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 ZÁHONYI VASUTAS 
VII. évfolyam, 48. szám 2018. május 28. 

A legbefolyásosabb 
Ha bóklászunk a közösségi oldalon, nemritkán olyan ismerősökre is bukkanhatunk, 
akiket valójában nem ismerünk. Mármint személyesen, legalább egy kézfogás, 
köszöntés, netán rövid beszélgetés erejéig sem találkoztunk. De azért sokat tudunk 
róla, vagy azt hisszük. Sokan tudják, de talán még többen nem, hogy Dávid Ilonának, a 
MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatójának is van profilja. Nemrégiben rövid poszt erejéig 
emlékeztetett arra, hogy május huszonnegyedikén töltötte be hatodik esztendejét a 
beosztásában, és kezdi a hetediket. Megköszönve vasutas munkatársainak az 
együttműködést, a vasút szeretetét, jelezte, hogy a jövőben is számít ránk, hiszen sok 
feladat, és új kihívások mentén tehetjük jobbá a vasutat. 

Tény, hogy évtizedekig sűrűn váltogatták egymást vezéreink, és 
alig hagytak dicsérhető nyomot maguk után. Azt meg úgy tűnik, korai még latolgatni, 
hogy Dávid Ilona mit hagy maga után, mert jó néhány dolog van folyamatban, melyek 
valóban jobbá tehetik majd a magyar vasutat, a járműgyártástól kezdve a 
digitalizációig széles a skála. De vannak már eredmények is, amelyek azt mutatják, 
esélyes, hogy a megkezdett programok, függőben levő tervek hasznosan és 
eredményesen záródnak majd. 

Legkevesebb két területen valóban eredményes volt a vasutasok többségének első 
számú vezetője. Az egyik, hogy negyvennél is több cég alkotta a vasutat, amikor 
2012-ben az élre került, ma kevesebb, mint fele végzi ugyanazt a munkát, és hét 
vállalat jelenti a csoport törzsét – ezzel szakszervezetünk egyik célja is megvalósulni 
látszik. A másik jelentős eredmény a hitelállomány és az állammal szemben 
támasztott finanszírozási igény számottevő csökkenése. Ebben az érdekes, hogy a 
mégis szükségessé váló újabb kölcsönök már nem üzemeltetésre kellenek, hanem 
fejlesztésre. 

Mindezek a MÁV Csoport hatékonyságának javulását feltételezik még akkor is, ha nyilván 
vitára adhat okot, mikor kin és min spórol a cég. Hogyan működnek az adminisztráció új 
rendszerei, mennyire dicsérhetők a jegyvizsgálók által használt eszközök, netán mi a 
helyzet a ruhaellátás területén. Ám mielőtt belebonyolódnánk a hosszasan sorolható 
hiányosságokba, tegyük hozzá, a csoport működése a vasutasok szempontjából törvényes 
keretekben és kollektív szerződések mentén zajlik, még a számunkra esetleg hátrányos 
döntések folyamán is. 

Ami az érdekvédelem és a vasút viszonyát illeti, az elmúlt években korrekt és konstruktív 
együttműködésről beszélhetünk. Az elnök-vezérigazgató komolyan veszi a párbeszédet, 
ezért jöhetett létre az a fajta együttgondolkodás, ami révén számos célunkat elértük, mint 
például a hároméves bérmegállapodás. És vannak megkezdett programjaink is, mint a 
munkaköri rendszer felülvizsgálata, mely végén remélhetőleg jól működő, reális bértábla 
jöhet létre. Ami egy új törzsgárda rendszerrel együtt kiszámíthatóbb jövőt, egyfajta 
életpálya-modellt adhat, minden érdekelt számára előnyösen. 

A célok eléréséhez természetesen a tulajdonossal való együttműködésre is szükség van, amit elősegíthet, 
hogy az új kormányban Mosóczi László személyében régi vasutas és szakember lesz államtitkárként a 
vasút felelőse. Bízzunk abban, hogy ő, a szakszervezetek, köztük a Vasutasok Szakszervezete és Dávid 
Ilona a vasutasok és a vasút javára is érvényesítik hozzáértő befolyásukat. Annál is inkább, hiszen a 
Forbes magazin szerint 2017-ben és idén is Dávid Ilona a legbefolyásosabb nő a magyar üzleti életben. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

BABONA 

Egy pasi a Balatonon beül egy bárba, és megismerkedik egy nagyon csinos, fiatal nővel. Fél tucat 

ital elfogyasztása után meghívja őt hotelszobájába. A nő örömmel belemegy. Miközben a 

szobában dumálnak, és lekerülnek a ruhadarabok, a pasi megkérdezi: 

– Mondd csak, tulajdonképpen hány éves vagy? 

– Tizenhárom – jön a vonakodó válasz. 

– Tizenhárom!? Te jó Isten! Azonnal vedd vissza a ruhádat, és tűnj el innen! – kiált rá halálra 

rémülten. 

A lány engedelmeskedik, majd csendesen elsétál az ajtóig, és visszafordulva, halvány mosollyal 

megkérdi: 

– Babonás vagy, ugye? 

 

ISMERKEDÉS 

Jancsi vásárolni megy a henteshez, de a bolt ajtajában beleütközik Juliskába. 

– Bo…bocsánat – mondja zavartan – egyébként Jancsi vagyok. 

– Én meg Juliska. És facér vagyok. 

– Nahát! Én meg calonnáér'. 

Balogh Attila 
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