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INTERJÚ HOFFMANN TAMÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓVAL 
 

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. vezetése mellett a térségi gazdaság fejlesztésében is 
elkötelezett Hoffmann Tamás. Az általa irányított cég évről évre sikeresen veszi az akadályokat és 
folyamatosan erősíti a hazai jelenlétét. A tavaly átadott technológia beszerelésével új lehetőségek 
nyíltak meg a helyi, hatékony hulladékgazdálkodás területén. A cementgyár a helyi közösségek 
támogatásán túl nagy hangsúlyt fektet a fiatal generáció támogatására és a körkörös gazdaság 
kialakítására is. Hoffmann Tamás munkáját a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Elnöki 
Kitüntető Oklevéllel ismerte el. 
 

- Milyen szerepet játszik a LAFARGE Cement Magyarország Kft. a térségi 
gazdaság fejlesztésében? Miért tartja fontosnak a kamarával való szoros 
együttműködést? 

 
Mi, a LAFARGE Cement Magyarország Kft.-nél a hazai építőipar alapanyag 
előállításának egyik vezető szereplői vagyunk. A Királyegyházi Cementgyár Európa 
egyik legmodernebb cementgyára.  
Baranya megyei elhelyezkedésünk, a Mecsek földrajzi adottságai biztosítják számunkra 
a kiváló minőségű alapanyagot, az itt lakó és nálunk dolgozó munkatársak szaktudása 
járul hozzá munkánk sikeréhez, amely által egyben a térség gazdaságának motorjai is 
lehetünk.  
 
A kamarai tagság által kapcsolatban állunk a térség többi vállalatának vezetőivel, és 
tapasztalatokat, gondolatokat cserélve, közösen még többet tehetünk a térség 
fellendítéséért.  
 

- A vállalat elkötelezett a környezet védelme mellett, a fejlesztéseit is ezen elv 
mentén végzi. Milyen beruházásokat valósított meg az elmúlt években, 
amelyek a zöldebb működést támogatták? 

 
A Királyegyházi Cementgyárban kiemelten fontosnak tartjuk a környezettudatosságot. 
Ennek érdekében egy nagy volumenű környezetvédelmi beruházásba kezdtünk 2014-
ben, amikor bevezettük az alternatív tüzelőanyagok hasznosítását. A tavalyi évben 
pedig (egy csaknem 2 milliárd Ft összértékű saját beruházás keretében) egy 
úgynevezett bypass-technológiás eljárást építettünk ki. Ennek eredményeként az 
alternatív tüzelőanyagok arányát 60%-ról 80% fölé tudjuk emelni, így további 10%-kal 

 

Magyarország 

Sajtóanyag 

Királyegyháza, 2020. március 11. 

mailto:zsofia.zadravecz@lafargeholcim.com
mailto:judit.turbeki@lafargeholcim.com


 

INTERJÚ HOFFMANN TAMÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓVAL  
  

 
 
 

OLDAL 2/3 
 

tudjuk csökkenteni a fajlagos szén-dioxid kibocsátásunkat. A környezetvédelem terén 
tett lépéseink ezzel még nem értek véget, az idei évben az alternatív tüzelőanyag tároló 
bővítését tervezzük és tovább folytatjuk majd a tavalyi évben megkezdett faültetési 
akciónkat is. Ezen kívül kiemelhető, hogy a támogatási politikánkban is fontos szerepet 
játszik a környezetvédelem - előnyben részesítjük azokat a helyi kezdeményezéseket, 
amik a környezetünk fejlesztését, javítását szolgálják. 
 

- A cementgyár kiváló kapcsolatokat ápol a helyi közösségekkel. Milyen 
kapcsolódások vannak az egyes szervezetekkel, a lakossággal és ezek 
miért fontosak a vállalat számára?  

 
A LAFARGE Cement Magyarország Kft. fontosnak tartja, hogy a Királyegyházi 
Cementgyár és a Bükkösdi Kőbánya közelében lévő településeken élők számára 
munkahelyeket és szakmai fejlődési lehetőséget biztosítson. Munkavállalóink közel fele 
itt él a családjával, ezért is támogatjuk ezeket a településeket – Közösségi Érték 
Programunk keretein belül – közösségépítő programok, valamint helyi önfejlesztő 
tevékenységek, infrastrukturális, egészségmegőrzést és oktatáshoz kapcsolódó 
fejlesztések megvalósításában anyagi hozzájárulással. A pályázati rendszer keretében 
immáron 47 program megvalósulásához járultunk hozzá több mint 16 millió forint 
értékben. 
 

- A cementgyár vezetőjeként milyen irányokat, alapelveket fogalmazott meg a 
saját maga számára, amelyek alapján a munkáját végzi?  

 
Úgy gondolom, hogy a hosszú távú gondolkodás és az elkötelezettség azok az értékek, 
amelyekre egy változó világgazdasági helyzetben a legnagyobb szükség van. Így arra 
törekszem munkám során, hogy egyfajta állandóságot biztosítsak vezetőként a nálunk 
dolgozó munkatársak számára és nyitott legyek azokra a technológiai újításokra, 
amelyek előre viszik a LAFARGE Cement Magyarország Kft.-t a fenntartható működés 
útján. 
 

- Hogy tud Ön személyesen is közreműködni a megye gazdaságának 
fejlesztésében? 

 
Pécsiként, baranyaiként mindig is szívügyem volt, hogy tegyünk valamit ennek a jobb 
sorsra érdemes régiónak a fellendítéséért. Munkánk során törekszünk a helyi ipar 
támogatásra, próbáljuk a beszállítói bázisunkat minél szélesebb körben helyi 
partnerekkel erősíteni. A kamara keretei között kialakult már egy üzleti közösség, ahol 
az egyes vezetők kapcsolatrendszerének szinergiáját kihasználva már tudtunk közös 
erővel új cégeket a régióba hozni. Azt gondolom, hogy a helyi gazdaság szereplőinek a 
hatóságokkal, politikával, az egyetemmel közösen kell tennie azért, hogy ismét fel 
tudjunk zárkózni az ország élvonalához. 
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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. több 
mint 150 főt foglalkoztat, 2019-es nettó értékesítési árbevétele meghaladta a 25 milliárd forintot. Célja 
partnerei és végfelhasználói igényeinek teljes körű kiszolgálása innovatív, kitűnő minőségű 
cementtermékekkel – mind ömlesztett, mind zsákos formában. Gyártókapacitása több mint 1 000 000 t 
cement évente. A cementgyártás alapját képező nyersanyagot (mészkő és agya) a Bükkösdi 
Kőbányában termeli ki. A mészkő kitermelési kapacitása meghaladja az 1,2 millió tonnát. Szakmai 
tevékenységéért a LAFARGE-t 2019-ben Business Superbrands díjban részesítették. 
A környezetvédelem és a körkörös gazdaság megvalósítása érdekében tett intézkedéseiért a vállalat több 
elismerést is kapott az évek során. A 2019-ben átvett Energiahatékony Vállalat Díjat például a 
Királyegyházi Cementgyár fajlagos CO2 kibocsátásának csökkentése (2011-2019 között mintegy 20%) 
miatt, az alternatív tüzelőanyagok egyre nagyobb arányú használatával (2019-ig 60%) érte el.  
A LAFARGE számára fontos a helyi közösség támogatása, amelyet elsősorban önkéntes programokkal 
és a „Közösségi Érték Program” pályázatával valósít meg. A 2018-ban indított pályázat keretében eddig 
35 projekt valósult meg mintegy 7 településen, több mint 12 millió forintos támogatás mellett. A vállalt 
2011-es indulása óta több mint 4200 önkéntes órát valósított meg a helyi közösségek fejlesztése 
érdekében, évente átlagosan a munkavállalók mintegy egyharmadának közreműködésével. Példamutató 
szemléletéért 2014-ben CSR Hungary díjat, majd 2018-ban Üzleti Etikai díjat kapott. 
További információ elérhető a www.lafarge.hu oldalon. 
 
 
LAFARGEHOLCIM CSOPORT 

A LafargeHolcim világvezető az építőanyag-gyártásban és az építőipari megoldások biztosításában. Négy 
üzleti szegmense van: Cement, Adalékanyagok, Transzportbeton és Megoldások&Termékek. A világ 
minden részén piacvezető szerepet tölt be, a fejlődő és a fejlett piacokat kiegyensúlyozott arányban 
tartalmazó portfólióval rendelkezik. A LafargeHolcim széles körben kínál kiváló minőségű építőipari 
alapanyagokat és megoldásokat. A LafargeHolcim szakértői megoldást kínálnak azokra a kihívásokra, 
amivel ügyfelei szembesülnek szerte a világon, akár családi otthont építéséről, akár nagyobb volumenű, 
infrastrukturális beruházásról van szó. A LafargeHolcim termékei és szolgáltatásai iránti keresletet a 
világszerte egyre növekvő népességszám, a városiasodás, valamint a növekvő életszínvonal és a 
fenntartható építészet iránti igény hajtja. A vállalatnál mintegy 75.000 munkavállaló dolgozik a világon 
körülbelül 80 országban. 
További információk a LafargeHolcim Csoportról: www.lafargeholcim.com  
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