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Az IT Services Hungary az Infoparkban lévő jelenlegi székhelye 

mellett döntött  

 16 000 m2 irodaterületen az Infopark B és C épületeiben  

 Az Infopark megfelel a cég igényeinek, a hangulat pedig hozzáadott értéket jelent a 

munkavállalóknak 

 

 

Az elmúlt öt évben az IT Services Hungary egy középméretű cégből Magyarország 

legnagyobb ICT szolgáltató vállalatává fejlődött. A rugalmas bővülési lehetőségeknek 

köszönhetően az ITSH úgy döntött, újratárgyalja jelenlegi szerződését az IVG által 

fejlesztett és menedzselt Infoparkban. Az Infopark infrastruktúrája megfelel a cég IT 

igényeinek, a hangulat pedig hozzáadott értéket jelent az alkalmazottaknak - 

tájékoztatta az OGH Hírügynökséget Mazsaroff Kata, a tárgyalások folyamán az IT 

Services Hungary képviseletét ellátó Colliers International bérlőképviseleti vezetője. 

Az IT Services Hungary Kft. (ITSH) 2006-ban jött 

létre, magyarországi leányvállalatként fontos tagja 

a T-Systems International hálózatának. „Egy 

folyamatosan növekvő cég vagyunk, az elmúlt 

három évben megdupláztuk létszámunkat. 

Mindazonáltal, még így is van betöltetlen 

pozíciónk Budapesten, Debrecenben, Pécsen, 

ahol cégfilozófiánk értelmében nem pusztán egy 

állást ajánlunk leendő munkatársaink részére, 

hanem a lehetőséget arra, hogy multikulturális 

környezetben dolgozva professzionális 

tapasztalatot szerezzenek és próbára tegyék tudásukat” - mondta el Bőthe Csaba, IT 

Services Hungary ügyvezető igazgató, CEO.   



    

 

 

"Ennek az ügyletnek a befejeztével valószínűleg az év legnagyobb irodapiaci tranzakcióját 

zártuk le. Örömmel és büszkeséggel tölt el minket, hogy az IT Services elégedett az 

Infoparkkal, amit a jövőben is magas színvonalú szolgáltatásokkal igyekszünk fenntartani. 

Októberben a már hagyományos Infopark Októberfest ünnepségen pedig a dolgozókkal 

együtt is megünnepeljük a sikeres szerződéskötést.” - tette hozzá Kay-Uwe Blandow az 

IVG Hungary ügyvezető igazgatója a bérbeadó képviseletében.  

Ahogy Mazsaroff Kata, a Colliers International bérlőképviseleti vezetője tájékoztatta az OGH 

Hírügynökséget, az ITSH jelenleg 16 000 m2 irodaterületet bérel az Infopark B és C 

épületeiben.  

 

Forrás: Colliers International  / OGH  Hírügynökség 

 

 

További információ: 

 

Colliers International 

Horváth Boldizsár, Head of Marketing and PR 
Tel: +36 1 336 4202 
E-mail: boldizsar.horvath@colliers.com 
 

IT Services Hungary 

Andrea Nagykálnai, Head of Communications 
Tel.: +36 1 371 8208 
E-Mail: andrea.nagykalnai@it-services.hu 
 
IVG Hungary Kft.  
 
Knauer Zsófia, Associate Director Leasing & Marketing 
Tel.: +36 1 382 7560 
E-mail: zsofia.knauer@ivg.hu 
 

 

About IT Services Hungary Ltd. 

The biggest ICT service company in Hungary, ITSH is the Hungarian subsidiary of T-Systems International. As an important 

member of the international T-Systems network IT Services Hungary is the largest and the most dynamic IT service centers in 

Hungary which won the Investor of the Year Award in 2008. Within a broad portfolio of ICT consultation services, ITSH 

concentrates on the management and outsourcing of IT solutions, and also development and system integration. The company 

continuously develops its sites in Budapest and Debrecen, and provides job opportunities for IT professionals. 

For more information: http://www.it-services.hu 

About T-Systems 

Drawing on a global infrastructure of data centers and networks, T-Systems operates information and communication 

technology (ICT) systems for multinational corporations and public sector institutions. T-Systems provides integrated solutions 

for the networked future of business and society. The company's some 48,200 employees combine industry expertise and ICT 

innovations to add significant value to customers’ core business all over the world. T-Systems generated revenue of around 

EUR 9.2 billion in the 2011 financial year. 

About IVG Hungary  Kft.  

mailto:andrea.nagykalnai@it-services.hu
http://www.it-services.hu/


    

IVG Hungary Ltd. is the subsidy of IVG Immobilien AG, one of the major real estate companies of Europe.  The principal 

activities of the company are the management and development of office buildings.  Since 1998  IVG has developed 11 grade 

‘A’ office buildings and acquired 5 buildings (via investment funds)  in Budapest, with a total value of € 300 million.  IVG Hungary 

is currently managing 15 commercial  properties (mainly office buildings) in Budapest, with a lettable area of nearly 120,000 

sqm.  

 

About Colliers International 

Colliers International is the leading advisory company in the real estate sector with over 12 000 employees working in 520 

offices in 62 countries. As a subsidiary of FirstService Corporation (NASDAQ: FSRV; TSX: FSV and FSV.PR.U), Colliers offers 

the stability of a strong financial partner and significant local ownership providing clients with accountability and enterprising real 

estate solutions. Colliers provides a full range of services to real estate users, owners and investors worldwide including 

corporate solutions, sales and lease brokerage, property and asset management, project management, investment sales and 

consulting, property valuation and appraisal, mortgage banking and market research. Colliers International has been active in 

the Hungarian market since 1992.  

  

 


