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Felkészülés az új energiahatékonysági követelmények megismerésére
Szakmai nap a HBM-i Építész Kamarával az Innovációs Központban
Február 26-án építészek részvételével, szakmai nap került megrendezésre, a téglási
Innovációs Központban. Az újdonságnak számító eseményt a megyei Építész Kamara és a
Hajdú-Bihar megyei Gazdasági és Munkaadói Egyesület (HBMGME) szervezte. Az Építész
Kamara által akkreditált képzés célja az volt, hogy a Hajdú-Bihar megyei és szabolcsi
építészek az uniós rendeleteknek - 2010/31/EU - az épületek energiahatékonyságáról szóló
irányelveit és direktíváit áttekintsék, és gyakorlati ismeretet szerezzenek a megújuló
energiák hasznosításáról, méréséről az Innovációs Központban.
A szakmai nap előadói - a HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. (HAJDU Zrt.) és a HBMGME
munkatársai - a megújuló energiához kapcsolódó gépészeti technológiákról, vizsgálatokról és mérésekről tartottak előadást. A rendezvény
résztvevői a létesítmény bemutatása során a megújuló energiatermelés és felhasználás eredményeibe nyerhettek betekintést.

Energiahatékony Építés és Felújítás 2015 konferencia Budapesten
Január elsejével minden, pályázati forrást is felhasználó beruházás - új épületek építése és
meglévő épületek energetikai felújítása – esetén hatályba léptek a szigorúbb,
költségoptimalizált épületenergetikai követelményértékek.
A Fórum Média Kiadó építőiparral kapcsolatos konferenciáján, március 05-én olyan
megoldások kerültek bemutatásra, amelyekkel teljesíthetők a jogszabályban előírt
követelmények.
A konferencián közel 130 fő építészmérnök, lakásszövetkezeti műszaki képviselő, kivitelező
vett részt elsősorban az ingatlan üzemeltetés és bérbeadás, vagyonkezelés területéről.
A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. részéről Misinkó Sándor Megújuló Energia Üzletág vezetője
tartott előadást a HAJDU Ipari Parkban átadott Innovációs Központ megújuló energiával
működő fűtési, hűtési és vízmelegítési rendszeréről. A visszajelzések alapján
érdekességnek számított a központ adszorpciós hűtőgéppel működő szolár hűtési
rendszere.
A kiállítók a HAJDU standján megtekinthették a kondenzációs gázkazánt és
megismerkedhettek a megújuló energiát hasznosító rendszerek felépítésével. Az
érdeklődés leginkább az áprilisban induló társasházi pályázatokban szereplő termékekre
irányult.
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Épületgépészettel és megújuló energiákkal
ismerkedtek miskolci egyetemisták Tégláson
A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának diákjai március 06-án látogatást tettek a HAJDU Cégcsoportnál. A vizit
aktualitása a HAJDU Ipari Parkban nemrég átadott Innovációs Központ megtekintése volt. A létesítmény, amely a legkorszerűbb,
meteorológiai állomással felszerelt, megújuló és zöld energiát hasznosító eszközök tesztelésére és mérésére teremt lehetőséget,
számtalan kérdésre sarkallta a vendégeket. A ﬁatalok érdeklődése a pellet fűtés, a puﬀer- és indirekt tárolók gyakorlati bekötése, a
forróvíztárolók indirekt tárolóra való lecserélése iránt nyilvánult meg. A Központban felszerelt, de az országban is igazi kuriózumnak
számító adszorpciós hűtő működési elvéről, a napkollektorok melegvíz hasznosításáról, a hőszivattyú környezeti hőjének használatáról
faggatták a ﬁatalok a vendéglátó szakembereket.
A Cégcsoport munkatársai az Innovációs Központ bemutatása mellett gyárlátogatást szerveztek az Ipari Park területén a HAJDU
Hajdúsági Ipari Zrt. és a HAJDU Autotechnika Zrt. üzemeibe. A leendő gépészmérnök és informatikus hallgatók a HAJDU Zrt. saját
fejlesztő műhelyébe is bepillantást nyertek.

Sikeres KIR felülvizsgálati audit a HAJDU Cégcsoportnál
A HAJDU Cégcsoporthoz tartozó társaságok tevékenységeik során kiemelt ﬁgyelmet fordítanak a fenntarthatóságra, ezen belül a
környezet védelmére, az alkalmazott technológiáik környezetterhelésének minimalizálására. Elődcégük – a Hajdúsági Iparművek – már
1997-ben kiépítette az ISO 14001-es rendszerszabvány szerinti környezetirányítási rendszert, melyet a nemzetközileg ismert SGS-sel
tanúsított. A Cégcsoport 2005. évi megalakulásakor – tekintettel a közös működési területre és egyes tevékenységek szimbiózisára – a
társaságok úgy döntöttek, hogy ezen irányítási rendszert tovább működtetik és fejlesztik. A KIR rendszernél háromévente megújító, a
közbenső években felülvizsgálati auditra kerül sor a tanúsító által. A tavalyi megújító után ez évben március 12-13-án került sor a
felülvizsgálati auditra.
A tanúsító szervezet auditorai két napon át áttekintették a társaságok dokumentációs rendszerét, s helyszíni bejárások során
meggyőződtek tevékenységük rendszerszabványok szerinti megfelelőségéről. Az audit során az auditorok még enyhe eltérést sem
állapítottak meg, s több pozitív észrevétel mellett, néhány javító szándékú javaslatot fogalmaztak meg. E javaslatok a jogszabályi,
valamint hatósági kötelezettségeik teljesítését segíthetik.
Köszönet illeti minden munkatársunkat a sikeres audit előkészítéséért és a közreműködésért!
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Új technológiai képesség a HAJDU Autotechnika Zrt-nél
A HAJDU Autotechnika Zrt. folyamatosan fejleszti technikai, technológiai képességeit. E folyamat
eredményeként március hónapban került letelepítésre egy Trumpf típusú, hat tengelyes
lézervágó berendezés, melynek különlegessége, hogy alkalmas nagyméretű táblák és alkatrészek,
illetve több alkatrész egyidejű vágására is. Az eszközzel 2D-s és 3D-s vágás is kivitelezhető, 5
kW-os teljesítménye lehetővé teszi vastag anyagok vágását és lézerhegesztését is. Az új
képességgel lényegesen megnő vevőik ellátásának biztonsága, ugyanakkor számottevően
csökken az eddigi folyamat miatti logisztikai és koordinációs teher.
A berendezés segítségével egyes új projekteknél optimalizálhatóvá válik a termék-előállítás lépéseinek sora, pl. kisszériás termékek
esetében, a körülvágó szerszám helyett gazdaságosabban alkalmazható a lézervágás, valamint lényegesen gyorsabban biztosítható új
termékek esetében az első minta is a vevők számára.

„Az Év Magyar Beszállítója” – a HAJDU Autotechnika Zrt.
Nyolc kategóriában osztott ki elismerést a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a
Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) a március 19-én, a Pesti Vigadóban lebonyolított
gálán. Azokat a cégeket díjazták, amelyek a tavalyi év beruházási döntéseivel és eddigi
elkötelezett magyarországi tevékenységükkel kiemelten járultak hozzá a magyar gazdaság
fejlődéséhez. A díjakat Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Ésik Róbert,
a HIPA elnöke adta át.
„Az Év Magyar Beszállítója” kitüntető címmel társaságunkat, a HAJDU Autotechnika Zrt-t
ismerték el.

További díjazottak és díjak:
Apollo Tyres
Denso Gyártó Magyarország Kft.
Autoliv Hungary Kft.
GE Hungary Kft.
IT Services Hungary Kft.
Nokia Solutions and Networks Kft.
Miskolc Déli Ipari Park

Az év legnagyobb zöldmezős beruházása
Az év legnagyobb volumenű bővítése
Az év legtöbb munkahelyet teremtő vállalata
Az év legnagyobb regionális szolgáltató központját létrehozó vállalat
Az év legnagyobb mértékben bővülő regionális szolgáltató központja
Az év K+F beruházója
Az év befektetőbarát ipari parkja

A nagy megtiszteltetést jelentő elismerés átadásán – a díjat átvevő elsőszámú vezetőn túl – részt vettek társaságunk vezetői is, s
csatlakozott hozzánk az Autotechnika létrejöttében, egykori munkatársunkként elévülhetetlen érdemeket szerzett, (székhelyünknek
otthont adó), Téglás város polgármestere is.
Igazán felemelő érzés, hogy az idén egy ilyen illusztris és magas szintű díjjal ismerték el az idén 10 éves fennállását ünneplő társaságunk
munkáját, eredményeit. Köszönet illeti minden munkatársunkat, akik napi munkájukat vállalati kultúránk szellemében végezve,
hozzájárultak e siker eléréséhez. Az elismerés – amellett, hogy megerősít bennünket abban, hogy jó úton járunk, hogy a jól és
becsületesen végzett munka hozzájárul elismert fejlődésünkhöz – arra kötelez bennünket, hogy folytatva az eddigi elkötelezett munkát,
tovább fokozzuk társaságunk eredményességét és elismertségét.
Külön megemlítendő a HIPA (és az elődcég HITA), valamint társaságunk között fennálló igen kollegiális és szoros munkakapcsolat, mely
e siker fontos eleme. Köszönjük a HIPA társaságunk tevékenységével kapcsolatban kifejtett aktív, segítő munkáját.

H-4243 Téglás, Külterület 0135/9. hrsz. • Tel.: (36) 52/582-700, Fax (36) 52/384-606, 384-126
E-mail: hajdu@hajdurt.hu • Honlap: www.hajdurt.hu

4

