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Cementre márpedig szükség van! – je-
lentette ki, egy gyári munkás egy izzó
hangulatú lakossági fórumon. Mi csak
egyetérteni tudunk vele. Cementre szük-
ségünk van, de nem mindegy, milyen
áron.
A cementgyárak napjaink leginkább
környezet terhelı üzemei közé tartoz-
nak. Ennek oka hatalmas anyagáramuk
és energiaigényük, ami miatt óhatatlanul
is nagy környezetterhelést okoznak.
Manapság, mikor a klímaváltozás nem
csak a legnagyobb környezeti probléma,
de a legnagyobb kihívás, amivel az em-
beriségnek szembesülnie kell, ismét a fi-
gyelem fókuszába kerültek a
cementgyárak. Ugyanis minden egyes
tonna elıállított cementre átlagosan egy
tonna kibocsátott szén-dioxid jut, ami fı
felelıse az üvegházhatásnak, és így az
éghajlatváltozásnak is.

Szükségünk van-e két új cementgyárra?

Hazánkban két új cementgyárat is fel
kívánnak építeni multinacionális vál-
lalatok, úgy, hogy az ország nem
szenved hiányt a cementben. Kis
közösségek, és tágabb régiók szinte
egyhangúan utasítják el ezeket a
gyárakat, mert nem kívánják, hogy
szükségtelenül óriási környezetterhelı
gyárak létesüljenek, elcsúfítva és
beszennyezve környezetüket.
Ma már számtalan alternatívája van a
cementnek, nem elkerülhetetlen tehát
új és újabb gyárak felépítése. Oly sok-
szor tekintünk ma Nyugatra, így talán
nem felesleges azt sem elmondani,
hogy Nyugat–Európában húsz éve
nem épült új cementgyár. Ha kis
könyvünket átlapozzák, talán megértik.
Nem véletlenül...
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Mi a cement?
A cement nem más, mint kötıanyag, amely
vízzel érintkezve vegyi reakciók során
megszilárdul. A cement fı alapanyagai a
mészkı és a márga. Ezek mellett kis
mennyiségben egyéb javító anyagokat (pl.:
homok) is adnak hozzá.

A modern cement
A mai modern cementgyártás kialakulása az
ipari forradalom idejére vezethetı vissza,
számos újító mellett, Joseph Aspdin neve
emelhetı ki, aki 1824-ben feltalálta a Port-
land cementet, amely a ma használatos leg-
gyakoribb cementtípus (1). Nevét egy
angliai város szikláiról kapta.

A cement gyártása
A kibányászott nyersanyagot (mészkı és
agyag) összekeverik a gyártani kívánt ce-
ment típusának megfelelıen, majd ezt
követıen lisztfinomságúra megırlik és
kiszárítják ( az ún. nedves eljárású cement-
gyáraknál mindez víz hozzáadása mellett
történik). Az elıkészített nyersanyagot ezt
követıen egy forgó csıkemencébe vezetik,
ahol 1450oC fokra hevítik. Itt lezajlanak
azok a kémiai reakciók amelynek ered-
ményeként létrejönnek a klinkerásványok,
amelyek a cement alapját képezik. A ke-
mencébıl kikerülı kihőlt klinkerhez további
adalékanyagokat adnak (gipsz, kohósalak,
pernye), melyeket finomra ırölnek és ezzel
elkészül a végtermék: a cement (2).

A cementgyártásról

A hazai cementipar

A Holcim (korábbi Holderbank) a világ
egyik vezetı cementipari vállalata, 70
országban van jelen és mintegy 90 ezer em-
bert foglalkoztat. Az imponáló számok
mellett azonban árny is vetül a cégre.
Romániában néhány éve kartell megál-
lapodásért rekordbírságot vetettek ki rá
(11), és büntetést kapott a
versenytörvények megszegéséért. Né-
metországban a többi cementipari céggel
együtt 150 milliárd forintos büntetést
kapott (12). A gazdasági vétkek mellet szá-
mos környezeti bírságot is kiszabtak a
cégre. Így a lábatlani gyárban a por és
zajszennyezésért, Libanonban és Olasz-
országban környezetszennyezésért, és az
Egyesült Államokban számtalan alkalom-
mal környezetszennyezésért, a szabályok
áthágásáért (13).

A Holcim lábatlani gyára
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A cementgyártásról

A hazai cementgyártás története

A hazai modern cementgyártás 1868-ban a
lábatlani cementgyár építésével indult (3),
amihez 1953-ban az aknakemencés, majd
1975-tıl a modern miskolc-hejıcsabai ce-
mentgyár csatlako-
zott. 1963 óta
létezik cement-
gyár Vácott, ame-
lyet a beremendi
gyár követett
1972-ben (5). A
bélapátfalvai ce-
m e n t g y á r t á s
1910-re vezethetı
vissza, az új gyár
1980-ban épült fel
(6). A rendszer-
váltás idején tehát
öt gyár mőködött hazánkban, amely mind ál-
lami tulajdonban volt. Ugyanakkor a ce-
mentgyártás privatizációja már 1988-ban
elindult, és a kilencvenes évek elejére gya-
korlatilag befejezıdött. A botrányoktól han-
gos (7) privatizáció végeredményeként a Hei-
delberger szerezte meg a váci és beremendi,
míg a Holcim a lábatlani és hejıcsabai
gyárakat. A bélapátfalvai gyárat 50-50%-ban
tulajdonolták 2001-es bezárásáig. A Magyar
Országgyőlés Gazdasági Bizottságának
határozati javaslata feltételezi a kartellgyanút
(8) és a piac felosztását a két nagy gyártó
között. 2004-ben röppent fel egy új cement-
gyár építésének híre a Baranya megyei    

A másik játékos

A Heidelberger egyike a „négy nagynak” a
cementiparban, 50 országban van jelen és
közel 50 ezer embert alkalmaz. A Hol-
cimhoz hasonlóan szintén kartell-megál-
lapodások miatt kapott büntetést,
németországi ügyében mintegy 62 milliárd
forint értékben. Sokat vitatott a bélapátfal-
vai gyár bezárása is, ahol a Holcimmal
közösen birtokolták a gyárat. Hasonló a
megítélése a váci gyárban történı hul-
ladékégetésnek is. Csehországban a
lakossági ellenkezés dacára építette fel
hatalmas gyárát (14).      

Bükkösd közelében. A gyár építése
óriási tiltakozást váltott ki, várhatóan a
szomszédos Királyegyházán épül fel a gyár.
Szintén ebben az esztendıben jelentette be a

Holcim, hogy új
c emen t g y á r a t
kíván építeni a
L á b a t l a n n a l
s z o m s z é d o s
Nyergesú j fa lu
területén. A
lakossági tilta-
kozás hatására
ennek a gyárnak
a sorsa a mai
napig eldön-
tetlen. 

bezárt gyár
tervezett gyár
mőködı gyár
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Cementgyártás a nagyvilágban

A világ cementgyártása rendkívüli módon
növekszik, aminek oka elsısorban a fejlıdı
országok (élén Kína) növekvı igénye. Az
1992-es év óta, a cementgyártás mennyisége
megduplázódott, és elérte a 2,5 milliárd ton-
nát (10). Az élen Kína, India, az USA és
Japán áll. Kína termelése messze meghaladja
a négy legnagyobb gyártó, a Holcim, a La-
farge, a Cemex, és a Heidelberger termelését.
Figyelembe véve a cementgyártás óriási
nyersanyagigényét és környezetterhelését, a
cementgyártás növekedése óriási kihívást je-
lent a környezetvédelem számára

A cementgyártásról

A cementgyártás idehaza

A rendszerváltás idején a hazai
cementgyártás megközelítette a
négy millió tonnát, ezt követıen
azonban drasztikusan vissza-
esett a termelé,s és mind a mai
napig közel egy millió tonnával
alatta marad a csúcsévek ter-
melésének. A hazai cement-
gyárak kapacitáskihasználtsága
ma is alig éri el a 60%-ot (9),  így
a két újonnan tervezett gyár in-
dokoltsága megkérdıjelezhetı,

Év Cementermelés

1946 80 millió t

1956 250 millió t

1966 490 millió t

1976 750 millió t

1986 992 millió t

1996 1493 millió t

2006 2500 millió t

már csak azért is, mert az olcsó importcementre,
amely elsısorban Ukrajnából és Szlvákiából
érkezik, jelentıs igény van hazánkban. 

Gólya vagy sárkány? Ce-

mentgyár ellenes akció

Bükkösdön
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Légszennyezés

A cementgyárak igen sok légszennyezı anyagot bocsátanak ki a környezetünkbe,
mint például a szálló por, kén-dioxid, nitrogén-oxidok, hidrogén fluorid és klorid
valamint különbözı nehézfémek, stb. ). Ezek mind a környezet, mind az egészségünk
szempontjából kritikus anyagok.

Szálló por (PM’10)
A szálló por elnevezés kis mérető
(10 mikrométer alatti) részecs-
kéket takar. Jellemzıjük, hogy kis
méretüknél fogva áthatolnak az
ember természetes védekezı
rendszerein, és a légutakon
keresztül bekerülhetnek  a
véráramba is. Már kis koncentrá-
ciónövekedés mellett is emeli a
halálozási arányt. A Világbank je-
lentése szerint a legjelentısebb
szálló por kibocsátók az
erımővek, a cementgyárak és a
kohászati üzemek (15). A cement-
gyáraknál szinte minden mőveleti
fázisnál megjelennek, azonban
legnagyobb mennyiségben a ke-
mencéhez kapcsolódó kéményen
kerülnek kibocsátásra. A szálló
por jellemzıen légúti meg-
betegedéseket okoz, és nincs biz-
tonságosnak tekinthetı egész-
ségügyi határértéke.

Kén-dioxid
A kén-dioxid színtelen gáz és elsısorban a
légutakra jelent veszélyt. A cementgyártásban
kibocsátása elsısorban a nyersanyagként
használt mészkı kéntartalmától függ, ami
széles tartományban mozoghat (0,16-4,5%). A
nyersanyag mellett kis mértékben a tüzelıanyag
kéntartalma is szerepet játszik az üzem kénki-
bocsátásában. A nitrogén-oxidokkal együtt a
savas esık kialakulásában meghatározó sze-
repük van.

A savas esık hazánk tölgyeseit
károsítják. A pusztítás helyenként eléri
az 50%-ot! 
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Nitrogén-oxidok
A nitrogén oxidok szintén elsısorban
a légutakat támadják meg. A cement-
gyártás igen nagy mennyiségben bo-
csátja ki ezt a szennyezı anyagot,
amelynek két forrása van. Egyrészt a
tüzelıanyag nitrogéntartalmának
elégetése, másrészt az égés során
bevezetett levegı nitrogéntartalmának
oxidációja. A nitrogén-oxid kibocsátás
csökkentésére két eljárás létezik, az ún.
szelektív nem katalitikus redukció, il-
letve a szelektív katalitikus redukció. Az
utóbbinak lényegesen jobb a hatásfoka,
azonban drágább is, és hazánkban még
a most tervezett cementgyáraknál sem
kívánják alkalmazni. (16)

Karcinogén, születési rendellenességet okoz

bırgyulladás
irritációt okoz

idegrendszert károsít, születési rendellenesség

érzelmi labilitás, beszédzavar, idegrendszeri hatás

Karcinogén, tüdı és vese károsodás

gyomor, bél és bırkárosodás

Légszennyezés

Arzén 2688 t

Cink 2670 t

Króm 1395 t

Ólom 268 t

Higany 133 t

Kadmium 17 t

Szelén 3 t 

Nehézfémek
A cementipar gyakran azt állítja, hogy  a
nehézfém kibocsátása jelentéktelen, mert
a nehézfémek beépülnek a klinkerbe és
így végsı soron a cementbe. Ez valóban
igaz, azonban e mellett jelentıs a légkörbe
történı nehézfém-kibocsátás is. A hi-
ganyból mintegy 133 ezer tonnát bocsát
ki évente a cementipar, és ez adja a légköri
kibocsátás mintegy 6%-át. Ez az arány
Európában 13%.(17,18). A higany elsı-
sorban idegrendszeri problémákat okoz.
Nem elhanyagolható továbbá a cink-,
króm- és arzénkibocsátás sem.  A nitrogén-oxidok alapvetı sze-

repet játszanak az szmog egyik
fajtájának kialakulásában
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Egészség és megbetegedés
Nagyon kevés az olyan kutatás, amely azt
vizsgálná, hogy a cementgyárak közelében
gyakoribbak-e egyes megbetegedések, így
végsı következtetést nem tudunk levonni,
azonban az egyértelmő, hogy a cementgyárak
kéményén kikerülı szennyezı anyagok sú-
lyos egészségügyi kockázatot jelentenek. 
A Texas állambeli Midlothian település ese-
tében a közeli cementgyárak hatásaként
gyakoribbá váltak a légúti megbetegedések.
Egy törökországi cementgyár közelében a ta-
lajban a normálisnál magasabb volt a kad-
mium és a nikkel koncentrációja, és az itt élı
emberek körében gyakoribb volt az allergia
ezekre az anyagokra (21,22). Egy tanzániai
cementgyár munkásai körében az átlagosnál
gyakoribbá váltak a légúti megbetegedések
(23). Egy másik tanulmány arra a
következtetésre jutott, hogy a cementgyár
közelében a takarmányban és talajban is ma-
gasabb az ólom és kadmium koncentráció,
mint ami megengedhetı lenne, ezért azt java-
solja, hogy az ilyen cementgyárakat lakott
területtıl távol telepítsék (20). Végül egy ku-
tatás megemlíti, hogy a cementpornak való
kitettség miatt a cementgyári dolgozók
körében gyakoribbá váltak egyes rákos meg-
betegedések (19). A sort lehetne folytatni, de
ebbıl is látható, hogy a cementgyáraknak ko-
moly egészségügyi hatása van, ami gyakran
nem kap kellı nyilvánosságot.

És ez csak egy anyag...
“szálló por hosszú távú hatásai : a
várható élettartam jelentıs
csökkenése a szív- és érrendszeri,
a légzıszervi betegségek, valamint
a tüdırák miatti halálozás
növekedése következtében........ az
epidemiológiai vizsgálatok nem
tudtak olyan küszöbértéket
meghatározni, mely alatt már nem
kellene számolni a szálló por
egészségkárosító hatásával.”
Forrás: Népegészségügyi Jelentés
2004 – Szakértıi változat –
Környezetegészségügy fejezet
(Páldy Anna)
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Hulladék vagy tüzelıanyag?
Egyre rendszeresebb, hogy a ce-
mentgyárak hulladék alapú nyers
vagy tüzelıanyagot alkalmaznak a
gyárakban. Ez olyan szempontból
valóban helyes lehetne, hogy
fosszilis tüzelıanyagokat és fogyó
nyersanyagokat vált ki – ahogyan
azt a cementipar bemutatja, azon-
ban ez közel sem felel meg a teljes
igazságnak. Egyrészt olyan anyagok
kerülnek be a cementgyárba, amely-
nek valódi újrahasznosítása
megoldott, és ezzel több energia
takarítható meg, mint amennyit a
cementgyárban megspórolunk.
Másrészt ezek a hulladékalapú
anyagok igen gyakran nagyobb
arányban tartalmaznak pl. ne-
hézfémeket, mint az eredeti nyers-
anyag,  így megnövelik a
cementgyár nehézfém kibocsátását
is. Különösen aggályos, amikor
veszélyes hulladékot vagy éppen
gumit égetnek a cementgyárban. A
gumihulladék akár 17 féle külön-
bözı nehézfémet is tartalmazhat, és
a Kaliforniai Egyetem professzora
szerint  semmi sem bizonyítja ennek
biztonságos voltát, és valószínő,
hogy ártalmas az emberi egészségre
(24). 

Lábatlanon népszavazás utasította el
a cementgyári hulladékégetést.
Ennek ellenére a cég hulladékokat is
éget a gyárban.

“A cementgyárak kibocsátás
határértékei lényegesen enyhébbek, mint egy hagy-
ományos hulladékégetıé, így valójában nem
történik más, mint a környezeti szabályozás által
megengedett környezetterhelés maximális ki-
használása, az összes környezeti terhelés és a
környezeti kockázat növelése”.(Dr. Gyulai Iván, ökológus) 

Hulladékok a cementgyárban

A veszélyes hulladékot égetı ce-
mentgyárak dioxin kibocsátása akár
100-szorosa is lehet a hagyományos
tüzelıanyagot használókénak(30).
A legtöbb kibocsátott nehézfém
mennyisége növekszik a hulladékok
égetése során, áll a hejıcsabai-ügy
hatástanulmányában.
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Méretkülönbségek: az amerikai szabad-

ságszobor és egy cementgyár

Táj-, Talaj- és Természetvédelem

A hegyfaló
A cementgyártás nyersanyagigénye óriási,
és hatalmas tájsebeket ejtenek a mészkı-
hegységekben. A világ cementgyárainak
ellátására évente mintegy két Badacsony-
nak megfelelı hegyet kellene elbontani a
talajszintig, de aki látta Vác mellett a
Naszály hegyeit, az pontosan tudja,
hogyan képes egyetlen cementgyár egy fél
hegyet elfogyasztani. A gyár és a bányák
területfoglalása egy kisváros
területigényével azonos – ekkora
területen szőnnek meg a zöldfelületek.
A gyár ellátását kiszolgáló mészkıbányák
alatt a legtöbb helyen értékes karsztvíz
található.  Az itt zajló tevékenység hosszú
távon, könnyen ezen értékes vízforrások
szennyezıdését eredményezhetik. Ter-
mészetvédelmi szempontból aggályos,
hogy a bányaterületek élıhelyei gyakran
igen értékesek, és a bányabıvítések védett
területeket érintenek, ezzel pedig állat-
valamint növényfajokat veszélyeztetnek.

Elrejthetı-e a cementgyár?
A Holcim Hungária Zrt. Nyergesújfalura
tervezett cementgyára a hatástanulmány
készítıi és a szakhatóságok szerint is
tájba illeszthetı. A civilek szerint egy 115
méter magas gyárat, ami közel 4 hek-
táron terül el, aligha lehet egy termé-
szetes tájba beleilleszteni. A szakhatóság
fásítást javasolt, de elrejthetı e a 100 mé-
ternél magasabb épület 25 méternél nem
magasabb fákkal? A civilek szerint nem.
A “független” hatóságok szerint igen..

A gyár 115 méter magas
kéménye, magasabb, mint az esz-
tergomi Bazilika.
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Táj-, Talaj- és Természetvédelem

Növekvı talajszennyezés
A bányák és a cementgyárak egymástól
gyakran jelentıs, több kilométeres távol-
ságra esnek. Ilyenkor szállítószalagok
kiépítésére kerül sor, amely hosszan
keresztülszeli a tájat és megjelenésével el-
csúfítja azt. Ráadásul a szállítószalag
gyakran akadályozza a vadállatok
mozgását is. Az ilyen és ehhez hasonló
tájképi elemek – nem is beszélve a ce-
mentgyár hatalmas épületeirıl, amelynek
kéménye a 100 métert is meghaladhatja –
teljesen ellehetetlenítik a turizmusra
alapozott vidékfejlesztést.
A tájképi veszteségek mellett a talajt is
érik káros hatások. A gyár és a bánya
területén értékes talajok pusztulnak el, és
a gyárat övezı területeken annak lég-
szennyezı anyag kibocsátásai miatt rom-
lik a talajok minısége, növekszik
szennyezettségük. Számtalan tanulmány
bizonyította már, hogy a légszennyezı
anyagok kiülepedése miatt megnövekszik

a cementgyárak környékében a talajok
nehézfém szennyezettsége (23,24). A
Holcim egyik olaszországi gyárának
közelében egy olasz kutató mutatta ki a
talaj és a közeli horgásztavakban a kad-
mium, higany, ólom, tallium magas
értékét.

Kilián Imre: Egy hegy ára
“Eladó a bükkösdi hegy. A vevı a STRA-
BAG nemzetek feletti vállalkozás, aki a falu
határában cementgyárat szeretne építeni.
Eladó a bükkösdi hegy? De kitıl kellene
megvenni, ki a tulajdonosa, ki dönthet a
sorsáról? El lehet-e egyáltalán adni egy ter-
mészeti forrást, egy földrajzi objektumot? Ki
dönthetett valamikor a Bélkı, a Naszály
vagy a Szársomlyó sorsáról? El lehet-e adni
a Gellérthegyet, a pannonhalmi Várdombot,
a Dunát vagy a Drávát, az Országházat
vagy a debreceni Nagytemplomot?”

Forrás: www.zoldvolgyert.hu
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Éghajlatváltozás és a cement

Cementgyárak, mint fı kibocsátók
A globális klímaváltozás napjaink leg-
nagyobb kihívása. A jelenségért az em-
beriség által kibocsátott üvegházhatású
gázok (mint a szén-dioxid) a felelısek. A
cementgyártás az egyik legnagyobb kiboc-
sátó, az emberiség szén-dioxid kibocsátásá-
nak 4-7 %-ért felel, és ez azt jelenti, hogy a
fosszilis tüzelıanyagok használata után a
második legnagyobb ipari kibocsátó.

A  cementipar szén-dioxid kibocsátásának
két forrása van. Az elsı a gyár ener-
giaigénye, ide tartozik a kemence főtése, az
ırlés, szállítás stb. A második a mészkı
dekarbonizációja (szén-dioxid vesztése),
ami leegyszerősítve annyit jelent, hogy a
mészkı (CaCO3) melegítése során, annak
karbonát (CO3) tartalmából szén-dioxid
lesz. Az elsı forrás a cementgyártás szén-
dioxid kibocsátásának mintegy 1/3-át adja,
és a különbözı technikai megoldások révén
csökkenthetı. Az utóbbi azonban, a ce-
mentipar véleménye szerint is (2) gyakor-
latilag nem csökkenthetı. Ennek
eredménye, hogy globálisan minden egyes
tonna elıállított cement 830 kg szén-dioxid
kibocsátásával jár együtt (25).

Elfogadhatatlan
Napjainkban az egy fıre esı ce-
mentgyártás eléri a 410 kg-ot, míg
környezeti szempontból a 80 kg
lenne az elfogadható (26). Túlzás
nélkül állítható tehát, hogy a ce-
mentipar szén-dioxid kibocsátása
elfogadhatatlanul magas, és veszé-
lyezteti a jövı (és jelen) generációt.

Forrás: eghajlatvaltozas.hu
Ötödével növelheti a Duna-me-

dencét sújtó árvizek költségeit a következı
néhány évtizedben az európai klímaváltozás,
Dél-Európában viszont tízezrek halnak
bele a hıhullámokba – áll az Európai Bi-
zottság elırejelzésében.
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Zöldre festett cementgyárak
A társadalmi nyomás hatására egyes ce-
mentgyártók igyekeznek „zöldíteni”
tevékenységüket és fejlesztésüket olyan
színben feltüntetni, amely klímabaráttá
teszi a cementgyártást. Tény, hogy
lehetıség van a cementgyártás ener-
giaigényének,  a cement klinkertar-
talmának csökkentésére, azonban a
mészkı szén-dioxid tartalmára nem
tudnak megoldást, így a cementgyártás
továbbra is meghatározó szén-dioxid
kibocsátó marad. Gyakran hivatkoznak
arra, hogy alternatív nyersanyagokat
(hulladékot) használnak adalék-
anyagként ill. tüzelıanyagként, így
csökkentik a fosszilis tüzelıanyag
igényt és így az üvegházgáz kibocsátást.
Ez azonban gyakran inkább ellenkezı-
leg hat, hiszen olyan hulladékok
elégetésére is sor kerül, amelynek
hasznosítása megoldott, és ezzel
lényegesen több energia takarítható
meg, mint amennyit megspórolunk a
hulladék tüze-lıanyagként való fel-
használásakor.

Éghajlatváltozás és a cement

Ijesztı kilátások
Hazánkban a cementgyártás szén-dioxid
kibocsátása megközelíti a kétmillió ton-
nát, ami azt jelenti, hogy az ország
összkibocsátásának mintegy 4%-át adja
(27). A tervezett két új cementgyár
további másfél millió tonna szén-dioxid
kibocsátását eredményezné.
Világviszonylatban a kilátások még
ijesztıbbek, becslések szerint 2050-re a
világ cementtermelése több mint dup-
lájára fog nıni, és a jelenlegi 1 milliárd
tonna szén-dioxid kibocsátás el fogja
érni a 2,5 milliárd tonnát (28,29). Mind-
ezt úgy, hogy tudósok szerint 75%-kal
kellene mérsékelnünk kibocsátásunkat,
hogy gátat szabjunk az éghajlatváltozás-
nak!

A Nyergesújfalura tervezett ce-
mentgyár annyi szén-dioxidot
bocsát ki évente, amennyit 97
millió autó, ha egyenként 100
km-t tesznek meg.
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A szállítás problémája

A szállításból adódó környezetter-
helés
A cementgyárak rendkívül nagy anyag-
forgalommal rendelkeznek, de ennek
ellenére gyakran nem kap kellı figyel-
met a cementgyárak okozta forgalom és
ennek környezeti hatása. Szerencsés e-
setben a gyár és a bánya közel esik
egymáshoz, így a nyersanyag szállítás
egy része megoldható szállítószalagon.
Kisebb mértékben általában a vasúti
szállítás is szóba jön, azonban igen
gyakran a közúti szállításnak domináns
szerepe van. Például a nyergesújfalui
tervezett cementgyár napi közúti for-
galma eléri az 500 kamion/napot, úgy
hogy jelentıs szerepet kap a vasúti és
szállítószalaggal történı szállítás. A for-
galom nem csak légszennyezıanyag ki-
bocsátás miatt aggályos, hanem mert a
gépjármővek zaj és rezgésterhelése je-
lentısen rontja a környéken élık élet-
minıségét.
A cementgyárakba idınként veszélyes
hulladékok ki és beszállítása is folyik.
Ezt figyelembe véve a nagy napi
gépjármőforgalom elırevetíti a
haváriák (balesetek)  lehetıségét és
veszélyes anyagok környezetbe jutását

Baleset Nyergesújfalun
Egy 28 tonnás Holcim-kamion rohant
az egyik nyergesújfalui családi ház ud-
varába. Szerencsére komoly személyi
sérülés nem történt, de újult erıvel
törtek fel a viták, mivel  a tervezett új
gyár megduplázza a lábatlani cementgyár
forgalmát, és ez növeli a közúti balesetek
kockázatát is.
A szállítószalag

Bár a szállítószalaggal történı szállítás a
környezet egyes elemeinek szempontjából
kifejezetten kedvezı a közúti közlekedés-
sel szemben, azonban a negatív tájképi
hatás árnyalja az elsı látásra pozitív képet.
A bányák és a gyár között akár több kilo-
méteren futó szállítószalag ipari jellegővé
változtatja a tájat, akadályozza a vadak
mozgását, és jelentıs zajszennyezéssel jár
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“A környezetvédelem erısödésével párhuzamosan, csökkent a nagyvállalatok hitele.
Ezért az ipar, hogy érvényesíteni tudja érdekeit, új megoldásokat keresett - többnyire PR cégek
segítségével - "civil" szervezeteket hoztak létre, hogy az érdekérvényesítés, lobbizás során ıket
tolják elıtérbe”. Fidrich Róbert: ZöldrefestésIlyen ál-civil, ál-környezetvédı szervezetek a magyarországi cementgyárak
környékén is felbukkanak. Van úgy hogy a cementgyárak mellett kampányolnak,
máskor a gyárak környezetterhelését legitimálják azzal, hogy tılük támogatásokat
fogadnak el.

Zöldre festett vállalatok

Greenwash, azaz zöldrefestés
Amikor ismerten környezetterhelı ipar-
ágak, cégek látványos kommunikációs
tevékenységgel környezetbarát képet
igyekeznek magukról festeni, miközben
továbbra is folytatják környezetszennyezı
tevékenységüket, akkor beszélünk zöld-
refestésrıl.  Ebben járnak élen a nagy ce-
mentipari vállalatok is. 
A Holcim svájci tulajdonosa 1992-ben
alapította meg a Fenntartható Fejlıdés
Üzleti Tanácsát, amibe 160 ismerten
környezetterhelı vállalat lépett be, olaj-
cégek, vegyipari óriások, stb. Jellemzıen
miközben a Tanács önként vállalt szi-
gorításokat jelent be, addig ezeket nem tel-
jesíti, sıt rendszeresen túllépi a
határértékeket. Így például a Holcim egy
Texasbeli kisvárosban meg akarta dup-
lázni az ottani üzemének kapacitását.

Ígéretet tett a hatóságnak és a lakosság-
nak, hogy a kapacitásbıvítés ellenére
csökkenteni fogja a kibocsátást új tech-
nológia bevezetésével. Természetesen
nem ez történt, hanem tovább nıtt az
egészségre káros anyagok mennyisége.
(31) Hasonló a helyzet hazánkban is. A
lábatlani üzem bezárása mellett a cég
Nyergesújfalun új üzemet nyit, amely-
nek kapacitása négyszerese lesz a lábat-
laninak. A cég állítja: összességében
csökkeni fog a kibocsátás. A helyi
lakosok és a független szakértık, talán
nem véletlenük, nem hiszik el a Holcim
állítását.
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Zöldre festett vállalatok

Nem csak a környezetvédık, hanem az em-
beri jogi harcosok is pellengérre állították a
Holcimot, mert állításuk szerint a cég a
feketék lakta szegényebb vidékeken –
számítva arra, hogy itt kisebb lesz a tiltakozás
– veszélyes hulladékot éget cement-
gyáraiban(31). Idehaza a nyergesi ügyben
folytatott „zöldrefestési kampányt” a Holcim.
A cementgyár sorsáról döntı népszavazás
elıtt szemétszedést szervezett, gyerekeknek
rajzversenyt hirdetett, és extrém sportpályát
ajánlott fel a befogadó önkormányzatnak.
Ezzel párhuzamosan a tervezett üzem
környezetterhelését és egészségre gyakorolt
hatását vitató civil szervezetek észrevételeire
nem tudott érdemben reagálni. Sokan fel-
háborodtak, amikor közvélemény kutatási
kérdéseivel azt sulykolták a lakosságba, hogy
a cementgyár ügye eldılt, nincs értelme a
további lakossági tiltakozásnak, holott ez nem
felelt meg a valóságnak.
De nem csak a Holcim az egyedüli fekete
bárány. A Bükkösdre tervezett cementgyár
ügyében a civilek szerint a Strabag ide-
gengyőlöletet szított, emellett sok egyéb vád-
dal is illetik a céget, így például azzal, hogy a
gyárhoz kapcsolódó bánya hatástanulmánya
nem elfogulatlan (32)

“Minden évben több ezer
amerikait állítanak bíróság elé, mert a
kormány vagy a cégek ellen próbáltak
felszólalni. Több millió dolláros pert
sóznak olyan emberek vagy csoportok
nyakába, akik petíciókat köröztettek,
levelet írtak köztisztviselıknek, fel-
szólaltak, bojkottot szerveztek vagy
csak részt vettek nyilvános
találkozókon, békés demonstrációkon.”

Fidrich Róbert:Zöldrefestés
Magyarországon is számos civilt
jelentettek már fel nagyvállalatok,
így például a szentgotthárdi hul-
ladékégetı ellen fellépı civileket.
A cementgyárak ügyében is-
mereteink szerint ilyenre ezidáig
még nem került sor. 

A civilek ellen indított pereket az
USÁ-ban 77%-ban a civilek nyerik.
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Létezik más megoldás!
Ökocement
A leggyakrabban alkalmazott ún. port-
land cement mellett létezik más anyag,
amely alkalmas ennek kiváltására. Ez az
ökocement, melynek elıállítása lényege-
sen kevesebb szennyezıanyag kibo-
csátásával jár. Elıállításához alacsonyabb
kemence hımérséklet kell, így 2/3-val
csökken a főtıanyagból származó káros
kibocsátás, mind nitrogén-oxidok, mind
szén-dioxid és a többi anyag tekin-
tetében. Még fontosabb, hogy az ún.
geopolimer cement elıállítása nem ter-
mel szén-dioxidot, így összeségében a ki-
bocsátott szén-dioxid 10-20%-a a
hagyományos cementgyárakénak (28). 

Lépjünk ki a mókuskerékbıl!
Az ökocement, bár kedvezıbb, de szin-
tén nagyipari megoldás. Ha valódi alter-
natívára vágyunk, vissza kell térnünk a
múltba és felfedeznünk a vályogot, mint
modern építıanyagot. A vályog mint
építıanyag elınye olcsósága, jó meg-
munkálhatósága és kedvezı hıtechnikai
tulajdonságai. A környezet szempont-
jából pedig kiemelten fontos, hogy elıál-
lításának csekély az energiaigénye és így
környezetterhelése is. A vályog mellett
építhetjük házunkat fából és ma már

Vályogház forrás:www.zamardi.hu
préselt szalmabálából is. Mindkettı ked-
vezıbb megoldás a környezetünk szem-
pontjából és nem utolsó szempont,
hogy életünk, mindennapjaink ter-
mészetes közegben, természetes
anyagok között zajlik.

Nem az újabb cementgyárakra!
Két újabb cementgyár épülhet az
országban, amelyek - jórészt külföldre
termelnének, azonban itt károsítanák a
környezetet. Globálisan pedig üveg-
házhatású szén-dioxid tonnák százezreit
kibocsátva, egész Földünkre nézve
károsak. Van más megoldás és nincs
szükségünk az újabb cementgyárakra.
Bükkösd és Nyergesújfalu környéke
már nemet mondott a cementgyárakra,
itt az ideje, hogy segítsük munkájukat és
együtt mondjunk nemet az újabb -
szükségtelen gyárakra.
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