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Zöld út a tudásnak – A T-Systems megnyitotta új, 10.000 négyzetméteres IT 

szolgáltató központját 

Tehetséges fiatalok 400.000 méter kábellel összekötve 
 

 

300 új munkahely várja a T-Systems leányvállalata, az IT Services Hungary ma 

átadott, debreceni irodakomplexumában a nyelveket beszélı, diplomás 

fiatalokat. Az új, több mint 10 000 négyzetméteres modern épülettel és további 

munkahelyek teremtésével bıvül a 2008-ban „Az év befektetıje” díjat nyert 

vállalat – így válva a kelet-magyarországi régió legnagyobb informatikai 

szolgáltató központjává. 

 

Az 1600 embert foglalkoztató, budapesti és debreceni központtal mőködı T-Systems 

leányvállalata az IT Services Hungary rendszerintegrációs és üzemeltetési 

területeken szolgálja ki nemzetközi ügyfeleit. A T-Systems az informatikai és 

kommunikációs technológiai piacvezetı vállalataként tudásösztönzı befektetéseivel 

hosszú távra tervez Magyarországon. A ma Debrecenben átadott több mint 10000 

négyzetméteres irodaházban – mely az egyetem és az üzleti szféra 

együttmőködésén alapuló komplexumban, a Tudásparkban kapott helyet – az IT 

Services Hungary a minıségi munkakörülmények biztosításán túl folyamatos át- és 

továbbképzési tréningeket, és valódi karrierlehetıséget nyújt jelenlegi és leendı 

munkatársainak. 

 

„Ez nem csupán egy irodaház, mely a legmodernebb technológiai és 

környezetvédelmi szempontok szerint épült, hanem az IT Services Hungary 

sikertörténetének szimbóluma. Vállalatunk 2007-ben 15 fıvel indult Debrecenben, 

ma pedig örömmel jelenthetem be, hogy ez év végéig 900 fiatalnak biztosítunk 



munkalehetıséget a régióban.” – mondta el Ilosvai Péter, az IT Services Hungary 

ügyvezetı igazgatója. 

A 4 milliárd forintos beruházás több szempontból is kiemelkedı értéket képvisel: a 

teljes telek terület 60%-án zöldfelület került kialakításra, a magas fokú adatbiztonsági 

és technológiai követelmények kielégítésérıl 400.000 méter kábel gondoskodik, a 

magas szintő rendelkezésre állás a hét minden napján 24 órában biztosított (az 

iparág TIA-942 szerinti TIER III mutatója szerint), mindamellett, hogy az épület a 

mozgássérültek számára is akadálymentes.  

 

A hivatalos ünnepségen Nagy János, a Debreceni Egyetem prorektora kiemelte a 

vállalat támogatásával létrehozott szakmai programokat és képzéseket, melyek 

nélkülözhetetlenek a diákok naprakész tudásának megalapozásához, s karrierjük 

építéséhez, az iskolapadok után. 

 

„Büszke vagyok arra, hogy városunkban tudhatunk egy olyan vállalatot, mely nem 

csak Debrecen, hanem a térség fiataljainak is kiemelkedı szakmai lehetıséget nyújt. 

Biztos vagyok benne, hogy a város jó elhelyezkedése, fejlett infrastruktúrája, és 

képzett munkaereje miatt jó választás, mely hosszú távú együttmőködést tesz 

lehetıvé az IT Services Hungary-vel.” – üdvözölte Kósa Lajos, a cívisváros 

polgármestere az újonnan átadott irodaházat, és a vállalat jövıbeni terveit. 

 

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 számos ügyfél élvezi annak 
elınyeit, hogy a vállalat konkrét tapasztalatainak köszönhetıen 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. Közel 46000 munkavállalóval a T-Systems 2008-ban 11 milliárd 
eurós forgalmat generált. 
 
Az IT Services Hungary Kft. bemutatása  
Az IT Services Hungary Kft. a T-Systems 100 %-os tulajdonban levı leányvállalata. 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 
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