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FENNTARTHATÓSÁGI CÉLOKKAL ERŐSÍT A KIRÁLYEGYHÁZI 

CEMENTGYÁR 
 

Alternatív tüzelőanyag bővítést, innovatív hulladékkezelési módszerek bevezetését és 
további fajlagos szén-dioxid kibocsátás csökkentést tervez a LAFARGE Cement 
Magyarország Kft. 
 
2014-ben, a fenntarthatóság jegyében a LAFARGE Cement Magyarország Kft. egy másodlagos 
tüzelőanyagokhoz kapcsolódó beruházást valósított meg a Királyegyházi Cementgyárában. 
Ennek az innovációnak köszönhetően több mint 20%-kal csökkent a gyár fajlagos CO2-
kibocsátása és energiafogyasztása. A Királyegyházi Cementgyár idén közel 2 milliárd forint 
értékű környezetvédelmi beruházást indított, amely lényegében a korábbi projektnek a 
kibővítése. A tervek szerint a környezetvédelmi modernizációs program eredményeként a gyár 
az alternatív tüzelőanyagok hasznosításának arányát 60%-ról 80% fölé emelheti. Pozitívum, 
hogy a jövőben a fajlagos CO2 kibocsátást közel további 10%-kal tudják csökkenteni. A 
beruházás kivitelezése több lépcsőben valósul meg. Az egyes fázisokban szerepel többek 
között új ventillátorok beszerelése, magának a klór leválasztó technológiának és a hozzátartozó 
újabb silók kialakítása, valamint az alternatív tüzelőanyag tárolására alkalmas csarnok bővítése. 
Az 1 000 tonnás siló különlegessége a csúszózsalus technológiával történő építés. Az építési 
technológia alkalmazása a Királyegyházi Cementgyárban nem egyedi, hiszen a nyolc évvel 
korábban átadott gyár silói is mind ezzel a technológiával épültek meg. A módszer alkalmazását 
azért választották ezúttal is, mivel ez által gyorsan és gazdaságosan építhetők a magas 
vasbeton szerkezetek. 
 
„A LAFARGE Cement Magyarország Kft-nél a jövőt egyértelműen a körkörös gazdasági 
modellben látjuk. Elsődleges víziónk a természeti erőforrásoktól és a fosszilis tüzelőanyagoktól 
való függés csökkentése. Mindezt a gyártás során a más iparágak számára nem hasznosítható 
hulladékok anyagában történő (pl.: öntödei homok) vagy energiaforrásként (pl.: aprított 
háztartási hulladék) felhasználással képzeljük el. Ezáltal is csökkentve a cementgyártás 
ökológiai lábnyomát.” – nyilatkozta Hoffmann Tamás a LAFARGE Ügyvezető igazgatója. 
 
Az alternatív tüzelőanyagok cementgyártásban történő hasznosítása a környezetre 
bizonyítottan pozitív hatást gyakorol. Ezt is jelzi, hogy előbb 2014-ben Környezetvédelmi díjat, 
míg 2019-ben Energiahatékony Vállalat díjat nyert el a LAFARGE. 
 
A LafargeHolcim Cégcsoport – amelynek tagja a Királyegyházi Cementgyár is – 2018-ban 
világszinten 52 millió tonna anyagában nem hasznosítható hulladékot kezelt, amellyel a világ 
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legnagyobb hulladék feldolgozói közé lépett. 2030-ig terjedő, hulladékkezelési céljaik között 
szerepel mintegy 80 millió tonna éves hulladékból származó erőforrás hasznosítása, 
mindamellett további reciklációs eljárások bevezetése, például négyszer annyi építési és 
bontási hulladékból származó, valamint újrahasznosított aszfalt adalékanyagot kívánnak 
szállítani, mint korábban. Az innovatív adalékanyagok alkalmazása kiemelten fontos a 
cementgyártás során fellépő alacsonyabb fajlagos szén-dioxid kibocsátás érdekében. 
 
„Véleményem szerint a LafargeHolcim Cégcsoport hulladék-újrahasznosítása innovatív 
lehetőséget kínál a jövőben az energia visszanyerésére és az anyagok újrahasznosítására. 
Ezzel is támogatva a globális hulladék probléma kezelését és a körkörös gazdaság 
megoldásainak lehetővé tételét.” – jegyezte meg Hoffmann Tamás. 
 
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 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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