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Kedves Kollégák!
A 2018-as év is mozgalmasan indult a Homm Kft. életében, 
amelyeket már itt, a beköszöntőben szeretnénk megosztani 
veletek.
Három stratégiai partnerünkkel is szerződést hosszabbítottunk. 
A Flextronics zalaegerszegi és sárvári egységeivel 3+2 
évre, a székesfehérvári Densóval két évre, Budaörs Város 
Önkormányzatával szintén két évre. Ezek a szerződés-
hosszabbítások egyértelműen alátámasztják, hogy jól végezzük 
a munkánkat: egyre több autóbusszal tudunk szolgáltatni, 
partnereink számíthatnak ránk.

Lapzártakor érkezett a hír, hogy társaságunk megnyerte a miskolci BOSCH gyár dolgozószállító tenderét 3+2 
évre. A részletekről a következő számokban számolunk be.
Köszönjük, hogy munkátokkal hozzájárultatok, hogy a piacon megbízható, stabil szolgáltatóvá tudtunk válni.
A címlapon a 2018-as Phjongcshangi Téli Olimpiai Játékok magyar versenyzőit szállító autóbuszaink 
láthatóak. Büszkék vagyunk rá, hogy a Homm Kft. a Magyar Olimpiai Csapat Hivatalos Földi szállítója!
Fogadjátok szeretettel idén is cégünk magazinját, olvassátok az érdekességeket, emlékezzetek a hasznos 
tanácsokra és vezessetek továbbra is biztonságosan!

ÁlDOtt, BÉkÉS HÚSvÉti ünnepeket kÍvÁnunk!
Homm Károly és Tóth Balázs ügyvezetők
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telephely-bemutató
Székesfehérvár

Míg megépül saját létesítményünk, ebben a tágas műhelyben végezzük a Densós 
buszok javítását

A forgalmi iroda barátságos, kényelmes; innen irányítják a 
kolléganők a Densót kiszolgáló buszokat és taxikat

 A helyi székesfehérvári vonalon 15 méteres Setra típusú 
buszokkal közlekedünk

Akár öt busszal is tudunk foglalkozni egyidejűleg

Székesfehérváron is jelentős raktárkészlet segíti szerelőink munkáját A Denso közel 5000 főt foglalkoztató székesfehérvári üzemébe a 
hét minden napján szállítjuk a dolgozókat
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A	gumicsere,	illetve	a	kerék	le-	vagy	felszereléssel	járó	tevékeny-
ség	után	a	kerékcsavarok	után	húzása/ellenőrzése	kötelező!	Gép-
kocsivezetőknek	ilyen	esetekben	utána	kell	húzatni	a	kerekeket!	
Gyakran	előforduló	probléma,	hogy	fagyálló	folyadék	hiányá-
val	közlekednek	egyes	autóbuszok.	A	folyadékszintet	(fagyálló,	
motorolaj,	szervóolaj)	ellenőrző	elektromos	rendszerek	ellenére	
is	szükséges	a	folyadékszintek	ellenőrzése	minimum	naponta	egy	
alkalommal,	ugyanis	ezen	rendszerek	is	meghibásodhatnak.

A	tavasz	és	a	nyár	közeledtével	ellenőrizzék	a	gépkocsivezetők	a	
légkondicionáló	rendszerek	üzemképességét.	Próbálják	bekap-
csolni,	ellenőrizzék	a	kondenzátormotorok	működőképességét,	a	
befúvómotorok	működőképességét	(pl.	Bova	esetében	befúvás	
erőssége	mindkét	oldalon).	Hiba	esetén	időben	jöjjenek	a	mű-
helybe,	ne	csak	a	nagy	melegek	esetén.

Egy	kis	ismétlés:
1. Ne állítsuk le sebességben a motort! 
Vannak	olyan	autóbusztípusok	(pl.	Bova,)	melyeket	nem	szabad	
sebességben	leállítani,	ugyanis	utána	nem	tudjuk	majd	beindítani	
az	autóbuszt.
2. KRESZ szerint kötelező tartozékok és dokumentumok 
megvannak?
Indulás	előtt	a	gépkocsivezetők	ellenőrizzék	a	kötelező	tartozéko-
kat	(tűzoltó	készülék	és	mentőláda	érvényessége,	stb.).	Továbbá	
az	autóbuszok	kötelező	dokumentumait	(gépjármű	forgalmi	
engedélye,	tachográf	illesztési	jegyzőkönyve,	személyszállítói	
engedélye,	és	a	gépkocsivezető	okmányai)	indulás	előtt	ellen-
őrizni	kell.	Kérjük	a	tisztelt	gépkocsivezető	kollégáinkat,	hogy	a	
járművek	kötelező	dokumentumait	a	járművekben,	a	tárolásra	
rendszeresített	iratmappákban	tárolják	és	ne	hordják	haza!	

Műszaki 
tanácsok: 
ezekre 
figyelj!
A gépkocsivezetők a reggeli indulás előtt járják körbe az autóbuszt, 
szemrevételezéssel ellenőrizzék a kerékcsavarok állapotát, 
meghúzottságát. 

Kovács Attila Buszbemutató: 
Bova Magiq

A hosszú különjáratok során fotelszerű, széles ülések, panorámaablakok, légkondicionáló, állófűtés és DVD 
szolgálják utasaink kényelmét.

A Magiqet DAF XE280-es motor hajtja, sebességváltója ZF S6-1600 hidrodinamikus intarderrel; ABS és ASR 
segítik biztonságos fékezését.

Évek óta töretlen népszerűségnek örvend a csökkentett ülésszámmal 
(30+2), nagy térközzel, extra kényelmes ülésekkel rendelkező Magiq
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Hidvégi máté
logisztikai vezető
2003-ban	kezdtem	dolgozni	a	Homm	Kft.-nél	mint	különjáratos	
gépkocsivezető.	2013-tól	2016-ig	külföldön	dolgoztam,	szintén	
gépkocsivezetőként,	európai	körutakon.
2016	szeptemberétől	tértem	vissza	a	céghez,	és	a	vezetőség	új	
munkakörrel,	a	budapesti	telephely	vezetésével	bízott	meg.	Fel-
adataim	köre	rendkívül	szerteágazó,	a	buszok	első	forgalomba	
helyezésétől	a	felújításaikon	át	a	forgalom	és	a	műszak	közötti	
kapcsolattartásig	tart.	Ez	a	munkakör	mindig	újabb	és	újabb	ki-
hívások	elé	állít,	de	igyekszem	azokat	a	legjobb	tudásom	szerint	
megoldani.

Kormány Csaba
energetikus
2016	 szeptembere	 óta	 vagyok	 a	 Homm	 Kft.	 alkalmazottja	 és	
egyben	 energetikusa.	 Autóbuszos	 állami	 cégtől	 érkeztem	 a	
céghez.	 Közel	 18	 éves	 szakmai	 tapasztalattal	 rendelkezem	 az	
autóbuszok	 üzemeltetése	 és	 ellenőrzése	 területén.	 Főbb	 fel-
adataim:	a	Homm	Kft.	autóbuszai	üzemanyag-felhasználásának	
ellenőrzése,	a	fregatt	flottarendszer	felügyelete	és	hamarosan	a	
tachográfok	időszakos	vizsgálatainak	elvégzése.

Budai zsolt
forgalmi vezető
Budapesten	élek	családommal,	két	kisgyermek	büszke	édesapja	
vagyok.
2008–2015-ig	 a	 Wisdom	 Business	 Travelnél	 dolgoztam	 mint	
irodavezető,	 szakmai	 irányító.	 A	 cég	 főleg	 kínaiak	 utaztatásá-
val	foglalkozott.	2016	óta	dolgozom	a	Homm	Kft.-nél	mint	for-
galmi	 vezető,	 Németh	 Zsolt	 forgalmi	 igazgató	 irányítása	 alatt.	
Feladataim	a	 cégekkel	 való	 kapcsolattartás,	 havi	 elszámolások	
elkészítése,	sofőrök	felvétele	és	egyéb	adminisztratív	feladatok,	
tárgyalásokon	 való	 részvétel.	 2017	novembere	óta	 az	Auchan	
dolgozói	és	vásárlói	járataihoz	kapcsolódó	feladatok	teljes	ellá-
tásáért	felelek.

Kollégák bemutatása

Tegnap jöttél haza Diósjenőről, ahol a régi különjáratos 
kollégákkal gyűltetek össze. Hogy sikerült a találkozó?
A	nemzetközi	járatok	megszűnése	után	szétszéledtek	a	kollé-
gák	a	Hídvég	utcából,	de	minden	évben,	február	környékén,	
mikor	kevesebb	a	munka,	találunk	két	napot,	mikor	összejö-
vünk,	beszélgetünk	az	emlékekről,	élményekről,	ki	merre	járt	
az	elmúlt	időszakban.	Az	idei	találkozót	Varga	Tibi	szervezte,	
és	nagyon	jól	sikerült!	Bográcsoztunk,	dartsoztunk,	csocsóz-
tunk,	iszogattunk;	a	zenéről	Grabant	Tibi	és	Hidvégi	Máté	
gondoskodtak,	igazán	jó	volt	a	hangulat!	Ez	az	összetartozás-
érzés	csak	a	Homm	Kft.-re	jellemző,	más	cégeknél	ez	nincs	
meg.	Mindenki	ezt	mondja,	ha	máshol	dolgozol,	egy	vagy	a	
sorból,	elküldenek	8-10	napra	külföldre,	visszajössz,	leteszed	
a	buszt,	és	pár	nap	múlva	újra	elindulsz,	mindig	ugyanaz	a	
körforgás.	Itt,	a	Hommnál	van	hova	bemenni,	találkozunk	a	
kollégákkal,	kávézunk,	beszélgetünk,	családias	a	légkör.	
Mesélj róla, hogyan lettél autóbuszvezető?
A	hivatásos	jogosítványt	már	a	Honvédségnél	megcsináltam,	
kapacitáltak	a	buszvezetésre	is,	de	még	nem	voltam	21	éves,	
így	ez	akkor	még	elmaradt.	Aztán	úgy	hozta	az	élet,	hogy	kö-
zel	húsz	év	vállalkozóélet	után	váltanom	kellett.	A	sógorom,	
Tihanyi	Feri,	aki	a	Budapest–London	járaton	ült,	tanácsolta,	
hogy	vágjak	bele.	Letettem	a	jogosítványt,	ő	pedig	beajánlott	
Lévay	Karcsinál,	kérte,	beszéljen	velem.	El	is	jöttem,	leültünk,	
és	Karcsi	azzal	kezdte,	hogy	megkérdezte,	van-e	nagybuszos	
tapasztalatom.	Mondtam,	hogy	nincs,	friss	a	jogosítványom.	
Erre	ő:	„Be	mered	vállalni?”	Én:	„Mit	csinálhatnék,	Karcsi,	
be,	ha	adtok	egy	esélyt,	én	megteszek	mindent	a	magam	
részéről!”	Így	kezdődött,	hat	évvel	ezelőtt.	
Igazi különjáratosnak születni kell, te is így érzed?
Én	minden	munkának	örülök,	ugyanolyan	hozzáállással	
végzem	a	dolgozószállítást	is,	mint	a	különjáratot,	de	igen,	
mondhatom,	hogy	nagyon	megszerettem	az	évek	során.	
Nem	állítom,	hogy	ennek	születtem,	de	örülök,	hogy	
különjáratossá	lettem	és	a	visszajelzések	is	ezt	támasztják	
alá.	Nekem	az	a	célom,	hogy	az	utasok	jól	érezzék	magukat,	
elégedettek	legyenek,	szép	emlékekkel	térjenek	haza;	én	
nem	csak	letudni	akarom	a	munkát.	

A Hommtól közel három év után váltottál, majd később 
visszatértél, jó újra „itthon”?
Igen,	én	is	kipróbáltam,	amit	sok	más	különjáratos	kolléga,	
két	szezont	végigcsináltam	kínaiakkal,	indiaiakkal,	amerika-
iakkal,	bejártam	Európa	nagy	részét,	nagyon	jól	kerestem,	
de	borzasztóan	hiányzott	a	család,	az	ünnepek,	lemaradtam	
évnyitókról,	iskolai	karácsonyi	ünnepségekről,	születésna-
pokról,	és	nagyon	magányosnak	éreztem	magam.	Ezeken	az	
utakon	nincs	kihez	szólni,	nyomod	a	gázt,	hajtod	a	kilomé-
tereket	és	a	pénzt,	és	közben	a	fontos	események	sorra	
kimaradnak.	Igaz	a	közhely,	hogy	a	pénz	nem	minden,	így	én	
is	örömmel	tértem	vissza	mikor	Németh	Zsolt	megkeresett.	
A cég idén több új különjáratos buszt vásárol, hogy erő-
sítse a különjárati részleget és javítsa a minőségi szolgál-
tatást. Várjátok az új buszokat?
Igen,	persze,	új	buszon	ülni	egy	autóbuszvezetőnek	nagyon	
jó	érzés,	mindenképpen	sok	pluszt	ad	az	egész	út	megítélé-
séhez.	Nagyobb	a	kényelem,	a	biztonságérzet	sofőrnek	és	
utasnak	egyaránt.	Látjuk,	hogy	az	igények,	elvárások	egyre	
magasabbak,	és	nagyon	jó	érzés,	hogy	minden	évben	egyre	
jobb	színvonalon	tudunk	szolgáltatni.	
Melyik utadra emlékszel vissza legszívesebben?
Sok	szép	utam	volt,	de	kettőt	említenék,	amik	a	legemlékeze-
tesebbek.	Tavaly	voltunk	Tóth	Tomival	Balkán	körúton.	Félel-
metesen	rossz	minőségű	hegyi	utakon	mentünk,	alig	voltunk	
1000	méter	alatt,	Tomi	ráadásul	tériszonyos!	Volt	egy	utas	
aki	előrejött,	kérdezte,	hogy:	„Maguk	nem	félnek,	mert	mi	
hátul	nagyon!”	Mondtuk,	hogy	de	igen,	mi	meg	elöl!	Ennek	
ellenére	nagyon	szép,	színes	túra	volt,	gyönyörű,	képeslapra	
illő	helyszínekkel,	csodás	élmény	volt.
A	másik	felejthetetlen	út	az	a	Pannonia	Sacrával,	Marika	
nénivel	és	osztályával	egy	Kárpátalja	körút	volt.	Itt	szintén	
nagyon	nehéz	útviszonyokkal	küszködtünk,	a	GPS	nem	
működött,	az	útjelző	táblák	hiányoztak,	térképből	próbáltunk	
kiigazodni,	de	azok	a	csodálatos	helyszínek,	Munkács,	a	Tisza	
eredete,	a	tanárnő	fantasztikus	idegenvezetése,	mind	na-
gyon	kedves	emlék	számomra.	Az	eddigi	legszebb	dícséretet	
is	ez	után	az	út	után	kaptam,	amit	ki	is	nyomtattunk,	és	
édesanyám	a	táskájában	hordja	magával	mindenhova!

Nekem az a célom, hogy az utasok jól érezzék magukat, elégedettek 
legyenek, szép emlékekkel térjenek haza.

Interjú Sallói Attilával

„Az utas 
legyen mindig 
elégedett”
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Közlekedést segítő 
okostelefonos applikációk

A világ legnagyobb közösségalapú közlekedési és navigációs alkalmazása. 
Mottója: egységben az erő, vagyis több millió autós együtt „dolgozik” az utakon 
azért, hogy elkerüljék a dugókat és mindenki a legjobb útvonalon jusson el a 
munkahelyére, az iskolába stb. Lényege, hogy valós idejű figyelmeztetésekkel 
informálja a sofőrt a többi, úton lévő autóstól, ha rendőrt, balesetet 
vagy veszélyt lát, így elkerülhetők a túlzsúfolt útvonalak vagy traffipaxok. 

Térképszerkesztők aktív közössége frissíti folyamatosan a térképeket, így a legfrissebb térképekre bízhatjuk 
magunkat. A Facebookos ismerősök láthatják egymást, hogy éppen ki merre tart, így könnyebb felvenni egy 
utast. A felhasználók folyamatosan frissítik az üzemanyagárakat is, így pillanatok alatt megtudhatjuk, hogy 
környékünkön hol tudunk a legolcsóbban tankolni.

parkl
A legtöbbünk ismeri a stresszes belvárosi parkolási helyzeteket, de egy 
ingyenesen letölthető, parkoláskönnyítő alkalmazás megoldhatja az 
autósok problémáját. 
A Parkl a belvárosra fókuszál, hiszen ott a legégetőbb a probléma, és 
végigköveti a teljes parkolási folyamatot: beépített térképen mutatja meg 
az elérhető helyeket a szállodák és parkolóházak garázsaiban, felnyitja a 
parkolóház sorompóját, és a parkolás befejeztével rajta keresztül történik 
a készpénzmentes, percdíjas fizetés is. Bár az alkalmazás nemrég indult, 
folyamatosan bővül a csatlakozó helyszínek listája: hamarosan társasházak 
és irodaházak garázsai is elérhetővé válnak majd.

A Rutin okostelefon-alkalmazás (fejlesztő: ORFK GF Informatikai Fejlesztési 
Főosztály) közúti balesetekről, egyéb közúti eseményekről és az ezekkel 
kapcsolatos forgalomkorlátozásokról nyújt információt a felhasználók számára. 
A rendszer üzenetküldő szolgáltatást is tartalmaz, amelynek révén a felhasználó 
a tájékoztatás kiadása után közvetlenül értesülhet a legfrissebb eseményekről. 
A baleseti információk forrása elsődlegesen a rendőrség tevékenységirányítási 
központjaiba beérkező lakossági bejelentések, azok alapján jelenik meg az 
első értesítés a RUTIN-ban. Ezt követően – a baleseti helyszínre irányított 
közlekedésrendészek visszajelzése után – történik az előzetes tájékoztató 

adatok pontosítása. Az alkalmazásban mind szöveges leírás, mind térképen elhelyezett piktogramok alapján 
tájékozódhat a felhasználó a különböző eseményekről, valamint forgalomkorlátozásokról. A RUTIN rendszer 
jelenleg próbaüzemben működik, karbantartási okokból szolgáltatáskiesések előzetes tájékoztatás nélkül is 
előfordulhatnak.

A Traffi Hunter magyar fejlesztésű program, segítségével sok tízezer forintot 
spórolhat meg, aki hajlamos nem odafigyelni, mennyivel megy éppen és 
mennyivel is szabadna az adott útszakaszon. Az alkalmazás választható riasztási 
hanggal jelzi előre a közeledő traffipaxot, beállítható, hogy hány kilométeren 
belül jelezzen. Nem csak az ORFK által közölt és a fix traffipaxhelyekről 
értesülhetünk, de az aktív felhasználói közösség is küldi a jelentéseket.                                           

A Route4u a világ első olyan útvonaltervezője, mely járda- és gyalogátkelő-
adatokat, valamint tömegközlekedési információkat felhasználva, személyre 
szabott, háztól házig navigációt nyújt a kerekesszékkel, babakocsival vagy bármely 
más guruló eszközzel közlekedők részére. A Route4U segítségével bárki előre 
láthatja, hogy egy üzlet, kávézó, étterem vagy épp középület akadálymentes-e 
és rendelkezik-e akadálymentes mellékhelyiséggel. A Route4U térképén 
megjelenő információkat a közösség az alkalmazás használatával automatikusan 
pontosítja és tartja naprakészen. Célja a bárki számára hozzáférhető, információs 
akadálymentesítés megvalósítása, a helyi önkormányzatokkal és szervezetekkel 
együttműködve. 

AutoGuard Dash Cam – Blackbox
Bár egy profi menetrögzítő kamera nem váltható ki vele, de érdemes letöltenünk egy mobilra telepíthető, 
sebességet, helyszínt, videót rögzítő „fekete dobozt”. Ha a telefont amúgy sem használjuk másra, jól jöhet 
egy induláskor elindított AutoGuard, ha pl. egy koccanás után nem egyértelmű, hogy ki volt a hibás.

Végül egy hasznos link az ingyenesen letölthető mobilfizetési applikációkhoz: 
https://www.nemzetimobilfizetes.hu/articles/view/mobil-alkalmazasok
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Minden évszaknak megvan a varázsa, így Hollókő is 
más-más arcát mutatja tavasszal, nyáron, ősszel és té-
len, de egytől egyig varázslatos. A Hollókőt körülölelő 
dombok, völgyek és az Ófalu fölé magasodó Vár a leg-
tökéletesebb díszlet az apró palóc házak számára. 
Az év minden hónapjában tartalmas időtöltést aján-
lunk a Faluséta jeggyel. Egy jegy megvásárlásával 
meglátogathatja a település látnivalóinak legjavát.
A Vár ódon falai között megismerheti Hollókő legen-
dáját, és páratlan kilátás nyílik a környező hegyekre, 
dombokra és az Ófalura. Mindenki királynak érezheti 
magát, ha helyet foglal a trónszéken és élvezi a falak-
ból áradó nyugalmat. A Hollóköves Várkávézóban pe-
dig egy frissítő kávé vagy szörp várja.
A Guzsalyas házban a messze földön híres palóc hím-
zések és ruhadarabok kapták a főszerepet. A szem-
füles vendégek pedig elleshetik a kenderfeldolgozás 
fortélyait is.
A Falumúzeum küszöbét átlépve száz évet repül visz-
sza az időben és bepillanthat egy jómódú palóc család 
otthonába. Megismerheti életterüket, tárgyaikat, szo-
kásaikat.
Az Oskolamester házában újra kisdiáknak érezhetjük 
magunkat, ezenkívül Kelemen Ferenc fafaragó kiállítá-
sát is megcsodálhatja.

Már ismerjük a történelmet és a viseletet, tanuljunk 
hát hollókői táncokat is a Táncházban, majd szusszan-
jon egyet a Bőrdíszműves Műhelyben, ahol apró bőr- 
ajándékkal gazdagodik.
Sétálás közben megéhezik az ember és szívesen en-
ne néhány falatot. A Faluséta jegy szolgáltatásai kö-
zött az ínyenc vendégekre is gondoltunk. A Gazduram 
sajtboltjában megkóstolhatják a Cserhát lankás, füves 
dombjain legeltetett tehenek és kecskék tejéből ké-
szült ízletes és különleges házi készítésű sajtokat, sok-
féle fűszerrel és füstölve is. Horváth László és Horváth 
Gyöngyi sajtkészítő mesterek pedig elárulják a Holló-
kői batyu titkát is. 
A finom,  helyben készült sajtok után, helyben sütött 
süteményt is kóstolhatnak a Castellum Hotel Hollókő-
ben, mely minden igényt kielégító cukrászmű. 
Ennyi falatozás után jól jön egy kis játék, így 
mindenképp térjenek be a Palóc játszóházban, 
mely nemcsak a gyerekeknek nyújt felejthetetlen 
perceket. Hagyományos népi játékokat próbálhatnak 
ki, jelmondatuk a következő: „Törhetsz diót, dobhatsz 
labdát, oldhatsz ördöglakatot, egész évben nyitva 
várunk minden kicsit és nagyot!”

Egynapos kirándulás:
Hollókő
Hollókő megér egy napot!

Az alvás ciklikus folyamat, egyéntől függően nagy-
jából másfél órás ciklussal. Minden ciklus végén 
agyunk automatikusan felajánl egy lehetőséget, hogy 
az éber állapotból az alvásba vagy az alvásból az 
éber állapotba válthassunk. Ha az összes többi élet-
folyamatunk ezt indokolja, akkor ez a váltás – ha csak 
pillanatokra is – de elkerülhetetlen. Az „elalváskapu” 
néhány percig van csak nyitva, ha sikerült leküzdeni 
a kínzó alváskényszert a következő 50–80 percben 
különösebb gond nélkül fent tudunk maradni, de 
a reflexek ilyenkor már nem működnek megfelelő 
hatékonysággal. Alváshiány hatására az agyműködés 
megváltozik, pszichotikus állapot áll elő: alapesetben 
nyugtalanság, durvább esetben akár hallucináció is 
bekövetkezhet.

Az alvási periódus végén erős fáradtság törhet ránk, 
döntünk az elalvás, vagy ébrenlét mellett. Ekkor elő-
fordulhat a pillanatokra elalvás (mikroalvás: néhány 
másodperctől fél percig), ami vezetés közben köny-
nyen végzetes lehet.
A mikroalvás legfeljebb néhány másodperces mély, 
öntudatlan állapot, amikor a szem néha le sem csu-
kódik. Az utasok észre sem veszik, hogy a gépjármű 
vezetője elaludt – miközben a jármű halad tovább.

A jármű vezetőjének a biztonság érdekében sok el-
várásnak kell megfelelnie, gyakran egyidejűleg. 
Megfelelően kell alkalmaznia a sebességet, figyel-
nie kell a közúti jelzésekre, más közlekedők magatar-
tására, az út esetleges hibáira, észlelnie kell a közúti 
veszélyeket s arra időben kell reagálnia stb. Mind-
ezeknek a követelményeknek egy fáradt, kimerült 
járművezető nem képes megfelelni. 
A kockázatot tovább növeli, hogy a fáradt vezetők 
sokszor hajlamosak túlbecsülni saját képességeiket. 
Úgy gondolják, hogy még mindig járművezetésre al-
kalmas állapotban vannak, ez pedig végzetes követ-
kezményekkel járhat. A fáradtságnak egyértelmű 
előjelei vannak: gyakori ásítás, tompulás, kezdődő 
fejfájás, ólomnehéz szemhéjak, véres szem stb. 
A vezetés során a fáradtság általában úgy nyilvánul 
meg, hogy a sávtartás bizonytalanná válik, a jármű-
vezető nem képes a sebességet tartani (általában 
gyorsabban megy, de nem veszi észre), helytelenül 
becsüli meg a távolságokat, lassabban reagál a köz-
lekedési környezet változásaira, lecsúszik a könyöke 
a kéztámaszról vagy éppen rosszul vált sebességi fo-
kozatot.
A mikroalvás veszélye fokozottan jelentkezik azoknál 
a járművezetőknél, akik nem kipihent állapotban ül-
tek a volán mögé, előzőleg keveset aludtak vagy más 
okból kimerültek. Ősszel és télen a mikroalvás veszé-
lye nagyobb, ami alapvetően a hosszabb időtartamú 
éjszakai és korlátozott látási viszonyokra vezethető 
vissza. A teljesítőképesség ilyenkor csökken, a szem 
hamarabb elfárad, így az elalvás veszélye növekszik.
Az összegyűlt alváshiány két, egymást követő éjszakai 
alvással szüntethető csak meg. Meg kell tanulnunk 
jól aludni és életünket úgy szervezni, hogy mindig 
pihenten vezethessünk.

Forrás: http://www.baleset-megelozes.eu,  
https://hegylakok.hu

Vezetés	fáradtan:	
a	kialvatlanság	veszélyei
Szakemberek szerint a közlekedési balesetek közel 25%-ért a kialvatlanság felelős, 
a fáradt sofőr előbb vagy utóbb el fog aludni. A vezetés közbeni elalvás, ha csak pár 
másodpercre is, bárkivel megtörténhet. Ismereteinket az alvásról nem árt bővíteni, 
így meg tudjuk ítélni, mikor szabad vezetnünk. Fáradtan hasonlóan nő a reakcióidőnk, 
csökken a cselekvőképességünk, mint alkoholos befolyásoltság alatt.

Bővebb információkért keresse a 
Küszöb Információs Irodát:

3176 Hollókő, Parkoló
Tel.: +36 32 579 010

Mobil: +36 20 568 0545
kuszob@holloko.hu

Kipihentségünk függ attól, hogy mikor, mennyit és 
milyen minőségben aludtunk. A végtelenségig nem 
bírjuk ébren, ha erős vágyat érzünk, előbb-utóbb 

el fogunk aludni. Az elalvásos balesetek nagy része 
hajnali kettő és hat óra, valamint 14 és 16 óra között 

történik a statisztikák alapján
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Barátok az üzleten innen és túlA	sorozatgyártás	2014	második	félévében	kezdődött	el,	
mely	időpont	óta	a	Kia	egy	sor	hatásfokjavító,	hatótávnövelő	
fejlesztést	hajtott	végre.	
Az	új,	a	korábbinál	jóval	nagyobb	kapacitású	akkucsomag-
gal	a	hatótáv	18%-kal	nőtt:	a	korábbi	212-ről,	250	km-re	
emelkedett	az	egy	töltéssel	megtehető	út.	A	növekedéshez	
a	korábbinál	kisebb	légellenállású,	áttervezett	hűtőmaszk	
is	hozzájárul,	de	újak	a	gumiabroncsok	és	az	eddigieknél	
erősebbek	a	fékbetéteket	visszahúzó	rugók	is,	amitől	a	fékek	
menet	közbeni	súrlódásából	adódó	veszteségek	csökkennek	
jelentősen.
A	2018-as	Soul	EV	csak	egy	a	Kia	számos	újdonságai	közül,	
hiszen	megérkezett	a	két	siker-hibrid,	a	Niro	és	az	Optima	
Sportswagon	konnektorból	is	tölthető,	plug-in	hibrid	vál-
tozata.	A	Kia	célja,	hogy	2020-ra	teljes	modellpalettájának	
fogyasztását	25%-kal	csökkentse.
A	megújult	Soul	EV	a	márka	egyedülállóan	hosszú,	7	éves,	
vagy	150	000	km-es	garanciája	az	akkumulátorra	is	érvé-
nyes.
Nagyobb	akkukapacitás,	18%-kal	hosszabb	hatótáv
A	lítiumionos	akkumulátor	celláinak	száma	192-ről	200-ra	
nőtt,	és	az	elektrolit	összetétele	is	megváltozott.	A	névleges	
feszültség	360	helyett	immár	375	V,	a	kapacitás	pedig	11%-
kal	lett	nagyobb	–	27	helyett	30	kWh.	
Az	akku	működését	felügyelő	számítógép	új,	és	a	benne	
dolgozó	kisfeszültségű	egyenáramú	áramátalakító	is	megvál-
tozott:	hatásfoka	nőtt,	miközben	a	változatlanul	a	hátsó	
ülések	alá	beszerelt	akkucsomag	nem	foglal	több	helyet	az	
eddiginél.
A	Soul	EV	megjelenése	alapjaiban	nem	változott,	mindössze	
a	hűtőmaszkja	alakult	át	az	egész	autó	légellenállását	kedve-
zően	befolyásoló	módon.	Az	első	lökhárító	nyílása	kicsivel	
kisebb	lett,	ennek	kedvező	hatása	főleg	nagy	sebességű	
autózásnál	érezhető.
A	Soul	EV	vezetője	kétféle	üzemmód-beállítás	közül	vá-
laszthat:	Drive	és	Brake.	Mindkettő	másként	működik	be-,	
illetve	kikapcsolt	Eco	üzemben	(bekapcsolt	Eco	gombbal	
mindkét	beállításban	erősebb	a	visszatermelés).	A	Soul	EV	
infotainment-	és	navigációs	rendszere	is	egyedi,	utóbbi	
képes	az	adott	akkutöltéssel	még	elérhető	töltőhelyek	
megjelenítésére,	miközben	részletes	információkkal	szolgál	
a	még	megtehető	útról	és	az	akku	szintjéről	is.
Az	Android	Auto™	és	az	Apple	CarPlay™	alapáron	jár,	így	a	
Soul	EV-vel	a	ma	kapható	valamennyi	okostelefon	össze-
hangolható,	miközben	a	Google	vagy	az	Apple	appok	és	

funkciók	is	korlátozás	nélkül	használhatók.	A	rendszer	hang-
vezérléssel	is	működtethető	és	a	Google	Maps	illetve	az	
Apple	Maps	navigációs	térképei	is	elérhetők	rajta	keresztül.
Az	elektromos	hajtású	KIA	Soul	a	JP	Auto	valamennyi	
magyarországi	bemutatótermében	megvásárolható,	a	
budapesti	és	jászberényi	szalonjában	pedig	tesztvezetés	is	
elérhető	(előzetesen	egyeztetve).	

autóteszt: 
kia Soul ev
A Kia Motors első sorozatgyártású, 
elektromos hajtású modellje a Soul EV, 
mely a Kia történetében mérföldkőnek 
számít, hiszen az emissziómentes Soul 
EV az első, Koreán kívül is forgalomba 
kerülő elektromos Kia.

Dénes tősgyökeres mádi és a vendéglátás világából érkezett a borok világába. 
Számára természetes, hogy a bor szorosan kapcsolódik a gasztronómiához. Ő a 
Mádon található Gusteau Kulináris Élményműhely üzletvezetője is, ahol a kiváló 

ételek mellé saját borait is kínálja a vendégeknek. Dénes az étterem és saját 
pincéje, a Szarka Pince mellett a Pelle Pince borainak is felelőse. Családjának 
van egy csodás kilátással rendelkező, meghitt vendégháza a faluban, ahol az 

érdeklődőket fogadják. Saját borászatát „garázsborászat”-nak nevezi, ahonnan 
évjárattól függően 5000-5500 palack bor kerül ki évente. 

KIA SOUL EV – Főbb műszaki adatok (Európa)

karosszéria 
Ötajtós,	ötüléses,	önhordó	acélkarosszéria,	elsőkerékhajtás	
(sebességváltó	nélkül).
Villanymotor
Típus	 Állandó	mágneses	szinkronmotor
Névleges	feszültség	 375	V
Teljesítmény	 	81,4	kW	(111	LE)	@	2730-8000/percnél
Nyomaték	 285	Nm	@	0-2730/percnél
akkumulátor
Típus	 Litium-ion	polimer,	80	Ah
Feszültség	 375	V
Kapacitás	 30	kWh
Teljesítmény	 90	kW
Fedélzeti	töltő	 6,6	kW
Energiasűrűség	 200	Wh/kg
Futómű
Elöl:	MacPherson,	gáztöltésű	lengéscsillapítókkal	és	
kanyarsrabilizátorral.
Hátul:	Csatolt	lengőkarok,	gáztöltésű	lengéscsillapítókkal.
Kormányzás
Típus:	Fogasléces	kormánymű,	kormányoszlopra	épített	
elektromechanikus	(villanymotoros)	rásegítéssel.		
Kormányáttétel/fordulatok	száma:	15,7:1/2,85	a	végállások	
között	
Fordulólör-átmérő:	 10,6	m	
Fékek
Elöl	 	 300	mm	hűtött	tárcsák	
Hátul	 	 284	mm	tömör	tárcsák
kerekek
Alapkivitel	 16	colos,	205/60	R16	
Pót	 	 defektjavító	készlet	
Menetteljesítmények
Végsebesség	(km/h)		 145
0–100	km/h	(s)	 	 11,4
Hatótáv	 	 	 240	km
Fogyasztás	 	 147	Wh/km

Szarka Dénes a 2017-es év TOP 100 
magyar bor legjobb furmintját készítő 
fiatal mádi borász. 
Két és fél hektárnyi szőlőjét organikus módon műveli; 
borai megtalálhatók mind a négy budapesti Michelin-
csillagos étteremben.

Barátsága	Homm	Károllyal	és	Tóth	Balázzsal	több,	mint	
egy	évtizedre	nyúlik	vissza.	2005-ben	Alkonyi	László	borász	
barátjuk	mutatta	be	őket	egymásnak.	Azóta	minden	évben	
rendszeresen	találkoznak,	kiválasztják	a	bort,	amiből	
nagyobb	tételt	rendelnek.	A	cég	jubileumi	évfordulója	óta	
már	egyedi,	hommos	címkével.
Ma	már	az	egész	világon	az	a	tendencia,	hogy	minden	élel-
miszerből	a	lightot,	a	cukormenteset	keresik	az	emberek,	
így	borból	sem	divat	édeset	inni.	A	világ	bortermelésé-
nek	mindössze	1-2%-át	teszi	ki	az	édes	bor	–	tudom	meg	
Dénestől.	Egy	jó	aszút	mondjuk,	kedd	este	nem	nagyon	
nyitnak	ki	az	emberek	otthon,	inkább	egy	könnyebb	száraz	
bort.	A	borászok	azt	szeretnék	elérni,	hogy	az	aszú	ára	tük-
rözze	előállításának	nehézségeit,	a	belefektetett	rengeteg	
munkaórát,	és	mint	egy	különlegességet,	csak	kifejezetten	
jeles	alkalmakkor	bontsák	ki	az	emberek.	
A	2015-ös	évjáratú	díjnyertes	Juharos	Furmint	egy	igazi	ka-
rakteres	borkülönlegesség.	Az	1956-ban	telepített	tőkékről	
szüretelik	a	fürtöket,	maga	a	termőhely	pedig	a	Juharos	
dűlő	egyik	parcellája	Mád	északi	határán,	ahol	a	talaj	kova-
savban	gazdag	riolit,	morzsalékából	sárgás,	agyagos	talaj	
keletkezik.	Ez	a	hűvösebb	mikroklímával	párosulva	adja	a	
savérzetben	gazdag,	hűvös,	elegáns	illatú,	ásványos	bort.

Dénes	bízik	a	Furmint	sikerében	és	hiszi,	hogy	a	minőségi	
szőlőműveléssel	a	folyamatos	fejlődés,	innováció	mellett	
egyre	jobb	minőséget	lehet	elérni,	és	azt	egyre	szélesebb	
körben,	hozzáértő,	jó	bort	szertő,	borhoz	értő	fogyasztók-
hoz	lehet	eljuttatni.
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Homm-bérszámfejtés
A munka- és személyügyi adminisztráció területén is tettünk egy 
fontos lépést. A külsős szolgáltató cégtől elbúcsúztunk, és saját 
bérszámfejtő kolléganőt vettünk fel Bíró Éva személyében, aki már a 
Hídvég utcában kezeli összes munkatársunk munka- és személyügyi 
anyagait. Az Alfa Humán Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó cégnek 
ezúton is köszönjük a sokéves együttműködést!

téli olimpia
Az a megtiszteltetés ért minket, hogy idén ismét a Homm Kft. buszaival utaztak érkezéskor a reptérről az 
Olimpiai Játékok magyar résztvevői. Idén a 2018-as Phjongcshangi Téli Olimpia magyar csapatát és köztük 
az aranyérmes férfi gyorskorcsolyaváltót utaztattuk. Gratulálunk sportolóink történelmi sikeréhez!

Ez történt a Homm Kft.-vel
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Közérdekű híreink

Sárvár/zalaegerszeg
Sárvár/Zalaegerszegen 2018. január 1-jétől szerződést hosszabbítottunk 3+2 évre.

Gencsapáti műhelyünk
2018. január 15-én megnyitottuk második 
műhelyünket Gencsapátiban, ahol két új 
kolléga dolgozik. A műhely fő tevékenysége 
az autóbuszok karosszériájának esztétikai 
javításai.

Autóbuszaink felkészítése a kemény téli időszakra, nem volt hiábavaló
Tél elején megtörtént az éves komplex oktatásunk a sofőr kollégák részére, illetve az autóbuszok fel-
készítése a Vasban és Zalában közismerten kemény téli időszakra. Kollégáink munkája nem volt hi-
ábavaló, amelynek köszönhetően a szélsőséges téli időjárási viszonyok között is fenn tudtuk tartani  
szolgáltatásunkat. Külön köszönjük helytállásukat!

Budaörsi szolgáltatás
Budaörsön a 2013. május 1-jén indult 
szolgáltatást, ami 2018. április 30-ig szól, két évvel 
meghosszabbítottuk, így 2020. április 30-ig biztosan 
cégünk szállítja tovább a budaörsi utasokat.

Renault-megállapodás

Kedves Kollégák! Fotópályázatot hirdetünk!
Várjuk minden lelkes amatőr és profi fotós kollégánk képeit, természetesen 

buszos témában, a homm@homm.hu e-mail címre! Az első három kép készítőjét 
pénzjutalommal díjazzuk és a következő magazinban megjelentetjük! 

Bosch-tender
Lapzártakor érkezett a hír, hogy társaságunk megnyerte a miskolci 
BOSCH gyár dolgozószállító tenderét 3+2 évre. A részletekről a 
következő számokban számolunk be.

Denso-szerződés

A Densóval 2018. október 23-ig van érvényben 
szerződésünk, melynek két évvel történő 
meghosszabbításáról született döntés 
februárban.

Cégünk megálla podást kötött a Renault-val 10 
db új Master vásárlására, mely járműveknek 
elsősorban a dolgozószállításban szánunk 
szerepet.
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Húsvéti 
szokások és 
hagyományok

Recept

Húsvét a legrégibb keresztény ünnep 
és a legjelentősebb is az egyházi év 
ünne peinek sorában. A magyar és az 
európai keresztény hagyományban a 
húsvéti ünnepkör jeles napjai kiemelt 
jelentőséget kapnak.

HAMVAZÓSZERDA
A farsangi időszak utáni első nap, a húsvét ünnepét 
megelőző 40 napos nagyböjt kezdete.

NAGYCSÜTÖRTÖK
A húsvéti ünnepeket megelőző, úgynevezett nagyhét 
legfontosabb napjai a nagycsütörtök, a nagypéntek 
és a nagyszombat. Nagycsütörtökön elhallgatnak a 
harangok, „a harangok Rómába mennek", s legköze-
lebb csak nagyszombaton szólalnak meg újra. 

NAGYPÉNTEK
A nagypéntek a keresztény liturgiában a húsvét előtti 
péntek. Ezen a napon emlékeznek meg Jézus Krisztus 
kínszenvedéséről, kereszthaláláról és temetéséről, 
a liturgiában a húsvéti szent három nap második 
napja. Ezen a napon szigorú böjtöt kell tartani. Csu-
pán háromszor lehet étkezni, egyszer jóllakni. Hús 
fogyasztása tilos. A böjt alól természetesen felmen-
tést kapnak a gyerekek, a betegek, a várandósok és a 
fizikai munkát végzők – akik nem tudnák étel nélkül 
ellátni a feladatukat.

Hozzávalók
A sonkához:
    1200 g kötözött sonka
    1 nagy hagyma
    1 gerezd fokhagyma
    1 babérlevél

A cipó hozzávalói:
    3 dl langyos víz 
    10 dkg margarin 
    3 dkg élesztő 
    1 kiskanál só 
    2 csipetnyi oregánó  
    csipetnyi őrölt bors 
    1 evőkanál cukor  
    60 dkg liszt  
    2 evőkanál tej és 1 tojás  
    sárgája a kenéshez

Húsvéti sonka tésztában sütve
Elkészítés:	A	sonkát	megmossuk	és	langyos	vízben	egy	éjszakára	beáztatjuk	 
(a	kötözőzsineget	hagyjuk	rajta).
Másnap	leöntjük	róla	az	áztatóvizet,	és	egy	nagy	lábasban	felöntjük	annyi	
hideg	vízzel,	hogy	ellepje.	A	megtisztított	hagymákat	babérlevéllel	együtt	a	
vízhez	adjuk,	fedő	alatt	kis	lángon	puhára	főzzük	(kb.	60-80	perc),	és	saját	
levében	hagyjuk	langyosra	hűlni.	Kivesszük	a	főzőléből,	és	levesszük	róla	a	
hálót,	majd	hűvös	helyen	hagyjuk,	hogy	teljesen	kihűljön.	A	sonka	főzőlevét	
ne	öntsük	ki,	felhasználhatjuk	egy	jó	kis	bableveshez,	tojást	főzhetünk	benne,	
de	le	is	fagyaszthatjuk	későbbi	használatra.	
Közben	elkészítjük	a	tésztát.	Az	élesztőt	felfuttatjuk	egy	kis	langyos,	cukros	
vízben.	Miután	ez	elkészült	a	hozzávalókat	összekeverjük,	először	kézzel	jól	át-
gyúrjuk,	majd	kézi	robotgéppel	8-10	percig	dagasztjuk.	Közepesen	lágy	tésztát	
kell	kapnunk.	Ha	nagyon	lágyra	sikerül	akkor	sütés	közben	a	cipó	szétrepedhet.	
Ezután	letakarjuk	és	meleg	helyen,	kb.	egy	óra	alatt	a	duplájára	kelesztjük.	
A	megkelt	tésztát	lisztezett	deszkára	borítjuk	és	kb.	2	ujjnyi	vastagságúra	
nyújtjuk.	

Húsvéti ételeink
A magyar és az európai keresztény hagyományban az egész 
húsvéti ünnepkör során kiemelt jelentőséget kapnak az ünnep 
egyes szakai alatt fogyasztott ételféleségek. Az ilyenkor 
fogyasztott ételek, külön szimbolikával bírnak. Egyetlen 
ünnepi asztalról sem hiányozhatnak a hagyományos ételek: 
a kalács, sonka, bárány, tojás. A kalács, a kenyér a bőséget, a 
jólétet jelképezi, a tojás a termékenységet. 

A keresztény ünnep az ószövetségi pászka ünnepéből 
nőtt ki, ennek az előképnek a keresztény tanítás szerinti 
beteljesedése Jézus Krisztus átmenetele a halálból a 
feltámadott életre. Jézust a zsidó húsvét előtt ítélte 
halálra Poncius Pilátus, nagypénteken keresztre 
feszítették, és vasárnap hajnalban, föltámadván a 
halálból, megmutatkozott tanítványainak.

NAGYSZOMBAT
Húsvét ünnepének előnapja Jézus halálára, illetve arra 
a napra emlékeztet, amikor Krisztus holtteste mintegy 
kétezer évvel ezelőtt a sziklába vájt sírban feküdt. 
Nagyszombaton a katolikus egyház papsága a hívekkel 
együtt Krisztus sírjánál elmélkedik az Úr szenvedéséről 
és haláláról. Az oltár, amit nagycsütörtökön minden 
felszerelésétől megfosztottak, üresen áll. Nem tartanak 
szentmisét sem. Nagyszombat a húsvéti örömünnep 
kezdete. A katolikus liturgia szerint este kezdődik az 
ünnep a tűzszenteléssel, a tűz Krisztus jelképe, akinek 
feltámadásával a remény, a fény születését ünneplik a 
keresztény egyházak, ezt követi a keresztvízszentelés.

HÚSVÉTVASÁRNAP
Húsvét Jézus Krisztus feltámadásának napja. Húsvét 
vasárnapja a tavaszi napéjegyenlőséget követő első 
holdtölte utáni első vasárnap. Ez március 22. és április 
25. között lehet.
A húsvét elnevezés a böjti időszak végére utal, mert 
ekkor lehet újra húst enni. A húsvétvasárnapi szertar-
tásnak része a húsvéti ételek (bárányhús vagy sonka, 
kalács, tojás, bor) megáldása. A szentelt étel marad-
ványainak varázserőt tulajdonítottak: a tojás héját 
a veteményre szórták, a kotlós fészkébe tették vagy 
meghintették a vetést, hogy jégverés, üszög kárt ne 
tegyen benne.

HÚSVÉTHÉTFŐ
Húsvéthétfőhöz fűződő népszokás a locsolás és ennek 
jutalmául a festett tojás ajándékozása. A locsolkodás 
alapja a víz tisztító-, termékenységvarázsló erejébe 
vetett hit. A tojás a belőle kikelő madárral Jézus újjá-
születését, a népi hiedelem szerint az életet, a piros 
szín Jézus kiontott vérét jelképezi. A locsolkodóvers és 
a kölnivel való locsolkodás később terjedt el, ahogy az 
ajándékot hozó húsvéti nyúl képzete is. A nyúl szintén a 
termékenység és az élet ciklikus megújulásának jelképe.

A	téglalap	formára	nyújtott	tészta	akkora	legyen,	hogy	a	hosszanti	oldalakon	a	sonka	méretéhez	képest	10-15	centimétert	
lógjon	ki	a	tészta,	a	felső	és	az	alsó	széle	pedig	jól	takarja	be	egymásra	hajtva	a	sonkát.	A	sonkát	kiemeljük	a	vízből,	leszedjük	
róla	a	kötözőt,	és	szárazra	töröljük.	A	kinyújtott	tésztára	tesszük,	és	a	tésztát	ráhajtjuk	úgy,	hogy	az	aljára	kerüljön	a	hajtás.	
A	széleit	is	behajtjuk,	majd	a	felesleges	darabokat	levágjuk.	A	levágott	részekből	hosszú	rudat	sodrunk,	és	a	tészta	tetejét	
díszíthetjük	vele.
A	sütőt	légkeveréses	fokozatban	200	fokra	előmelegítjük.	A	becsomagolt	sonkát	sütőpapírral	bélelt	tepsibe	tesszük,	letakarjuk	
konyharuhával,	és	10	percig	állni	hagyjuk,	majd	a	tejet	és	a	tojássárgáját	összekeverjük	és	megkenjük	vele	a	tészta	tetejét.	
Középső	bordamagasságon,	kb.	40	percig	sütjük,	amíg	a	cipó	szép	világosbarnára	sül.	Hagyjuk	langyosra	hűlni,	és	csak	azután	
szeleteljük.
Sütési	hőfok:	200	°C,	sütési	mód:	hőlégkeveréses
Főtt	tojással,	ecetes	tormával	az	igazi.
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A Magyar Olimpiai Csapat hivatalos földi szállítója
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Autóbuszok és tehergépjárművek javításában jártas 
autószerelőt 

keresünk Székesfehérvárra, azonnali kezdéssel, nettó 200–250 ezer Ft 
fizetéssel.

Karosszérialakatosokat és autóvillamossági szerelőket 
keresünk Székesfehérvárra, azonnali kezdéssel.

Az állások betöltéséhez szakirányú végzettség szükséges.
Jelentkezni Székesfehérvárra László István műszaki vezetőnél lehet, az 

alábbi elérhetőségeken:  
laszlo.istvan@homm.hu vagy +36-20/580-4620

Raktárost 
keresünk a XI. kerületbe, azonnali kezdéssel (hasonló területen szerzett 

tapasztalat előnyt jelenthet)
Jelentkezni Kátai Zoltán műszaki vezetőnél lehet, az alábbi 

elérhetőségeken:  
katai.zoltan@homm.hu vagy +36 20/236-9011

Autóbuszvezetőket 
keresünk Budapestre, Székesfehérvárra, Sárvárra, Zalaegerszegre.

Jelentkezni Budai Zsolt forgalmi vezetőnél lehet, az alábbi 
elérhetőségeken:

budai.zsolt@homm.hu vagy +36 70/378-8486 


