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Szmrekovszky András vagyok, 42 éves, és 2002 augusztusa óta dolgozok a MÁV Zrt. szom-

bathelyi Pályavasúti Területi Igazgatóságon, illetve annak jogelőd szervezeteinél. Vasúti biz-

tosítóberendezések üzemeltetésével foglalkozok. Feladataim közé tartozik a hozzám tartozó 

egységek gazdálkodási és pénzügyi ellenőrzése, felügyelete is, valamint költségvetések, költ-

ségbecslések készítése. 

Közlekedésmérnöki egyetemi oklevelemet 2002-ben szereztem a Budapesti Műszaki- és Gaz-

daságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Karán. 

Vasúti munkakezdésem után szinte azonnal beléptem a Vasutasok Szakszervezetébe, a szom-

bathelyi TEB alapszervezetbe, melynek azóta is tagja vagyok. 

2005 óta látok el az alapszervezetemnél tájékoztatási, illetve kommunikációs feladatokat. A 

VSZ Szombathelyi Területi Képviseletén 2006-2007-ben is, valamint 2010-2011-ben is részt 

vettem a területi képviselet tisztségviselő megválasztásának előkészítésében, illetve a jelölő-

bizottsági munkában. 2011-től 2015-ig voltam a VSZ szombathelyi Területi Képviselet Titká-

ri testületének a megbízásából a VSZ Felügyelő- és Etikai Bizottságának a tagja. Mint FEB 

tagot a VSZ Szombathelyi Területi Képviselet SZMSZ-ének megfelelően a szombathelyi Tit-

kári testület 2015 februárjában újra megválasztott, és egyben jelöltek tagnak a VSZ új, terve-

zett Felügyelő Bizottságába. 

A VSZ Felügyelő Bizottságában 2016 óta végzem tagként a munkám, miután az FB akkori 

elnöke lemondott tisztségéről, és tagként sem folytatta a munkát az FB-ben. A tisztségemmel 

járó feladataimat folyamatosan ellátom azóta is, dacára annak, hogy a VSZ gazdálkodásának 

racionalizálása az FB-t is elérte. 

A VSZ szombathelyi Területi Képviselete, illetve Titkári testülete 2019. március 5-én tartott 

Titkári Ülésén ismét személyemet jelölte a VSZ FB tagjának. A jelölést elfogadtam, hiszen 

munkám során folyamatosan foglalkozom gazdálkodási, valamint szabályos, előírásszerű mű-

ködés ellenőrzéssel is. Továbbá azért, mert így továbbfolytathatom azt a munkát, amit 2011-

ben még a FEB-ben elkezdtem. Ezen kívül szeretném az FB-ben végzendő tevékenységem-

mel is elősegíteni azt a célt, hogy a VSZ a vasutasság általános, jól működő, egységes, stabil 

és erős érdekképviselő, illetve érdekérvényesítő szervezete legyen a vasúti munkáltatóknál. 
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