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Auditjelentés
A HAJDU Zrt-t és a HAJDU Infrastruktúra Zrt-t érintő
SGS MIR felülvizsgálat sikeresen zárult. A korábbi
auditon feltárt nem-megfelelőségek javítását az
auditorok elfogadták, újabbakat pedig nem állapítottak meg.
A HAJDU Zrt. tevékenysége kiemelt erősségeiként
értékelték az auditorok az elmúlt években történt jelentős termék és gyártásfejlesztéseket, a részletes
műszaki dokumentumokat. A HAJDU Infrastruktúra
Zrt. erősségeiként emelték ki a projektek visszamérését, valamint a hűtővíz projekt megvalósítását.
Az erősségek mellett az auditorok jegyzőkönyveztek
olyan észrevételeket, ahol továbbfejlesztést, megoldásokat javasoltak.

A fentiek alapján természetesen az auditorok javasolták az irányítási rendszerünk tanúsítványának meghosszabbítását. (Lényegében a 2017. december 08-ig
tartó időszakra kiadott tanúsítványunk érvényessége
továbbra is fennáll - biztosan a következő évi Megújító
auditig.)
Az idén még a HAJDU Cégcsoport előtt áll az SGS KIR
megújító audit, melynek időpontja december 13-15.
A Cégcsoport tagvállalatai – tekintettel a 2015-ben
megújult minőség- és környezetirányítási rendszerszabványokra, valamint az ISO/TS 16949 szabvány
átstrukturálódására – a jövőben tervezik a közös, integrált, minőség- és környezetirányítási rendszer kiépítését.

Az év kiemelt szakmai rendezvénye
a szerviztalálkozó
Az október 21-én megrendezett HAJDU szerviztalálkozón közel 100 szervizpartner vett részt az ország
minden részéről. Fele-fele arányban elektromos- és
gázkészülékeket szervizelők. A nap fő témája az új termékek bemutatása volt. Ez csoportbontásban, több
szekcióban történt a fejlesztő mérnökök vezetésével.
Bemutattuk az AQUASTIC Flat, HAJDU Tube, HAJDU

Cube, HAJDU Smiley forróvíztárolókat valamint a teljesen új légtechnikai termékünket, a rekuperátort
(egyhelyiséges hővisszanyerős szellőztető készülék).
A termékeket a szervizesek kézben foghatták, szétszedhették, véleményezhették, láthatták működés
közben. Az új forróvíztárolók elektronikáit is áttekintettük részletesen, belementünk minden melegvíz
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előállítási funkcióba, boncolgattuk a karbantartási,
szerelési és javítási lehetőségeket, előírásokat. A rekuperátort érdeklődve fogadták és rengeteg kérdést
tettek fel. Telepítési javaslatokat, szervizelési lépéseket, praktikákat és teljes működési áttekintést adtunk
a szervizeseknek.
A gázkészülékeket szervizelő partnerek külön szekcióban egész nap a HGK kazánok rejtelmeit vitatták a
megújuló energia üzletág szakembereivel és a készülék termékmenedzserével. A színvonalas előadások
keretében, interaktív módon, baráti légkörben több
órán keresztül ismerhették meg a HAJDU kondenzációs gázkazánokat a gyártásától a felépítésén és működésén át a rendszerbe illesztésig.

Visszajelzés díjakban
Az innovációt, a termékfejlesztést, a beruházásokat, Magyarország gazdasági versenyképességének
javítását mind a szakma, mind az állam különféle
díjjakkal illeti.
A HAJDU Cégcsoport képviseletében Novotni
Lajos ünnepélyes keretek között 2016. október
28-án vehette át Varga Mihály nemzetgazdasági minisztertől „A díj a sikeres vállalkozásokért”
nevet viselő elismerést a hónap beruházója kategóriában.
A nemzetgazdasági miniszter 2013 augusztusában hívta életre a Díj a Sikeres Vállalkozásokért elismerést azzal a céllal, hogy ismertté tegyen hazai
eredményes vállalkozásokat a kiemelkedő, követésre érdemes gyakorlatuk bemutatásával. A nyerteseket minden hónapban egy szakmai zsűri döntése alapján választják ki.

A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. elismerő oklevélben részesült, „Rétegfűtésű forróvíztároló
fejlesztése és gyártásba vezetése” címen beadott tenderéért, melyet a Hajdú-Bihar Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara valamint a Debreceni Akadémiai Bizottság Innovációs Díj pályázatára
nyújtott be.
A Kamara elnöksége, a HBKIK Innovációs zsűrijének javaslata alapján adományozta az elismerést,
mely során kiemelték, hogy a „megvalósított fejlesztés magas színvonalára és nagy hasznosságára
tekintettel” döntöttek a HAJDU Zrt. mellett. Az oklevelet a „HAJDU SMILEY” forróvíztároló fejlesztésben részvevő kollégák, Jacsó Nóra és Hajdu István
vehették át.
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VIII. HAJDU Zrt. Kupa
Országos Kiemelt Súlyemelő Verseny – Találkozz a Magyar Válogatottal,
Olimpikonjainkkal
A Téglás HAJDU Ipari VSE kapta az idén azt az elismerést, hogy Országos Kiemelt Súlyemelő Versenyt
rendezhet, aminek nem más a tétje, mint a jövő évi
Súlyemelő Európai Bajnokságra való kijutás. Ezért itt
lesz a magyar súlyemelősport színe-java: a Magyar Válogatott tagjai mellett, éremmel jutalmazott Olimpiai
és Európa bajnokok is képviseltetik magukat a sportág
kedvelői körében minden évben várva várt eseményen.
A rendezvény fővédnöke Novotni István a HAJDU Zrt.
vezérigazgatója, ünnepélyes köszöntőt mond Czibere
Béla, Téglás polgármestere.
Korcsoportok: Férfi és Női Serdülő, Ifjúsági, Junior,
Felnőtt
Korcsoport
férfi Serdülő, Ifjúsági

női összes kor- és súlycsoport

férfi Junior, Felnőtt

A verseny időpontja: 2016. december 17. szombat
09:00; ünnepélyes megnyitó: 10:45
A verseny helyszíne: 4243 Téglás, Fényes utca 2-8.
(Sportcsarnok)
Kapcsolat: Nagy László szakosztályvezető, Téglás
HAJDU Ipari VSE (nagylaszlo60@citromail.hu)
A verseny menete:
Ünnepélyes megnyitó, polgármesteri köszöntő:
10:45
További információk a HAJDU Zrt. honlapján és hivatalos Facebook oldalán.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a
szervezők, szurkoljunk együtt a téglásiaknak!
Időpont
Mérlegelés: 09:00 – 10:00
Verseny: 11:00
Mérlegelés: 12:00 – 13:00
Verseny: 14:00
Mérlegelés: 14:00 – 15:00
Verseny: 16:00
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Jutalomút Hollandiába
Az előző év után idén, újra versenyt hirdetett
a HAJDU Zrt. a viszonteladó és szervizes partnereik
részére. A 2016. augusztus 15. és 2016. október 31.
közötti időszakban olyan partnerek vehettek részt
a megmérettetésen, akik a kiírt időintervallumban
a legtöbb HGK kondenzációs gázkazánt megvásárolták, illetve beüzemelését/szervizelését elvégezték.
A győztesek egy három napos szakmai úton vehettek részt Hollandiában november végén. A HAJDU Zrt.
nyertes öt viszonteladója és öt szervizes partnere
olyan színes programokon vehetett részt, mint az In-

tergas gyárlátogatás. Ennek során, szakmai prezentációkon, új termékek bemutatásán vehettek részt, betekintést nyerhettek a fejlesztésekbe. Hollandia
kultúrájának, gazdaságának, nevezetességeinek megismerése kiemelt szerepet kapott az út során. Zaanse
Schans városában szélmalom kiállítást tekinthettek
meg, látogatást tehettek a helyi sajtüzemben, ahol a
sajtgyártás folyamatába nyerhettek bepillantást. A holland fővárost pedig hajókázással egybekötött városnézéssel ismerhették meg, Amszterdam hangulatos utcáit járhatták be.
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