2012. J a n u á r

Kedves Olvasó!
Köszönjük, hogy az elmúlt évben figyelemmel kísérte
munkánkat, hozzájárult sikereinkhez.
Engedje meg, hogy röviden értékeljük a HAJDU
Cégcsoport 2011. évi tevékenységét.
Novotni István a HAJDU Zrt. vezérigazgatója

HAJDU Cégcsoport 2011. év értékelése
Bár a cégcsoport tagjai számára eltérő eredmény- árbevételünk több mint 25%-át. Export vonatnyel zárult az elmúlt időszak, összefoglalva azt kozásában jelentősen növekedtünk a német szakmondhatjuk, hogy cégcsoport szinten mind a kereskedelmi piacon, a francia áruházi piacon,
forgalom, mind a jövedelmezőség a válság előtti illetve belföldön a megújuló energiás termékek
területén. A környezettudatos termékek és techtrendnek megfelelően növekszik.
nológiák a jövőben is kiemelt szerepet kapnak
A HAJDU Hajdúsági Ipari ZRt. a válság idő- a HAJDU Zrt. stratégiájában, többek között a
szakában tartani tudta az árbevételi szintjét, de termékfejlesztésben is ez a terület képviseli a fő
sajnos növekedni nem tudott. 2011-ben egészen irányvonalat.
az utolsó negyedévig jól alakultak a mutatóink,
de az utolsó negyedévben a nyugat európai pia- Cégcsoportunk mási két tagja is sikeresen
cokon jelentősen visszaesett a forgalom, amit igen zárta a tavalyi évet.
rossz előjelnek tekintünk. Szerencsére belföldön A HAJDU Autotechnika Zrt. árbevételének
2010-hez képest – ugyan szerény mértékű, de 2011-ben történő, több mint 50%-os növekemégiscsak – forgalomnövekedés volt. A követ- désének köszönhetően „A legeredményesebb
kező év alakulása igen bizonytalan, tartunk tőle, feltörekvő cégek” magyarországi rangsorában a
hogy a piac tovább szűkül, és a forgalom megtar- 33., a „A legdinamikusabban növekvő feltörektása komoly feladatot jelent majd számunkra. Bár vők” kategóriájában pedig a 6. helyre sorolta egy
2011-ben a forgalmunk stabilan alakult, a mérleg független gazdasági szaklap.
szerinti eredményünkre – az eurós hitelek miatt – A társaságnak sikerült egy jelentősebb tendert
kedvezőtlen hatása lesz a gyenge forintnak.
nyernie, mellyel – a személygépkocsi gyártás piacán túlmenően – sikerült a teherautó alkatrészek
A forgalom fenntartásában nagy szerepet ját- beszállításának piacára is bejutni. Ezen túlmeszott, hogy az elmúlt néhány évben több új nően elkezdődött a BMW gépkocsikba beépülő,
partnert sikerült szereznünk, ők adták a 2011-es komplett kipufogó dob gyártása, ill. további 80
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féle komplett kipufogó dob – már nem sorozat
gyártás – teljes szerelésének áttelepítése, 2012.
januári határidővel.
A társaság a növekvő megrendelésekre tudatosan
készülve számos jelentős beruházást hajtott végre
az elmúlt években melyek mind technológiai fejlesztési mind kapacitásnövelési célokat szolgáltak. (CNC vezérlésű megmunkáló központok,
huzal szikraforgácsoló és hőkezelő berendezések,
új lakatos munkahelyek, infrastrukturális beruházások, körülvágó célgép, duplalemezes daraboló sor, korszerű ellenállás hegesztő berendezés,
anyagmozgatási rendszer fejlesztése, késztermékek tárolásának fejlesztése, stb.)

sajáterős beruházást valósított meg, mind a forgalma, mind nyeresége a várt fölött alakult.
A társaság 2011-ben felújította a teljes energia
hálózatát, mellyel lehetővé vált, hogy az egyik
legfontosabb energiaszolgáltatás – az áramellátás – az ipari park teljes területén korszerű és
biztonságos legyen. Ezenkívül újra forgalomba
helyeztük az ipari park területén található iparvágányt is, mely a jövőben minden betelepülő
vállalkozás számára elérhető lesz. A fejlesztések
2012-ben tovább folytatódnak majd, korszerűsítésre kerül többek között a vízhálózat, a
sűrített levegő szolgáltatás és az ipari szennyvíztisztító telep.

A HAJDU Infrastruktúra Zrt. számára is igen
kedvezően alakult az év. Amellett hogy jelentős

a HAJDU Cégcsoport nevében
Novotni István a HAJDU Zrt. vezérigazgatója

Téglás HAJDU Ipari Zrt. Országos Kiemelt Kupa
2011. december 17-én rendezték meg a HAJDU
Ipari Zrt. Országos Kiemelt Kupát, a 2011-es
esztendő legnagyobb súlyemelő versenyét.
Az Országos Kiemelt Súlyemelő Versenynek
Téglás város adott otthont. A téglási súlyemelők
ismét kitettek magukért 11 arany, 7 ezüst, és 1
bronzérmet zsebeltek be.
További résztvevő csapatok voltak: Testvériség SE, Tiszaújváros SE, Biharnagybajom SE,

Debrecen SE, Oroszlány SE, Pécs SE és a
NyVSC. A versenyen tisztelettét tette Novotni
István, a HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. vezérigazgatója, Dobos Imre a Magyar Súlyemelő Szövetség elnöke, illetve Czibere Béla Polgármester Úr,
akinek megnyitó beszédével indult el a verseny.
Azok a versenyzők, akik kiemelkedő eredményeket értek el, átvehették a HAJDU Hajdúsági
Ipari Zrt. ajándékait, köztük 3 db Hajdúsági
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bográcsállvány szettet grilltartozékkal, illetve mosógép tulajdonosa Gyurkovics Ferenc olima fődíjat, egy HAJDU automata mosógépet. pikon lett 400,884 ponttal. A versenyen 6 orszáAz ajándékok sorát bővítette Kovács Imre Erő- gos csúcs is megdőlt.
emelő Európa bajnok, aki felajánlott egy GPS-t A konkrét eredményeket megtekinthetik
a feltörekvő, tehetséges Téglási Magyar Bajnok- honlapunkon:
nak, Antal Sándornak. A HAJDU automata http://www.hajdurt.hu/index.php?mod=hirek&id=62&l=hu

Játszott és nyert
Kedves olvasó!
Novemberi hírlevelünkben egy kis gondolkodásra késztettük olvasóinkat. Kíváncsiak voltunk
arra, vajon figyelmesen olvassák-e hírlevelünket, ezért játékra hívtuk Önöket. Sokan küldtek
helyes megfejtéseket a kérdéseinkre, s a szerencse Fórián Sándor püspökladányi olvasónkra
mosolygott: ő nyerte a HAJDU Zrt. ajándékcsomagját.
Ezúton is gratulálunk!
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