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Tizenharmadik havi bér A VIDEOTON TÁMOGATNÁ A MŰSZAKI OKTATAST A SZEGEDI EGYETEMEN 

BUDAPEST (MTI) 

Az idén először fizetnek 13. 
havi bért a postásoknak, amit 
a több mint 37 ezer postás no-
vember 21-én kap meg. Ezzel 
átlagosan 15 - egyes munka-
körökben 18-20 - százalékos 
reálkereset-növekedés való-
sult meg a postánál. Az év ele-
jén a társaság vezetése és az 
érdekképviseletek megálla-
podtak a 13. havi alapbér kifi-
zetéséről. Ennek feltétele a 
Magyar Posta Rt. üzleti tervé-
nek első kilenc havi időará-
nyos teljesítése volt. A posta 

bevételei elmaradtak az üzleti 
tervben előirányzottól, ezért a 
társaság vezetése augusztus-
ban takarékossági intézkedé-
seket vezetett be annak érde-
kében, hogy novemberben ki-
fizethető legyen a 13. havi bér. 

A posta jövőre a lehetősé-
geihez képest folytatja a bér-
felzárkóztatási programot - áll 
az intézmény közleményé-
ben. A jövő évi keresetfejlesz-
tés mértékéről a 2004-es üzleti 
terv ismeretében tárgyalnak 
majd a posta vezetői a szak-
szervezetekkel. 
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KÉRDÉSE 

VOLT: 

ÖN SZÁMÍT A KARÁCSONYI AKCIÓKRA, HA 
SZÓRAKOZTATÓELEKTRONIKAI TERMÉKET 
VÁSÁROL? 
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T KÖVETKEZŐ KÉRDÉSÜNK. MELYRE VÁRJUK VÁLASZAIKAT: 

ÖN FIGYELEMMEL KÍSÉRI A MOBILTELEFONOK TECHNIKAI 
FEJLŐDÉSÉT? 
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Adó-vevő telefon 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Nokia bemutatta a világ első push-to-talk (adó-vevő) ké-
szülékét, a sportos ihletésű Nokia 5140 telefont. A készülék a 
felhasználókat egy gombnyomásra azonnal összekapcsolja, 
emellett olyan egyedülálló szolgáltatások sorát kínálja az aktív 
életstílust kedvelők számára, mint a digitális iránytű, a fit-
neszedző-alkalmazás és a beépített VGA fényképezőgép. A 
GSM /GPRS/ EDGE-képes Nokia 5140 telefon GSM 
900/1800/1900 MHz változata elsősorban az európai és az ázsiai 
piacon, míg GSM 850/1900/1800 MHz kivitelben főként az 
amerikai kontinensen lesz kapható. 

Az adó-vevő funkciót a Nokia GSM készülékek között elsőként 
biztosító Nokia 5140 telefon megjelenése a push-to-talk szol-
gáltatás elterjedésének első lépését jelzi. A Nokia 2004 folyamán 
legalább fél tucat adó-vevő funkcióval ellátott telefont szeretne 
bemutatni, ezt követően pedig a funkció a Nokia szinte minden 
GSM-termékében megtalálható lesz. 

CSAK EGY SMS. ÉS ABBAN MINDÖSSZE EGY 1VA6Y EGY N BETÖ. 

A kérdésekre o választ a I/>ly yL*éllk<̂ -'f 7.1 segítségével adjuk meg! 

Elveszett a versenyképesség 
Hosszú távú megállapodást írt 

alá a múlt héten a Szegedi 
Tudományegyetem (SZTE) és a 
székesfehérvári központú Vi-
deoton Holding Rt. Az egyez-
mény egy egyetemi tudomá-

nyos szabadalom megvásárlá-
sáról szólt. Ezen túl újabb fej-
lesztési lehetőségekről és a 
Videoton által nyújtott támo-
gatásról is tárgyaltak. Sinkó 

Ottó vezérigazgatót természe-
tesen nem csupán ezekről 

kérdeztük. 

- Milyen évet zár 2003-ban a 
Videoton? 

- A tervezettnek megfelelőt, 
azt ugyanis tudni kell, óriási 
átformálódás zajlik nálunk, s 
ennek egyik fontos része, hogy 
teljesen eltűnt a bérmunka, 
hangsúlyossá vált a nagyobb 
hozzáadott érték. Ez óhatat-
lanul jelentős létszámcsökke-
néssel, s arányaiban ennél 
sokkal mérsékeltebb, de ter-
vezett 5-10 százalék közötti 
árbevétel-csökkenéssel jár 
együtt, stabil eredmény mel-
lett. A jövő és persze már a 
jelen is a több mérnöki mun-
ka, saját technológia, több sa-
ját anyagbeszerzés. A bér-
munkáról annyit, hogy a költ-
ségszint nálunk is nagyon fon-
tos, kábelszerelésben például 
nem vagyunk versenyképe-
sek, de igaz ez az országra is. 
1999-től kezdve folyamatosan 
veszít versenyképességéből a 
magyar gazdaság. Akkor még 
meggondolták az áttelepülők, 
hogy újabb élőmunka-inten-
zív feladatokat hozzanak-e 
Magyarországra, ma már saj-
nos fel sem merül bennük, sőt 
a meglévőket is elviszik. 

- Ez mennyire érintette a 
Videotont? 

- Nem csupán minket, ez az 
egész hazai ipart érzékenyen 
érintette. Világszinten csök-
kent a konjunktúra, ráadásul a 
minimálbér emelése, annak 

Sinkó Ottó: A hosszú távú stabilitás nem tartható fenn olyan 
EU-ban, amelyben a frissen csatlakozott országoknak nincs 
jelentős ipari termelésük. FOTÓ: KARNOK CSABA 

ütemezése olyan volt, hogy 
azzal nem értek egyet. A forint 
erősítése is jelentősen csök-
kentette versenyképességün-
ket, s ennek elhibázottságát 
azóta már igazolta a gazdaság. 
Ez utóbbitól, illetve a rávetített 
tendenciától sok befektető 
megijedt, s már eleve tovább-
ment. Szerencsére a Videoton 
elég nagy volt ahhoz, hogy 
mindezt túlélje. Már 1993 óta 
törekszünk a nagyobb hozzá-
adott értékre, de tíz év kellett 
ahhoz, hogy eltűnjön a bér-
munka és helyét komplexebb 
tevékenység vegye át. 

- A Videoton nemzetközi 
holding, különösen Bulgá-
riában erős a hídfőállása. Az 
EU-val még nemzetközibbé 
válhatnak? 

- Bulgáriában régóta ott va-
gyunk, s tovább bővítjük ka-
pacitásainkat, a következő cél 
pedig Ukrajna. A költségszint 
miatt van perspektíva kejeti 
szomszédunkban. Az elektro-
nika és több más iparág költ-
ségnyomás alatt van, elég csak 
Kína egyre erősebb jelenlétére 
utalni. A Videotonnak fontos, 
hogy versenyképes legyen, az-
az a magyar mellett alacso-

nyabb költségszintű alterna-
tívával is rendelkezzen. Nem 
arról van szó, hogy a meglévő 
munkát elvisszük Magyaror-
szágról, hanem az új meg-
rendelésekért versenyezve 
rendelkeznünk kell alacso-
nyabb költségszintű variá-
cióval is. Úgy véljük, a hosszú 
távú stabilitás nem tartható 
fenn olyan EU-ban, amelyben 
a frissen csatlakozott orszá-
goknak nincs jelentős ipari 
termelésük. 

- Önök tudományos szaba-
dalom hasznosításáról írtak 
alá megállapodást az egye-
temmel. Mit jelent ez a gya-
korlatban, az oktatásban? 

- Azzal kezdem, hogy kap-
csolatunk az egyetemmel már 
nagyon régi, s ezúttal egy spe-
ciális mérési elv - mondhat-
juk, a világon egyedülálló -
gyakorlati alkalmazását sike-
rült megoldani az egyetemen 
folyó kutatásoknak köszönhe-
tően. Nagyon kis koncentrá-
ciójú vízgőz folyamatos (on-li-
ne) méréséről van szó, kü-
lönböző gázelegyekben. 
Ugyanez az elv alkalmas mást 
is mérni, nem csupán vízgőzt. 
Az iparban ennek óriási a je-
lentősége. A gyakorlati alkal-
mazást az egyetem fejlesztette 
ki, a Videoton segített abban, 
hogy ebből termék lehessen. 

- Van más apropója is lá-
togatásának? 

- Igen, s az is örvendetes. A 
Videoton üdvözli azt, hogy a 
szegedi egyetem nagyobb 
hangsúlyt kíván adni a mű-
szaki oktatásnak. Ezt mi tá-
mogatjuk, anyagiakkal és esz-
közökkel is. Az egyetem a se-
gítségünkkel iparközeli mó-
don oktathat, világszínvonalú, 
de nálunk felszabadult esz-
közöket tudunk adni, techno-
lógiákkal segíthetjük a kép-
zést. Tudjuk, hogy az alkal-
mazott fizikusoknak egyre na-
gyobb szerepük jut a napi gya-
korlatban, egyre nagyobb 
irántuk az igény az iparban. 

KOVÁCS ANDRÁS 

P^ICEWATERHOUSL(CÜPERS 
A P r i c e v v a t e r h o u s e C o o p e r s 

EU-CSATLAKOZÁSI ROADSHOWII. 
második állomása: 

S z e g e d , 2 0 0 3 . n o v e m b e r 2 5 . 
Novotel Hotel Szeged, kezdési időpont: 9 óra 

Együttműködő partnerünk a Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 

A délelőtti, kis- és középvállalkozásoknak szóló előadások témái: 
• Az áfatörvény 2004. január l-jétől hatályos legfontosabb vál-

tozásai; 
• Vámot érintő, főbb változások a csatlakozás után; 
• Fél évvel a csatlakozás előtt (változások a társasági adózás-

ban); 
• Munkajogi és egyéb HR témák (szja, tb) változásai 2004-től a 

csatlakozást követően; 
• Változások a kereskedelmi jogban, fogyasztóvédelmi fejlődé-

sek, a környezetvédelem új jogi szempontjai; 
• A csatlakozás után megnyíló pályázati források a vállalkozók 

számára az NFT tükrében. 

Amennyiben Ön is úgy érzi, hogy a csatlakozásig hátra lévő 
fél év szorongatóan rövid a felkészülésre, 

jöjjön el rendezvényünkre! 

A konferencián való részvétel ingyenes, de a korlátozott 
számú hely miatt előzetes jelentkezés szükséges 

a (06/1) 461-9550-es telefonszámon, vagy e-mailben 
a gyorgy.barna@hu.pwcl.com címen. R 

PricewaterhouseCoopers, az EU-szakértő 

Citibank személyi kölcsön: válasz igényeire 
Egy családon belül akár mindkét szülő is élhet ez-

zel a lehetőséggel, más-más eszköz megvásárlásakor. 
Ha valaki minden évben új sulinetes számítástechni-
kai eszközt vásárol, minden évben igénybe veheti a 
maximum 60 000 forintos adókedvezményt. Ezáltal 
a megvásárolt számítógépeket évente, folyamatosan 
lehet korszerűsíteni. Az újabb vásárlásokhoz pedig is-
mét lehet Citibank személyi kölcsönt felvenni, mert 
a kölcsön futamideje alatt a kölcsön összege bármi-
kor megemelhető. 

A sulinetes számítógépek vásárlását a Citibank egy 
rendkívül kedvező kamatú személyi kölcsönnel segí-
ti, mellyel akár 3666 forintos havi részletért könnyen 
megvásárolhatók az új és korszerű számítástechnikai 
eszközök. A hitelösszeg 100 000 és 500 000 Ft között 
lehet, a futamidő 12 és 36 hónap között változhat, a 
kölcsön kamata pedig csupán évi 19%***. További 
előny, hogy a sulinetes személyikölcsön-igényléseket 
gyorsított ügyintézéssel bíráljuk el. 

Igényeljen m o s t Citibank személyi kölcsönt! 
A pontos feltételek megismeréséért kéljük ke-

ressen fel bennünket a Nagy Jenő u. 1. szám alat-
ti (Fekete sas u. és a N a g y Jenő u. találkozásá-
nál) szegedi Cit ibank-f iókunkban, vagy hívjon 
a 06-62-554-770-es t e l e fonszámon. 

cítíbank 
A Citibank személyi kölcsönök felhasználási célhoz nem kötött fo-

gyasztási kölcsönök. A különböző Citibank személyi kölcsönöknek 
eltérő feltételei lehetnék. Ez a hirdetés kizárólag a figyelemfelkeltést szol-
gálja, nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy tájékoztatónak. A 
Citibank a kölesönt a hitelbírálati feltételei alapján, a szerződéskötést köve-
tően nyújtja. A szerződéskötés és az adott kölcsön konkrét feltételei a 
teljes hiteibírálat eredményétől tiiggenek. 

A Citibank R t . fenntartja a kondíciók megváltoztatásának jogát 
* T H M : 24,30%-37,12%. 
**Az adókedvezmény igénybevételének pontos feltételeit a szemé-

lyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CVI1. törvény 3 6 / A § (3) bekez-
dése, valamint az abban hivatkozott pályázat határozza meg, amelyek meg-
változása esetén ezek a feltételek módosulhatnak. 

*** T H M ; 25,2954-33,21%% 

Kőszéné Lantos Gabriellával, a Citibank Rt. sze-
gedi fiókjának igazgatójával a Citibank s z e m é -
lyi kölcsönökröt beszélgettünk annak kapcsán, 
hogy a Sulinet Expressz p r o g r a m h o z kapcso-
lódva k e d v e z m é n y e s konstrukc ióva l várja a 
bank ügyfeleit . Ugyanakkor a többi Citibank 
személyi kölcsön október 20-tól d e c e m b e r 5 -
ig 0%-os kezelési költséggel vehető igénybe. 

— Milyen célra lehet használni a Citibank szemé-
lyi kölcsönöket? 

K ó s z ó n é Lantos Gabriella fiókigazgató: Azok-
nak sem kell lemondaniuk arról, hogy felújítsák a la-
kásukat, vagy kicseréljék a bútorokat, illetve egy-egy 
háztartási gépet, vagy szabadságuk alatt elutazzanak egy 
rég áhított szép vidékre, akiknek nincs azonnal moz-
gatható készpénzük a családban, hiszen személyi köl-
csönnel is megvalósíthatják terveiket. A Citibank sze-
mélyi kölcsönök kezes és fedezet nélkül igényelhetők 
és teljesen szabadon felhasználhatók. 

— Kik igényelhetik a Citibank személyi kölcsönö-
ket? 

K ó s z ó n é Lantos Gabriella: Citibank személyi 
kölcsönöket minden olyan magyar állampolgár igényel-
het, aki betöltötte 21. életévét, három hónapnál hosz-
szabb ideje állami vagy magáncég alkalmazásában van, 
vagy magánvállalkozó, rendelkezik saját névre szóló ve-
zetékes vagy mobiltelefonnal és havi nettó jövedelme 
eléri az 50 000 forintot. 

— Milyen feltételekkel igényelhetők a Citibank sze-
mélyi kölcsönök? 

Kószóné Lantos Gabriella: Az igénylés egyszerű: 
tárcsázni kell az 570-020-as telefonszámunkat, vagy be 
kell jönni a Citibank-fiókba, ahol munkatársaink pár 
perc alatt elvégzik az előzetes hitelbírálatot. Ha az 
előzetes hitelbírálat pozitív eredményű volt, és az 
igénylő a benyújtott dokumentumokkal megerősíti az 
adatokat, nagy valószínűséggel akár 7 munkanapon be-
lül a számláján lehet a pénz. A kölcsönök futamideje 
1 és 5 év között változhat, összegük pedig a jövedelem-

től és az igényektől függően 75 000 és 3 000 000 Ft 
között lehet. Az éves kamatlábak a jelenlegi promó-
ciós időszakban a futamidő és a hitelösszeg függvényé-
ben 19% és 31,99%* között mozognak. 

— Emiitette a kedvezményes Sulinet-programhoz 
kapcsolódó konstrukciót, bemutatná pár szóban? 

K ó s z ó n é Lantos Gabriella: A Citibank Sulinet 
személyi kölcsönnel Magyarországon eddig páratlan 
kedvezményekkel vásárolhatnak új számítástechnikai 
eszközöket általános iskolai és egyetemi, illetve főisko-
lai diákok szülei, valamint felnőttképzésben részt vevő 
tanárok és pedagógusok. Az Oktatási Minisztérium 
Sulinet Expressz programja keretében akár évi 60 000 
Ft adókedvezményt is igénybe vehetnek azok, akik 
Sulinet Expressz matricás számitógépet vagy számító-
gépes eszközt vásárolnak**. 

mailto:gyorgy.barna@hu.pwcl.com

