
 
 
 
Sajtóközlemény 
 
Budapest, 2008. február 20. 
 
Az IT Services Hungary Kft. (ITSH) – T-Systems magyarországi vállalata  – 
tovább bővül és új irodát nyit Debrecenben. 
 

 
A T-Systems tovább bővíti debreceni szolgáltatóközpontját. Kósa Lajos, Debrecen 
polgármestere, Franz Grohs, a T-Systems közép- és kelet-európai régiójának 
vezérigazgató-helyettese, valamint Ilosvai Péter, az IT Services Hungary Kft., a T-
Systems magyarországi leányvállalatának ügyvezető igazgatója nyitották meg az új 
irodát. 
 
Kósa Lajos polgármester dícsérte az IT Services Hungary Kft. letelepedését 
Debrecenben: „A városigazgatás és a gazdaság közös dinamizmusára bizonyíték, 
hogy egy cég sikeres letelepedése következtében új munkahelyeket tudnak 
Debrecenbe hozni.” 
 
Ilosvai Péter, az ITSH ügyvezetője kijelentette: „Magyarországon folyamatosan 
növekedtünk, és munkahelyeket teremtettünk Budapesten és Debrecenben. Büszkék 
lehetünk erre a teljesítményre, amelyben az állam is tevékenyen támogatott minket.” 
 
Budapest után Debrecen a második magyarországi szolgáltatóközpontja az IT-
Services Hungary Kft.-nek. Az újonnan alapított telephely a T-Systems egész világra 
kiterjedő szervizhálózatának része. A T-Systems 2007. májusa óta Debrecenből látja 
el IT-szolgáltatásokkal európai multinacionális ügyfeleit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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. 
 
 
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. Az új debreceni T-Systems szolgáltatási helyszín IT Services Hungary Kft. név alatt 
üzemel.  
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