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1997-óta tevékenykedem aktívan a Vasutasok Szakszervezetében. Az Ifjúsági Tagozatban végzett 

tevékenység során alapoztam meg a tudásomat. 1999-ben választottak meg Várpalotán 

alapszervezeti titkárnak. 2003-óta dolgozom függetlenített tisztségviselőként, ekkor választottak 

meg a Forgalmi és Értékesítési Intézőbizottság titkárának. Jelenleg a Vasutasok Szakszervezete 

érdekvédelmi alelnöke és a Cargo Szakmai Képviselet vezetője vagyok, továbbá tagja az RCH 

Felügyelőbizottságának valamint az ÖBB Európai Üzemi Tanács Árufuvarozási Szekciójának. 

Megtisztelő, hogy egy erős hazai szakszervezet a VSZ támogatásával alelnöke lehetek az Európai 

Közlekedési Dolgozók Szövetsége Vasúti Szekciójának, valamint elnöke a Magyar Szakszervezeti 

Szövetség Felügyelőbizottságának is. 

A Vasutasok Szakszervezete által szervezett képzésen szereztem felsőfokú személyügyi gazdálkodó 

szakképesítést 2001-ben. A Széchenyi István Egyetemen 2008-ban végeztem közgazdászként. 

Angol középfokú nyelvvizsgával rendelkezem. 

A most záruló ciklusban a VSZ ügyvezetése tagjaként részt vettem a szervezet működésének és 

arculatának sikeres formálásában. Átstrukturáltuk, újra elosztottuk az érdekvédelmi feladatokat, újra 

gondoltuk a belső érdekegyeztetés működését, a kommunikációs módszereinket továbbfejlesztettük. 

Mindezekkel hatékonyabbá tettük a szervezet tevékenységét. Sikerült eredményeket elérnünk 

tagjaink foglalkoztatásának megőrzésében, a munkavállalói jogok csorbítása elleni harcban, a 

szerzett jogok megtartásáért folytatott küzdelemben. Eredményeket értünk el az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek érvényre juttatása területén. A Vasutasok 

Szakszervezetének ebben a ciklusban is sikerült országosan példaértékű megállapodásokat kötnie. 

Az eddig elért sikerek a jövőben is csak akkor teljesülhetnek, ha a tisztségviselők együttműködnek 

a szervezet valamennyi szintjén és tudásukat folyamatosan aktualizálják. A csapatmunka erősítése, 

az egymás iránti szolidaritás elmélyítése továbbra is fejlesztendő feladat a VSZ-en belül. 

Tehát van még tenni valóm, ezért a Vasutasok Szakszervezete XIX. Kongresszusára készülve az 

érdekvédelmi alelnöki tisztségre történt megtisztelő jelölést a folytatás szándékával vállalom. 

A VSZ-ben végzett több évtizedes tevékenységem, valamint tisztségviselő társaimmal együttesen 

elért eredményeim és felkészültségem alapján – a jelöléseket rám leadókkal egyetértésben – 

alkalmasnak tartom magamat a feladat további ellátására. A Vasutasok Szakszervezete tagjaiért 

továbbra is a legjobb tudásom szerint kívánok tevékenykedni. 

A MASZSZ munkájának felpörgetésében, működésében tekintélyes szerepet kell vállalnunk. A 

szakszervezetek, a munkások és képviselőik helyét, szerepét meg kell erősíteni a társadalomban, a 

politikában. A vasúton túli, társadalmi szintű kérdésekben is hallatni kell hangunkat. 

Megválasztásom esetén feladatomnak tekintem a fenti elképzelések, feladatok megvalósítását 

biztosító feltételek megteremtését és tevékeny részvételemet a kivitelezésben. 

Budapest, 2019. március 21. 
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