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Sajtóközlemény 

Budapest, 2011. július 28. 

 

Az IT Services Hungary 100 dolgozója sikeresen fejlesztette 

angol nyelvtudását  

 

 90 százalékos átlageredmény  

 Német és angol nyelv fejlesztés 

 Cél: a nemzetközi ügyfelek jobb kiszolgálása 

______________________________________________________________ 

Az IT Services Hungary, a T-Systems leányvállalata kiemelt figyelmet fordít a 

kollégák nyelvi képzésének támogatására, melyhez 83 millió forintos európai 

uniós támogatást nyert el. A most zárult projekt keretében az IT Services 

Hungary 100 munkatársa sikeresen fejlesztette angol, illetve német 

nyelvtudását, átlagosan 90%-os eredményt mutatva fel a záróvizsgán. 

 „Ahhoz, hogy Magyarország megtarthassa versenyképességét, a két 

nyelvvizsgához kötött érettségi bevezetése alapvetően szükséges lenne.” – 

mondta Ilosvai Péter, az IT Services Hungary ügyvezető igazgatója, aki 

megjegyezte: „az egyetemeken már nem tanulni kellene a nyelveket, hanem 

használni azokat a szakmai fejlődés érdekében”. A Társadalmi Megújulás 

Operatív Program keretében megvalósult nyelvi képzésen részt vett kollégák 

kiemelték az ügyfélkapcsolatokra specializált, gyakorlatias oktatás 

eredményességét, melyet mindennapi munkájukban kamatoztathatnak a 

jövőben.  

Az IT Services Hungary Budapestről és Debrecenből szolgálja ki nemzetközi 

ügyfeleket a nap 24 órájában, 18 különböző nyelven.  
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Bár az elmúlt években látható fejlődés hazánkban az idegen nyelvi 

képzésben, a nyelveket tanuló középiskolások aránya még így is messze 

elmarad a régió országaitól. A munkaerőpiaci elvárások azonban a 

nemzetközi trendeket követik: egy vagy két idegen nyelv ismerete 

alapkövetelmény. Egyelőre a nagyvállalatok pótolják a kollégák és az oktatási 

rendszer hiányosságait. 

Az Eurostat legfrissebb adatai szerint míg Magyarországon a nyelveket tanuló 

középiskolások aránya 79,4%, a környező országokban ez jóval magasabb: 

Lengyelországban 92,9%, Romániában 98,1% Szlovákiában 98,3%, 

Csehországban pedig 100% ez a mutatószám. 

IT Services Hungary 
Kommunikációs vezető  
Nagykálnai Andrea 
Tel.: +36 1 371 8208  
E-mail: andrea.nagykalnai@it-services.hu 
További információ: www.telekom.com/media 

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 

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. 

 

 

        

  

A projekt az Európai Unió 

támogatásával valósult meg. 
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