
 

 
 

 

 
Magyarország az informatikai szolgáltatás vérkeringésében 
 

 
Az IT-Services és a kormány együttműködése új munkahelyeket teremt 
Budapesten és Debrecenben 
 
Budapest, 2007. november 28. – Az IT Services Hungary Kft, a T-Systems 
informatikai szolgáltatásokat nyújtó leányvállalata a mai napon bejelentette a 
magyar kormánnyal tervezett szoros együttműködését több száz informatikai 
munkahely Budapesten és Debrecenben történő létrehozása érdekében.  
 
Magyarország gazdaságorientált elkötelezettsége és az ágazattal történő 
együttműködése közismert, állapította meg Kóka János gazdasági és közlekedési 
miniszter. Tehetséges, jól képzett, idegen nyelveket beszélő, nemzetközi szinten is 
elismert munkaerővel rendelkezünk az infokommunikáció széles spektrumában, legyen 
szó szolgáltatásról, hardver- vagy szoftverfejlesztésről. 
 
Ilosvai Péter, az IT Services Hungary Kft. ügyvezetője kijelentette: “Büszkék lehetünk az 
elmúlt években végzett munkánkra. Két év alatt egy néhány munkatársat foglalkoztató 
kis céget a magyar informatikai piac egyik legjelentősebb szereplőjévé fejlesztettük.” 
 
Franz Grohs, a T-Systems International vezérigazgató helyettese, a Kelet-Közép Európai 
Régió Igazgatója rámutatott: “A budapesti és a debreceni helyszínek a T-Systems világot 
lefedő szolgáltatási hálózatának részét képezik. Budapesti és debreceni telephelyeiről az 
IT Services Hungary Kft. Európa-szerte nemzetközi ügyfelek számára biztosít 
informatikai szolgáltatásokat. Megerősítjük budapesti szolgáltatási tevékenységünket, és 
fokozzuk kötelezettségvállalásunkat a debreceni szolgáltatási központ létrehozásával.” 
 
 
 
A tervezett hosszú távú együttműködés 
 
A mai napon a magyar kormány képviseletében Kóka János szándéknyilatkozatot írt alá, 
az IT Services Hungary (ITSH) és a T-Systems hosszú távú együttműködésről. A T-
Systems elkötelezte magát a tehetséges és tapasztalt magyar IT-szakemberek.mellett, 
ezért olyan további magyarországi fejlesztésekről döntött, amelyek alapvetően 
rendszerintegrációra és informatikai outsourcingra összpontosítanak.  
Az ITSH bővített termékskálája többek között: koncepciókidolgozás, komplex informatikai 
rendszerek és teljes informatikai infrastruktúra kialakítása és üzemeltetése, különféle 
szoftverek, vállalati informatikai biztonsági rendszerek fejlesztése, informatikai 
rendszerfelügyelet. 
  
 
 
 
Az IT Services Hungary Kft. bemutatása  
 
Az IT Services Hungary Kft. a T-Systems 100 %-os tulajdonban levő leányvállalata. Az IT 
Services Hungary Kft. (ITSH) 2007 januárjában alakult. Az ITSH informatikai tanácsadási 



szolgáltatásokat lefedő széles portfolióján belül az ITSH az informatikai megoldások 
karbantartására és kiszervezésére, valamint a fejlesztésre és a rendszerintegrációra 
összpontosít. Ilosvai Péter, aki ügyvezetőként a T-Systems magyarországi 
tevékenységéért volt sok éven át felelős, ma az ITSH ügyvezetője. A debreceni új T-
Systems szolgáltatási helyszín IT Services Hungary Kft. név alatt üzemel.  
 
A T-Systems bemutatása 
 
A T-Systems az üzleti felhasználók számára nyújt kombinált ICT (informatikai- és 
kommunikációtechnikai) szolgáltatásokat. Az informatikai és kommunikációs 
technológiák területén rendelkezésre álló széleskörű tudásbázisának köszönhetően a 
Deutsche Telekom üzleti vásárlókat kiszolgáló részlege egyaránt kiemelt partnerévé vált 
a multinacionális vállalatoknak, a kis- és közepes vállalkozásoknak, valamint az állami 
szektor intézményeinek. Világszerte az ipar minden területén több mint 160 000 ügyfél 
élvezi annak előnyeit, hogy a vállalat konkrét tapasztalatainak köszönhetően egyetlen 
forrásból szerezheti be az integrált ICT megoldásokat. A T-Systems az egyetlen olyan 
vállalat, amely teljes saját ICT portfoliót kínál, és amely az új megoldások kialakítása 
érdekében ötvözi az informatikai és a kommunikációs technológiákat. A 2006-os 
pénzügyi évben a több mint 20 országban dolgozó több mint 56.000 alkalmazottjának 
munkájával a vállalat forgalma elérte a 12,6 milliárd eurót. 
 
További információ a www.t-systems.de címen érhető el 
 
Kapcsolattartó 
 
IT - Services Hungary Kft. 
Kokas Eszter, marketing menedzser 
telefon: +36 1 37 18 248 
email: Eszter.Kokas@it-services.hu  
internet: http://www.it-services.hu 
 
Média kapcsolattartó: 
 
T-Systems médiakapcsolatok  
telefon: +49 (0) 69 665 31-126 
fax: +49 (0) 69 665 31-139 
email: presse@t-systems.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


