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Duna-Dráva Cement Kft.

A Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) hazánk meghatározó építőanyag-gyártója, amely cementet, transzportbetont, valamint 

kavics- és betonadalékanyag termékeket állít elő, és szolgáltatásai a betontechnológia teljes spektrumára kiterjednek. 

Jelenleg két hazai cementgyárban, Dél-Dunántúlon Beremenden és Pest megyében Vácott gyárt cementet, melyek 

élvonalbeli cementgyártási színvonalat képviselnek a magyarországi piacon. A DDC a német HeidelbergCement AG és  

a szintén német SCHWENK Zement KG hazai érdekeltsége.

2019. január 1-jén több éves folyamat eredményeként a Readymix Hungária Kft. beolvadt a DDC-be. 

A beolvadással jelentős mértékben nőtt a Társaság Betonüzletága, és újabb bányákkal gyarapodott a kavics- 

bányászati és -értékesítési területe is. A felvásárlással a DDC – a cementgyártói piacon elért meghatározó szerepe 

mellett – tovább erősítette pozícióját a transzportbeton gyártás területén. A folyamat részeként egy új üzleti egységgel, 

térkőgyártással is bővült a vállalat kínálata.

DDC Kavicsüzletág

A Duna-Dráva Cement Kft. Kavicsüzletága korunk kihívásainak maximális mértékben megfelelő bányáiban és telephe-

lyein, a legkorszerűbb munkagépekkel, az elérhető legjobb technológiával végzi a kavics kitermelését, illetve feldolgozá-

sát. A DDC nyújtotta biztos háttér lehetővé teszi az üzletág számára a napi munkavégzés és az értékesítési tevékenység 

során vevőink kiszolgálásának állandó, egyenletes és megbízható minőségét.

Az üzletág jelenleg Magyarország területén 4 saját tulajdonú és 2 vegyesvállati telephelyet üzemeltet, melyekből 

betonüzemek, aszfaltüzemek, térkőgyárak, útépítési töltésanyag, valamint a lakosság részére biztosítunk alapanyagot.

Működésünk során alapvető célunk a partnereink által támasztott minőségi igények folyamatos kielégítése, 

valamint a természeti erőforrásokkal történő takarékos, fenntartható gazdálkodás. 
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DDC Betonüzletág

A Duna-Dráva Cement Kft. Betonüzletága a vállalat transzportbeton gyártó egységeként, széles termékpalettát kínálva,  

az elvárható legmagasabb színvonalon szolgálja ki vevőit az ország bármely pontjáról is legyen szó. A szokványos, illetve 

különleges, például szulfátálló, vízzáró vagy éppen kopásálló betontípusok modern, a kor kihívásainak teljes mértékben 

megfelelő betonüzemekben, a legkorszerűbb vezérlési technika használata mellett készülnek. Az üzletág a DDC jóvoltá-

ból erős alapokon nyugvó, biztos háttérrel rendelkezik, ahol a transzportbeton gyártás mellett a helyszínre szállítás és a 

betonpumpával történő továbbítás is a szolgáltatások közé tartozik.

Minőségbiztosítási tevékenységünk részeként az előállított betontermékek ellenőrzésére integrált minőségirányítási  

rendszert üzemeltetünk, amely a transzportbeton gyártás, a termékfejlesztés és az értékesítés területeire egyaránt kiterjed.

Beton Technológia Centrum Kft.
A Beton Technológia Centrum Kft. (rövidítve BTC) adalékanyag-, frissbeton- és megszilárdult 
betonvizsgálatokat végez az építőipari kivitelező-cégek, betonüzemek részére.  
Akkreditált laboratóriumai Budapesten, Dunaújvárosban és Debrecenben találhatóak.

www.btclabor.hu

A Beton Technológia Centrum Kft.-vel szorosan együttműködve üzemi gyártásellenőrzést működtetünk, amely a gyártás 

folyamatos, dokumentált, a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelően történő belső ellenőrzését jelenti. A folyamatos 

gyártásellenőrzés az előírt gyakoriságú és körű vizsgálatok végzésére (mintavételek, minőségi vizsgálatok), új betonre-

ceptúrák kikísérletezésére, valamint termékválasztékunk bővítésére is kiterjed.
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Duna-Dráva Cement Kft.

2601 Vác, Pf. 198. | 2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2.

Telefon: 06 27 511-600 | Fax: 06 27 511-760

E-mail: info@duna-drava.hu, ugyfelszolgalat@duna-drava.hu

www.beton-rendeles.hu          www.duna-drava.hu

Betonüzemek elérhetőségei

www.duna-drava.hu/betonuzemeink

Kavicsbányák elérhetőségei

www.duna-drava.hu/kavicsbanyaink
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