
Üdvözöljük az ITK Holding Zrt. világában!



Cégfilozófiánk
• Szabadon

Hiszünk abban, hogy a környezeti 
felelősségre épülő mobilitásnak es 
rendszer-szervezettségnek technológiai 
korlátok nem szabnak határt.

A mobilitás: szabadság.

• Felelősen
Eredeti, sokéves fejlesztési és üzemeltetési 
tapasztalaton alapuló, új rendszer-
megoldásokat hozunk létre, melyek 
hatékonyan szolgálják a korlátok nélküli, 
környezeti felelősségre épülő mobilitás 
igényét.

A mobilitás: felelősség.• Együtt
Amellett, hogy igyekszünk megrendelőink 
igényeit, vágyait, reményeit komplex és 
működő megoldásokkal kiszolgálni és 
támogatni, fejlesztéseinkkel, közös 
gondolkodással, kérdésekkel és válaszokkal új 
igényeket és lehetőségeket teremtünk.

A mobilitás: innováció, fejlesztés, közös 
gondolkodás.

• Tavasz
A tavasz minden évben elhozza, amire 
vágyunk és számítunk: megújulást, 
frissességet, a természet körforgását, a 
mobilitás lehetőségét és ígéretét. Ez az 
időszak a környezet értékei iránt érzett 
felelősséget is jelenti számunkra. Ezért 
mi komplex, működő és felelős 
közlekedési rendszereket alkotunk 
ügyfeleink részére.

A mobilitás: a megújulás és az 
újítás ereje.



Cégfilozófiánk
• Tapasztalat

Mi embereket látunk, akik buszra szállnak, 
autóba ülnek, kamionokat vezetnek, 
gépjármű flottákat irányítanak, vezetőket, 
akik közlekedési rendszerek biztonságáért, 
hatékony működéséért felelősek. Minden 
nap tanulunk valamit. Tapasztalt mérnökök 
vagyunk.

A mobilitás: a tapasztalat szolgálata.

• A mobilitás technológiája
Az a közös gondolkodás, amiben 

a mobilitás egyre tökéletesedő 
technológiáját alkotjuk meg és 
üzemeltetjük.

• Elkötelezettség
Csapatot alkotunk. Tudásunkat, 
tapasztalatunkat folyamatosan fejlesztjük. A 
csapat ereje biztosíték ügyfeleink számára, 
hogy biztonságos, működő és innovatív 
megoldásokat szállítunk.

ÉRTÉKEINK

Stabilitás 
Minőség
Bizalom
Emberi

Személyesség
Értékszemlélet

Változásra való hajlandóság
Jövőorientáltság

Dinamizmus
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Cégstruktúra

ITK Holding Zrt.
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EREDMÉNYEINK SZÁMOKBAN
▪ 1,5 milliárd utaseset a közösségi közlekedésben
▪ Több, mint 20 év tapasztalat a járműfejlesztés területén
▪ 130 millió megtett kilométer a közösségi közlekedés keretein belül
▪ 250 000 m2 infrastruktúra
▪ 14 típusból álló saját járműcsalád fejlesztése
▪ Oktatási Központunkban több, mint 500 fő tanult iskolarendszeren kívüli képzésben
▪ Szakképzési Centrumokkal közösen több, mint 200 főt képeztünk a duális képzés keretein belül 
▪ A legszínvonalasabb egyetemekkel együttműködve mintegy 50 egyetemista oktatásába 

kapcsolódtunk be 
▪ Belső szakirányú továbbképzések során 150 dolgozónk szerzett képesítéseket különböző 

szakmákban 
▪ Tanműhelyünkben az országban egyedülálló módon közel 100 diák végezi a gyakorlatát 

egyidőben.
▪ 681 járműből álló flottával végzünk szolgáltatásokat
▪ 6 városban vagyunk jelen 
▪ 980 beszállítónk van, melyből 52 globális
▪ 7000 munkahelyre van ráhatásunk
▪ Saját vállalati ösztöndíjprogram
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Komárom-Esztergom megye

Hatvan

Kecskemét

Székesfehérvár

Budapest

Jelenlétünk Magyarországon 

Debrecen

Százhalombatta
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KÖZLEKEDÉSI INTEGRÁTOR ÉS OPERÁTOR

DEBRECENBEN BUDAPESTEN KECSKEMÉTEN
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SZÉKESFEHÉRVÁRON

HATVANBAN
2022 áprilisától teljeskörű szolgáltatóként 

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG PARTNERE 
AZ  ÚSZÓ NEMZET PROGRAMBAN 

KOMÁROM-ESZTERGOM 
MEGYÉBEN
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JÁRMŰTERVEZÉS, -FEJLESZTÉS ÉS  -GYÁRTÁS
- saját márkás REFORM termékcsaládunk filozófiája
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Mercedes-Benz REFORM AUTÓBUSZCSALÁD

2016-2017                                                               2017-2018        

Mercedes-Benz REFORM 600 IC

2020-2021
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Mercedes-Benz REFORM-S CSALÁD
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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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AUTÓBUSZGYÁRTÁS DEBRECENBEN
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ELISMERÉSEK

Fenntartható Debrecen díj

Mercedes-Benz VanPartner
certification
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AUTÓBUSZGYÁRTÁS DEBRECENBEN

COMING SOON!
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JÖVŐBENI FEJLESZTÉSEK

➢ Akkumulátoros meghajtású elektromos buszok

➢ Üzemanyagcellás elektromos busz



Welcome to the world of ITK Holding Ltd.!



• Freedom
We believe that mobility and system-
organization based on environmental
responsibility are not limited by
technological constraints. 

Mobility: freedom.

• Responsibly
We create new system solutions, based on 
original, long-standing development and 
operational experience, which effectively 
serve the need for mobility without limits, 
based on environmental responsibility.

Mobility: responsibility.
• Together

While we strive to serve and support the 
needs, desires and hopes of our customers 
with complex and working solutions, we create 
new needs and opportunities through our 
developments, joint thinking, questions and 
answers.

Mobility: innovation, development, joint
thinking.

• Spring
Spring brings what we desire and expect
every year:  renewal, freshness, the
cycle of nature, the opportunity and 
promise of mobility. This period of the
year also means for us the responsibility
for the values of the enviroment. That is
why we create complex, functional and
responsible transport systems for our
customers.

Mobility: the power of renewal and 
innovation.

Our philosophy



• Experience
We see people getting on buses, sitting in 
cars, driving trucks, run vehicle-fleets,
executives being responsible for the safe
and efficient operations of transport
systems. We learn every day. We are
experienced engineers.

Mobility: the service of experience.

• Technology of mobility
It is the common thinking in which

we create and operate the always
improving technology of mobility.

• Commitment
We make a team. We consantly develop our
knowledge according to our experience. The 
power of our team is the assurance to our
costumers that we deliver safe, functional and 
innovative solutions.

Our values

Stability
Quality

Trust
People-centered

Personal
Value-vision

Will for changing
Future-orientation

Dynamism

Our philosophy
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Company structure

ITK Holding Ltd.

Transport integration and 
operational services

Vehicle design, development
and manufacturing

Infocommunications, 
energy, real estate

management, urban
development
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OUR RESULTS
▪ 1,5 billion passenger cases in public transport operation
▪ More than 20 years of experience in the field of vehicle development
▪ 130 million kilometers by our buses in the public transport operation
▪ 250 000 m2 infrastructure
▪ Development of a vehicle family of 14 different vehicle types
▪ In our Education Centre there are more than 500 students participating our non-formal

trainings
▪ In the framework of dual training we educated more than 200 people in cooperation with

vocational training centres
▪ In collaboration with the highest quality universities we became involved in the education of 

about 50 students
▪ 150 of our employees obtained qualifications in various professions within the framework of 

our internal trainings
▪ In our workshop there is the opportunity to do their internship for about 100 students
▪ We provide services with a fleet of 681 vehicles
▪ We are present in 6 hungarian cities
▪ Cooperation with 980 suppliers in addition of 52 global partners
▪ We have an impact on 7000 jobs
▪ Own corporate scholarship program
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Komárom-Esztergom megye

Hatvan

Kecskemét

Székesfehérvár

Budapest

Our presence in Hungary

Debrecen

Százhalombatta
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PUBLIC MOBILITY INTEGRATION AND OPERATIONS SERVICES

IN DEBRECEN IN BUDAPEST IN KECSKEMÉT
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IN SZÉKESFEHÉRVÁR

IN KOMÁROM-
ESZTERGOM COUNTY

IN HATVAN
as a comprehensive service provider from 2022 april

PARTNERSHIP WITH THE HUNGARIAN 
SWIMMING ASSOCIATION IN THE 
‚SWIMMING NATION’ PROGRAM
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Vehicle Development, Manufacturing and Sales
and the philosophy of our brand called REFORM-family
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Mercedes-Benz REFORM Bus Family

2016-2017                                                               2017-2018        

Mercedes-Benz REFORM 600 IC

2020-2021
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Mercedes-Benz REFORM-S Vans Family
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MERCEDES-BENZ REFORM-S SCHOOL - 2019

✓ Complex transportation with built-in passenger
safety and special information system

✓ Max. 18 passengers



13

MERCEDES-BENZ REFORM-S SCHOOL - 2019

✓ Safety is our top priority:
- safe way for getting to the school, no change, supervision on the way
- driver check-in system (driver identification, alcohol probe, immobilizer)
- electronic tracking system, route information
- monitoring the occupation and the usage of the seatbelts
- fast, accurate, real-time information for parents (loaction of the bus, departure time of the children)
- external distinctive signs (illuminated shcool-bus sign, reflecting contour surface, LED)

✓ Driving aid-system providing safe traveling:
- external and internal cameras for monitoring and recording the vehicle’s environment and interior
- active lane keeping assistant
- active cruise control
- blind spot monitor
- road signs recognition
- DAA system
- collateral wind assistant
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OUR SITE IN DEBRECENBEN

- DEVELOPMENT, MANUFACTURING
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OUR AWARDS

Sustainable Debrecen award

Mercedes-Benz VanPartner
certification
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OUR SITE IN DEBRECEN

COMING SOON!
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FORTHCOMING VEHICLE DEVELOPMENTS

➢ Battery powered electric bus

➢ Fuel cell electric bus


