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Lépéselőnyben a jogalkotás gyakorlata előtt
A HAJDU Cégcsoport az év végére nemcsak az energiahatékonyságról szóló 2015.
évi LVII. törvényben előírt energiahatékonysági auditot végzi (végezteti) el, hanem
egy ötéves energiahatékonysági programot is megvalósít, befejez, amely
számottevő CO2 kibocsátás csökkenéssel is jár – ezzel is jól szolgálva az Európai
Bizottság erre vonatkozó ütemtervének céljait.
A program megvalósítója az Ipari Parkot működtető HAJDU Infrastruktúra Zrt.
Az energiahatékonysági program célja a cégcsoport gazdaságosságának és
környezettudatosságának emelése, energiafogyasztásának csökkentése, amely
ráadásul az üvegházhatást befolyásoló széndioxid-kibocsátás terén is nagyarányú
megtakarításhoz vezet. Az energiafelhasználás korszerűsítése 2011-es év elején kezdődött, és 2015. év végével
fejeződik be. A villamosenergia-rendszer beruházása során saját, számítógépes vezérlésű rendszert alakítottak ki.
A kumulált számítások szerint, míg 2011-ben 121 tonna széndioxid csökkentéssel egyenértékű energia megtakarítást
ért el a Cégcsoport, addig 2014-ben ez a szám már 1.612 tonna, és 2015. év végére 2.466 tonna megtakarítással
számolnak. A HAJDU Cégcsoport az országban elsők között végzett jogszabályi kötelezettség nélkül máris komoly
eredményt elérő átfogó energiahatékonysági programot, amelyet az energiahatékonysági audit eredményei
alapján fog 2016-tól továbbfolytatni, megújítani.

Az energiacímkézésről röviden
Ez év szeptemberétől az Európai Bizottság direktívái alapján a gyártók kötelesek
ellátni a vízmelegítőket, fűtőberendezéseket, kombinált fűtőberendezéseket,
szolár rendszereket energiacímkével. /Az energiacímke jelzéseit továbbiakban
piktogramnak nevezzük./
Az Európai Bizottság döntése a hatékony, a megújuló energiát hasznosító termékek
előtérbe helyezése és az energiapazarló készülékek fokozatos kivonása céljából
született meg. Az energiapazarló termékek alacsonyabb besorolást kapnak, és
2019-ig tartó szigorítással forgalomba hozatalukat betiltják az Európai Unióban. A
HAJDU Zrt. saját fejlesztő csapata munkájának eredményeként termékei már
jelenleg is és a szigorítások után is megfelelnek az EU szabályoknak. A vállalat, mint
felelős gyártó kötelességének tartja a folyamatos vásárlói tájékoztatást. Célja, hogy
a fogyasztók megismerjék a piktogramok jelentéseit, és vásárlásaik során azok
ismeretében tudatosan döntsenek. A fogyasztói tájékoztatást több paraméter is
segíti: az energiahatékonysági osztály besorolása, a kalkulált éves
villamosenergia-fogyasztás megadása, és a melegvíz-szolgáltatási képesség
feltüntetése. Az energiahatékonysági osztály „A" – „D" besorolást ad, ahol az „A" a
legmagasabb energia besorolási mutató. A melegvíz-szolgáltatási képességet a
ruhaiparból ismert 3XS, XXS, XS, S, M, L, X, XXL besorolás mutatja.
Minél nagyobb hőmennyiség nyerhető ki a forróvíztárolóból, annál magasabb
besorolást kap.
Szeptembertől a csomagban vásárolt szolár termékeken az előzőeken túl fel
lesznek
tüntetve
a
napsugárzás
zónánkénti
éves
kalkulált
villamosenergia-fogyasztási adatai is. Akik a napenergiás termékeket részenként,
külön-külön vásárolják, azon fogyasztóknak a gyártóktól, kereskedőktől kell
segítséget kérniük az eligazodásban.
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„Jutalomjáték” a legjobbaknak!
Jubileumi Forma 1
Rekord partneri létszámmal, élménygazdag, színvonalas pihenőnapokat szervezett a HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. az
oroszországi és romániai üzletfelei számára július 23-tól 27-ig. Oroszországból 10, Romániából pedig 7 partnerünk
képviselője érkezett hazánkba.
Programjaink között szerepelt: budapesti, visegrádi, szentendrei városnézés; tokaji borospince-látogatás
borkóstolással egybekötve. Természetesen vendégeink látogatást tettek gyárunkban is, ahol kiemelt ﬁgyelmet kapott
az Innovációs Központ bemutatása.
A jubileumi Forma 1-es verseny nagyon izgalmasra és eseménydúsra sikeredett. Különösen nagy sikert aratott orosz
partnereink körében az orosz származású versenyző dobogós helyezése.

Sikeres vevő általi minőségügyi audit a
HAJDU Autotechnika Zrt.-nél
Átfogó és teljes körű auditot folytatott le társaságunknál július 27-én
vevőnk, a Fémalk. Az audit folyamata a VDA szabványok szerint
mérte fel a tanúsított minőségirányítási rendszereink folyamatait,
azok működését és eredményeit.
Ez a „megszokott”, TS szerinti auditoktól kicsit eltérő
szempontrendszer szerinti megmérettetést és az egyes szempontok
eltérő súlyozását is jelentette. Mindezt annak ellenére, hogy mindaz
ISO/TS 16949, mind a VDA rendszer autóipari beszállítói
követelmény. A TS rendszer elterjedtebb, de a német autóipari
vevők és azok fő beszállítói jellemzően a VDA rendszert alkalmazzák.
A Fémalk számára társaságunk BMW karosszéria elemeket gyárt.
Különleges ezen termékekben az alapanyag, mivel az alkatrészek
alumíniumból készülnek.
Köszönet vevőnknek, hogy auditjával segítette a közös, előremutató
szempontrendszer harmonizációját, mellyel sikerül tovább
fejleszteni minőségirányítási rendszereinket, és ezáltal erősíteni
társaságaink kapcsolatát.
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