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Tisztelt Olvasóink!

A HAJDU Zrt. a megújuló energia
üzletágért
Tájékoztatjuk Önöket, hogy személyi változások történtek a Hajdu cégcsoport élén, mivel
vezérigazgatónk Dedéné Novotni Anna 2011.
július 01-jétől szülési szabadságát tölti. Erre tekintettel a cégcsoport egyes cégeiben az alábbi
változások lépnek életbe:
-- a HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt-ben
• Novotni István tölti be a jövőben
a vezérigazgatói pozíciót és végzi
a társaság vezetését.

A z utóbbi években a H AJDU Zrt. eg yre inkább
a megújuló energiát hasznosító berendezéseinek fejlesztésére, g yártására és forgalmazására
teszi a hangsúlyt. Mostanra igen népszerűvé
váltak mind a H AJDU „zöld ” készülékek, berendezések; mind a komplett H AJDU megújuló energiás rendszerek. Több projektünk is
folyamatban van – első sorban napkollektoros
rendszerek telepítése - íg y az idén- a tavalyihoz képest ezen készülékeknek jelentősen
nőtt a forgalma. Természetesen ig yekszünk
termékpalettánkat bővíteni, tavaly bevezettük
a piacra a puffertároló termékcsaládunkat, az
idén pedig a hőszivatt yús forróvíztárolót mutattuk be a Hungarotherm kiállításon. Legújabb termékünknek, a svájci kooperációban
meg valósuló hőszivattyúknak is megkezdtük a
próbag yártását.

• Lipták Attila megbízottként a társaság belföldi értékesítését és marketing
tevékenységét irányítja.
• Molnár József megbízottként a társaság export értékesítését irányítja.
-- a HAJDU Infrastruktúra Szolgáltató
Zrt-ben
• Kovács Zoltán igazgatósági tag fogja
az elkövetkező 1 évben a társaság vezetését ellátni ügyvezető igazgatóként.
-- a HAJDU Autotechnika Ipari Zrt-ben
• Harsányi József vezérigazgató helyettesként vezeti a társaságot.
A Hajdújság szerkesztősége nevében sok boldogságot kívánunk vezérigazgatónknak az új családtaghoz, s további sikereket az új vezetőknek!
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Porschében a Hajdu
az elmúlt években jelentős összeget szánt termelő beruházásokra, melyből főként CNC-vezérlésű forgácsolókat vásároltak. Az idei évben 203 millió forintot
szánnak a fejlesztésekre, melyek egyik fő irányvonala
a szerszámüzem fejlesztése. Ez az elképzelés jó iránynak bizonyult, hiszen ennek révén olyan pályázatokat
A HAJDU Autotechnika az elmúlt évben telepítet- tudtak elérni, ahol az alkatrészek mellett az azokhoz
te a legnagyobb megrendelőjétől, a Faurecia alkat- szükséges szerszámokat is elkészítik.
részgyártó konszerntől vett fémmegmunkáló gépet, A rendelésállomány és a műszaki fejlesztések mellett
amellyel a francia csoportnak gyárt kipufogórendszer- a társaság alkalmazotti létszámát is gyarapította (egy
alkatrészt. Ezeket az alkatrészeket világmárkákba, év alatt 20 fővel, 137-re), valamint több millió forinköztük a Porsche modelljeibe szerelik be. A társaság, tot fordított a szerszámüzem szakembereinek képzéhogy lépést tartson a rendelésállomány növekedésével sére is.
Cégcsoportunk egyik tagja a HAJDU Autotechnika
Ipari Zrt. tavaly szerzett új megrendelései révén több
mint 1,2 milliárd forinttal, 2,7 milliárdra növelte idei
első öt havi árbevételét. Társaságunk a rendelésállományok alapján mintegy 5,1 milliárd forintos forgalmat vár az idei évben.

Előző hírlevelünkben egy játékot hirdettünk meg. Három, Hajdu termékkel kapcsolatos kérdésre kellett helyesen
válaszolni, de segítségül felajánlottuk, hogy a megfejtés a májusi hírlevelünkből kiolvasható. Ez ugyan többeknek is
sikerült, de a szerencse
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olvasónknak kedvezett, Ő nyerte a játékhoz felajánlott faliórát.
Gratulálunk a nyertesnek.
Hamarosan újabb játékkal jelentkezünk.
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