
 

 

Nevem Szabó Gyula, 1981-ben lettem vasutas és szakszervezeti tag is egyben. 

Záhonyban, majd 1989-től Budapest-Ferencváros állomoson dolgoztam, és 2007. 

évben lettem a szakszervezetben forgalmi szakmai képviselet vezető. 

1999-ben a BGOK forgalmi-kereskedelmi tagozatán felsőfokú végzettséget, 2008-

ban a győri Széchenyi István Egyetemen közlekedésmérnöki, közlekedésüzemi és 

logisztikai szakirányú diplomát szereztem.  

 

A MÁV csoport vállalatainak szerkezete, belső működésé szinte évről -évre 

változik, átalakul, kihívások elé állítva az érdekérvényesítést, elvárások és feladatok 

tekintetében egyaránt. Megítélésem szerint az érdekvédelem meghatározó 

jellemzője a szakszervezeti mozgalomnak, sikerei, kudarcai kimutathatóan hatnak tagságunk hangulatára, 

szakszervezetünk iránti elkötelezettségükre.  Megújulásra van szükség a hatékonyabb, dinamikusabb érdekvédelem 

megvalósításához, amelyre megválasztásomat követően személyes elhivatottságom, tudásom, munkám eddigi 

eredményei jelentenek megfelelő garanciát. 

Az elmúlt években szakmai vezetőként kézzelfogható eredményeket sikerült megvalósítani a forgalmi munkakörben 

dolgozó tagtársaink számára, ezáltal érezhetően javult jövedelmük szintje. Teljesítményüket, fokozott 

igénybevételüket a munkáltató számára is egyértelművé tettük, ezzel intézkedések sorozatát váltottuk ki.  A MÁV Zrt. 

ügyvivőjeként az elmúlt évben a testület szakmai vezetőivel közösen több sikeres a foglalkoztatással összefüggő 

intézkedéseket valósíttattunk meg a pálya, teb, erősáram területen foglalkoztatott tagjaink számára.  Érdekvédelmi 

alelnökként legfontosabb feladatomnak tartom, hogy az irodákban, műhelyekben, szolgálati helyeken, vonatokon 

dolgozó szakszervezeti tagjaink kétségek nélkül érezzék, tudják, hogy értük tárgyalunk, velük vagyunk, együtt vagyunk. 

 

Érdekvédelmi alelnökként a teljesség igénye nélkül az alábbi meghatározások mentén végezném munkámat: 

▪ A Vasutasok Szakszervezete tradicionális értékeinek megőrzése mellett, határozottabb, karakteresebb 

érdekképviselet megjelenítését, az eltérő szinteken zajló munkaügyi konfliktusok tárgyalással történő 

megoldását, eredményes megállapodások megkötését tartom fő feladatomnak. 

▪ Célom az egyéni, vállalati és társasági érdekérvényesítés eredményes megvalósítása. összehangolása 

▪ Munkámban meghatározó a különböző foglalkoztatási területek szakszervezeti képviselet vezetőinek 

tudása, ismerete, tapasztalata, ami a sikeres érdekvédelmi munka alapja. 

▪ Szükségesnek tartom a területi és szakmai képviseletek vezetőinek szorosabb együttműködését az aktuális 

érdekvédelmi feladatok és információk széleskörű megismerésében, az egységes vélemény kialakításában. 

▪ Fontosnak tartom a KMVB-be és KÜT-be delegált tagjainkkal való rendszeres konzultációt, az együtt 

gondolkodás megvalósításának érdekében. 

▪ Tagságunk elkötelezettségének, bizalmának  helyreállítása,  érdekérvényesítő erejének megerősítése.  
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