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A LAFARGE 2011-es indulása óta célunk 
a magyar építőipart minőségi cement termé-
kekkel kiszolgálni. Az elmúlt időszakban szá-
mos kiváló építőipari szereplővel dolgoztunk 
együtt és büszkék vagyunk arra, hogy mos-
tanra országszerte találhatóak olyan utak, 
hidak, sport és egyéb építmények, amelyek 
LAFARGE cementből készültek.
Zöldebb jövőt képzelünk el, amelyhez a vál-
lalat fejlesztési stratégiáját igazíthatjuk. 
Törekvésünk, hogy az első tíz év fejlődési 
ütemének megtartása mellett 2050-re kar-
bonsemlegessé váljunk, valamint a digitali-
zációs és ipar 4.0 törekvéseket gyakorlatba 
ültessük.
Mindemellett olyan munkahely kívánunk 
maradni, ahol jó és biztonságos dolgozni, 
és az elvégzett munkára mindannyian egya-
ránt büszkék lehetünk.
Bízunk benne, hogy hamarosan Önnel is 
együtt gondolkodhatunk.
A holnap nincs megírva, a jövő velünk épül!
    

Üdvözlettel,
Hoffmann Tamás

Ügyvezető igazgató

Since the start of LAFARGE in 2011, our 
goal has been to serve the Hungarian 
construction industry with quality ce-
ment products. In recent years, we have 
worked with a number of excellent 
players in the construction industry. We 
are proud to now have roads, bridges, 
sports and other institutions made of 
LAFARGE cement nationwide.
We envision a greener future to which 
we can align the company’s development 
strategy. Our goal is to become carbon 
neutral by 2050 while maintaining the 
pace of development of the first ten 
years and to put digitalization and 
industry 4.0 ambitions into practice.
We still want to be a workplace where it 
is good and safe to work and where we 
can all be equally proud of the work we 
have done. We trust that we will soon be 
able to think with you.
The future isn't written, it's built!

Sincerely, 
Tamás Hoffmann
Executive Manager

ÜGYVEZETŐI KÖSZÖNTŐ
MANAGER’S WELCOME



TÍZ ÉV, 
SZÁMTALAN 
EMLÉKEZETES 
PILLANAT
Vállalatunk, a LAFARGE a Holcim cégcsoport 
részeként nemzetközi háttérrel és stabil ma-
gyarországi piaci pozícióval rendelkezik a ce-
mentgyártás és kapcsolódó szolgáltatások, 
termékek értékesítése terén.

TEN YEARS, 
COUNTLESS 
MEMORABLE 
MOMENTS
As part of the Holcim Group, our company, 
LAFARGE, has an international background 
and a stable Hungarian market position in the 
field of cement production and in the sale of 
related services and products.

MÉRFÖLDKÖVEK / MILESTONES:

ÉPÍTKEZÉS KEZDETE 
2007.09.06.

START OF 
CONSTRUCTION 

06.09.2007

ELSŐ KLINKER GYÁRTÁS
2011.02.11.

FIRST CLINKER 
PRODUCTION 
11.02.2011

MÁSODLAGOS TÜZELŐANYAG 
TÁROLÓCSARNOK 

ÉS FELADÓSZERKEZET ÁTADÁSA 
2014.12.04.

INAUGURATION OF ALTERNATIVE  
FUEL STORAGE HALL AND  

CLOSED CONVEYOR SYSTEM  
04.12.2014

KLÓR-LEVÁLASZTÓ 
TECHNOLÓGIA

BEÉPÍTÉSE ÉS ÁTADÁSA
2019.

INAUGURATION OF 
CHLORINE-BYPASS 

TECHNOLOGY 2019

ÜNNEPÉLYES GYÁRAVATÁS
2011.09.15.

INAUGURATION  
OF THE PLANT 

15.09.2011

ELSŐ CEMENT 
KISZÁLLÍTÁS
2011.07.18.

FIRST 
CEMENT 

DELIVERY
18.07.2011

EURÓPAI ÜZLETI 
MODELL
(EBM) 
BEVEZETÉSE
2016.

INTRODUCTION OF 
THE EUROPEAN  
BUSINESS MODEL 
(EBM) 
2016

TERMINÁLOK: 
SZÁZHALOMBATTA 2013.

ALGYŐ 2019.

TERMINALS: 
SZÁZHALOMBATTA 2013 

ALGYŐ 2019

IKERDOKKOLÓ ÁLLOMÁS 
ÉS FLASH DRYER RENDSZER 

KIÉPÍTÉSE 
2021.

CONSTRUCTION OF TWIN DOCKING 
STATION AND FLASH DRYER SYSTEM 

2021
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Elérhetőségeink:

PKP CARGO INTERNATIONAL HU Zrt.
North Point Centre Office Building
Róbert Károly krt. 64-66, H-1134 Budapest

Tel.: +36 1 382 0922
hungary@pkpcargointernational.com, pkpcargointernational.com/hungary

A PKP CARGO INTERNATIONAL csoport, Európa egyik 
legjelentősebb vasúti szolgáltatója, mint 
a PKP CARGO csoport tagja. 

Átfogó megoldásokat kínálunk elsősorban a nagyobb ipari vállalatok számára 
Közép- és Kelet-Európában, különös hangsúlyt fektetve a szén, az acél, 
az építőanyagok, valamint az autóipari, élelmiszeripari és vegyipari 
küldemények fuvarozása tekintetében.

A LAFARGE Bükkösdi Kőbá-
nyája biztosítja a LAFARGE 
cementek termeléséhez 
szükséges agyag és mészkő 
keveréket, azaz a premixet. 
A kitermeléshez korszerű rob-
bantásos technológiát haszná-
lunk, a kinyert nyersanyagot 
pedig a szükséges nehézgé-
pekkel juttatjuk el a technoló-
giai sorra. A helyben történő 
törést, feldolgozást és keve-
rést követően a premixet vas-
úton szállítjuk a Királyegyházi 
Cementgyárba.
A kitermelés hagyományos 
és elterjedt módszereit olyan 
modern eljárásokkal egészít-
jük ki, amelyeknek köszön-
hetően kisebb környezeti 
terheléssel dolgozhatunk már 
a fejtés során is.

The Bükkösd Quarry of 
LAFARGE provides the mix-
ture of clay and limestone 
required for the production 
of LAFARGE cements, called 
premix. We use state-of-the-
art blasting technology for 
extraction and the extracted 
raw material is delivered to 
the technological line with 
the necessary heavy machine-
ry. After breaking, processing 
and mixing on site, the premix 
is delivered by rail to the Ki-
rályegyháza Cement Plant.
We supplement the traditio-
nal and widespread methods 
of extraction with modern 
methods, due to which we 
can work with less environ-
mental pressure even during 
the extraction.

NYERSANYAGFORRÁSUNK 
– A BÜKKÖSDI KŐBÁNYA
OUR SOURCE OF RAW 
MATERIALS – THE BÜKKÖSD 
QUARRY

 24 KM-RE TALÁLHATÓ 
A KIRÁLYEGYHÁZI 
CEMENTGYÁRTÓL

 PREMIX VASÚTON 
TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁSA  
6 VONAT/NAP

 1 HÓNAP ALATT 
KITERMELT MÉSZKŐ 
MENNYISÉGE 4800 
KAMIONT TÖLTENE MEG 

 IT IS 24 KM FROM THE 
KIRÁLYEGYHÁZA CEMENT 
PLANT 

 TRANSPORT OF PREMIX 
BY RAIL 6 TRAINS/DAY

 THE AMOUNT OF 
LIMESTONE EXTRACTED 
IN 1 MONTH WOULD FILL 
4,800 TRUCKS



ipari automatizálás  
energia elosztás
világítástechnika  
vezetékek és kábelek

ipari automatizálás  
energia elosztás
világítástechnika  
vezetékek és kábelek

info@hevesielektro.hu

A közel 150 főt foglalkoz-
tató Királyegyházi Ce-
mentgyár kitűnő minőségű 
cementtermékeket állít 
elő, amelyeket ömlesztett, 
illetve zsákos kiszerelésben 
értékesítünk. Hasonlóan 
a kitermeléshez, az alap-
anyagok feldolgozása során 
is fontos szempontnak 
tekintjük a környezetvé-
delmet. Ennek érdekében 
üzemünket és az alkalma-
zott technológiákat folya-
matosan fejlesztjük a gyár 
2011-es indulása óta. 
A gyár kapacitása jelenleg 
évente 825 ezer tonna klin-
ker, ami több mint egymillió 
tonna cementet jelent.

The Királyegyháza Cement 
Plant, which employs nearly 
150 people, produces high-
quality cement products, 
which we sell in bulk 
or in bags. Similarly to 
extraction, we consider 
environmental protection 
to be an important aspect 
in the processing of raw 
materials. For this purpose, 
we have been continuously 
developing our plant and 
the technologies used since 
the factory started in 2011. 
The capacity of the plant 
is currently 825 thousand 
tons of clinker per year, 
which means more than one 
million tons of cement.

PREMIXBŐL 
CEMENTTERMÉK 
– KIRÁLYEGYHÁZI 
CEMENTGYÁR
CEMENT PRODUCT FROM 
PREMIX – KIRÁLYEGYHÁZA 
CEMENT PLANT

 KÖZEL 150 
MUNKAVÁLLALÓ

 105 m HŐCSERÉLŐ 
TORONY

 825.000 t/év KLINKER 
GYÁRTÓKAPACITÁS 

 60 m KEMENCE HOSSZ

 1.100.000 t/év CEMENT 
GYÁRTÓKAPACITÁS

 NEARLY 150 EMPLOYEES

 105 M PRE-HEATER 
TOWER

 825,000 t/year CLINKER 
PRODUCTION CAPACITY

 60 m KILN LENGTH

 1,100,000 t/year CEMENT 
PRODUCTION CAPACITY
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...a  tiszta környezetért ӏ ...for a clean environment

Amikor a cementek-
ről beszélünk, már 
egyáltalán nem csak 
azokra az építési alap-
anyagokra gondo-
lunk, amiket sok-sok 
évtizeddel ezelőtt 
bevezettek az épí-
tőiparban. Egyre több 
beruházó, kivitelező, 
építő választja az 
újgenerációs cement-
termékeket, amelyek 
speciális karakteriszti-

kájukkal hatékonyabban elégítik ki az elvárásaikat. Ezek 
sokkal inkább az egyedi igényekre szabhatók, legyen 
szó lakossági vagy ipari mértékű felhasználásról. 

Ehhez igazodik a termékek csomagolása és szállítása is
– így nemcsak a tulajdonságok lehetnek rugalmasak.
Termékportfóliónk fókuszában a cement áll, de tö-
rekszünk a hagyományos megoldásokon túl innovatív 
technológiákat is bevonni. Ezzel zöldebb, hatékonyabb 
és ellenállóbb alapanyagokat gyártunk.

"A LAFARGE-nál kiemelt feladatunk partnereink 
igényeinek megfelelő minőségű cement termé-
kek biztosítása. Célunk a termékeink felhaszná-
lásával a "zöld építkezés" megvalósítása." 

Putler Csaba
Értékesítési igazgató

When we talk about cements, we are no longer just 
thinking about the building materials that were intro-
duced in the construction industry many, many decades 
ago. More and more investors, contractors and builders 
are choosing new generation cement products that 
meet their expectations more effectively with their 
special characteristics. They are much more tailored to 
individual needs, whether it is for residential or in-
dustrial use. The packaging and transport of the pro-
ducts also adapt to this - so not only the characteristics 
can be flexible.

Our product portfolio focuses on cement, but we strive 
to include innovative technologies in addition to tradi-
tional solutions. This produces greener, more efficient 
and more resistant raw materials.

"At LAFARGE, our priority is to provide quality 
cement products that meet the needs of our 
partners. Our goal is to implement "green buil-
ding" by using our products." 

Csaba Putler 
Sales Director

TÚL A HAGYOMÁNYOKON
BEYOND TRADITION
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30%-KAL  
ALACSONYABB 
KARBONLÁB-
NYOM

Az újrahasznosítás 
az építési alapanya-
gok piacát is utoléri, 
ebben pedig a Holcim 
csoport az élen jár.  
Ezt igazolja a vállalat-
csoport zöld cement 
termékcsaládja, az 

ECOPlanet is. A zöld cementtermékek között megtalál-
ható az a cement is, ami már 20%-ban tartalmaz építési 
és bontási hulladékot.

„A LAFARGE célja, hogy 2050-re elérje a nettó 
karbonsemleges működést. Ennek érdekében 
használunk fel együttégetésre szánt hulladé-
kot, alternatív nyersanyagokat a cementgyár-
tás során. Miközben a szigorú minőségi elvárá-
soknak is maradéktalanul meg tudunk felelni. 
A zöld cementjeink legalább 30%-kal alacso-
nyabb* karbonlábnyomot garantálnak, teljesít-
ményt érintő kompromisszumok nélkül.”

Zadravecz Zsófia
Fenntarthatósági 
és marketingkommunikációs igazgató

*az országban hagyományos eljárással gyártott CEM I-s 
besorolású cement átlagos kibocsátásához viszonyítva. 

30% LOWER CARBON FOOTPRINT

Recycling also catches up with the building materials 
market, in which the Holcim Group at the forefront. This 
is also confirmed by the group’s green cement product 
family, ECOPlanet. Green cement products also include 
cement that already contains 20% construction and 
demolition waste.

“LAFARGE aims to achieve net carbon neutral 
operation by 2050. For this purpose, we use 
waste for co-incineration and alternative raw 
materials in cement production. While we 
can also fully meet the strict quality requi-
rements. Our green cements guarantee at 
least a 30% lower* carbon footprint without 
compromising capacity.”

Zsófia Zadravecz
Sustainability and Marketingcommunication Director

* compared to the average emissions of CEM I grade ce-
ment produced in the country by a conventional process.

BESZERZÉS 
ÉS LOGISZTIKA

"A Királyegyházi 
Cementgyárból 
a zsákos és ömlesz-
tett cement 
termékeinket fuva-
rozó partnereinkkel 
szállítjuk ki a több 
mint 700 belföldi 
és külföldi szállítá-
si címre, közúton 

és vasúton. A cementkiszállítást és az alap-
anyag-beszállítást együttvéve több mint 200 
kamion fordul meg naponta a gyárunkban."

Kocsis Mátyás
Logisztikai vezető

„A gyár indulása 
óta kiemelt szem-
pont számunkra 
a beszállítói part-
nerek kiválasztása 
során, hogy a hazai, 
régiós vállalatokkal 
tudjunk együtt-
működni. Büszkék 
vagyunk arra, hogy 
beszállítóink több 
mint 70%-a hazai 
tulajdonú vállalat.”

Kutas Gábor 
Beszerzési vezető

PROCUREMENT AND LOGISTICS

“From the Királyegyháza Cement Plant, we deliver 
our bagged and bulk cement products with our 
transport partners to more than 700 domestic and 
foreign transport addresses, by road and rail. Com-
bined with cement delivery and the supply of raw 
materials, more than 200 trucks turn over every day 
in our plant.”

Mátyás Kocsis
Head of Logistics

“Since the start of the factory, it has been a key 
aspect for us in the selection of supplier partners 
to be able to cooperate with domestic and regional 
companies. We are proud that more than 70% of 
our suppliers are domestically owned companies.”

Gábor Kutas
Head of Procurement

BUILDING PROGRESS FOR PEOPLE AND PLANET. 7
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Konzorcium Kft.

D-P
ACÉLSZERKEZETEK
tervezése, gyártása,
építése, szerelése,
bontása.

TECHNOLÓGIAI 
BERENDEZÉSEK
tervezése, gyártása,
építése, szerelése.

3346, Bélapátfalva, Szabadság út 6. • tel.: (36) 55 40 50 • info@dpkonzorcium.hu • www.dpkonzorcium.hu

10
ÉVE

A cementgyár
megbízható partnere
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A JOBB ALAPANYAGOK 
ÉS A JOBB ÉPÍTMÉNYEK 
NYOMÁBAN – KUTATÁS 
ÉS FEJLESZTÉS
A Kutatás és Fejlesztés a LAFARGE innovációjának 
alappillére, amelyhez elengedhetetlen a szakér-
telem, a modernizáció és a kutatás. Olyan egyedi 
technológiai megoldásokat használunk, amelyekkel 
még kreatívabban gondolhatjuk újra épületeinket 
és építményeinket. Így születhetett meg a Striatus 
is, amely a világ első 3D betonnyomtatású boltozott 
hídja tökéletes statikai tulajdonságokkal. Velence 
egyik új ékköve a körkörös elvekre építve ötvözi 
az innovációt a hagyománnyal, megteremtve a be-
ton új nyelvét.

Az innováció minden apró részletben jelen van, 
a teljes építőipari értékláncban: az anyagok mik-
rostruktúrájától kezdve a gigantikus építményekig.

IN SEARCH OF BETTER 
RAW MATERIALS AND 
BETTER STRUCTURES 
– RESEARCH AND 
DEVELOPMENT
Research and Development is a cornerstone of  
LAFARGE’s innovation, for which expertise, moderniza-
tion and research are essential. We use unique technolo-
gical solutions that allow us to rethink our buildings and 
structures even more creatively. This is how the Striatus 
was born, the world’s first vaulted bridge with 3D conc-
rete printing and perfect static properties.
One of the new jewels of Velence, built on circular prin-
ciples, combines innovation with tradition, creating a 
new language of concrete.

Innovation is present in every little detail, throughout 
the construction value chain: from the microstructure of 
materials to gigantic structures.



A tiszta környezetért

Ipari porleválasztó-berendezés alkatrészeinek gyártása, 
forgalmazása, beszerelése és karbantartása

EM-TEK Kft. 9081 Győrújbarát Kákostó u. 8 Pf.:11, • tel.: +36-96/543-794, +36-96/543-797, +36-96/543-798, • email: info@em-tek.hu, • web: www.em-tek.hu

Filtrade Kft. • 9028 Győr Pattantyús u. 37. • tel.: +3670 4577290 • email: info@filtrade.hu, • web: www filtrade.hu

• szűrőzsákok gyártása
• támasztókosarak forgalmazása
• kompenzátorok gyártása 
• Mühlen Sohn aerációs szövetek 
• Reitz radiálventilátorok

• szűrőzsákok cseréje, beszerelése
• kompenzátorok és aerációs szövetek beszerelése
• szaktanácsadás, karbantartás
• laborvizsgálat, indikálóporos tömítettségvizsgálat
• új szűrőberendezések beszerelése, régiek felújítása

HATÉKONYABB ÉPÜLETEK,  
ZÖLDEBB ÉLETTÉR
A fokozódó urbanizációt kompakt, egyedi megoldások-
kal szolgáljuk ki, támogatva a vertikális terjeszkedést 
és a régi épületek renoválását. Kis alapterületű, kényel-
mes, tartós házakkal, jobb infrastruktúrával, a környe-
zetvédelmi szempontok figyelembevételével keresünk 
megoldást a modern kor építészeti kihívásaira.

Célunk egyszerű: az építőipar számára olyan innovatív 
építőanyagokat és megoldásokat fejleszteni, amely 
által az emberiség és a bolygó fejlődését építjük. 

„A laboratóriumi munkánk során olyan újító 
megoldásokat keresünk, amelyekkel nemcsak 
magát a termelési folyamatot tudjuk környe-
zetkímélővé tenni, de a cementek is kisebb 
ökológiai lábnyommal bírhatnak.” 

Tamási Dorottya
Minőségbiztosítási vezető 

MORE EFFICIENT BUILDINGS,  
GREENER LIVING SPACE
Increasing urbanization is served by compact, custom 
solutions, supporting vertical expansion and renovation 
of old buildings. We are looking for a solution to the 
architectural challenges of the modern age with small, 
comfortable, durable houses, better infrastructure and 
environmental considerations.

Our goal is simple: to develop innovative building ma-
terials and solutions for the construction industry that 
will build the development of humanity and the planet.

„In our laboratory work, we are looking for 
innovative solutions that not only make the 
production process environmentally friendly, 
but cements can also have a smaller ecologi-
cal footprint.”

Dorottya Tamási
Quality Manager

BUILDING PROGRESS FOR PEOPLE AND PLANET. 9
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Telefon: +36 69 368 362, +36 30 288 0333 E-mail: info@klippelkft.hu ┃ Web: www.klippelkft.hu

• Szállítmányozás

• Építőanyag kis- és nagykereskedelem

• Gépi földmunka

• Betonüzem

• Gépjármű javítás

• Műszaki- és 

 eredetiségvizsgáztatás

• Autófényezés

• Lakatosipari munkák, 

 alumíniumhegesztés MINŐSÉG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG 1991 ÓTAMINŐSÉG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG 1991 ÓTA

P2021_7993_3_7584_KLIPPEL KFT_v2.indd   1P2021_7993_3_7584_KLIPPEL KFT_v2.indd   1 2021. 04. 21.   9:332021. 04. 21.   9:33

KÖRKÖRÖS GAZDASÁG
CIRCULAR ECONOMY

A körkörös gazdaság 
fontosságát akkor 
érthetjük meg igazán, 
ha a minket körülve-
vő világról komple-
xen gondolkodunk. 
Minden egyes műve-
letnek, minden egyes 
gyártási lépésnek 
megvan a maga helye 
– a feladatunk pedig 
az, hogy a lehető leg-
jobb minőség bizto-
sítása mellett jobban 

gazdálkodjunk a természeti erőforrásokkal. Ehhez 
igyekszünk újrahasznosított alapanyagokat beszerezni 
vagy olyan, máshol hulladékként jelentkező tüzelőanya-
gokat választani, amelyeket mi még ki tudunk használni 
a gyártásban.

„Százszor több hulladékot tudunk újrahaszno-
sítani, mint amennyit a cementgyártás
során termelünk.” 

Mayer Zsanett 
Geocycle vezető

The importance of a circular economy can truly be 
understood if we think about the world around us in 
a complex way. Every operation, every production step 
has its own place - our task is to better manage natural 
resources while ensuring the best possible quality. To 
do this, we try to procure recycled raw materials or to 
choose fuels that are waste elsewhere, but we can still 
use in production.

“We can recycle a hundred times more waste 
than we produce during the cement production.”

Mayer Zsanett 
Geocycle Manager

A világ minden hónapban New York várossal 
egyenértékű épületmennyiséget épít.
The world is building the equivalent  
of New York city every month

Más ipar számára hulladékként kezelt anyagokat 
hasznosítunk újra alternatív tüzelőanyagként vagy 
nyersanyagként a cementgyártás során.
Materials treated as waste by other industries are 
recycled as an alternative fuel or raw material 
during cement production.
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Komolyan vesszük 
a környezetünk védel-
mét és ezáltal a kibo-
csátás csökkentésére 
vonatkozó elváráso-
kat, a takarékosság 
elvét. A Királyegyházi 
Cementgyár Európa 
legalacsonyabb CO2 

kibocsátású üzemei 
közé tartozik. Mindez 
köszönhető az elérhe-
tő legjobb technoló-
giák alkalmazásának.

.

CÉLUNK, HOGY 
2050-RE ELÉRJÜK 
A NETTÓ 
SZÉNSEMLEGES 
MŰKÖDÉST!
Mindemellett fontos számunkra a vízkészletek meg-
óvása és környezetünk biodiverzitásának fenntartása 
is. A Holcim Csoporton belül például világszinten közel 
10%-kal csökkentettük már a gyártási folyamat során 
felhasznált víz mennyiségét. Míg önkéntes programjaink 
keretében már több száz őshonos fát ültettünk el a Ki-
rályegyházi Cementgyár környezetében. 

„Tudjuk, hogy ezek az apró lépések összeadód-
nak és törekszünk arra, hogy minden lehetősé-
get megragadjunk a környezetünk megóvása 
érdekében.”

Kovács Mátyás
Környezetvédelmi és biztonsági vezető

We take the protection of our environment and thus 
the expectations of reducing emissions, the principle of 
economy, seriously.
The Királyegyháza Cement Plant is one of the lowest 
CO2 emitting plants in Europe. All this is due to the use 
of the best available technologies.

OUR GOAL IS TO 
ACHIEVE NET 
CARBON NEUTRAL 
OPERATION BY 2050!
In addition, it is also important for us to preserve water 
resources and maintain the biodiversity of our environ-
ment. Within the Holcim Group, we have reduced the 
amount of water used in the production process by 
almost 10% worldwide. As part of our volunteer prog-
rams, we have already planted hundreds of native trees 
around of the Királyegyháza Cement Plant.

“We know that these little steps add up and 
we strive to seize every opportunity to protect 
our environment.”

Mátyás Kovács
Environmental and Security Manager

MINDEN LÉPÉS SZÁMÍT
EVERY STEP COUNTS

Építészeti megoldásainkkal több szélenergiát, 
napenergiát és vízenergiát teszünk lehetővé világszerte, 
felgyorsítva a megújuló energiaforrásokra való átállást.
With our building solutions, we are enabling more wind, 
solar and hydropower around the world, accelerating 
the transmission to renewable energy. 

2050-re a villamos energia 90%-ának 
a megújuló forrásokból kell származnia
90% of our electricity must come from 
renewable sources by 2050
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2011-es indulásunk 
óta a magyarországi 
építőipar megkerül-
hetetlen szereplőjévé 
váltunk, amely kol-
légáink odaadásának 
és szakmai tudásának 
köszönhető.
Fiatal szervezetünk-
ben olyan szakem-
berekkel dolgozunk 
és olyan közösséget 
építünk, amely vál-
lalatunkkal együtt 

fejlődik. Fontos számunkra, hogy egyenlő bánásmódban 
részesítsük munkavállalóinkat - az ágazatra jellemző 
átlagot meghaladja a női foglalkoztatottak száma. 

Mindemellett kiemelten kezeljük mind munkavállalóink, 
mind a megbízott alvállalkozók egészségvédelmét és a 
biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítását.

“A LAFARGE-nál hiszünk abban, hogy a lehető-
ségek tárháza nagy és a munkavállaló szakmai 
elhivatottsága, képessége, innovatív ötlete az, 
ami meghatározza a fejlődésének útját. Így 
nem csak a sablonos egyirányú karrierépítés 
valósítható meg.”

Garai Gergely
HR vezető

Since our start in 2011, we have become an unavoidab-
le player in the Hungarian construction industry, due 
to the dedication and professional knowledge of our 
colleagues.
In our young organization, we work with professio-
nals and we build a community that grows with our 
company. It is important for us to treat our employees 
equally - the number of female employees is above the 
industrial average.

In addition, we give priority to protecting the health of 
both our employees and our subcontractors and ensu-
ring safe working conditions.

“At LAFARGE, we believe that the wealth of 
opportunities is great and it is the employee’s 
professional commitment, ability and inno-
vative idea that determine the path of own 
development. This way, not just the standard 
one-way career development is possible."

Gergely Garai
Head of Human Resources

EGYÜTT ÉPÍTÜNK 
WE BUILD AND DEVELOP 
TOGETHER
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A fenntarthatóság nemcsak a kisebb ökológiai lábnyom eléréséről 
szól. Olyan paradigma és értékrend, amelynek szerves részét képezi 
a helyi közösség fejlesztése és támogatása is.  
Sustainability is not just about achieving a smaller ecological foot-
print. A paradigm and value system of which the development and 
support of the local community is an integral part.
     

A LAFARGE-nál mi ebben hiszünk és ennek nyomán indítottuk el 2018-ban  
a LAFARGE Közösségi Érték Programot is. A program keretében már több mint 
80, a helyi közösség által javasolt fejlesztési ötlet megvalósításához járultunk 
hozzá az oktatás-nevelés, infrastruktúrafejlesztés, környezetvédelem és a helyi 
közösségi élet előrelendítése terén.
At LAFARGE, we believe in this and as a result, we launched the LAFARGE Com-
munity Value Program in 2018. Under this program, we have already contributed 
to the implementation of more than 80 development ideas proposed by the 
local community in the fields of education, infrastructure development, environ-
mental protection and the advancement of local community life.
     

Mindemellett, a gyár 2011-es indulása óta munkavállalóink évente több mint 30 ön-
kéntes programon vesznek részt. A több mint 5000 önkéntes óra keretében festet-
tünk gyerekkórházakban, készítettünk raklapbútorokat, újítottunk fel játszótereket 
vagy segítettünk állatmenhelyeknek.
In addition, since the factory’s inception in 2011, our employees have participated 
in more than 30 volunteer programs each year. As part of more than 5,000 volun-
teer hours, we painted in children’s hospitals, made pallet furniture, renovated 
playgrounds, or helped animal shelters.
     

Külön kiemelendő a 2014 óta évente megrendezésre kerülő Jótékonysági Fu-
tóversenyünk is, amelynek teljes bevételét a helyi iskolák számára ajánljuk 
fel sporteszközök vásárlására. Ezzel is támogatva a fiatal generáció egészsé-
ges életmódjának elősegítését.
Special mention should also be made of our Charity Running Competition, 
which has been held annually since 2014, the full revenue of which are 
offered to local schools to purchase sports equipment. It also supports the 
promotion of a healthy lifestyle for the young generation.

KÖZÖSSÉG, HELYI KÖZÖSSÉGEK TÁMOGATÁSA
– EGYÜTT VAGYUNK ERŐSEK
COMMUNITY, SUPPORTING LOCAL COMMUNITIES
– TOGETHER WE ARE STRONG 

7940 Szentlőrinc, Mátyás kir. u. 22. • +36 30/969-3738 • movatranskft@gmail.com

A Mova-Trans Kft. idén ünnepli 20 éves megalakulását, amelyből már 10 éve a Lafarge 
Cement Magyarország Kft-vel partneri kapcsolatban áll.Cégünk fő profi lja a belföldre

és Európa területére történő szállítás. A fuvarozási feladatokat billencs, cement 
tartályos, illetve ponyvás/szárazáru szállításra alkal-

mas kocsikkal, és önkihordós autókkal látjuk el. 
Valamint rendelkezünk hulladékszállítási enge-
déllyel. Saját gépjárműfl ottánkon túl megbízható 
alvállalkozói partnerekkel rendelkezünk.
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PÉCSI ÁLLATKERT – PÉCS 2016

 VÍZBÁZISVÉDELEM
 KÉMIAI ELLENÁLLÓKÉPESSÉG

Teljes vízzárást kellett biztosítani a vízbázis védelme 
érdekében. A cementkiválasztás során a másik fő szem-
pont az agresszív kémiai környezet hatásaival szembeni 
ellenállás volt. Ezek mellett a főépület látszóbeton 
felületeihez is a LAFARGE cementjeit választotta a kivi-
telező.

PÉCS ZOO – PÉCS 2016

 WATER BASED PROTECTION
 CHEMICAL RESISTANCE

It was necessary to ensure a complete closure of water 
to protect the water base. The other major considera-
tion in cement selection was resistance to the effects 
of an aggressive chemical environment. In addition to 
these, the contractor also chose LAFARGE cements for 
the visible concrete surfaces of the main building.

ELI-ALPS LÉZERKUTATÓ-KÖZPONT – SZEGED 2017

 4000 TONNA CEMENT
 VASBETON SUGÁRVÉDELMI FALAK
 ALACSONY HŐFEJLESZTÉS

A projekt több szempontból is kihívást jelentett 
a tervezőknek, a kivitelezőknek és a beszállítók-
nak. A vasbetonból készített sugárvédelmi fa-
lakhoz, a stabilitást biztosító beton cölöpökhöz 
és a padlólemezhez időtálló és egyben alacsony 
hőfejlesztésű cementre volt szükség. Így a kutató-
központ épületének létrehozásában mély- és ma-
gasépítésben is alkalmazták a LAFARGE speciális 
cementtermékeit.

ELI-ALPS LASER RESEARCH CENTER – SZEGED 2017

 4000 TONS OF CEMENT
 REINFORCED CONCRETE RADIATION 

PROTECTION WALLS
 LOW HEAT GENERATION

The project was challenging for designers, contractors 
and suppliers in several ways. The radiation protection 
walls made of reinforced concrete, the concrete piles 
providing stability and the floor slab required durab-
le and at the same time low heat generation cement. 
Thus, LAFARGE’s special cement products were used in 
civil engineering as well as in the construction of the 
research centre building.

REFERENCIÁINK – AMIRE 
BÜSZKÉK VAGYUNK
OUR REFERENCES – WHAT 
WE ARE PROUD OF
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PUSKÁS STADION 2019

 NAPONTA EZER FŐ 
DOLGOZOTT AZ ÉPÍTÉSEN

 130 000 KÖBMÉTER 
BETON

 MONOLITELEMEK 
HELYSZÍNI BETONOZÁSA

Egy hatalmas csapat megfeszített
munkájával jött létre az építése
óta az Év Stadionja címet is 
elnyerő Puskás Aréna. Az előre-
gyártott és a helyszínen betono-
zott monolit szerkezeti elemeken 
túl látszóbeton felületek készí-
téséhez is használták a LAFARGE 
cementjeit.

PUSKÁS STADIUM 2019

 A THOUSAND PEOPLE 
WORKED ON THE 
CONSTRUCTION  
EVERY DAY

 130 000 CUBIC METERS 
OF CONCRETE

 ON – SITE CONCRETING 
OF MONOLITHIC 
ELEMENTS

The Puskás Arena, which has won 
the Stadium of the Year award 
since its construction, was created 
with the hard work of a huge team. 
In addition to the prefabricated 
and on-site concreted monolithic 
structural elements, LAFARGE 
cements were also used to make 
exposed concrete surfaces.

KÖRÖS-HÍD – M44 KUNSZENTMÁRTON 2020

 450 MÉTER HOSSZ
 IDŐJÁRÁSI KITETTSÉG
 TÖBB MINT 1000 TONNA CEMENT

Az ortotróp pályalemezes ívhíd praktikus és egyben mutatós műtárgy 
az M44-es úton. A szerkezetépítésben nagy mennyiségű LAFARGE ce-
mentet használtak fel, amelyből az időjárási körülményeknek ellenálló, 
valamint mérsékelten szulfátálló betont hoztak létre. A kiválasztott, 
kifejezetten teherbíró szerkezetekhez ajánlott cementnek már az építés 
során bizonyítania kellett az őszi-téli időjárásban való helytállását.

KÖRÖS BRIDGE – M44 KUNSZENTMÁRTON 2020

 450 METERS LONG
 WEATHER EXPOSURE
 MORE THAN 1000 TONS OF CEMENT

The orthotropic arch plate bridge is a practical and at the same time 
a striking structure on the M44 road. A large amount of LAFARGE 
cement was used in the construction, from which weather-resistant 
as well as moderately sulphate-resistant concrete was created. 
Already during construction, the selected cement, which is specifically 
recommended for load-bearing structures, had to prove its relevance 
in the autumn-winter weather. 
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LAFARGE CEMENT MAGYARORSZÁG KFT.

Székhely: 7953 Királyegyháza, Cement utca 1.
Levelezési cím: Királyegyházi Cementgyár, 7940 Szentlőrinc, Pf.: 54.

Telefon: +36 73 500 900
E-mail: cementhungary@lafarge.com

Bükkösdi Kőbánya
Cím: 7682 Bükkösd, Hrsz.: 0169.

Telefon: +36 73 500 951
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