
Esélyteremtést -- az élőítélet és diszkrimináció helyett    
Hercegh Mária, Szakszervezeti életutam 

 

1983 decembere óta vagyok vasutas és 1984 februárjától a Vasutasok Szakszervezete tagja. 
 

1990 – 2003    Budapest-Józsefváros állomásfőnökség, SZB titkár 

1993 –1997    helyi Üzemi Tanács tagja, KÜT területi szakbizottság, tag 

1997 - 2003    helyi Üzemi Tanács, elnök, KÜT területi szakbizottság, vezető 
 

A vasutas Nőmozgalom újra szervezésében aktívan részt vettem. Az alapítók között, már 1990. december 17-én 

ott vagyok. 

1997-    Vasutasok Szakszervezete Női Tagozatának vezetője 

1994 -1997   VSZ Női Választmány, testület alelnöke  
 

A MSZOSZ, MASZSZ-ban betöltött tisztségeim: 
 

1995    Női Választmány, tag, Intéző Bizottság, ügyvivő  

1998 – 2001   SZISZ (Szakszervezeti Ifjúsági Szövetség), elnök 

2000 – 2002   Női Választmány, alelnök 

2003 – 2005     Női Választmány, elnök 

2014. április 3.-tól  Magyar Szakszervezeti Szövetség, Női Tagozat, elnök, 
 

2000-től az ETF Nőbizottságának tagja. 
 

Érdekvédelmi munkámat mindig a meggyőződéses szakmaiságra építettem. Jól kiegészíti az érdekvédelmi mun-

kámat a szakmám, a szakmámat pedig az érdekvédelmi életemben szerzett tapasztalat. Az érdekvédelmi munka 

mellett mindig nagy hangsúlyt fektetek a csapatépítésre. Hiszek a közösség erejében.  

 

Hiszem, hogy a szövetkezés – erő. Olyan erő, ami követel, de hitet is ad ahhoz, hogy a reménytelenség idő-

szakában tovább lehessen folytatni az érdekvédelem nem könnyű feladatait.  

 

Minden szervezet, melynek vezető tisztségviselője lehetek, jó közösségé formálódik a vezetésem alatt. Tudatos 

odafigyelést és energiákat fektettek abba, hogy a közösség ereje ne csak abban legyen, hogy egy akcióban együtt 

tud dönteni, hanem abban is, hogy a hétköznapokban is összekössön az együvé tartozás öröme. Ez számomra 

fontos. 

 

Mindemellett a szakszervezeti nőmozgalom megtanított arra a különös látásmódra, amelyen keresztül a világ 

egyenlőbb és esélyteremtőbb. Elmondhatom, hogy az esélyteremtő érdekvédelem egyik ismert és elismert képvi-

selőjévé váltam. A MASZSZ Női Tagozata négy év alatt, az általunk vitt kampányok sikerének köszönhetően 

országosan ismert és elismert nőszervezetté vált. 

 

Hiszek a beszélgetés, az építő vita erejében. Meggyőződésem, hogy ha szóba állunk egymással, képesek va-

gyunk áthidalni az adódó nehézségeinket. 

 

A Vasutasok Szakszervezetének mindenki számára közösséget, biztonságot kell nyújtania. Akkor érezzük a 

sajátunknak, amennyiben közünk van az ott folyó munkához, részesei vagyunk a döntéseknek. Ebbe a tevékeny, 

teremtő hangulatba szerettem bele nagyon fiatalon, mint kezdő érdekvédő. 

Ma inkább nézünk ki hivatalnak, mint mozgalomnak. Szerintem vissza kell hozni a VSZ igazi mozgalmi jellegét. 

A beleszóló, vitázó folyamatok közben kell megszületni a döntéseinknek. Véget kell vetni a „valaki eldönti” és 

utána mindenkinek azt kell képviselni politikájának. 

 

A környezet, legyen az munkahelyi vagy politikai, már a modern munkapiaci ismeretek birtokában áll velünk 

szemben. A beszélgetés tárgyává kell tenni a megoldások keresését a XXI. századi kihívásokra, mert a szakszer-

vezeti mozgalom csak részben tudja kezelni a válaszokat. A problémamegoldásaink XX. századbeliek.  

 

Ehhez új formákat, új hangot, kell keresni. Hiszem, hogy a célok eléréséhez a VSZ erejére, a tisztségviselők 

széles összefogására, de elsősorban a közösség támogató biztonságára van szükség.  

 

A kihívás nagy, de meggyőződésem, hogy jó közösségben megoldható. És mi egy jó közösség vagyunk, csak a 

kihívások mentén, meg kell újulni. 

__________________________________________________________________________________________ 


