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Kitüntetésben részesült
Novotni Lajos, Elnök Úr
Áder János államfő megbízásából Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter elismeréseket adott át az
államigazgatás, a tudományos és a gazdasági élet területén kimagasló teljesítményt nyújtó szakembereknek augusztus 20-án.
A most elismerésben részesültek nemcsak munkájukkal, hanem személyes példamutatásukkal is hozzájárulnak Magyarország előrejutásához.
Az eseményen Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapott Novotni Lajos, a HAJDU Cégcsoport Igazgatóságának elnöke a hazai gépipar fejlődését korszerű gyártási megoldások, új technológiák és
irányítási módszerek alkalmazásával szolgáló több évtizedes tevékenységének elismeréseként.

HIM-től a HAJDU-ig

A Hajdúsági Iparműveket több mint hatvan évvel ezelőtt, 1952-ben, eredetileg hadiipari céllal alapította a
magyar kormány a Debrecen és Nyíregyháza között
pont félúton lévő Téglás határán.
1957-ben indult el a civil termelés. A háztartási gépgyártás a keverőtárcsás mosógépek gyártásával kezdődött meg, majd az évek múlásával egyre inkább
bővült a megbízható minőségben piacra bocsátott
termékek köre: centrifugák, forróvíztárolók, automata
mosógépek, lapradiátorok.
A saját fejlesztésű és licencvásárlással honosított
gyártmányokkal, valamint az ehhez tartozó géppark
kialakításával a 80-as évekre közepes méretű iparvállalat jött létre. A cég termékeinek jelentős részét már
ekkor exportálták.

A rendszerváltást követően, 1994-ben az akkori
menedzsment fantáziát látott a nagyipari vállalatban,
s magántulajdonba került a cég HAJDU Hajdúsági
Iparművek Részvénytársaság elnevezéssel.
1996-ban beindították a járműalkatrész-gyártást is.
1997-től kelteződött a környezetbarát konstrukciók
előtérbe helyezése termékeknél és a technológiáknál
egyaránt. Új energiaforrásokat hasznosító termékeket
fejlesztettek ki, megszülettek az első gázüzemű forróvíztárolók és a megújuló energiát hasznosító termékek.
2005-ben a HAJDU Hajdúsági Iparművek Rt. három
különálló céggé vált szét.
A továbbra is 100%-os magyar tulajdonban lévő vállalatok különböző tevékenységeket visznek tovább.
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alapterületű új gyártócsarnok kerül átadásra, valamint
3 vadonatúj présgéppel is gazdagodik a gyártási folyamat.
A HAJDU Infrastruktúra Szolgáltató Zrt. a vállalatok telephelyéül szolgáló HAJDU Ipari Parkot működteti, mely ideális környezetet és széleskörű szolgáltatásokat biztosít ipari létesítmények üzemeltetéséhez.
A betelepülőknek lehetőségük van a telkek és a meglévő létesítmények bérlésére vagy megvásárlására.
Ezen kívül különféle szolgáltatásokat vehetnek igénybe (pl: közműszolgáltatás, iparvágány-használat, raktározás). A teljes infrastrukturális hálózatot érintő, az
energiabiztonságot, illetve az energiaracionalizálást
célzó beruházásoknak köszönhetően jelentősen csökkent a cégcsoport egységnyi árbevételre jutó energiafelhasználása.
A „hagyományos” HAJDU termékek, tehát az épületgépészeti és háztartási készülékek gyártását és értékesítését a HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. (rövid nevén
HAJDU Zrt.) viszi tovább. A cég külföldön is igen sikeres, hiszen több mint 30 országban folytat export tevékenységet. A HAJDU Autotechnika Ipari Zrt. fémmegmunkálással – jellemzően lemezmegmunkálással,
lemezalakítással előállított alkatrészeket gyárt. Termékei elsősorban világmárkákba (pl. Mercedes, Volvo,
Audi, Ferrari, BMW, stb.) beépülő autóipari alkatrészek, azonban vállalkoznak más jellegű, technológiáikkal előállítható termékek gyártására is. A nagynevű
autógyárak megbecsült beszállítója az idén egy igen
jelentős, 4,3 milliárd forintos beruházási csomagot
valósít meg. A projekten belül egy közel 4500 m2-es

Marczinkó Zoltán, az NGM helyettes államtitkára
avatta fel az új présüzemet
A HAJDU termékek számos díjban és elismerésben
részesültek az évek folyamán. Magyarországon az egyik
legrangosabb a Magyar Termék Nagydíj, amelyet 2010ben a HAJDU puffertárolók, 2015-ben pedig a HAJDU
hőszivattyús forróvíztárolók nyertek el. A HAJDU márka
is közkedvelt és elismert a mai napig, hiszen évek óta
elnyeri a Superbrands/Business Superbrands elismerést, továbbá fennállása óta büszkélkedhet a Magyar
Brands díjjal is.
Az 1952-ben elsősorban hadiipari céllal megalakuló
vállalat a folyamatos fejlődésének köszönhetően napjainkra a térség egyik legmeghatározóbb – a tavalyi
évben 13,5 milliárd forint árbevételt elérő – cégcsoportjává nőtte ki magát, biztosítva ezzel mintegy 750
munkavállaló megélhetését.
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Kimagasló teljesítmény –
Rekord árbevétel
A HAJDU Hajdusági Ipari Zrt. idén augusztusban
1 milliárd feletti árbevételt ért el, ami az eddigi legjobb havi eredmény a cég életében. Ez azért is számít kimagaslónak, mert 2016 augusztusában 600
millió forint feletti árbevételt realizáltunk, illetve az
ez évi, első 8 havi árbevételünk is közel 650 millió
forinttal magasabb a tavalyi év hasonló időszakához képest. Ez a teljesítmény részben a szezonális felfutásnak köszönhető, hiszen minden évben
– augusztusban és szeptemberben mutatkozik a
legnagyobb kereslet a termékeink iránt. A keres-

let mind belföldön, mind pedig az export piacokon
(Németország és Oroszország) az általunk tervezettnél magasabb volt. Termékeink közül mindkét
export piacon emelkedett a forróvíztárolóink, illetve az indirekt tárolóink eladási száma. Belföldön
pedig a kondenzációs gázkazánok értékesítése növekedett jelentős mértékben.
Ami ezt az eredményt lehetővé tette, az a példaértékű teljesítmény, amit a rendkívüli hőség ellenére minden munkavállalónk a saját területén
véghezvitt.

Hajdu családi nap 2017
Fennállásának 65. évfordulóját ünneplő HAJDU Cégcsoport az idén szeptember 23-án
tartotta meg a hagyományos családi napját. Habár az időjárás nem kedvezett a rendezvénynek, a résztvevő kollégák jól érezték magukat, hiszen többféle program közül
választhattak. A főzőversenyen 24 csapat indult.
Miközben finomabbnál finomabb ételek készül-

tek, a színpadon zenés, táncos műsorok zajlottak.
A gyerekekkel óvónők foglalkoztak, a sátor alatt
ugrálóvár és trambulin várta őket, de volt lehetőségük pónin lovagolni, és nagy sikere volt a lufikat
hajtogató bohócnak is. A 65. évforduló kapcsán
születésnapi tortát adott át a menedzsment nevében Dedéné Novotni Anna, a HAJDU Cégcsoport
alelnöke.
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Szerviztalálkozó másodjára
Az idén másodjára szerveztünk szerviztalálkozót
szeptember 19-én. Ezúttal az elektromos szervizpartnereinket hívtuk meg. A találkozón 50 szervizes képviseltette magát. Szó volt többek között az energiahatékonysági direktívákról, változásokról, puffertartályaink
szigeteléséről, felrakásáról. A meghívott szakembereknek lehetőségük nyílt a teljes hazai termékportfóliónk

megtekintésére. A hagyományos elektromos forróvíztárolók mellett indirekt tartályainkat, és hőszivattyús
készülékeink teljes skáláját is górcső alá vettük. Bemutattuk a típusegyedi szerelési fogásokat, és meghallgattuk a szervizesek tapasztalatait a termékről.
Vendégeink gyártúra keretében tekinthették meg az
elmúlt évek fejlesztéseit a gyártásunkban.

Szakmai kiállítások és konferenciák a HAJDU Cégcsoport életében
A HAJDU Cégcsoport két tagvállalata a HAJDU Zrt. és
a HAJDU Autotechnika Zrt. több fontos szakmai kiál-

lításon és konferencián is részt vesz a következő negyedévben.
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