
 

 

 

LEVÉL AZ ÉRINTETTEKHEZ 
 

Rendkívül nagy örömömre szolgál, hogy megoszthatom mindannyiótokkal a 
Lucart Csoport tizenhatodik alkalommal elkészített Fenntarthatósági 

Jelentését.  
 

Még javában zajlik a drámai méretű világjárvány okozta válsághelyzet, amely 

felforgatta az életünket, a munkánkat, a társadalmunkat, és amiről még azt 
sem tudhatjuk biztosan, mikor ér véget. Azonban a legutóbbi fejlemények és 

az oltási kampány, aminek már kezdenek végre látszani az eredményei, óvatos 
derűlátást tesznek lehetővé, hogy elkezdődik a fellendülés időszaka, amelynek 

mi a főszereplői szeretnénk lenni. 
 

Ebben a nehéz esztendőben sem változott meg azonban elkötelezettségünk a 
fenntarthatóság mellett, amely kezdettől fogva központi szerepet játszik a 

Lucartnak a társadalomról és a jövőről alkotott felfogásában. Mélyen 
átérezzük, hogy mennyire sürgető az, hogy teljesüljenek az ENSZ által 2030-ig 

elérni kitűzött fenntarthatóság fejlődési célok, ezért úgy döntöttünk, 
hivatalosan is csatlakozunk a Globális Egyezmény Olaszországi 

Hálózatához, azt vállalva, hogy betartjuk a Hálózat által népszerűsített 10 
alapelvet, amelyek a emberi jogok tiszteletben tartása, a kényszer- és a 

gyermekmunka megszűntetése, mindenfajta hátrányos megkülönböztetés 

megszűntetése, a korrupció elleni küzdelem és az aktív környezetvédelem.  
Ez a Fenntarthatósági Jelentés egyben tehát az első Előrehaladási Beszámoló is 

a Lucart részéről, ami alapvető eszköz ahhoz, hogy a teljes értéklánc 
értesüljön az eredményekről és a célokról, amelynek valamennyi szereplőjével 

szorosan együttműködve küzdünk a jobb jövőért.  
 

Annak a döntésünknek a kihangsúlyozására, hogy olyan gazdasági 
modelleket követünk, amelyek a körforgásos gazdaságra és az ipari 

szimbiózisra alapoznak, ezt a vállalásunkat bevettük közvetlenül a 
vállalati küldetésünkbe, amit tehát 2020-ban átfogalmaztunk.  

 
A környezetvédelem terén elért kitűnő eredmények - amelyeket büszkén 

mutatunk be ebben a kiadványban - ezeknek az előre tekintő döntéseknek, a 
Lucart valamennyi alkalmazottja mindennapi munkájának, az általunk felkínált 

értékek ügyfeleink és végfelhasználóink körében elért sikerének köszönhetők, 

és minden olyan szempontot érintenek, amelyek lényegesek, a vállalatunk és 
az érintettek szempontjából egyaránt.  

 



  

Külön ki szeretném hangsúlyozni, hogy 2014. óta az új technológiákba történő 

folyamatos beruházásnak is köszönhetően sikerült csökkentenünk a fajlagos 
CO2-kibocsátást 12,1%-kal, az az NOX-kibocsátást pedig egyenesen 44,6 %-

kal. A fajlagos energiafogyasztást 11,8%-kal csökkentettük 2014-hez 
képest, miközben egy tonna papír előállításánál 7,4%-kal kevesebb 

hulladék keletkezett, mint 2019-ben. 2013-hoz képest 18,1%-kal 
csökkent a fajlagos vízfogyasztás.  

 
2021-ben új kapcsolt energia- és hőtermelő berendezést helyezünk üzembe 

Porcariban lévő üzemünkben, ami alapján arra számítunk, hogy további 
csökkenés fog beállni a fajlagos energiafogyasztásban, illetve a fajlagos CO2 és 

NOX-kibocsátásban. 
 

A kitűnő 2020-as környezetvédelmi eredményekhez társultak a Csoport 
ugyanennyire ígéretes gazdasági eredményei, és - habár rendkívül nehéz és 

bizonytalan környezetben -, tovább folytattuk nemzetközi terjeszkedésünket 

azzal, hogy 2021. első negyedévében  felvásároltuk az ESP Ltd-t, amely a 
legfontosabb önálló gyártó az Egyesült Királyságban az Away from 

Home közületi termékek piacán.  
 

Megragadom tehát az alkalmat, hogy szeretettel köszöntsem a Lucart Csoport 
berkein belül az új angliai kollégákat, abban a biztos tudatban, hogy jelentős 

módon hozzá fognak járulni a következő években a Csoport növekedéséhez és 
sikeréhez.  
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