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Kővári Zita 
 
Kővári Zita ügyvezető igazgató a Salus Kft. képviseletében a Tisza Volán Zrt. 
jelenleg pedig a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. alvállalkozójaként 
szervezi az autóbuszvezetők képzését. Ebben a minőségében először 2011-ben 
nyújtott számunkra lehetőséget arra, hogy autóbuszvezetők részére szemlélet-
formáló tájékoztató előadást tartsunk. Ebből az alkalomból vásárolta meg számunkra 
az alapanyagokat azokhoz a szimulációs eszközökhöz, melyeket programjainkon 
jelenleg is használunk. 2013. június 30-án a Tisza Volán Zrt. a 181/2011. Európa 
Parlamenti rendelet alapján elindította személyi segítő szolgáltatását. Elfogadták 
egyesületünk jelentkezését a szolgáltatást támogató tréning megtartására. A 2014 
őszétől megvalósuló tréning megszervezésében, a számunkra fontos célok meg-
valósításának elérésében Kővári Zita a részvénytársaság előtt kitartóan és követ-
kezetesen képviselte érdekeinket. Segített abban, hogy a cég vezetői mindenképpen 
biztosítsák azokat a személyi és tárgyi körülményeket, melyek a tréning megfelelő 
megvalósításához elengedhetetlenek voltak. Ezzel hozzájárult ahhoz, hogy részt 
vehessünk egy országos viszonylatban is egyedülálló szolgáltatás kidolgozásában. 
2015.-ben a DAKK Zrt. többi Volántársasága is a mi programunk megvalósításával 
képezte autóbuszvezetőit a segítségnyújtásra.  
Kővári Zita tevékenységével jelentősen hozzájárult a hazánkban olyan nehezen el-
érhető társadalmi modell kialakításához. Mindannyian tudjuk, hogy számos 
nehézségbe ütközünk érdekképviseleti szervezetekként, amikor megpróbáljuk elérni, 
hogy a sérült emberekről, a számukra kialakítandó szolgáltatásokról az ő be-
vonásukkal történjenek döntések. Számos esetben a munkáltatók nem fogadják el a 
sérült embereket szakemberként, érintettként, és egy – egy speciális terület 
szakértőiként is nehezen tudjuk elérni, hogy véleményünket figyelembe vegyék, és 
részt vehessünk a számunkra kialakított szolgáltatások tanításában, képzésében. 
Kővári Zita ügyvezetőként nagyon sokat tett azért, hogy ez a szemlélet változzon.  Ő 
maga nem érintett, nem él sérült ember a közvetlen környezetében. Sem a saját 
cégén belül, sem a Tisza Volán, később DAKK Zrt. vezetőitől nem kapott elismerést 
azért, hogy ügyeinket képviselje. Ezért a tevékenységéért anyagi ellenszolgáltatás-
ban nem részesült, és oktatási cég ügyvezetőjeként – mely cég speciálisan a közle-
kedési vállalatnál csak járművezető képzéssel foglalkozik – nem tartozott a sérült 
emberek képviselete a feladatai közé.  
Az általa nyújtott teljesítményt, önzetlen hozzáállást mindenképpen kiemelkedő 
jelentőségűnek tartjuk, tekintve, hogy ez a hozzáállás hazánkban, a munkavilágában, 
az üzleti élet területén igencsak hiányzik.  
Kővári Zita munkánkat jelenleg is igyekszik segíteni, pl.: referenciák készítésével, 
vagy segít találkozókat megszervezni az autóbusz közlekedtető cég egyes vezető-
ivel, amikor erre szükségünk van.  
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