
 
 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75. a-c II. emelet.. ■  telefon: 399-5500  ■  fax: 399-5599  ■  press@synergon.hu ■  www.synergon.hu 

 

 

 
Egyéb Tájékoztatás 
 

Megállapodást kötött a SYNERGON és az IBM 

Budapest, 2014. január 23. 

 

Megállapodást kötött a SYNERGON Integrator Kft. a SYNERGON Informatika Nyrt. 
100%-os tulajdonú leányvállalata és az IBM Magyarországi Kft. Az együttműködés 
keretében a társaságok szakembereiből álló munkacsoportok közösen dolgoznak az 
M1-Dataparkban megépülő SYNERGON Datacenter IT infrastruktúrájának tervezésén 
és megvalósításán. 
 
Az M1-94 Kft. 2013. májusában kötött megállapodást a Nemzetgazdasági Minisztériummal, 
melynek keretében a SYNERGON Informatika Nyrt. 100%-os tulajdonú leányvállalatának 
fejlesztésében Ács városa mellett megvalósuló M1-Datapark beruházás elnyerte az „Ipari 
Park” címet. 
 
A SYNERGON az M1-Datapark fejlesztése kapcsán elsősorban technológiai és innovációs 
iparági befektetőket kíván az M1-es autópálya közvetlen szomszédságában felépülő Ipari 
Parkba vonzani. Részint ezért választotta a Társaság az európai uniós források 
bevonásával, a SYNERGON Integrator Kft. beruházásában felépülő, a térségben 
egyedülálló Tier3-as biztonsági szintű adatközpontjának helyszínéül az M1-Datapark Ipari 
Park területét. 
 
Az IBM és a SYNERGON a megállapodás aláírásával kifejezték azon szándékukat, hogy 
együttműködnek a SYNERGON Datacenter kiszolgáló infrastrukturális valamint a belső 
műszaki-informatikai infrastruktúra tervezésében és közös, adatközpontok alternatív 
energiával történő ellátására és vezérlésére irányuló kutatásfejlesztési projektet hoznak 
létre az M1-Datapark Ipari Park területén. 
 

„A 2014-es üzleti stratégiánk kiemelt célja, hogy a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 

támogatásával létrehozzuk a régióban egyedülálló szolgáltatásokat nyújtó adatközpontunkat a 

SYNERGON érdekeltségébe tartozó M1-Datapark Ipari Park területén. Örömmel tölt el, hogy olyan 

nagy múltú vállalat szakembereivel közösen dolgozhatunk a projekt megvalósításán, mint az IBM. 

Még az idei évben megkezdjük a munkacsoportok felállítását és az együttműködés részleteinek 

kidolgozását.” – nyilatkozta Dobos Attila a SYNERGON Informatika Nyrt. vezérigazgatója, az 

Igazgatótanács tagja. 
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„Innovatív IT infrastruktúra szállítóként szívesen veszünk részt a SYNERGON partnereként a 

térségben egyedülálló Tier3-as biztonsági szintű adatközpont megvalósításában és az alternatív 

energiát használó, hatékony üzemeltetésére irányuló K+F projektben. Hiszünk benne, hogy az 

informatika jövőjét a fenntarthatóság szempontjait figyelembevévő technológiák alakítják majd. A 

SYNERGON Datacenter-rel is ilyen megoldás alkalmazásán dolgozunk majd együtt.” – nyilatkozta 

Veres Zsolt az IBM Magyarország Kft. vezérigazgatója. 
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