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A HAJDU cégcsoport október 13-án ünnepélyes üzemátadó rendezvényén számolt be
arról a több milliárdos komplex fejlesztési csomagról, melyet 2015 és 2017 között
valósított meg. A vállalatcsoport vezetői és vendégei ezen alkalommal ünnepelték a
HAJDU fennállásának 65. évfordulóját.

  

A teljes beruházási csomagot 5,4 milliárd Ft-ból valósította meg a cégcsoport, amelynek
finanszírozása a jelentős önerő és hitel mellett kiegészült a Nagyvállalati Beruházási Program
által nyújtott 680 millió forint támogatással. 

  

Marczinkó Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium vállalati kapcsolatokért felelős helyettes
államtitkára, méltatta az elkészült beruházásokat. „A mai napon egy olyan sikeres
vállalatcsoport újabb fejlesztésénél lehetünk jelen, amely már hosszú ideje stabilan működik, és
olyan nagy múltú autógyárak beszállítója, mint a Ferrari és a Mercedes Benz.” A helyettes
államtitkár közölte: a vállalatcsoport ezzel a beruházással tovább bővíti préskapacitását,
elősegíti a technológiai fejlődését, valamint fejleszti szerszámtervezői és -gyártói képességét.
Mindezt pedig úgy teszi, hogy folyamatosan korszerűsíti a termelést, megfelelő piaccal
rendelkezik, illetve együttműködik szakiskolákkal és egyetemekkel a megfelelő
szakember-utánpótlás érdekében. Marczinkó Zoltán hozzátette: a magyar tulajdonú társaság az
elmúlt 12 év során offenzív fejlesztési politikával 5 milliárd forintos árbevételű cégből 13,5
milliárdos cégcsoporttá nőtte ki magát. 

  

Novotni Lajos, a HAJDU Cégcsoport Igazgatóságának elnöke kiemelte, hogy a
fejlesztéseknek köszönhetően a cégcsoport versenyképessége jelentősen nőtt és a térségben
150 új munkahelyet teremtettek. Beszédét Novotni Lajos díjátadóval zárta: a HAJDU Hajdúsági
Ipari Zrt. nevében díjazta a Vaillant Group-ot, a cég legrégebbi OEM partnerét, a Hajdu Vostok
Plc.-t, a legdinamikusabban fejlődő regionális partnerét, a Szatmári Kft.-t, mint legnagyobb
belföldi partnerét és az ISD Dunaferr Zrt.-t, legnagyobb beszállító partnerét.

  

A megnyitót követően Marczinkó Zoltán, vállalati kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár és
Novotni Lajos, a HAJDU Cégcsoport Igazgatóságának elnöke a nemzeti szalag átvágásával
közösen adták át a beruházás részeként megvalósult új gyártócsarnokot.

  

A HAJDU Autotechnika Ipari Zrt. - amely nagynevű autógyárak megbecsült beszállítója - az
említett időszakban igen jelentős, 4,5 milliárd Ft értékű beruházási csomagot valósított meg.
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Meghatározó piaci szereplőként legfőbb célja volt a kapacitások bővítése és a technológiák
korszerűsítése. A projektben egy közel 4500 m2 alapterületű új gyártócsarnokot létesítettek.
Szintén a projekt részeként 400 millió forint értékben hajtott végre fejlesztést a HAJDU
Hajdúsági Ipari Zrt., az összeg 7 új terméksor bevezetését támogatta. A jelentős hazai piac
mellett a cég külföldön is igen eredményes, több mint 35 országba exportálja magas minőségű,
megbízható termékeit. A HAJDU az állandó fejlődésben látja a jövőt, így a beruházások a
szélesebb termékkínálat mellett a kapacitásbővítésre és a képességek fejlesztésére is
koncentrál.

  

Ugyancsak a cégcsoporthoz tartozó HAJDU Infrastruktúra Szolgáltató Zrt.-nek az energetikai
hatékonyságot és a dolgozói munkakörülményeket javító és a fejlesztéseket támogató
beruházások megvalósítására 0,5 milliárd Ft állt rendelkezésére.

  

Képes beszámolónk:
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