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A VDSZ Elnökségének
2011. I. félévi munkaterve

A munkaterv a 33. kongresszus által elfogadott összefogás és megújulás programja,
a 2010. évi tapasztalatok valamint a 2011. évi várható változások alapján került
összeállításra.

1. A 2011-ben is az elmúlt évben tapasztalt nehéz és kiszámíthatatlan körülmények
között végezzük várhatóan munkánkat. Az országban a meghatározó
szakszervezetek bárminemű igyekezete ellenére érdemi országos szintű
párbeszéd, egyeztetés nem volt. A kormánypártok még látszategyeztetéseket
sem folytattak a szakszervezetekkel, a társadalmi párbeszédet önmagukkal
folytatták le, a munkavállalókat és a szakszervezeteket érintő törvényeket
egyeztetés vagy véleménykérés nélkül vitték át a szavazógépezeten. Ez a
tendencia várható ebben az esztendőben is, csak a tartalma változhat.

2. Az Elnökség döntésének megfelelően a költségvetés időarányos teljesítését az
Ügyvezető elnökség havi rendszerességgel áttekinti, az Elnökség elé az új
szerkezetű negyedéves teljesítés kerül.

3. Fontos rendezőelvnek tekintjük azt, hogy a VDSZ pénzügyi helyzetének,
ingatlanjainak rendszeres áttekintése mellett a tagozatok egy-egy ülés keretében
adjanak tájékoztatást működésükről, a területüket érintő legfontosabb
kérdéskörökről. A tájékoztatók időbeni beosztását a tagozat-vezetővel
egyeztetjük.

4. A nyugdíjazással (40 éves szolgálati idő -aláírásgyűjtés-, korengedményes
nyugdíj, korkedvezményes nyugdíj, műszakos munkavállalók korkedvezménye)
összefüggő kérdéseket az aktualitásuknak megfelelő időpontban tervezzük
napirendre tűzni.

5. A 2011. évi költségvetés részeként kívánunk javaslatot tenni a
vagyongazdálkodással összefüggő döntésekre, amelyek időarányos
teljesítéséről rendszeres tájékoztatást adunk.

6. A 2010. évi országgyűlési képviselő választásokat megelőző időszakban
elnökségi ülés keretében szerettünk volna szót váltani a pártok frakcióvezetőivel
a szakszervezet-politikájukról, a munka világát érintő programjaikról, amely iránt
csekély volt a fogadókészség. Szakszervezetünk továbbra is keresi a kapcsolatot
a munka világa iránt fogékony és érdemi párbeszédre készséget mutató
parlamenti frakciókkal.

7. Magyarország soros EU elnökségéből adódóan tervezzük egy nagyobb fórum
megszervezését Andor László EU Biztossal, ehhez kapcsolódó makrogazdasági
és politológiai vitanappal.
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8. Terveink között szerepel a hagyománnyá vált rendezvények megtartása, 2011.
évben a VDSZ központi kiemelt rendezvénye az Egészségnap.

9. Szakértők bevonásával feldolgoztuk a több műszakban dolgozók
munkaegészségügyi hatásainak vizsgálatát. Ebben az évben a fő feladat a
tanulmány elfogadtatása és hasznosítása a korkedvezményes munkakörök
meghatározásánál.

10. Tervezzük a pénzügyi-gazdasági krízis hatásainak vizsgálatát az iparág
szereplőire vonatkozóan.

11. Továbbra is kiemelt feladatnak tekintjük a költség-hatékony működés keretén
belül az elnökségi tagok elektronikus úton történő elérhetőségének fejlesztését, a
honlap felületének folyamatos korszerűsítését.

12. Kiemelten fontos – az ÁPB-k megalakítása szempontjából is – a 2010-2011. évi
ÜT választásokon való szereplés. Fel kell dolgozni munkavédelmi képviselő
választásokon elért eredményeket.

13. Javasoljuk az Országos Titkári Testület összehívását március hónapban, ahol az
Ügyrendnek megfelelően a költségvetés, a munkaterv és egyéb, a szövetséget
érintő kérdések szerepeljenek napirenden. Ezen az értekezleten tervezzük a
szakágazatok működéséről készült előzetes írásos tájékoztató bemutatását.

14. A kialakult gyakorlatnak megfelelően az elnökségi üléseket megelőzően, illetve
nagyobb témakörök napirendre tűzése előtt rendszeresen konzultálunk az
Ügyvezető Elnökséggel, illetve szükség szerint a Vagyonbizottsággal.

15. Javasoljuk, hogy az elmúlt évihez hasonlóan féléves munkatervet készítsünk,
tekintettel a várható nagyobb léptékű változásokra és a júniusi ülésen fogadjuk el
a II. félévre vonatkozót.

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

JANUÁR

1. Javaslat a VDSZ elnökségének 2011. évi I. féléves munkatervére.
2. Beszámoló a VDSZ 2010. évi sportrendezvényeiről, javaslat a VDSZ 2011. évi

Sportnaptár tervezetére és az ahhoz kapcsolódó feltételekre.
3. Javaslat a VDSZ 2011. évi nemzetközi munkatervére.
4. Tájékoztató a VDSZ 2010. évi költségvetésének I-XII. havi teljesítéséről.
5. Javaslat a VDSZ üdülőinek működtetésével összefüggő döntések

meghozatalára, 2011. évi térítési díjaira.
6. Javaslat a VDSZ gazdálkodásának fő irányira, a 2011. évi költségvetésére.
7. Különfélék.

FEBRUÁR

1. Javaslat a VDSZ 2011. évi képzési programjára.
2. Jelentés a VDSZ 2010. évi gazdálkodásáról.
3. Javaslat a VDSZ 2011. évi költségvetésére.
4. Tájékoztató a Nyugdíjas Tagozat működéséről.
5. Különfélék.
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MÁRCIUS

1. Az ágazati párbeszéd bizottságok helyzete.
2. A pénzügyi és gazdasági válság eddigi hatása a VDSZ működési területein

(az ÁPB-vel közös anyag).
3. Különfélék.

ÁPRILIS

1. Javaslat a VDSZ 2010. évi mérlegének elfogadására.
2. Beszámoló a Vegyész Kassza Alapítvány 2010. évi tevékenységéről, javaslat

az alapítvány 2010. évi mérlegének elfogadására.
3. Tájékoztató a VDSZ költségvetésének 2011. I. negyedévi időarányos

teljesítéséről.
4. Tájékoztató az Ifjúsági Tagozat működéséről.
5. Különfélék.

MÁJUS

1. Tájékoztató a 2011 évi szakágazati és munkahelyi kollektív szerződések
módosításának helyzetéről és a bérmegállapodások tapasztalatairól az
Országos Érdekegyeztető Tanács ajánlásának tükrében.

2. Tájékoztató az Üzemi Tanács és Munkavédelmi képviselő választások
tapasztalatairól.

3. Különfélék.

JÚNIUS

1. Javaslat a VDSZ elnökségének 2010. II. féléves munkatervére.
2. Tájékoztató a Nőtagozat működéséről.
3. Tájékoztató a VDSZ költségvetésének I-V. havi 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.

Az Elnökség a Munkatervet a 2011. január 20-i ülésén elfogadta.


