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Vállalati felépítés

ITK Holding Zrt.
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EREDMÉNYEINK SZÁMOKBAN

 1,5+ milliárd utaseset a közösségi közlekedésben

 120+ millió megtett kilométer a közösségi közlekedés 
keretein belül

 240 000+ m2 infrastruktúra 

 14 saját típusú jármű fejlesztése 
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I. KÖZLEKEDÉSI INTEGRÁTOR ÉS OPERÁTOR
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KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS
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DEBRECENBEN
2009 óta

Operátori tevékenység
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BUDAPESTEN
2014 óta

Kiemelt szerepvállalás az 
M3 metró 
pótlásában
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KECSKEMÉTEN
2020 óta

Teljeskörű közösségi közlekedés-
szolgáltatás a Kecskeméti 

Közlekedési Központtal együtt
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SZERZŐDÉSES, KÜLÖNJÁRATI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS 

 belföldi városnézések;

 transzferek az egész országban;

 rendezvények személyszállításának kivitelezése;

 sportegyesületek utaztatása;

 bevásárló utak lebonyolítása;

 alkalmi vagy rendszeres gyermekszállítás, osztálykirándulások
szervezése;

 munkások szállítása vállalatok számára;

 repülőtéri transzferek az egész országban;

 egyedi igények szerint;
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“Fenntartható Debrecen 2021” elismerés
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II. JÁRMŰTERVEZÉS, -FEJLESZTÉS ÉS 
-GYÁRTÁS
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 JÁRMŰTERVEZÉS
REFORM autóbuszcsalád: nemzetközi viszonylatban is 
forradalmian új lehetőségek a fenntartható mobilitás jegyében

 JÁRMŰFEJLESZTÉS
Környezetbarát technológiai megoldások magas minőségi 
műszaki munkával

 JÁRMŰGYÁRTÁS



16

SAJÁT FEJLESZTÉSEINK – MB REFORM AUTÓBUSZOK

Mercedes-Benz REFORM Intercity – TESZTELÉS ALATT!
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• 12 méter hosszú alacsony belépésű városi
autóbusz, M3/I

• Alváz: Mercedes-Benz OC500 LE

• Motor: OM 936; 220 kW/1200Nm/Euro6

MERCEDES-BENZ REFORM 500 LE
2016 - 2017
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• 12,5 méter hosszú alacsony belépésű városi
autóbusz, M3/I-II

• Alváz: Mercedes-Benz OC500 LE

• Motor: OM 936; 260 kW/1400Nm/Euro6

MERCEDES-BENZ REFORM 501LE
2017 - 2018
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MERCEDES-BENZ REFORM 600 IC
2021

LEGÚJABB FEJLESZTÉSÜNK TESZTELÉS 

ALATT

• 13,5 m hosszú távolsági
autóbusz, M3/III

• Alváz: Mercedes-Benz 500 RF
• Motor: OM 936
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MERCEDES-BENZ REFORM-S MINIBUSZOK

 Euro 6-os, legmagasabb környezetvédelmi 

előírásoknak megfelelő hajtáslánc

 7G-TRONIC PLUS automata vagy 6-fokozatú kézi 

sebességváltó

 Automata klímarendszer

 7367 mm hosszúság (iskolabusz 7500 mm)
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MERCEDES-BENZ REFORM-S SCHOOL
2019

 Komplex közlekedési rendszer a beépített 
utasbiztonsági és informatikai eszközöknek 
köszönhetően

 Max. 18 fő utaskapacitás
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MERCEDES-BENZ REFORM-S SCHOOL
2019

 Legfontosabb a gyermekek biztonsága:
- biztonságos iskolába jutás, átszállás nélkül, utazás közbeni felügyelet
- vezető-beléptető rendszer (vezetőazonosítás, alkoholszonda, indításgátlás)
- elektronikus nyomkövető rendszer, útvonal információk
- utasülések foglaltság és biztonsági öv becsatolás visszajelzéssel
- szülők számára gyors, pontos, valós idejű tájékoztatás (merre jár a busz, gyermek mikor szállt fel, illetve le)
- külső megkülönböztető jelzések (kivilágítható iskolabusz-jelzés, fényvisszaverő kontúrjelzés, kikerülést tiltó

LED-tábla)

 Vezetéstechnikai segédrendszerek, melyek szintén a biztonságos utazást szolgálják:
- külső és belső kamerák a járműkörnyezet és a belsőtér megfigyelésére, képrögzítéssel, monitorral
- aktív távolságtartó tempomat
- aktív sávtartó asszisztens
- holttérfigyelő
- közlekedési-tábla felismerő
- éberségfigyelő
- oldalszél asszisztens, kiszállás figyelés, amely az elhaladó 

járművekre figyelmeztet leszálláskor
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JÖVŐBENI FEJLESZTÉSEK

 Akkumulátoros meghajtású elektromos buszok

 Üzemanyagcellás elektromos busz
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ZÖLD BUSZ PROGRAM

Minősített elektromos autóbusz gyártó partner
Minősített elektromos autóbusz töltő-berendezést 

szállító partner

Mintaproject: Debrecen, Esztergom, Kecskemét és Zalaegerszeg
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BESZÁLLÍTÓI PARTNEREK

 minősített beszállítóink száma: 764, ebből

- külföldi beszállító: 52

- hazai kkv beszállító: 531

- hazai közép és nagyvállalat: 181

 ezen szállítók összes foglalkoztatotti létszáma

4354 fő, amelyből a hazai kkv szállítók összes

foglalkoztatotti létszáma 1560 fő
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OKTATÁS
Középfokú iskolarendszerű képzések: 179 fő

 autógyártó, autószerelő, autóelektronikai szerelő, autóelektronikai műszerész,

minősített hegesztő képzés és ipari gépész képzés

 Debreceni Szakképzési Centrum Beregszászi Pál Szakképző Iskola és Brassai

Sámuel Műszaki Technikum

 Budapesti Szakképzési Centrum Csonka János Műszaki Szakgimnázium és

Szakközépiskola

 Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

Felsőfokú iskolarendszerű képzések: 15 fő

 közlekedésmérnök és járműmérnök képzés

 Debreceni Egyetemmel, mint stratégiai partnerünkkel

 Budapesti Műszaki Egyetem

Iskolarendszeren kívüli képzések: 472 fő

 speciális szakirányú képzések
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“Fenntartható Debrecen 2021” elismerés
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III. ÉRTÉKESÍTÉS ÉS VEVŐSZOLGÁLAT



30

 ÉRTÉKESÍTÉS
Saját termékek és szolgáltatások

 VEVŐSZOLGÁLAT
Az értékesített autóbuszok karbantartásának és garanciális 
javítási munkáinak megszervezése
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


