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KÖZEL 2 MILLIÁRD FORINT ÉRTÉKŰ BERUHÁZÁST ADOTT ÁT A 

LAFARGE 
 

2019. december 13-án adták át a LAFARGE Cement Magyarország Kft. környezetvédelmi 
beruházását Királyegyházán. Az ünnepélyes átadón részt vett többek között Dr. Boros Anita 
Építésügyért és infrastrukturális környezetért felelős államtitkár, valamint Cobuz Marcel, a 
LafargeHolcim Cégcsoport Európai Régióért felelős igazgatója. 
 
„Közel 2 milliárd forint saját erőből olyan nagyberuházást hajtottunk végre a Királyegyházi 
Cementgyárban, amely lehetővé teszi a fajlagos szén-dioxid kibocsátás csökkentését és ezzel biztosítja 
a cementgyár hosszú távú környezettudatos és versenyképes működését.” - mondta a beruházás 
ünnepi átadó ünnepségén Hoffmann Tamás a LAFARGE Cement Magyarország Kft. Ügyvezető 
igazgatója. 
 

„A LafargeHolcim Cégcsoport számára kiemelkedő jelentőségű a környezetvédelem. Ennek 
sarokpontjait fogalmaztuk meg vállalatunk 2030-as Fenntarthatósági Stratégiájában, amelynek 
fókuszában a szén-dioxid kibocsátás csökkentése áll. Ezért is vagyunk büszkék a magyarországi 
beruházásra, amely ezzel a törekvésünkkel összhangban valósult meg. A fejlesztés eredményeként 
további 10 százalékkal tudja csökkenteni a gyár a fajlagos CO2 kibocsátását.” – tette hozzá Cobuz 
Marcel a LafargeHolcim Cégcsoport Európáért felelős igazgatója.  
 

A Királyegyházi Cementgyár környezetvédelmi beruházás első lépése 2014-ben indult el, amikor az 
alternatív tüzelőanyagok hasznosítása megkezdődött. Ezzel a lépéssel nemcsak a fosszilis 
energiahordozók felhasználása került csökkentésre, hanem az egyébként szemétégetésre, illetve 
lerakásra ítélt hulladékok újrahasznosítása mellett is elköteleződött a vállalat. A cementgyártás zárt 
technológiája ugyanis lehetővé teszi, hogy a felhasznált tüzelőanyagok beépüljenek a cementbe és ott 
hasznosuljanak, oly módon, hogy megtartsák a cement minőségi felhasználásához szükséges 
tulajdonságait.  
 

A mostani beruházás középpontjában ezúttal az úgynevezett klór-bypass technológia áll. 2019 
júniusában újabb mérföldkőhöz érkezett a Királyegyházi Cementgyár, megkezdődtek az alapozási 
munkálatok, majd júliusban elindult az elérhető legmodernebb technológia kiépítése.  
 

A klór-bypass technológia lényege, hogy a klinker előállításakor az alternatív tüzelőanyagok égetése 
során felszabaduló klórt leválasztja a rendszer. Mindez csökkenti a klinker és az abból készült cement 
klórtartalmát. A zárt rendszerben kivételre kerülő gázelegyet mészkőliszttel keverik össze, majd ezt 
követően a rendszerre épített zsákos portalanítóval megtisztított port (bypass-por) leválasztják és a 
tisztított gázt a klinkerhűtési technológiába vezetik vissza.  
 

Magyarország 
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„A most átadásra kerülő technológia beszerelésével új lehetőségek nyílnak meg a helyi, hatékony 
hulladékgazdálkodás területén, amelynek eredményeként az alternatív tüzelőanyagok arányát 60%-ról 
80% fölé tudjuk emelni.” – emelte ki az átadó ünnepségen Hoffmann Tamás. 
 

A környezetvédelmi beruházás legutóbbi, és talán leglátványosabb lépéseként a bypass-por tárolására a 
Hőcserélő torony mellett egy közel 1 000 tonnás, míg a Cement malmok közelében egy 100 tonnás siló 
épült. A siló különlegessége a csúszózsalus technológia alkalmazása, amelyet egyébként a cementgyár 
építésekor is alkalmaztak – ilyen módon épültek a cement, nyersliszt és mészkőliszt silók is. 
 

„Az egyenletes cementminőség biztosítása, a környezetre gyakorolt pozitív hatás, a hosszú távon 
fenntartható működés és a versenyképességünk erősítése mind olyan ösztönzők, amik a gyár fejlődését 
és munkánk hatékonyságát növelik. Ezért is vagyunk elkötelezettek a környezetvédelmi beruházás 
mellett, amit a jövőben is folytatni szándékozunk. A következő lépés az alternatív tüzelőanyag tároló 
bővítése lesz, amely 2020 első félévében valósul majd meg” – hangsúlyozta a 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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