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A SIEMENS PSE LEGNAGYOBB PROBLÉMÁJA SZEGEDEN A MUNKAERŐHIÁNY 

Magasan van a mérce 
A világ számos országában hasznosítják 
a Siemens PSE Program- és Rendszer-

fejlesztő Kft. szegedi mérnökeinek mun-
káját. Fejlesztéseik Magyarországon is 

egyre több helyen jelennek meg: két éve 
például milliók kerültek kapcsolatba az 
automatizált távszavazási rendszerrel. 

Az Easy-Voting kiértékelő szoftvert a va-
lóságshow-k és más, a nézők pillanatnyi 
véleményét tükröző műsorok készítésé-
nél használják, ami a beérkezett sza-
vazatok rögzítésére, kiértékelésére és a 
képernyőn keresztül a nézők azonnali 
tájékoztatására szolgál. Ezenkívül köz-
reműködtek a mobiltelefonnal megvált-
ható elektronikus parkolójegy szoftve-
rének kifejlesztésében. A mobilparkolás 
rövid idő leforgása alatt a legnépszerűbb 
mobil-kereskedelmi szolgáltafás lett 
Ausztriában, ahol elsőként vezették be, s 
a közelmúltban Szegeden is alkalmazni 
kezdték. De említhetjük a közterü-
let-fenntartók PDA-készülékét is, amely-
lyel használóik a parkolási díj megfi-
zetéséről győződhetnek meg. 

A Siemens PSE Magyarországon egyet-
len vidéki telephelyén, Szegeden jelenleg 
ötvenöten dolgoznak. A több mint negy-
ven évvel ezelőtt alapított Siemens PSE az 
Európa hét országában foglalkoztatott öt-
ezer szakemberével évente mintegy 450 
millió eurós forgalmat bonyolít le. Ma-
gyarországon tizennégy éve van jelen, az 
itteni üzleti forgalom az elmúlt hat évben 
megháromszorozódott és meghaladja az 
ötmilliárd forintot. A vállalat teljesítmé-
nye jelentős, hiszen a magyar szoftver-
export értékének egynegyedét teszi ki. 

A leányvállalat mérföldkőnek tekinti a 
2000 októberében megnyitott szegedi fej-
lesztőközpontot, amely sikeresen vesz 
részt a nemzetközi programokban. Mun-
katársaik elsősorban szoftverfejlesztők, 
programozó matematikusok, közgazdász 
programozó matematikusok, fizikusok, 
vagyis az informatika terén megalapozott 
tudással rendelkeznek. A dolgozók többsé-
ge angolul és németül beszél, de egy ide-
gen nyelv tudása a felvételnél már elvárás. 

- Az elmúlt években ezt az ágazatot is 
elérte a recesszió, de úgy tűnik, ma már 
egyre nagyobb lehetőségek nyílnak szá-
munkra világszerte. Az utóbbi esztendők-
ben a legintenzívebb időszakunkat éljük, 
ezért folyamatosan várjuk a jelentkező-

A parkolójegyet mobiltelefonnal megváltható rendszer szoftverének kifejlesztésében is 
részt vettek a szegedi mérnökök FOTÓ: SCHMIDT ANDREA 

ket. Ez is hatalmas kihívás, mert a régió-
ban nehéz olyan munkatársakat találni, 
akik magasan kvalifikáltak, szakmai isme-
retekben és nyelvtudásban is megfelelnek 
az itteni követelményeknek. Ez a további 
gyors növekedés egyetlen gyakorlati aka-
dálya - mondja Simon József, a Siemens 
PSE szegedi telephelyének vezetője. 

Általában az is problémát okoz, hogy az 
oktatás nem teljesen illeszkedik még az 
ipari követelményekhez, így számos 
olyan jelentkezővel találkoznak, akiknek 
a technológiai ismeretei hiányosak. 

- Az általánosan oktatott tárgyak kö-
rében nincs semmi probléma, de a gya-
korlatiasságban hiányosságok mutatkoz-
nak. Itt nem a többéves jártasságra gon-

dolok, nem azt várjuk el, hogy már ipari 
projektekben bizonyítsák tudásukat, ha-
nem azt szeretnénk, hogy ne nálunk ta-
lálkozzanak először a technológiákkal -
fejti ki elvárásait Simon József. 

A Siemens PSH-vel szoros kapcsolatban 
van a Szegedi Tudományegyetem, a tan-
anyag összeállításánál maximálisan figye-
lembe veszik a cég javaslatait, vagyis az in-
tézmény minden lehetőséget ldhasznál 
arra, hogy az ipari technológiákat beépít-
se az oktatásba. A szakterületen tanuló 
egyetemistáknak adott a lehetőség, hogy 
kiemelt fizetéssel elhelyezkedjenek, ehhez 
azonban a gyakorlati ismeretek megszer-
zésére is figyelmet kell fordítaniuk. 

CS.G.L 

A BUDAPEST LÍZING Rt . a Budapest Bank Rt . le-
ányvállalataként 1992-ben alakult. A lízing, mint finanszí-
rozási ionná a fejlett piacgazdaságokban - és így egyre in-
kább hazánkban is - széles körben cltcijedt megoldás a 
tennolőbeimdezésck, gépek, gépjánnűvek tőkckímélö be-
szerzésére. A BUDAPEST LÍZING Rt.- t szolgáltatásai,di-
namikus növekedése, értékesítési hálózata az ország egyik 
legjelentősebb finanszúozási szereplőjévé tette. A kiváki ered-
ményeket, a sikert mindig lényegesen keményebb munká-
val lehet megőrizni, mint megszerezni. Az évek óta töret-
len minőségű szolgáltatásaink vevőink biztonságérzetét 
erősíti, ami számunkra sokkal ferntosabb, mint a tiszavirág-
életű kiugró teljesítmény. 

BUDAPEST LÍZING FINANSZÍROZÁSOK 
„Sikerre visszük vállalkozását" 

l lá t i Balázs 
elnök-vezérigazgató 

„A kiváló eredményeket, 
a sikert mindig lényegesen 
keményebh munkával lehet 
megőrizni, mint 
megszerezni. 
Nekiink sikerült!" 

— Határozott célunk - a finanszírozási piac lehetőségeinek 
ezen bővülésére, erős tulajdonosi hátterünkre, jelentős 
szakmai tapasztalattal és sikerekkel bíró munkatársaink ten-
ni akarására alapozva - termékeink és üzleti kultúránk to-
vábbfejlesztése oly módon, hogy azok mindig igazodjanak 
ügyfeleink megújuló igényeihez és a pénzvilág legújabb 
trendjeihez.Törekvésünk, hogy társaságunk a jövőben is a 
hazai finanszírozási paletta kiemelkedő színfoltja legyen, és 
minden vállalati szegmens számára kedvező finanszírozási 
megoldásokat és lehetőségeket nyújthasson. 

- A 2005. évben a BUDAPEST LÍZING fókuszában a 
vidéki vállalkozások állnak. Ezért döntöttünk úgy, hogy 
megfelelő szakemberek segítségével bővítjük vidéki j e -
lenlétünket, és Szegeden, a BUDAPEST BANK épületé-
ben is felállítottuk kirendeltségünket. Teljes körű szolgál-
tatással és informatikai háttérrel így vidéki irodáink száma 
ötre bővült: Győr, Miskolc, Pécs, Zalaegerszeg és Szeged. 
A BUDAPEST BANK R T , mint anyavállalat is ezt az alap-
elvet követi, az országos hálózat 15 ú j fiók és 22 hitelpont 
nyitását tervezi 2005 során. 

— Arányaiban mit jelent ez a piaevezető szerep? 
- A legfőbb finanszírozási igény túlnyomó része a fuva-

rozási üzletágból ered. A Magyarországon értékesített 3,5 
és 40 t össztömegú tehergépjárműveket alapul véve min-
den ötödik járművet a BUDAPEST LÍZING finanszíroz. 

- Egyébiránt a termelőeszközök minden válfajában ott-
hon érezhetjük magunkat, pl.: 

• Haszongépjárművek 
• Autóbuszok 
• Kommunális gépek 
• Iroda- és számítástechnikai berendezések 
• Nyomdaipari gépek 
• Orvosi műszerek, berendezések 
• Fém- és faipari gépek 
• Építő- és földmunkagépek 
• Anyagmozgató berendezések, targoncák 
• Ipari termelőbeiendezésck, gépsorok; egyéb j ó másod-

lagos piaccal bíró eszközcsoportok. 
Haszongépjárművek terén a lízingfinanszírozás aránya az 

elmúlt öt-hat évben 80%-ra nőtt, ami már meg is haladja a 
személygépkocsik lizingen keresztüli beszerzésnek arányát. 
Fokozatosan nő ez az arány az egyéb,jó mástxilagos piaccal 
rendelkező eszközök, mint például a földmunkagépek, tar-
goncák, nagy teljesítményű irodagépek terén is. 

— Ennyi pozitívum után mi a fejlődés útja, hol érzik a 
javítás lehetőségét? 

G o l d e a P é t e r 
területi vezető 
(délkelet-magyarországi 
régió) 

„Partnereink ma már 
igénylik a személyes 
jelenlétet ott, ahol 
a tevékenységüket végzik. 

A BUDAPEST LÍZING R t . 2004-ben 30 milliárd fo-
rint feletti finanszírozást volument ért el. Ez a hatalmas tel-
jesítmény sarkallta a vezetőséget, hogy elemezze vevőkö-
rünket. Az eredmény: a vidéki kis- és középvállalkozások 
beruházási igényeinek finanszírozási területén a BU1 )APEST 
LÍZING Rt . évek óta a legelső. Partnereink ma már igény-
lik - tegyük hozzá, teljes joggal - a személyes jelenlétet ott, 
ahol a tevékenységüket végzik — szögezi le határozottan 
Goldea Péter, a délkelet-magyarországi régió területi 
vezetője, aki egyébként gazdasági mérnök és a kereskede-
lem más területeiről került kapcsolatba a BUDAPEST 
L Í Z I N G Rt.-vel. 

„Kívülről" megismerve a lízinges csapat korrektségét, 
dinamizmusát és eredményeit, nem mondhattam nemet 
ennek a felkérésnek - mondja Goldea Péter. 

- Milyen finanszírozási formákat Irináinak? 
- A BUDAPEST LÍZING Rt.által nyújtott szolgálta-

tások célja, hogy ügyfeleink könnyen elérhető, rugalmas és 
kedvező finanszírozást kapjanak, mellyel versenyképessé-
güket erősítve hatékonyabban tudják üzleti céljaikat elér-
ni. A BUDAPEST LÍZING Rt . nyitott az összetett, az 
átlagostól eltérő finanszírozási megoldások megvalósításá-
ra, ebben a társaság több mint 10 éves tapasztalata nagy se-
gítség. 

Finanszírozási termékeink teljes körűen lefedik a gaz-
dasági terület igényeit, CHF, E U R és Ft alapokon választ-
hatók. A mérlegen belül kimutatható konstrukcióink a si-
keresebbek, itt az eszközöket a lízingbevevő aktiválja. A 
mérlegen kívüli te rmékünk (operatív lízing) teljes egé-
szében költségként viselkedik. Egyre inkább elismert lesz 
a változtatható futamidejű konstrukció, ami mindenko-
ri - árfolyamváltozásoktól mentes - rögzített díjazást j e -
lent. 

Ügyfeleink közel 50%-a visszatérő ügyfel, mely azt mu-
tatja, hogy eddigi szolgáltatásainkkal elégedettek. 

A BUDAPEST LÍZING Rt . elképzeléseinek megva-
lósításához jogilag korrekt, gazdaságilag racionális, etikai-
lag kifogástalan üzleti filozófiát rendel. A társaság j ó hírne-
ve megköveteli, hogy a gazdasági racionalitáson túl ügyel-
jen minden megkötött ügyletnél a jogi és etikai tisztaság 
megőrzésére. 

Stratégiai célunk ügyfeleink magas színvonalú kiszolgá-
lása, stabil, biztonságos növekedés mellett az eszközlízing 
piacon elért vezető piaci pozíciónk erősítése. A társaság to-
vábbra is elsősorban a kis- és középvállalkozások finanszí-
rozását célozza, ugyanakkor az elmúlt években nagy tapasz-
talatot szereztünk a nagyvállalatok átlagostól eltérő finan-
szírozási igényeinek kiszolgálásában is. 

A társaság ügyfeleinek magas színvonalú kiszolgálása 
érdekében a BUDAPEST LÍZING vezetői és munkatár-
sai igyekeznek szoros kapcsolatot kialakítani a piac vezető 
gépkereskedóivel. E törekvés sikerét jelzi a több mint 120 
szerződött haszongépjármű-, gép- vagy számítástechnikai 
kereskedő partnerünk. 

A BUDAPEST LÍZING, Rt . elsősorban 5 - 1 0 0 millió 
forint értékű likvid,jól értékesíthető eszközöket finanszí-
roz. A minimum finanszírozott eszközérték nettó 1 millió 
forint. 

B u d a p e s t L iz ing R t . 6720 Szeged , Klauzá l t é r 4. 
Tel . : (62) 451 -522 /167 me l l ék , 
fax : (62) 487-995 
G o l d e a P é t e r (30) 466-2629. (x) 

Olcsó keleti munkások 
Németországban 

BERUN (MII) 
A német kormány intézkedéseket fontolgat az olcsó kelet-európai 

munkaerő tömeges németországi foglalkoztatása ellen - írta a 
gazdasági minisztérium szóvivőjére hivatkozva a Financial Times 
Deutschland (FTD). Németország hét év átmeneti időre nem engedi 
a munkavállalást a tavaly májusban EU-taggá vált közép- és 
kelet-európai országok polgárai számára, de a német lap cikkéből az 
derül ki, hogy a szolgáltatások szabad áramlását nem korlátozzák, 
különösen, ha vállalkozás áll mögötte. 

A szolgáltatásokban dúló szabadság különösen a német élel-
miszeriparban kelt felháborodást Az illetékes szakszervezet, az NGG 
szerint több mint 20 ezer húsipari munkás vesztette el állását az 
olcsó kelet-európai konkurencia miatt. Az NGG arra figyelmeztet, 
hogy ami a húsiparban történik, az csak a kezdet. 

- Számos munkaadó még nem fogta fel, hogy micsoda pa-
radicsomi esélyek kínálkoznak a költségcsökkentésre. Mindenütt, 
ahol egyszerű, szabványosított tevékenységet végeznek, fel lehet 
váltani a németeket olcsó munkaerővel - mondta Márkus Dieterich, 
az NGG szakértője. 

Mint az FTD írta, a közép- és kelet-európai üzemek felajánlhatják 
szolgáltatásaikat, otthoni béreket kérve és az otthoni munka-
körülményekbe beleegyezve. A német húsiparban tömegével bíznak 
meg kelet-európai alvállalkozásokat hústermeléssel. Ezek az al-
vállalkozások sűrűn kölcsönöznek ki munkásokat német vál-
lalatoknak, ahol 3 eurós órabérért dolgoznak, miközben a német 
munkás órabére körülbelül 11 euró. 

Nőtt a gazdasági 
szervezetek száma 

BUDAPEST (MTI) 

Tavaly a negyedik negyedév-
ben 16 ezerrel 960 ezerre nőtt 
a működő gazdasági szerve-
zetek száma Magyarországon 
- közölte a Központi Statisz-
tikai Hivatal (KSH). Ezen belül 
416 ezer társas és 456 ezer 
egyéni vállalkozás működött 
december végén. A költség-
vetési és társadalombiztosítá-
si szervezetek száma 15 ezer, a 
nonprofit szervezetek száma 
73 ezer volt. 

Az év végén a vállalkozások 
48 százaléka volt társas, az 
egyéniek 52 százalékot képvi-
seltek a működő vállalkozáso-
kon belül. A működő társas és 
egyéni vállalkozások aránya az 
elmúlt évek tendenciáját kö-
vetve változott, azaz fokozato-
san eltolódott a társas vállalko-
zások irányába. A működő gaz-
dasági szervezetek területi el-
oszlását tekintve 2004 IV ne-
gyedévének végén a vállalkozá-

sok 39,3 százaléka a közép-ma-
gyarországi régióban, 11,7 szá-
zaléka az észak-alföldi, 11,4 
százaléka a dél-alföldi régió-
ban, míg a többiben egyenként 
8,7-10,2 százalékuk működött. 
A társas vállalkozásokat illető-
en a közép-magyarországi ré-
gió jelentősen kiemelkedik, 
50,9 százalékuk itt működött, 
míg a többi régió részesedése 
7,1-9,6 százalék volt. Az egyéni 
vállalkozások területi eloszlása 
kiegyenlítettebb. Közép-Ma-
gyarország 28,7 százalékos ré-
szesedését a többi régió 
10,0-13,8 százalékkal követi 

Főtevékenység szerint a leg-
több működő vállalkozás az 
ingatlanügyletek, gazdasági 
szolgáltatás nemzetgazdasági 
ágban tevékenykedett, 31 szá-
zalékuk, ezt követte a keres-
kedelem, javítás 21,1 száza-
lékkal, majd az építőipar 9,4 
százalékos és az ipar 8,8 szá-
zalékos aránya. 
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valamint Marke t ing klubja 
szakmai dé lu tán t szervez, melynek témája : | q | 

„Dunaújváros városmarketingterve, l'NFO CENTRE 

avagy csodafegyver-e a városmarketing" 
Meghívott vendégek: 

Gajzági Éva, Városmarketing Terv munkacsoport, projekttitkár 
Domboricztey Zoltán, Városmarketing Terv munkacsoport, szakértő 

Időpontja: 2005. február 24. (csütörtök), 14.00 óra 
Helyszíne: Novotcl Szeged (6720 Szeged, Maros u. 1.) 

Részvételi szándékát kérjük mielőbb jelezze a CSMKIK Szilágyi utcai új címén 
(Szilágyi u. 5.), telefon-, illetve faxszámán, vagy e-mail útján. 

(Tel.: 62/486-987/112, fax: 62/426-149, e-mail: pinter.agnes0csmkik.hu) 

W 
Tisztelettel meghívjuk 

a CSMKIK és a HSZOSZ 
pírtolásával működő 

HUMÁN KLUB 
következő összejövetelére. 

Az előadás témája: 
A z emberarcú vállalkozás a tudásalapú társadatomban 

Előadónk: dr. Szügyi György - CSMKIK oktatási, szakképzési 
és mestervizsga munkabizottság elnöke 

Helyszín: Hotel Novotel (6721 Szeged, Maros u. 1.) 
Az előadás ideje: 2005. március 1., kedd, 15 óra 

I 
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Informatikai és Logisztikai Klub 

Tisztelettel meghívjuk Ö n t és munkatársai t az Informatikai és Ixigisztikai Klub 
következő rendezvényére, mely 2005 . február 23-, 15 órakor a (Csongrád Megyei 
ö n k o r m á n y z a t (Szeged, Rákóczi tér) Gsanád Termében kerül megrendezésre. 
P r o g r a m : 
15.00 Köszöntő - dr. Horvá th U j o s titkár, C S M K I K , 

S o m o d i n é Eckert Katalin, a Szintézis-Szeged Kft. ügyvezető igazgatója 
15.10 MAX+, integrált vállalati ü/Jeti rendszer 
16.10 Szünet 
16.20 Kereskedelem a XXL században 

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk! 


