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AZ EGÉSZSÉG-, MUNKA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEMÉ VOLT A FŐSZEREP A 

LAFARGE-NÁL 
 

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. idén ősszel is megrendezte kéthetes 
rendezvénysorozatát, amelynek fő fókuszában az egészség-, munka- és környezetvédelem 
volt. 
 
A rendezvénysorozat keretében a LAFARGE munkavállalói és alvállalkozói különböző tematikus 
programokon vehettek részt. Ezek között megtalálható volt a munkavédelmet célzó elméleti és 
gyakorlati oktatások (pl.: magasban végzett munka, elsősegélynyújtás, tűzoltás és kiürítési 
gyakorlat stb.). Ezek közül külön kiemelendő a fuvarozókat is megszólító balesetmegelőzési 
előadás, amelyet Pintér József rendőrfőtörzszászlós, baleseti helyszínelő tartott. A színvonalas 
és tanulságos előadás még jobban felhívta a résztvevők figyelmét a biztonságos közlekedés 
szükséges feltételeire és fontosságára. 
 
Az egészségmegőrzést és rekreációt elősegítve a LAFARGE ezúttal masszázst és hangtálas 
meditációs programokat kínált munkavállalói részére. Ezek mellett, a sportos életmód jegyében 
közös tornát is szerveztek, valamint az aktív kollégákból álló LAFARGE futók csapata a 
rendezvénysorozat zárásaként teljesítette az Ultrabalaton 216km-es távját. 
“Büszkeséggel tölt el, hogy munkatársaimmal nemcsak a mindennapi munka során alkotunk egy 
csapatot, de azon túl a mozgásban is megtaláljuk a közös nevezőt. Az október első hétvégéjén 
megrendezett Ultrabalaton teljesítése mindannyiunk számára egy meghatározó, felejthetetlen 
élmény marad. A futóink, biciklis kísérőink és a logisztikában segítő munkavállalóink idén 20 óra 
10 perc alatt kerülték meg a Balatont, ezzel a mezőny 70%-t előzték meg, sőt a tavalyi 
szintidőnket is sikerült megdönteni.” - számol be az eseményről Turbéki Judit, a LAFARGE 
Cement Magyarország Kft. Kommunikációs szakértője. 
 
Az idei Egészség-, Munka- és Környezetvédelmi Napok rendezvénysorozat különlegessége, 
hogy először lett kiemelt témája a fenntarthatóság és környezetvédelem is. A kéthetes 
programsorozat célközönségét is kiterjesztve a LAFARGE különböző szakmai és egyéb 
konferenciákon tartott előadást a fenntarthatósági célkitűzéseik megismertetése céljából. Ezek 
között volt a Világgazdaság fenntarthatóság témájú üzleti fóruma is, ahol a résztvevők a 
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gazdaság „zöld átállással” kapcsolatos kérdéseit vitatták meg, amely a cégek elkötelezett 
programjaival tud a fenntarthatóság zálogává válni.  
 
Október elején előbb az Effekteam “Közösség. Hatás. Jövő.” országos virtuális konferenciáján 
tartott a LAFARGE előadást a felelős beszerzésekről, beszállítói kapcsolatokról és társadalmi 
kihívásokról. Majd a Baranya megyében népszerű MIK - Partners’ Szakmai Nap keretében két 
tématerület kapcsán is ismertette az innovatív megoldásait: a cementgyártás zöld útja, valamint 
a karbantartási területet illetően. 
 
“Európa egyértelműen letette a voksát a zöld átállás mellett. Ennek azonban óriási költségei 
lesznek. A LAFARGE elkötelezettségét mutatja, hogy az elmúlt 5 évben 7,5 milliárd forintos 
beruházással közel 30 százalékos CO2 kibocsátás-csökkenést értünk el. Tettük mindezt a 
gyártástechnológia korszerűsítéssel, termékportfólió átalakítással, okos hulladékgazdálkodással 
és átgondolt logisztikával. Itt nem állunk meg - célunk, hogy 2050-re elérjük a nettó 
karbonsemleges működést. Örülök, hogy a különböző szakmai közönségnek tartott előadások 
által lehetőségem volt rávilágítani azokra a megoldásokra, amelyekkel a szürke cementpor igenis 
lehet zöld. Hiszem, hogy a LAFARGE-nál mi az emberiség és a bolygó jövőjét építjük!” - számol 
be Zadravecz Zsófia a LAFARGE Cement Magyarország Kft. Fenntarthatósági és 
marketingkommunikációs igazgatója. 
  



 

AZ EGÉSZSÉG-, MUNKA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEMÉ VOLT A FŐSZEREP A LAFARGE-NÁL  
  

 
 
 

OLDAL 3/3 
 

MEGJEGYZÉS A SZERKESZTŐKNEK 
LAFARGE CEMENT MAGYARORSZÁG KFT. 

Az építőipar számára egyedi megoldásokat kínáló LAFARGE Cement Magyarország Kft. közel 150 főt foglalkoztat, 
2020-as nettó értékesítési árbevétele közel 26 milliárd forint. A LAFARGE egy cementgyárat üzemeltet 
Királyegyházán és egy agyag- és mészkőbányát Bükkösdön. A Királyegyházi Cementgyár az elérhető 
legmodernebb technikával 2011 óta üzemel, mára hazánk egyik meghatározó építő-alapanyag gyártójává vált. 
Célja partnerei és végfelhasználói igényeinek teljes körű kiszolgálása innovatív, kitűnő minőségű 
cementtermékekkel – mind ömlesztett, mind zsákos formában. Szakmai tevékenységéért 2019-ben Business 
Superbrands díjban részesítették. A környezetvédelem és a körkörös gazdaság megvalósítása érdekében tett 
intézkedéseit legutóbb Energiahatékony Vállalat Díjjal (2019) ismerték el. A LAFARGE számára fontos továbbá a 
helyi közösség támogatása, amelyet elsősorban önkéntes programokkal és a „Közösségi Érték Program” 
pályázatával valósít meg. 
További információ elérhető a www.lafarge.hu oldalon. 
 
 
HOLCIM CSOPORT 

A Holcim az emberiség és a bolygó jövőjének fejlődését építi. Az innovatív és fenntartható építési megoldások 
globális vezetőjeként a Holcim zöldebb városokat, okosabb infrastruktúrát és magasabb életszínvonalat tesz 
lehetővé világszerte. A Holcim stratégiájának középpontjában a fenntarthatóság áll, amellyel célja a szénsemleges 
vállalati működés elérése. A vállalat sikerének középpontjában az emberek és a közösségek állnak. A körkörös 
gazdaság vezetője azáltal, hogy világelső az újrahasznosítás területén, mindezt teszi a kevesebből többet elv 
alapján. A Holcim mögött az építőipar legmegbízhatóbb márkái állnak világ szinten, mint például az ACC, az 
Aggregate Industries, az Ambuja Cement, a Disensa, a Firestone Building Products, a Geocycle, a Holcim és a 
LAFARGE. A Cégcsoport 70.000 munkavállalójával az emberek és a bolygó jövőjének építése mellett elkötelezett 
négy üzleti szegmensben: Cement, Transzportbeton, Adalékanyagok, Megoldások&Termékek.  
 
További információ a www.holcim.com oldalon érhető el. 
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