
110 éves a beremendi cementgyártás  •  Egy lépéssel közelebb a 
körkörös gazdasághoz  •  Közel 50 zöld kezdeményezés egy évtized 
alatt  •  400 résztvevője volt a Zöld Alternatíva Vetélkedőnek  •  Több mint 
ezer diákot támogattunk ösztöndíjprogramunkkal
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Tartalom 
A 2019-es esztendő az építőipar számára a megelőző évek dinamiká-

jának folytatását hozta. 2020-at az év elején még hasonlóan kedve-

zőnek jósolták, ám a koronavírus okozta járványhelyzet az építőipart 

is komoly kihívások elé állította. E kihívásokhoz mind egészségügyi, 

mind pedig gazdasági szempontból a tőlünk elvárható legmagasabb 

színvonalon alkalmazkodtunk és alkalmazkodunk a mai napig. Szá-

munkra az első és legfontosabb munkatársaink, és családtagjaik 

egészségének védelme. 

A jövő ugyan bizonytalan, mi azonban bizakodóan tekintünk előre. 

Az építőiparnak és benne az építőanyag-iparnak nagyon fontos szerepe 

van a válság gazdasági következményeinek enyhítésében, majd a ké-

sőbbi fellendülésben. Ezekben a nehéz időkben is szükség van és lesz 

építőipari alapanyagokra.

Az elmúlt két év meghatározónak bizonyult Vállalatunk életében, ugyan-

is sikeresen megvalósult a Váci Cementgyárunk két ütemben zajló,  

9 milliárd forintos környezetvédelmi beruházása. A modernizációnak 

köszönhetően a már eddig is alacsony szintű porkibocsátásunkat 

tovább minimalizáltuk. Mindemellett folyamatosan arra törekszünk, 

hogy csökkentsük cementgyáraink és betonüzemeink szén-dioxid ki-

bocsátását, csökkentve ezáltal a környezetre gyakorolt hatásukat.

A váci egységünk mellett a Beremendi Cementgyár is meghatározó  

jubileumhoz érkezett. 2020-ban ünnepeljük a baranyai régióban a ce-

mentgyártás 110. évfordulóját.

Igyekszünk a munkavállalóink és az üzleti egységeink környezetében 

élők számára megteremteni a jobb élet- és munkakörülményeket. 

Ahogy az eddigi évek során, úgy a jövőben is hűek maradunk az álta-

lunk képviselt értékekhez.

Idén lesz 10 éve, hogy a Zöld Megoldás-pályázattal segítjük cement-

gyáraink környezetében a környezettudatos kezdeményezések meg-

valósítását, kifejezve ezzel a fenntarthatóság és a környezetvédelem 

iránti elkötelezettségünket. 2020-ban 5 zöld projekt létrejöttét támo-

gatjuk 3 régióban. A környezettudatosság elősegítése mellett a jövő 

generációjának támogatásában is kiemelt szerepet vállalunk. 

A „DDC a Tehetségekért” ösztöndíjprogramunkkal újabb 91 fiatal  

tehetségnek nyújtottunk anyagi támogatást.

Bízom benne, hogy kiadványunknak köszönhetően jobban megismeri  

a Duna-Dráva Cement Kft. küldetését, céljainkat, illetve dolgozóink  

mindennapjait.

A kiadvány olvasásához kellemes időtöltést kívánok!

2020. szeptember

Számunkra az első és 
legfontosabb munkatársaink, 
és családtagjaik egészségének 
védelme. 

Kedves Olvasó!

Szarkándi János
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Az I. világháború okozta nehézségek miatt a hercegi család meg- 

vált a gyártól, mely több tulajdonosváltást is megélt mire 1972-re 

felépült az új cementgyár.

Az elmúlt évtizedek alatt a Beremendi Cementgyár - a váci 

gyáregységünk mellett - Európa egyik legkorszerűbb cement-

gyárává vált. 

A Beremendi Gyár rendkívül érdekes földrajzi helyen, a Villányi 

borvidék és a Szársomlyó hegy mellett helyezkedik el. Itt található  

Magyarország legtisztább mészköve, és a részben fedőrétegként ren-

delkezésre álló agyag minősége is kedvező cement gyártására.

A Beremendi Gyárban kiemelkedő jelentősége van a környezet- 

kímélő és energiahatékony gazdálkodásnak: a fosszilis tüzelőanya-

gokat (szén, földgáz, petrolkoksz) kiváltó alternatív tüzelőanyagok 

használata került előtérbe, ami a mai napig jelentős környezeti árta-

lomtól tehermentesíti az országot. 

Fenntartható működésünkkel összhangban 2007 és 2009 között 

egy átfogó fejlesztést végeztünk a gyárban több mint 15 milliárd 

forint értékben. A modernizáció egyik legfontosabb eredménye 

a környezetkímélőbb technológia. A beruházással Európa egyik 

csúcstechnológiával működő cementgyára jött létre, hosszú távon 

biztosítva a beremendi cement meghatározó piaci szerepét, s ezál-

tal a térség gazdasági fejlődését.

A jubileumi év során vállalatunk különféle módokon emlékezik meg 

a jeles évfordulóról, a Beremendi Cementgyár dolgozóiról, munká-

jukról és az eltelt évtizedek történetéről.

A 110 éves jubileumról érdekességeket 

honlapunkon olvashat: 

www.duna-drava.hu/beremend-110

Több mint 

egy évszázada 

Baranyában: 

110 éves 

a beremendi 

cementgyártás

2020-ban újabb meghatározó mérföldkőhöz érke-

zett vállalatunk. Eltelt 110 év, amióta Schaumburg 

Lippe német herceg elhatározta, hogy cement-

gyárat létesít Baranyában, Beremenden.
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  technológiaII

Ipar 4.0 a cementiparban

Napjainkban a digitalizáció az, ami teljesen átalakítja  

a gyártó vállalatok működését az egyes iparágakban. 

Lassan, de biztosan eljutunk az ipar 4.0 térnyeréséhez a hazai 

piacon is. A mai modern gyártás során a rendelkezésre álló 

innovatív technológiákat használjuk a teljes folyamat során.  

A mészkő- és agyagkitermeléstől kezdve egészen addig, amíg 

a cementsilókból zsákokban, vagy ömlesztett formában piacra 

nem kerülnek a különböző cementtermékek.

Az elmúlt évek korszerűsítéseinek köszönhetően az automati-

záció teljesen átalakította mindkét cementgyárunk folyamatait. 

Számos tevékenység ma már gépek segítségével történik.

7DDC magazin6 DDC magazin

2016-ban egy komplex, közel 7 milliárd forintos modernizációs  

folyamatba kezdtünk a Váci Cementgyárban, amelynek eredmé-

nyeként a porkibocsátás már korábban is alacsony szintjét tovább 

minimalizáltuk, új kemence- és filter technológiát építettünk be, és 

elértük a tervezett 60 százalékos helyettesítő tüzelőanyag arányt is.

2019-ben, a modernizáció második szakaszában egy 2 milliárd 

forint összértékű beruházást indítottunk, amellyel egy 1000 m2  

alapterületű alternatív tüzelőanyag tároló csarnok és 4.0-ás ipari 

megoldásokat is alkalmazó automatikus feladó rendszer épült fel. 

A kiváló csapatmunka és koordináció lehetővé tette a beruházás 

ütemtervének a betartását. 

2020. február 21-én elindult a rendszer beüzemelése anyagfel-

adással, amelynek keretében kis lépésekkel fokozatosan növeltük 

a rendszer szállítási, adagolási teljesítményét. A magyar cement- 

ipar történetében először valósult meg egy emberi beavatkozástól 

mentesen, automatikusan működő helyettesítő tüzelőanyag táro-

ló és adagoló technológiai sor. (Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 

a beérkező anyagot a teherautó egy garatba önti, majd egy önmű-

ködő daru átrakja a tárolótérbe.) A beruházással vállalatunk egy  

lépéssel közelebb került a körkörös gazdaság megalapozásához.

A 2020 tavaszán átadott beruházás eredményeképpen a fosszilis 

tüzelőanyagok kiváltásával tovább csökken az egy tonna cement 

előállításakor keletkező szén-dioxid mennyisége.

Egy lépéssel közelebb a körkörös gazdasághoz

A cementipari nagyvállalatok  
közül Beremendet csak úgy emlegették, 
hogy „Bezzeg Beremend”, hiszen nagyon 
jól teljesített és teljesít a gyár. A több mint 
három évtized alatt - amelyet a vállalatnál 
töltöttem – megújult a cementgyártás tech-
nológiája. Lehetőséget teremtettünk és 
elvártuk kollégáinktól, hogy szakadatlanul 
képezzék magukat, megújuljanak.

A Váci és Beremendi Cementgyárat a fenntarthatóság elve mentén működtetjük. Tevékenységünk során 

természeti erőforrásainkat felelősen kezeljük, ezért alkalmazunk működésünk számos területén innovatív, 

környezettudatos műszaki eljárásokat, és fejlesztjük folyamatosan gyártási technológiánkat.

A környezetvédelmi beruházásról 

bővebben honlapunkon olvashat: 

www.duna-drava.hu/modernizacio

KATONA LAJOS 

a Beremendi Cementgyár gyárigazgatója 1997-től 2009-ig
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  Fenntartható gazdaság    Fenntartható gazdaság   

Fenntarthatósági jelentés 
egy fenntartható vállalatról

A fenntarthatóság, mint cégfilozófia áthatja tevékenységünket: korszerű, környezettudatos  

műszaki eljárásokat alkalmazunk, „jó gazda” módjára kezeljük a természeti erőforrásokat és 

folyamatosan fejlesztjük gyártási technológiánkat. 

Társadalmi felelősségvállalási programjainkkal is hozzájárulunk környezetünk fejlődéséhez.  

Közreműködünk iskolák, óvodák, és a hozzájuk tartozó közösségi terek környezettudatosabbá 

tételében, valamint a cementgyáraink közvetlen környezetét is igyekszünk fenntarthatóbbá, él-

hetőbbé tenni önkéntes programjainkon keresztül. 

A 2019-ben megjelent fenntarthatósági jelentésünkben bemutatjuk ezeken a területeken tett 

erőfeszítéseinket, a fenntartható működésre vonatkozó törekvéseinket és környezetvédelmi 

alapelveinket, illetve irányelveinket.

Emellett arról is szót ejtünk, miként teremtünk összhangot vállalatcsoportunk gazdasági  

működése és környezetünk között, miként ügyelünk erre munkánk során. Ismertetünk minden 

olyan területet és tevékenységet, ahol az elmúlt években változtatást vezettünk be egy élhetőbb 

jövőért és, hogy miként teremtjük meg partnereinkkel és vásárlóinkkal a kimagasló együttmű-

ködés feltételeit.

A baranyai és a váci régió számára is felelősséggel tartozunk. Éppen ezért fontos, hogy minden 

munkatársunk számára megteremtsük a családias légkört, a megbízható hátteret. Fenntartható-

sági jelentésünkből megismerhetik, hogy munkatársainkat a gyakornoki programtól akár a nyug-

díjig is elkísérjük, illetve a vállalatunkhoz jelentkező szakembereket és diplomásokat számtalan 

tapasztalatszerzési és karrierlehetőség várja, akár nemzetközi kitekintéssel is.

A magyarországi piac meghatározó gazdasági szereplőjeként folyamatos 

példamutatásra törekszünk a fenntarthatóság terén. A legmodernebb tech-

nológiák alkalmazásával állítjuk elő az utak, hidak és épületek kivitelezé-

séhez nélkülözhetetlen alapanyagokat, a cementet és a betont. A Váci és  

a Beremendi Cementgyár a fenntartható fejlődés elvével összhangban mű-

ködik, amelyet a 110 éves cementgyártási hagyományunk és nemzetközi 

hátterünk is erősít. 

Fenntarthatósági jelentésünk vállalatunk honlapján megtalálható: 

www.duna-drava.hu/fenntarthatosagi-jelentes
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  Referencia    Referencia  

Újabb referenciákkal bővültünk

Számos izgalmas projekthez biztosítottuk cement- és betontermékeinket: Budapesten éppen meg-

újul a Hungexpo, épül az OTP Bank új székháza, míg a Pécsi Állatkert egy új fókamedencével gazda-

godott, Vác városában pedig korszerűsítik a szennyvíztisztító telepet. 

Aktuális referenciamunkáink honlapunkon 

megtekinthetőek:

www.duna-drava.hu/referencia 

Tovább (sz)épül a Hungexpo

A Hungexpo, hazánk egyik legnagyobb kiállítás- és rendezvényhelyszíne 

revitalizációs program keretén belül újul meg 2021-re. 

A projekt 2019 októberében indult, és várhatóan 2021 szeptemberé-

ben fejeződik be. 

A munkálatok során felújítják és korszerűsítik a meglévő pavilonokat, 

valamint két új kiállítási csarnok, új fogadóépület és egy kongresszusi 

központ épül. A fejlesztést követően egy, a legmodernebb nemzetközi 

elvárásoknak is megfelelő létesítmény szolgál majd a kiállítások hely-

színéül. 

Vállalatunk a teljes szerkezetépítésért felel, ez majdnem 18.000 m3 

beton felhasználásával jár, amely C30/37-XC1-16-F3, C30/37-XC2-

XA2-32-F2, C30/37-XD1-XA2-XV2(H)-24-F3, valamint C30/37-XC2-

XF2-XA2-24-F3 kitéti osztálynak megfelelő betonból tevődik össze.

A szerkezetépítési munkálatok jelenleg is zajlanak.

Új medencével gazdagodott 
a Pécsi Állatkert

A Pécsi Állatkert új fókamedencéjéhez vállalatunk adományként  

biztosította a szükséges, több mint 41 m3 betont. A helyszínre történő 

szállítást és pumpálást leányvállalatunk, a Danubius Beton Dunántúl 

Kft. szintén adományként végezte. A támogatásnak köszönhetően az  

állatkert fókapárja (Donka és Bonifác) mostantól nagyobb területen tölt-

heti a mindennapjait.

A kiváló minőségű transzportbeton nagyban hozzájárult a repedés-

mentes kialakításhoz és a vízzáráshoz. A vastag műgyanta réteg pedig 

elfedi a betonfelületet. 

Az OTP Bank új központot létesít

Magyarország legnagyobb kereskedelmi bankja, az OTP Bank több ezer 

fő számára biztosít majd irodai munkahelyet és koncentrált egységet új 

épületével. 

A fővárosi Madarász Viktor utcai új székház kivitelezése 2019 áprili-

sában kezdődött, és idén májusban szerkezetkész állapotba került.  

A jövőben körülbelül 3000 fő befogadására alkalmas épület készültségi 

állapota jelenleg harminc százalékos. 

Vállalatunk 40.000 m3 betont biztosított az építési munkálatokhoz,  

a beruházáshoz C30/37-XC1-16-F4, valamint C30/37-XC3-16-F4  

típusú betontermékeket használtak. 

A projekt várhatóan 2021 novemberében fejeződik be. 

Korszerűsödik Vác 
szennyvíztisztító telepe

Vác szennyvíztisztító telepe a városon kívül még 16 település szenny-

vizét tisztítja, éppen ezért a jelenleg már túlterhelt telep, és az alkal-

mazott technológia is fejlesztésre szorult. 

A 2019 nyarán megkezdődött korszerűsítő munkálatokhoz vállalatunk 

5.000 m3 betont biztosított. 

A beruházás befejezése 2020 második felére várható.
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  Humánerőforrás     Humánerőforrás I

1986 óta dolgozom a Duna-Dráva Cement Kft.-nél. Kezdetben a mész-

üzemi vezérlőben, majd a laborban dolgoztam szilárdság vizsgálóként. 

Immáron két évtizede az értékesítésnél dolgozom, és ugyanennyi éve 

tevékenykedem területi képviselőként is. Utóbbi pozíciónál hozzám  

tartozik a Dél-Alföld, illetve Baranya megye. A vevőkkel való kapcsolat- 

tartáson túl új partnerek felkutatása, piaci információk szerzése a  

feladatom, valamint a zsákos cement árakkal kapcsolatos javaslattétel. 

Megtiszteltetés számomra, hogy az elmúlt három évtized alatt három-

szor kaptam vezérigazgatói dicséretet, illetve többször megválasztottak 

a kollégáim az „Év értékesítőjének”. A munkám során az egyik legna-

gyobb kihívás, hogy elfogadtassam magam a partnerekkel. Úgy kell 

elvégezni a feladatot, hogy a partner érezze, számíthat rám és megbíz-

hat bennem, ugyanakkor cégünk érdekeit maximálisan érvényesítem 

és a célkitűzéseket teljesítem.

Büszkék vagyunk a több évtizede itt dolgozó 
munkatársainkra - bemutatkozás

A mai munkaerőpiacra ritkán jellemző, hogy a munkavállalók évekig, akár évtizedekig elköteleződ-

nek egy munkáltató mellett. Ismerjék meg munkatársainkat, akik több évtizede kitartanak vállala-

tunk mellett, és szakértelmükkel, odaadásukkal hozzájárulnak működésünkhöz. Büszkék vagyunk 

arra, hogy ragaszkodnak a DDC-hez, az évek alatt jól összeszokott közösséghez.

Pályafutásomat 1984 őszén kezdtem a vállalatnál. Először a rendé-

szeten dolgoztam adminisztrátorként, majd az Igazgatási osztályra 

kerültem. 

Vezetőim támogatása mellett elvégeztem a személyügyi ügyintézői, 

bérszámfejtői, majd a TB ügyintézői tanfolyamokat, így 2007 óta 

bér és TB ügyintézőként végzem a munkámat. Az elmúlt évek során 

megismerhettem több társosztály feladatait is, azonban személyügyi, 

munkaügyi, majd bérszámfejtési és TB ügyintézői feladataim voltak 

és vannak jelenleg is. Megtiszteltetés volt számomra, hogy 2019-ben 

Vezérigazgatói Dicséretben részesültem.

Minden munkaterület egy kihívás a maga feladataival és újszerűsége-

ivel. A bérszámfejtés és TB ügyintézés azt gondolnánk, hogy sablon, 

ismétlődő munkafolyamat, pedig nem az. Minden hónapban adódik 

valami kihívás, újszerűség benne. Éppen ezért szeretem ennyire a 

munkámat!

Termanné Márton Magdolna
Bér és TB ügyintéző, Vác

Umheiser Vilmos
Területi képviselő, Beremend

Lehetőségek széles skálája áll a pályakezdők rendelkezésére; a diplo-

mamunka és a szakdolgozat elkészítése mellett szakmai gyakorlatra 

és gyakornoki munkavégzésre is lehetőséget biztosítunk a hozzánk  

jelentkező fiatalok számára. Utóbbi egy egy éves, pályakezdőknek 

szóló programot jelent, amely során betekintést nyerhetnek a csúcs-

Tudásban gazdag gyakornoki évek

Vállalatunk számára kiemelten fontos a fiatalok – legyen szó tanulóról, hallgatóról, vagy friss diplomásról – 

szakmai életútjának támogatása. Célunk, hogy megtaláljuk, és megszólítsuk azokat a tehetséges és céltudatos 

fiatalokat, akik később vállalatunknál kamatoztathatják tudásukat.

A teljes gyakornoki interjúk honlapunkon olvashatóak: 

www.duna-drava.hu/epitsd-velunk-karriered

Burik Milán – gyakornok a csomagolóüzemben

2019 nyarán a Sejcei Bányaüzemben töltöttem el a diploma megszerzéséhez szükséges 6 hetes  

szakmai gyakorlatomat. Kezdetben iskola mellett dolgoztam, majd a diplomám megszerzése után  

teljes állásban kerültem be a gyakornoki programba. 2019 szeptembere óta a váci csomagolóüzem-

ben dolgozom.

„A munkába állásom óta a kollégák nagyon kedvesek és segítőkészek, Vácott és 

Beremenden egyaránt. Úgy gondolom, hogy a munkához szükséges légkör kifogá-

solhatatlan, ami elengedhetetlen a hatékony munkavégzéshez.”

technológiával működő cementgyáraink működésébe, és az elmélet-

ben megszerzett tudásukat a gyakorlatban is kipróbálhatják.

Az elmúlt időszakban két fiatal, Gönczöl Richárd és Burik Milán töltötte 

gyakornoki időszakát a Váci Cementgyárban.

Gönczöl Richárd – gyakornok a kemence üzemnél

2018 nyarán kezdtem a Duna-Dráva Cement Kft.-nél, amikor még egyetemistaként a 6 hetes 

szakmai gyakorlatomat töltöttem a vállalatnál. 2019-ben befejeztem az egyetemet gépészmér-

nökként, és azóta főállásban, de még gyakornoki pozícióban tevékenykedem a Társaságnál.

„A DDC hazánk egyik vezető cementipari vállalata, tele jó lehetőségekkel és  

gépészeti kihívásokkal, melyeket kár lenne kihagyni. Emellett a kollégák is nagyon 

segítőkészek és összetartóak.”
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A pandémiás időszakban a DDC telephelyei a megfelelő egészségvé-

delmi intézkedések mellett változatlan módon üzemelnek.

Célunk, hogy a jövőben is fenn tudjuk tartani az ország számára is 

meghatározó jelentőséggel bíró működésünket. Dolgozóink védel-

mében számos biztonsági intézkedést vezettünk be és alkalmazunk, 

ahogyan tettük azt tartósan a tavaszi időszakban is. Minimalizáltuk a 

dolgozók közötti kapcsolatteremtést, azáltal, hogy akinek munkaköre 

engedi lehetővé tettük számára az otthoni munkavégzést. A gyárakban 

folyamatos a belépők testhőmérséklet-mérése, emellett rendszeresen 

fertőtlenítéseket végezünk és amennyiben a vírushelyzet indokolja 

kollégáink egészsége megőrzéséért a maszk viselését is kötelezővé 

tesszük.

A nehéz időkben is kitartunk!

Dolgozóinkat számos módon segítjük

A fizikai egészségvédelem mellett a szellemi jólét megőrzéséről is 

gondoskodunk. A járvány miatt kialakult helyzet sokak közérzetére 

negatív hatással volt, ezért telefonos segélyvonalat indítottunk mun-

kavállalóink számára.

A mozogni vágyók online jógaórákon vehetnek részt.

Rajzverseny a legkisebbeknek

A COVID 19 okozta  járványügyi helyzetben dolgozóink mellett gyer-

mekeikre, unokáikra is gondoltunk. Kreatív rajzpályázatot hirdettünk 

számukra, bízva abban, hogy minőségi időtöltést ajánlunk ebben a 

mindenki számára megterhelő időszakban. A pályázat nyertesei DDC-s 

ajándékcsomagban részesültek.

Magyarország meghatározó építőanyag-gyártójaként elsődleges célunknak tekintjük a bizton-

ságos munkakörülmények megteremtését. Különösen igaz ez a COVID-19 okozta járványügyi 

helyzetben. Társaságunk számára az első és legfontosabb az emberi élet védelme, a biztonság, 

valamint a kockázatok minimalizálása.
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  Humánerőforrás     Humánerőforrás I

A nők a 19. század óta fontos részét képezik a cementipari munkaerő-

nek. Betegség, öregség, vagy baleset esetén férjük helyett teljesítették 

a napi termelési mennyiséget. 

A technikai újítások, például az írógép elterjedése, vagy a világháborúk 

gazdasági következményei is alakították a nők cement-iparban betöl-

tött szerepét. 

Az 1950-es években a Heidelberger Zementnél főleg fiatal, hajadon 

nők dolgoztak, elsősorban titkárnőként, vagy könyvelőként. 

Nőként a cementiparban

A munkahelyeket a folyamatosan változó világunk és a történelem viharai a mai napig alakítják. Az építőipar em-

lítésekor az iparág sajátosságai miatt nem a „tipikus” női munkahelyre gondolunk. Pedig a hölgyek több mint két 

évszázada állnak helyt a cementipar különböző területein.

2018 októberében kezdtem a DDC Kavicsüzletágában, ahol 

jelenleg is bányamérnökként tevékenykedem. Úgy gondolom, 

hogy érdemes az elvégzendő feladatra koncentrálni, nem pedig 

arra, hogy vajon mit szólnak majd az emberek ahhoz, hogy nő 

létemre ilyen munkám van.

Ferencz Terézia 
Bányamérnök

Közel 20 éve dolgozom az építőiparban. A DDC Betonüzletágá-

hoz 2019-ben csatlakoztam, mint a déli régió vezetője. Nőként 

férfinak is kell lennem: határozottság, és legfőképpen szakmai 

felkészültség jellemzi munkámat. Ezek a tulajdonságok segíte-

nek abban, hogy e férfias szakmában elfogadjanak.

Simon Ildikó
Régióvezető

Az Elnök - Vezérigazgató úr közvetlen irányítása alatt végzem a 

munkámat, szoros együttműködésben a Cementértékesítési és 

az Építőanyag üzletággal. Hiszek abban, hogy úgy bánj mások-

kal, ahogy akarod, hogy veled is bánjanak. Például, ha én női kol-

légaként tisztelem a férfi kollégákat és munkájukat, akkor ezzel 

az általam preferált irányt megmutatom, hogy közös munkánk 

során merre tartsunk, ami szerintem egy jó kezdet. 

Majer Melinda 
Piaci és makrogazdasági elemző

Simonné Virsinger Mónika
Biztonságtechnikai koordinátor

Több mint 20 éve a DDC-nél, jelenleg a Biztonságtechnikai osz-

tályon dolgozom, ahol munka-, tűz- és környezetvédelemmel, 

valamint minőségirányítással foglalkozom. Kezdetben sok plusz 

energiába került, hogy ebben a közegben komolyan odafigyeljenek 

rám. Ma már több területen érzékelem, hogy kikérik a tanácsomat, 

számítanak a szakmai ismereteimre.

Ebben az időszakban is akadtak nők, akiknek sikerült olyan pozíciót 

elérni, ahol befolyásolhatták a cég menetét.

Napjainkban nagy büszkeség vállalatunk számára, hogy számos női 

kollégával dolgozunk együtt, akik minden nap bizonyítják rátermettsé-

güket, tudásukat és céltudatosságukat a szakmában. Sokan közülük 

már évek óta csapatunkat erősítik, szakmai tudásukkal pedig nap, 

mint nap hozzájárulnak vállalatunk működéséhez.
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  Társadalmi felelősségvállalás    Társadalmi felelősségvállalás I  

Zöld Megoldás-pályázatunk sikerességét mi sem bizonyítja jobban, 

mint az, hogy az elmúlt 10 év alatt 65 millió forint támogatásból 

összesen 46 projekt valósulhatott meg.

 

A pályázattal oktatási intézményeket, egyesületeket és alapítványokat, 

valamint önkormányzatokat támogatunk környezettudatos törekvéseik 

megvalósításában. A Bírálóbizottság a 2019-ben beérkezett színvona-

las pályaművek közül Vác térségéből kettő, Beremend vonzáskörzeté-

ből kettő, míg Pécsről 1 pályázó munkáját találta a leginnovatívabbnak.

Vállalatunk a projektek megvalósulását összesen több mint  

6 millió forinttal támogatja.

Közel 50 zöld kezdeményezés egy évtized alatt

2020-ban ünnepeljük Zöld Megoldás-pályázatunk 10 éves jubileumát. Az elmúlt egy évtized alatt számos  

környezettudatos kezdeményezés és program megvalósításához biztosítottunk pénzügyi forrást a Váci és  

a Beremendi Cementgyár vonzáskörzetében, valamint a Pécsett és környékén élők számára.

Vác környéki pályázók 

A Verőcei Gyermekekért Alapítvány, a Nógrádi Napraforgó Hagyo-

mányőrző és Szociális Egyesület – kültéri közösségi terek létreho-

zását célozták meg pályázatukkal a fenntarthatóság és a környezettu-

datosság jegyében.

„A Zöld Megoldás-pályázatának rendszere, célja nagyon hasznos, mi-

vel sok pályázónál a kezdő indítást adja meg valamely cél megvaló-

sításához. Ez azt eredményezi, hogy a pályázati támogatás értékének 

sok esetben a többszöröse valósul meg.”

Vácy Károly

A váci Bírálóbizottságunk elnöke

Beremend környéki pályázók 

A Palkonya Turisztikai Egyesület, a Hétágfa Egyesület és a  

Rigóder-domb Érdekvédelmi Fórum Egyesület – is az interaktív kö-

zösségi terek megvalósítását tűzték ki célul, melyek segítségével a 

látogatók közel kerülhetnek a természethez és kikapcsolódhatnak a 

szabadban.

„Elismerésre méltó a Duna-Dráva Cement Kft. társadalmi felelősség-

vállalásban betöltött szerepe. A környezettudatos módon folytatott 

gazdasági, termelői tevékenységük mellett sokat tesznek azért, hogy  

a vállalat térségében élők környezettudatos szemléletmódjára és maga- 

tartására is pozitív hatást gyakoroljanak. Ennek egyik eszköze lett  

a Zöld Megoldás-pályázat.” 

Boczné Patcai Klára

A baranyai Bírálóbizottságunk elnöke

A projektekről részletesebben honlapunkon olvashatnak: 

www.duna-drava.hu/zold-megoldas 

KISTÓTFALU - HÉTÁGFA TANÖSVÉNY

SZOKOLYA ZÖLD SZÍVE

SIKLÓS - RÓZSAKERT VÁC - SZABADON A SZABADBAN

PÉCS - ÉLŐ, ÉLHETŐ UDVAR 
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  Társadalmi felelősségvállalás    Társadalmi felelősségvállalás I  

A végső megmérettetésen ügyességi feladatokkal is találkoztak  

a játékosok: például a zenés feladatok mellett, az előzetesen cementes 

zsákokból elkészített ruhákat zsűri előtt mutatták be a csapatok. 

A döntőbe jutott csapatok cementgyárunk mellett a Beremendi Bányát 

vagy a Naszályt is megismerhették különböző játékos feladatokon  

keresztül. Munkájuk elismeréseként értékes nyereményekkel térhet-

tek haza.

Vetélkedőnk népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, 

hogy az elmúlt öt év során több mint 60 diákcsoporttal, összesen 

400 diák jelentkezését fogadtuk.

A „DDC a Tehetségekért” ösztöndíjprogramunkkal az elmúlt,  

több mint 10 év során ezernél is több általános és középiskolás  

diákot támogattunk céljaik megvalósításában. A 2019/2020-as tan-

évben Vácott 43, Beremenden pedig 48 kiemelkedő diáknak ítélte  

oda a Kuratórium az ösztöndíjat.

A díjazottakat sportversenyeken, zenei téren, és tanulmányi verse-

nyeken elért kiemelkedő eredményeik segítették hozzá az ösztöndíj 

elnyeréséhez.

Az ösztöndíj egy egész tanéven át tartó folyamatos anyagi támogatást 

jelent. Az általános iskolások havonta 8 000 forintot, míg a közép-

iskolások 10 000 forintot kapnak képességeik továbbfejlesztésére. 

Ösztöndíjprogramunk korábbi nyertesei közül többen újra elnyerték  

a támogatást, melyet elhivatottságuknak, kitartásuknak köszönhetnek.

Az Ifjúsági és Innovációs Alapítványunkon keresztül Vácott 15, 

Beremenden pedig 10 éve támogatjuk a cementgyáraink köz-

vetlen környezetében élő tehetséges diákokat. A „Duna-Dráva a  

Tehetségekért” ösztöndíjprogram keretében vállalatunk eddig össze-

sen 90 millió forinttal támogatta a tanulókat. 

Több mint ezer diákot támogattunk 
ösztöndíjprogramunkkal

A tehetség mindenkiben ott lakozik: legyen szó sportról, zenéről, művészetekről vagy tanulmányról. Ösztöndíjprog-

ramunkkal évek óta arra törekszünk, hogy segítsük, támogassuk a tanulókat tehetségük kibontakoztatásában.

2015-ben létrehoztuk a Zöld Alternatíva Vetélkedőt és Nyílt Napot, 

amelynek keretében időszakosan lehetőséget biztosítunk az érdeklődő 

középiskolás diákok és tanáraik számára, hogy megismerkedjenek a 

környezettudatos cementgyártással és hulladékfeldolgozással, a fenn-

tarthatóság irányába tett törekvéseinkkel.

Az első rendezvényt 2015-ben Vácon tartottuk, melynek sikerén felbuz-

dulva 2016-ban Beremendre vittük a vetélkedőt, hogy a Baranyában 

élő diákok is megmutathassák a bennük rejlő tudást és kreativitást. 

Ezt követően, egyik évben Vácott, másik évben Beremenden rendeztük 

meg a játékokkal és humorral fűszerezett eseményt. Minden évben,  

a vetélkedő első fordulójában a regisztrált csapatok a cementgyár-

ral és környezetvédelemmel kapcsolatos kérdőívet töltöttek ki, hogy  

kiderüljön, melyik 6 csapat jut tovább a döntőbe. 

400 résztvevője volt már 
a Zöld Alternatíva Vetélkedőnek

Az eseményekről bővebben honlapunkon olvashatnak: 

www.duna-drava.hu/zold-alternativa

A baranyai és a váci régió meghatározó gazdasági szereplőjeként fontosnak tartjuk, hogy a környezetünkben 

élőket rendszeresen tájékoztassuk működésünkről, fejlesztéseinkről, közvetlenül is bemutatva tevékenységünket 

azok számára, akik érdeklődnek az ipar és környezet fenntartható kapcsolatáról.

Látogassanak el honlapunkra! 

www.duna-drava.hu/tehetseg-osztondij 

SZEGEDI ZSÓFIA, 

ösztöndíjasunk szabadidejében évek óta 3D nyomtatás-

sal foglalkozik. Ezt a tudását kamatoztatta a COVID-19 

járványügyi időszakban. A Pécsi Tudományegye-

temmel együttműködve 3D nyomtatással 50 darab  

arcvédő pajzsot készített az egészségügyi dolgozók 

számára. 

A védőeszközök előállításához szükséges pénzt - a szülői 

támogatás mellett - a vállalatunk által biztosított ösztön-

díjból fedezte.
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  Hírek a nagyvilágból I  
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A szakember 2015 óta töltötte be az igazgatóság elnökhelyettesi  

pozícióját, és Dr. Bernd Scheifelét követi, aki 2020 január végén, harmadik 

hivatali idejének lejárta után nyugdíjba vonult.

„Dr. Dominik von Achten személyében saját körünkből került egy kompetens, 

elismert, és nemzetközi tapasztalattal rendelkező igazgató a HeidelbergCe-

ment élére.” – hangsúlyozta Fritz-Jürgen Heckmann, a HeidelbergCement AG 

felügyelőbizottságának elnöke. 

„Az elmúlt 13 év során Dr. von Achten számos, a vállalatnál betöltött feladat-

körben bizonyított már. Biztosak vagyunk abban, hogy egy sikeres és fenntart-

ható jövő felé fogja vezetni a Vállalatot.”

Dr. Dominik von Achten 2007 óta tagja a HeidelbergCement igazgatóságának, 

és 2015 óta töltötte be az igazgatótanács elnökhelyettesi pozícióját. 

Felelősségkörébe tartoztak a Vállalat észak-amerikai, nyugat- és dél-európai 

érdekeltségei, valamint a Kompetencia Központhoz tartozó anyagok is. 

Mozgalmas hónapok vállalatunk életében

Új felsővezetők Társaságunknál: 2020-ban vezetőségünk három új kollégával bővült, a Beremendi  

Cementgyár pedig díjat nyert az Év Gyára versenyen.

Kaposvári Anna 

HR Igazgató-helyettes

Családias jellegű cég, ami ritka kincs a mai 

világban, ilyen méretben és multinacionális 

háttérrel. Célom, hogy a DDC továbbra is 

olyan munkahely legyen, ahol ezen értékek 

mentén éljük a mindennapokat a jövőben is.

Sági Ferenc

Gazdasági vezérigazgató

A Duna-Dráva Cement Kft. egy nagy múltú, 

patinás cég. Első benyomásaim nagyon po-

zitívak, szakmailag kiváló, a céggel szem-

ben elkötelezett kollégákat ismertem meg. 

Nagy örömmel csatlakoztam a Társaság-

hoz, várom a közös munkát, feladatokat.

Magera Ottó

Építőanyag Üzletág Igazgató 

és Üzletfejlesztési Igazgató

Azt gondolom, hogy első hónapjaim a válla-

lat és folyamatainak, valamint ezek hátteré-

nek és a kollégák megismeréséről és meg-

értéséről kell, hogy szóljanak – hiszen ezek 

nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a hozzám 

tartozó területeket eredményesen tudjam 

irányítani.

Újabb mérföldkövek a HeidelbergCement életében

Dr. Dominik von Achten személyében saját körünkből 
került egy kompetens, elismert, és nemzetközi tapasz-
talattal rendelkező igazgató a HeidelbergCement élére.

Fritz-Jürgen Heckmann 
a HeidelbergCement AG felügyelőbizottságának elnöke

2020. február elsejétől Dr. Dominik von Achten vezeti anyavállalatunk, a HeidelbergCement Group igazgatótanácsát.

 Idén is díjat nyert a DDC az Év Gyára 
 versenyen! 

A GyártásTrend Magazin és a PPH Media az Év Gyára versenyt 2019-ben immáron ötö-

dik alkalommal hirdette meg a hazai kis- és nagyvállalatok körében, hogy megtalálják  

a magyarországi piacon az év legjobb gyártóegységeit.

2020-ban a beremendi gyáregységgel nevezetünk a versenyre, és a zsűri az Ipar 4.0 kategó-

ria díjat ítélte vállalatunknak. Az elmúlt évszázad alatt folyamatos innováció és fejlesztések,  

világszínvonalú technológia jellemezte és jellemzi a beremendi cementgyártást, amelyet 

a most  elnyert szakmai díj is alátámaszt. Az elmúlt évek korszerűsítéseinek köszönhető-

en az automatizáció teljesen átalakította a Beremendi és a Váci Cementgyár folyamatait.  

Számos tevékenység ma már gépek segítségével történik.
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