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Sajtóközlemény 

Budapest, 2011. március 10. 

 

Többnyelvű vállalat 

Nyelvi képzésben részesülnek az ITSH munkatársai 

 

Az IT Services Hungary, a T-Systems leányvállalata, 83 millió forintos 

európai uniós támogatást nyert munkatársai nyelvi képzésének 

finanszírozására. A projekt keretében az IT Services Hungary 100 

munkatársa 120 órában részesül tudásának megfelelő szintű angol, 

illetve német nyelvi képzésben. 

Az IT Services Hungary a tudásba fektet és megalakulása óta kiemelt 

figyelmet fordít munkatársai szakmai képzése mellett a nyelvi fejlesztésre is. 

„2300 munkatársunk 31 %-a beszél egy, 69 %-a két vagy több idegen 

nyelven, összesen pedig 18 különböző nyelven szolgáltathatunk nemzetközi 

ügyfeleinknek a nap 24 órájában.” – mondta Ilosvai Péter, az IT Services 

Hungary ügyvezető igazgatója.  

A jelenlegi program, mely az OKJ-s és akkreditált képzéseinek támogatását 

célzó Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében valósul meg, nem 

csupán a munkavállalók munkaerő-piaci helyzetét javítja, de tovább erősíti a 

vállalat versenyképességét a gyorsan változó informatikai szolgáltató 

szektorban.  

Az idegen nyelvű készségek fejlesztése mindig fontos volt, de az utóbbi 

években a többnyelvűség különösen felértékelődött – ez az unión belüli 

tanulás és mobilitás kulcsa. Ennek ellenére az Európai Unió statisztikai 
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hivatala, az Eurostat 2009-es felmérése szerint a magyarok háromnegyede 

csak az anyanyelvén képes megszólalni. Az uniós állampolgárok csaknem 

kétharmada beszél valamilyen idegen nyelven.  

A rendezvényen Suhajda Attila, a Magyar Outsourcing Szövetség (HOA) 

elnöke elmondta, hogy „a hazai vállalatok alig felét költik munkavállalóik 

oktatására, mint régiós versenytársaik. Ezért is üdvözlendő az IT Services 

által kialakított tudatos képzési program. Sajnos általánosan elmondható, 

hogy elsősorban a nemzetközi nagyvállalatok biztosítanak hasonló széleskörű 

képzési lehetőségeket dolgozóik számára.” A HOA képzési munkacsoportja 

nagy hangsúly fektet a jó vállalati gyakorlatok minél szélesebb körben való 

megismertetésére mind a képző intézmények, mind pedig a diákok körében. 

Suhajda úr szerint akár „olyan egyszerű módszerekkel lehetne az idegen 

nyelv ismeretét javítani, mint például a külföldi filmek eredeti nyelven, felirattal 

történő sugárzása. Ez önmagában jelentősen tudná javítani a széles körű 

nyelvismeretet.” 
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Az IT Services Hungary Kft. bemutatása  

Magyarország legnagyobb informatikai szolgáltatója, a T-Systems International leányvállalata. A T-Systems 
nemzetközi termelési láncának fontos elemeként az IT Services Hungary Magyarország legnagyobb és 
legdinamikusabban fejlődő informatikai szolgáltató központja, mely 2008-ban elnyerte az “Év befektetője” díjat. Az 
informatikai és telekommunikációs tanácsadási szolgáltatások széles köréből a vállalat az informatikai megoldások 
menedzsmentjére és kiszervezésére, valamint fejlesztésre és rendszerintegrációra összpontosít. A vállalat 
folyamatosan fejleszti budapesti és debreceni telephelyét, valamint várja tapasztalt informatikusok jelentkezését. 

http://www.it-services.hu 
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A T-Systems bemutatása 

Globális adatközpontjainak és hálózatainak a T-Systems informatikai és kommunikációtechnológia (ICT) 
szolgáltatásokat nyújt multinacionális vállalatoknak és közintézményeknek. Így a Deutsche Telekom vállalati 
ügyfeleket kiszolgáló részlege integrált megoldásokat kínál az üzleti világ és a társadalom közös jövőjének 
biztosítása céljából. Közel 47 600 munkavállaló dolgozik azon világszerte, hogy iparági tapasztalatát és ICT 
innovációt ötvözve magas hozzáadott értékkel egészítse ki ügyfelei alapvető üzleti tevékenységét. A T-Systems 
közel 9.1 milliárd euró árbevételt generált a 2010-es pénzügyi évben. 

 

       


