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Kedves Olvasó!
A tavalyi év a magyarországi építő -
anyag-ipar szempontjából a 2017-es
esztendőhöz hasonlóan erős év volt. 
A növekedés elsődleges mozgatói to -
vábbra is a magyar állam és az Euró-
pai Unió közös finanszírozásával
megvalósuló állami beruházások és
fej lesz té sek, azonban a lakossági és a
befek tetői szegmens is folyamatosan
erősödik. A hazai cement- és beton-

piacon az idei évben folytatódik a tendencia és várhatóan további meny-
nyiségi növekedésre számíthatunk. Továbbra is kihívást jelent azonban
a szektor számára a megfelelő munkaerő hiánya. Az elmúlt három év
meghatározó volt vállalatunk számára, hiszen idén ünnepelte első év-
fordulóját a 2018 májusában átadott Váci Cementgyárunk közel 7 mil-
liárd forintos környe zetvédelmi beruházása.  A modernizációnak kö szön -
hetően tovább minimali záltuk a már korábban is alacsony szintű porki-
bocsátást, és a következő évtizedek során is megbízható, stabil munkál-
tatóként lehetünk jelen a térségben. Ezzel egyidejűleg megteremtettük
egy újabb, 2 milliárd forintos fejlesztés alapját. A jövőben is folytatjuk
a már megkezdett utat, a fenntartható működés megteremtése mellett
a társa dalmi felelősségvállalási és környezetvédelmi programjainkkal
továbbra is támogatjuk a cementgyáraink vonzáskörzetében élő kö  zös -
ségeket. Ezekre az elvekre alapozva 2019-ben tovább bővítettük a társa -
dalmi felelősségvállalási programunkat a DDC Zöld Város Programmal. 

Az új kezdeményezésnek köszönhetően nemcsak a helyi közösséget
hozzuk össze, hanem egy élhetőbb környezetet is megteremtünk 
számukra.

Büszkék vagyunk továbbá arra is, hogy 2019-ben újabb 7 Zöld Megoldás-
pályázat valósult meg, így az elmúlt 9 év során összesen 41 zöld fejlesztés
létrejöttét támogathattuk Vác, Beremend és Pécs környékén. A környe zet -
tudatos életmód elősegítése mellett a fiatal generációt is támogatjuk. 
A „DDC a Tehetségekért” ösztöndíjprogrammal újabb 91 fiatal tehetségnek
nyújtottunk anyagi segítséget, hogy egy lépéssel közelebb kerülhessenek
céljaik megvalósításához.

Bízom benne, hogy örömmel olvassa Magazinunkat, amelyből többet meg-
tudhat környezetvédelmi fejlesztéseinkről, programjainkról, elismerése ink -
ről, valamint közelebbről is megismerkedhet munkatársainkkal. Remélem,
hogy kiadványunkat hasznos és érdekes olvasmánynak találja!

2019. szeptember

Szarkándi János
Elnök-vezérigazgató
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IPAR 4.0 – Modern megoldások a cementiparban

A gőzgép, a tömegtermelés és az automatizálás után ma a digitalizáció az, amely
teljesen átalakítja a gyártóvállalatok működését, köztük a mi tevékenységünket
is. Lassan, de biztosan eljutunk az úgynevezett ipar 4.0 térnyeréséhez a hazai
piacon is.

Az ország meghatározó építőanyag gyártójaként, évi 2,5 millió tonnás cementgyártó kapacitással,
innovatív hozzáállással, korszerű és környezettudatos gyártási technológiával az európai cement -
gyártás élvonalát képviseljük. 

Az elmúlt évek korszerűsítési folyamatainak köszönhetően az automatizáció teljesen átstruk-
turálta mindkét cementgyárunk működési folyamatait. A mai modern gyártás során a ren-
delkezésre álló innovatív technológiákat használjuk a teljes folyamat során, a mészkő- és
agyagkitermeléstől kezdve egészen addig, amíg a cementsilókból  zsákokban vagy ömlesztett
formában ki nem kerülnek a különböző cementtermékek. Az építőipari innováció gyorsuló üte-
mét folyamatosan érzékeljük. Számos folyamat és tevékenység, amelyet korábban emberek
végeztek, ma már gépek segítségével történik, mindez hálózati összeköttetésben. 

A bányatérképek készítéséhez például GPS eszközzel ellátott, nyomkövetésre alkalmas drónt
használunk, de a mészkő és az agyag szállítását is a legtöbb esetben valamilyen jármű vagy
futószalag segítségével végezzük. Laboratóriumainkban robot végzi el a szükséges fizikai-
mechanikai és kémiai vizsgálatokat, emberi beavatkozás nélkül.
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Az automatizáció fontossága

Az automatizáció hozzájárul a jobb és egyenletesebb termékminőség -
hez, valamint a gazdaságosabb termeléshez is. A folyamatos moni -
toring nak köszönhetően pedig megelőzhetőek az üzemzavarok. Emellett
folyamatosan törekszünk a modernizálásra, az elérhető legjobb tech-
nológiák alkalmazására. 

Ha további részletekre is kíváncsi high tech működésünkkel kapcso-
latban, látogasson el honlapunkra: 
www.duna-drava.hu/modern-megoldasok-a-cementiparban 



Egy évvel a modernizáció 
után tovább fejlesztünk
Közel 7 milliárd forintos környezetvédelmi beruházást valósítottunk meg
2016-2018 között, amelynek fontos célja volt a már korábban is alacsony porki-
bocsátás minimális szintre csökkentése a Váci Cementgyárban. 

A Váci Gyárban megvalósított környezetvédelmi modernizációnak köszönhetően a  korábbinál is
korszerűbb körülmények között folytatjuk a gyártási tevékenységünket, ráadásul a régió lakóinak
életminősége is javul. A beruházás a következő évtizedekre is biztosítja, hogy megbízható és
stabil munkáltatóként legyünk jelen a térségben, valamint a korábbinál is környezetbarátabb
cement gyártást tesz lehetővé. 

A beruházás meghozta a várt eredményeket
A projektnek köszönhetően a porkibocsátás az előző években megszokott határérték alatti
szinthez képest tizedére csökkent, valamint a tervezett 60%-os helyettesítő tüzelőanyag arány
elérése is megvalósult az üzembiztonság növekedése mellett. A hátunk mögött hagyott egy év
megmutatta, hogy valóban az elérhető legjobb technológiát sikerült beépíteni Vácott és elmond-
ható, hogy sikerült megújítani a gyáregység 1991-ben beüzemelt kemencéjét. 

Folyamatosan fejlődésben
A 2018 májusában lezárult beruházással megteremtettük a környezetvédelmi és technológiai
alapját a további helyettesítő tüzelőanyag arány emelésnek. A műszaki terjedelem egy új automata
daruval ellátott anyag tároló csarnok építését tartalmazza. A 2 milliárd forint értékű beruházás
további jelentősége, hogy a magyar cementipar történetében először valósul majd meg egy emberi
beavatkozás mentesen, automatikusan működő helyettesítő tüzelőanyag tároló és adagoló tech-
nológiai sor. A beruházást május végén megkezdtük, és várhatóan 2020 tavaszára elkészül.
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Az elmúlt év tapasztalatairól bővebben honlapunkon 
olvashat Szilágyi Zsolttal (Váci Gyár igazgatója) készített interjúban: 
www.duna-drava.hu/vaci-modernizacio-interju-2019



Bővültünk
a Readymix Hungária beolvadásával
Több éves folyamat eredményeként a Readymix Hungária Kft. 2019. január 1-jén
beolvadt a Duna-Dráva Cement Kft.-be. Az akvizícióval az elsődleges célunk 
a piaci pozíciónk további erősítése, valamint tevékenységünk kiterjesztése volt. 

A beolvadással jelentős mértékben, kétszeresére nőtt a betonüzletágunk, és újabb bányákkal
gyarapodott a kavicsbányászati- és értékesítési területünk is. A felvásárlással − a cementgyártói
piacon elért meghatározó szerepünk mellett – tovább erősítettük pozíciónkat a transzportbeton
gyártás területén. 2019. január elsejétől országos lefedettség mellett, immáron összesen 51 saját
tulajdonú, illetve vegyesvállalati betonüzemmel folytatjuk tevékenységünket. A folyamat részeként
egy új üzleti egységgel, térkőgyártással is bővült a kínálatunk.  

A 2017. november 2-i átvételt követően megkezdődött vállalatunk és a Readymix Kft. munka -
társainak együttműködése, amelynek eredményeként 2018 tavaszától közösen szolgáljuk ki 
a budapesti transzportbeton piacot. Ugyancsak jelentős mérföldkő volt, amikor 2018 júliusában-
augusztusában egységesítettük az akkor jogilag még két különálló vállalatnál használatban lévő
szoftvereket és hardver eszközöket.

Az akvizíciót intenzív munka előzte meg: a beolvadás előkészítésén, a Readymix csoport
könyvelési és elszámolási feladatainak átvételén, valamint a közös munka kereteinek meg -
határozásán is együtt dolgoztak a DDC-s és a Readymixes munkatársak.

6.



Fenntarthatóság mindenekelőtt

Vállalatunk a fenntartható fejlődés elvével összhangban működik, amelyet a százéves cement-
gyártási hagyományunk és a nemzetközi hátterünk is erősít. A fenntarthatóság, mint cégfilozófia
áthatja tevékenységünket: korszerű, környezettudatos műszaki eljárásokat alkalmazunk, „jó
gazda” módjára kezeljük a természeti erőforrásokat és folyamatosan fejlesztjük gyártási tech-
nológiánkat.

Fenntarthatósági stratégiánk legfontosabb témaköreit és fő elveit anyavállalatunk irányelvei, 
a „HeidelbergCement Fenntarthatósági Törekvések 2030” határozzák meg. A Fenntarthatósági
Törekvésekkel a HeidelbergCement célja egy fenntarthatóbb jövő kialakítása. 

Vezető gazdasági erő és innováció
Biztosítani fogjuk a fenntartható jövedelmezőséget a termékek és
szolgáltatások folyamatos fejlesztése által, valamint minden erő -
forrást a lehető leghatékonyabban használunk.

Kiválóság a munkahelyi egészség és biztonság területén
Elkötelezettek vagyunk a dolgozóink és partnereink egészségi és
munkabiztonsági körülményeinek folyamatos fejlesztése mellett.
Célunk a folyamatos balesetmentes munkavégzés!

Az ökológiai lábnyomunk csökkentése
Elhivatottak vagyunk a globális felelősség ránk eső részének telje -
sítésében. Célunk a globális átlaghőmérséklet emelkedését 2 Celsius
fok alatt tartani, valamint folyamatosan csökkenteni fogjuk 
a levegőre, vízre és földre gyakorolt hatásunkat.

A körkörös gazdaság ösztönzése
A természetes nyersanyagok helyett az alternatív energiaforrások
használatának fokozatos növelésével megőrizzük természeti tarta -
lé kainkat.

Jó szomszédnak lenni
Elkötelezettek vagyunk a minket körülvevő közösségek szociális és
gazdasági fejlődésének támogatása iránt. A teljes munkaidőben
foglalkoztatottak számára évente egy órás önkéntes közösségi
munkát kínálunk.

A megfelelés biztosítása és az átláthatóság 
létrehozása
Ragaszkodunk a nemzetközi emberi jogokhoz, a korrupció elleni
fellépéshez és a munkahelyi alapelvekhez. Proaktívan, nyíltan és
őszintén működünk együtt partnereinkkel.

7.



Országszerte találkozhatunk a DDC-vel

Uszodával bővült a főváros II. kerülete
2018 nyarán kezdődött Budapest II. kerületében a Máriaremetei Gyarmati Dezső Uszoda építése,
amelyre a pesthidegkúti lakosok régóta vártak. Az épületben verseny- és tanmedence egyaránt
megtalálható, valamint fitneszterem és büfé is várja a pihenni vágyókat. A projekt betonigényét
a Basa, a Hajóállomás és a Bojtár utcai Betonüzemeink biztosították.

Papírtermék gyártó üzem DDC-s betonból
A 15 milliárd forintos dunaföldvári üzem a Vajda Real Estate Kft. megbízásából épült. A higiéniai
papírtermékeket gyártó cég az új üzemben környezettudatos technológiai újításokat is alkalmaz,
valamint az új egység létrehozásával a régió egyik kiemelkedő munkáltatójává vált. A projekthez
a Dunaújvárosi Betonüzemből szerkezeti, ipari és CP-s útbetonokat biztosítottunk, összesen 11.000 m3

mennyiségben.

A DDC-s termékek bebizonyították sokszínűségüket, számtalan kis- és nagyberuházásnál alkalmazták cement- és betontermékeink valamelyikét. A különböző beton-
változatokat modern, a kor kihívásainak teljes mértékben megfelelő betonüzemekben állítjuk elő, hogy az igényeknek és a körülményeknek leginkább megfeleljenek. 
A kiválóságnak köszönhetően az elmúlt évben uszoda, papírgyár és egy forgalmas autóút bővítéséhez is biztosítottunk beton- és cementtermékeket.
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Váci betonból készült az M2-es autóút
2019 második felére 5 új és 14 felújított híddal, valamint leállósávokkal bővül az M2-es autóút
Budapest és Vác déli csomópontja közötti szakasza. A bővítés eredményeképpen tehermentesül-
nek az átmenő forgalom alól a főút mentén található települések (Dunakeszi, Göd, Sződ, Sződliget,
Fót, Csörög és Vác), valamint várhatóan javulni fog a forgalombiztonság és csökkeni fog a bale-
setek száma. Az eddig elvégzett munkálatokhoz 5.000 m3 transzport betont biztosítottunk 
a kivitelező részére.
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Ismerje meg további referencia projektjeinket honlapunkon: 
www.duna-drava.hu/referencia 



Dolgozói elégedettség kategóriában nyertünk díjat

A díjat Sulyok Ágnes, a verseny szakmai partnere, a Process Solution Kft. senior könyvelője adta át Szilágyi
Zsolt (jobbra) gyárigazgatónak, valamint Guth Zoltán (balra) kommunikációs vezetőnek.

2018-ban negyedik alkalommal hirdette meg a GyártásTrend Magazin és a PPH Media az Év
Gyára versenyt, amelyre minden hazai gyártóüzemmel rendelkező cég pályázhatott. A versenyt
azzal a céllal hirdették meg, hogy egy összetett szempontrendszer alapján megtalálják az év
gyártó vállalatát, és a meghirdetett kategóriák győzteseit. 2018-ban összesen 63 pályázó regiszt -
rált a verseny 9 különböző kategóriájában. A pályázók hosszú versenyidőszakot tudhatnak maguk
mögött. A verseny első részében, 2018. november végéig számadatokra épülő pályázati adat-
lapokat nyújtottak be a megpályázott kategóriákban. A szakmai zsűri a végső döntést 2019
májusában, egy belső audittal egybekötött helyszínbejárást követően hozta meg, amely alapján
felállították a végső sorrendet. A DDC több kategóriában is indult, hogy megmutassa a szakmai
zsűrinek az elhivatottságát, a folyamatos fejlődésre vonatkozó erőfeszítéseit, a modernizált
területeket, valamint a dolgozók, illetve partnerek és vevők iránti elkötelezettségét. Meghatározó
elismerés és kiemelkedő siker számunkra, hogy a dolgozói elégedettség kategóriában az első
helyezettnek járó díjjal térhettünk haza a 2019. május elején megrendezett ünnepélyes átadóról. 
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Együttműködés a siker kulcsa

Józsi Ferenc 
– Targoncakezelő, Beremend

1983 tavaszán kezdtem el dolgozni a DDC Beremendi Gyárá-
nak csomagolóüzemében, ahol a mai napig tevékenykedem.
Az elmúlt évek alatt a részleg minden munkafolyamatában
részt vettem, a targoncázástól kezdve a cementtermékek ki-
adásáig. Számomra az igazi elismerés az, hogy hosszú évek
óta a vállalat megbecsült dolgozója vagyok. 

„Itt a régi dolgozóknak már a szívéhez nőtt a gyár.” 

A felmerülő kihívásokat a kollégákkal maximális együtt -
működésben kezeljük, elég egy pillantást vetnünk egymásra,
és már tudjuk a feladatunkat. A vezetőség kiemelt figyelmet
fordít a dolgozók véleményére és a fejlődésére. Az új tech-no -
lógiák bevezetésekor továbbképzéseken veszünk részt ame-
lyek segítségével elsajátíthatjuk a berendezések kezelését.

Terbe Dezső 
– Gondnoksági ügyintéző, Beremend

1973-ban kezdtem a szakmunkás képzőt, amelynek az el -
méleti oktatása Siklóson, a gyakorlati képzése pedig az akko-
riban még BCM-ként nevezett cementgyárnál volt.  Az iskola
után villanyszerelőként kezdtem el dolgozni a Beremendi Gyár-
ban, ahol az évek alatt a villamosüzem után a személyzeti 
osz tályon, az anyagosztályon és a központi beszerzésen is dol-
goztam. Jelenleg a gondnokságon végzem a feladataimat,
amelyet a változatosság jellemez, hiszen több, egymással
párhuzamosan zajló folyamatért felelek, amelyek elvégzése
nagy odafigyelést igényel.

„Tanulmányaim után rögtön a Beremendi Cement-
gyárban helyezkedtem el. Ennek már több mint 45   
éve."

Spitzer Sarolta  
– Vevőfogadó-szállítólevél kiadó, Vác

2014-ben csatlakoztam a Duna-Dráva Cement Kft.-hez. 
A hétköznapok során vevőfogadó-szállítólevél kiadóként dol-
gozom a váci szállítási csoportnál. Feladataim közé a rende-
lésteljesítéshez tartozó adminisztratív feladatok ellátása
tartozik és a mérlegelések kezelése, valamint az ügyfelek
igény szerinti felvilágosítása. 

„A munkámban azt szeretem, hogy változa-
tos és pörgős, nem a hagyományos értelem-
ben megszokott irodai munka.” 

Emellett minden nap új kihívást tartogat számunkra. Naponta
akár 150-200 gépkocsivezetővel is találkozunk, akik közül
sokan magyar helyett lengyelül, szlovákul vagy szlovénül
beszélnek, így az idegen nyelv használata is rendkívül fontos.
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Az informatikustól
a malomkezelőig. 
Változatos munkavégzés a DDC-nél

Országszerte több mint 650 alkalmazottat foglalkoztatunk, akik változatos munkakörben dolgoz -
nak a mindennapok során. Vállalatunknál mindenki munkája fontos, munkavállalóink kimagasló
szakértelme hozzájárul az európai színvonalú működésünkhöz és a kimagasló minőségű beton-
és cementtermékeink létrejöttéhez. Pillantson be most néhány területre!

Informatikai rendszerünk működtetői
Vállalatunk informatikai eszközeinek kifogásolhatatlan működése és karbantartása IT infrastruk-
túra üzemeltető munkatársainknak köszönhető. Hozzáértő munkájukkal biztosítják kollégáink
számára a zavartalan munkavégzést, az esetleges hibák mielőbbi elhárítását és a rendszereink
folyamatos fejlesztését. „Az izgalmas része a munkakörömnek, hogy minden nap más és
más megoldandó feladatok várnak rám, így sohasem unatkozom.” – mondta Vass Csaba
az IT részlegről.

Akik nélkül nem dobban a cementgyár szíve
Cementgyáraink fontos mozgatórugói a kemencék, itt állítjuk elő a cement fő alkotóelemét 
a klinkert. A klinkerüzem technológiai berendezéseinek kiváló működéséért malomkezelő és
klinker égető kollégáink felelnek. Ők felelnek az üzem technológiai területeinek és berendezé-
seinek kezeléséért, valamint felügyeletéért. Mindennapos jelenlétükkel jelentősen hozzájárulnak
ahhoz, hogy kiváló minőségű cementtermékeket gyárthassunk.

Tevékenyen a gyártásközi laborban
A kiváló minőségű DDC-s cementtermékekért anyagvizsgáló munkatársaink felelnek. A gyár tás -
közi laboratóriumokban szüntelenül felügyelik a termelési folyamatokat, hogy továbra is jelen
lehessünk professzionális termékeinkkel az építőanyag piacon. „A munkavégzés legjobb része 
a folyamatos változatosság, így jó kedvvel jön be az ember dolgozni. A gyáron belül szinte minden
nap van valami új, amit meg lehet tanulni, bővíteni az ismereteket.” – mondta Császár Csaba
anyagvizsgáló kollégánk.
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Látogasson el honlapunkra, és ismerjen meg további 
munkaköröket is: www.duna-drava.hu/munkakorok



A sikeres szakmai életút
nálunk kezdődik
Tapasztalatszerzés, siker és karrierépítés. Ez várja azokat a frissen végzett szak -
embereket és diplomásokat, akik vállalatunkhoz jelentkeznek. Garantáljuk a
megfelelő alapokat a sikeres szakmai életút kiépítéséhez.

Célunk a tehetséges, szorgalmas és céltudatos fiatalok felfedezése és megszólítása, hogy segítő
kezet nyújthassunk céljaik eléréséhez. A vállalatunkhoz csatlakozó fiatalok első kézből megta-
pasztalhatják, milyen egy csúcstechnológiával működő cementgyárban dolgozni.

Számtalan lehetőséggel várjuk a pályakezdő fiatalokat
Szakdolgozat és diplomamunka elkészítésére is lehetőséget nyújtunk, amelyben szakképzett
munkatársaink segítenek. Szakmai gyakorlatra várjuk azokat, akik elméleti tudásukat a gyakor -
latban is hasznosítani szeretnék. A frissdiplomások számára pedig egy 1 éves gyakornoki prog -
rammal kedvezünk, hogy az eddigi tudásukat bővíthessék.

Karrierépítés külföldön
Fontosnak tartjuk, hogy munkavállalóink számára megteremtsük a fejlődésre való lehetőséget,
azt, hogy megvalósíthassák céljaikat. Dolgozóink közül többen is részt vettek - a fiatal mérnök-
jelöltek számára létrehozott - nemzetközi gyakornoki programban (JET), amely rendkívüli
lehetőséget jelent a szakmai fejlődésre.  A programba nem egyszerű bejutni, kemény munkára 
és elhivatottságra van szükség, amellyel dolgozóink egytől egyik rendelkeznek.

Részletek elérhetőek a vállalati honlap Karrier menüpontjában:
www.duna-drava.hu/epitsd-velunk-karriered

Ismerje meg a gyakornoki programunkban részt vevő dolgozóink
véleményét: www.duna-drava.hu/gyakornok-program-interju 
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Játékos április a szabadban!

A hagyományokhoz híven idén is megrendeztük középiskolás diákok számára
két fordulós környezetvédelmi vetélkedőnket, ezúttal ismét a Váci Cement -
gyárban. 

A fenntarthatósági törekvéseinken keresztül évek óta aktívan teszünk a környezetünk
védelméért, természeti kincseink megőrzéséért. Éppen ezért több kezdeményezést is útjára
indítottunk az elmúlt évek, évtizedek során: a Zöld Megoldás-pályázatot, a DDC a Tehetségekért
ösztöndíjprogramot vagy a Zöld Alternatíva Vetélkedő és Nyílt Napot. 2019-ben pedig tovább
bővítettük az aktivitások körét.

A vetélkedő első fordulóját április elején tartottuk, amely az új kezdeményezésünkre, a DDC
Zöld Város Programra épült. A regisztrált csapatok a cementgyárral és környezetvédelemmel
kapcsolatos kérdőívet töltöttek ki, majd a váci KRESZ-park területén növényeket, fákat ültettek
és „Land art”-ot készítettek. Az esemény sztárvendége Puskás Peti volt, aki lelkesen támogatta
a vetélkedő versenyzőit. Az április végi döntőbe jutó 6 legjobb csapat az ügyességi feladatok
mellett környezettudatos cementgyártással, valamint alternatív tüzelőanyagok használatával
kapcsolatos feladványokat oldott meg. A csapatok kreativitásukat is megmutathatták 
a cementes zsákokból készített ruhák és a DDC-s cementből előállított beton ékszerek divat -
bemutatóján, illetve a zenés feladatokon keresztül. Munkájuk elismeréseként értékes 
nyereményeket vihettek haza. 

(Sz)építsük együtt környezetünket! 
Mindig is fontosnak tartottuk, hogy a régió természeti erőforrásait óvjuk, és azokat okosan
hasznosítsuk, valamint támogassuk a környezetünkben élő helyi közösségeket. Ezekre az
elvekre alapozva hoztuk létre a DDC Zöld Város Programot. Az első, kétnapos DDC Zöld Város
Programon Vácon növénytelepítési, területrendezési és szépítési feladatok várták a vetélkedőre
regisztrált csapatokat, az önkéntesen résztvevő váci diákokat és dolgozóinkat a KRESZ-park
és vízfogó területén.

Fontos számunkra, hogy a kétnapos (április 5-6.) önkéntes program során elültetett fák és
növények az idő előrehaladtával is gondozva legyenek, ebben megbízott szakemberek és
munkavállalóink segítenek, akik folyamatosan öntözik és gyomtalanítják a területet.
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Kíváncsi 
a társadalmi felelősségvállalási programokra? Látogasson el a honla-
punkra! www.duna-drava.hu/tarsadalmi-felelossegvallalas



Töretlen a zöld fejlesztések népszerűsége

A lakosságot egyre érzékenyebben érinti a környezet védelme, egy fenntarthatóbb
élet kialakítása. Mindezt mi sem bizonyítja jobban, mint a 2018-as Zöld Megoldás-
pályázatunkra beérkező 32 pályamunka.

A pályázat 2011-ben azzal a céllal indult, hogy forrást teremtsen környezettudatos fejlesztések
támogatására a Beremendi és a Váci Cementgyár környezetében.

A 2018/2019-es Zöld Megoldás-pályázat keretében összesen 7,5 millió forintot biztosítunk a
legszínvonalasabb környezettudatosságot elősegítő projektek megvalósításához. A pályázatok –
a korábbi évekhez hasonlóan – a Beremendi és a Váci Cementgyár vonzáskörzetéből érkeztek,
kiegészülve Pécs környéki projektmunkákkal. A cementgyárak vonzáskörzetéből beérkező pá-
lyázatokat 3-3 millió forinttal támogatjuk, míg a pécsi és környékbeli pályázók összesen 1,5 millió
forintos forrásból gazdálkodhatnak a megvalósítás során. 
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Szimbiózisban a helyi közösségekkel

Mindig is fontos volt számunkra, hogy „jó gazda” módjára kezeljük a régió
természeti erőforrásait és támogassuk a környezetünkben élő helyi közös -
ségeket. 

Társadalmi felelősségvállalási programunk három meghatározó pillérre
épül: a „DDC a Tehetségekért” ösztöndíjprogramra, a Zöld Alternatíva Vetél -
kedő és Nyílt Napra és a Zöld Megoldás-pályázatra.

A fenti elvekre alapozva több helyi szereplővel is partneri kapcsolatot alakí-
tottunk ki az elmúlt évek, évtizedek során mindkét cementgyárunk
környezetében. A baranyai régióban többek között a Siklósi Vár fő támo-
gatói, míg az Ördögkatlan Fesztivál támogatói vagyunk, valamint évek óta
segítjük a Beremendi Kovácsműhelyt és a régió meghatározó sport -
eseményét, a Palkonyai Dűlőfutást. Vácott is számos együttműködést
valósítunk meg, támogatjuk a Dunakanyar Színházat, valamint egy helyi,
fiatal lányokból álló tánccsoportot is segítettünk az elmúlt évben. 

Örömmel állunk minden olyan kezdeményezés mellé, amellyel a környe -
ze tünkben élők számára értéket teremthetünk.



Szabadtéri Ökoterem
A váci Árpád Alapítvány által megálmodott Szabadtéri Ökoterem lehetőséget nyújt az Árpád Fe-
jedelem Általános Iskola tanulóinak a szabadban történő tanulásra, ezáltal a természeti jelenségek
testközelből történő megfigyelésére. A szabadban eltöltött tanórák maradandó 
élményekkel gazdagítják majd az iskolások mindennapjait.

Szokolya Zöld Szíve
A Szokolyai Cseh Péter Általános Iskola és Szokolya Község Önkormányzata egy ökológiai szem-
léletű, madárbarát tan- és élménykertet hoztak lére. A Szokolya Zöld Szíve projekt keretein belül
megálmodott iskolakert időszakosan megnyitja a kapuit az érdeklődők előtt, bemutatókertként 
és szabadtéri olvasóteremként is funkcionál majd a létrehozását követően.
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„Az én házam! – Az én váram!”
A drávaszabolcsi Dráva Kincse Óvoda és Konyha másodszor nyert támogatást a környezetbarát
ötletei megvalósítására. „Az én házam! – Az én váram!” projekttel megálmodtak egy úgynevezett
aktívházat, amely remekül kapcsolódik az eddigi környezettudatos működésükhöz. A fejlesztés
szorosan kapcsolódik a 2017-ben megépített kölyÖKOpark elemeihez.

Tan-liget
A Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola, Kanizsai Dorottya
Általános Iskolája Tan-liget elnevezésű pályázatával egy olyan közösségi tér létrehozását célozta
meg, amely a terület hatékony hasznosítása mellett az infrastruktúra környezettudatos működését
is szolgálja. A közösségi tér mellett fontos szerepet kap a megálmodott nyitott tanterem, amelyet
újrahasznosított műanyagokból készült padokkal gazdagítottak.

Rózsakert
Az óvodák és iskolák mellett olyan közhasznú szervezetek is pályáztak, mint például a Siklósi
Vár, amely Rózsakert fantázianevű pályázatával került a nyertesek közé. A projekt célja a korábban
felújított Siklósi Vár Rosariumának fejlesztése, amely többek között teret biztosít majd az iskolások
és óvodások környezeti neveléséhez is.

Mesekert
Pécsett „A Bártfa utcai tagóvoda gyermekeiért” Alapítvány Mesekert elnevezésű projektjével az
óvoda udvarának széleskörű átalakítását valósítják meg 2019-ben úgy, hogy egy fenntartható,
környezetbarát környezetet teremthessenek a gyermekek számára.

„Élő, Élhető udvar” 
A pécsi Meszesért Alapítvány pályázatával olyan zöld terület kialakítását tervezi, amely egészséges
környezetet biztosít az egész iskolai közösség számára, és lehetőséget biztosít a temészeti értékek
megtapasztalására.
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A tehetség mindig megmutatkozik

A tehetség kiemelkedik környezetéből, utat tör magának, és a legkülönbözőbb
formákban nyilvánul meg. A tehetséggondozás egyik legfontosabb helyszíne
az iskola, a „DDC a Tehetségekért” ösztöndíj pedig ösztönzi a tanulókat
képességeik továbbfejlesztésére és kitűzött céljaik megvalósítására. 

A 2018/2019-es tanévre a „DDC a Tehetségekért” ösztöndíjprogram kuratóriuma Vácott 41,
Beremenden pedig 50 ösztöndíjat osztott ki azoknak a diákoknak, akik kiemelkedően teljesítenek
a zene, a sport vagy éppen a művészetek területén.

Az ösztöndíj tíz hónapon keresztül tartó folyamatos anyagi elismerést jelent, az általános
iskolások havonta 8 000 forintot, míg a középiskolások 10 000 forintot kapnak tehetségük
kibontakoztatásához. Az ösztöndíj korábbi nyertesei közül többen - folyamatos, elkötelezett
munkájuk elismeréseként - újra elnyerték a támogatást.

A Duna-Dráva Cement Kft. Ifjúsági és Innovációs Alapítvány munkájának fontosságát bi-
zonyítják a folyamatos visszajelzések a támogatott diákok eredményeiről, illetve a választott
pályájukon elért előrelépésükről. A „Duna-Dráva a Tehetségekért” ösztöndíjprogram keretében
Vácon a 2005/2006-os, Beremenden pedig a 2010/2011-es tanévtől kezdődően vállalatunk
eddig összesen 71 millió forinttal támogatott közel ezer tehetséges tanulót.
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Tudjon meg többet az ösztöndíjprogramról, keresse fel honlapunkat!
www.duna-drava.hu/tehetseg-osztondij  



Újra összegyűlt a DDC-s csapat

Munkatársaink egész éves kitartó munkáját igyekszünk évről évre meghálálni.
Az éves juttatások és kedvezmények mellett színes családi programokkal ked-
vezünk dolgozóink és családtagjaik számára. A közösségi programok közül
kiemelkedik a Palkonyai Dűlőfutás, amelyen évről évre szép számmal indulnak
munkatársaink, hogy megméretessék magukat. 

A tanyavilág idén is népszerű volt
A hagyományokhoz híven 2019-ben is megrendeztük a családi nappá bővített sportnapunkat.
Ismét a lajosmizsei Új Tanyacsárdában tartottuk az eseményt, amelyre több százan látogattak el. 
Az időjárás is kedvezőnek bizonyult a szabadtéri programokhoz. A meleg időben a résztvevők
kedvükre válogathattak a programok közül. A szabadtéri lovasbemutató mellett ügyességi és
sportverseny, valamint vezetéstechnikai feladatok várták az érdeklődőket. A legkisebbek is
megtalálták a kedvükre való szórakozási lehetőségeket: arcfestés, légvár és állatsimogatás
közül válogathattak. Természetesen a finom falatok sem maradhattak el, mindenki kedvére
válogathatott. 

Idén is futottunk Palkonyán 
2019-ben ismét megrendezték a Palkonyai Dűlőfutást, idén ötödik alkalommal, amelyet 
vállalatunk 3 éve támogat. A maratoni megmérettetéshez immáron negyedik alkalommal csat-
lakoztunk. A futók megküzdöttek a távval és az időjárással egyaránt, de a Villányi Borvidékre
nyíló festői látvány kárpótolta őket a nehézségekért. 

Idén közel 30 vállalkozó szellemű DDC-s futó indult a versenyen. Kollégáink közül Lorge  Henri -
etta, Zoller Gábor és Gál Attila ért el kiemelkedő eredményeket. 

A palkonyai futóverseny mellett kollégáink a Fut a Vác futóversenyen is bizonyították a ráter-
mettségüket. 
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Eseménydús hónapok a DDC életében

Munkavállalóink elégedettsége számunkra az első!
Tevékenységünk megköveteli a kiváló szaktudást, a folyamatos odafigyelést, így igazán büszkék
vagyunk dolgozóinkra, akik nap, mint nap a legjobb tudásuk szerint végzik feladataikat. A min-
dennapos munka és elkötelezettség elismeréséül 2018-ban létrehoztuk a DDC Ked-
vezménykártya Programot, amely országszerte számos szabadidős szolgáltató partnernél nyújt
kedvezményes felhasználási lehetőséget a dolgozók és családtagiak számára. Partnereink között
megtalálható állatkert, gyógy-és strandfürdő, élménybirtok, vár és kastély, a legkisebbeket pedig
élményekkel teli szórakoztatóközpont várja.

Együttműködés a siker kulcsa
2018-ban több sikeres együttműködés részesei voltunk. Augusztusban csatlakoztunk 
a Magyar Termék Nonprofit Kft. által megszervezett Merre húz a SZÍVed? promócióhoz. 
Az év második felében pedig Boldog Anita betondizájnerrel fogtunk össze és bemutattuk,
hogy a védjegyes cementtermékeinkből rendkívül egyedi, különleges karácsonyi és egyéb
deko rációs elemek készíthetőek.
A videók megtekinthetőek „A magyar a nyerő” Facebook oldalon.

Új gyárigazgató a Váci Gyár élén
2019. január 1-től átalakítottuk a Váci Gyár vezetői szervezetét,
amely az eddig megszokott szakértelemmel és kiválósággal
folytatja működését. A Váci Gyár komplex vezetését az év elejétől
Szilágyi Zsolt gyárigazgató végzi.

21.

Szilágyi Zsolt 1999-ben csatlakozott a Beremendi Gyárhoz. 
„Kezdetben gyakornokként dolgoztam, amely remek lehetőséget biztosított arra, hogy több területtel is
megismerkedjek a gyáron belül.” – mondta Szilágyi Zsolt. Immár egy évtizede, 2009-ben kezdte a munkáját
a Váci Cementgyárban, ahol több fontos projektben is részt vett.  A legjelentősebb a 2016-os modernizációs
beruházás volt, amikor a váci üzemben működő kemencék korszerűsítési projektjét vezette, amelyet
2018-ban sikerrel zártunk. 2019-től kezdve a Váci Gyár gyárigazgatójaként folytatja szakértő munkáját.



Anyavállalatunk a szén-dioxid csökkentés élén

Rovarzümmögéstől hangosak a bányák

A HeidelbergCement Group CO2 csökkentésre irányuló célkitűzései sikeresen megfeleltek a
Science Based Targets initiative (SBTi) elnevezésű környezetvédelmi kezdeményezés köve-
telményeinek. Ez azt jelenti, hogy anyavállalatunk a cement szektor első szereplője, amelyik
megfelel a kezdeményezés által felállított kritériumoknak, és egy a körülbelül 200 vállalat
közül világszerte, aki megszerezte ezt a tanúsítványt. A HeidelbergCement CO2-csökkentési
stratégiájába tartozik az energiahatékonyság javítása és az alternatív tüzelőanyag-, valamint
nyersanyaghasználat arányának folyamatos növelése. Céljuk az, hogy legkésőbb 2050-re
létrehozzák a szén-dioxid mentes cementet. Az elkövetkező években jelentős fejlődést szeret -
nének elérni ezen a téren, és az SBTi tanúsítványa egyértelmű jele a komoly elkötelezett -
ségüknek. Anyavállaltunk további célkitűzése, hogy 15 százalékkal csökkentse a közvetlen
üvegházhatású gázok kibocsátását minden tonna cement jellegű anyag után 2030-ig. 

A HeidelbergCement legújabb projektjével ideális körülményeket teremt számos felbecsülhetetlen
rovarfaj gyarapodásához. A beporzók – a méhek, darazsak és bogarak, valamint néhány madár
és kisebb emlős – eltűnése az emberek szemében egyre növekvő jelentőséggel bír, hiszen a ter-
mények előállításának mennyisége 75 százalékban a beporzó állatoktól függ. A bányák területe
megfelelő körülményeket teremt az őshonos, pollenben és nektárban gazdag növényeknek,
melyek ideális táplálékforrást jelentenek a beporzók számára. Anyavállalatunk a beporzók hanyat -
lásának megállítása érdekében számos beruházást kezdett a bányáiban. Ezek a tevékenységek
a beporzók számának növekedését eredményezték 11 olyan országban, ahol a HeidelbergCement
jelen van. Legalább 669 különböző beporzó fajt rögzítettek eddig anyavállalatunk bányáiban.
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Látogasson el honlapunkra a fejlesztés részleteiért:
www.duna-drava.hu/rovarzummogestol-hangosak-a-banyak 



2019-ben a beton a trendi!

A beton többet jelent egyszerű tartószerkezetnél és alapozáshoz használt
anyagnál, hiszen sokoldalú felhasználási lehetőséget rejt magában. A tervezők
körében is egyre népszerűbb anyagot kül- és beltéren egyaránt alkalmazhatjuk,
hiszen az ipari környezet ihlette beton-felületek trendje 2019-ben tovább foly-
tatódik. 

Az ország meghatározó építőanyag-gyártójaként folyamatosan fejlesztjük termékeinket. Beton -
üzletágunk széles termékpalettát kínál az elvárható legmagasabb színvonalon, az ország
bármely pontján. A különböző betontípusokat modern, a kor kihívásainak teljes mértékben
megfelelő betonüzemekben állítjuk elő, hogy az igényeknek és a körülményeknek 
leginkább megfeleljenek.

Kívül belül beton
Az új otthon megtervezése - legyen szó kül- vagy beltérről – tele van kihívásokkal és izgal-
makkal. Az elmúlt néhány évben egyre nagyobb teret kapott az otthoni trendekben a beton,
amelyet immáron nem csak az udvarokon használhatunk, hanem belső tereket is burkolhatunk
vele. Beton felhasználásával egyedivé és otthonossá varázsolhatunk egy teret, padlóburkolat -
ként, konyhapultként, de bútorként is megállja a helyét.  A modern, minimalista stílus kedve -
lőinek telitalálat a beton burkolat, amely remekül kombinálható például fekete konyhabútorokkal. 

A szürke az új trend
A szürke szín inspirálja az alkotó szellemű embereket, melyet mi sem bizonyít jobban, mint 
a beton nyújtotta sokoldalúság. A szürke különböző árnyalatai megfelelőek ahhoz, hogy termé -
sze tes fényhatások jöjjenek létre a belső terekben, akár konyhai felületekről, akár a hálószo ba
padlójáról van szó. A szürke mellett azonban másik színben is gondolkodhatunk a beton
színezhetőségének, festhetőségének köszönhetően. A sokak által ridegnek tartott felület meg-
jelenését különböző fa és textilanyagokkal tehetjük barátságosabbá, amely a beltéri felületek
esetében nagy előnyt jelent. 

Kreatívan betonból
A padló- és falburkolatok mellett berendezési tárgyak és dekorációs elemek is készülhetnek
betonból. A környezetbarát burkolóanyag rendkívül tartós és időtálló, valamint jó nedvesség-
és hőszigetelő is, így szinte bármi elkészíthető az alapanyag felhasználásával. A betonból
készült tárgyak életre szólóak, nincs szükség cserére, karbantartásra évek, de akár évtizedek
után sem.
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