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Siemens Nemzeti Vállalat 2004/2005* 2006/2007*

* Üzleti év: október 1. - szeptember 30.

2005/2006*

Jegyzett tőke (Siemens Zrt.)  6 000 6 000 4 000
 
Új rendelések  59 868 103 705 47 950

Nettó árbevétel  51 844 57 826 73 755
   ebből belföld  50 920 56 004 72 662
   ebből külföld  924 1 821 1 093

Eredmény kamatok és adók előtt (EBIT)  2 804 2 768 2 061
Adózás utáni eredmény  2 676 2 771 1 902

Beruházások (tárgyi eszköz)  1 495 450 300

Oktatási ráfordítások  157 326 170
Létszám (szeptember 30.)  605 589 430
 

Üzleti jelentés



Ipar XX

Technológiai partnerként vezető szerepet kívánunk betölteni
Magyarország modernizációjában. Üzleti tevékenységünk és társa-
dalmi szerepvállalásunk révén közvetlen és közvetett módon hozzá-
járulunk  az életminőség javításához,  és támogatjuk Magyarország 
élenjáró szerepvállalásának megvalósítását a történelmi régióban.

Olyan átlátható üzleti tevékenységet végzünk, amely komplex, a helyi 
piacok igényeit kielégítő megoldásokat kínál. Szakmai együttműködé-
sek formájában, szolgáltatásaink hozzáadott értékét növelve megoszt-
juk technológiánk előnyeit partnereinkkel, ezzel segítve fenntartható 
fejlődésüket. Célkitűzéseink megvalósításához a legkiválóbb szakem-
berek számára kínálunk perspektívát jelentő szakmai kihívásokat és 
vonzó munkahelyi környezetet.

Vállalati jövőképünk, stratégiai küldetésünk 3

Jövőkép
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Tisztelt Tulajdonosok, 
Partnereink, Ügyfeleink és Kollégáink!

Innovatív képességünk, felelősségvállalásunk biztosítja 
a megújulást és a további fejlődést 

Örömmel számolhatok be arról, hogy az elmúlt évek lendülete az előző üzleti évben is folytatódott: 
a 11 céget magába foglaló Siemens Csoport valamennyi fontos célpiacán jelentős üzleti sikereket ért el. 
A 2006. október 1. - 2007. szeptember 30. közötti időszakban a Siemens Nemzeti Vállalat (Siemens Zrt. és a 
Siemens Investor Kft.) forgalma 57,8 milliárd forintról 73,7 milliárd forintra emelkedett, ami 27,5 százalékos 
növekedésnek felel meg. Az adózás utáni eredmény 1,9 milliárd forintot tett ki. 

Büszke vagyok üzleti sikereinkre, különösen egy olyan időszak lezárásakor, amely nem volt könnyű a 
vállalat életében. Ám Németországban 160, Magyarországon pedig immár több mint 120 éve növekszik 
a Siemens fája, és minden évgyűrű mögött az elődeink alapértékei rejlenek. Az ő felelősségteljes visel- 
kedésük, szakmai és erkölcsi kiválóságuk, innovatív erejük biztosítja e nagymúltú cég folyamatos meg-
újulóképességét, erejét.

A Siemens új vezérigazgatójaként alapvető feladatomnak tartom eme hagyományos értékek meg-
őrzését, és egy új korszak elindítását. A további üzleti sikerek elérésének egyik meghatározó előfelté-
tele a múltból fakadó nehézségek és feltételezések lezárása, és az új vezetéssel egy új korszak kezdete. 
Hivatalba lépésem egyik első teendőjeként megerősítettük a Siemens belső ellenőrzési tevékenységét, 
és akcióterv készült a jövőbeni intézkedésekre.

Elnöki összefoglaló4
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A nemzetközi szervezetben is tovább folytatódtak a belső vizsgálatok, amelyekre a Siemens AG 
egy független amerikai ügyvédi irodát kért fel. Ennek feladata a múlt hibáinak feltárásával és a szabály-
zórendszer változtatásával a legmagasabb etikai szintű üzleti folyamatok biztosítása a Siemens szer-
vezetében világszerte. A Siemens Zrt. vezetése elkötelezetten támogatja a transzparencia fokozását 
és az etikai előírások szigorítását, és szorosan együttműködik az anyavállalat által indított nemzetközi 
programban. 

Az elmúlt évek üzleti sikerei azt mutatják számomra, hogy erősek vagyunk, és innovatív képessé-
günk, felelősségvállalásunk biztosítja a további fejlődést.  Ráadásul ezt egy, az eddigieknél gyorsabban 
reagáló, új, hatékonyabb szervezet keretei között tudjuk majd elérni. Anyavállalatunk, a Siemens AG 
ugyanis átalakítja szervezeti felépítését, amelynek egyik legfontosabb részeként a Siemens portfoliójába 
tartozó tevékenységeket három szektorba – Ipar, Energia és Egészségügy – szervezi át. A magyarországi 
szervezeti felépítés természetesen követi az anyavállalat struktúráját, s ezzel egy új és koncentráltabb 
vállalati szerkezet alakul ki 2008 október 1-jére, amely tovább növeli az üzleti eredményeket és az át-
láthatóságot. Az egyértelmű feladatkörök biztosítani fogják, hogy a piacon gyorsabban mozogjunk, 
és közelebb kerüljünk a vevőinkhez.

Miközben a Siemens kommunikációs ágazata kivált a szervezetből és vegyes vállalatként a Nokia 
Siemens Networks keretei között, illetve a Siemens Enterprise Communications Kft. néven különválva 
végzi tevékenységét, a Siemens Zrt.-n belül tovább működő hét üzleti terület számos projekt kapcsán 
tovább erősítette technológiai partneri szerepét. 

Néhány projektet említve: Ipari területen kiemelkedő volt a nagymotorok szállítása a Hankook duna- 
újvárosi gyárába, a Heidelberg Váci Cementmű füstgázelszívó hajtástechnikájának cseréje; a Magyar 
Posta küldemény-feldolgozó rendszerének bővítése; a fővárosi szennyvízcsatorna-hálózat monitoring 
rendszerének kialakításában való részvétel; és a Belügyminisztérium tűzjelző rendszerének karbantar-
tása. Informatikai területen jelentős megrendelésnek számított a Belügyminisztérium biometrikus 
útlevél bevezetéséhez kapcsolódó Microsoft migráció, illetve a Külügyminisztérium IP kommunikációs 
rendszerének kialakítása. Energetika és környezetvédelem területéről a szakolyi DBM biomassza- 
tüzelésű erőmű 20 megawattos gőzturbinájának szállítása emelhető ki. Közlekedési területen a Szajol- 
Mezőtúr vasúti vonal felújítása, a MÁV ceglédi pályaudvarának szállított biztosító berendezések, és a 
Pécsi Forgalomirányító Központ korszerűsítésének II. üteme érdemel említést. Egészségügyi területen 
a legmodernebb technológia jelent meg Magyarországon is: a Pécsi Tudományegyetem Radiológiai 
Klinikájának EU-támogatással finanszírozott Somatom Dual Source CT készüléket és egyéb eszközöket 
szállítottunk, valamint a Debreceni Egyetem Diagnosztikai Központjában telepített Axiom Artis dFA 
angiográfiás berendezés különösen számottevő.  

A Siemens 2007-ben indult projektjei, közép- és hosszútávra szóló megbízásai biztosítják a stabil 
üzleti eredmények elérését. E megrendelések egyértelműen azt támasztják alá, hogy a Siemens Csoport 
termék-, szolgáltatás- és megoldás- kínálata mind az ipar, mind az energetika, mindpedig az egészségügy 
területén megfelelő technológiai választ kínál a hazai piaci igényekre. 

A Siemens immár több mint 120 éve halad a magyarországi innováció útján, és ezen időszak alatt 
olyan magas szintű munkakultúrát honosított meg, mely a vállalatunk és a magyar sajátosságok érté-
keire egyaránt épül. A vállalat minden munkatársának közös álmából, akaratából és erőfeszítéséből a 
jövőben is kiemelkedő sikereket érhetünk el. Ez ad elegendő alapot a valódi megújulásra, és ez jelenti 
számunkra jövőbeli eredményeink zálogát. 

Ezúton szeretnék külön köszönetet mondani ügyfeleinknek bizalmukért, partnereinknek támogató együtt- 
működésükért és természetesen munkatársainknak is elkötelezett, színvonalas szakmai munkájukért.

Üdvözlettel
Dr. Szentkuti László
elnök – vezérigazgató
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 A piac alakulásában 2008-tól meghatározó szerepet fognak képvi-
selni az EU-támogatásokból megvalósuló beruházások. Az új prog-
ramozási időszakban (2007 és 2013 között) Magyarország összesen 
25 milliárd eurós támogatásban részesülhet. A 15 operatív program 
közül 7 regionális és 8 ágazati program, melyek közül a Közlekedési 
Operatív Program a Siemens portfolióját tekintve is az egyik leghang-
súlyosabb. Vállalatunk számára emellett a Társadalmi Infrastruktúra 
Operatív Programban tervezett egészségügyi fejlesztések, illetve a 
Környezet és Energia Operatív Program prioritásai jelentenek hosszú 
távú üzleti potenciált. Az európai uniós transzferek beruházás-élén-
kítő hatása 2008. második felétől jelenthet gazdaság-élénkítő elmoz-
dulást. Az ország energetikai rendszerének megindult korszerűsítése, 
valamint a növekvő energiaigény miatt jelentős beruházások zajlanak 
a teljes magyar piacon, lehetőséget kínálva a legkorszerűbb technoló-
gia alkalmazására. 

 A magyar Siemens Csoport felépítését is érinti a német anyavállalat 
elnök-vezérigazgatója, Peter Löscher által 2007. november 28-án be-
jelentett szervezeti átalakulás. A nemzetközi vállalatcsoport átlátható, 
rugalmas és ügyfélközpontú átszervezésével 2008. január 1-jétől, az 
új portfolió felépítéséhez igazodva, három szektor - Ipar, Energia és 
Egészségügy – fogja össze a Siemens 15 divíziójának tevékenységét. 
A vállalat piaci működésére és megbízói- ill. partneri együttműködé-
seire várhatóan nem lesz érezhető hatással. A hatékonyság növelését 
elősegítő új vállalati felépítésre támaszkodva a 2008. évre a hazai GDP 
növekedés kétszeresét  meghaladó árbevétel növekedést tervezünk, 
elsősorban közlekedési projektek, valamint az energiatermelési kapa-
citás bővítésére irányuló, illetve az egészségügy korszerűsítését célzó 
beruházások megnyerésével.

Célok, kilátások 7
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Működési környezetünk

A gazdaságpolitika 2007-ben a költségvetési konszolidáció körül forgott 
Magyarországon. A Kormány 4 évre szóló, a belső kereslet visszafogásán 
és az elosztórendszerek korábban elmaradt reformján alapuló, ambiciózus 
konszolidációs programba kezdett azt követően, hogy a 2006-os választási 
évben ismételten negatív rekordot döntött az államháztartás hiánya. 

 Az azonnali bevételnövelő és kiadáscsökkentő intézkedések azonban együtt jártak a gazda-
sági növekedés tervezettnél is erőteljesebb lassulásával, melyet nagymértékben befolyásolt a 
beruházások alakulása. A 2006-os jelentős csökkenést követően az elmúlt évben már a beruhá-
zások növekedése volt tapasztalható.

 A Nemzeti Fejlesztési Terv 2004 és 2006 között elérhető fejlesztési forrásai gazdára találtak. 
19 300 nyertes projektnek több mint 710 milliárd forintot ítéltek oda az irányító hatóságok, 
ebből 2007 végéig 564 milliárd forint került kifizetésre a pályáztató szervezetek részére. 

 Ez egyben azt is jelenti, hogy Magyarország hívta le a legtöbb pénzt (a rendelkezésre álló 
fejlesztési pénzek 85 százalékát) az új tagállamok közül a 2004-2006 közötti időszakban – 
a 27 tagú EU-ban a felhasznált támogatások aránya alapján hazánk a harmadik helyen áll.

Néhány példa a 2007. üzleti év modernizációs projektjei közül:

 Energetikai beruházásként a Siemens szállíthatja az ország első megvalósult zöldmezős 
 biomassza erőmű projektjéhez a 20 MW-os, korszerű, jó hatásfokú gőzturbinát. 

 Egészségügy területén működő Orvostechnika ágazatunk legjelentősebb projektje egy 
 Somatom Dual Source (azaz két röntgenforrást felhasználó) CT-készülék szállítása a Pécsi 
 Tudományegyetem Radiológiai Klinikája részére, mely beruházás a humánerőforrás ope- 
 ratív program (HEFOP) keretein belül valósult meg.

 Ipari piacon kiemelkedő eredmény a nagymotorok szállítása a Hankook dunaújvárosi gyárba; 
 a Heidelberg Váci Cementmű füstgázelszívó hajtástechnikájának cseréje; a Magyar Posta 
 küldemény-feldolgozó rendszerének bővítése; a fővárosi szennyvízcsatorna-hálózat monitor- 
 ing rendszerének kialakításában való részvétel; a Belügyminisztérium tűzjelző rendszerének 
 karbantartása; a Pécsi Forgalomirányító Központ korszerűsítésének II. üteme; illetve a 
 Szajol-Mezőtúr vasútvonal korszerűsítése.
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 A Siemens konszern vezetése 2005. áprilisában hirdette meg a két 
évre szóló, Fit4More elnevezésű nemzetközi vállalati programot. 
A vállalat további működésének irányvonalát meghatározó program 
tette lehetővé, hogy a vállalat letisztított portfolióval, piacra szabott 
folyamatokkal és kiváló szakemberekkel hosszú távon eredményes 
növekedési pályára álljon. 

 Az akcióterv 2007. áprilisában a célkitűzések tükrében kiértékelésre 
került Magyarországon is: 

 A program által meghirdetett, a GDP növekedés kétszeresének meg-
felelő árbevétel növekedést vállalatunk sikeresen teljesítette, miköz-
ben az elmúlt években elnyert nagyprojektek előrevetítik a fenntart-
ható fejlődést. Társaságunk üzleti területei, az üzletfejlesztés mellett, 
az anyaház eredményességéhez is hozzájárultak, biztosítva ezzel a 
globális szinten kitűzött versenyképességi célok megvalósulását. 
A Fit4More folytatásaként, az új konszernvezetés további lépéseket és 
a piaci- és befektetői elvárásokra szabott, új célokat fogalmazott meg, 
melyek a Fit4 2010 program keretében meghatározzák a helyi Siemens 
vállalatok működését.

 A vállalat értékének növelését és a gazdasági célok teljesülését négy 
kiemelt területre koncentráló programelemek biztosítják, minden or-
szágban a helyi viszonyokra és adottságokra optimalizálva.

Fit4 2010 11
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Performance & portfolio

Egy vállalat működését elsősorban az a környezet befolyásolja, amelyben 
működik, ezért elengedhetetlen fontosságú, hogy időben észrevegye a kör-
nyezeti változásokat, és megfelelően, valamint gyorsan tudjon ezekre rea-
gálni. A fenntartható növekedés alapja a megfelelően kialakított portfolió. 

 Felismerve a világban végbemenő globális jelenségeket, melyek meghatározóan alakít-
ják a gazdaságot, a piaci folyamatokat és a társadalmi igényeket,  a Siemens válaszait kínáló 
üzleti megoldásokat összefoglalva három pillérre épül az új stratégia.  A vállalat stratégiai 
célja, hogy üzleti területein piacvezető pozíciót töltsön be, így biztosítva a vállalat hosszú 
távú eredményességét, és az üzleti területek piacon elfoglalt stabil helyét. A portfolió-tisztítás 
következtében vállalatcsoportunk megvált azoktól az üzleti területektől, melyek gazdaságos 
üzemeltetése a strukturális változások miatt lehetetlenné vált, vagy nem illeszkedtek a vállalat 
technológiai kiválóságát és tapasztalatait felhasználó, újonnan kialakított hosszú távú straté-
giájába.

 Az anyaház által meghirdetett és végrehajtott portfolió-átalakítás hazai vállalatunkat is 
érintette. Az éves forgalom jelentős részét eredményező telekommunikációs (COM) ágazatunk 
2007.04.01-jétől a Nokia Networks üzletágával egyesülve, Nokia-Siemens Networks néven ve-
gyes vállalatként folytatja tovább tevékenységét Magyarországon is. 

 A kiválás tőkestruktúra-átalakítást tett szükségessé, melynek során a Siemens Zrt. alap-
tőkéje 8 milliárd forintról 4 milliárd forintra csökkent. A kialakult tőkestruktúra továbbra is 
pozitív likviditást biztosít a társaság számára, és a piaci átlagon felüli sajáttőke-finanszírozást 
jelent. Az alaptőke és a tőketartalékok együttes értéke 7 milliárd forintot meghaladó összeg.

 A joint venture megalakulásával egyidőben a vállalati hálózatokkal foglalkozó Enterprise 
Communication terület is kivált a Siemens Zrt-ből, de Siemens Enterprise Kft. néven továbbra 
is a vállalatcsoporthoz tartozik.

 2007-ben a Continental megvásárolta a Siemens autómechatronikai és elektronikai üzlet-
ágát, a VDO-t. A Continental és a VDO összeolvadásával a világ harmadik legnagyobb autóipari 
beszállítója jött létre. Termékportfolióik remekül kiegészítik egymást, ezzel lehetővé vált, hogy 
a gumiabroncstól az autómechanikáig mindent egy alkatrész-beszállítótól rendeljenek meg.
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Évnyitó 
vállalati 
rendezvény a 
Vígszínházban 

 2007. januárjában a Siemens Automatizálás és Hajtástechnika ágazata felvásárolta az ame-
rikai UGS automatizálási szoftvergyártó céget. Az új üzlettel a Siemens A&D - bővítve szolgál-
tatás-portfolióját - a termék életciklus menedzsmenthez kapcsolódóan a tervezést, designt és 
szimulációt egyaránt lehetővé tevő szoftvert kínál, amely a digitális üzemek kialakításában 
élenjáró megoldás.

 Tovább erősített a vállalat az egészségügyi piacon is. 2007. júliusában cégátvételi meg-
állapodást kötött, melynek értelmében a vállalat átveszi a Dade Behring Inc. amerikai labor-
diagnosztikai cég elérhető részvényeit. Az adásvétel megkötésének várható időpontja 2008. 
első negyedéve. A labordiagnosztikai területen való megerősödésével markánsan kifejezésre 
juttatja azt a stratégiáját, hogy a dinamikusan fejlődő egészségügyi iparban elsőként integrált 
diagnosztikai vállalkozást építsen ki, amely egy tető alatt egyesíti a képalkotó diagnosztikát, 
a labordiagnosztikát és a kórházi informatikát.
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Munkatársi kiválóság
(People Excellence)

A Siemens azt vallja, hogy a vállalat sikere nem más, mint a munkatársak 
sikereinek összessége. Csak kiváló és motivált munkatársakkal képes
a beruházók és vevők várakozásainak megfelelni. 

 A People Excellence vállalati program egy olyan vállalati kultúrát takar, amely minden 
egyes munkavállalót a legmagasabb szintű teljesítményre ösztönöz, ahol a munkatársak pon-
tosan ismerik személyes, vállalaton belüli céljukat, és mindenkinek lehetővé teszi a benne 
rejlő potenciál minél alaposabb kihasználását.

 Személyzeti stratégiánk és vállalatunk „People Excellence” elnevezésű programja együt-
tesen  teszik lehetővé, hogy cégünk vonzza, megtartsa és továbbfejlessze a munkaerőpiac leg-
nagyobb potenciállal rendelkező tehetségeit. Toborzási tevékenységünket átalakítottuk, hogy 
a kiváló szakemberek körében a legvonzóbb választás továbbra is a Siemens legyen.

 A tavalyi év során bevezetésre került a Perfomance Management Process (PMP), amely a 
teljesítmények alapján határozza meg a munkatársak fejlesztési és juttatási lehetőségeit, illet-
ve az alacsonyabb szervezeti szintekre történő kiterjesztésével elősegíti a tehetségek mielőbbi 
felismerését. A PMP mára a személyzetfejlesztés egyik pillére, mely biztosítja a célcsoportok 
teljesítményének mérését. 

 A kompetencia menedzsment eszközével támogatjuk munkatársainkat abban, hogy sikere-
sen megfeleljenek a jelen és a jövő üzleti kihívásainak. A kompetencia-menedzsment  jól hasz-
nálható a fejlesztendő területek feltárására és a készségek tökéletesítésére. 

 Első lépésként az értékesítési területen dolgozó szakembereket készítjük fel az állandóan 
változó üzleti környezet kihívásaira.

 A vezető-utánpótlás képzésben résztvevő gazdasági szakembereink részére külső és belső 
szakértők bevonásával moduláris felépítésű tréningeket tartunk, megfelelve a modern üzleti 
környezet elvárásainak és átalakuló igényeinek.

 PM@Siemens elnevezésű programunk képzési keretrendszere biztosítja, hogy egyre több 
minősített projekt menedzser támogatja vállalatunk eredményes tevékenységét.
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Működési kiválóság
(Operational Excellence)

A globalizációs jelenségek erősödésével, amelyek a piacok nemzetközivé 
válásával és az egyes országhatárokon túlterjedő vállalati kapcsolatrendszerek 
kialakulásával járnak, az üzleti folyamatok is globalizálódnak, és egyfajta 
világhálót alkotnak.

 A globális versenyben olyan előnyök megszerzése a cél, melyekkel a kiélezett piaci verseny-
ben biztosítható az eredményes működés, a fenntartható fejlődés, a stabil üzleti növekedés. 

 Az innováció a fogyasztói igényekre adott válasz új, a korábbinál komplexebb megoldást 
takar, a XXI. században többet jelent a puszta termékfejlesztésnél. Magában foglalja olyan új, 
a vállalat számára hozzáadott értéket teremtő, üzleti és szolgáltatási modellek kialakítását is, 
amelyek a vevők számára további előnyöket jelentenek piacaikon. Vállalatunk számára külö-
nösen fontos a párbeszéd a szakmai partnerekkel, elvárásaikat és visszajelzéseiket figyelembe 
véve végezzük üzleti tevékenységünket.

 Az információk beillesztésének hatékonyságához kidolgoztunk egy közös ügyfél-elégedett-
ség felmérési rendszert, mely strukturáltan, és a Siemens portfolióját lefedve hozzájárul a piaci  
folyamatok jobb megértéséhez, és segít vállalati működésünk optimalizálásában.

 Vevőfókusz – Az egy kézből történő kiszolgálást biztosító rendszer fő célja a piaci jelenlét 
erősítése, a vállalat üzleti területeinek és regionális vállalatainak összehangolt piaci működése. 
Egyik alappillére, a különböző piaci területek részére célzottan összeállított, az adott terület 
részére releváns kínálati csomagok értékesítése. Jelenleg a vállalatnál 27 definiált piacra létez-
nek ilyen csomagok, melyeknek fő jellemzője, hogy komplex, egyszerűen megismételhető meg-
oldásokat tartalmaznak. Ezek a megoldások a Siemens teljes termék-  és szolgáltatás portfolió-
ját tartalmazzák, a világ minden területén egységesen alkalmazhatóak és komplex, integrált 
megoldásokat kínálnak. Teljes kompatibilitást, tökéletes együttműködést, ezzel együtt nagyobb 
hatékonyságot, valamint kevesebb rendszerleállást, hibás működést biztosítva juttatja ver-
senyelőnyhöz a vevőt.

 Ehhez kapcsolódik az évek óta működő, és folyamatosan bővített  Key Account Manage-
ment, a stratégiailag fontos üzleti partnerek kiemelt kezelésére,  Hangsúlyos célkitűzés a 
hosszú távú, ágazatok feletti együttműködés kialakítása a stratégiailag fontos partnerekkel, 
melynek során komplex megoldásaink és csúcstechnológiai berendezéseink értékesítéséhez 
kapcsolódóan egyéb támogató szolgáltatást,  és szakmai tanácsadó tevékenységet is végzünk.
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Társadalmi felelősség
(Corporate Responsibility)

Compliance – A vállalati felelősségvállalás egy szervezet fenntartható si-
kerének egyik legfontosabb eleme. 160 éves múltra visszatekintő, vezető 
nemzetközi technológiai vállalatként a Siemens megalapítása óta komolyan 
veszi, és kiemelt értékének tekinti a felelősségteljes viselkedést. A transzpa-
rencia és az etikus működés területén mértékadóvá kívánjuk tenni vállala-
tunkat, ezzel is bizonyítva partnereinknek, hogy az irántunk tanúsított bizal-
muk továbbra is megalapozott a jövőbeni együttműködésekre vonatkozóan.

 Az innovációs képesség, és a szakmai kiválóság mellett vállalatunk 120 éves hazai moder-
nizációs tevékenységében is meghatározó alapérték a felelős viselkedés. A felelősségteljes, 
kiváló működés ugyanakkor megköveteli a legmagasabb szintű etikai normák betartását, 
mely üzleti kapcsolatainkban meghatározó érvényű. Meggyőződésünk, hogy a feddhetetlen-
ség alapfeltétel ahhoz, hogy a hírnevünk, amely a vállalat legértékesebb vagyona, és partne-
reink számára garancia, az elkövetkező évtizedekben is makulátlan legyen. A feddhetetlenség 
pedig számunkra azt jelenti, hogy kiállunk az értékeink mellett, és felelős, transzparens és 
etikus módon végezzük üzleti tevékenységünket. 
 
 Üzleti tevékenységünket felelősen és mindazon országok törvényeivel és szabályzataival 
összhangban végezzük, ahol üzletileg jelen vagyunk. Vállalatunk nem tűri a törvénysértő 
és etikátlan magatartást. Kötelező vállalati irányelveket alakítottunk ki, amelyek világszer- 
te minden vezetőtől és munkatárstól megkövetelik az etikus és törvénytisztelő magatartást. 
Ezek az irányelvek adják az alapot munkánkhoz csakúgy, mint a munkatársak egymás közötti 
és az ügyfelekkel, partnerekkel való kapcsolatához.

 2007-ben átfogó vállalati compliance program indult a belső ellenőrzési folyamatok átte- 
kintésére, és az üzleti etikai tudatosság további erősítésére. 

Vállalati felelősségünk a társadalom és a környezet iránt
	 Vállaljuk	társadalmi	felelősségünket – hogy segítsük világunk fejlődését Ötleteink, 
technológiáink, üzleti tevékenységünk 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 tevékenysége a társa- 
dalmi és természeti környezetével szoros kölcsönhatásban folyik. A fenntartható fejlődés el-
érése is megkívánja, hogy tudatosan vegyünk részt a környezet alakításában és fejlesztésében. 
Termékeink, megoldásaink egész sorával és működésünk környezetkímélő kialakításával segít-
jük a természeti erőforrások megőrzését.
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 A nemzetközi irányvonalakat adaptálva Magyarországon	is meghatározott koncepcióval 
rendelkezünk a társadalmi felelősségvállalás gyakorlására. 

 A Siemens vállalatainak társadalmi felelősségvállalás programja a „jó vállalati polgár” 
magatartást a gyakorlatba is átülteti, két irányvonal keretei között segítve a nemes célok meg-
valósulását. A Caring	Hands	küldetése a természeti katasztrófák áldozatainak pártfogása és 
a non-profit jellegű, közhasznú tevékenységek és szervezetek támogatása. A Generation	21	
program legfontosabb célkitűzése a tudomány és a technológia területén a Siemens tudásá-
nak és tapasztalatának átadása, és a tehetségesnek bizonyuló fiatalok segítése. Ennek kereté-
ben álltuk az Iparművészeti Múzeum Suli programja mellé, melynek célkitűzése kedvező árú 
intézményi programok  biztosítása a gyermek és ifjúsági korosztály, illetve a szociális hátrány-
nyal küzdő fiatalok számára.

	 A	felsőoktatás	támogatása - a jövő értelmiségének, azon belül is a 21. század kihívásai-
nak megfelelni tudó, magasan kvalifikált műszaki szakemberek képzése - támogatásunk egyik 
hangsúlyos területe. A Siemens hazai vállalatai és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem között 1999 óta hosszú távú támogatási szerződés van érvényben, melynek célja a 
műszaki felsőoktatás színvonalának emelése és a két fél közötti szakmai együttműködés elő-
segítése. 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 támo-
gatása, a korszerű elektronikus kormányzati eszközökkel és megoldásokkal kapcsolatos isme-
retek oktatásának előmozdítása a Siemens által képviselt know-how és szakmai tapasztalatok 
felhasználásával.

	 A	karitatív	szervezetek	segítése során tevékenységi körünkhöz és társadalmi felelősség-
érzetünkhöz céljaiban illeszkedő kezdeményezések mellé állunk. 
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A Műegyetem 
bejáratát 
díszítő allego-
rikus szobrok 
egyikét a 
Siemens Zrt. 
támogatásá-
val állították 
helyre. 
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 Ugyancsak kiemelten fontos számunkra a közvetlen földrajzi környezetünk támogatása, 
melyben telephelyünk található. A Vakok és Gyengénlátók Intézetét már hosszú évek óta segít-
jük, emellett pedig egészségügyi alapítványokat és hátrányos helyzetű embereket segítő szer-
vezeteknek juttatunk anyagi és tárgyi felajánlásokat. 

	 2006.	évi	Karácsony	a	társadalmi	felelősségvállalás	jegyében	2006. decemberében 
cégünk kiemelt figyelmet fordított mind a fogyatékossággal küzdő, mind a hátrányos helyzet-
ben élő gyermekek és felnőttek megsegítésére. A társadalmi felelősségvállalás keretén belül a 
Siemens Zrt. kiemelt partnereinek ajándékaira szánt összeget kiegészítve, három millió forint 
összegű támogatást ajánlottunk fel a Motiváció Alapítvány részére. A támogatás lehetővé tett 
egy olyan iskolaprogram elindítását az általános iskolai oktatás keretében, mely a látás- ill. 
halláskárosult, valamint mozgássérült gyerekek társadalmi beilleszkedését segíti elő, a jövő 
nemzedékének szemléletét formálva. SIS ágazatunk egy bőrdaganatok korai felismerésére al-
kalmas diagnosztikai eszközt ajándékozott másfél millió forint értékben a Szegedi Tudomány-
egyetem Gyógyászati Központjának. A Közlekedéstechnika a "Mesés Karácsony" elnevezésű, 
gyerekeknek szóló Combino-rendezvény létrejöttét támogatta.

 A kultúra egyes területeinek pártfogása az életminőség javítását segíti és a kulturált szó-
rakozás iránti igény erősítésére irányul, ennek keretében 2007. folyamán 5. éve támogattuk 
az Örkény Színházat.. A Szépművészeti Múzeummal továbbra is szoros kapcsolatot ápoltunk, 
melynek jegyében több alkalommal művészeti belépőkre fordítottuk az ajándékozásra szánt 
összegeket. A Liszt Ferenc Zenekar Baráti Körének nyújtott támogatásunk, a fiatal zenészek 
szakmai továbbképzését, valamint nemzetközi koncerteken való részvételét segítette. 

Környezettudatos	magatartásunk a fenntartható fejlődést szolgálja. Ennek keretén belül 
4 területre koncentrálunk. 

	 Minőség-	és	környezetmenedzsment: A minőség- és környezet tudatos védelme iránti 
elkötelezettség bizonyítására a Siemens tanúsított ISO 9001 és ISO 14001 szabványok szerinti 
irányítási rendszereket működtet.

	 Ipari	környezetvédelem: folyamatos erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy gyártó 
üzemeinél csökkentsük a keletkező hulladékok mennyiségét, és megőrizzük az élővizek minőségét. 

	 Termékközpontú	környezetvédelem: A termékek tervezése és gyártása során kiemelten 
kezeljük a 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 Siemens Zrt. a telephelyén több környezetvédelmet szolgáló, elsősorban energia-hatékony-
ságot növelő megoldásokat vezetett be a telephely üzemeltetésért felelős Siemens Investor Kft., 
ilyen például saját kút vízporlasztó használata, az időzített kapcsoló az elektromos berende- 
zések felszerelése.

A projekt célja az energiaköltség csökkentés, tudatos felhasználói magatartás kialakításával.
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A magyarországi Siemens-csoport 

Az első hazai Siemens-vállalat (Siemens & Halske Budapest) bejegyzése 1890-ben történt. 

 További cégalapítások eredményeként egy 
cégcsoport alakult ki, amely a XIX. szd első felé-
ben egyre inkább vezető szerepet játszott  a hazai 
elektrotechnikai és elektronikai iparban, az ország 
modernizációjában, az infrastruktúra fejleszté- 
sében. 

 A Siemens hazai jelenlétében a II. világhábo- 
rút követően kényszerszünet állott be. Az újrakez- 
dés első lépése 1974-ben történt, amikor a jogi hely-
zet lehetővé tette a kisebbségi Siemens-tulajdonú 
Sicontact Kft. megalakítását. Ez kezdetben szerviz- 
szolgáltatóként, később kereskedelmi jogosítvány-
nyal is bővülve támogatta a Siemens anyaház Magyar- 
országgal való kereskedelmi tevékenységét.

 Az első, ismét teljes tulajdonú Siemens-vállalat, 
a Siemens Kft. 1990-ben alakult meg a Sicontact 
Kft. kivásárlása révén. Ezt követően – az állami 
ipar privatizációja során, illetve további akvizíciók 
révén – kirajzolódtak az új hazai Siemens-csoport 
körvonalai. A Siemens tulajdonába került többek 
között a magyar híradástechnikai ipar nagy hagyo-
mányokkal rendelkező vállalata, a Terta (Telefon-
gyár), a Villanyszerelőipari Vállalatnak  többségi 
üzletrésze, a csepeli Transzformátorgyár, valamint 
az Erőműjavító és Karbantartó Vállalat (Erőkar). 

A hazai Siemens-csoport a 2007-es üzleti évben ösz-
szesen 19 céget (vállalatot és érdekeltséget) számlált.
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Dr. Szentkuti László
elnök-vezérigazgató 

Dr. Steffens Marec Béla
gazdasági és pénzügyi igazgató

Uwe Heidsieck
HR vezető

A Siemens Nemzeti Vállalat

A hazai Siemens csoport vezető vállalata a Siemens Zrt. Kialakulása 1994-re nyúlik vissza, 
amikor a Siemens Kft. és a Villanyszerelőipari Vállalat egyesüléséből létrejött  a Siemens Rt.

 A Siemens ágazatainak többségére kiterjedő 
széles kereskedelmi és szakmai profillal rendelke-
ző Siemens Rt.-t az anyavállalat 1995-től a Siemens 
teljes üzleti felelősségű hazai országos vállalata 
státuszával ruházták fel. 1999-től a Siemens Rt 
és a Siemens Telefongyár Kft. közös igazgatóság 
irányításával vállalatcsoportként működött, majd 
2003. július 31-én formálisan is egyesült Siemens Rt. 
néven, amely név 2006-ban Siemens Zrt.-re módosult. 

 A Siemens Zrt a vezető hazai elektrotechnikai 
és elektronikai vállalatok egyike. Ingatlanvagyo-
na  Siemens Investor Kft. tulajdonában van, amely 
ellátja a telephelyekkel,létesítményekkel kapcso-
latos igazgatási, üzemeltetés-irányítási, védelmi,  
vagyongazdálkodási és beruházási feladatokat.   

 A két cég a Siemens regionális szervezetében 
egy entitást képezve a Siemens regionális/nemzeti 
vállalataként működik, és ellátja a konszern álta-
lános hazai képviseletét.  Kereskedelmi és szolgál-
tató vállalatként profilja magában foglalja Siemens 
termékek, rendszerek és megoldások marketingjét 
és értékesítését, valamint a kapcsolódó szolgáltatá-
sokat (tanácsadás, tervezés, engineering, telepítés, 
üzembeállítás, műszaki üzemeltetés, szerviz) 
a következő fő területeken:  energia és környezet, 
egészségügy; automatizálás és irányítás, ipari és 
kommunális infrastruktúrák, mobilitás (közlekedés), 
infokommunikáció.

Tények, adatok

Tulajdonos: Siemens AG
Igazgatóság:  Dr. Szentkuti László – elnök-vezérigazgató 
 Dr. Steffens Marec Béla – gazdasági és pénzügyi igazgató 
 Uwe Heidsieck – HR vezető

Ágazatok

Energiatermelés, -átvitel, -elosztás
Orvostechnika
Automatizálás  és hajtástechnika
Ipari megoldások és szolgáltatások
Siemens Building Technologies
Közlekedéstechnika
Intelligens Közlekedési Rendszerek
Siemens IT Solutions and Services
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Üzleti területek
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Automatizálás és hajtástechnika 

Az automatizálás és hajtástechnika (A&D)  területén a Siemens a világ egyik 
vezető technológia-szállítója. 
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 Az automatizálási és folyamatirányítási rend-
szerek, folyamatműszerezés- és analitika, motorok 
és hajtások, szerszámgépvezérlések, kisfeszültségű 
kapcsolástechnika és installációtechnika termé-
keivel és megoldásaival teljes körű automatizálási 
koncepciókat kínál ügyfelei részére.

 A piaci igényeket és követelményeket szem előtt 
tartva, a folyamatos fejlesztéseknek köszönhető- 
en mindig arra törekszünk, hogy termékeinkkel, 
rendszereinkkel, teljes körű megoldásainkkal és 
szolgáltatásainkkal elősegítsük ügyfeleink terme-
lékenységének, gazdaságosságának és versenyké-
pességének növelését.

 A Siemens A&D a folyamatos akvizíciók révén 
is mindinkább erősíti piaci pozícióját világszerte, 
de Magyarországon is. Termék-portfóliónk tovább 
bővült az OEZ kapcsolás- és installációtechnika 
termékeivel, valamint az UGS termékéletciklus-ma-
nagement szoftvereivel, tovább folytatva az utóbbi 
évek sikeres akvizícióinak sorozatát (Danfoss 
áramlásmérők, Flender hajtások és kuplungok, 
Loher motorok, Robicon kisfeszültségű frekvencia-
váltók stb.).

 Értékesítésünkben egyre nagyobb hangsúlyt fek- 
tetünk az Internet-alapú elektronikus kereskedelemre. 
 

Online áruházunkban, az A&D Mall-ban, ügyfe-
leink az Interneten keresztül adhatják fel rende-
lésüket, informálódhatnak az aktuális árakról és 
kísérhetik figyelemmel megrendelésük teljesítését.

 Termékportfoliónk rendkívül széleskörű. A gyár-
tás-	és	folyamatautomatizálási	feladatok gazda-
ságos és egyszerű kivitelezésére szolgál a Siemens 
SIMATIC koncepciója. A számos hardver és szoftver 
elemből álló SIMATIC az ügyfél specifikus igényei-
nek megfelelve gyorsan és gazdaságosan hajtja 
végre a vezérlési feladatokat. 

 Termékeink között megtalálható a fejlett folya-
matműszerezési termékek teljes skálája. 

 Motion	Control rendszereink hatékony megol-
dást kínálnak a nagy számításigényű szerszámgép- 
ill. gyártógép-vezérlési feladatokra. A piacon jól 
ismertek a területhez tartozó Sinumerik, Simotion 
ill. Sinamics márkanevek.

 Hajtástechnika üzletágunk termékportfóliójá-
ban megtalálható a motorok és a frekvenciaváltók 
teljes választéka. Termékeinket csaknem minden 
igényt kielégítő szériakivitelben értékesítjük. 
A Flender termékek révén a hajtáslánc mechanikai 
elemeivel is kiegészült a palettánk.

www.siemens.hu/ad
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 A Siemens kisfeszültségű	kapcsolástechnika 
üzleti területe átfogó és innovatív termékválaszté-
kában a működtető és jelzőkészülékek, megszakí-
tók, védelmi készülékek és a kapcsolószekrények 
teljes kínálata szerepel.

 Installációtechnikai termékeinket az esztéti-
kus design és a műszaki funkcionalitás harmóniája 
jellemzi. Választékunkban minden megtalálható 
az egyszerű kapcsolótól kezdve a kapcsolószek-
rényeken és sorkapcsokon át az épülettechnikai 
rendszerek bonyolult, de megbízható kivitelezését 
elősegítő termékek soráig.

 Minden termékünk és rendszerünk a Siemens 
Teljesen Integrált Automatizálás (TIA) koncepció-
ját támogatva, általános és komplett megoldásokat 
kínál szinte valamennyi iparág részére. Széleskörű 
referenciákon alapuló iparág-specifikus megol- 
dásaink támogatást nyújtanak a létesítmények, 
berendezések teljes életciklusában a vegyipar, olaj-
ipar, gyógyszeripar, élelmiszeripar, autógyártás, 
gumiipar, papíripar, szerszámgépgyártás területe-
in. Az idei évben különösen a gumi és a cementipa-
ri alkalmazásokban sikerült forgalmunkat növelni.

 Kínálatunkat kiegészítik szerviz	és	oktatási	
szolgáltatásaink is az installált Siemens technika 

zavartalan működése és magas színvonalú üzemel-
tetése érdekében.

 Az idei üzleti évben a Siemens leányvállalatok 
közötti átszervezéssel ágazatunk szervize 5 fővel 
bővült. Az új kollégák az Elektronikai Szerelés (EA) 
területen beültető automaták szervizelésével fog-
lalkoznak. 

Terepi periféria

SINAMICS G120
frekvenciaváltók



Ipari megoldások és szolgáltatások   

A Siemens Ipari megoldások és szolgáltatások (I&S) ágazata Siemens termé-
kek, rendszerek és folyamat-technológiák felhasználásával tervez, fejleszt, 
modernizál és tart karban gyárakat, üzemeket és létesítményeket, valamint  
infrastrukturális logisztikai rendszereket.

Ipar28

 Az ipari termelésben és a létesítmények üze-
meltetésében egyre inkább előtérbe kerül a meg-
bízható és hatékony működés, az ehhez szükséges 
szervíz- és karbantartási szolgáltatások  minősége 
és megbízhatósága, az energiafelhasználás racio-
nalizálása és a környezeti terhelés csökkentése.

 Az Ipari megoldások és szolgáltatások ágazat 
ezeket a szempontokat helyezte fókuszba, amikor 
portfólióját átrendezve fókuszterületeket nevezett 
meg. A portfólió-átrendezés eredményeképpen az 
új szervezet ipari szektorok szerint kínál megoldá-
sokat és szolgáltatásokat.

 A vízközmű-szolgáltatás és a vízgazdálkodás 
területére, az ipari vizek kezelésére és feldolgo-
zására, a papír-, cement- és fémiparra, az olaj és a 
gáz feldolgozására  kidolgozott iparág-specifikus 
megoldásaink méltán váltották ki partnereink elé-
gedettségét.

 A vízművek, vízgazdálkodás körében kínált 
szolgáltatásaink közül kiemelt érdeklődést váltot-
tak ki partnereinknél a vízművek komplex ener-
giahatékonysági modernizálása és a különleges 
szennyvíztisztítási megoldások.

A magyar olajipar területén magas színvonalú 

megoldások kivitelezésével tovább erősítettük az 
iparág fontos résztvevőivel már évtizedek óta fenn-
álló jó kapcsolatainkat. A VA -TECH, VAI megvásár-
lásával  fémipari portfóliónk kibővült , így ezen a 
területen is  komplex  technológiai megoldásokat 
tudunk kínálni  partnereinknek.

 Megoldásaink rendszerint egyben a környezet-
védelmet is szolgálják, például az energia-megta-
karítás révén vagy a szennyvíztisztítás esetében.

 Üzembe helyezésük óta megbízhatóan működ-
nek postai automatizálási és repülőtéri logisztikai 
rendszereink.

 Az elmúlt év egyik kiemelkedő eredménye-
ként az I&S postai automatizálási üzletága újabb 
megbízást kapott a Magyar Posta Zrt-től, melynek 
keretében a budaörsi országos logisztikai központ 
levélválogató berendezéseinek kapacitása került 
kibővítésre. Az új fejlesztés nagyobb mélységű au-
tomatikus levélválogatást tesz lehetővé, ezáltal is 
javítva a postai szolgáltatás minőségét. A projekt 
kivitelezése pontos előkészítést és ütemezést igé-
nyelt a felek részéről, hiszen a munkálatok élesben, 
a folyamatos üzem biztosítása közben zajlottak. 
A fejlesztés során semmilyen fennakadás nem 
történt, a Magyar Posta Zrt. levél-feldolgozási 

www.siemens.hu/is
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tevékenysége folyamatos és zavartalan volt, cégünk 
a kivitelezést határidő előtt befejezte.

Az I&S infrastruktúra-logisztika  üzletága keret-
szerződést írt alá a Budapest Airport Ferihegy T1, 
T2A, T2B terminálok Siemens poggyászkezelő 
rendszereinek karbantartására és javítására – ez 
az együttműködés tovább erősíti a Siemens és a BA 
ZRt. üzleti kapcsolatát.

A víztechnológiai üzleti terület egyik fő tavalyi 
feladataként az ország első komplex szennyvízmi-
nőség-mérő állomáshálózatát telepítettük Buda-
pesten. A fővárosi csatornahálózat pesti oldalának 
kilenc pontján működnek az automata állomások, 
melyek folyamatosan mérik a szennyvíz mennyi-
ségét és minőségét. Az állomások automatikusan 
mintát vesznek a határértékeknek nem megfelelő 
szennyvízből, és azt a szakemberek kiérkezéséig 
álllandó hőmérsékleten tárolják. A hatékony, ese-
ményvezérelt kommunikáció révén Fővárosi Csa-
tornázási Művek központjában minden lényeges in-
formáció a diszpécserek előtt azonnal megjelenik.

Az ipari létesítmények működéséhez részben álta-
lános villamos infrastruktúrára, részben ipar-spe-
cifikus technológiai folyamatokra és megoldásokra 
van szükség. Ipari megoldások és szolgáltatások 

ágazatunk mindkét tekintetben ügyfelei rendelke-
zésére áll.

 Villamos rendszerek kulcsrakész projektek ke-
retében történő megvalósításához  és az elkészült 
létesítmény üzemeltetésének támogatásához a szol-
gáltatások teljes választékával állunk ügyfeleink 
rendelkezésére, melyek kiterjednek az ipari létesít-
mények:

 közép- és kisfeszültségű (alap-, szükség-, vész-) 
 energiaellátására,
 fázisjavító berendezésekre,
 irányítástechnikai (automatizálási, hajtás- 

 technikai) rendszereire, 
 terem- és térvilágítására (alap-, vészvilágítás), 
 tűzjelző-, beléptető-, vagyonvédelmi rendszereire, 
 telefon-, hangosító és egyéb gyengeáramú 

 rendszereire 
 épület-felügyeleti rendszereire, 
 ipari kamerás térfigyelő rendszereire,
 földelő- és villámvédelmi rendszereire. 

 Az adott ipari létesítmény valamennyi villa-
mos rendszerét egy kézből, teljes körűen, kulcsra 
készen, Siemens-rendszergaranciával, megrende-
lőink igényeinek lehető legmesszebbmenő kiszol-
gálásával valósítjuk meg.

Repülőtéri
poggyászkezelés

Csúcstechnológia
a víztisztításban



Intelligens Közlekedési Rendszerek
Közúti forgalomtechnika és reptéri
fénytechnika

Korunk meghatározó globális trendjei közé tartozik az emberek növekvő igénye 
a mobilitásra, és ebből következően az egyre növekvő közúti és légi forgalom. 

Ipar30

 Intelligens Közlekedési Rendszerek ágaza-
tunk a közúti forgalomtechnika esetében autópá-
lya-irányítási, jelzőlámpás forgalomirányítási és 
parkolástechnikai területeken kínál termékeket, 
rendszereket és szolgáltatásokat, míg repülőterek 
számára fénytechnikai, telemechanikai és távfel-
ügyeleti rendszerek kiépítésével, karbantartásával 
foglalkozik.

 Kihívásnak tartjuk és ezért fontos számunkra, 
hogy a megoldásainkkal alkalmazkodni tudjunk a 
folytonosan változó közlekedési igényekhez és szo-
kásokhoz.

 Az autópálya-irányítás (forgalmi és meteoro-
lógiai adatgyűjtés, forgalomfigyelő és segélyhívó 
rendszerek, jelzőtáblás autópálya-vezérlés, díj-
fizető rendszerek) területén az M3, M5 autópályá-
kon és az M1/M7 közös szakaszán, valamint az M0 
autóúton is működnek rendszereink.

 A városi forgalomirányításban legfontosabb re-
ferenciánk a budapesti 955 jelzőlámpás csomópont 
(vezérlők és fényjelzők) karbantartása, illetve ezen 
belül 816 csomópont 2006-ban megkezdett átépí-
tése, modernizálása korszerű és energiatakarékos 
LED-technológiával. Új projektjeink révén folyama-
tosan részt vállalunk az új jelzőlámpás csomópontok 

telepítésében, mindenkor a legmodernebb technoló-
giákat alkalmazva. 

 Ugyancsak a legújabb projektjeink közé tar-
tozik a főváros két ütemben megvalósult vizuális 
forgalomfigyelő rendszere összesen 160  db kame-
rával, (ebből 18 db buszsávfigyelő kamera), vezér-
lőközponttal. A jelzőlámpás csomópontok üzemál-
lapotainak online megjelenítése, úthálózati szintű 
összehangolt vezérlése fölérendelt és automatizált 
irányítási stratégiák alapján – ezeket a feladatokat 
látják el a Budapesten, Pécsett és Debrecenben 
üzemelő forgalomirányító központjaink, valamint 
a székesfehérvári és szekszárdi távfelügyeleti köz-
pontokban telepített berendezéseink és intelligens 
szoftver rendszereink. 

 A fővárosban a forgalomirányító központ mel-
lett közlekedés-menedzsement központunk is 
működik, amely komplex közlekedés-telematikai 
funkciók megvalósítására ad lehetőséget az üze-
meltetőnek.

 Piacvezető szerepet töltünk be a hazai közte- 
rületi fizető parkolási rendszerek telepítése, hi- 
baelhárítása, karbantartása területén. Budapest 
VI-VII-VIII. illetve I-II-XI-XII. kerületeiben össze- 
sen 860 db Siemens parkolójegy-kiadó automata 

www.siemens.hu/its
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működik GSM-távfelügyeleti rendszerrel, ellenőrzé- 
si és parkolásinformációs rendszerekkel kiegészít-
ve, és további mintegy 400 db Debrecen, Kaposvár, 
Székesfehérvár, Kecskemét, Szekszárd és Salgótar-
ján városok folyamatosan bővülő rendszereiben. 

 A Ferihegyi Repülőtér  1-es és 2-es termináljai 
számára az elmúlt évben zárt parkolási rendszert 
telepítettünk, melynek bővítése folyamatban van.

 A szintén tavaly kiépített első városi parkolás-
irányítási rendszerünkhöz a budapesti Szent István 
téri mélygarázs csatlakozott elsőként, melynek 
működéséhez folyamatos vezérlési és szerviz- szol-
gáltatást nyújtunk. 

 A légi közlekedés területén régi ügyfeleinknél, 
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 pol-
gári repülésbe a regionális repülőterek. Közülük 
Sármellék, Győr-Pér, Békéscsaba és Nyíregyháza 
repülőterén is Siemens fénytechnikát alkalmaznak, 
Sármellék repülőterét ezen kívül rádió-navigációs 
rendszerrel (ILS) is felszereltük.

Siemens eszközök és 
megoldások parkolási 
rendszerekben és 
repülőtéri fény- 
technikában



Közlekedéstechnika 

A Siemens Közlekedéstechnika (Transportation Systems, TS) ágazata 
a világ kötöttpályás közlekedésének egyik vezető partnere és kiváló 
minőségű technológiák élenjáró képviselője. 

Ipar32

 Innovatív kínálatának széles skálája kiterjed 
a vasúti járművekre, a testre szabott és megbízható 
vasút-villamosítási megoldásokra – beleértve az 
egyenáramú és váltóáramú energiaellátás rendsze-
reit és az energiaátviteli és -elosztó hálózatokat – 
valamint vasúthálózatok automatizálására  
és vezérlésére és a kapcsolt szolgáltatásokra.

 Széles portfóliónk révén segítünk megteremte-
ni a feltételeket vasutak  gazdaságosabb üzemelte-
téséhez, a nagyobb sebességekhez és járatsűrűség-
hez, valamint a szállító kapacitás növeléséhez. 

 A Siemens újkori hazai történetének egyik 
legjelentősebb projektje 1998-2000 között a MÁV 
három vasútvonalának villamosítása volt, összesen 
256 km hosszban. Feladataink kiterjednek a ma-
gyar vasúti hálózat EU és más forrásokból finanszí-
rozott programjaira is.

 Célunk a kötöttpályás közlekedés szervezé-
sében és lebonyolításában megfigyelhető folya-
matosan növekvő követelményeinek, valamint a 
forgalom biztonságos lebonyolítása érdekében 
megfogalmazott elvárásoknak is megfelelő mű- 
szaki komplex megoldások megajánlása, figye- 
lembe véve a hatékonysággal kapcsolatos elkép- 
zeléseket is.

 Ezen a területen tevékenységünk kiterjed az 
elektronikus biztosítóberendezésektől a vonat-
befolyásoló, biztonsági és rendező-pályaudvari 
rendszereken keresztül a szintbeli kereszteződések 
biztosításáig és a vasúti távközlő berendezésekig. 

 Cégünk 1996-ban szállította és állította üzem-
be a hazai vasutak történetében első elektronikus 
biztosítóberendezést. A MÁV Zrt. megrendelésére 
jelenleg két projekt keretében,  Cegléd állomáson, 
valamint a Szajol-Mezőtúr vonal két állomásán (Szajol, 
Tiszatenyő) folyik illetve van előkészületben a leg-
korszerűbb Siemens SIMIS IS elektronikus biztosító- 
berendezés és kiegészítő elemeinek telepítése. 

 A városi közlekedés területén a budapesti 
metróhálózat M2 és M4 vonalain is nagy jelentősé-
gű infrastrukturális feladatok megoldására kapott 
megrendelést ágazatunk a BKV Zrt.-től. A Siemens 
konzorcium feladata a forgalomirányítási, biztosí-
tóberendezési és vonatvezérlési rendszerek meg-
tervezése, szállítása és kivitelezése az M2 vonal 
lényegében folyamatos üzeme alatt.

 Az M4 vonal lesz az ország első automatikus 
metróvonala, melynek kivitelezése során ágaza-
tunk feladata a vonatvezérlő rendszer, a biztonsági 
berendezések, a telekommunikáció, az energiaellátás 

www.siemens.hu/ts
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megvalósítása és a vezérlőközpont kialakítása. 
Ugyanaz a technológia kerül felhasználásra Buda-
pesten is, mint amely a párizsi 1-es számú metró-
vonalnál is alkalmazásra került. 

 A Siemens Közlekedéstechnika a kiváló infra-
struktúra-megoldásokhoz hasonló minőségű vas-
úti járműveket is kínál a közlekedési társaságoknak 
világszerte és Magyarországon is. Termékportfó-
liónk magában foglalja a nagyvasúti mozdonyoktól 
és vonatoktól kezdve, az elővárosi motorvonatokon 
keresztül, a városi villamosok és metrókocsik szé-
les választékát. 

 Kiemelkedő hazai referenciáink közé tarto-
zik az évtized elején a MÁV Zrt.-nek és a GYSEV 
Zrt.-nek szállított 15 db nagy teljesítményű, 
két-áramnemű Taurus villamos mozdony és az 
előbbinél üzembe állított 23 db Desiro elővárosi 
dízel-motorvonat. Ágazatunk szakemberei a cég 
műszaki hátterével és szakértelmükkel tevékenyen 
hozzájárulnak ezen járművek zavartalan üzemel- 
tetéséhez.

 Az Európai Unió vasúti közlekedésre vonatko- 
zó irányelveiben az állami szervezetek, hatóságok, 
operátorok számára előírt, komplex nyilvántar- 
tó rendszerek fejlesztésében és helyi megbízói 

igényeknek megfelelő kialakításában és megvalósí-
tásában is szerepet tudunk vállalni.

 Nagy kihívásokat jelentenek számunkra a 
Magyarország számára is meghatározó fejlesztési 
programokban szereplő feladatok megvalósítása, 
a technikai fejlődés nyújtotta lehetőségek minél 
szélesebb kihasználásával és a lehető legmagasabb 
minőségi színvonalon. 

 A tervezett programok és projektek leghatéko-
nyabb megvalósítása ágazatunk egyik legfonto-
sabb célja, melyet a vevőinkkel már kialakított és 
megalapozott szoros és megbízható, minden part- 
ner számára előnyös és hosszú távú együttműkö-
désen keresztül képzelünk el.

Népszerűek a MÁV
vonalain közlekedő 
Siemens Desiro dízel-
motorvonatok

A Siemens Taurus két-
áramnemű mozdonyok 
az országhatáron túlra
is közlekednek



Siemens Building Technologies 

A mai ipari és kommunális létesítmények, lakóépületek fokozott követelmé-
nyeket támasztanak a nagy hatásfokú, automatizált villamos és épületgépé-
szeti (fűtés-hűtés-szellőzés) infrastruktúra, energia-menedzsment, továbbá 
az elektronikus  épületbiztonsági rendszerek iránt.
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 A Siemens épülettechnológiai ágazata, a Siemens 
Building Technologies (SBT) termékgyártó, rend-
szer-integrátor és szolgáltató minőségében kombi-
nálja összetett kínálatát mindezeken a területeken.
A Siemens Zrt. SBT ágazata hazai piacvezető mind 
az épület-automatizálás, mind az épületbiztonság 
területén. Széles kínálatukban megtalálhatók a 
legegyszerűbb termosztátok, érzékelők, beavatko-
zók és digitális szabályozók, valamint a komplex 
épületfelügyeleti rendszerek és a rendszerekhez 
tartozó kiegészítő szolgáltatások (internet elérés, 
sms funkció). Az ágazat másik fő üzleti területe az 
épületbiztonság, melynek feladata a tűzjelző és - 
oltó, behatolásjelző, zárt láncú TV, kártyás belépte-
tő, gázveszély-jelző és integrált biztonságtechnikai 
felügyeleti rendszerek kutatása, fejlesztése, gyár-
tása, létesítése és karbantartása. Mindkét területen 
igen tekintélyes üzleti partnerekkel és hosszú re-
ferencia-listával rendelkeznek. Ezek között megta-
lálhatók nagy közintézmények (pl. a Parlament, mi-
nisztériumok), a MOL, AUDI, a Ferihegyi Repülőtér, 
a Paksi Atomerőmű, vezető gyógyszer- és vegyipari 
vállalatok, bankok; valamint szállodák, hipermar-
ketek és bevásárlóközpontok egész sora. 

 Az ágazat az elmúlt időszakban számos jelentős 
megrendelést könyvelhetett el. A Richter Gedeon 
Nyrt. nagyszabású beruházásának keretében 

például három épületre és 16 000 pontra kiterjedő 
épületfelügyeleti ill. épületautomatikai rendszer 
létesül, melynek komplett kivitelezését ágazatunk 
épületautomatika üzletága végzi.

 Ugyancsak az épületautomatika üzletág fontos 
projektjei között szerepel  a Magyar Nemzeti Bank 
(MNB) soroksári logisztikai központja épület- és 
villamos felügyeleti rendszerének komplett kivi-
telezése, amely rendszer kapcsolódik az MNB-ben 
már korábban telepített Siemens épületfelügyeleti 
rendszeréhez. Az épületbiztonsági üzletág a Paksi 
Atomerőművel kötött szerződés alapján végezte  az 
atomerőmű területén működő tűzjelző és oltásve-
zérlő rendszer rekonstrukcióját.
 
 Az üzletág az elmúlt gazdasági évben újabb 
nagy megrendelést könyvelhetett el: ennek tárgya 
a Corvinus Egyetem új campusa és a hozzá kapcso-
lódó Stúdium Irodaház gyengeáramú rendszerei-
nek kivitelezése. A több mint 50 ezer négyzetméter 
szintterületű multifunkcionális épülettömb ko-
moly kihívást jelentett, de szakembereink sikere-
sen hangolták össze a szállított tűzjelző-, belép- 
tető-, behatolásjelző-, könyvtári áruvédelmi-, 
cctv-, audiovizuális-, CO gázveszélyjelző-, kapute-
lefon- és TV antenna rendszerek kivitelezését 
és működését.

www.siemens.hu/sbt

Tűzjelző rendszerek

Érintőképernyős
szobatermosztát  



Osram Kft.

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.
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 Teljes árbevételének 5 %-át fejlesztésre fordítja, 
eladásainak 40%-a öt évnél fiatalabb fejlesztésű 
termékből származik. Tevékenységében egyre 
nagyobb fontossággal bír a világító diódák, 
a LED-ek fejlesztése és gyártása. 

 Az Osram választékában minden olyan fényforrás 
megtalálható, amire a háztartásokban, professzioná-
lis fénytechnikában és járművekben szükség lehet. 

 Az Osram-fényforrások hazai értékesítését rész-
ben az Osram Kft., az Osram GmbH leányvállalata 
végzi a nagy- és kiskereskedelmi  partnerein, vala-
mint az áruházláncok üzletein keresztül.

 Az értékesítés másik részét az Osram GmbH 
különböző, Magyarországon működő elsősorban 
járműipari gyártók (Bosch, Stanley, Delphy stb.) 
felé történő közvetlen eladásai jelentik. Mindezeket 
együttvéve az Osram ma Magyarországon piacve-
zető helyen áll.

 Piacvezető pozíciónk elérésében a versenyképes 
ár mellett a kiváló minőség, az innovatív termékek 
megjelenése és a szolgáltatások magas színvonala 
játszott döntő szerepet. Az általunk nyújtott szol-
gáltatások több nagy megrendelés elnyeréséhez 
segítették hozzá cégünket.

 Egy korábbi, azóta is egyedülálló példa a fő- 
városi és székesfehérvári önkormányzati intéz- 
mények belső világításának korszerűsítése. A feri- 
hegyi repülőtéren a Siemens Zrt. által felújított 
optikai jelzőrendszer levezető és irányító fényei 
Osram halogénlámpákkal működnek. Budapest és 
a vidéki nagyvárosok számos középülete, bevásár-
lóközpontok belső világítása, közvilágításának je- 
lentős része használja termékeinket. Számos ven- 
déglátóhely modern, színváltós, LED-ekkel meg-
valósított belső világítása is az Osram közreműkö-
désével készült, csakúgy, mint a  budai Várpalota 
külső díszvilágításának fényforrásaiis nagyrészt
az Osram termékei.

 A legtöbb filmszínházban pedig a technikai 
Oscar-díjas XBO xenon vetítőlámpáink gondoskod-
nak a közönség jó technikai kiszolgálásáról.

www.osram.hu

A LED fényforrások 
egyre nagyobb szerepet 
kapnak belső terek 
világításában is

Tények, adatok

Alapítva: 1995
Tulajdonos: Osram GmbH
Törzstőke: 36 millió Ft
Cégvezetés: Bittera Miklós
Árbevétel: 2,8 milliárd Ft
Létszám: 13 fő (2007.09.30.)
E-mail: osram.hun@siemens.com 



evosoft Hungary Kft.

Az evosoft Hungary Kft. jelenleg a második legnagyobb szoftverház Magyarországon*. 
Több mint egy évtizedes tapasztalattal rendelkezik az ipari szoftvermegoldások terén, 
a Németország felé irányuló szoftverexportban piacvezető szerepet tölt be.
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 Nemzetközi rendszerházként testreszabott ipa- 
riszoftver-megoldásokat kínálunk ügyfeleinknek. 
Az országhatárokon átívelő projektekben jól kép-
zett szakembergárda dolgozik (offshore vagy onsite) 
a legmodernebb technológiákkal. 

 A teljes munkafolyamatban részt veszünk, bele- 
értve a szoftver-tanácsadást, tervezést,  implemen- 
tálást, tesztelést és a projekt befejezése utáni támo-
gatást is. 

Fontosabb	ágazati	eredményeink	a	2006/2007-es	
üzleti	évben:

Automation	&	Drives: 
 A Siemens gyártásfelügyeleti és irányító 

 rendszereit kiszolgáló szoftverek fejlesztése
 Az elsőszámú piaci innovációt képviselő 

 Sinamics hajtáscsalád fejlesztése
 Marosvásárhelyi beszállító partnerünknél 

 több mint 30 fejlesztőmérnök dolgozik automa- 
 tizáláshoz kapcsolódó engineering témákon

Medical	Solutions:
 Nagyarányú, több mint 100%-os létszámbővülés
 A SCRUM módszertan pilotolása
 Megkezdődött az együttműködés 

 a MED IKM USA-val

 Siemens műtéti röntgenberendezés 
 szoftverének fejlesztése
 Siemens emlőrák-szűrő berendezés 

 szoftverének fejlesztése

Transportation	Systems:
 Több on-site témát sikerült off-shore 

 fejlesztésként hazahozni 
 Wayside Signalling, Interlocking Systems, 

 Train Control domain know-how elmélyítése
 Stabilizáció, minőségi fejlődés
 Produktivitásnövelő belső tool-ok fejlesztése

IT	Solution:
 A Global eBusiness platform fejlesztésének 

 elindítása és az offshore csapat felépítése
 SAP know-how bővítése BW (adattárház) és CRM 

 (ügyfélkapcsolat menedzsment) területeken
 Offshore üzemeltetési és User Helpdesk csapat 

 felépítése

www.evosoft.hu

Évtizedes tapasztalat 
az ipari szoftvermegol-

dások terén

* A Budapest Business 
 Journal 2007-es felmé- 
 rése alapján

Tények, adatok

Alapítva: 1995
Tulajdonos: evosoft GmbH
Törzstőke: 500 millió Ft
Cégvezetés: Dr. Zimányi Péter, 
 Nagy Péter, 
 Lorenz Guschlbauer
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Energiatermelés, -átvitel, -elosztás 

A Siemens két energetikai ágazata (Energiatermelés – PG, Energiaátvitel 
és -elosztás – PTD) vezető technológia-szállítóként és szolgáltatóként járul 
hozzá világszerte az energiaellátás fenntartható megoldásához. 
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 A Siemens PG mint kulcsrakész vállalkozó, szél-
erőművek, szén- és szénhidrogén tüzelésű erőmű-
vek építésében vesz részt. Komponens-szállítóként 
az ipari, hőszolgáltató és biomassza erőművek pia-
cán, valamint a gázpiacon gázturbinák, gőzturbi-
nák, kompresszorok és erőművi irányítástechnikai 
rendszerek értékesítését végzi. 

 A Siemens PTD rendszerintegrátorként, termé-
kek, rendszerek és megoldások szállítójaként áll az 
energiaszolgáltatók és nagy fogyasztók rendelke-
zésére, azok villamosenergia-szállítási és elosztási 
feladatainak megoldásában. 

 Hazai PG/PTD ágazatunk életében az elmúlt 
gazdasági évben az egyik súlypontot a Tiszalöki 
Vízerőmű felújítására és nagyjavítására kiírt köz-
beszerzési pályázaton elnyert projekt munkáinak 
megkezdése jelentette. Az erőmű három blokkjá-
nak hatásfok- növelését, élettartam-hosszabbítását 
eredményező szerződést 2010-ig kell teljesítenünk.  

 A PG területen a gazdasági év végére átadás 
előtti fázisba került a Miskolci Kombinált Ciklu- 
sú Erőmű fővállalkozásban történő kivitelezése 
Elnyertük a Szakolyi Biomassza Erőmű gőzturbiná-
jának, valamint az E.ON Zsanai Gáztároló komp-
resszorának szállítását.

 Az év legkiemelkedőbb eseményeként a 
Siemens AG-val konzorciumban  megnyertük az 
E.ON gönyűi 430 MW-os Kombinált Ciklusú Erő-
müve kulcsrakész megvalósításának fővállalkozói 
projektjét. 

 A PTD területen a tavalyi gazdasági évben szá-
mos új munkát nyertünk, és szerződéseinket siker-
rel teljesítettük. 

Ezek	közül	említésre	méltók:

 a Budapesti Energiakereskedővel Simosec 
 készülék-szállítási keretszerződésünk 
 megújítása,
 a Korda Filmstúdió energia-ellátásának első 

 ütemétmegvalósítottuk, és előkészítettük 
 a további ütem szerződését,
 immár hatodik éve, 2007-ben is megnyertük 

 az E.ON nagyfeszültségű kapcsolókészülékek 
 szállítására vonatkozó éves keretszerződést
 teljesítettük az OVIT részére nagyfeszültségű 

 megszakítókra vonatkozó szállítási szerző- 
 désünket
 középfeszültségű kapcsolóberendezéseket 

 szállítottunk a gyöngyösi, debreceni és szolnoki 
 áramszolgáltatói alállomásokba.

www.siemens.hu/ptd

A fogyasztók számára 
egyre több megbízható 

energiát kell termelni 
és eljuttatni



Főbb tevékenységi 
területek: 

 erőművi berendezések 
 gyártása (turbinalapát- 
 gyártás, vezetőkoszorú- 
 és komponensgyártás, 
 belsőház-gyártás, 
 csapágyház-gyártás) 
 gőz- és gázturbinák, 

 valamint egyéb erőművi 
 berendezések szervize, 
 turbókompresszorok 
 szervize 
 roncsolásos és roncsolás 

 mentes anyagvizsgálat 
 mérnöki tevékenység 
 villamos- és irányítás- 

 technikai szakterület 

Siemens Erőműtechnika Kft.

Az Erőműjavító és Karbantartó Vállalat (ERŐKAR) 1953. január 1-jén alakult 
a magyar villamosenergia-ipar karbantartási feladatainak központi ellátására. 
A társaság 1997-ben privatizációs pályázat révén került az MVM Rt.-től 
a Siemens tulajdonába. 
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 A tulajdonosi szerkezetváltást követően a Siemens 
Power Generation erőművi ágazati társaságaként 
működik, 2000-től kft. formában, 2002 februárjától 
Siemens Erőműtechnika Kft. néven.

 A társaság a konszern gyártást előtérbe helyező 
stratégiájának megfelelően 1998 óta közel 8 Mrd Ft 
értékben hajtott végre beruházást, amely elsősor-
ban a gázturbina-kompresszorlapátok, új generá-
ciós gőzturbina-lapátok, turbina-vezetőkoszorúk, 
valamint a kisnyomású turbinaházak gyártásá-
nak fejlesztésére irányult. 2003-tól csapágyházak 
megmunkálása is folyik a társaságnál. A termelő 
és infrastrukturális beruházások révén a társaság 
szoros együttműködést alakított ki a Siemens anya-
céggel, és sikeres profiltisztítást hajtott végre. 

Az anyaházi magas rendelésállományából a társa-
ság jelentősen részesült. A gazdasági év folyamán 
a gyártásterületek túlnyomó része magas kapa-
citáskihasználtsággal dolgozott. A Mérnökiroda 
területén 2005/2006 évben elkezdődött létszámbő-
vítés 2006/2007-ben is folytatódott. A lapátgyártás 
kapacítás-bővítési beruházási projektje lezárult. 
A beruházás megvalósításához a GVOP keretén be- 
lül 296 235 eFt állami támogatást vettünk igénybe. 
A lapátgyártás kapacitása 7 Liechti Turbomill 
megmunkáló központtal bővült.

A gépek a Siemens AG mülheimi gyárából kerültek 
áttelepítésre. Az év folyamán a szervizterületen 
koncepcióváltás következett be. Az új koncepció 
szerint mérnököket küldünk külföldre munka- 
végzés céljából. 

www.pg.siemens.hu

Öt-tengelyes
megmunkálóközpontok
a Lapátgyártáson

Gőzturbina-
vezetőkoszorú
lapátbehegesztése

Tények, adatok

Alapítva: 1953 / 1997
Tulajdonos: Siemens AG
Alaptőke: 2,2 milliárd Ft
Ügyvezetők: Nico Paetzold, Károlyi Zsolt
Árbevétel: 10,791 milliárd Ft (HB1 szerint)
Létszám: 496 fő (2007.09.30.)
E-mail: info_set@siemens.com



Siemens Transzformátor Kft.

A több évtizedes múltra visszatekintő csepeli Transzformátorgyár 
1996. szeptember 1-jén vált a Siemens leányvállalatává és kapcsolódott 
be a Siemens transzformátorok gyártásának sok országra kiterjedő
tevékenységébe. 
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 A gyár a 2006/2007–es gazdasági évben mint- 
egy 8600 transzformátort ill. transzformátor- kom-
ponenst gyártott, amelyeknek összteljesítménye 
meghaladta a 4400 MVA-t. Cégünk fő profilja olaj-
szigetelésű transzformátorok (25 kVA - 8MVA tar- 
tományban) és GEAFOL száraztranszformátorok 
(50 kVA - 6, 3 MVA tartományban) előállítása. 

 A Siemens európai gyártóbázisai közül csak 
Budapesten folyik olajszigetelésű és száraztransz-
formátorok egyidejű gyártása. Ezen belül, a száraz-
transzformátorok (400 kVA-ig) esetében, a budapes-
ti gyár kizárólagos termékfelelősséggel – gyártás, 
forgalmazás, szerviz – rendelkezik Európában. 
Az olajos elosztó transzforátorok legújabb fejlesz-
tésének eredményeit (DTV4) folyamatosan vezetjük 
be a termelésbe. Gyárunk 2008. IV. negyedévében 
egy új gyártócsarnokkal bővül, ahol a GEAFOL 
transzformátorok gyártását tervezzük.

 2006-ban megalakult egy új szervezeti egy-
ség, amely a Siemens AG európai, elosztó-transz-
formátorok gyártására specializálódott gyárait 
fogja össze, melynek keretében a közös vezetés és 
koordináció mellett, maximálisan kihasználja az 
együttműködés előnyeit. Ilyenek az optimális ka-
pacitás-elosztás a termelő egységek között, a rugal-
mas gyártás-átcsoportosítás, a mérnöki, tervezői 

kapacitások hatékonyabb felhasználása, közös 
nyersanyag-beszerzés és beszállítók alkalmazása, 
és nem utolsósorban a közös fejlesztési munkálatok 
koordinálása. Ezáltal a gyárak egymást segítve, ru-
galmasabban tudják kiszolgálni ügyfeleiket. Ennek 
is köszönhetően, a magyarországi gyár jelentős for-
galomtöbblethez jutott az elmúlt gazdasági évben 
is. A cég ma már egész Európába szállít transzfor-
mátorokat, jelentős sikereket ért el Kelet- Európa 
fejlődő piacain, és néhány komolyabb darabszámú 
tengeren túli üzletet is sikerült megvalósítani. 
A forgalmunk 81, 5%-a az elmúlt üzleti évben ex-
portból realizálódott.

 A fentieknek köszönhetően az olajszigetelésű 
transzformátorok területén cégünk az európai köz-
pont szerepét tölti be.

www.siemens.hu/trafo

Hazai gyártású 
transzfomátorainkat 

széles körben 
használják a világban

Tények, adatok

Alapítva: 1959/1996
Tulajdonos: Siemens Zrt.
Törzstőke: 200 millió Ft
Cégvezetés: Stefan Hausberger
Árbevétel: 19,44 milliárd Ft (2006/2007) (US GAAP)
Létszám: 310 fő (2007. 09. 30.)
E-mail: sietrafo.hun@siemens.com
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www.siemens.hu/orvostechnika



Medical Solutions – Orvostechnika  

Diagnosztikai, terápiai és kórházi/klinikai informatikai megoldásainak széles 
és innovatív portfóliójával a Siemens Orvostechnika a világ egészségügyi 
iparának egyik legnagyobb szereplője. 
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 A legutóbbi nemzetközi cégvásárlásai révén pe-
dig a legjobb úton halad a világpiaci vezető pozíció 
megszerzése felé a laboratóriumi diagnosztikában.

 Hazai MED ágazatunk elmúlt üzleti éve a piaci 
körülményekhez képest nagyon sikeresnek mond-
ható. Úniós finanszírozású pályázatok útján a 
legkorszerűbb technológiát tudta szállítani partne-
reinek. Ezek a projektek tették ki az üzleti volumen 
nagyobbik hányadát, de egyre jelentősebb arányt 
képviselnek a magánbefektetők beruházásai is, 
akik nagyrészt szintén a Siemenst választották 
partnerül.

 Ágazatunk piaci részesedése jelentős mérték-
ben növekedett, és a képalkotó diagnosztikai és 
onkológiai eszközök tekintetében domináns pozí-
cióban van. 

 Egyik legkiemelkedőbb projektünk keretében a 
Pécsi Tudományegyetemnek  szállítottuk a legkor-
szerűbb képalkotó diagnosztikai berendezéseket. 
Így Magyarországon elsőként itt került telepítetésre 
a két sugárforrással rendelkező Somatom Definition 
CT berendezés, valamint olyan „flat-panel” detek-
torral ellátott DSA berendezés is, amelynek DynaCT 
funkciója sokkal szélesebb körű felhasználást tesz 
lehetővé. 

 Ugyancsak jelentős sikerként megnyertük a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Jósa András Kór-
ház hemodinamikai eszközparkjának szállítási 
jogát, illetve a kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórház 
radiológiai osztályának direkt digitális moderni-
zációjára kiírt pályázatot. Ez utóbbi intézményben 
direkt digitális átvilágító-felvételi, direkt digitális 
„flat-panel” technológiájú röntgenfelvételi és direkt 
digitális „flat-panel” detektorral ellátott mellkas- 
felvételi rendszert, valamint egy hozzájuk kapcso-
lódó PACS rendszert helyezünk üzembe.

 Az ágazat a szakrendelők által indított projek-
tekben is sikerrel szerepelt, így digitális diagnosz-
tikai berendezéseket szállított  például a csepeli 
rendelőintézetbe, Fonyódra, Gödöllőre is. 

 A fenti megrendeléseken túl ágazatunk olyan 
projekteket is nyert nagy egészségügyi intézmé-
nyekben, amelyek nem uniós finanszírozásból 
valósultak meg. A Veszprém Megyei Kórházban a 
képalkotó rendszer digitalizálását és direkt digitális 
„flat-panel” technológiájú röntgen berendezést, illet-
ve a fővárosi Szent István Kórházban egy Somatom 
Sensation 40 típusú CT berendezést telepítettünk. 
Emellett jelentős eredménynek és elismerésnek 
tartjuk, hogy számos, neves magánüzemeltető 
és magántőkéből beruházó cég is a Siemenst 

www.siemens.hu/med

Somatom Sensation

Axiom Artis dFa
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választotta partneréül, elismerve a technológiát, 
a nyújtott szolgáltatási háttér színvonalát és minő-
ségét.

 A pécsi NEURO CT Kft.-nél üzembe helyeztük 
az első hazai 3T térerejű Siemens MR berendezést, 
amelyen ma már beteget is vizsgálnak és kutatási 
projekteket is folytatnak. 

 Mérföldkőnek számít az is,  hogy a Euromedic 
International a Siemens-t választotta technológiai 
partneréül, és így a világ egyik legmodernebb gépét, 
egy Siemens Axiom Artis dFA DSA-berendezést 
szállíthattunk a kelet-közép-európai régió egyik 
legjelentősebb diagnosztikai vállalatcsoportjá- 
nak – a berendezés a Debreceni Egyetem Auguszta 
Klinikáján üzemel. Miskolcon, a Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei Kórházban az ország első, magán- 
beruházásban megvalósult onkológiai centruma 
szintén a Siemens technológiáját választotta: 
a Medcenter Kft. megrendelésére két lineáris gyor-
sítót, egy CT szimulátort és kiegészítő technológiá-
kat szállíthattunk.

Axiom Aristos FX Plus

Magnetom Trio 3 Tesla 

térerejű MR berendezés 



Labscreen Kft.

A Labscreen Kft. képi diagnosztikai vizsgálatokat és ezekhez tartozó 
terápiás beavatkozásokat végez összehangolt, szabályozott rendszerben,
az ISO 9001:2001 szabvány szerint. 
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 A Labscreen Orvosi Labordiagnosztikai és 
Kereskedelmi Kft. Budapesten két CT (computer to-
mográf) berendezést üzemeltet, az újpesti Károlyi 
Sándor Kórházban, illetve a Péterfy Sándor utcai 
Kórházban. Az újpesti laborunkban továbbra is 
Dental CT program egészíti ki tevékenységünket. 

 A budapesti telephelyek részt vesznek több gyógy-
szergyártó cég klinikai kutatási vizsgálatában.

 Vidéki telephelyünk, a salgótarjáni Szent Lázár 
Megyei Kórházban működő diagnosztikai köz-
pontunk tevékenységi portfóliója a hagyományos 
radiológiai vizsgálatokon felül DSA vizsgálatokat 
és mammográfiai vizsgálatokat végez. 

DSA-val (angiográfiával) elsősorban érfestéses 
vizsgálatokat végzünk, de diagnosztikai és terá- 
piás (értágítás) célzatú beavatkozások is jellemző-
ek. Ezen telephelyünk az országos mammográfiai 
szűrőállomások egyike.

 Piaci részesedésünk növelése érdekében, továb-
bi projektek megvalósítása jelenti elsődleges célki-
tűzésünket.

A jelenleg működő három telephely tekintetében 
továbbra is a minőségi szolgáltatás nyújtása, 

a munkatársak munkakörülményeinek további 
javítása, valamint a társaság által elérhető gazda-
sági teljesítmény és az eredményesség folyamatos 
fokozása fogalmazódott meg prioritásként.

www.labscreen.hu 

Diagnosztika

és terápia korszerű 

Siemens beren- 

dezésekkel

Tények, adatok

Alapítva: 1995
Tulajdonos: Siemens Zrt.
Törzstőke: 303 millió Ft
Cégvezetés: Orovica Szilárd – ügyvezető igazgató 
 Dr. Arany Andrea – orvos-igazgató
Árbevétel: 605 millió Ft (2006/2007)
Létszám: 52 fő
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IT-szolgáltatások
– Siemens IT Solutions and Services

A Siemens IT Solutions and Services (SIS) az egyik vezető IT-szolgáltató 
világszerte, mely egyetlen „kézből” kínál consulting, rendszerintegrációs 
és IT-infrastruktúra-menedzsment szolgá-tatásokat, valamint szoftver- 
fejlesztést és átfogó szektor-specifikus IT megoldásokat.
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 Az ország előtt álló modernizációs feladatok kö-
zött kiemelkedő szerepet kap az olcsó és hatékony 
állam megvalósítása az e-kormányzat és e-önkor-
mányzat eszközeinek felhasználásával. Hazai SIS 
ágazatunk e terület egyik vezető hazai technológia- 
és megoldás-szállítója.

 Teljes körű és testre szabott üzleti-informatikai 
megoldásokat és szolgáltatásokat kínálunk ügyfe- 
leink részére a tanácsadástól kezdve a rendszerek 
megvalósításáig, üzemeltetéséig és karbantartá-
sáig. Támogatjuk ügyfeleink üzleti folyamatainak 
racionalizálását és informatikai infrastruktúrájá-
nak optimális kihasználását. 

 Az ügyfelek üzleti folyamatainak hatékony tá-
mogatása érdekében „testre szabott”, célirányos 
– általában ágazattól független – megoldások és 
szolgáltatások tervezésével és bevezetésével foglal-
kozunk. 

 Változatos formájú IT outsourcing (kiszervezési) 
szolgáltatásainkkal pedig lehetővé tesszük ügy-
feleink számára, hogy a magkompetenciájukhoz 
tartozó feladataikra koncentrálhassanak

 Legfontosabb e-kormányzati vállalkozásunk 
a Belügyminisztérium hatáskörében működő 

okmányirodák integrált informatikai rendszerének 
és kommunikációs hálózatának megvalósítása és – 
2004 óta – az üzemeltetés folyamatos támogatása.

 A központi államigazgatási feladatok mellett 
jelentős feladatokat valósítottunk meg önkor-
mányzati területen is. A tavalyi évben legnagyobb 
idevágó projektünk a Szeged Város Önkormányzata 
számára készülő e-önkormányzati megoldás volt, 
melynek megvalósítását a Siemens PSE Kft.-vel 
együttműködésben vállaltuk. Az új hálózati és 
szerver-infrastruktúrára épülő alkalmazások a 
város lakói számára mintegy 30 szolgáltatást, az 
önkormányzati apparátuson belül mintegy 80 ad-
minisztratív folyamatot látnak el.

 A Siemens IT Solutions and Services globális 
stratégiájával összhangban a hazai piacon is a 
Siemens szektorok informatikai támogatására 
és ezzel versenyelőnyük fokozására fókuszálunk.

www.siemens.hu/sis

A személyek biztonságos 

azonosítása biometriai 

alapú IT megoldásokkal 

A légiközlekedésben is 

egyre nagyobb teret 

hódítanak a korszerű

IT- megoldások 



Siemens PSE Program-
és Rendszerfejlesztő Kft. 

Cégünk az informatikai iparágban a Siemens IT Solutions & Services 
elismert és jelentős egységeként, szoftverfejlesztéssel foglalkozik. 
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 Az Enterprise üzleti terület önálló cégbe történő 
kihelyezése (iSEC Kft.) és a mobiltelefonokhoz kap-
csolódó szoftverfejlesztési tevékenység visszaesése 
a 2006/2007 gazdasági évben a munkatársi létszám 
csökkenését okozta 478 főre.

 Mindezen változások ellenére az eredményün-
ket továbbra is tudtuk tartani, így a forgalmunk 7,4 
milliárd forintot ért el, amiből kb. 8% a magyaror-
szági projektekből származott. 

 Munkatársaink 4/5 része a budapesti központ-
ban dolgozik, mintegy 100 főt pedig a  szegedi 
telephelyünkön foglalkoztatunk. A szegedi egye-
temmel szoros kapcsolatot ápolunk, ahol a közös 
projektek mellett néhány kollégánk a gyakorlatban 
is továbbadja szoftverfejlesztési tudását a hallga-
tóknak. 

 Jelenleg a legnagyobb üzleti területünk a tele-
kommunikáció, ahol szoftverfejlesztési szolgálta-
tást nyújtunk a vezetékes- és a mobilkommuniká-
ció részére.

 A vezetékes kommunikációban a klasszikus té-
mákon felül a Broadband Access, DVB (Digital Video 
Broadcasting), TETRA, VoIP-Integration területeken 
is sikeresek vagyunk.

 A mobilkommunikáció területen nagymér- 
tékben hozzájárulunk a Radio-Commander és az 
Advantage- Commander sikereihez, valamint fog- 
lalkozunk az Intelligens Hálózatok minden fázisá-
val, így az architekttel, a designnal, a fejlesztéssel, 
a helyi ügyféligények teljesítésével is. 

 „Software Services and Technologies for Megat-
rends“ ágazatunknak köszönhetően a „Space Busi-
ness”széles palettáját fedjük le, ahol az  Európai Űr-
ügynökséggel (ESA) együttműködésben fejlesztési 
és integrációs szolgáltatást nyújtunk. A közlekedési 
(Transportation) ágazat számára a vasút-automati-
zálási projektek mellett szállítmányozási szoftver-
fejlesztést végzünk a Rail Cargo Austria részére. 
Továbbá ágazatunk a vezeték nélküli termékek 
fejlesztésével és tesztelésével is foglalkozik, vala-
mint egyedüliként náluk folyik hardverfejlesztés a 
Gigaset projekt keretében a Siemens Home and Office 
Communication Devices (SHC) számára. 

www.pse.siemens.hu

A PSE egyike az ország 

vezető szoftverfejlesztő 

intézeteinek

Tények, adatok

Alapítva: 1993
Tulajdonos: Siemens AG Austria
Törzstőke: 51 millió Ft
Cégvezetés: Martin Nedved (CEO), Balázs Attila (CFO)
Árbevétel: 7,4 milliárd Ft (2006/2007)
Létszám: 478 fő (2007.09.30.)



Siemens Enterprise Communications 
Magyarország Kft.

A Siemens Enterprise Communications világszerte a vállalati
kommunikációs megoldások egyik vezető szállítója.
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 Hazai képviselője, a Siemens Enterprise Com-
munications Magyarország Kft. 2007. január 1-jével 
a Siemens Zrt.-ből való kiválással jött létre, és 
kezdte meg tevékenységét önálló vállalatként azt 
követően, hogy a Siemens konszern világszerte 
önálló cégekbe szervezte Communications (COM) 
ágazatát mind a nyilvános, mind a magánhálózatok  
területén.

 Vállalatunk, mint az IP kommunikáció magyar-
országi vezető szállítója sikeresen zárta első önálló 
gazdasági évét, és élenjár a konvergens megoldá-
sok területén. Portrfóliójának “zászlóshajója” a 
HiPath 8000 márkanevű, nagyvállalati környezetre 
kialakított IP softswitch, amely az Open Communi-
cations mottójával – a piacon egyedüliként – nyújt 
natív SIP IP kommunikációt. Sikerét mutatja, hogy 
a MOL már több mint egy éve használja. Felhaszná-
lónk az UPC Magyarország is.

Az	elmúlt	évben	számos	jelentős	rendszerinteg- 
rációs	feladatot	valósítottunk	meg.	Ezek	közül	
kiemelésre	kívánkoznak	az	alábbiak:

 tíz kórházba szállítottunk  teljes körű 
 infrastruktúrát az kórházak HEFOP-os 
 pályázataihoz Észak-Alföldön és Észak- 
 Magyarországon

 a Corvinus Egyetem új épületébe szállítottuk 
 a teljes gyengeáramú megoldást
 részt vettünk Magyarország  schengeni 

 csatlakozására történő felkészülésben 
 a Határőrségnek szállított szerverekkel és egy 
 speciális határőrizeti alkalmazás kifejlesztésével
 IP alapú kommunikációs rendszert szállítottunk 

 többek közt az Országos Nyugdíjbiztosítási Fő- 
 igazgatóság, az Országos Katasztrófavédelmi 
 Főigazgatóság és a Fővárosi Tűzoltóparancsnok- 
 ság részére.

www.siemens.hu/sis

A vállalatok

és intézmények

komplex info- 

kommunikációs 

megoldásokat 

igényelnek

Cégünk profilja:

 alközpontok 
 értékesítése, telepítése,  
 karbantartása
 adat- és IT eszközök 

 értékesítése
 komplex IT projektek 

 kulcsrakész végrehajtása, 
 ill. a vonatkozó karban- 
 tartások, felügyeleti 
 tevékenységek
 outsourcing, managed 

 szerviz tevékenységek

Tények, adatok

Alapítva: 2007
Tulajdonos: Siemens Beteiligungen Inland GmbH,  
 Siemens Aktiengesellschaft
Törzstőke: 100 millió Ft
Cégvezetés: Csordás Tamás 
 Orbán Barnabás
Árbevétel: 3,033 milliárd Ft (2007. jan.1-szept. 30.)
Létszám: 51 fő



Siemens Finance Zrt. – Siemens Leasing Kft.
(SFS Hungary)*

A Siemens Financial Services (SFS) a Siemens Finance Zrt. és a Siemens Leasing Kft. 
tevékenységének keretében biztosít pénzügyi szolgáltatásokat Magyarországon. 
A két társaság, az SFS globális hálózatának tagjaként, együttesen a pénzügyi szolgál-
tatások teljes körét felölelő termékpalettával biztosítja a piaci keresletnek megfelelő 
kínálatot.
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 A Siemens Finance Zrt. forint- és devizaala-
pú, változó és fix kamatozású, nyílt és zárt végű 
pénzügyi lízing, eszköz alapú kölcsön és hosszú 
lejáratú faktoring termékekkel van jelen a piacon. 
A Siemens Leasing Kft. tartósbérleti szolgáltatással 
teszi teljessé az eszközfinanszírozási piacon levő 
termékválasztékot.

 Az SFS Hungary egyik fő célja, a Siemens ága-
zatokkal való szoros együttműködés, az ágazatok 
értékesítési munkájának pénzügyi termékekkel 
történő támogatása. Ennek keretében számos köz-
beszerzési tenderen szerepelt, az ágazatok alvállal-
kozójaként illetve társajánlattevőként. 

 Az SFS Hungary az előző évivel nagyságrendi-
leg azonos kihelyezési volument ért el, a terveket 
meghaladó nyereségességgel (adózás előtti ered-
mény 342 millió forint). Az üzleti évben 6,6 mil-
liárd forint összegben kötött finanszírozási szerző-
dést, amiből 2 milliárd forintot tett ki a Siemens 
által gyártott eszközök finanszírozása. A teljes 
portfólió összege elérte a 12,1 milliárd forintot. 
A portfólióban lévő nagy és közepes ügyletekhez 
kapcsolódó ügyfélkör túlnyomórészt a kedvező 
kockázati kategóriába tartozó ügyfelek közül ke-
rült ki, aminek következtében a portfólió összeté- 
tele kockázati szempontból kedvezően alakult.

 A Siemens Finance Zrt. sikeresen szerepel 
a piacon a kis értékű eszközök finanszírozására 
kialakított programjával. Várhatóan ez a termék, 
az egyszerű, gyors hitelbírálat és ügymenet révén 
biztosítani tudja a célul kitűzött növekvő piaci ré-
szesedést. A Siemens Finance Zrt. az SAP kizáróla-
gos együttműködő partnereként sikeresen növelte 
szoftver finanszírozási portfolióját is.

www.siemensfinance.hu

Pénzügyi 

szolgáltatások 

széles választéka 

segíti a beruházások 

finanszírozását

Stratégiai tervek, 
a működés jövőbeni 
irányai:

 Az SFS Hungary 
 hosszú távú célja, 
 hogy a Siemens 
 Nemzeti Vállalat 
 ágazatai számára 
 magas színvonalú, 
 az értékesítést támogató 
 pénzügyi termékek tel- 
 jes körére kiterjedő szol- 
 gáltatásokat nyújtson. 
 A nemzetközi trendekkel 
 lépést tartva fejleszti 
 termékeit, ezzel segítve 
 elő a Siemens Nemzeti 
 Vállalat ágazatai és a 
 harmadik felű vendor 
 partnerei számára az 
 értékesítési volumen 
 növelését.
 Az SFS Hungary piaci 

 részesedését a Siemens 
 által gyártott eszközök  
 finanszírozása mellett  
 a kis értékű, magasabb 
 nyereséget biztosító 
 ügyletek számának 
 emelésével kívánja 
 növelni.

* A két vállalat 
 2008. március 31.-től 
 tulajdonosváltás 
 következtében De Lage  
 Landen Finance Zrt., ill.  
 De Lage Landen Leasing Kft. 
 néven működik.

Tények, adatok – Siemens Finance Zrt.

Alapítva: 1995
Tulajdonos: Siemens Finance & Leasing GmbH (66,7 %) 
 Siemens Leasing Kft. (33,3 %)
Törzstőke: 150 millió Ft
Igazgatóság: Brunner Katalin (elnök),
 Stift László (igazgatósági tag), 
 Pádár Zoltán (igazgatósági tag) 
Árbevétel: 5,3 milliárd Ft
Létszám: 20 fő
E-mail: sfl.hu@siemens.com 

Tények, adatok – Siemens Leasing Kft.

Alapítva: 1991
Tulajdonos: Siemens Finance & Leasing GmbH (100 %)
Törzstőke: 100 millió Ft
Ügyvezetők: Brunner Katalin, Pádár Zoltán, Stift László 
Árbevétel: 2,6 milliád Ft
E-mail: sfl.hu@siemens.com 
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BSH Háztartási Készülék
Kereskedelmi Kft.

A BSH Kft.-t 1994-ben alapította a Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH. 
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 Az anyacég 1967-ben a Siemens AG és a Robert 
Bosch GmbH 50-50%-os tulajdonarányú közös vál-
lalataként jött létre a Siemens és a Bosch márkájú 
háztartási készülékek gyártására és értékesítésére. 
A müncheni központú BSH mára Európa legna-
gyobb piaci szereplőjévé, míg fő márkái európai 
piacvezetőkké váltak.

 Az egész világot behálózó értékesítési és ügyfél-
szolgálati vállalatokkal együtt ma 43 országban ke-
reken 70 vállalatunk 38.000 alkalmazottja dolgozik 
a BSH csoport tagjaként. 

 A BSH egyik legfontosabb alapelve, hogy a ter-
mékek ki- és továbbfejlesztésével a fogyasztóknak 
valódi többletértéket nyújtson a teljesítményt, a ké-
nyelmet és a kezelhetőséget tekintve. Kiváló példa 
a sütőkocsi, amely különösen kényelmessé teszi a 
sütő használatát. Megjelenése óta kizárólag cégünk 
termékeire jellemző.

 A magyar piacon kezdettől fogva a háztartási 
készülékek legszélesebb választékával vagyunk je-
len. Portfoliónk a kiskészülékektől – pl. porszívók, 
kávéfőzők, vasalók – a nagykészülékeken – mosó-
gép, hűtő-fagyasztó, tűzhely, mosogatógép – át 
a beépíthető konyhai készülékekig mindenféle 
termékcsoportot felölel. A beépíthető készülékek 

piacán vezető szerepet töltünk be Európában. Külö-
nösen széles kínálattal rendelkezünk a kiskészülé-
kek területén, ahol a nemzetközi akvizíciót köve-
tően a Bosch és a Siemens márkák mellett 2001 óta 
az Ufesa márka termékeit is forgalmazzuk. 

 A Siemens hagyományosan élen jár új ter- 
mékek, innovatív megoldások kifejlesztésében. 
Így van ez a háztartási készülékek esetében is. 
Stratégiájának meghatározó eleme, hogy jövőbe 
mutató, innovatív termékeivel az iparág fejlődésé-
nek egyik fő motorja maradjon. Különleges atmosz-
férája olyan új világgal ismerteti meg a fogyasz-
tót, ahol az egyedi formavilág az esztétikum és 
funkcionalitás szolgálatában párosul a legújabb 
innovációkkal.

 Mindezek szem előtt tartásával születtek meg a 
Siemens csúcstechnikáját megtestesítő egyedi ház-
tartási készülékek: a liftMatic sütő beépített lifttel, 
a speciális foltkezelő programmal rendelkező mo-
sógép, a DVD lejátszóval egybeépített Multimédia 
páraelszívó, az ún. varioSpeed programmal ren-
delkező mosogatógép, mely egy gombnyomással 
felére csökkenti a mosogatási időt. 

 A hűtőknél a Vita Fresh funkciót emelnénk ki, mely 
háromszor hosszabban frissen tartja az élelmiszert, 

www.siemens-haztartasi-gepek.hu

www.bosch-haztartasi-gepek.hu

Szárítógép

LCD kijelzővel 

Kompakt

beépíthető

készülékek 
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valamint a luxus két oldala a kétajtós „Side by Side“ 
hűtő sokoldalú szolgáltatásaival. 

 A kiskészülékeket tekintve a legújabb porszívó- 
sorozatunk a speciális kompresszortechnológia ré-
vén alacsonyabb teljesítményfelvétellel is maximá-
lis szívási hatékonyságot ér el.

 A Siemens indukciós főzőlapok a főzés új élmé-
nyét kínálják: nem a főzőlapot, hanem közvetlenül 
a ráhelyezett edényt melegítik, ezzel biztosítva a 
legtökéletesebb biztonságot és gyorsaságot a kony-
hában. 

 És mindez csak néhány példa a Siemens magával 
ragadó világából.

Side by Side 

hűtőkészülék

Automata

porszívó készülék

Tények, adatok

Alapítva: 1994
Tulajdonos: Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Törzstőke: 133 millió Ft
Cégvezetés: Bernd Hoffmann, Jens-Dieter Altmann
Árbevétel: 6,2 milliárd Ft (2007)
Létszám: 59 fő (2007.12.31)



Fujitsu Siemens Computers Kft. 

Európa vezető IT szállítója, a Fujitsu Siemens Computers fejlett technológiát 
és egyedülálló portfóliót kínál. A Fujitsu Limited és a Siemens AG vegyes- 
vállalataként, 1999. október 1-jén létrejött vállalat sikerrel hasznosítja 
alapítói globális erősségeit és innovációit.
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 Küldetésünk, hogy innovatív, kiváló minőségű, 
valós szükségletekre optimalizált informatikai ter-
mékekkel, infrastruktúrákkal és szolgáltatásokkal 
segítsük elő ügyfeleink sikerét és gazdagítsuk min-
dennapi életüket. Komplett megoldásokat nyújtó 
infrastruktúra-szállító lévén olyan IT koncepciókat 
dolgozunk ki részükre, amelyek javítják szerveze-
tük rugalmasságát és versenyképességét. Teljes IT 
megoldások tömeges piacra dobása helyett az egyes 
termékkategóriák legjobb építőelemeiből, termé-
keiből, megoldásaiból és szolgáltatásaiból állítjuk 
össze a számukra optimális IT infrastruktúrát. 
Ügyfeleink produktivitásának és sikerének kulcsa 
termékeink és szolgáltatásaink minőségében, meg-
bízhatóságában és tartósságában rejlik.

 A Fujitsu Siemens Computers rendelkezik a vi-
lág egyik legkiterjedtebb IT portfóliójával, amely-
nek előnyeit a nagy-, közép- és kisvállalatok egyfor-
mán élvezhetik. Kínálatunk terjedelme és mélysége 
lehetővé teszi, hogy pontosan a szükségleteikhez 
illő megoldásokat nyújtsuk számukra, a kompro-
misszumok kényszere nélkül. A teljes spektrumot 
lefedjük – a nagy teljesítményű szerverektől és a 
vállalati szervezet egészét kiszolgáló, nagyvállalati 
kategóriájú tároló-megoldásoktól kezdve a PC-ken, 
notesz- és táblagépeken, munkaállomásokon át, 
egészen az otthoni digitális technológiáig. 

 Szolgáltatás-portfóliónk további erősítése ér-
dekében új divíziót hoztunk létre Fujitsu Siemens 
Computers IT Product Services néven, mely a nem-
zetközi piacon nyújt szolgáltatásokat az ágazatve-
zető platformmegoldásokhoz. 

 Hazai ügyfélkapcsolataink több évtizedre nyúl-
nak vissza elődszervezeteink révén.  Ügyfeleink, 
rendszereink és megoldásaink felhasználói között 
olyan hazai nagyvállalatok és intézmények szere-
pelnek, mint az AEGON Biztosító, a BKV, a Robert 
Bosch, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, 
a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Állam-
kincstár vagy a Cetelem Bank. Természetesen igen 
fontos és értékes ügyfelünknek tartjuk a hazai 
Siemens-csoport vállalatait is.  

 A kis-és középvállalkozások igényeire szabott 
termék- és megoldáspalettánk is rendkívül széles-
körű. Speciális ágazati ismeretekkel és gyakorlati 
szakértelemmel rendelkező 35 000 nemzetközi – 
közöttük helyi – partnerünk maradéktalanul képes 
biztosítani a KKV-k speciális szükségleteire szabott 
megoldásokat, szolgáltatásokat és támogatási 
konstrukciókat.

 Az otthoni felhasználóknak és kisméretű iro-
dáknak is élvonalbeli szállítói vagyunk Európában.  

www.fujitsu-siemens.hu 

A Fujitsu Siemens 

Computers két legfon-

tosabb stratégiai pillére 

a mobil- és a dinamikus 

adatközponti megoldások
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 A multimédiás számítógépektől a noteszgépe-
kig terjedő innovatív kínálatunk minden elemét az 
egyéni felhasználók igényei szerint terveztük meg. 
Kiváló minőségű és ár-érték arányú termékeink 
milliók számára teszik könnyebbé és kényelme-
sebbé az életet. Termékeinket a kiskereskedelmi 
láncok (Media Markt, Metro, Cora, ElektroWorld, 
Auchan, Tesco, Office Depot) áruházaiban vásárol-
hatják meg. 

 A megbízható, biztonságos és folyamatosan ren-
delkezésre álló IT infrastruktúrára, könnyen ke-
zelhető hozzáférési eszközökre és innovatív mobil 
megoldásokra épülő stratégiánknak is köszönhető, 
hogy az utóbbi években lendületesen növekedett 
cégünk forgalma és vele piaci részesedésünk is.

Környezetbarát termékek 

az energiahatékonyság 

jegyében: Scaleo L green 

PC, Primergy TX120

Tények, adatok

Alapítva: 1999
Tulajdonos: Fujitsu Siemens Computers Holding
Cégvezetés: Poros Gábor
Létszám: 40 fő
E-mail: info-hun@fujitsu-siemens.com 
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