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Javaslat

a VDSZ Elnökségének 2010. évi munkatervére

A munkaterv összeállításának alapját a 33. kongresszus által elfogadott összefogás és
megújulás programja adja.

1. Ennek megfelelően a munkaszervezettel kapcsolatos döntések megszülettek, azok
végrehajtása nagyrészt megtörtént, illetve február közepére megtörténik. A
vagyongazdálkodást érintő vizsgálatok megkezdődtek, a javaslatok folyamatosan fognak
szerepelni az elnökség napirendjei között, ehhez kapcsolódóan első lépcsőként a Székház
állagmegőrzésével, az üdülők egy részének sorsával kapcsolatos kérdések a januári
ülésen előterjesztésre kerülnek.

2. Az üléseken néhány állandó pontot javasolunk szerepeltetni, ezek elsősorban:
 a pénzügyi terv időarányos teljesítésére,
 a tagszervezetek, szakágazatok, tagozatok helyzetértékelésére, stb. vonatkoznak.

3. Az előkészítő munkák alapján a 2010. évi költségvetés részeként kívánunk javaslatot
tenni a vagyongazdálkodással összefüggő döntésekre, amelyek időarányos teljesítéséről
rendszeres tájékoztatást adunk.

4. 2010-ben 20 éves a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége, szintén ebben az
évben soros kongresszust tart. Ennek megfelelően a szükséges előkészítő és szervezési
feladatokat el kell végezni az alapító tagozat részéről. A VDSZ ciklusprogramjának
megfelelően kell ebben az esetben is eljárni.

5. Javasoljuk a 2010. évi országgyűlési képviselő választásokat megelőző időszakban
elnökségi ülés keretében szót váltani a pártok frakcióvezetőivel a szakszervezet-
politikájukról, a munka világát érintő programjaikról.

6. Terveink között szerepel a hagyománnyá vált rendezvények megtartása.
7. Az Ágazati Párbeszéd Bizottsággal közösen több témakört kívánunk feldolgozni, amely a

több műszakban dolgozók munkaegészségügyi hatásainak vizsgálatára, a pénzügyi-
gazdasági krízis elmúlt másfél éves hatásaira terjedne ki az iparág szereplőire
vonatkozóan.

8. Kiemelt feladatnak tekintjük a költséghatékony működés keretén belül első lépcsőben az
elnökségi tagok elektronikus úton történő elérhetőségének biztosítását, az Intranet
rendszer kialakítását, a papíralapú információátadás visszaszorítását, ezzel az
elektronikussá történő átalakítását.

9. A munkaterv nem tartalmaz több olyan információt, amely a 33. kongresszus óta eltelt
viszonylag rövid idő alatt került végrehajtásra, itt elsősorban a munkaszervezetet érintő
intézkedéseket, egyes, a racionalizálással összefüggő esetet, viszont a költségvetés
kiadási vagy bevételi oldalán ezek megjelennek.

10. Kiemelten fontos – az ÁPB-k megalakítása szempontjából is – a 2010-2011. évi ÜT
választásokon való szereplés.
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11. Javasoljuk az Országos Titkári Testület összehívását március hónapban, ahol az
Ügyrendnek megfelelően a költségvetés, a munkaterv és egyéb, a szövetséget érintő
kérdések szerepeljenek napirenden.

12. Célunk, hogy az elnökségi üléseket megelőzően, illetve nagyobb témakörök napirendre
tűzése előtt rendszeresen konzultáljunk az Ügyvezető Elnökséggel.

13. Javasoljuk, hogy a szokásoktól eltérően féléves munkatervet készítsünk, tekintettel a
várható nagyobb léptékű változásokra és a júniusi ülésen fogadjuk el a II. félévre
vonatkozót.

14. A fenti témakörök megfelelő előkészítést követően kerülnek be egyes elnökségi ülések
napirendjei közé.

JANUÁR

1. Javaslat a VDSZ elnökségének 2010. I. féléves munkatervére.
2. Beszámoló a VDSZ 2009 évi sportrendezvényeiről, javaslat a VDSZ 2010. évi

Sportnaptár tervezetére és az ahhoz kapcsolódó feltételekre.
3. Javaslat a VDSZ 2010. évi nemzetközi munkatervére.
4. Tájékoztató a VDSZ 2009. évi költségvetésének I-XII. havi teljesítéséről.
5. Javaslat a VDSZ üdülőinek működtetésével összefüggő döntések meghozatalára,

2010. évi térítési díjaira.
6. Javaslat a VDSZ 2010. évi költségvetésére.
7. Javaslat a „Vegyész Kassza” Alapítvány Kuratóriumának összetételére.
8. Javaslat a Tagozatok Ügyrendjére, Szervezeti és Működési Szabályzataira.
9. Különfélék.

FEBRUÁR

1. Javaslat a VDSZ 2010. évi képzési programjára.
2. Tájékoztató és felkészülés a VDSZ érdekkörébe tartozó munkáltatói szervezeteknél

várható 2010. évi Üzemi Tanács-, Munkavédelmi Képviselő és Szakszervezeti
tisztségviselő választásokról.

3. Jelentés a VDSZ 2009. évi gazdálkodásáról, javaslat a 2009. évi mérleg elfogadására.
4. Jelentés a VDSZ költségvetésének időarányos teljesítéséről.
5. Javaslat a VDSZ ingatlanaival kapcsolatos döntések meghozatalára.
6. Különfélék.

MÁRCIUS

1. Az ágazati párbeszéd bizottságok helyzete.
2. A VDSZ és tagszervezetei elektronikus kapcsolattartásának helyzete, javaslatok.
3. A pénzügyi és gazdasági válság eddigi hatása a VDSZ működési területein (az ÁPB-

vel közös anyag).
4. Jelentés a VDSZ költségvetésének időarányos teljesítéséről.
5. Különfélék.

ÁPRILIS

1. VDSZ tagszervezési és érdekképviseleti munkája.
2. Jelentés a VDSZ költségvetésének időarányos teljesítéséről.
3. Különfélék.
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MÁJUS

1. Tájékoztató a 2010 évi szakágazati és munkahelyi kollektív szerződések
módosításának helyzetéről és a bérmegállapodások tapasztalatairól az Országos
Érdekegyeztető Tanács ajánlásának tükrében.

2. Jelentés a VDSZ költségvetésének időarányos teljesítéséről.
3. Különfélék.

JÚNIUS

1. Javaslat a VDSZ elnökségének 2010. II. féléves munkatervére
2. Tájékoztató az I. félévi képzés tapasztalatairól.
3. Jelentés a VDSZ költségvetésének időarányos teljesítéséről.
4. Különfélék.

Az Elnökség Ügyrendjével összhangban a következő elnökségi ülés időpontjának
meghatározása a soros ülésen történik. A kialakult gyakorlatnak megfelelően célunk a hónap
utolsó csütörtöki napján tartani az elnökségi üléseket. A Szakágazatok, Tagozatok ehhez
igazítják önállóan saját üléseiket.

Budapest, 2010. január 6.

Kiss Béla
alelnök


