Küldetés

Társaságunk jogelődje, az INTER TAN-KER Kft., 2002-ben alakult. Napjainkra a közlekedés
területén core businessé vált, operátori tevékenységet lát el.

Az INTER TAN-KER Zrt. kiemelt küldetésének tekinti, hogy teljes körű megoldásokkal segítse a
kormányzat, az önkormányzatok, multinacionális, kis- és középvállalatok munkáját a
közlekedés területén. A magyar közlekedés fejlesztése érdekében nyitottak vagyunk
partnereink céljainak megértésére, támogatására, saját és külső erőforrások bevonásával. Fenn
kívánjuk tartani meghatározó szerepünket a hazai közlekedés különböző igényeinek
teljesítésével, előremutató megoldások bevezetésével. Tevékenységünk során vezérelvként
fogalmazódik meg, hogy partnereink igényeit az elvártnál is magasabb színvonalon elégítsük ki
és megkönnyítsük, hatékonyabbá tegyük munkájukat.

A közszolgáltatás minőségének javítása érdekében szolgáltatásainkat pontosan, nemzetközi
szinten is kiemelkedő szaktudással rendelkező munkatársainkkal végezzük. Ennek
eredményeképpen a magyar és nemzetközi közlekedési ipar részére jól használható, stabil,
megbízhatóan és hatékonyan működő rendszereket tervezünk és kivitelezünk. Megoldásaink
tervezésénél és fejlesztésénél nem pusztán technológiákban gondolkodunk, hanem olyan
közlekedési rendszerekben, melyek megfelelnek a társadalom egyre növekvő kihívásainak.

Hitünk szerint az INTER TAN-KER Zrt. sikerének alapvető feltétele, egyúttal működésének
legfontosabb célja, hogy partnereink, megrendelőink részére korszerű és versenyképes
szolgáltatásokat nyújtsunk, szolgáltatásaink minőségét folyamatosan javítsuk. Feladatainkat
magas erkölcsi, szakmai és gazdasági normák szerint végezzük.
Társaságunk az ISO 9001:2008 (MSZ EN ISO 9001:2009) és az ISO 14001:2004 (MSZ EN
ISO 14001:2005)
szabvány
szerint működik, amely biztosítja szolgáltatásaink magas színvonalának szinten tartását. Az
MSZ EN ISO EN 9001:2008 szabvány szerinti tanúsítás az Európai Unió finanszírozásával, az
Európa Terv keretein belül valósult meg.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (továbbiakban: Szem.
törvény) 19. § (4) bekezdése értelmében a közlekedésszervező a személyszállítási
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tevékenységhez kapcsolódóan, a kijelölő jogszabály alapján végzett feladat ellátására
vonatkozó személyszállítási üzletszabályzatot készít. A Szem tv. 19. § (6) bekezdése alapján a
közúti személyszállítási szolgáltatást végző szolgáltatók személyszállítási üzletszabályzatát,
annak módosítását az autóbuszos személyszállítási szolgáltatás 181/2011/EU rendeletben nem
szabályozott részletes feltételeire, valamint a személyszállítási üzletszabályzat tartalmára és
jóváhagyására vonatkozó 213/2012. (VII.30.) Korm. rendelet alapján az autóbuszos hatóság
hagyja jóvá.

Az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott
részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási
szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzat tartalmára
vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII.30.) Korm. rendelet 10.§ (5) bekezdése szerint az
üzletszabályzatot annak készítője a hivatalos honlapján közzéteszi.

Az Üzletszabályzat tervezetét itt töltheti le.

Az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott
részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási
szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzat tartalmára
vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII.30.) Korm. rendelet 10.§ (5) bekezdése szerint az
üzletszabályzatot annak készítője a hivatalos honlapján közzéteszi.
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