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Jegyzett tőke

Új rendelések

Forgalom

   ebből belföld

   ebből külföld

Eredmény kamatok és adók előtt (EBIT)

Adózás utáni eredmény

Beruházások (tárgyi eszközök)

Oktatási ráfordítások

Létszám szeptember 30-án (fő) 

érték millió Ft-ban

2004/2005

 

6 000

59 868

51 844

50 920

924

2 804

2 676

1 495

157

605

2005/2006

 

6 000

103 705

57 826

56 004

1 821

2 768

2 771

450

326

589



�Vállalati alapelvek

Küldetés

Vállalati
küldetésünk,
jövőképünk,
célunk

Vezető szerepet kívánunk betölteni Magyarország modernizációjában, 
fontos feladatunknak tartjuk, hogy tevékenységünk révén közvetlen 
és közvetett módon javítsuk az életminőséget.

A globális megatrendek, azaz a demográfiai változások és az urbanizáció 
által keltett piaci igényekhez igazodó, komplex megoldásokat kínáló üzleti 
tevékenységet végzünk.

A megatrendekhez kapcsolódóan kialakított, 3 pilléren nyugvó vállalati 
stratégia és a szektor alapú megközelítés támogatja a fejlődést és a moder-
nizációt szolgáló innovatív üzleti megoldásokat a Magyarország számára is 
stratégiai fontosságú, perspektívát jelentő területeken.

A piaci részesedés folyamatos növelése a szolgáltatások arányának fokozá-
sával és a partneri viszony kialakításával, mely lehetővé teszi a piacvezető, 
meghatározó pozíció megőrzését minden üzleti területünkön.

Jövőkép

Célunk
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Előző üzleti évünk több tekintetben is új fejlődési szakasz nyitányaként értékelhető.

 Az elmúlt időszak lendülete a hazai Siemens-vállalatok többségénél az üzleti volumen jelentős 
bővülésében jelentkezett, melynek során mintegy 110 milliárd forintos éves összforgalmat ér-
tünk el. A Siemens Csoport vezető vállalataként működő Siemens Zrt, - miközben árbevételét 
is növelte - kiugróan jó eredményt könyvelhetett el az új rendelések tekintetében: a beérkezett 
új rendelések értéke több mint 70%-kal növekedett. A Siemens Transzformátor Kft. több mint 
50%-kal növelte forgalmát az előző évhez képest, a vegyesvállalatként a Siemens érdekeltségek 
közé tartozó Fujitsu Siemens Computers Kft. által elért forgalom-növekedés pedig egyben azt is 
eredményezte, hogy társvállalatunk a személyi számítógépek és szerverek területén piacvezető 
pozíciót szerzett.

 
 Ezen időszak során erőteljes változások mentek végbe piaci környezetünkben.  
A Siemens AG új stratégiai irányvonalának megfogalmazásához egyértelműen korunk meghatá-
rozó megatrendjeit, az urbanizációt és a demográfiai változást határozta meg döntő tényezők-
ként, és ennek megfelelően jelölte ki tevékenységének súlyponti területeit, innovatív technoló-
giai megoldásainak célpontjait: mobilitás, biztonság, vízkezelés, energiagazdálkodás, környezet-
védelem, egészségügy. 

 
 Kapcsolódva az Európai Unió 2007-2013 évekre terjedő pénzügyi tervidőszakához, az előző 
évben a magyar kormány is elkészítette az Új Magyar Fejlesztési Tervet, illetve jóváhagyta 
az ehhez tartozó operatív programokat. A hazánkban megfogalmazódott fejlesztési igények 
számos ponton (pl. közlekedés, energia, környezet, egészségügyi infrastruktúra) egybeesnek 
a Siemens által is kijelölt, tapasztalatokra épülő szakmai irányvonallal. 

 
 Amikor számba veszem az elmúlt gazdasági év számunkra legfontosabb eseményeit, ered-
ményeit, és a jövőre vonatkozó várakozásainkat, elsősorban e legfontosabb, a portfoliónkat 
tekintve is meghatározó jelentőségű területekre térek ki. 
 
 A tavalyi év talán legjelentősebbnek mondható Siemens-projektje éppen a mobilitást, a fő-
városi közlekedési infrastruktúra modernizálását szolgálta. Tavasszal megérkeztek, és rendkívül 
rövid idő alatt útnak is indultak az első Combino villamosok a világ legforgalmasabb belvárosi 
villamos-vonalán, majd az év végére már ezek a korszerű járművek határozták meg a városké-
pet a Nagykörúton. Örömmel mondhatom, hogy a járműbevezetési időszak átmeneti kellemet-
lenségeit követően már az utazóközönség is értékeli az alacsonypadlós kivitelből, ill. a csendes 
és dinamikus menettulajdonságokból adódó előnyöket. Ugyancsak a mobilitás jegyében végez-
zük az M2 metróvonal korszerűsítésében vállalt feladatainkat, és készülünk a tavaly elnyert meg- 
rendelés alapján az M4, az első teljesen automatikus Közép- Kelet-európai metróvonal biztonsá-
gi berendezéseinek, az energiaellátó-, telekommunikációs és vonatvezérlő rendszereinek kiala-
kítására. 

Elnöki összefoglaló
Tisztelt Tulajdonosok, Partnereink, Ügyfeleink és Kollégáink!
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Elnöki összefoglaló�

 A következő években várhatóan a 
hazai nagyvasúti közlekedési hálózatban 
is jelentős továbbfejlesztés indul el. 
A Siemens kötöttpályás vasúti termék- 
és megoldás kínálata mind a vasúti infra-
struktúra, mind a járműpark tekinteté-
ben megfelelő technológiai választ kínál 
a piaci igényekre. Az infrastruktúra terü-
letén jelenleg is folyamatban lévő két 
projektünket követően (legkorszerűbb 
vasúti biztosító berendezések telepítése 
Cegléd állomáson és a Szajol-Mezőtúr 
vonalon) további hasonló feladatok ese-
tén is készülünk a jövőbeni megméret-
tetésre.

 A mobilitás növekedése iránti jogos 
igény természetesen a közúti- és a légi 
közlekedésre is hatással van.
Budapest mellett, ahol 2006. májusá-
tól vállalatunk végzi a 911 közlekedési 
csomópont korszerűsítését takarékos, 
LED fényforrású lámpák felszerelésével, 
további nagyvárosainkban is szükség van 
korszerű, intelligens forgalomtechnikai 
és parkolási rendszerekre és megoldá-
sokra. Ennek egyik példájaként adtuk 
át  Debrecenben az ország első IP-alapú 
kommunikációval működő forgalomirá-
nyító rendszerét.

 A turisztikai és üzleti légi utasforga-
lom növekedésében a főváros mellett 
a regionális repülőterek is részt kérnek, 
amelyek szinte mindegyike már jelenleg is 

használja világítástechnikai, logisztikai 
és egyéb technológiai megoldásainkat. 
Mindezen területeken, csakúgy, mint a 
hazai autópálya-programhoz kapcsolódó 
kompetenciánkkal, készen állunk további 
feladatokra.

 Az elektromos energia iránti növekvő 
igény jövőbeli kielégítéséhez szorosan 
kapcsolódik a környezet védelmének, a 
környezetbarát energiatermelési formák 
támogatásának követelménye. Két tiszai 
vízerőmű-rekonstrukciós projektünk is 
jó példa erre, miközben híven valljuk 
elkötelezettségünket a legmodernebb 
erőműi berendezések és nagy hatékony-
ságú, környezetkímélő megoldások fej-
lesztése és szállítása mellett, az élhető 
környezet megóvásának érdekében. 

 Hazai erőmű-parkunk a következő 
években jelentős változás elébe néz rész-
ben számos korszerűtlenné vált erőmű 
kiváltása, részben a környezetszennyezés 
korlátozását, és a megújuló energia-
források részarányának növelését célzó 
európai uniós előírásokkal összhangban. 
Szükséges lesz a kiegyensúlyozott szer-
kezet kialakítása, a decentralizált, de 
egyúttal központilag is jól vezérelhető, 
nagy kapacitású hálózaton összekapcsolt 
energetikai rendszer továbbfejlesztése. 
Az újonnan létesülő városi kombinált 
ciklusú erőművek már ebbe az irányba 
mutatnak. 

 A Miskolci Kombinált Ciklusú Erőmű, 
amelynek tavaly megkezdett kivitelezése 
jelenleg az egyik legfontosabb energeti-
kai projektünk, már ezen modern erőműi 
beruházások egyike. 

 Az egészségügy területén a Siemens 
képalkotó diagnosztikai és terápiai 
berendezések korábbi években kivívott 
vezető pozícióját erősítették az elmúlt 
év sikeres projektjei. A teljesség igénye 
nélkül néhány kiemelkedő jelentősé-
gű projektről szeretnék beszámolni: 
Kecskeméten az elmúlt évben telepített 
Siemens PET/CT rendszer immár a máso-
dik ilyen típusú hazai beruházásunk. 
Az ország legnagyobb teljesítményű 
CT rendszerének installálása és komp-
lett onkoterápiai központ berendezése 
Szombathelyen, valamint a legmoder-
nebb technológiával rendelkező Siemens 
DSA angiográfiai berendezés átadása 
Szolnokon ugyancsak az innovatív tech-
nológia magyarországi meghonosodásá-
hoz járultak hozzá.

 Mind az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv vonatkozó programjai, mind pedig 
az egészségbiztosítás átalakításával kap-
csolatos tervek – és ebből következően a 
betegek igényeit differenciáltan, maga-
sabb szinten kielégítő szolgáltatások 
iránti igények várható megjelenése - az 
orvostechnika szerepének további erősö-
dését vetítik előre.



�Elnöki összefoglaló

 Miközben az infokommunikáció üzleti 
területén radikális szervezeti változások 
mentek végbe, és konszern szintű dön-
tés értelmében a jövőben új felállásban 
működik tovább, a tavalyi gazdasági 
évben továbbra is Communications ága-
zatunk járult hozzá a legnagyobb mér-
tékben vállalatunk árbevételéhez.

 Fő kommunikációs partnerünk, 
a Magyar Telekom részére 2005/2006-ban 
is jelentős új feladatokat teljesítettünk 
kapcsolástechnikai (SHDL alapú) eszkö-
zök szállítására, valamint Siemens EWSD 
digitális telefonközpont-hálózata élet-
ciklus- támogatására vonatkozóan. A 3G 
szolgáltatások technológiai partnereként 
a Vodafone UMTS hálózatának létesíté-
sére elnyert előző évi megbízás kivite- 
lezésében jelentős előrelépést értünk 
el közel 400 bázisállomás telepítésével.

 Kiemelt üzleti partnerünknek tekint-
jük az Invitel Zrt.-t is, melynek jelentős, 
szélessávú hozzáférést biztosító kiszolgáló 
routerek (BRAS) szállítására és üzembe 
helyezésére vonatkozó megrendelését 
teljesítettük.

 A kábeltelevíziózás területén az UPC 
Magyarország Kft. megbizását nyertük 
el, mely 20.000 belvárosi háztartást 
kiszolgáló, modern, üvegszálas optikai 
gerincre épülő kábeltévé-hálózat létre-
hozására szólt.

 Ugyancsak kiemelt jelentőségűek szá-
munkra a GVOP keretében tavaly elnyert 
megbízások, melyek alapján tizennégy 
ún. rurális körzetben TV-közvetítésre és 
szélessávú internet-elérésre alkalmas 
hálózatokat építettünk ki. 

 Áttekintésem végén néhány mondatban 
szólnék a 2006/2007-es évi terveinkről: 
Megfogalmazott küldetésünk szerint 
technológiai megoldásaink felhasználá-
sával vezető szerepet kívánunk betölteni 
a magyar társadalom modernizációjá-
ban. Alapvető általános célkitűzésünk 
továbbra is a vevői elégedettség és saját 
versenyképességünk további erősítése.

 Az új gazdasági évben ugyanakkor 
célunk marad, hogy árbevételünk emel-
kedésének mértéke meghaladja a hazai 
GDP-növekedés ütemének kétszeresét. 
Ezen belül pedig a közlekedési, energeti-
kai és orvostechnikai területektől várjuk 
a forgalom meghatározó részét.

 Az új gazdasági év tevékenysége 
jelentősen módosult szervezeti keretek 
közt folyik majd. Miközben a Siemens 
Enterprise Communications Kft. a 
Siemens Zrt. leányvállalataként végzi 
változatlan üzleti tevékenységét a jövő 
évben is, az ágazat nyilvános távközlési 
részlege a 2007. áprilistól működő nem-
zetközi vegyesvállalat, a Nokia Siemens 
Networks részévé vált.

 Az erőforrások koncentrációját és a 
teljeskörű megoldások kínálatát célzó 
másik nemzetközi szervezeti változás az 
IT megoldások és szolgáltatások terüle-
tének integrációját indította el. 

 Siemens Business Services ágazat és 
többek között a Siemens PSE összevoná-
sával megalakuló Siemens IT Solutions 
and Services ágazat a meglévő tudást 
és tapasztalatot a fejlesztéssel egyesítő 
üzleti területet alkot a jövőben.

 Beszámolómat azzal szeretném zárni, 
hogy köszönetet mondok ügyfeleinknek 
bizalmukért, partnereinknek támogató 
együttműködésükért és végül, de nem 
kevésbé őszintén munkatársainknak 
azért az odaadó, magas színvonalú mun-
káért, amely nélkül nem érhettük vol- 
na el sikereinket az elmúlt időszakban, 
és amely jövőbeli eredményeink zálogát 
is jelenti.

Üdvözlettel

Dr. Beke - Martos Gábor
elnök  - vezérigazgató



A 2005/06-os gazdasági évben a 
magyar gazdaság továbbra is az 
EU átlagot meghaladó ütemmel 
növekedett.
A 2006. szeptemberében elfoga-
dott, majd decemberben véglege-
sített konvergencia-program, ill. 
a benne foglaltak következetes 
betartása, a régóta várt reformok 
beindulása új lendületet ad az 
euró bevezetéséhez, és a magyar 
gazdaságot versenyképes növeke-
dési pályára állítja. 

Működésünk
gazdasági környezete

Üzleti jelentés
�
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Az elmúlt években egyre növekvő, majd 
2006-ban kiugróan magas államház-
tartási hiány ellentmondásos helyzetet 
teremtett az euró mielőbbi bevezetését 
célzó törekvések tükrében.

 A gazdasági mutatók további romlá-
sának megállítására kormányzati és tár-
sadalmi összefogással megszületett egy 
gazdasági program, mely a kivezető utat 
jelentheti az ország számára, és melynek 
irányelveit a szeptemberben Brüsszelben 
is elfogadott konvergencia-program 
tartalmazza. Bár még hosszú utat kell 
megtenni az euró-övezethez való csat-
lakozásig, a konvergencia-programban 
lefektetett fő lépések kijelölik a stabil 
gazdasági fejlődéshez nélkülözhetetlen 
reformok kereteit. A célkitűzések között 
többek között szerepel az önkormányzati 
reform és a közigazgatás karcsúsítása a 
bürokrácia egyidejű leépítése mellett. 
További elvárás a hatékonyság növelése 
a vámhatóságoknál, a földhivatalokban 
és az adóhatóságnál. 

 Jelentős lépések történtek már az 
egészségügy és az oktatás átalakítása 
terén, melyek fő célja egy gazdaságilag 

működőképes, és a 21. század szakmai 
elvárásaihoz igazított rendszer kialakítása.

 Az euró bevezetésének határidejére 
a kormányzat nem jelölt meg konkrét 
időpontot, pozitív azonban, hogy a kon-
vergencia-programban szereplő makro-
gazdasági prognózisok az EU költség-
vetési bizottsága szerint is vállalhatóak, 
hitelesek. Magyarország a bérköltségek 
tekintetében – ami hagyományosan az 
egyik legfontosabb befektetési tényező 
– a közép-európai átlagot képviseli, de a 
jól képzett munkaerő kínálata szempont-
jából Magyarország továbbra is kiemel-
kedik. 

 Az utóbbi időszakban a bérek gyor-
san, az infláció ütemének több mint 
kétszeresével emelkedtek, de a 2006. 
szeptemberétől két lépcsőben beveze- 
tett új adórendszer várhatóan megvál-
toztatja ezt a tendenciát, és segít létre-
hozni egy piaci alapokon nyugvó egyen-
súlyi helyzetet.

A kutatás és fejlesztés feltételei a 
múlt évben nem javultak jelentősen 
Magyarországon. 

Az ország innovációs képessége még 
mindig alacsony szintű, de kedvező 
fordulatot hozhat az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv, mely egyik kiemelt te-
rületnek jelölte meg a kutatás-fejlesztés 
támogatását.

 A régóta várt energiatermelési kapa-
citásbővítési programok ugyancsak elin-
dultak, de ezek pozitív hatása várhatóan 
csak a jövő gazdasági évben jelentkezik. 

 A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív 
programjainak pályázatain 2004 és 2006 
között elérhető fejlesztési források mára 
gyakorlatilag gazdára találtak: a nyertes 
projektnek több mint 710 milliárd forin-
tot ítéltek oda az operatív programok 
irányító hatóságai. A reformok által kel-
tett beruházás csökkentő hatásokat  a 
2007-2013 közötti időszakban lehívható 
EU – fejlesztési támogatások hivatottak 
ellensúlyozni.



Társaságunk a Siemens kon- 
szern M&A stratégiáját követve 
számos portfolióváltozáson ment 
és megy keresztül, melyek első-
sorban a COM-, SBS- és MED- ága-
zatainkat érintik. Ezen portfolióvál- 
tozások középtávon a Siemens Zrt. 
üzleti volumenének átmeneti csök- 
kenését eredményezik, ugyanakkor 
a 2006-os év során számos nagy 
projektet sikerült megnyernünk, 
melyek hosszú távon is sikeres 
működést biztosítanak a társaság 
számára. 

Piaci helyzetünk,
üzleti tevékenységünk 
súlypontjai

Üzleti jelentés
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A számunkra legnagyobb súllyal bíró te-
lekommunikációs piacon tevékenykedő 
COM-ágazatunk 2006-ban is sikeres évet 
zárt, elsősorban a Vodafone UMTS-rend-
szerkiépítési, a Magyar Telekom System 
care-, illetve az EU-támogatású GVOP pro-
jektek megnyerésével és kivitelezésével. 

 A jövő év talán legnagyobb érdek-
lődésre számot tartó változása, hogy 
a COM-ágazatunk Carrier Networks 
(továbbiakban: CN) üzletága konszern-
döntés értelmében várhatóan 2007 első 
negyedévétől Nokia Networks üzletágá-
val egyesülve, Nokia-Siemens Networks 
néven folytatja tovább tevékenységét 
Magyarországon is.

 A Siemens Zrt. esetében az átalakulás 
kiválás formájában történt meg, mely-
nek keretében a Siemens Zrt.-ből kiválva 
két új cég jött létre: a CN-terület vonat-
kozásában a Siemens Networks Kft., 
az Enterprise Communication (továb-
biakban: EN) üzletág esetében pedig 
a Siemens Enterprise Kft. Az átalaku- 
lási kérelmet a Cégbíróság jóváhagyta, 
a szétválási szerződés szerinti kiválási nap: 
2006. december 31.

 Energetikai ágazatunk egy kombinált 
ciklusú erőmű szállítására nyert meg-
rendelést a Miskolci Fűtőerőmű Kft. 
(MIFU) számára, mely várhatóan 2007-
től Miskolc város távfűtését biztosítja 
a fűtési szezonban. Emellett egy újabb 
vízi erőmű, a kiskörei után a tiszalöki 
vízlépcső rekonstrukciós munkáit is mi 
végezzük majd. Az ország energetikai 
rendszerének megindult korszerűsítése, 
valamint a növekvő energiaigény miatt 
a közeljövőben jelentős beruházásokra 
számítunk.

 Orvostechnikai ágazatunk a továbbra 
is gyengélkedő pénzügyi helyzetben lévő 
egészségügyi intézmények csökkenő be-
ruházásai ellenére is sikeres évet zárt, 
megőrizte piacvezető szerepét. 

 Társaságunk 2006-ban az ipari terü-
leten kiemelt sikerként könyvelte el az 
országos meteorológiai, vegyi moni-
toring- és riasztórendszer kiépítésére 
és adatátviteli hálózat üzemeltetésére 
vonatkozó szerződés megnyerését. 

 Közlekedéstechnikai ágazatunk 
szerepet játszik az M2-es metróvonal

rekonstrukciós munkálataiban. Ezen felül 
az M4-es metróvonal építése kapcsán 
cégünk kapott megbízást az automati-
zálási, energetikai, vezérlő és biztosító 
berendezések szállítására. Az EU-csatla-
kozás kapcsán több új üzleti lehetőségre 
számítunk, különösen a városi tömeg-
közlekedés és a Helsinki folyosók mentén 
tervezett vasútfejlesztések terén.

 I&S-ágazatunk Intelligens Közlekedési 
Rendszerek üzletágának 2006. évi leg-
nagyobb sikere a fővárosi jelzőlámpák 
2013-ig történő karbantartásáról, vala-
mint 911 budapesti kereszteződésben 
2007 végéig megvalósuló LED-cseréjéről 
szóló szerződés elnyerése.



Célunk változatlanul a vevői elé-
gedettség és saját versenyképes-
ségünk további erősítése. Ennek 
érdekében tovább tökéletesítjük 
értékesítési rendszerünket, a teljes 
portfóliónkra vonatkozóan a jövő-
ben is kiemelt figyelmet fordítunk 
stratégiai partnereinkre.

2007. évi kilátások

Üzleti jelentés
12
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Projektmenedzsmentünk folyamatos
fejlesztésével és a termékeinkhez – meg-
oldásainkhoz kapcsolódó szolgáltatások 
bővítésével nemzeti vállalatunk helyi 
hozzáadott értékét kívánjuk növelni.

A 2007. évben továbbra is célunk, hogy árbevételünk emelkedése meghaladja
a hazai GDP-növekedés ütemének kétszeresét.

Terveink szerint a Közlekedéstechnika, 
Energetika és Orvostechnika ágazataink 
járulnak hozzá legnagyobb mértékben a 
vállalat összteljesítményéhez, de az összes 
ágazatunk pozitív tendenciával számol 
az elkövetkező gazdasági évre. 



Üzleti sikereink

A XXI. század egyre növekvő 
követelményeket támaszt az 
innovatív vállalatokkal szemben. 
Üzleti tevékenységünk lehető-
ségeit a világszerte érvényesülő 
demográfiai változásokhoz 
és az urbanizációhoz kapcsoló-
dó megatrendek határozzák meg. 
Ezek magukkal hozzák a csökke-
nő erőforrások megóvására, 
az egészségügyre, a mobilitásra, 
a biztonságra és védelemre irá-
nyuló igények erősödését.

Fit4More
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Vállalatunk a stratégiai alappillérekhez kapcsolódó, 
Magyarország számára is perspektívát jelentő szek-
torok vezető szolgáltatói közé tartozik. 

Széles és folyamatosan továbbfejlesztett portfó-
lióval rendelkezünk az egészségügyi megoldások, 
energiatermelés és -továbbítás, közlekedési rend-
szerek, automatizálás, biztonságtechnika, ipari 
logisztika, víztisztítás és egyéb komplex ipari meg-
oldások területén, amelyek fenntartható növeke-
dést biztosítanak számunkra.

A Siemens felismerte ezeket az igényeket, és a megatrendek kihívásaira reagálva
meghirdette hosszú távú stratégiáját, mely három pilléren nyugszik:

Energiamenedzsment
és környezetvédelem

Automatizálás és irányítás,
ipari és közcélú infrastruktúra

Egészségügy
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Energiarendszerek,
környezetvédelem

A Siemens-energetika tavalyi 
hazai sikerei közé tartoznak a 
Siemens Erőműtechnika Kft. 
és a Siemens Transzformátor 
Kft. eredményei is. E két társ-
vállalatunk jelentős részt vál-
lal PG-, ill. PTD-anyaágazatuk 
nemzetközi termelési mun-
kamegosztásából, és mind-
kettő számottevően növelte 
árbevételét. Előbbinél befe-
jeződött új megmunkáló köz-
pontok 2005-ben elkezdett 
telepítése, termelési profiljuk 
pedig kibővült ipariturbina-
lapátok tömeggyártásával. 

A Siemens Transzformátor Kft. 
csepeli üzemében a gazda-
sági évben mintegy 8400 
transzformátort, ill. transzfor-
mátorkomponenst gyártot-
tak; lényegesen többet, mint 
korábban bármikor.
A gyár töretlen fejlődését 
bizonyítja, hogy a Siemens 
által, 2006-ban az európai 
piacokra szállított olajos 
elosztó transzformátorok 
55%-a itt készült.  

Sajátos, kiemelt helyet fog-
lal el múlt évi üzleti sikere-
ink között a Monitoring és 
Lakossági Riasztó rendszer 
elnevezésű környezetvédel- 
mi projekt. A megrendelést 
a BM Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatósága által 
kiírt közbeszerzési eljárás győz- 
teseként kapta a Siemens Zrt., 
mint fővállalkozó. A rendszert 
az EU ún. SEVESO katasztró- 
favédelmi szabályzatában rög- 
zített követelmények egy 
részének teljesítésére kell 
létrehozni, nevezetesen a 
veszélyes üzemek által érin-
tett települések lakosságának 
súlyos ipari baleset esetén 
történő azonnali tájékoztatá-
sára, riasztására.

A megvalósítandó megoldás 
az ország nyolc megyéjében 
és a fővárosban kijelölt, ösz-
szesen 20 veszélyes minősíté-
sű üzem környezetére terjed 
ki, és egy felügyelő központot, 
és az ahhoz kapcsolódó 360 
szenzoros monitoring, vala-
mint 565 riasztó és tájékozta-
tó végpontot foglal magába.
A projekt jelentőségét, külön-
legességét a megrendelés, 
illetve a feladat nagysága 
és EU-vonatkozásai adják. 
Végrehajtására ágazatfügget-
len, feladatorientált szerve-
zeti egységet hoztunk létre.
A projekt futamideje 7 év. 

Energia és víz nélkül elképzelni sem tudjuk életünket, 
hiszen szorosan hozzátartoznak mindennapjainkhoz.
Előállításuk, szállításuk és használatuk azonban környe- 
zetterhelő tevékenység. Tudatos magatartásunkkal hozzá-
járulhatunk a  fenntartható fejlődéshez, amely biztosítja 
gyermekeink számára is azokat a környezeti és erőfor-
rásbeli tényezőket, amelyeket ma még természetesnek 
veszünk.

1�
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Vállalatunk számára igen sike-
res évet zártunk a vízenergia 
terén. A Kiskörei Vízerőmű 
felújítási szerződésében vál-
lalt feladatokat határidő előtt, 
megelégedésre fejeztük be 
az év során. Ehhez társult az 
a jelentős új megrendelés, 
melyet a Tiszalöki Vízerőmű 
felújítására és nagyjavítására 
kiírt közbeszerzési pályázat 
nyerteseként kaptunk. A fel-
adat az erőmű három blokkjá-
nak felújítása, melyet 2010-ig 
kell elvégezni. A felújítás egy-
ben modernizációt is jelent, 
hiszen hatásfok-növelést, 
élettartam-hosszabbítást, 
élőmunka-megtakarítást is 
eredményez, és csökkenti a 
környezeti terhelést. 

Az energiatermelés terüle-
tén megkezdtük a Miskolci 
Kombinált Ciklusú Erőmű 
fővállalkozásban történő ki-
vitelezését, valamint a MOL 
Földgáztároló Rt hajdúszo-
boszlói gáztárolójánál három, 
egyenként 4,9 MW teljesít-
ményű  gázturbinával hajtott 
kompresszoregység telepítését. 
A Borsodchem Nyrt-től az 
Erőműben üzemelő Siemens 
gázturbinák nagyrevíziójára 
kaptunk új megrendelést. 
Ennek jelentősége nemcsak 
értékéből, hanem abból is 
adódik, hogy ez az első jelen-
tős megbízás, melyhez már 
erőművi szerviztevékenység 
értékesítésére kapott jogosít-
ványa birtokában jutott válla-
latunk. A kivitelezést, a hazai 
Siemens-csoport belső koope-
rációja jegyében, a Siemens 
Erőműtechnika Kft. végzi. 

Az energiaelosztás területé-
nek üzleti sikerei közül érté-
kénél fogva  kiemelkedik az 
MVM Rt. által primer hálózati 
elemek cseréjére kiírt tender 
egyik csomagjának elnyerése, 
melynek keretében megkezd-
tük 29 db korszerű megszakí-
tó szállítását. Egyéb, a tava-
lyi gazdasági évben elnyert 
megrendelések műszaki tar-
talmuk, újdonságuk révén is 
jelentősek. Ilyen feladat volt  
villamosenergia- és gázprog-
nózis-rendszer szállítása az 
E.On részére. Ez a rendszer a 
2006. év folyamán a Siemens-
anyavállalat  PTD-ágazatába 
integrált VA TECH SAT cég 
terméke, és első ízben kerül 
hazai felhasználásra. 

Ugyancsak tavaly debütált a 
legkorszerűbb NXPLUS típusú 
– különlegesen magas üzem-
biztonságú, kén-hexafluorid 
szigetelőközegű, két-gyűjtősi-
nes, 10 kV-os kapcsoló beren-
dezés is, melyet a Richter 
Gedeon Nyrt. villamosener-
gia-főközpontjában telepítet-
tünk. Egy másik iparvállalati 
partnerünktől, a Duna-Dráva 
Cement Kft.-től a nagyfeszült-
ségű fogadóállomás egyik 
transzformátormezőjének fel-
újítására kaptunk és teljesítet-
tünk megrendelést, az épülő 
dunaújvárosi gázmotoros kis- 
erőműhöz pedig egy 120 kV-os 
transzformátort szállíthattunk. 
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Automatizálás és irá- 
nyítás, ipari és közcélú
infrastruktúra 
Ez a stratégiai terület olyan nagy számú és változatos rész-
területekből tevődik össze, mint az ipari gyártó-szerelő és 
folyamatos technológiájú termelő üzemek elektromos inf-
rastruktúrája, automatizálása, ágazatspecifikus technológi-
ája; a létesítmények épület- és biztonságtechnikája, auto-
matizált (pl. repülőtéri és postai) logisztikai rendszerek; 
nyilvános és vállalati infokommunikációs hálózatok és rend- 
szerek; kötöttpályás közlekedési hálózatok és járművek, 
közúti forgalmi rendszerek. 

A Richter Gedeon Nyrt., a 
magyar gyógyszeripar zász- 
lóshajója nagyszabású beru-
házást hajt végre. Ennek 
része az energiaellátó rend-
szer bővítése is, melyhez a 
10 kV-os kapcsoló berendezés 
létesítésével – különlegesen 
üzembiztos és korszerű, kén-
hexafluorid szigetelőközegű, 
kétgyűjtősínes kapcsoló te- 
lepítésével –, valamint kar-
bantartás-mentes vákuum-
megszakítók installálásával 
járultunk hozzá. A „Richter-
sikersztori" másik fejezetét a 
Siemens-épülettechnika írja 
a beruházás keretében létesü-
lő három új épület komplett 
épületfelügyeleti ill. épületau-
tomatikai rendszerének kivite- 
lezésével, amely a korábban 
telepített eszközeinkkel egye-
sülve egy hatalmas, egységes, 
16 000 pontos rendszert alkot.

Az elmúlt üzleti év számunkra 
legnagyobb sikereit kétségkívül 
a mobilitás, a közlekedési infra-
struktúra területén értük el. 
Ezen belül is a budapesti 
Nagykörút villamosközlekedé-
sének modernizálását kísér-
te a legnagyobb figyelem. 
Ennek első lépése a felsőveze-
ték-rendszer rekonstrukciója 
volt, melyet fővállalkozóként 
irányítottunk. Az energetikai 
szempontból korszerű, nagy 
megbízhatóságú új infrastruk-
túra fogadta 2006 júliusától 
az első Combino villamoso-
kat, melyek érkezése az ala-
csonypadlós villamosok kor-
szakának kezdetét jelentette
a magyar fővárosban. 

A folyamatos szállítások révén 
2006 végén a megrendelt 40 
szerelvényből álló flotta több 
mint fele már a BKV birto-
kában volt, és folyamatosan 
üzemelt. A továbbiak üzembe 
állítása is belátható közel-
ségbe került: 2007 közepére 
várható.

A főváros tömegközlekedésé-
nek másik fő területe a metró-
hálózat. Mind az M2-es met-
róvonal rekonstrukciójában, 
mind az új M4-es vonal– az 
országban az első automatikus 
metróvonal – megvalósításá- 
ban meghatározó a szerepünk. 
Az utóbbi projektre elnyert 
megbízás a legnagyobb ér- 
tékű volt a gazdasági év so- 
rán elkönyvelt új megren-
deléseink között. Siemens-
konzorciumunk feladata a 
forgalomirányítási, biztosító-
berendezési és vonatvezér-
lési rendszer megtervezése, 
szállítása, illetve kivitelezés a 
vonal lényegében folyamatos 
üzeme alatt.

1�
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A Dunaújváros mellett épülő 
Hankook Tire gumigyár egyi-
ke a folyamatban lévő, nagy 
presztizsű ipari beruházá-
soknak az országban. Siker 
számunkra, hogy az ott nagy 
számban alkalmazandó kis- és 
nagyfeszültségű, 2,2 kW-tól 
egészen 2300 kW-ig terjedő 
teljesítményű motorok beszál-
lítását elnyerhettük.

Az ország kiemelkedő ipar-
vállalatai közül igen sokat 
mondhatunk partnereinknek. 
Alig van olyan üzem, ahol ne 
használnának Siemens auto-
matizálási termékeket, ener-
gia-elosztási berendezéseket. 

A tavalyi évben sikerrel ter-
jesztettük ki ipari ügyfélkö-
rünket a papíriparra: a MONDI 
Business Paper Hungary egy 
Magyarországon újdonság-
nak számító motor- és hajtás-
modernizációt végez. Ehhez 
jelentős értékben szállítot- 
tunk motorokat, hajtásokat, 
további műszaki megoldá-
sokat és tanácsadói szolgál-
tatást. Az alkalmazott, ún. 
Attached Drive motorok a 
Siemens hajtásokkal együtt 
egyedülálló megoldásnak 
számítanak Magyarországon. 

Szolgáltatásainkkal hozzá-
járultunk több papírgyár 
termelési rendszerének kor-
szerűsítéshez, illetve energia-
felhasználásának optimalizá-
lásához is. 

A német FAG csapágygyár-
tó cég debreceni üzemében 
30 000 nm alapterületen, új, 
nagy gyártócsarnokot létesít. 
Örömteli eredmény számunk-
ra, hogy a beruházás villamos 
alvállalkozójaként mi szállít-
hatjuk a közép- és kisfeszült-
ségű energiaellátó beren-
dezéseket, a gépészeti és 
légtechnikai rendszerek sza-
bályozásához az épületauto-
matikai és –felügyeleti rend-
szert, valamint telepíthetjük 
az épületbiztonsági tűzjelző 
és órarendszereket. Eközben 
kihasználjuk a több ágazatunk 
együttműködésében rejlő szi-
nergia-lehetőségeket. 
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Az országos nagyvasúti 
vonatközlekedés fejleszté-
sében fontos szerep jut  a 
biztonság növelésének, ami 
többek között korszerű vas-
úti biztosító berendezések 
telepítését és működtetését 
kívánja meg. Jelen pilla-
natban két projekt is folyik 
Siemens-részvétellel. Cegléd 
állomás biztosítóberendezés-
rendszerének korszerűsítése a 
legkorszerűbb Siemens SIMIS 
IS elektronikus technológia 
alapján, két fázisban történik. 
A 2005-ben az első fázisra 
elnyert megbízást követően 
2006-ban elkönyvelhettük a 
második fázisra szóló meg-
rendelést is, sőt, sikeres elő-
készítő munkánknak köszön-
hetően komoly reményeink 
vannak újabb megrendelések 
elnyerésére is.

A korunkra jellemző mobi-
litás nagy részben a légi 
közlekedésnek köszön-
hető. Ezt a trendet segítik 
Magyarországon a regionális 
repülőterek, melyek infra-
struktúrájának kialakításában 
szinte mindenütt ott van a 
Siemens. A múlt gazdasági év 
végén nyitották meg a felújí-
tott békéscsabai repülőteret, 
amelyen komplett Siemens 
fénytechnikai rendszer mű-
ködik. A megelőző évben 
újjáépített, Siemens logiszti-
kai rendszerrel modernizált 
Ferihegy T1-es terminálhoz 
csatlakozó beruházás részeként, 
megújult a T2-es terminál par-
kolórendszere: a ki- és beléptető 
rendszer, a kézi fizetőhelyek, 
illetve a terminálparkolók új 
felügyeleti rendszerrel és auto-
mata kasszákkal egészültek ki. 
Megkezdtük a T1 parkolóinak 
hasonló megújítását is.

A közcélú infrastruktúra terü-
letei közül talán a telekommu-
nikáció az, amely a leglátvá-
nyosabban fejlődött az elmúlt 
években, mind technikai-minő-
ségi értelemben, mind a fel-
használók, előfizetők számát 
tekintve. Ebben a folyamatban 
a Siemens, mint technológia-
szállító már az 1980-as évektől 
meghatározó szerepet játszik.  
Fő partnerünk a Magyar 
Telekom (korábban Matáv), 
amelytől a 2005/2006-os 
évben is jelentős új megbízá-
sokat kaptunk. Az egyik ilyen 
SHDSL-alapú Ethernet-eszkö-
zök szállítására vonatkozik, 
melyek garantált minősé-
gű szélessávú (2-20 Mbit/s) 
Ethernet-szolgáltatást tesznek 
lehetővé a meglévő rézháló-
zaton. Nagy jelentőségű az a 
szerződés, melyet ugyancsak 
a Magyar Telekommal kötöt-
tünk annak digitális telefonköz-

pont-hálózata (EWSD-hálózat) 
életciklus-támogatására.  
A 2005/2006-os üzleti évben 
egy újabb jelentős felada- 
tot az Invitel Rt.-től kaptunk, 
amelynek tárgya szélessávú 
hozzáférést biztosító kiszolgá-
ló routerek (BRAS) szállítása 
és üzembe helyezése. Az UPC 
Magyarország Kft. 20.000 bel-
városi háztartást kiszolgáló, 
modern, üvegszálas optikai 
gerincre épülő kábeltévé-háló-
zat létrehozását rendelte meg, 
amelyet a Siemens TraffiCOM 
épít meg 2007 szeptemberi 
befejezéssel. Jelentős és sikeres 
vállalkozásunk volt a magánhá-
lózatok területén az egységes 
IP-alapú hang- és adatkommu-
nikációs rendszer telepítése, 
mely a Dél-Pesti Jahn Ferenc 
Kórházat és intézményeit fogja 
át. A hálózatban egy host-köz-
pont és két alközpont több, 
mint 1000 végpontot szolgál ki. 

Automatizálás és irá- 
nyítás, ipari és közcélú
infrastruktúra 
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Egészségügy

Az orvostechnika évek óta a 
Siemens sikerágazata világ-
szerte és Magyarországon is. 
A sikertörténet 2006-ban is 
folytatódott. Azt követően, 
hogy 2005-ben Siemens 
berendezésekkel kezdte meg 
működését az ország első 
PET/CT-központja, a tárgy-
évben újabb PET/CT-rendszer 
telepítésével és átadásával 
járultunk hozzá a hazai 
diagnosztikai lehetőségek 
bővítéséhez: újabb felhasz-
nálónk a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Kórházának 
Onkoradiológiai Központja.  

Ágazatunk számos tavalyi 
sikere közül is kiemelkedik 
két nagy méretű és jelen-
tőségű projekt eredményes 
végrehajtása. A szombathelyi 
Markusovszky Kórházban, 
amely már korábbi telepítések 
révén is kiemelkedő felhasz-
nálónk, az ország legnagyobb 
teljesítményű komputerto-
mográf (CT) berendezését 
telepítettük, és átadtuk a tel-
jes onkoterápiás központot.

A szolnoki Hetényi Géza kór-
házban pedig háromszintes, 
1100 nm-es épületet építet-
tünk, melyben egy, a legmo-
dernebb technológiával ren-
delkező szív- és érrendszeri 
vizsgálatok és beavatkozások 
elvégzésére alkalmas DSA 
angiográfiai berendezést tele-
pítettünk. Ennek a projektnek 
a jelentőségét számunkra 
az is növeli, hogy ez a léte-
sítmény volt  az első egész-
ségügyi objektum, melyet 
Orvostechnikai ágazatunk 
komplex fővállalkozás kereté-
ben hozott létre. 

Orvostechnikai és labordiagnosztikai megoldásainkkal 
hazai viszonylatban is piacvezetők vagyunk, mivel lefedjük 
a mai orvostudomány összes szektorát.
Az egészségügyi iparban szerzett sokéves tapasztalatunkat, 
és nemzetközi hálózatunk révén felhalmozott szaktudásun-
kat kínáljuk partnereinknek akár egy komplex egészség-
ügyi létesítmény létrehozása és működtetése során.



A vevői elégedettség és saját 
versenyképességünk folyamatos 
növelése a tavalyi évben is meg-
határozta tevékenységünket. 
Az üzleti tevékenységünk irányí-
tásában fontos szerepet betöltő 
Siemens Management System 
összvállalati programjai között 
hazai működésünk szempontjából 
különös jelentősége van az ügy-
félorientált működésnek, azaz 
a vevőközpontúságnak, amely 
a vállalat és az ügyfelek közötti 
partnerkapcsolatok optimalizálá-
sára irányul.

Hatékony
irányítással a további 
eredményekért 

Fit4More
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Ezen törekvésünk fontos eszköze az 
„egy kézből történő kiszolgálás” koncep-
ciójának jegyében az ágazatok koordinált 
értékesítési tevékenysége a kiemelt ügy-
feleknél, így a Key Account Management 
rendszer hatékony működésünk egyik 
kulcseleme. A 2000-ben megkezdődött 
piaci átrendeződés kapcsán – az előző évek 
visszaesését követően – a vállalatcsopor-
ton belül folyamatban lévő portfolióválto-
zás pozitív hatásai már a 2005 / 2006-os 
üzleti évben érzékelhetővé váltak.

Vállalatunk olyan termékekkel, szolgálta-
tásokkal és innovatív megoldásokkal áll 
ügyfelei rendelkezésére, melyek a nem-
zetközi trendekkel és a hazai fejlesztési 
szempontokkal összhangban vállalatunk 
fenntartható fejlődését és a hozzáadott 
érték növekedését biztosítják.

A Siemens a dél-magyarországi régió fej-
lesztésében és hazánk K+F tevékenysé-
gében is aktív résztvevő és komoly ipari 
partner. A program- és rendszerfejlesz-
téssel foglalkozó Siemens PSE Kft. hosz-
szú távon kötelezte el magát a Szegedi 
Tudományegyetem oktatási és kutatási 
területeinek támogatása mellett.

A WorkForceManagementSystem nevű 
kutatási feladaton túl oktatói és hallga- 
tói ösztöndíjakkal, valamint szakmai 
támogatással folyamatosan segíti az 
intézmény munkáját. Második éve mű-
ködik nagy sikerrel a Siemens Special 
Kollégium, továbbá a vállalat és az egye-
tem közötti kooperatív képzés, mely a 
diákok közvetlen tapasztalatszerzését 
tűzte ki célul. 

A 2005/2006-os üzleti évben - további 
K+F lehetőségeknek teret adva – egy 14 
F-S PC -vel, illetve speciális hardware 
eszközökkel beágyazott labor épült ki az 
egyetemen és egyéb K+F alkalmazások 
pilot fejlesztéséről is folynak egyeztetések.
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One of the current and future 
strategic tasks of our company
is to employ outstanding people.
Recruiting, selecting, developing 
and retaining the best employees 
are indispensable to consolidat-
ing our company’s market position.

People
Excellence

Fit4More
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Ennek kapcsán nemrégiben bevezetés-
re került a Performance Management 
Process, amely a teljesítmények alapján 
határozza meg a munkatársak fejlesztési 
és juttatási lehetőségeit, illetve az ala-
csonyabb szervezeti szintekre történő 
kiterjesztésével elősegíti a tehetségek 
mielőbbi felismerését.

 A 2005/2006-os üzleti évben az 
újrafogalmazott Siemens Leadership 
Framework program keretében a terve-
zettnél is nagyobb számú, a foglalkozta-
totti létszám, több mint 15 % -ának meg-
felelő munkatárs, kitűzött céljait és adott 
képességeit értékeltük ki. A jövőbeni üz- 
leti sikerek elérése céljából fejlesztési 
terveket dolgoztunk ki, és Siemens stan-
dard szerinti tréningeket szerveztünk.
Ezeket a fejlesztési terveket beépítettük 
a versenyképes bér- és juttatási rendsze-
rünkbe, amelyet folyamatosan összeha-
sonlítunk a piaci versenytársak hasonló 
rendszereivel.
 
 A növekedési stratégiával összhang-
ban az üzleti sikerek lényeges feltétele, 
hogy projektmenedzsereink megfelelő 
kompetenciákkal rendelkezzenek.

 A projektmenedzser-képességek fej-
lesztését a PM@Siemens program kereté-
ben végezzük.

 Ezen eszközök nagymértékben elő-
segítik, hogy vállalatunk a legvonzóbb 
választás legyen a munkaerőpiac tehet-
séges jelöltjei számára.

35 éve nálunk dolgozó, jubiláló munkatársaink
Siemens évzáró rendezvény 2005, Budapest,
Magyar Természettudományi Múzeum



Vállalati
felelősségünk
a társadalom
és a környezet iránt
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Vállaljuk társadalmi felelősségünket – 
hogy segítsük világunk fejlődését

Ötleteink, technológiáink, üzleti tevé-
kenységünk az ember, a társadalom 
és a környezet szolgálatában állnak. 
Elkötelezettek vagyunk az egyetemes 
értékek, a jó vállalati polgári magatartás 
és az egészséges környezet iránt.

A Siemens-vállalatcsoport világszerte 
hangsúlyt fektet arra, hogy tevékeny-
sége a társadalmi és természeti környe-
zetével szoros kölcsönhatásban folyik. 
A fenntartható fejlődés elérése is meg-
kívánja, hogy tudatosan vegyünk részt a 
környezet alakításában és fejlesztésében. 

Termékeink, megoldásaink egész sorával 
és működésünk környezetkímélő kialakí-
tásával segítjük a természeti erőforrások 
megőrzését.

A nemzetközi irányvonalakat adaptálva 
Magyarországon is meghatározott kon-
cepcióval rendelkezünk a társadalmi 
felelősségvállalás gyakorlására. 
A fő súlypontokat a hazai jellemzők 
figyelembevételével tudatosan jelöltük 
ki, hogy minél eredményesebben járul-
junk hozzá a fejlesztéshez, és az embe-
rek életének jobbá és szebbé tételéhez.

A Siemens vállalatainak társadalmi 
felelősségvállalás programja a „jó válla-
lati polgár” magatartást a gyakorlatba 
is átülteti, két irányvonal keretei között 
segítve a nemes célok megvalósulását. 
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A Generation 21 program legfontosabb 
célkitűzése a tudomány és a technoló-
gia területén a Siemens tudásának és 
tapasztalatának átadása, és a tehetsé-
gesnek bizonyuló fiatalok segítése. 

A felsőoktatás támogatása – a jövő 
értelmiségének, azon belül is a 21. 
század kihívásainak megfelelni tudó, 
magasan kvalifikált műszaki szakem-
berek képzése - támogatásunk egyik 
hangsúlyos területe. A Siemens hazai 
vállalatai és a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem között 
1999 óta hosszú távú támogatási szer-
ződés van érvényben, melynek célja 
a műszaki felsőoktatás színvonalának 
emelése és a két fél közötti szakmai 
együttműködés elősegítése. 
A hagyományos támogatási formák közül 
említésre méltó a szakképzési hozzájárulás 
juttatása, kiemelkedő tanulmányi munka 
jutalmazása Werner v. Siemens-díjakkal, 
a kollégium és a MAFC támogatása. 

2004-ben elindítottuk a Budapesti 
Corvinus Egyetem képzési programjának 
keretén belül a Siemens e-Government 
Akadémiát. Ennek célja az államigazgatási 

szakemberképzés támogatása, a korszerű 
elektronikus kormányzati eszközökkel 
és megoldásokkal kapcsolatos ismere-
tek oktatásának előmozdítása a Siemens 
által képviselt know-how és szakmai 
tapasztalatok felhasználásával.

A Caring Hands küldetése a természeti 
katasztrófák áldozatainak pártfogása és 
a nonprofit jellegű, közhasznú tevékeny-
ségek és szervezetek támogatása

A karitatív szervezetek segítése során 
tevékenységi körünkhöz és társadalmi 
felelősségérzetünkhöz céljaiban illesz-
kedő kezdeményezések mellé állunk. 
Ugyancsak kiemelten fontos számunkra 
a közvetlen földrajzi környezetünk támo-
gatása, melyben telephelyünk található. 
A Vakok és Gyengénlátók Intézetét már 
hosszú évek óta segítjük, emellett pedig 
egészségügyi alapítványokat és hátrá-
nyos helyzetű embereket segítő szer-
vezeteknek juttatunk anyagi és tárgyi 
felajánlásokat. 

A kultúra egyes területeinek pártfogása 
az életminőség javítását segíti és a kul-
turált szórakozás iránti igény erősítésére 

irányul, melyben helyet kapott az Örkény 
Színház, a Szépművészeti Múzeum és 
– 2006. tavaszán immár hetedik alka-
lommal – a Budapesti Tavaszi Fesztivál 
rendezvénysorozatának támogatása.

Környezettudatos magatartásunk 
a fenntartható fejlődést szolgálja. Ennek 
keretén belül 4 területre koncentrálunk. 
Minőség- és környezetmenedzsment:  
A minőség- és környezet tudatos védel-
me iránti elkötelezettség bizonyítására 
a Siemens tanúsított ISO 9001 és ISO 
14001 szabványok szerinti irányítási 
rendszereket működtet.
Ipari környezetvédelem: folyamatos 
erőfeszítéseket teszünk annak érdeké-
ben, hogy gyártó üzemeinél csökkent-
sük a keletkező hulladékok mennyiségét, 
és megőrizzük az élővizek minőségét.
 Termékközpontú környezetvédelem: 
a termékek tervezése és gyártása során 
kiemelten kezeljük, környezetvédelmi 
szempontokat is figyelembe véve, 
a termékeink teljes életciklusát. 
A környezetünk és a társadalom 
kapcsolatába is igyekszünk minél több 
értéket vinni, így aktuális események, 
törekvések mellé állunk.

A felsőoktatás támogatása	
- a jövő értelmiségének,	
azon belül is a 21. század 
kihívásainak megfelelni tudó,
magasan kvalifikált műszaki 
szakemberek képzése - támo-
gatásunk egyik hangsúlyos 
területe.

Werner von Siemens-ösztöndíjátadás,
Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudomány Egyetem



Cégtörténet2�



2�Cégtörténet

Szervezeti felépítés

Bosch Siemens
GmbH

OSRAM
GmbH

Siemens AG
Österreich

Fujitsu
Siemens

Computers

Bosch Siemens
Kft. Osram Kft.

Siemens PSE
Kft.

Fujitsu Siemens
Computers Kft.

Siemens
Erőműtechnika

Kft.

Siemens AG, München

Siemens
Leasing Kft.

Siemens
Transzformátor

Kft.

Labscreen
Kft.

Siemens
Investor Kft.

Siemens
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Vállalat

Siemens Zrt.

Siemens
TraffiCOM Kft.*

Nokia Siemens
Networks Kft.*

Siemens
Enterprise
Com. Kft.

Siemens
Finance &

Leasing

Siemens
Finance Zrt.

Nokia Siemens
Networks

Gmbh

*: 2007. május 1-től



A Siemens Zrt. a hazai Siemens-
csoport vezető vállalata; egyben 
a vezető hazai elektrotechnikai 
és elektronikai vállalatok egyike. 
A Siemens AG regionális vállala- 
taként ellátja a konszern általános 
hazai képviseletét.

A Siemens
Nemzeti / Regionális 
Vállalat
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Kialakulása 1990-re nyúlik vissza, amikor 
a II. világháborút követően létrejött az 
első, ismét teljes tulajdonú Siemens-vál-
lalat, a Siemens Kft. Ennek és az ugyan-
csak Siemens többségi tulajdonban lévő 
Villanyszerelőipari Vállalat Rt.-nek az 
egyesítése révén alakult meg 1994-ben a 
Siemens Rt. a Siemens ágazatainak több-
ségére kiterjedő széles kereskedelmi és 
szakmai profillal. 1995-től a Siemens tel-
jes üzleti felelősségű hazai országos vál-
lalata státuszával ruházták fel. 

A mai Siemens Zrt. egy újabb fúzió ered-
ményeként jött létre, melynek során 
egyesült a Siemens Telefongyár Kft-vel. 
Utóbbi, a magyar híradástechnikai ipar 
nagy hagyományokkal rendelkező válla-
lata 1991-ben került Siemens-tulajdonba 
az állami ipar privatizációja során, és ezt 
követően a Siemens EWSD digitális elekt-
ronikus telefonközpontok gyártásával 
kiemelkedő szerepet játszott a hazai tele-
fonhálózat rendszerváltást követő gyors 
fejlődésében. A két vállalat 1999-től 
közös igazgatóság irányításával válla- 
latcsoportként működött, majd 2003. 
július 31-én formálisan is egyesült 
Siemens Rt. néven.

A Gazdasági társaságokról szóló CXLIV. 
Törvény 2005-ös módosítása alapján 
már minden részvénytársaság nevében 
kötelező feltüntetni, hogy zártkörűen 
vagy nyilvánosan működik. A Siemens 
Rt. esetében így a hivatalos megnevezés 
Siemens Zrt.-re módosult. 

A Siemens Nemzeti Vállalatot, amely 
a Siemens-konszern jelenlegi szerve-
zetében egyetlen entitásként tölti be a 
Siemens hazai regionális vállalata szere-
pét, Siemens Zrt. és a Siemens Investor 
Kft. alkotja. Utóbbi tulajdonában van 
az ingatlanvagyon, és ellátja a telep-
helyekkel, létesítményekkel kapcsolatos 
igazgatási, üzemeltetés-irányítási, védel-
mi, vagyongazdálkodási és beruházási 
feladatokat.

A hazai Siemens-csoport – a 2006-os 
üzleti évben – összesen 11 céget foglal 
magába, a Siemens Zrt. és a Siemens 
Investor Kft. mellett további leányvállala-
taink és társvállalataink tevékenykednek. 
www.siemens.hu

1 A Siemens Zrt.-ből kiválva, annak 
 leányvállalataként – két új cég jött 
 létre 2006. december 31-én:
 a Siemens Networks Magyarország Kft. 
 – mely 2007 második negyedévétől 
 a Nokia Siemens Networks tagja -, 
 illetve a Siemens Enterprise 
 Communications Magyarország Kft.
 
2 2007. január 15-től Siemens 
 IT Solutions and Services néven 
 működik tovább.

Tények, adatok
• Tulajdonos:  Siemens AG
• Igazgatóság: Dr. Beke-Martos Gábor
    Szendrényi Zoltán  
    Uwe Heidsieck
    ( szerkesztés lezártakor)

Ágazatok:

• Communications1

• Siemens Business Services2

• Orvostechnika
• Közlekedéstechnika
• Energiatermelés,
 -átvitel, -elosztás
• Automatizálás-
 és hajtástechnika
• Siemens Building   
 Technologies
• Ipari Megoldások
 és Szolgáltatások
•	 I&S – Intelligens	
 Közlekedési Rendszerek
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34 Ipar–infrastruktúra

Az ipari termelés ma már 
elképzelhetetlen a technoló-
giai folyamatok magas szin-
tű automatizálása nélkül. 
A Siemens Automatizálás- 
és Hajtástechnikai ágazata 
az automatizálási és folya-
matirányítási rendszerek, 
folyamatműszerezés- és 
analitika, motorok és hajtá-
sok, szerszámgépvezérlé-
sek, kisfeszültségű kapcso-
lástechnikai és installáció-
technikai termékeivel és 
megoldásaival teljes körű 
automatizálási koncepciókat 
kínál ügyfelei részére.

A piaci igényeket és követelményeket 
szem előtt tartva, a folyamatos fejlesz-
téseknek köszönhetően, mindig arra 
törekszünk, hogy termékeinkkel, rend-
szereinkkel, teljes körű megoldásainkkal 
és szolgáltatásainkkal elősegítsük ügy-
feleink termelékenységének, gazdasá-
gosságának és versenyképességének 
növelését.

 Ágazatunk a folyamatos akvizíciók 
révén is mindinkább erősíti piaci pozíci-
óját világszerte, illetve Magyarországon 
is. Ma már nemcsak a Danfoss áramlás-
mérők és a Moeller sínrendszerek találha-
tók meg kínálatunkban, hanem a Flender 
hajtások és kuplungok, a Loher motorok 
illetve a Robicon frekvenciaváltók is.

 Értékesítésünkben egyre nagyobb 
hangsúlyt fektetünk az internetalapú 
elektronikus kereskedelemre. Online 
áruházunkban, az A&D Mallban, ügyfe-
leink az interneten keresztül adhatják 
fel rendelésüket, informálódhatnak 
az aktuális árakról és kísérhetik figyelem- 
mel megrendelésük teljesítését. Termék-
portfóliónk rendkívül széleskörű. Az auto-
matizálási feladatok gazdaságos 

és egyszerű kivitelezésére szolgál a Siemens 
SIMATIC koncepciója. A számos hardver- és 
szoftverelemből álló SIMATIC az ügyfél 
specifikus igényeinek megfelelve gyorsan 
és gazdaságosan hajtja végre a vezérlési 
feladatokat.
 
 Szolgáltatásaink között megtalálható 
a fejlett folyamatműszerezési termékek 
teljes skálája.
 
 Motion Control rendszereink fejleszté-
sével az ember és gép kapcsolatát igyek-
szünk tökéletesíteni. Olyan rendszereket 
kínálunk, melyekkel egyszerűbben old-
hatók meg a szerszámgép-vezérlési és a 
termelő feladatok.

 Hajtástechnikai üzletágunk termék-
portfóliójában megtalálható a motorok 
és a frekvenciaváltók teljes választéka. 
Termékeinket csaknem minden igényt 
kielégítő szériakivitelben értékesítjük.
A Flender-akvizícióval a hajtáslánc 
mechanikai elemeivel is kiegészült a
termékpalettánk.

 A Siemens kisfeszültségű kapcsolás-
technika üzleti területe átfogó és innovatív 

Automatizálás és Hajtástechnika 

Ágazatunk a folyamatos 
akvizíciók révén is mind-
inkább erősíti piaci
pozícióját világszerte, 
de Magyarországon is.
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termékválasztékában a működtető és 
jelzőkészülékek, megszakítók, védelmi 
készülékek, és a kapcsolószekrények tel-
jes kínálata szerepel.

 Installációtechnikai termékeinket az 
esztétikus design és a műszaki funkcio- 
nalitás harmóniája jellemzi. 

 Választékunkban minden megtalálha-
tó az egyszerű kapcsolótól kezdve a kap-
csolószekrényeken és sorkapcsokon át az 
épülettechnikai rendszerek bonyolult, de 
megbízható kivitelezését elősegítő ter-
mékek soráig.

 Az idei üzleti évvel az ágazathoz 
került az Elektronikai Szerelés (EA) terü-
let, mely beültető automatákkal és azok 
kiegészítő berendezéseivel foglalkozik.
Minden termékünk és rendszerünk a 
Siemens Teljesen Integrált Automatizálás 
(TIA) koncepcióját támogatva, általános 
és komplett megoldásokat kínál minden 
iparág számára. Széleskörű referenciá-
kon alapuló iparág-specifikus megoldá-
saink támogatást nyújtanak a létesítmé-
nyek, berendezések teljes életciklusában 
a vegyipar, olajipar, gyógyszeripar, élel-

miszeripar, autógyártás, gumiipar, 
papíripar, szerszámgépgyártás terüle-
tein. Kínálatunkat kiegészítik szerviz és 
oktatási szolgáltatásaink is az installált 
Siemens-technika zavartalan működé- 
se és magas színvonalú üzemeltetése 
érdekében.
www.siemens.hu/ad
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Napjaink egyik meghatáro-
zó megatrendje világszerte 
az urbanizáció. Ennek ered-
ményeként hamarosan több 
ember él majd városi, mint 
rurális környezetben, és 
lép be az ipari országokra 
jellemző fogyasztói társada-
lomba. Igényeik kielégítésé-
re egyre több ipari termékre 
és így nagy kapacitású,  
hatékony, automatizált 
működésű ipari üzemekre 
van szükség, a városi élet-
formához pedig újabb és 
újabb kommunális létesít-
ményekre. 

Az ipari termelésben és a létesítmé-
nyek üzemeltetésében világszerte egy 
új trend van kialakulóban. Egyre inkább 
előtérbe kerül a megbízható és hatékony 
működés, az ehhez szükséges szervíz- és 
karbantartási szolgáltatások  minősége 
és megbízhatósága, az energiafelhaszná-
lás racionalizálása és a környezeti terhe-
lés csökkentése.

 Az Ipari Megoldások és Szolgáltatások 
ágazat ezeket a szempontokat helyezte 
fókuszba, amikor portfólióját átrendezve 
fókuszterületeket nevezett meg. A port-
fólióátrendezés eredményeképpen az 
új szervezet ipari szektorok szerint kínál 
megoldásokat és szolgáltatásokat.

 A vízközmű-szolgáltatás és a víz-
gazdálkodás területére, az ipari vizek 
kezelésére és feldolgozására, a papír-, 
cement- és fémiparra, az olaj és a gáz 
feldolgozására  kidolgozott iparág-spe-
cifikus megoldásaink méltán váltották ki 
partnereink elégedettségét.

 A vízművek, vízgazdálkodás körében 
kínált szolgáltatásaink közül kiemelt 
érdeklődést váltottak ki partnereinknél

a vízművek komplex energiahatékony-
sági modernizálása, és a különleges 
szennyvíztisztítási megoldásai.

 A magyar olajipar területén magas 
színvonalú megoldások kivitelezésé-
vel tovább erősítettük az iparág fontos 
résztvevőivel már évtizedek óta fenn-
álló jó kapcsolatainkat. A VA -TECH, VAI 
megvásárlásával  fémipari portfóliónk 
kibővült, így ezen a területen is  komplex  
technológiai megoldásokat tudunk kínálni 
partnereinknek.

 Üzembe helyezésük óta megbízha-
tóan működnek postai automatizálási
és repülőtéri logisztikai rendszereink. 
Megoldásaink rendszerint egyben a kör-
nyezetvédelmet is szolgálják, mint pél-
dául az energia-megtakarítás vagy 
a szennyvíztisztítás esetében.

 Az elmúlt gazdasági év jelentős ered-
ményeként sikereket értünk el a papír-
ipari szegmensben. A MONDI Business 
Paper Hungary egy Magyarországon új- 
donságnak számító motor- és hajtás moder- 
nizációt végez, melyhez a Siemenst vá-
lasztotta partneréül. 

Ipari Megoldások és Szolgáltatások

Az adott ipari létesítmény 
valamennyi villamos rendsze-
rét egy kézből, teljes körűen, 
kulcsra készen, Siemens-rend-
szergaranciával, megren- 
delőink igényeinek lehető 
legmesszebbmenő kiszol- 
gálásával valósítjuk meg.

Poggyászkezelő rendszer
Ferihegyi repülőtér, 1-es terminál
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 A projekt során jelentős értékben 
szállítottunk motorokat, hajtásokat, 
további műszaki megoldásokat és 
tanácsadói szolgáltatást a MONDI-nak. 
A cég kizárólag a Voith papírgépgyár 
által forgalmazott, de Siemens által 
fejlesztett különleges kialakítású, ún. 
Attached Drive motorokat választotta a 
modernizáláshoz. Ezek az általunk szállí-
tandó hajtásokkal együtt egyedülállóak 
Magyarországon.

 Szolgáltatásainkkal hozzájárultunk 
több papírgyár termelési rendszerének 
korszerűsítéshez, illetve energiafelhasz-
nálásának optimalizálásához.

 Az ipari létesítmények működéséhez 
részben általános villamos infrastruktú-
rára, részben iparspecifikus technológiai 
folyamatokra és megoldásokra van szük-
ség. Ipari megoldások és szolgáltatások 
ágazatunk mindkét tekintetben ügyfelei 
rendelkezésére áll.

 Villamos rendszerek kulcsrakész pro-
jektek keretében történő megvalósításá-
hoz  és az elkészült létesítmény üzemel-
tetésének támogatásához képezi 

a szolgáltatások teljes választékával 
állunk ügyfeleink rendelkezésére, melyek 
kiterjednek az ipari létesítmények:
 
• közép- és kisfeszültségű 
 (alap-, szükség-, vész-)
 energiaellátására,  
• fázisjavító berendezésekre, 
• irányítástechnikai
 (automatizálási,
 hajtástechnikai) rendszereire, 
• mérnöki tevékenységeinek ellátására, 
• terem- és térvilágítására   
 (alap-, vészvilágítás), 
• tűzjelző-, beléptető-,    
 vagyonvédelmi rendszereire, 
• telefon-, hangosító és egyéb 
 gyengeáramú rendszereire 
• épületfelügyeleti
 rendszereire, 
• ipari kamerás térfigyelő   
 rendszereire,
• földelő- és villámvédelmi   
 rendszereire.

Az adott ipari létesítmény valamennyi 
villamos rendszerét egy kézből, teljes 
körűen, kulcsra készen, Siemens-rendszer-
garanciával, megrendelőink igényeinek 

a lehető legmesszebbmenő kiszolgálásá-
val valósítjuk meg.
www.siemens.hu/is

Poggyászkezelő rendszer
Ferihegyi repülőtér, 1-es terminál
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Korunk meghatározó globá-
lis trendjei közé tarozik az 
emberek növekvő igénye a 
mobilitásra, és ebből követ-
kezően az egyre növekvő 
közúti és légi forgalom. 

Intelligens Közlekedési Rendszerek ága-
zatunk a közúti forgalomtechnika ese-
tében autópálya-irányítási, jelzőlámpás 
forgalomirányítási és parkolástechnikai 
területeken kínál termékeket, rendszere-
ket és szolgáltatásokat, míg repülőterek 
számára fénytechnikai, telemechanikai 
és távfelügyeleti rendszerek kiépítésével, 
karbantartásával foglalkozik. 

 Az autópálya-irányítás (forgalmi és 
meteorológiai adatgyűjtés, forgalom-
figyelő és segélyhívó rendszerek, jelző-
táblás autópálya-vezérlés, díjfizető rend-
szerek) területén az M3-as, M5-ös autó-
pályákon és az M1-es és M7-es közös 
szakaszán, valamint az M0-s autóúton is 
működnek megoldásaink. 

 A városi forgalomirányításban leg-
fontosabb referenciánk a budapesti 
955 jelzőlámpás csomópont (lámpák 
és vezérlők) karbantartása, illetve ezen 
belül 816 csomópont 2006-ban megkez-
dett átépítése, modernizálása korszerű 
és energiatakarékos LED-technológiával. 

 Ugyancsak a legújabb projektjeink 
közé tartozik a főváros két ütemben 

megvalósult vizuális forgalomfigyelő 
rendszere összesen 126 db kamerával, 
(ebből 18 db buszsávfigyelő kamera), 
vezérlőközponttal.

A jelzőlámpás csomópontok üzemállapo-
tainak online megjelenítése, úthálózati 
szintű összehangolt vezérlése, föléren-
delt és automatizált irányítási stratégiák 
alapján – ezeket a feladatokat látják el 
a Budapesten, Pécsett és Debrecenben 
üzemelő forgalomirányító központjaink, 
valamint a székesfehérvári és szekszárdi  
távfelügyeleti központokban telepített 
berendezéseink és intelligens szoftver-
rendszereink.

 Piacvezető szerepet töltünk be a hazai 
közterületi fizető parkolási rendszerek 
telepítése, hibaelhárítása, karbantartá-
sa területén. Budapest VI-VII-VIII., illet-
ve I-II-XI-XII. kerületeiben összesen 860 
db Siemens parkolójegykiadó automata 
működik GSM-távfelügyeleti rendszer-
rel, ellenőrzési és parkolásinformációs 
rendszerekkel kiegészítve, és további 
mintegy 400 db Debrecen, Kaposvár, 
Székesfehérvár, Kecskemét, Szekszárd 
és Salgótarján városok folyamatosan 

I&S – Intelligens Közlekedési Rendszerek

Jelzőlámpás forgalomirányítás
LED technológiával, Budapest

A városi forgalomirányítás-
ban legfontosabb referenci-
ánk a budapesti 955 jelző-
lámpás csomópont (lámpák
és vezérlők) karbantartása, 
illetve ezen belül 816 csomó-
pont 2006-ban megkezdett
átépítése, modernizálása kor-
szerű és energiatakarékos 
LED-technológiával.
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bővülő rendszereiben. A Ferihegy T1-es 
és T2-es terminálok az elmúlt évben zárt 
parkolási rendszert telepítettünk, melynek 
bővítése folyamatban van.

 A szintén tavaly kiépített első váro-
si parkolásirányítási rendszerünkhöz a 
budapesti Szent István téri mélygarázs 
csatlakozott elsőként, melynek műkö-
déséhez folyamatos vezérlési és szerviz- 
szolgáltatást nyújtunk. 

 A légi közlekedés területén régi ügy-
feleinknél, a Ferihegyi Nemzetközi 
Repülőtéren, valamint a kecskeméti és a 
szolnoki katonai légi bázisokon a korábbi 
években számos fénytechnikai és optikai 
repülésbiztosító rendszert telepítettünk. 

 Az utóbbi időben sorra létesülnek 
és kapcsolódnak be a polgári repülés-
be a regionális repülőterek. Közülük 
Sármellék, Győr, Pécs, Békéscsaba és 
Nyíregyháza repülőterén is Siemens 
fénytechnikát alkalmaznak, Sármellék 
repülőterét ezen kívül rádiónavigációs 
rendszerrel (ILS) is felszereltük.
www.siemens.hu/is

Városi parkolásirányítási rendszer, 
Budapest, Szent István tér mélygarázs
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A világ lakossága immár 
közel felének városok adnak 
otthont, ahol kis helyen kell 
egyre nagyobb és össze-
tettebb épületeket emel-
ni. Ezek a létesítmények 
fokozott követelményeket 
támasztanak a nagy hatás-
fokú, automatizált villamos 
és épületgépészeti (fűtés-
hűtés-szellőzés) infrastruk-
túra, továbbá a megbízható 
épületbiztonsági rendszerek 
iránt. 

A Siemens épülettechnológa ágazata, 
a Siemens Building Technologies (SBT) 
mindkét területen vezető szerepet tölt 
be a világpiacon. Ugyanígy, a Siemens Zrt. 
SBT ágazata hazai piacvezető az épület-
automatizálás és az épületbiztonság 
területén. Széles kínálatukban megta-
lálhatók a legegyszerűbb termosztátok, 
érzékelők, beavatkozók és digitális sza-
bályozók, valamint a komplex épületfel-
ügyeleti rendszerek és a rendszerekhez 
tartozó kiegészítő szolgáltatások (inter-
netelérés, sms-funkció).  
 
 Az ágazat másik fő üzleti területe az 
épületbiztonság, melynek feladata a tűz-
jelző és -oltó, behatolásjelző, zárt láncú 
TV-, kártyás beléptető, gázveszély-jelző 
és integrált biztonságtechnikai felügye-
leti rendszerek kutatása, fejlesztése, 
gyártása, létesítése és karbantartása. 

 Mindkét területen igen tekintélyes 
üzleti partnerekkel és hosszú referencia-
listával rendelkeznek. Ezek között meg-
találhatók nagy közintézmények (pl. a 
Parlament, minisztériumok), a MOL, a 
Ferihegyi repülőtér, a Paksi Atomerőmű, 
vezető gyógyszer- és vegyipari vállalatok, 
bankok; valamint szállodák, hipermarke-
tek és bevásárlóközpontok egész sora. 

 Az ágazat az elmúlt gazdasági évben 
is számos jelentős megrendelést köny-
velhetett el. A Richter Gedeon Nyrt. 
nagyszabású beruházásának keretében 
három épület létesül, melyek komplett, 
16 000 pontos épület-felügyeleti ill. épü-
letautomatikai rendszerének kivitelezé-
sét az épületautomatika üzletág nyerte el. 

 

Siemens Building Technologies

Széles kínálatukban meg-
találhatók a legegyszerűbb 
termosztátok, érzékelők, 
beavatkozók és digitális sza-
bályozók, valamint a komplex 
épületfelügyeleti rendszerek 
és a rendszerekhez tartozó 
kiegészítő szolgáltatások.

Tesco, Budaörs
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A német FAG csapágygyártó cég deb-
receni beruházásában megvalósuló új, 
nagy gyártócsarnok teljes gépészeti és 
légtechnikai rendszerének szabályozását 
és felügyeletét az épületautomatikai, a 
tűzjelző és órarendszerek telepítését az 
épületbiztonsági üzletág végzi. 

Ugyancsak az épületautomatikai üzletág 
nyerte meg a Magyar Nemzeti Bank 
(MNB) soroksári logisztikai központja 
épület- és villamos felügyeleti rend-
szerének komplett kivitelezését, amely 
rendszer kapcsolódik az MNB-ben már 
korábban telepített Siemens épületfel-
ügyeleti rendszeréhez. Az épületbizton-
sági üzletág újabb szerződést kötött a 
Paksi Atomerőművel: a feladat az atom-
erőmű területén működő tűzjelző és 
oltásvezérlő rendszer rekonstrukciójának 
utolsó fázisa.
www.siemens.hu/sbt

Magyar Nemzeti Bank, Budapest
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Miközben a világot az urba-
nizáció, fogyó energiafor-
rások, környezetszennye-
zés, klímaváltozás komoly 
problémákkal szembesíti, 
a népesség növekedése 
fokozza az energia irán-
ti keresletet. A Siemens 
két energetikai ágazata 
(Energiatermelés – PG, 
Energiaátvitel és -elosztás 
– PTD) vezető technológia-
szállítóként és szolgáltató-
ként járul hozzá világszerte 
az energiaellátás fenntart- 
ható megoldásához. 
Magyarországon mindkettőt 
a Siemens Zrt. PG/PTD-ága-
zata képviseli.

A Siemens PG-profilt szén- és szén-
hidrogén-tüzelésű erőművek, valamint 
szélerőművek tervezése és építése, 
ezek irányítástechnikai rendszereinek 
megvalósítása, komponenseinek és gáz-
turbina-meghajtású kompresszoroknak 
a szállítása teszi ki. Jövőbe mutató az 
üzemanyagcellák technológiájának kuta-
tása-fejlesztése.

 A Siemens PTD rendszerintegrátor-
ként, termékek, rendszerek és megoldá-
sok szállítójaként áll az energiaszolgálta-
tók és nagy fogyasztók rendelkezésére, 
azok villamosenergia-szállítási és -elosz-
tási feladatainak megoldásában. 

 Hazai PG/PTD-ágazatunk életében az 
elmúlt gazdasági évben az egyik súly-
pontot a tiszai vízerőművek jelentették.  

 A Kiskörei Vízerőmű felújítási szer-
ződésében vállalt feladatokat határidő 
előtt, megelégedésre teljesítettük, és 
megnyertük a Tiszalöki Vízerőmű fel-
újítására és nagyjavítására kiírt közbe-
szerzési pályázatot. Az utóbbi három 
blokkjának felújítása, melyet 2010-ig kell 
elvégezni, egyben hatásfok-növelést, 

élettartam-hosszabbítást, élőmunka-
megtakarítást is eredményez, és csök-
kenti a környezeti terhelést. 

 A PG-területen folyamatban van a 
Miskolci Kombinált Ciklusú Erőmű fővál-
lalkozásban történő kivitelezése, vala-
mint a MOL Földgáztároló Rt. hajdúszo-
boszlói gáztárolójánál három, egyenként 
4,9 MW teljesítményű gázturbinával haj-
tott kompresszoregység telepítése.

 A Borsodchem Erőműben üzemelő 
Siemens gázturbinák nagyrevíziójára 
kapott megrendelésünk jelentősége 
nemcsak értékéből, hanem abból is adó-
dik, hogy ez a PG/PTD-ágazat első komo-
lyabb olyan megrendelése, melyhez erő-
művi szerviztevékenység értékesítésére 
kapott jogosítványa birtokában jutott. 
A kivitelezést, a hazai Siemens-csoport 
belső kooperációja jegyében, a Siemens 
Erőműtechnika Kft. végzi. 

 A PTD-területen a tavalyi gazdasági 
évben elnyert megrendelések nemcsak 
gazdasági értelemben jelentősek, hanem 
műszaki tartalmuk, újdonságuk – s így 
portfólióbővítő voltuk – révén is.

Energiatermelés, -átvitel, -elosztás

A Siemens PTD rendszer-
integrátorként, termékek, 
rendszerek és megoldások 
szállítójaként áll az energia-
szolgáltatók és nagy fogyasz-
tók rendelkezésére, azok vil- 
lamosenergia-szállítási és - 
elosztási feladatainak meg-
oldásában.
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 Ilyen az E.On által villamosenergia- 
és gázprognózis-rendszer szállítására 
elnyert megrendelés, mely rendszer a 
2006. év folyamán a Siemens PTD-ága-
zatába integrált VA TECH SAT cég terméke, 
és első ízben kerül hazai felhasználásra. 

 Ugyancsak tavaly volt a hazai pre-
mierje a legkorszerűbb NXPLUS típusú 
– különlegesen magas üzembiztonságú, 
kén-hexafluorid szigetelőközegű, két-
gyűjtősines – 10 kV-os kapcsoló beren-
dezésnek, melyet a Richter Gedeon Nyrt. 
villamosenergia-főközpontjában telepí-
tettünk. Ugyanennek a megrendelésnek 
keretében  a PB5-ös állomás rekonst-
rukcióját is vállaltuk, melynek során az 
elavult megszakítókat karbantartásmen-
tes vákuum-megszakítókra cseréltük.

 Egy másik iparvállalati partnerünktől, 
a Duna-Dráva Cement Kft.-től a nagyfe-
szültségű fogadóállomás egyik transzfor-
mátor-mezőjének felújítására, az épülő 
dunaújvárosi gázmotoros kiserőműhöz 
pedig egy 120 kV-os transzformátor szál-
lítására kaptunk és teljesítettünk meg-
rendelést. 

 Komoly üzleti sikerként könyvelhet-
tük el az MVM Rt. által primer hálózati 
elemek cseréjére kiírt tender egyik cso-
magjának elnyerését, melynek keretében 
megkezdtük 29 db korszerű megszakító 
szállítását. 
www.siemens.hu/pg
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A mai modern társadalom 
egyik nélkülözhetetlen 
ismérve a mobilitás iránti, 
szakadatlanul fokozódó 
igény, amely a forgalom 
állandó növekedéséhez 
vezet. Ennek megfelelően 
nagy teljesítményű infra-
struktúrára és minőségi 
járművekre („gördülő állo-
mányra”) is szükség van. 
„Mindent egy kézből” szol-
gáltatásaink a tanácsadásra, 
tervezésre, a megoldások 
kivitelezésére és a szervizre.

A kötöttpályás közlekedés a mobilitási 
infrastruktúra rendkívül fontos része. 
A Siemens Közlekedéstechnikai (TS) ága-
zata a világ kötöttpályás közlekedésének 
egyik vezető partnere, és kiváló minő-
ségű technológiák élenjáró képviselője. 
Műszaki innovációink és az információ-
technológiában való jártasságunk alap-
ján hatékony megoldásokat kínálunk a 
nagyvasúti és városi-elővárosi kötött-
pályás közlekedés minden területén.
Ágazatunk testre szabott és megbízható 
vasút-villamosítási megoldásokat kínál 
partnereinek, a vasúttársaságoknak, 
beleértve az egyenáramú és váltóáramú 
energiaellátás rendszereit és az energia-
átviteli és -elosztó hálózatokat. 

 Ezzel segít megteremteni a feltéte-
leket a gazdaságosabb üzemeltetéshez, 
nagyobb sebességekhez és járatsűrű-
séghez, a szállító kapacitás növeléséhez. 
A Siemens újkori hazai történetének egyik 
legjelentősebb projektje 1998–2000 
között a MÁV három vasútvonalának vil-
lamosítása volt, összesen 256 km hossz-
ban. Azóta részt vettünk az Albertirsa–
Cegléd pályaszakasz rekonstrukciójában, 
valamint a Békéscsaba–Lőkösháza vasút-

vonal villamosítási munkálataiban is. 
A pályahálózat optimális kihasználását 
és a forgalom biztonságát célozzák vas-
úti vezérlő-ellenőrző rendszereink, az 
elektronikus biztosítóberendezésektől a 
vonatbefolyásoló, biztonsági és rende- 
ző-pályaudvari rendszereken keresztül 
a szintbeli kereszteződések biztosításáig 
és a vasúti távközlő berendezésekig. 

 Cégünk 1996-ban szállította és állítot-
ta üzembe a hazai vasutak történetében 
első elektronikus biztosítóberendezést. 
A MÁV Zrt. megrendelésére jelenleg két 
projekt keretében: Cegléd állomáson, 
valamint a Szajol–Mezőtúr vonal két állo-
másán (Szajol, Tiszatenyő) folyik, illet-
ve van előkészületben a legkorszerűbb 
Siemens SIMIS IS elektronikus biztosító 
berendezés és kiegészítő elemek telepítése. 

 A városi közlekedés területén a buda-
pesti metróhálózat M2-es és M4-es vo- 
nalain is nagy jelentőségű infrastruktu-
rális feladatok megoldására kapott meg-
rendelést ágazatunk a BKV Rt.-től.

 A Siemens-konzorcium feladata for-
galomirányítási, biztosítóberendezési 

Közlekedéstechnika

Siemens Combino alacsonypadlós
villamosok, Budapest

2006 végéig 25 Combino
szállítása történt meg,
és 2007 közepére már vala-
mennyi, összesen 40 korszerű, 
kényelmes, energiatakarékos 
vonat az utazóközönség ren-
delkezésére fog állni Európa 
egyik legforgalmasabb villa-
mosvonalán.
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Közlekedéstechnika
és vonatvezérlési rendszer megtervezése, 
szállítása és kivitelezés a vonal lényegében 
folyamatos üzeme alatt. Az M4-es vonal 
lesz az ország első automatikus metró-
vonala. 

 A Siemens TS feladata a vonatvezérlő 
rendszer, a biztonsági berendezések, 
a telekommunikáció, az energiaellátás 
megvalósítása és a vezérlő központ 
kialakítása. Ugyanaz a technológia kerül 
felhasználásra Budapesten is, mint ame-
lyet a párizsi 1-es számú metróvonalnál 
is alkalmaznak. 

 A Siemens Közlekedéstechnika a kivá-
ló infrastruktúra-megoldásokhoz hasonló 
minőségű vasúti járműveket is kínál a 
közlekedési társaságoknak világszerte és 
Magyarországon is, a nagyvasúti mozdo-
nyoktól és vonatoktól az elővárosi motor-
vonatokon keresztül a városi villamosokig 
és metrókocsik széles választékáig.

Kiemelkedő hazai referenciáink közé tarto- 
zik az évtized elején két vasúttársaságunk- 
nak, a MÁV Zrt.-nek és a GYSEV Zrt.-nek 
szállított 15 db nagy teljesítményű, két-
áramnemű Taurus villamos mozdony,

az előbbinél üzembe állított 23 db Desiro 
elővárosi dízel-motorvonat. 

 Az elmúlt gazdasági év, ill. a 2006. 
naptári év kétség kívül legfontosabb, 
a közvéleményt is élénken foglalkoztató 
eseménye volt e tekintetben, hogy 
a Budapesti Közlekedési Vállalattal
2003-ban aláírt szállítási szerződés 
alapján 2006. márciusában megkezdő-
dött a fővárosi nagykörút villamosköz-
lekedésének modernizációját szolgáló 
Combino alacsony padlós villamosok 
szállítása. 2006 végéig 25 Combino szál-
lítása történt meg, és 2007 közepére 
már valamennyi, összesen 40 korszerű, 
kényelmes, energiatakarékos vonat az 
utazóközönség rendelkezésére fog állni 
Európa egyik legforgalmasabb villamos-
vonalán.

 Nagy kihívásokat jelent számunkra
a Magyarország számára is meghatáro- 
zó fejlesztési tervekben, programok- 
ban szereplő feladatok megvalósítása 
a technikai fejlődés nyújtotta lehetősé- 
gek minél szélesebb kihasználásával, 
a lehető legmagasabb minőségi szín-
vonalon. 

A tervezett programok és projektek lehe-
tő leghatékonyabb megvalósítása ágaza-
tunk egyik legfontosabb célja a vevőkkel 
a már kialakított és megalapozott szoros, 
megbízható, minden partner számára 
előnyös és hosszú távú együttműködé-
sen keresztül. 
www.siemens.hu/ts

Ceglédi vasútállomás
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Korunk egyik meghatározó 
megatrendje világszerte és 
hazánkban is a demográfiai 
változás, az emberi élettar-
tam meghosszabbodása. 
Ezzel párhuzamosan az 
orvostechnika hatalmas fej-
lődésen megy át, és egyre 
korszerűbb diagnosztikai 
és terápiás lehetőségeket 
kínál. Az egészségügynek 
egyre több embert kell 
egyre magasabb színvo-
nalon kiszolgálnia, mely 
nagy anyagi terheket ró a 
társadalomra. A Siemens  
Orvostechnika, a konszern 
egyik sikerágazata olyan ter-
mékeket ajánl és szolgálta-
tásokat nyújt, melyek révén 
elérhető a technikai és anya-
gi lehetőségek harmóniája.

Termékeink, szolgáltatásaink választé-
kának súlypontját a csúcstechnológiát 
képviselő képalkotó diagnosztikai beren-
dezések, terápiás berendezések , egész-
ségügyi informatikai rendszereink és 
megoldásaink képezik.

 Az előző gazdasági év mérföldkőnek 
volt tekinthető orvostechnikai ágazatunk 
életében, köszönhetően az ország első 
komplett PET/CT diagnosztikai központja 
átadásának is.

 A tárgyidőszakban újabb jelentős  
projektek révén gazdagítottuk az ország 
egészségügyi infrastruktúráját.  
2006-ban sor került egy újabb Siemens 
PET/CT-rendszer telepítésére és átadásá-
ra. A felhasználó ezúttal a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat Kórházának 
Onkoradiológiai Központja.  

2006 két legkiemelkedőbb projektje 
az orvostechnika ágazat életében
 
A Markusovszky Kórház 2005 év végi 
univerzális DSA-berendezés átadását 
követően 2006 folyamán telepítettünk 
egy 16 szeletes CT-t és egy 24 szeletes 

CT-szimulátort – mely utóbbi jelenleg az 
ország legnagyobb teljesítményű CT-je 
– valamint a teljes onkoterápiás központ 
átadásra került.

 A szolnoki Hetényi Géza Kórházban a 
MED első komplex fővállalkozása kereté-
ben háromszintes, 1100 nm-es épületet 
építettünk, melyben elhelyezésre került 
egy, a legmodernebb technológiával 
rendelkező szív- és érrendszeri vizsgála-
tok és beavatkozások elvégzésére alkalmas 
kardiológiai angiográfiai berendezés. 

 2006 tavaszán az Állami Szívkórházba 
telepítettük a Magyarországon első 
Siemens flat detektoros (röntgenfilm 
és képerősítő nélkül működő) szívkaté-
terező berendezést. A haemodinamikai 
laborhoz haemodinamikai regisztráció 
és PACS elektronikus archiváló rendszer 
is tartozik. Ugyanebben az időben állt 
üzembe – egy haematológiai automata, 
egy számítógépes EKG-központ és egy 
kétcsatornás elektroterápiás készülék 
kíséretében – az első Magyarorszá- 
gon telepített Siemens ICONOS R100 
típusú röntgenátvilágító és -felvételi 
munkahely. 

Orvostechnika  

A tárgyidőszakban újabb 
jelentős projektek révén gaz-
dagítottuk az ország egészség-
ügyi infrastruktúráját.

A Med első komplex fővállalkozása
a szolnoki Hetényi Géza Kórházban.
Flat paneles Siemens DSA
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Tokaj és a régió ezáltal egy korszerű esz-
közzel gyarapodott, mely eszköz nemcsak 
rendelői szinten, hanem akár megyei kór-
ház szinten is megállja a helyét. 

 2006 szeptemberében átadásra került 
az Országos Pulmonológiai Intézet első 
CT-készüléke, egy Siemens Somatom 
Emotion 16 szeletes CT-készülék. 
Nemzetközi szinten a Siemens Medical 
Solutions felvásárolta a Diagnostic 
Products Corporation Vállalatot, mellyel 
belépett az in vitro diagnosztikai piacra.

 A telepített eszközök folyamatos 
műszaki támogatást igényelnek, ami a 
felhasználó szempontjából beruházás-
védelemként jelentkezik. Ezt az igény 
elégíti ki Integrált Szerviz Menedzsment 
(ISM) szolgáltatásunk, melyet több kie- 
melkedő intézményben működtetünk, 
így a Szent István Kórházban, az Országos 
Onkológiai Intézetben, a Gottsegen 
György Országos Kardiológiai Intézet-
ben, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kórházban, valamint az Országos 
Baleseti és Sürgősségi Intézetben. 
Az ISM-projektek keretében a kórházak 
orvostechnikai berendezéseinek teljes 

körű szervizellátása (karbantartás, javítás, 
időszakos felülvizsgálat, alkatrészellátás) 
valósul meg. A Kaposi Mór Oktató 
Kórházban 1200 db orvostechnikai 
berendezés működik, melyek szervizét 
a helyszíni Siemens Orvostechnikai 
Szervizkirendeltség szakemberei látják el. 
Az Országos Baleseti és Sürgősségi 
Intézetben 1250 db orvostechnikai be-
rendezés, valamint 25 ezer darab kézi-
műszer, továbbá az orvosi gázrendszer 
szervizfelügyeletét végezzük. 

 Legújabb ügyfelünkként a Gottsegen 
György Országos Kardiológiai Intézet is 
a Siemens Integrált Szerviz Management 
felügyelete alá tartozik a helyszíni 
Siemens-kirendeltségek irányításával.
www.siemens.hu/orvostechnika

Siemens-berendezések
a Bajcsy Kórház új tömbjében.
Siemens Axiom Artis DSA
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A telekommunikáció a 
demográfiai változás korá-
ban növekvő fontosságot 
nyer az emberek közti dialó-
gus és együttműködés elő-
segítésében, a nagy sebes-
ségű adatcsere pedig kulcs-
fontosságú követelmény a 
mai üzleti világban. 

A Siemens Communications ágazata, 
mind a mobilkommunikációs hálóza-
ti infrastruktúrák, mind a vezetékes és 
vállalati hálózatok innovációjának egyik 
vezető szereplője, könnyebbé és hatéko-
nyabbá teszi a hang- és adatkommuni-
kációt. 

A Siemens, akárcsak világszerte, 
Magyarországon is a kommunikációs 
megoldások vezető szállítója. Vállalatunk 
építette ki a magyarországi távközlési 
gerinchálózatok közel felét, és kiemel-
kedő szerepet játszik az informati-
kai hálózatok megvalósítása terén is. 
Rendszereink a távközlési szolgáltatóknál 
csakúgy, mint az egészségügyben, a 
pénzügyi és vállalati szektorban, vala-
mint az államigazgatásban is megtalál-
hatóak. A Siemens a mai napig 400 ezer 
szélessávú előfizetői hozzáférés meg-
valósítását lehetővé tevő ADSL-berende-
zést adott át Magyarországon, nagyban 
hozzájárulva ezzel az internet hazai 
elterjedéséhez. 

Átfogó termék- és szolgáltatásportfóli-
ónk magában foglal IP-alapú konvergens 
megoldásokat beszéd és adatátvitelre, 

valamint szélessávú hozzáférésre csak-
úgy, mint optikai adatátviteli hálóza-
tokra. Egy kézből kínálunk teljes körű 
megoldást az Új Generációs Hálózatok 
(Next Generation Networks, NGN) infra-
struktúrájára. 

 A Siemens-megoldások a távközlési 
szolgáltatók számára új üzleti lehetősé-
gek kiaknázását teszik lehetővé, és gyors 
befektetésmegtérülést biztosítanak. 

 A vállalatok, intézmények részére a 
HiPath IP telefónia termékcsalád a meg-
lévő hálózat legteljesebb kihasználása 
mellett biztosítja a kommunikáció zök-
kenőmentes integrációját az üzleti folya-
matokba, hozzájárulva ezzel a hatékony-
ság növeléséhez. 

A Siemens tevékenységében központi 
szerepet kap az innováció, annak érde-
kében, hogy a felhasználók olyan megol-
dásokkal rendelkezzenek, amelyek illesz-
kednek a felgyorsult világ technológia 
és piaci kihívásaihoz. Legújabb koncepci-
ónk, a Lifeworks is ennek jegyében szü-
letett. A Lifeworks egységes platformot 
teremt, amely összekapcsolja a vállalati, 

Kommunikáció 

Vállalatunk építette ki 
a magyarországi távközlési 
gerinchálózatok közel felét, 
és kiemelkedő szerepet játszik 
az informatikai hálózatok 
megvalósítása terén.
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a vezetékes és a mobilhálózatokat, meg-
teremtve ezzel a szolgáltatók számára 
a lehetőséget, hogy új megoldásokat 
kínáljanak ügyfeleiknek, míg a vállalatok 
esetében a jobban szervezett, hatéko-
nyabb munkavégzést biztosítja, bárhol, 
bármikor.

 A 2005/2006-os üzleti évben a 
Siemens Zrt. Communications ágazata* 
számos jelentős új feladatot kapott.

 Az Invitel Rt., valamint a PanTel/HTCC 
szélessávú hozzáférést biztosító kiszolgá-
ló routerek (BRAS) szállítását és üzembe 
helyezését rendelte meg. A feladat a 
Siemens stratégiai partnere, a Juniper 
Networks eszközeivel valósul meg – 
a megoldás lehetővé teszi a szolgáltató 
számára, hogy értéknövelt szolgáltatáso-
kat valósítson meg hálózatában.  

 Communications ágazatunk szállítja 
az SHDSL- (EFM-) alapú Ethernet-eszkö-
zöket a Magyar Telekomnak. Az ún. 
MECA- (Metro Ethernet Copper Access) 
eszközök, melyek az ugyancsak Siemens-
partner Hatteras Networks gyártmányai, 
garantált minőségű szélessávú (2-20 Mbit/s) 

Ethernet-szolgáltatást tesznek lehetővé 
a meglévő rézhálózaton a Magyar Telekom 
üzleti előfizetői számára. A Magyar 
Telekom és a Siemens közötti több éves 
együttműködés a szállítás mellett szak-
emberek oktatását és rendszertámoga-
tást is tartalmaz. 

 Nagy jelentőségű az a szerződés, 
melyet az ágazat ugyancsak a Magyar 
Telekommal kötött annak digitális tele-
fonközpont-hálózata (EWSD-hálózat) 
életciklus-támogatására. A feladat kiter-
jed a hálózatban történő szoftververzió-
váltás teljes körű megvalósítására, vala-
mint a hálózat karbantartására és üzemel-
tetés támogatására 2010. december 31-ig.

A Communications ágazat vállalati háló-
zatok (Enterprise) üzletága a dél-pesti 
Jahn Ferenc Kórházat és intézményeit 
átfogó, egységes IP-alapú hang- és adat-
kommunikációs rendszert telepített.  

 Az integrált több, mint 1000 végpon-
tos infokommunikációs rendszer jelen-
tősen javítja a kórház szolgáltatásainak 
színvonalát. Az UPC Magyarország Kft-től 
20 000 belvárosi háztartást kiszolgáló, 

modern, üvegszálas optikai gerincre 
épülő kábeltévé-hálózat létrehozására 
kapott megrendelést  az ágazat. A háló-
zatot a Siemens TraffiCOM építi meg 
2007. szeptemberi befejezéssel.

 A Siemens PSE mint teljes körű pro-
jektfelelős a Communications ágazattal 
együttműködve helyezte üzembe az IPS 
internetforgalom-számláló rendszert a 
magyar T-Mobile-nál. Az alaprendszer a 
PSE által egyedileg fejlesztett mediation, 
provisioning és prepaid megoldásaival 
kiegészülve 2005 decemberétől működik 
éles üzemben, teljes kiépítettségét pedig 
2006. augusztusának végére érte el. 
www.siemens.hu/enterprise
www.nokiasiemensnetworks.com

Tények, adatok

A Siemens Communications 
ágazatot érintő globális szervezeti
váltás következtében az ágazat
2007. január 1-jétől Magyarországon két 
önálló jogi személyiségű szervezetben 
(Siemens Networks Magyarország Kft., 
Siemens Enterprise Communications  
Magyarország Kft.) folytatja
tevékenységét.  
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Teljes körű és testre szabott üzleti-infor-
matikai megoldásokat és szolgáltatáso-
kat kínálunk ügyfeleink részére a tanács-
adástól kezdve a rendszerek megvalósítá-
sáig, üzemeltetéséig és karbantartásáig.  
 
 Támogatjuk ügyfeleink üzleti folya-
matainak racionalizálását és informatikai 
infrastruktúrájának optimális kihasz-
nálását. 

 Az ügyfelek üzleti folyamatainak 
hatékony támogatása érdekében „testre 
szabott”, célirányos – általában ágazat-
tól független – megoldások és szolgál-
tatások tervezésével és bevezetésével 
foglalkozunk. Változatos formájú IT out-
sourcing (kiszervezési) szolgáltatásaink-
kal pedig lehetővé tesszük ügyfeleink 
számára, hogy a magkompetenciájukhoz 
tartozó feladataikra koncentrálhassanak.

 Legfontosabb e-kormányzati vállal-
kozásunk a Belügyminisztérium hatás-
körében működő okmányirodák integrált 
informatikai rendszerének és kommu-
nikációs hálózatának megvalósítása és 
– 2004 óta – az üzemeltetés folyamatos 
támogatása.

 A központi államigazgatási feladatok 
mellett jelentős feladatokat valósítot-
tunk meg önkormányzati területen is.
A tárgyévben legnagyobb idevágó pro-
jektünk a Szeged Város Önkormányzata 
számára készülő e-önkormányzati meg-
oldás volt, melynek megvalósítását a 
Siemens PSE Kft.-vel együttműködésben 
vállaltuk. Az új hálózati és szerver-infra-
struktúrára épülő alkalmazások a város 
lakói számára mintegy 30 szolgáltatást, 
az önkormányzati apparátuson belül 
mintegy 80 adminisztratív folyamatot 
látnak el. 
www.siemens.hu/sis

Tények, adatok

2006. december 31-ig
Siemens Business Services

Siemens IT Solutions and Services
Az ország előtt álló moder-
nizációs feladatok között 
kiemelkedő szerepet kap
az olcsó és hatékony állam 
megvalósítása az e-kormány- 
zat és e-önkormányzat esz- 
közeinek felhasználásával. 
Siemens Business Services 
ágazatunk e terület egyik 
vezető hazai technológia- 
és megoldás-szállítója.

Az ügyfelek üzleti folyama-
tainak hatékony támogatása 
érdekében „testre szabott”, 
célirányos – általában ága-
zattól független – megoldások 
és szolgáltatások tervezésével 
és bevezetésével foglalkozunk.
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Innovatív Siemens
technológia Budapesten:

 az M2-es metró infrastruktúrájának rekonstrukciója;
 integrált rendszerek és áramellátás szállítása az új M4-es vonalhoz.

 40 alacsonypadlós Combino villamos szállítása.

 Vezető és biztonsági fénytechnika, valamint csomagkezelő rendszer
 telepítése a budapesti Ferihegy repülőtéren.

  A budapest közúti forgalomirányító és jelzőlámpa-rendszer bővítése és korszerűsítése;
 parkolóórák telepítése; intelligens parkolásirányító rendszer létesítése
 a Szent István téren.
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Európa vezető IT-szállítója, 
a Fujitsu Siemens Computers 
fejlett technológiát és egye-
dülálló portfóliót kínál. 
A Fujitsu Limited és a 
Siemens AG vegyesvállala-
taként, 1999. október 1-jén 
létrejött vállalat sikerrel 
hasznosítja alapítói globális 
erősségeit és innovációit.

Küldetésünk, hogy innovatív, kiváló 
minőségű, valós szükségletekre optimali-
zált informatikai termékekkel, infrastruk-
túrákkal és szolgáltatásokkal segítsük 
elő ügyfeleink sikerét, és gazdagítsuk 
mindennapi életüket. Komplett meg-
oldásokat nyújtó infrastruktúra-szállító 
lévén olyan IT-koncepciókat dolgozunk 
ki részükre, amelyek javítják szervezetük 
rugalmasságát és versenyképességét.

 Teljes IT-megoldások tömeges piacra-
dobása helyett az egyes termékkategóri-
ák legjobb építőelemeiből, termékeiből, 
megoldásaiból és szolgáltatásaiból állít-
juk össze a számukra optimális IT-infra-
struktúrát. Ügyfeleink produktivitásának 
és sikerének kulcsa termékeink és szol-
gáltatásaink minőségében, megbízható-
ságában és tartósságában rejlik.

 A Fujitsu Siemens Computers rendelke-
zik a világ egyik legkiterjedtebb IT-portfó-
liójával, amelynek előnyeit a nagy-, közép- 
és kisvállalatok egyformán élvezhetik. 
Kínálatunk terjedelme és mélysége lehe-
tővé teszi, hogy pontosan a szükségleteik-
hez illő megoldásokat nyújtsuk számukra, 
a kompromisszumok kényszere nélkül.

 A teljes spektrumot lefedjük – a nagy 
teljesítményű szerverektől és a vállalati 
szervezet egészét kiszolgáló, nagyvál-
lalati kategóriájú tárolómegoldásoktól 
kezdve a PC-ken, notesz- és táblagépe-
ken, munkaállomásokon, kéziszámító-
gépeken át egészen az otthoni digitális 
technológiáig. 

 Szolgáltatásportfóliónk további erősí-
tése érdekében új divíziót hoztunk létre 
Fujitsu Siemens Computers IT Product 
Services néven, mely a nemzetközi pia-
con nyújt szolgáltatásokat az ágazatve-
zető platformmegoldásokhoz. 

 Hazai ügyfélkapcsolataink több évti-
zedre nyúlnak vissza elődszervezeteink 
révén. Ügyfeleink között olyan hazai 
nagyvállalatok és intézmények szerepel-
nek, mint az AEGON, a BKV, az Elcoteq, 
a Robert Bosch, a Belügyminisztérium, 
a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar 
Államkincstár, a Határőrség vagy a Vám- 
és Pénzügyőrség. Természetesen igen 
fontos és értékes ügyfelünknek tartjuk 
a hazai Siemens-csoport vállalatait is.  

Fujitsu Siemens Computers Kft. 

A Fujitsu Siemens 
Computers rendelkezik

a világ egyik legkiterjedtebb
IT-portfóliójával, amelynek 
előnyeit a nagy-, közép- és 
kisvállalatok egyformán
élvezhetik.
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 A kis-és középvállalkozások igényeire 
szabott termék- és megoldáspalettánk 
is rendkívül széleskörű. Speciális ágaza-
ti ismeretekkel és gyakorlati szakérte-
lemmel rendelkező 35 000 nemzetközi 
– közöttük helyi – partnerünk maradék-
talanul képes biztosítani a KKV-k speciá-
lis szükségleteire szabott megoldásokat, 
szolgáltatásokat és támogatási konstruk-
ciókat.

 Az otthoni felhasználóknak és kis-
méretű irodáknak is élvonalbeli szállí-
tói vagyunk Európában. A multimédiás 
számítógépektől a noteszgépekig terje-
dő innovatív kínálatunk minden elemét 
az egyéni felhasználók igényei szerint 
terveztük meg. Kiváló minőségű és ár-
érték arányú termékeink milliók számára 
teszik könnyebbé és kényelmesebbé az 
életet. Termékeinket a kiskereskedel-
mi láncok (Media Markt, Metro, Cora, 
ElektroWorld, Auchan, Tesco, Office 
Depot) áruházaiban vásárolhatják meg. 

 A megbízható, biztonságos és folya-
matosan rendelkezésre álló IT-infrastruk-
túrára, könnyen kezelhető hozzáférési esz-
közökre és innovatív mobil megoldásokra 

épülő stratégiánknak is köszönhető, 
hogy az utóbbi években lendületesen 
növekedett cégünk forgalma, és vele 
piaci részesedésünk is. 
www.fujitsu-siemens.hu
info-hun@fujitsu-siemens.com 

Tények, adatok

•  Alapítás ideje: 1999. október 1.
•  Tulajdonos:  Fujitsu Siemens 

   Computers Holding
• Cégvezető: Poros Gábor
• Létszám: 40 fő 
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Az Osram választékában minden olyan 
fényforrás megtalálható, amire a háztar-
tásokban, professzionális fénytechnikában 
és járművekben szükség lehet.
 
 Az Osram-fényforrások hazai értékesí-
tését újbóli megjelenésük, azaz 1993 óta 
részben az Osram Kft., az Osram GmbH 
leányvállalata végzi a nagy- és kiskeres-
kedelmi partnerein, valamint az áruház-
láncok üzletein keresztül. Az értékesítés 
másik részét az Osram GmbH különböző, 
Magyarországon működő elsősorban jármű-
ipari gyártók (Bosch, Stanley, Delphy stb.) 
felé történő közvetlen eladásai jelentik. 
Mindezeket együttvéve az OSRAM ma 
Magyarországon piacvezető helyen áll.

 A piacvezető pozíciónk elérésében a 
versenyképes ár mellett a kiváló minő-
ség, az innovatív termékek megjelenése 
és a szolgáltatások magas színvonala ját-
szott döntő szerepet. Az általunk nyúj- 
tott szolgáltatások több nagy megrendelés 
elnyeréséhez segítették hozzá cégünket. 
Egy korábbi, azóta is egyedülálló példa a 
fővárosi és székesfehérvári önkormány-
zati intézmények belső világításának kor-
szerűsítése.

 A ferihegyi repülőtéren a Siemens Zrt. 
által felújított optikai jelzőrendszer leve-
zető és irányító fényei Osram halogén-
lámpákkal működnek. Budapest közvilá-
gításának fényforrásai túlnyomórészt,  
a közlekedési jelzőlámpák fényei pedig 
teljes egészében az Osramtól származnak. 
A budai Várpalota külső díszvilágításá- 
nak fényforrásai  jelentős mértékben az 
Osram termékei. 

 A legtöbb filmszínházban pedig a 
technikai Oscar-díjas XBO xenon vetítő-
lámpáink gondoskodnak a közönség jó 
technikai kiszolgálásáról.
www.osram.hu
osram.hun@siemens.com

Osram Kft.

A piacvezető pozíciónk 
elérésében a versenyké-

pes ár mellett a kiváló minő-
ség, az innovatív termékek 
megjelenése és a szolgáltatá-
sok magas színvonala játszott
döntő szerepet.

Tények, adatok

•  Alapítás ideje: 1995
•  Tulajdonos:  Osram GmbH
•  Törzstőke: 36 Mio Ft
• Cégvezető: Bittera Miklós
• Forgalom:  2,2 Mrd HUF
• Létszám:  13 fő (2005.09.30.) 

A Siemens fénytechnikai 
munkaterületét képviselő, 
müncheni székhelyű Osram 
GmbH egyike a világ két 
legnagyobb fényforrás-
gyártójának, és világelső 
az autólámpák, valamint 
a működtető elektronikák 
(ún. elektronikus előtétek) 
terén. Teljes árbevételének 
5%-át fejlesztésre fordítja, 
eladásainak 40%-a öt 
évnél fiatalabb fejleszté-
sű termékből származik. 
Tevékenységében egyre 
nagyobb fontossággal bírnak 
a világító diódák, a LED-ek 
fejlesztése és gyártása. 
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A BSH Kft.-t 1994-ben alapí-
totta a Bosch und Siemens 
Hausgeräte GmbH. Az anya-
cég 1967-ben a Siemens AG 
és a Robert Bosch GmbH 
50-50%-os tulajdonarányú 
közös vállalataként jött létre 
a Siemens és a Bosch már-
kájú háztartási készülékek 
gyártására és értékesítésére. 
A müncheni központú BSH 
mára Európa legnagyobb 
piaci szereplőjévé, míg fő 
márkái európai piacvezetőkké 
váltak. 

A magyar piacon kezdettől fogva a ház-
tartási készülékek legszélesebb válasz-
tékával vagyunk jelen. Portfoliónk a 
kiskészülékektől – pl. konyhai robotgép, 
kávéfőző, vasaló – a nagykészülékeken 
– mosógép, hűtő-fagyasztó, tűzhely, 
mosogatógép – át a beépíthető konyhai 
készülékekig mindenféle termékcsoportot 
felölel. Különösen széles kínálattal ren-
delkezünk a kiskészülékek területén, ahol 
a nemzetközi akvizíciót követően a Bosch 
és a Siemens márkák mellett 2001 óta az 
Ufesa márka termékeit is forgalmazzuk. 

 A Siemens hagyományosan élen 
jár új termékek, innovatív megoldások 
kifejlesztésében. Így van ez a háztartási 
készülékek esetében is. Stratégiájának 
meghatározó eleme, hogy jövőbe muta-
tó, innovatív termékeivel az iparág fejlő-
désének egyik fő motorja maradjon. 

 Mindezek szem előtt tartásával szü-
lettek meg a Siemens csúcstechnikáját 
megtestesítő egyedi háztartási készülé-
kek: a liftMatic sütő beépített lifttel, a 
touchControl vezérlésű mosógép 15 per-
ces mosóprogrammal, a DVD-lejátszóval 
egybeépített Multimédia páraelszívó, 

az ún. varioSpeed programmal rendel-
kező mosogatógép, mely egy gomb-
nyomással felére csökkenti a mosogatási 
időt.  
 A Siemens indukciós főzőlapok a 
főzés új élményét kínálják: nem a főző-
lapot, hanem közvetlenül a ráhelyezett 
edényt melegítik, ezzel biztosítva a leg-
tökéletesebb biztonságot és gyorsaságot 
a konyhában.
www.siemens-haztartasi-gepek.hu

BSH Háztartási Készülék Kereskedelmi Kft. 

Tények, adatok
• Tulajdonos:  Bosch und Siemens 
    Hausgeräte GmbH
•  Törzstőke:  133 Mio Ft
• Cégvezetők:  Viola Krisztina,
    (2007. március 26-ig)
    Hajdu Paula
•  Árbevétel:  6,9 Mrd Ft (2006)
•  Létszám:  56 fő (2006.12.31.)

A Siemens hagyományo-
san élen jár új termékek,  

innovatív megoldások kifej-
lesztésében. Így van ez a ház-
tartási készülékek esetében is. 
Stratégiájának meghatározó 
eleme, hogy jövőbe mutató, 
innovatív termékeivel az 
iparág fejlődésének egyik 
fő motorja maradjon.
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A Siemens Leasing Kft. 
és a Siemens Finance Zrt. 
szolgáltatásainak kereté-
ben biztosítja a pénzügyi 
szolgáltatásokat a Siemens 
Financial Services (SFS) 
Magyarországon. A két tár-
saság, az SFS globális háló-
zatának tagjaként különbö-
ző, együttesen a pénzügyi 
szolgáltatások teljes körét 
felölelő kínálati palettával 
biztosítja a piaci kereslet-
nek megfelelő kínálatot.  

A Siemens Finance Zrt. nyílt és zárt végű 
pénzügyi lízing- eszközhitel- és hosszú 
lejáratú faktoringügyletek keretében, 
forint- és devizaalapú, változó és fix 
kamatozású finanszírozással nyújt pénz-
ügyi szolgáltatást.
 
 A Siemens Leasing Kft. tartósbérleti 
szolgáltatással teszi teljessé az eszköz-
finanszírozási piacon jelentkező igények 
kielégítését.

 Az SFS Hungary eredményei közé 
tartozik a különböző tendereken való 
sikeres együttműködés a helyi Siemens- 
divíziókkal alvállalkozóként, illetve társ-
ajánlattevőként.
 
 Az elmúlt évben a Siemens magyar-
országi vállalatainak értékesítési tevé-
kenységét tartósbérleti, illetve faktoring- 
szolgáltatással segítette a két társaság, 
elsősorban orvostechnikai berendezések 
értékesítése terén.
 
 A két SFS-társaság együttesen az 
előző évivel nagyságrendileg azonos 
kihelyezési volument ért el, a terveket 
meghaladó nyereségességgel. 

Az üzleti évben együttesen 6,3 milliárd 
forint összegben finanszírozott eszközö-
ket, amiből 2,3 milliárd forintot tett ki a 
Siemens által gyártott eszközök finanszí-
rozása. 

 Az SFS Hungary nagyobb ügyletekhez 
kapcsolódó ügyfélköre túlnyomórészt a 
kis kockázati kategóriába tartozik, ami-
nek következtében portfóliójának össze-
tétele kockázati szempontból nagyon 
kedvező.

 A beszámoló időszakának egyik jelen-
tős sikere egy 2,5 milliárd forintos finan-
szírozási szerződés, melyet  szeptember 
folyamán írt alá a Siemens Leasing Kft. 
egyik partnerével. A szerződés keretében 
a társaság egy hosszú lejáratú projekt 
megvalósításában vesz részt, egy számí-
tástechnikai szolgáltatásokat nyújtó tár-
saság finanszírozó partnereként.

 A következő évre áthúzódó új szerző-
désállomány a fent említett szerződéssel 
együtt összesen 3,2 milliárd forint ösz-
szegben már előre biztosítja a beszámo-
lási időszakot követő év terveinek sikeres 
teljesítését.

Siemens Finance Zrt.

Tények, adatok
 Siemens Finance Zrt.
•  Alapítás ideje: 1995
•  Tulajdonos:  Siemens Finance &  

   Leasing GmbH (66,7%)
    Siemens
    Leasing Kft. (33,3 %)
•  Törzstőke: 150 Mio Ft
• Igazgatóság: Stift László (ig. tag), 
    Brunner Katalin (elnök), 
    Pádár Zoltán (ig. tag), 
• Árbevétel:  5,6 milliárd forint
• Létszám:  18 fő 

Az SFS Hungary nagyobb 
ügyletekhez kapcsolódó 

ügyfélköre túlnyomórészt 
a kis kockázati kategóriába 
tartozik, aminek következ-
tében portfóliójának össze-
tétele kockázati szempontból 
nagyon kedvező.
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Tények, adatok  
 Siemens Leasing Kft.
•  Alapítás ideje: 1991
•  Tulajdonos:  Siemens Finance 

   & Leasing GmbH (100 %)                    
•  Törzstőke: 100 Mio Ft
• Ügyvezetők: Brunner Katalin, 
    Pádár Zoltán,
    Stift László
• Árbevétel: 2,1 milliárd forint

 A társaságok közül a Siemens Finance Zrt. 
sikeresen adaptálta az anyaház kis érté-
kű eszközök finanszírozására kialakított 
programját. Várhatóan ez a termék, az 
egyszerű és gyors hitelelbírálás és ügy-
menet révén biztosítani tudja a célul 
kitűzött növekvő piaci részesedést az 
eszközfinanszírozás területén.

 A Siemens Finance Zrt. az SAP kizá-
rólagos együttműködő partnereként, 
szintén az üzleti év folyamán vezette 
be szoftverfinanszírozási termékét.

Stratégiai tervek, a működés jövőbeni 
irányai:

 Az SFS Hungary kitűzött célja a piaci 
részesedés növelése az eszközfinanszíro-
zás területén, különösen a kis és közepes 
volumenű, nagyobb mértékű nyereséget 
biztosító ügyletek számának emelésével. 

 Mindkét társaság hosszú távú célja, 
hogy a Siemens magyarországi leány-
vállalatai számára magas színvonalon, 
a piaci igények teljes körére kiterjedően 
pénzügyi szolgáltatásokat biztosítson, 
és a nemzetközi színvonallal lépést tartva, 

folyamatosan fejlődő módszerek alkal-
mazásával segítse elő a Siemens-eszkö-
zök értékesítésének növelését. 

 A fejlődés jövőbeli irányai közé tartozik 
– a Siemens magyarországi vállalatai- 
nál felmerülő finanszírozási igények tel-
jes körű kiszolgálása mellett – a nem 
Siemens által gyártott eszközök finanszí-
rozásának növelése, a kiegyensúlyozott 
értékesítési volumen és a nyereséges 
működés biztosítása érdekében. 
www.siemensfinance.hu
sfl.hu@siemens.com

Siemens Leasing Kft. (SFS Hungary)
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A Labscreen Orvosi Labordiagnosztikai 
és Kereskedelmi Kft. az első CT-labora-
tórium működtetését a 2000. év végén 
kezdte meg a Péterfy Sándor utcai 
Kórház területén. 2002-ben újabb CT-labo- 
ratorium működtetését kezdtük meg az 
újpesti Károlyi Sándor Kórház Árpád úti 
telephelyén.

 E két egységünk közel 20 budapesti 
kórházzal és közel 30 rendelőintézettel 
és tüdőgondozóval áll kapcsolatban. 
A vizsgálatok döntő többségét előjegy-
zés alapján végezzük, de sürgősségi fel-
adatokat is ellátunk a fővárosi ügyeleti 
rendszer alapján. Mindkét telephelyen 
a képtárolás, ill. archiválás digitálisan, 
a vizsgálatok képi dokumentálása pedig 
CD-n vagy filmen történik.

 CT-laborjainkban CT-vezérelt biopszi-
ákat is végeznek, amelyek a diagnózis 
pontosságához járulnak hozzá, citológiai 
(sejttani) vagy szövettani mintavétel 
alapján. Az Árpád úti részlegünkben 
ezen kívül dentál (fogászati) CT-program 
egészíti ki tevékenységünket, ahol spe-
ciális vizsgálatokat végzünk fogászati 
és szájsebészeti beavatkozásokhoz,  

fogorvos-szájsebész szakvizsgával rendel-
kező radiológus segítségével. Mindez száj-
sebészeti beavatkozásokhoz: fogbeülteté-
sekhez (implantáció), fogágy-betegségek 
csontpótlásához, arckoponya- helyreállító 
(maxillo-faciális rekonstrukciós) és eszté-
tikai műtétekhez biztosítanak megfelelő 
képalkotást.

 Kitűzött céljainknak megfelelően tel-
jes körű kórházi radiológiai osztályt is 
működtetünk. A salgótarjáni Szent Lázár 
Megyei Kórház teljes körű radiológiai 
ellátását és üzemeltetését végezzük a 
radiológiai vizsgáló módszerek széles 
palettájával. Ezek közé tartozik a hagyo-
mányos röntgen-diagnosztika; az ultra-
hangvizsgálat széles, az ér- (vascularis) 
vizsgálatokra is kiterjedő indikációs kör-
rel; mammográfia (emlővizsgálat, szűrés 
jelleggel is); CT-vizsgálat (komputerto-
mográfia); valamint angiográfia, diag-
nosztikai és terápiás célzattal. 
www.siemens.hu 

Labscreen Kft.

Tények, adatok

•  Alapítás ideje: 1995.12.22.
•  Törzstőke:  303 Mio Ft
•  Tulajdonos:  Siemens Zrt.
• Cégvezetők: Berkes Attila,
    Dr. Alföldi Péter,
    Dr. Fenyővári Noémi
• Árbevétel:  0,99 Mrd Ft (2005/2006)

• Létszám:  75 fő 

A Labscreen Kft. képi 
diagnosztikai vizsgá-

latokat és ezekhez tartozó 
terápiás beavatkozásokat 
végez összehangolt, szabá-
lyozott rendszerben, az ISO 
9001:2001 szabvány szerint. 
Telephelyeinken korszerű, 
Siemens típusú gépekkel 
végzünk vizsgálatokat – tágas, 
a betegek számára is kényel-
mes vizsgálóhelyiségekben.
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Tények, adatok

•  Alapítás ideje: 1993
• Tulajdonos: Siemens AG Österreich
• Törzstőke: 51 Mio forint
• Cégvezető: Edward Schembera
• Árbevétel: 8 500 Mio HUF (2005/2006)

• Létszám:  708 fő (2006.09.30.)

Siemens PSE Program- és Rendszerfejlsztő Kft.
Vállalatunk az informatikai iparban, a 
Siemens-konszern elismert és jelentős 
egységeként, szoftverfejlesztéssel fogla-
kozik. A projektek nagy része elsősorban 
a távközlési szektor számára készülnek.

 A 2005/2006-es üzleti év legfonto-
sabb eredménye, hogy a cég a tervezett 
8,2 milliárd Ft árbevétel helyett 8,5 mil-
liárd árbevételt realizált. Ennek legfőbb 
oka a tervezetthez képest több új meg-
bízás elnyerése volt. Az elért célok közé 
sorolható a 2006-os belső munkatársi 
elégedettség növekedése. Számos szer-
vezetfejlesztési projekt hatására pozitív 
eredményt kaptunk cégünkről.
 
 A Siemens PSE Kft. sikerrel részt vesz 
a fejlesztésekben az új technológiákat 
képviselő területeken is: a mobilkommu-
nikációban, az üzleti folyamatokat komp-
lexen támogató e-business, az IP-tech-
nológiák, a webes felhasználói felülettel 
rendelkező adatbázisok területein.

 Az elmúlt üzleti évben a létszám 
tekintetében vállalatunk megerősítet-
te vezető helyét, mint a legnagyobb 
magyarországi szoftverfejlesztéssel 

foglalkozó vállalkozás. Kiemelkedő fej-
lődést mutatott a szegedi fejlesztőköz-
pontunk, ahol közel 120 főre bővülve, 
megkétszereződött a fejlesztőmérnökök 
száma.

 A hazai sikerek közé sorolható, hogy 
a tavaly megnyert szegedi elektronikus 
közigazgatási rendszer fejlesztése, amit 
a Siemens Zrt. fővállalkozásában végez-
tünk, a végéhez közeledik. Az átadást 
követően megközelítőleg 30 önkormány- 
zati szolgáltatást tudnak a szegedi lako-
sok és cégek online módon igénybe 
venni. 
www.pse.siemens.hu 
pse.hun@siemens.com 

A Siemens PSE a Siemens 
program- és rendszerfejlesz-
téssel foglalkozó csoportjá-
nak – Program and System 
Engineering (PSE) Group 
– magyarországi leányvál-
lalata.

Az elmúlt üzleti évben 
a létszám tekintetében 

vállalatunk megerősítette
vezető helyét, mint a legna-
gyobb magyarországi szoft-
verfejlesztéssel foglalkozó 
vállalkozás.
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Az Erőműjavító és 
Karbantartó Vállalat 
(ERŐKAR) 1953. január 1-jén 
alakult a magyar villamos-
energia-ipar karbantartási 
feladatainak központi ellá-
tására. A társaság 1997-ben 
privatizációs pályázat ré- 
vén került az MVM Rt.-től 
a Siemens tulajdonába. 
A tulajdonosi szerkezetváltást 
követően a Siemens Power 
Generation erőművi ága-
zati társaságaként műkö-
dik, 2000-től kft formában, 
2002 februárjától Siemens 
Erőműtechnika Kft. néven. 

A társaság a konszern gyártást előtér-
be helyező stratégiájának megfelelően 
1998 óta közel 7 Mrd Ft értékben hajtott 
végre beruházást, amely elsősorban a 
gázturbina-kompresszorlapát, új gene-
rációs gőzturbinalapát-gyártás, turbina-
vezetőkoszorú, valamint a kisnyomású 
turbinaház gyártásának fejlesztésére irá-
nyult. 2003-tól csapágyházak megmun-
kálása is folyik a társaságnál. A termelő 
és infrastrukturális beruházások révén 
a társaság szoros együttműködést alakí-
tott ki a Siemens-anyacéggel, és sikeres 
profiltisztítást hajtott végre.

 A Siemens gyártási folyamatába való 
integrálódás az említett célokon túl a 
hazai energetikai komponensgyártás, 
valamint a társaságnál a hazai energia-
termelő berendezések, illetve a dél-
kelet-európai régióban ipari turbinák és 
kompresszorok szervizelésének bővítését 
is célozza. 

 A Siemens Erőműtechnika Kft. – a 
korábbi évek erőteljes beruházásainak, 
ill. a munkatársak által nyújtott teljesít-
mény eredményeként a Siemens-anyaház 
PG (Power Generation) ágazatának 

nemzetközi termelési struktúrájában 
biztos és megbízható helyet foglal el. 
Az anyaházi magas rendelésállomá-
nyából a társaság a 2006. gazdasági 
évben jelentősen részesült. A gazdasági 
év folyamán minden gyártási egység 
magas kapacitáskihasználtsággal dolgo-
zott. Az üzleti évben befejeződött a PG 
I4 ipari turbinalapát-gyártás áttelepítése 
Svédországból, és elkezdődött a PG I4 
ipari turbinalapátok tömeggyártása. 
A 8 Liechti G-Mill megmunkáló központ 
2005-ben megkezdődött beszerzése és 
üzembe helyezése 2006-ban befejező-
dött. A gépek az elvárásnak megfelelően 
teljesítenek. 

 A gázturbina-szerviz területén a tár-
saság tovább építette tevékenységét a 
regionális piacon. 
www.pg.siemens.hu
info_set@siemens.com 

Siemens Erőműtechnika Kft.

Főbb tevékenységi
területek:

 
• erőművi berendezések gyár- 
 tása (turbinalapát-gyártás, 
 vezetőkoszorú- és komponens- 
 gyártás, belsőház-gyártás, 
 csapágyház-gyártás) 
• gőz- és gázturbinák, valamint 
 egyéb erőművi berendezések 
 szervize, turbókompresszo- 
 rok szervize 
• roncsolásos és roncsolás 
 mentes anyagvizsgálat 
• mérnöki tevékenység 
• villamos- és irányítástechnikai 
 szakterület 

Tények, adatok

•  Alapítás ideje: 1953/1997
•  Tulajdonos:  Siemens AG
•  Alaptőke: 2,2 Mrd Ft
• Ügyvezetők: Nico Paetzold,
    Károlyi Zsolt
• Árbevétel:  10,634 Mrd Ft. (HB1 sz.)
• Létszám:  484 fő (2006.09.30.)
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Tények, adatok

• Alapítás ideje: 1959/1996
•  Tulajdonos:  Siemens Zrt.
•  Törzstőke: 200 Mio Ft
• Cégvezető: Stefan Hausberger
• Árbevétel
 (US GAAP): 13,3 Mrd Ft (2005/2006)
• Létszám:  300 fő (2006.09.30.) 

Siemens Transzformátor Kft.
A gyár a 2005/2006–es gazdasági évben 
mintegy 8400 szformátort, ill. transzfor-
mátorkomponenst gyártott, amelyeknek 
összteljesítménye meghaladta a 3800 
MVA-t. Cégünk fő profilja olajszigetelésű 
transzformátorok (25 kVA-8MVA tarto-
mányban) és GEAFOL száraztranszformá-
torok (50 kVA - 6,3 MVA tartományban) 
előállítása. 

 A Siemens európai gyártóbázisai közül 
csak Budapesten folyik olajszigetelésű és 
száraztranszformátorok egyidejű gyár-
tása. A gyár töretlen fejlődését bizonyít-
ja, hogy a Siemens által, 2006-ban az 
európai piacokra szállított olajos elosztó 
transzformátorok 55%-a a magyaror-
szági telephelyen, 40%-a a 2005-ben, a 
Siemens által felvásárolt VA TECH weizi 
gyárában került legyártásra.  Ezen belül, 
a száraztranszformátorok (400 kVA-ig) 
esetében, a budapesti gyár kizárólagos 
termékfelelősséggel – gyártás, forgalma-
zás, szerviz – rendelkezik Európában. 

 2006-ban megalakult egy új szervezeti 
egység, amely a Siemens AG európai, 
elosztó transzformátorok gyártására 
specializálódott gyárait fogja össze, 

melynek keretében a közös vezetés és 
koordináció mellett, maximálisan kihasz-
nálja az együttműködés előnyeit. Ilyenek 
az optimális kapacitáselosztás a termelő 
egységek között, a rugalmas gyártás-
átcsoportosítása, a mérnöki, tervezői 
kapacitások hatékonyabb felhasználása, 
közös nyersanyag-beszerzés és a beszál-
lítók megosztott alkalmazása, és nem 
utolsósorban a közös fejlesztési mun-
kálatok koordinálása. Ezáltal a gyárak 
egymást segítve, rugalmasabban tudják 
kiszolgálni ügyfeleiket. Ennek is köszön-
hetően, a magyarországi gyár jelentős 
forgalomtöbblethez jutott az elmúlt gaz-
dasági évben is.

 A cég ma már egész Európába szállít 
transzformátorokat, jelentős sikereket 
ért el Kelet-Európa fejlődő piacain, és 
néhány komolyabb darabszámú tenge-
ren túli üzletet is sikerült megvalósítania. 
A forgalom 82%-a az elmúlt üzleti évben 
exportból realizálódott.
www.siemens.hu 
sietrafo.hun@siemens.com

A több évtizedes múltra 
visszatekintő csepeli 
Transzformátorgyár 1996. 
szeptember 1-jén vált a 
Siemens leányvállalatává, 
és kapcsolódott be a Siemens- 
transzformátorok gyártásá-
nak sok országra kiterjedő 
tevékenységébe. 

A Siemens európai 
gyártóbázisai közül csak 

Budapesten folyik olajszigete-
lésű és száraztranszformáto-
rok egyidejű gyártása. 
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A Siemens TraffiCOM 
Hír-közlési Üzemeltető és 
Szolgáltató Kft. – a Budapesti 
Közlekedési Rt. hang- és adat- 
kommunikációs igényeinek 
kielégítésére létrehozott 
leányvállalat – 2001-ben 
került a Siemens 99%-os 
tulajdonába. 

Az akvizíció eredményeként jelentős 
réz- és optikai kábelhálózatból, alköz-
pontokból, valamint átviteltechnikai és 
adatátviteli hálózatból álló kommuniká-
ciós rendszer került a Siemens TraffiCOM 
tulajdonába. Szerződésünknek megfele-
lően a hálózatot jelentősen továbbfej-
lesztettük; így ma már több mint 1000 
km optikai- és rézhálózatot üzemelte-
tünk, új BKV-vonalszakaszokon biztosí-
tunk távközlési szolgáltatást (pl. Gödöllő 
HÉV), s – hogy a  BKV folyamatosan nö- 
vekvő adatátviteli igényeit minél maga-
sabb szinten szolgálhassuk ki – új nagy-
sebességű Gigabit Ethernet-hálózatot 
építettünk ki.

 Ma a Siemens TraffiCOM Kft. az egyik 
legnagyobb gerinchálózattal rendelkező 
infrastruktúra-szolgáltató Budapesten 
és vonzáskörzetében, folyamatosan fej-
lesztve hálózatát, bővítve távközlési szol-
gáltatását. 

 Társaságunk olyan lehetőséget ajánl 
az ügyfeleinek, amely mentesíti őket a 
fővárosi beruházás terhei alól, s bérleti 
konstrukcióban kínál (a fejlesztési költ- 
ségeket magára vállalva) távközlési 

és kábelhely-bérleti szolgáltatáso-
kat, illetve optikai összeköttetéseket. 
Szolgáltatásainkat a távközlési szolgálta-
tókon kívül a Budapesten több telephely-
lyel rendelkező, és a telephelyek között 
nagy adat- vagy hangkommunikációs 
forgalmat bonyolító intézmények, társa-
ságok részére nyújtjuk, akik optikai szá-
las és adatátviteli kapcsolatot szeretné-
nek telephelyeik között létrehozni. 
www.siemens.hu
trafficom.hun@siemens.com    

Siemens TraffiCOM Kft.

Fő tevékenységeink: 
 

• a BKV-telefonalközpontok  
 üzemeltetése és menedzselése,
• beszéd- és adat-összeköttetés 
 a BKV Rt.-n belüli egységek 
 között,
• menedzselt bérelt vonali
  szolgáltatás,
• Metro Ethernet-szolgáltatás,
• üzleti kommunikációs 
 és alközponti szolgáltatások 
  biztosítása,
• szálbérlet, kábelhely-
 vagy csőbérlet.

Tények, adatok

•  Alapítás ideje: 1997
•  Tulajdonos:  Siemens Zrt. (99%),  

   BKV Zrt. (1%)  
• Jegyzett tőke:  503 Mio Ft
• Cégvezetők:  Kozák Gyula,
    Taller István
• Árbevétel: 2,560 Mrd Ft
• Létszám:  61 fő (2006.09.30.)
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