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ENERGIAHATÉKONY VÁLLALAT DÍJAT NYERT A LAFARGE  

 
 
A Királyegyházi Cementgyár másodlagos tüzelőanyag-beruházását és Geocycle 
márkanév alatt végzett tevékenységét ismételten díjjal ismerték el: Energiahatékony 
Vállalat Díjat nyert el a cég. A szakmai zsűri ezúttal a beruházás eredményeként a 
termelés során kevesebb CO2 kibocsátási értéket díjazta. 
 
A Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Zrt. 2011-ben indította el a Virtuális Erőmű 
Programot, amelynek fővédnöke dr. Áder János köztársasági elnök és védnöke dr. Szili Katalin 
miniszterelnöki megbízott. A program célja, a hazai vállalatok energia- és CO2 
megtakarításainak összegyűjtése, bemutatása, pályázatain keresztüli díjazása. A program 
továbbá célul tűzte ki, hogy Magyarország EU-s vállalásaival összhangban 2020-ra egy 200 
MW fosszilis erőmű kapacitásának megfelelő virtuális erőművet „építsen fel” igazolt 
megtakarításokból. 
 
Az Energiahatékony Vállalat Díjat március 6-án ünnepélyes keretek között adták át a 
Parlamentben. A díj az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat második, komolyabb szintje: a 
részvételi feltétel egy már megvalósult, sikeres energiahatékonysági projekt felmutatása volt. 
 
„Egy díj elnyerése egyrészt mindig büszkeséggel tölt el minket, másrészt visszajelzés is a 
megfelelő üzletpolitikánkról – mind társadalmi, mind környezetvédelmi szempontokat 
figyelembe véve. A LAFARGE-nál a 2011-es indulásunk óta törekszünk a legjobb technológiák 
alkalmazására, annak érdekében, hogy minél kisebb hatással legyünk környezetünkre. Ennek 
megfelelően a 2014-ben bevezetett másodlagos tüzelőanyagok használatával mostanra további 
20%-kal tudtuk csökkenteni az amúgy is alacsony határértékű CO2 kibocsátásunkat.” – foglalta 
össze a pályázatot Hoffmann Tamás, a LAFARGE Cement Magyarország Kft. Ügyvezető 
igazgatója.  
 
A közel 700 millió forintból, két éves előkészítő munkát követően 2014-ben valósult meg a 
Királyegyházi Cementgyárban az a környezetvédelmi beruházás, amelynek eredményeként a 
gyár a fosszilis tüzelőanyagok egy részét alternatív tüzelőanyagokkal helyettesíti. A 
másodlagos tüzelőanyag használata amellett, hogy a gyár számára versenyképesség növelő, a 
hulladékgazdálkodási problémák megoldásán túl további környezetvédelmi előnnyel jár. A 
Királyegyházi Cementgyár az elmúlt négy évben több mint 310 ezer tonna szén-dioxid 
kibocsátást takarított meg, ami közel 1 millió MWh villamosenergiának feleltethető meg. 

Magyarország 

Sajtóközlemény 
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ENERGIAHATÉKONY VÁLLALAT DÍJAT NYERT A LAFARGE 

 

VITAE VESTIBULUM EST ELIT EGET IPSUM. 

 

  

A projekt kiválóságát mutatja az is, hogy a bevezetés évében már Környezetvédelmi díjban 
részesült. 
 
„2019-ben az alternatív tüzelőanyagok még nagyobb arányú hasznosítását célzó, mintegy 1,7 
milliárd forint értékű saját tőkéből megvalósuló környezetvédelmi beruházás indult el a 
Királyegyházi Cementgyárban. A beruházás eredményeként az alternatív tüzelőanyagok 
arányát 60%-ról 80% fölé kívánjuk emelni, amellyel az eddigiekhez képest várhatóan évente 
további 30 000 tonna CO2 tudunk megtakarítani.” – tette hozzá már a jövőbe mutatóan 
Hoffmann Tamás, Ügyvezető igazgató. 
 
 
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. 
Magyar Termék Nagydíjat és Klímabarát különdíjat a cementtermékekkel, és kapcsolódó, ügyfélközpontú 
szolgáltatással nyerte el, míg a 2018-as Üzleti Etika Díjjal a körkörös gazdaság helyi megvalósítását, ezen belül is 
a Királyegyházi Cementgyár zéró szén-dioxid kibocsátásra irányuló törekvését, a helyi közösségekért tett 
erőfeszítéseit értékelték. 
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  
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