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FENNTARTHATÓSÁGI HETET SZERVEZETT A LAFARGE

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. elkötelezett a környezetvédelem, a
fenntarthatóság és a zöld gondolkodás mellett. Ennek jegyében szervezett munkavállalói
számára egy egyhetes programosorozatot, amelynek keretében a dolgozók különböző
interaktív programokon, látogatáson vehettek részt.

A LAFARGE fenntarthatósági célkitűzése, hogy 2050-re a Királyegyházi Cementgyár
vonatkozásában megvalósuljon a nettó zéró emisszió, azaz a CO2 semleges működés. Ennek
érdekében az elmúlt években már több, mint 4,5 milliárd forint értékben valósított meg
környezetvédelmi beruházásokat, amelyek következtében mostanra több, mint 80%-ban tudja
kiváltani a fosszilis tüzelőanyagokat alternatív tüzelőanyagokkal. Ezt kiegészítve idén ősszel
egy új innovatív, zöld cementtel is megjelent a magyar piacon, ez a CEM II/B-LL 32,5 R,
ECOPlanet fantázianevű cement.

A termelési tevékenység zöldítése mellett a LAFARGE számára fontos, hogy az egyéb,
kapcsolódó tevékenységek tekintetében is megvalósuljon a környezetkímélő, hosszú távon
fenntartható működés. Ennek céljából csatlakozott a Holcim Csoport “Zöldebb iroda, gyár &
bánya” kampányához. A munkavállalók környezettudatos gondolkodásának elősegítése
érdekében pedig novemberben egy egyhetes programot is szervezett.

“Fenntarthatósági célkitűzéseink és a körkörös gazdaság megvalósítása mellett
elengedhetetlennek tartjuk, hogy ne csak vállalati szinten, hanem egyénileg is mind
hozzájáruljunk környezetünk és bolygónk fenntartásához, mivel az csak így lesz a következő
nemzedékek számára is élhető. A LAFARGE-nál hisszük, hogy a változás a gondolatok szintjén
kezdődik. A fenntarthatósági céljaink csak úgy valósulhatnak meg, ha munkavállalóink is
elkötelezettek a zöld szemlélet mellett nemcsak a vállalati működés, hanem mindennapi
tevékenységeik során is. Ennek jegyében szerveztük meg a Fenntarthatósági Hét programjait,
valamint indítottuk útjára fenntarthatósági kampányainkat a közösségi médiában. Ezzel egy
olyan szemléletváltást is el szeretnénk érni, ami az egész mikrokörnyezetünk
gondolkodásmódjára is hatással lehet.” - fejti ki Hoffmann Tamás, a LAFARGE Cement
Magyarország Kft. Ügyvezető igazgatója.

A november 21-25. között megszervezett Fenntarthatósági Hét keretében a fenntarthatóság
témájához kapcsolódó érdekes előadások, interaktív programok mellett a LAFARGE
munkavállalói látogatást tehettek a Kökény Regionális Hulladéklerakó Központban. A látogatás
során megismerhették annak folyamatát, hogyan kezelik elő azt a hulladékot, amelynek egy
részét a Királyegyházi Cementgyárban újrahasznosítanak alternatív tüzelőanyagként. Ezáltal is
jelentős mértékben csökkentve a Királyegyházi Cementgyár CO2 kibocsátását.

A környezettudatos szemlélet mindennapi életben történő alkalmazását segíti továbbá a
novemberben elindított LAFARGE Zöld Tippek, amelyet a munkavállalókkal belső
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kommunikációs felületeken, míg a lakossággal a vállalat hivatalos Facebook oldalán oszt meg a
LAFARGE.
A LAFARGE eddig elért fenntarthatósági eredményeiről, megoldásairól a LAFARGE betON
podcastcsatornán lehet további információkat hallani. A “Zöld Gondolatok” novemberben indult
évadában a LAFARGE szakértői beszélnek az innovatív és zöld építőipari technológiákról és
alapanyagokról, valamint környezettudatos és fenntartható építészetről, társadalmi
felelősségvállalásról.
(A LAFARGE betON podcast adásai meghallgathatók a Spotify-on, Anchor-on, Apple
Podcaston, Google Podcasts-en és PodPadon.)

További információ a www.lafarge.hu oldalon.
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MEGJEGYZÉS A SZERKESZTŐKNEK
LAFARGE CEMENT MAGYARORSZÁG KFT.
Az építőipar számára egyedi megoldásokat kínáló LAFARGE Cement Magyarország Kft. közel 150 főt foglalkoztat,
2021-es nettó értékesítési árbevétele több mint 28 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 a Greengage - Zöld elköteleződés 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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