minőségéért. A FIABCI a világ ingatlannal 

foglalkozó szakmáit képviseli, és évenként kiosztott nívódíja a korszerű építészeti projekteket hivatott elismerni 

számos kategóriában, a műemléképületektől egészen lakó- és irodaépületekig.  

Romanenko Alexander a FIABCI Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázat Bizottságának Elnöke így 

nyilatkozott: „A zsűrit lenyűgözte a rendkívül egyedi építészeti tervezés. A teljes épületegyüttes kompakt méretű, 

amely így csak minimális művelhető területet foglal el, szem előtt tartva mezőgazdasági tevékenység 

fenntarthatóságát. Európa legmodernebb cementgyára nem csak esztétikája, hanem környezetbarát működése 

miatt is kivételes projekt.” 

Köhler Roland, a LafargeHolcim Európáért, Ausztrália – Új-Zélandért és a kereskedelmi útvonalakért felelős 

regionális igazgatója így nyilatkozott: „Büszkék vagyunk, hogy elnyertük ezt a fontos díjat. Királyegyháza volt 20 

év után az első cementgyár, amely Európában épült, egyben ez a LafargeHolcim legmodernebb európai gyára. A 

gyár nagyszerű példája annak, hogy hogyan tudtuk kombinálni a magas működési hatékonyságot a kiváló 

környezetvédelmi mutatókkal egy építészeti szempontból teljesen egyedi gyárépületben.” 

A gyár korszerű termelő-berendezéseit úgy tervezték, hogy azok megfeleljenek a legszigorúbb környezetvédelmi 

előírásoknak is. A LafargeHolcim a gyár indulása óta folyamatosan dolgozott a gyár környezeti hatásának 

csökkentésén. Ennek eredményeképpen a mind a CO2-kibocsátást, mind az energiafogyasztást 5 év alatt több 

mint 20 %-kal sikerült leszorítaniuk. A Csoport a gyártási folyamatok során jelentős mértékben növelte a 

felhasznált alternatív fűtőanyagok aranyát. Jelenleg a gyár teljes hőenergia-szükségletének majdnem 60 %-át 

alternatív fűtőanyagokból nyerik, ami jelentős fosszilis tüzelőanyag-megtakarítást tesz lehetővé. 

A gyár ugyanakkor letisztult vonalaival és kontrasztos anyaghasználatával azt is megmutatja, hogyan felelhet 

meg egy ilyen létesítmény magas szintű esztétikai elvárásoknak, miközben minden funkcionális követelményt is 

kielégít. A homlokzatokon a sok helyen visszatérő csíkozás dominál, amely összekötő elemként is működik, 

miközben a mészkő használata a külső és belső terekben az építészet nyelvén teremt kapcsolatot az épület és 

cementgyártás alapanyaga között. 

 

 

 

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 
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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. 

 

A LafargeHolcimról 

 

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. Mivel 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 régióban vezető szereppel bíró 

LafargeHolcim több mint 80 országban mintegy 90.000 munkavállalót foglalkoztat és fejlődő, valamint fejlett 

piacokat kiegyensúlyozott arányban tartalmazó portfólióval rendelkezik. 

 

További információ: www.lafargeholcim.com 

Kövesse Twitteren @LafargeHolcim 
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