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Sajtóközlemény 
 
A debreceni Mechwart András Gépipari és Informatika i Szakközépiskola OKJ-s informatikai 
képzést indított az IT Services Hungary Kft. támoga tásával 
 
Debrecen, 2008. november 25. – A mai napon tartotta  a Mechwart András Gépipari és 
Informatikai Szakközépiskola és az IT Services Hung ary Kft. közös sajtótájékoztatóját arról az 
új informatikai továbbtanulási lehet ıségrıl, amely szoros együttm őködésük újabb 
eredményeként szeptemberben indult. 
 
A budapesti székhelyő T-Systems leányvállalat, az IT Services Hungary Kft. (ITSH) 2007 júniusában 
nyitotta meg debreceni irodáját. A vállalat magas hozzáadott értékő informatikai szolgáltatásainak 
fontos tényezıje a jól kvalifikált munkaerı, ezért az ITSH fı értékének a humán tıkét tekinti. Amellett, 
hogy nagy gondot fordít a munkavállalók folyamatos képzésére,ösztönzi és támogatja az informatikai 
oktatás fejlesztését a régióban. Támogatási politikájának fı fókusza a közép és felsıfokú oktatási 
intézményekkel való szoros és hosszútávú együttmőködés, biztosítva így tevékenységének emberi 
erıforrás szükségletét. 
Ahhoz, hogy kiváló minıségő, versenyképes szolgáltatást nyújthassunk ügyfeleinknek, olyan 
emberekre van szükségünk, akik naprakész ismeretekkel rendelkeznek ebben az iparágban. 
Vállalatunk ezért döntött úgy, hogy szorgalmazza a meglévı képzések fejlesztését és emellett újak 
indítását.  - nyilatkozta Harman András az ITSH debreceni szolgáltató központjának vezetıje. 
 
A szeptemberben indult érettségizetteknek szóló képzés célja, hogy gyakorlatorientált oktatással a 
hallgatók népszerő szakmát tanuljanak, megnövelve ezzel elhelyezkedési esélyeiket.  Az osztály 23 
fıvel indult, akik sikeres vizsga esetén informatikai hálózattelepítı és üzemeltetı szakmát, valamint 
nemzetközi minısítéseket (CCNA, WLAN) szerezhetnek a Cisco Hálózati Akadémiai Program 
keretében. Az oktatás abban a hálózati eszközökkel kiegészített gépteremben zajlik, amelyet az iskola 
az ITSH által nyújtott 3 millió forintos fejlesztési támogatásából korszerősített. A képzés ideje alatt a 
diákok szakmai gyakorlati bemutatókon is részt vehetnek az IT Services debreceni irodájában, ahol a 
végzés után – sikeres felvételi interjút követıen – valós karrierlehetıség várja ıket. Az iskola a cég 
kérésére heti 6 órában biztosítja a német nyelvtanulás lehetıségét is. 
 

A Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola száz éves múltra tekint vissza a 
mőszaki szakképzés terén, s ezen idıszak alatt  tevékenyen szerepet vállalt a képzés fejlesztésében, 
követte az új szakmai irányvonalakat. Az itt végzett hallgatók rendszerint kiváló tudással és alapos 
ismeretekkel rendelkeznek. Szakmai hozzáértésük bizonyítéka, hogy rendszeresen sikeresen 
szerepelnek országos, európai és világversenyeken is. „Diákjaink közül – a már IT Services Hungary 
csapatát gyarapító – Berke Zoltán, Farkas Máté és Szıke Péter tavaly a Cisco és Microsoft által 
szponzorált nemzetközi Euroskills magyar válogatóversenyének nyerteseként indulhattak a 
Rotterdam-i döntıben, ahol a negyedik helyezést érték el. Idén a csapatból Farkas Máté indult a 
HTTP Alapítvány által megrendezett, Cisco, Microsoft, IT-Services és Logicom által is támogatott 
WorldSkills nemzetközi szakmai verseny magyarországi selejtezıjén, amelynek gyızteseként ı 
képviselheti Magyarországot Calgariban a „szakmák olimpiájának" is nevezett versenyen.” 

 
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 széleskörő tudásbázisának köszönhetıen 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 elınyeit, hogy a vállalat konkrét tapasztalatainak köszönhetıen egyetlen forrásból szerezheti be az integrált ICT 



megoldásokat. A frankfurti központú 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. Közel 56500 munkavállalóval a T-
Systems 2007-ben 12 milliárd eurós forgalmat generált. 
 
Az IT Services Hungary Kft. bemutatása  
Az IT Services Hungary Kft. a T-Systems 100 %-os tulajdonban levı leányvállalata. Az IT Services Hungary Kft. (ITSH) 2007 
januárjában alakult. Az ITSH informatikai tanácsadási szolgáltatásokat lefedı széles portfolióján belül az informatikai 
megoldások karbantartására és kiszervezésére, valamint a fejlesztésre és a rendszerintegrációra összpontosít. Az ITSH 
dinamikus növekedésének köszönhetıen budapesti székhelye mellett, Debrecenben megnyitotta második szolgáltató 
központját. Honlap: http://www.it-services.hu 
 
A Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközé piskola bemutatása 
A debreceni Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 100 éve a régió meghatározó jelentıségő középfokú 
iparoktatási intézménye, a gépészeti (Gépgyártástechnológiai technikus) és informatikus (Informatikai hálózattelepítı és 
üzemeltetı, Gazdasági informatikus) képzés bázis intézménye. Az iskolánkban végzettek munkaerı-piaci esélyeit növelendı 
nagy súlyt fektettünk arra, hogy tanulóink az érettségi- illetve az szakmai képesítı bizonyítvány mellé egyéb praktikus 
ismereteket és szakképesítést is megszerezhessenek az iskola által nyújtott kiegészítı tanfolyami képzések formájában. 
Ezeken a tanfolyamokon, külsı jelentkezıket is fogadunk, ezzel is segítve az át- és kiképzettek munkaerı-piaci 
elhelyezkedését. Intézményünk 1998-tól ECDL  vizsgaközpont, 2002-tıl a Cisco Lokális Akadémia, 2005-tıl EBC*L 
vizsgaközpont , 2008-tól Microsoft IT akadémia. 
 
További információ 
Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépi skola   
Csontó Béla, mőszaki igazgatóhelyettes 
Telefon: +36 52 413 499 
Email: belacs@mechwart-debr.sulinet.hu 
 
IT Services Hungary Kft. 
Nagykálnai Andrea, marketing és kommunikációs vezetı 
Telefon: +36 1 456 5400, +36 1 371 8208 
Email: andrea.nagykalnai@it-services.hu  


