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Eddigi tevékenységem és hitvallásom: 

 

1991-ben kerültem a DÉMÁSZ Rt-hez a Gyulára. A hálózat 

üzemeltetésen dolgoztam, több területen. Majd az ügyfélszolgálati 

terület érintésével visszakerültem a műszaki vonalra a nagyfogyasztói 

mérések területére.  

2001-ben egy elbukott munkaügyi perem és az elmaradt 

érdekképviseleti támogatás miatt kezdtem aktív szakszervezeti tevékenységet folytatni, addig csak, 

mint „passzív tag” voltam tagja a szakszervezetnek – természetesen – 1991 óta. Ekkor azzal a céllal 

kezdtem neki a munkának, hogy az elődömnél jobban és eredményesebben végezzem a 

tevékenységet, amely azóta hivatásommá vált.  

Nagy lelkesedéssel, szűnni nem akaró újabb és újabb ötletekkel vetettem bele magam a 

szakszervezeti mozgalomba, és ez a mai napig jellemzi a tevékenységem. Olyan jól sikerült 

kezdenem, hogy nagyon rövid időn belül már a bértárgyalások aktív résztvevője lettem. 2004-ben a 

kollégáim megválasztottak az Üzemi Tanács elnökének, ettől az évtől kezdve rendszeres és aktív 

résztvevője vagyok az EVDSZ Szövetségi Vezetőségi üléseinek is. 2005-ben alapító tagja és első 

elnöke voltam az EVDSZ Ifjúsági Tagozatának. 2006-ban választottak a DÉMÁSZ Szakszervezet 

elnökének. 2007-ben az országban elsőként vezetésemmel megalakítottuk az első Társaságcsoport 

szintű Üzemi Tanácsot, melyet hamarosan az iparágban is több követett, és amiknek ma már 

törvényi szinten is rögzítették a működési lehetőségeit és feltételeit. Abban az időben csak 

valamilyen megoldást kerestünk egy problémára, abból a megközelítésből, hogy „mindent szabad, 

amit a törvény nem tilt”. Szerencsére az élet minket igazolt.  

2009-ben a DÉMÁSZ Szakszervezet vezetőelnöke lettem elődöm, Braun József távozását 

követően – ő visszatért a DÉMÁSZ gazdasági területre – így egy ideig a két tisztséget együtt 

töltöttem be. Eddig is, és ezt követően is azt vallottam, hogy a munkavállalói érdekképviseleteknek 

nagyon szorosan együtt kell működniük a munkavállalók érdekében. Meggyőződésem, hogy a 

Szakszervezet vezetésével és a többiek hathatós támogatásával lehet csak tartósan, hosszabb távon 

eredményeket elérni. Az Üzemi Tanács(ok), a Munkavédelem, az FB, és az Európai Üzemi Tanács 

nagyon fontos segítői, pillérei lehetnek – és kell, hogy legyenek – az érdekvédelemnek. Az 

időközben megalakult EVDSZ Állandó Bizottságának aktív tagjaként próbáltam képviselni a 

munkatársaim és a többi iparági kolléga érdekeit, határozott, olykor kritikus, de a megoldást kereső 

és kompromisszum kész javaslatokkal, észrevételekkel. 2011-ben ismét bizalmat kaptam a 

DÉMÁSZ Szakszervezetünk vezetésére. 2012-ben – látva az új Mt. negatív hatásait – az EVDSZ 

SZV felállított egy munkabizottságot, azzal a céllal, hogy világítsa át az EVDSZ-t, és szükség 

esetén tegyen javaslatot az átalakításra, amely után az EVDSZ stabil működése biztosítottnak tűnik 

középtávon is. Ennek a bizottságnak a vezetésére kaptam felkérést, és a többi ÁB tag hathatós 

közreműködésével sok-tíz millió forinttal sikerült csökkentenünk az éves működési költségünket, 

biztosítva ezzel a stabil hátteret a következő évekre. A 2004 óta tartó iparági szakszervezeti 

tevékenységemet is a nyílt, őszinte – ez időnként kiváltott kisebb nagyobb nem-tetszést – becsületes 

párbeszéd és vita jellemezte. Meggyőződésem, hogy szövetségben csakis így lehetünk 

eredményesek egy olyan időszakban, mint ami most vár ránk. A munkáltatói oldal is, és a kormány 

is inkább ellenünk dolgozik, semmint segítené a munkánkat. Az ilyen helyzetben fontos, hogy 

összefogva, egymást segítve dolgozzunk, mert csak így lehetünk eredményesek.  

Meg kell találnunk és használnunk kell azokat a régi és új eszközöket, amik a céljaink eléréséhez 

szükségesek és azokat az új lehetőségeteket „amit a törvény nem tilt”. Merni kell lépni, de nem csak 

akarni, tenni is kell!  Együtt! Mert, mint tudjátok: Együtt Erősebbek Vagyunk! 

 

„A csúcsra nem hívják az embert, oda fel kell kapaszkodni. 

De ha nem AKARSZ oda feljutni, soha nem is fogsz. AKARNI kell és TENNI, hogy célba érhess!” 


