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MagyarBrands elismerés

2014-ben ötödik alkalommal tették mérlegre a magyar márkákat a Superbrands bírálói. Objektív
cégadatok (tradíció, tulajdon, foglalkoztatás) és a független szakemberekből álló MagyarBrands
Bizottság szubjektív döntése (reputáció, identitás) valamint a GfK Hungária Piackutató Intézet által
végzett országos fogyasztói kutatás (ismertség, kedveltség ) alapján született határozat.
A HAJDU márkanév igazi magyar márkának számít, minőségi, üzleti és a fogyasztói szempontból is
érdemesnek ítélték, hogy a TOP 200 fogyasztói márka egyike legyen.
A MagyarBrands olyan hazai márkákat díjaz, melyek termékei, szolgáltatásai a hazai és a
nemzetközi piacon értéket képviselnek, a vásárlók számára a megbízhatóságot és a minőséget
tanúsítják.
A HAJDU márka 2010. óta, idén ötödik alkalommal kapta meg a MagyarBrands kitüntető címet.

Innovációs díj
A Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi- és Iparkamara, a Debreceni
Akadémiai Bizottsággal közösen, 2014-ben is meghirdette az Innovációs
díj pályázatot.
A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt a „Passzív házak fűtésére és használati
melegvíz előállítására is alkalmas hőszivattyús forróvíztároló kifejlesztése
és sorozatgyártása” c. projekttel indult a pályázaton. A zsűri a bemutatott
fejlesztést a 2014. évi Innovációs Díjra érdemesnek ítélte.
A nívós elismerést a Magyar Tudomány napja alkalmából, november
10-én Novotni István vezérigazgató vette át az MTA Atommagkutató
Intézetében megrendezett ünnepségen.
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A HAJDU Autotechnika Zrt. új beruházásai
Tovább fejlődik a gyártóeszköz üzem feltételrendszere. Az NCT Ipari Elektronikai Kft teljes körűen
felújította, és CNC alapú működésűvé fejlesztette a régi, orosz gyártmányú síkköszörűnket. Ezzel a
felújítással - a megmunkáló méreteinél fogva országosan is kuriózumnak számító - gép teljes értékű,
modern berendezésként segíti szerszámgépgyártási feladataink megoldását. A fejlesztés eredményeként a gép „képességei” olyan mértékben növekedtek, hogy a vizsgálatok alapján CE
megfelelőségi tanúsítást is kapott.
Az elavult fűrészgépünket korszerű, billenő keretes szalagfűrésszel sikerült kiváltanunk. E modern
berendezéssel nemcsak az anyagok darabolása lett automatikus, de elértük, hogy lényegesen
gyorsabb és ﬁnomabb vágási felületekkel is dolgozik.
Új, nagy sebességű, CNC megmunkáló központ letelepítésére is sor került. E korszerű berendezéssel
első sorban a jelbeütő egységek, illetve azok legyártásához szükséges elektródák gyártását fogjuk
végezni. Ennek legfőbb előnye, hogy magas fordulatszám lehetőséget biztosít szerszámelemek, pl.
hőkezelt anyagok simító megmunkálására.

Felújított síkköszörű

Keretes fűrészgép
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Érdekek és értékek a fenntarthatóságért
Mit jelent a fenntarthatóság a hétköznapokban és miért oly
kiemelt téma a HAJDU Cégcsoport vezetése és dolgozói számára?
Az ENSZ 1987-es „Közös jövőnk” jelentése szerint: a fejlődés egy
olyan formája, amely a jelen igényeinek kielégítése mellett nem
fosztja meg a jövő generációit saját szükségleteinek
kielégítésétől.”
Valamennyien szeretnénk, hogy gyermekeink, unokáink is élhető
körülmények között éljenek. Ez azért nagy kihívás, mert az
erőforrásainkat lassan feléljük, kimerítjük. Ahhoz, hogy ez
teljességében ne történjen meg, kutatók szerint két út lehetséges:
növeljük az erőforrások felhasználásának forrását, és csökkentsük
a felesleges fogyasztást, törekedjünk az élet minden területén
takarékosságra.
Társaságaink a fenti elveket a gyakorlatban is megvalósítják. Például a HAJDU Zrt. saját fejlesztésű,
elsősorban megújuló energiát hasznosító, energiahatékony termékeivel, a környezeti energia
felhasználásával racionalizálja a fűtési, hűtési, melegvíz előállítási költségeket, óvja környezetünket.
A HAJDU Cégcsoport felelősséget vállal folyamatainak, termékeinek folyamatos javításáért, és ennek
érdekében a környezetvédelmi szempontból elérhető legjobb technológiát alkalmazza. Termelő
vállalatként a környezet oltalma tetten érhető a mindennapokban: a víz, a talaj, a levegő védelmében
a szelektív hulladék gyűjtésében, a felújításban és az újrahasznosításban. Az Ipari Park területén
szimbiózisban él a környező gazdag élővilággal.
Figyelemre méltó tény, hogy míg a HAJDU Cégcsoport 2014. I. féléves termelési eredménye
14,1 %-kal magasabb volt az előző év bázisához képest, ugyanakkor jelentős környezeti terheléscsökkentést sikerült elérni. A Cégcsoport legnagyobb tagvállalata /a HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt./
tudatos környezeti, - energia politikájának következtében 9 %-kal kevesebb földgázt fogyasztott.
Igaz, a villamos energiafogyasztás is ilyen mértékben emelkedett, mégis ez utóbbi sokkal kisebb
környezeti károsítást jelent. 13 %-os távhő megtakarítás mellett jelentős eredményként könyvelhető
el, hogy a veszélyes hulladékként számon tartott ipari szennyvíz 28%-kal volt kevesebb az előző bázis
félévhez képest.
Társaságunk saját fejlesztésű termékek innovációjával, gazdasági racionalitással törekszik a fenntarthatóság megőrzésére.
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