
Életutam 

Első és mindeddig egyetlen munkahelyem 1982-től a vasút, akkor 

még az egységes MÁV Eperjeske Állomáson vonatfelvevőként, 

majd adminisztrációs feladatok széles köre után munkaügyi 

előadóként és munkaügyi vezetőként dolgoztam. 2006-tól pedig a 

Cargónál humánpartner szakelőadóként folytattam munkámat. 

Folyamatosan képeztem magam: a MÁV Tisztképzőt követően, a 

Széchenyi István Főiskola személyügyi gazdálkodó szak 

következett, ahol megismerhettem a szakszervezetek elméleti 

működését. Pár évvel később a Budapesti Corvinus Egyetemen 

emberi erőforrás közgazdász diplomát szereztem. Ezen évtizedek 

alatt megismertem a vasutat, és főleg a vasutasokat, gondjaikat, örömeiket egyaránt. Szakszervezeti 

referens képzésen tanultam, és fél évigdolgoztam függetlenített referensként a Területi Képviseleten. 

A Vasutasok Szakszervezetének munkába lepésem óta tagja vagyok. Munkásságomat – ahogy sokan 

mások – a VSZ Ifjúsági Tagozatában kezdtem, ezt követően közel három cikluson keresztül az 

eperjeskei alapszervezet titkára, majd elnöke voltam. Két ciklusban tagja voltam a VSZ 

Választmányának. Az évtizedek tapasztalatokkal erősítették tudásomat és érzelmeimet 

szakszervezetünk működéséről, előnyeiről úgy, hogy hibáinkat is felismertem. 

• Csapatban dolgozzunk! Kölcsönös bizalomban, kicsiny közösségekben is. 

Szakszervezetünk alapja az alapszervezetek csapatai. Dolgozzunk velük, értük, mert nélkülük 

nincs szervezet! 

• Képzési rendszerünk átalakítása! Földrajzilag közelebb kell vinni tisztségviselőinkhez, 

regionális képzések szervezésével az igények felmérése alapján. Jól felkészült 

tisztségviselők, az utánpótlás kinevelése legyen a cél. 

• A Záhonyi Vasutas elindítása, és nyolc éves tapasztalata alapján a Magyar Vasutas 

átalakítása, kommunikációnk javítása, a megújult honlapunk naprakésszé tétele. 

• Berekfürdői üdülőnk felújítása, sikeres üzemeltetése után célom Zamárdi elérhetővé tétele a 

tagság mainál szélesebb köre számára! 

• Nőket a vezetésbe! Ami a hátrányom, hogy nő vagyok és vidéki, az az előnyöm is, hiszen 

sokan vagyunk, de kevésbé látszunk! Sikeres csapatot, csak nőkkel közösen lehet építeni. 

Gazdasági és társadalmi munkám során mindig emberekkel foglalkoztam. Az irántuk, és a VSZ iránti 

elkötelezettség, alázat életemnek mindig fontos része volt, és már az is marad. Amennyiben 

tagságunk és küldötteink akaratából szervezetpolitikai alelnök lehetek, változásokat akarok! 

Terveimet szakszervezetünk középszintjén szerzett nyolc év tapasztalatára és gyakorlatára alapozom, 

és természetesen arra, hogy a küldöttek után tagságunk széles köre is bizalmába fogad. 
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