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Felelősséggel a munkavédelem területén a XXI. században I. rész
„A prosperáló vállalati közösség munkahelyeket és jólétet teremt, a munkavédelem helyes irányítása pedig ennek
elengedhetetlen kelléke. A biztonságos munkakörülmények alapvetően fontosak a minőségi gyártáshoz és
szolgáltatásnyújtáshoz.” /Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség/
A minőségi gyártás és szolgáltatásnyújtás azon értékek egyike, melyet a HAJDU Cégcsoport vállalatai képviselnek. A
vezetők elkötelezettek a megfelelő munkakultúra, a helyes gyakorlat kialakításában. A munkabiztonság és a
munkaegészség folyamatos fejlesztésének célja a balesetek megelőzése, a prevenció. Az elmúlt évek fejlesztéseit és a
kétéves nagyberuházást megelőző vezetői kockázatelemzések a munkavédelmi és biztonságtechnikai szempontokat
kiemelten kezelték. A kockázatok felmérését követő intézkedésekkel a HAJDU Cégcsoport vállalatai javították
termelékenységüket, és csökkentették költségeiket, s ami a legfontosabb, fokozták a munkavállalók tevékenységének
biztonságosságát.
A HAJDU Zrt. 2012-ben komplex beruházási programot fejezett be. A HAJDU Autotechnika Zrt. az elmúlt években
teljesen megújította gyártóeszköz üzemét és a hozzá kapcsolódó gyártástechnológiáit. Elmondható, hogy az új
termelési technológiák telepítésének szerves részévé vált a munkavédelem és egészségvédelem. Az üzemekben
veszélyt jelző táblákkal hívják fel a ﬁgyelmet a veszélyekre, ahol szükséges ott védőburkolattal zárják el a munkavállalót
a veszélyes térbe történő benyúlástól. Mindkét ipari területen fényvédelemmel (optikai védőberendezés) védik és
vezérlik a hidraulikus présgépeket. Ez egyben biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a termelést. Ezt a lehetőséget
leginkább a HAJDU Autotechnika Zrt.-nél használják ki, illetve helyezik előtérbe.
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Romániai partnerek Tégláson
A Melinda Instal, székelyudarhelyi nagykereskedő cég, április 21. és 24. között
szerelő partnereit magyarországi gyárlátogató túrára invitálta, mely során
jelentősebb partnereit kereste fel. Első célállomásukként a HAJDU Zrt.-t
látogatták meg április 20-án. Délelőtt az általános köszöntő és cégbemutató
után a társaság szakemberei előadást tartottak a megújuló energiához
kapcsolódó termékekről, rendszerekről és a minőségirányítás tevékenységéről.
Délután a vendégek látogatást tettek a gyártóüzemben, ahol végigkövethették
a gyártási folyamat főbb lépéseit. A látogatás az Innovációs Központ
megtekintésével, épületgépészeti megoldásainak megismerésével zárult.

HGK kondenzációs gázkazánverseny győzteseinek
képes beszámolója Hollandiából
Áprilisi hírlevelünkben beszámoltunk arról, hogy sikerrel zárult a HAJDU Zrt. Megújuló energia üzletág által
meghirdetett HGK kondenzációs gázkazánverseny. Az eredményhirdetést követően a tíz, legnagyobb forgalmat
lebonyolító viszonteladó cég képviselői amszterdami kiránduláson vettek részt 2015. április 22. és 24. között. Az együtt
töltött napok, a jó hangulatú kirándulások összekovácsolták a résztvevő partnereket. A Coevordenbe szervezett
gyárlátogatás során sok új információval gazdagodtak a nyertesek. A szakmai programon túl hajókiránduláson vettek
részt, megismerkedtek a sajtgyártással, megcsodálták a Hollandia jelképeként ismert szélmalmokat.
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Összefogással az épületek energiahatékonyságának megvalósításáért
Az összefogás jegyében, a gyártástól a kivitelezésig, gyakorló mérnökök és építészek
részvételével szervezett szakmai napot együttműködő partnereivel a HAJDU Zrt. Az
április 28-i téglási rendezvény célja az volt, hogy a különböző szakterületek
szakembereivel a szervezők a legújabb jogszabályváltozásokat, a megújuló energiát
hasznosító termékeket és pályázati lehetőségeket megismertessék. Az Innovációs
Központban tartott rendezvényen a zöld gazdaság szereplői folytattak párbeszédet. A HAJDU Zrt. műszaki szakemberei
és a Központot működtető HBMGME villamosmérnöke a Központ gépészeti, technológiai, mérési lehetőségeibe avatta
be a jelenlévőket. A Goodwill Consulting Kft értékesítési igazgatója tájékoztatta a résztvevőket az épületenergetikai
pályázatokról, melynek összértéke 103 milliárd forint. Az új pályázatokban a megújuló energiaforrással történő
kombinálhatóságnak fokozott jelentősége lesz, és most először kifejezetten előnyt jelent a pályázat benyújtásakor a
megújulók alkalmazása. A rendezvény sikerességét mutatja, hogy több mint hatvan résztvevő négy
kelet-magyarországi régióból érkezett a téglási Innovációs Központba.
Az építészek, épületgépészek és kivitelezők számára szervezett szakmai rendezvény következő állomása:
Budapest, FUGA Építészeti Központ
2015. június 11.
Jelentkezés: www.hajdurt.hu – kamarai jelentkezés

Abszolút győztes a HAJDU Zrt. által szponzorált
ME-KART csapata a Go-Kart, Go-Bosch! versenyen
Április 18-án a Papp László Budapest Sportarénában került megrendezésre a Go-Kart,
Go-Bosch projekt 3 éven át tartó rendezvénysorozat második állomása. A helyszínen
nyolc magyar felsőoktatási intézmény diákjai mérték össze tudásukat. Két
kategóriában, senior és junior csapatok versenyzését láthatták a résztvevők. Mindkét
kategória diákjainak feladata volt, hogy egy általuk tervezett és kivitelezett
rendszerrel szereljék fel a rendelkezésükre bocsátott gokartot. A verseny abszolút
győztese a Miskolci Egyetem mérnökhallgatói csapata. A HAJDU Zrt. által szponzorált
alakulat elnyerte a legokosabb gokart és a legjobb csapat kitüntető címet is.
Gratulálunk az egyetemistáknak a kiváló munkájukért és az abszolút győztes
helyezésért!

Egyetemi és főiskolai OB verseny
Lendületben a Téglás HAJDU Ipari VSE Súlyemelői
Ismét remekül szerepeltek Budapesten a téglási súlyemelők az április utolsó
hétvégéjén megrendezett Iskolás Országos Bajnokságon:
1 arany és 3 ezüstérmet nyertek.
A Főiskolás Egyetemi OB-n a téglási sikercsapat a hazai 10 legjobb közé került.
Gratulálunk a csapatnak a sikeres szerepléshez!
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