2015. január

Hírlevél
Tartalom
Összefoglaló a Cégcsoport
2014. évi tevékenységéről

Ízelítő a következő számból:
- Friss hírek a HAJDU Autotechnika Zrt-től
- Kiválóság és minőség
- Értéket adunk Önnek

- megjelenik havonta 1 alkalommal -

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

1

2015. január

Összefoglaló
A HAJDU Autotechnika Zrt. 2014.évi tevékenységéről
2014-ben kiemelt célunk a gyártóeszköz előállítás középtávú fejlesztési tervének befejezése, lezárása volt.
Januárban és novemberben a síkköszörű megmunkálási technológiánk képességeit növeltük, új gép beszerzésével, valamint a
meglévő, méreteinél szakmai kuriózumnak számító nagy síkköszörűnk CNC alapú működésűvé fejlesztését is sikerült
megvalósítanunk. Ezen túlmenően a gyártáshoz szükséges alapanyag-előkészítés gépi feltételrendszerét is sikerült új, korszerű
berendezés üzembe állításával bővíteni. A CNC megmunkálások képességeiben is sikerült előrelépnünk, s egy nagy sebességű,
CNC megmunkáló központtal egy eddig hiányzó megmunkálási szegmenst is lefednünk. Befejeződött a padozat teljes körű
cseréje/felújítása is, valamint a teljes üzemcsarnok újrafestése is megtörtént. A középtávú terv eredményeként egy szép és
korszerű gyártóeszköz üzem biztosítja vevőink igényeinek magas színvonalú kiszolgálását, a továbblépéshez pedig összeállítás
alatt van újabb, középtávú tervünk.
Sikeres vevői audit eredményeként új, üzleti kapcsolatot sikerült kiépítenünk a Volkswagen AG-val, mely a szerszámgyártáson
túlmenően – két új vevőn keresztül – alkatrész beszállításokon keresztül realizálódott. Tovább bővültek beszállítói lehetőségeink a Remy International Inc felé is, mivel a konszern auditora által lefolytatott audit eredményeként – az eddigi miskolci
gyárba történő beszállításokon túlmenően – társaságunk bekerült a Remy globális beszállítói körébe. A Remy ellátását és
képességeink fejlesztését biztosítja az a körülmény, hogy az év végén sikerült megvásárolnunk az addig Remy tulajdonában, de
társaságunk használatában lévő, a Remy ellátását biztosító 46 db, különféle berendezést és eszközt.
Októberben az európai autógyárak beszállítói és beszerzői legrangosabb találkozóján a wolfsburgi „IZB”-n jártunk, ahol a
Nemzeti Befektetési Ügynökség /hat másik magyar autóipari beszállítóval/ közös kollektív standján, mutatkoztunk be.
Novemberben a Hungexpon lebonyolított, másodízben megrendezett Automotive Hungary kiállításon, a Magyar Járműalkatrészgyártók
Országos Szövetsége standján állítottunk ki, és folytattunk sikeres tárgyalásokat.
Humán erőforrásunk fejlesztéséhez – a tervezett éves képzési programunkon felül, sikeres TÁMOP pályázat eredményeként sikerült további tíz millió forintot nyertünk. A felhasználás során vezetési kompetenciák, autóipari szállítói képességek,
valamint vállalati kultúra képzésekre került és kerül sor.
A Bisnode független, nemzetközi pénzügyi minősítő szervezet Társaságunkat ismét „AAA” pénzügyi minősítési csoportba sorolta, s ilyen szintű, öt év óta mutatott folyamatos teljesítésünkkel már harmadízben érdemeltük ki e szervezet Gyémánt
oklevelét.
Áprilisban az Európai Bizottság EFQM szervezete, /Európai Minőségmenedzsment Alapítvány/ által kiírt pályázaton elnyertük
a „Recognized for Excellence” díjat.
A Cégcsoportnál év elején folytatott környezetirányítási audit és tevékenysége eredményeként, a termelés fokozott anyag- és
energiaigénye és a fenntartható fejlődés követelményei közötti egyensúlyt sikerült megtalálni, biztosítva így a környezetterhelés minimalizálását, a fenntartható fejlődést.
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Milyen események, eredmények fémjelezték a HAJDU Zrt. 2014-es évét?
Professzionális, megújuló energiákhoz köthető termékeink forgalma jelentősen nőtt, melyből várhatóan a belföldi
értékesítésünk – az előzetes adatok alapján – 12%-kal lesz magasabb az előző évinél. Az exportértékesítésünk a
2013. évhez képest – várhatóan – 18%-kal bővült, ezen belül a kelet-európai export több, mint 60%-kal szárnyalja
túl az előző évi forgalmat. A Megújuló Üzletág értékesítése 34%-kal haladta meg az előző évi eredményt. Az összes
értékesítés 2014-ben 16 %-kal nőtt a 2013. évhez képest.
Év elején részt vettünk a Moszkvai AQUA-THERM szakkiállításon, melyet a bemutatott négy nap alatt huszonhétezer
látogató tekintett meg. A legnagyobb érdeklődés a Magyar Termék Nagydíjas puﬀer tároló és a hőszivattyús bojler
iránt mutatkozott.
Hazai rendezvényeken: Budapesten, „Az ingatlanvagyon gazdaságos üzemeltetése,” rendezvényen, Debrecenben a
Solar-D Kft szervezésében a Nagy Kazánválasztó Napon, és a Debreceni Egyetem Épületgépészeti Kiállításán képviseltük Társaságunkat.
Tevékenységünk sokszínűségét szakmai napok, előadások, termékbemutató, – szerelői, vevő – és szerviz találkozó
szervezése, az érintettekkel folytatott párbeszéd fémjelezte.
Rendezvényeken és sajtóközleményekben, mint felelős gyártó, 2014. nyarán tájékoztattuk az érintetteket arról,
hogy a HAJDU Zrt. felkészült az ez évi jogszabályváltozásra. Feltártuk, hogy az új jelölési rendszer hogyan érinti a
fogyasztót, vásárlásnál milyen szempontokat érdemes ﬁgyelnie. Partnereinket folyamatosan felkészítettük az uniós
szabályozásra, informáltuk a változásokról, az energiahatékonyság és az energiaszolgáltatási képességekről
tájékoztattuk. Ezt a munkát a 2015-ben is folytatjuk.
HAJDU márka idén is elnyerte a Superbrands, ötödik alkalommal pedig a MagyarBrands elismerést. Az MTA
Debreceni Szervezete és a HBM-i KIK közös pályázata eredményeként Innovációs Díjat nyertünk a „Passzív házak
fűtésére és használati melegvíz előállítására alkalmas hőszivattyús forróvíztároló kifejlesztése és sorozatgyártása”
projekttel.
Hiszünk abban, hogy magas műszaki színvonalú, saját fejlesztésű, energiahatékony termékeinkkel a fogyasztói
elvárások tükrében, versenyképesek vagyunk bármely nyugat-európai gyártókkal.
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HAJDU Infrastruktúra Zrt. 2014. évi eredményei
A HAJDU Infrastruktúra Szolgáltató Zrt. tevékenységei közül továbbra is az egyik legfontosabb, hogy a társvállalatok
részére a lehető legkedvezőbb áron tudjon energiaszolgáltatást biztosítani. A 2014. évre kötött villamos-energia
szerződés, valamint a 2014/2015. gázévre kötött földgáz szerződés következtében a 2013-as évhez viszonyítva a
villamos energia költségünk több, mint 11%-kal, a földgáz költségünk pedig majd 28%-kal csökkent.
Külön öröm volt a számunkra, hogy új betelepülőként a Hajdú-Bihar Megyei Gazdasági és Munkaadói Egyesület egy
jelentős beruházást végrehajtva Innovációs Központot alakított ki, új tevékenységet hozott az Ipari Park területére,
és szakmai konferencia szervezés, valamint energetikával összefüggő akkreditált laboratóriumi mérések területén
fogja bővíteni az Ipari Parkon belüli szolgáltatásokat.
A HAJDU Infrastruktúra Szolgáltató Zrt. 2014-ben is folytatta a 2010-ben elkezdett – a teljes Ipari Parkot érintő –
infrastruktúra rendszer felújításával kapcsolatos beruházásokat. A legnagyobb feladatunk a 2013. évről áthúzódó
ivóvíz beruházás II. üteme volt, amely 2014. évben, költségkereten belül és határidőre megvalósult. A beruházás
keretében a nyomóvezetékek cseréjén kívül a teljes ivóvízrendszert az Ipari Parkban már működő SCADA
számítógépes felügyeleti rendszerre kötöttük rá, többek között ennek is köszönhetően az adó jellegű, vízkészlet
használati járulékﬁzetési kötelezettségünk a felére csökkent, illetve az Ipari Park ivóvize egészségesebbé vált és
vegyszerektől kevésbé terhelt lett. Az ivóvíz-kitermeléssel összefüggő villamos energia felhasználás a beruházás
után az 1/5 részére csökkent, köszönhetően a korszerű frekvenciaváltós kútszivattyúknak és a számítógépes
vezérlésnek. Az ivóvíz beruházás költsége összesen 49 M Ft volt. Az ivóvíz hálózat rekonstrukciójával együtt a
Szivattyúház felújítása is megtörtént, melynek költsége 1,9 M Ft volt.
Ezen felül más belsőépítészeti rekonstrukciós munkák is megvalósultak a 2014. évben, mint például a teherporta,
valamint a kerékpártároló felújítása, illetve a kiskazánházi távhő vezeték cseréje, amely 6,3 M Ft-ba került. Ez a
vezetékhálózat látja el a HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. Irodaház épületének, az Ipari Park Büfé részlegének, az Orvosi
Rendelőnek a fűtését, illetve másodlagos fűtési rendszerül szolgál a HURO/1101/122/2.1.1 Magyarország-Románia
Határon Átnyúló Együttműködési program keretében kialakított Megújuló Energetikai Szolgáltató Központ
(Innovációs Központ) számára.
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