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Tisztelt dr. György Anna, 

 

A WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft. az Óbudai Egyetem Mérnökinformatikus alap-és 
mesterszakon tanuló hallgatónak gyakorlati helyet kínál fel. A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók az 
Egyetemen elsajátított elméleti tudást gyakorlati ismeretekkel egészítsék ki, és képesek legyenek az alap- 
és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményrendszerben meghatározott ismeretek 
gyakorlati alkalmazására. 

 

Bemutatkozás: 

Vállalatunk 1995 óta van jelen a hazai informatikai piacon. Tisztán magyar tulajdonban lévő vállalkozásunk 
célja Partnereink teljes körű informatikai igényeinek megbízható, gyors és rugalmas kiszolgálása.  
 
A WSH neve elsősorban a professzionális informatikai képzések szervezése és az ehhez kapcsolódó 
konzultáció, tanácsadás és rendszerintegrációs szolgáltatások révén vált ismertté.  

 
Munkatársaink birtokában vannak a legmagasabb szakmai minősítéseknek, több éves oktatói, fejlesztői 
és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek. Ennek és a jelentős gyártó cégekkel kialakított stratégiai 
együttműködésnek köszönhetően ügyfeleinknek mindig a legfrissebb elméleti és tapasztalati ismereteket 
nyújtjuk. Oktatóink rendszeresen végeznek terméktámogatási, szaktanácsadási tevékenységet. Az ebből 
adódó gyakorlati ismereteik jelentősen hozzájárulnak tanfolyamaink hatékonyságához, sikeréhez.  
 
A WSH Oktatóközpontban felhalmozott tudás az alapja rendszerintegrációs szolgáltatásunknak, melynek 
keretében szakembereink a legmagasabb minőségi és megbízhatósági kategóriába tartozó összetett 
információtechnológiai rendszerek tervezését és megvalósítását vállalják, melyek a megrendelő teljes 
problémakörére nyújtanak megoldást. 
 
Cégünk olyan nagy múltú és magas üzembiztonságot megkövetelő cégeknek és állami Intézményeknek 
nyújt különböző szolgáltatásokat, mint a HungaroControl Zrt, a SPAR Magyarország Kft, valamint a Magyar 
Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft, Gazdasági Versenyhivatal, az Igazságügyi Minisztérium és Budapest 
Főváros Főpolgármesteri Hivatala. 
 
Folyamatosan dolgozunk támogatási szerződések keretei közt többek közt a KELER Zrt, a LAC Holding ZRt, 
a MAVIR Zrt (alvállalkozóként) részére, ahol IT biztonsági, illetve hálózati mérnöki és Microsoft alapú 
alkalmazás, illetve infrastruktúra támogató feladatokat látunk el. 
 



 

 

 

Tevékenységünk egyik kiemelt területe a fentieken kívül az információbiztonság és az informatikai 
biztonsági eszközök oktatása mellett az ezekhez kötődő tanácsadás és rendszerintegrációs-
rendszerfelügyeleti feladatok ellátása. Az információbiztonság területén szinte minden tekintetben ki 
tudjuk ügyfeleinket szolgálni, kész megoldásaink vannak az adatszivárgás, a logelemzés, a 
végpontvédelem, a vírus- és spamszűrés, a BCP/DRP tervek elkészítése, IT biztonsági auditok, valamint az 
Internet security témakörökben. 
 
A WSH Oktatóközpont akkreditált felnőttképzési intézmény. Rendszermérnöki és felhasználói tanfolyamai 
egyaránt népszerűek a partnerek körében.  
 
A WSH a hazai Hivatalos Microsoft Oktatóközpontok (Certified Partner for Learning Solutions - CPLS) közül 
az egyik legrégebbi. 
 
A Novell a Linux oktatás területén elért kimagasló eredményeikért nemzetközi szinten 25 céget részesített 
a Linux Center of Excellence címben, melyek közül az egyik – a régióban egyedüliként – a WSH 
Oktatóközpont.  
 
A WSH Oktatóközpont alapítása óta Hivatalos Prometric Vizsgaközpont, illetve 2007-től PEARSON VUE 
Vizsgaközpont, így tagja a legjelentősebb nemzetközi vizsgáztató hálózatoknak. 
 
Jelenleg Magyarországon kizárólagosan Vizsgaközpontunk nyújt szolgáltatást az ISACA központ vizsgáinak 
lebonyolításában. Az ISACA központ speciális képzéseket és világszerte elfogadott tanúsítvány-rendszert 
alakított ki az Információ Biztonság- és Kockázatmenedzsment, a Minőségbiztosítás, és az Irányítás 
területein. Ezen területeket felölelve a következő ISACA vizsgák érhetőek el vizsgaközpontunkban: CISA, 
CISM, CGEIT, CRISC. 
 
Az általunk forgalmazott termékek hosszú távú felhasználhatóságát szakszerű szerviz szolgáltatásunk is 
elősegíti. Ezen szerviz szolgáltatás részeként a hardver és szoftvereszközök karbantartását és esetleges 
javítását végezzük, igény esetén 7x24 órában az ország egész területén. 
 
A WSH teljes tevékenységi körére kiterjedő ISO 9001:2000, ISO 14001:1997 és ISO IEC 27001:2014 
szabványoknak megfelelő integrált minőség menedzsment rendszerünk külön garancia az általunk vállalt 
szolgáltatások megbízható teljesítésre.  
 
A WSH Kft állandó alkalmazottainak száma 35 fő, árbevételünk 2020-ban meghaladta a 7,5 Mrd Ft-ot. 
 
A vállalkozás székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 97, ahol saját tulajdonú, háromszintes irodaházunk 
üzemel.  

 
Budapest, 2022.05.09. 
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