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MOZGALMAS NAPOK A LAFARGE BÜKKÖSDI KŐBÁNYÁJÁBAN 

 

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. a tavalyi nagy érdeklődést követően idén is 
megrendezte hagyományos Nyílt Napját a Bükkösdi Kőbányájában. A program keretei 
között egy innovatív vízgazdálkodási beruházást is bejelentettek.  
 
A LAFARGE az előző évek visszajelzései alapján idén két külön időpontot hirdetett: június 7-én 
családok, munkahelyi csoportok, baráti társaságok pillanthattak be a kulisszák mögé, míg június 
12-én az iskolás csoportok járhatták be a Bükkösdi Kőbánya területét.  A program sikerességét 
bizonyítja, hogy az érdeklődők rekordidő alatt feltöltötték a szabad helyeket. Az idén a közel 
200 fő látogató testközelből ismerhette meg a mészkő kitermelésének izgalmas folyamatát és 
még a hatalmas munkagépekre is „felmászhattak” a kicsik és nagyok.  
 
A szervezők a Nyílt Nap kapcsán az általuk fontosnak tartott értékekre is felhívták a látogatók 
figyelmét úgy, mint a jövő generációjának támogatása, az egészséges életmódra való törekvés, 
valamint a környezet védelme. 
 
A LafargeHolcim Csoport víziójában kiemelt helyet foglal el a tudatos vízgazdálkodás, a víz 
újrahasznosítása. Ennek kapcsán több vízzel kapcsolatos projekt is szerepel célkitűzéseikben, 
mint például az ellenőrző-gátak és a mikro-öntözési rendszerek kiépítése, valamint a közösségi 
ivóvízellátás fejlesztése. A Csoport magyarországi tagja, a LAFARGE Cement Magyarország 
Kft. a fenntarthatóság valamint a tudatos vízfelhasználás jegyében a napokban kezdte meg a 
Bükkösdi Kőbánya ivóvíz ellátásának megvalósítását. „A LAFARGE Bükkösdi Kőbányájának 
vezetékes ivóvízellátása amiatt is kiemelt projekt az idei évben számunkra, mert a bánya tíz 
évvel korábbi, teljes felújítása óta ekkora mértékű beruházás ott még nem valósult meg.” – 
nyilatkozta Hoffmann Tamás, a LAFARGE Cement Magyarország Kft. Ügyvezető igazgatója. 
 
A tervek szerint a bányát a hetvehelyi ivóvíz-hálózatra csatlakoztatják rá, amelyhez közel 400 
méternyi csövet fektetnek le a földbe. Az innováció célja az ivóvíz minőségének javítása, 
egyúttal a kőbányában dolgozók komfortérzetének növelése. A 15 millió forintos beruházás 
június közepén indul és a tervek szerint a hónap végén befejeződik. 
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MEGJEGYZÉS A SZERKESZTŐKNEK 
LAFARGE CEMENT MAGYARORSZÁG KFT. 
 
Európa egyik legmodernebb cementgyára az elérhető legmodernebb technikával Királyegyházán található. Az 
építőipar számára egyedi megoldásokat kínáló LAFARGE Cement Magyarország Kft. 150 főt foglalkoztat, 2018-as 
nettó értékesítési árbevétele 19 milliárd forint volt. Célja partnerei és végfelhasználói igényeinek teljes körű 
kiszolgálása innovatív, kitűnő minőségű cementtermékekkel – mind ömlesztett, mind zsákos formában. 
Gyártókapacitása közel 1 000 000 t cement évente, amelyet a LafargeHolcim cégcsoport globális céljaival 
összhangban álló körkörös gazdaság helyi megvalósításával igyekszik teljesíteni. A hatékony és fenntartható ipari 
folyamatok kialakítása során a vállalat kiemelt figyelmet fordít a munka- és környezetvédelemre és a helyi 
közösségekkel való együttműködésre. Példamutató szemléletéért CSR Hungary díjat, a FIABCI Nemzetközi 
Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázatán pedig ipari létesítmények kategóriában első díjat kapott. 2019-ben a 
Business Superbrands díj mellett Energiahatékony Vállalat Díjat nyert a fajlagos CO2 kibocsátásának csökkentése 
miatt, amelyet az alternatív tüzelőanyagok egyre nagyobb arányú használatával ért el. 
További információ elérhető a http://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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