
„A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, „ Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember.
nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül.” Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy veszélyben van.”

Albert Einstein Konfucius

2011



2

A VDSZ 2010 – 2014 évekre szóló programja továbbra is szakszervezetünk egyik
legfontosabb tevékenységeként határozza meg a képzést.

Célunk, hogy a szakszervezetünk különböző területein dolgozó választott
tisztségviselőink rendelkezzenek adott szintű feladataik elvégzéséhez szükséges
tudással, készségekkel, kompetenciákkal, ezért a képzések feladata:
 ismeretek nyújtása, információ használat, problémamegoldás, kritikai

gondolkodás fejlesztése,
 hatékony munkamódszerek alkalmazása, információs és kommunikációs

technikák (technológiák) megismertetése,
 a szakszervezetünk célkitűzéseivel való azonosulás, együttműködés kialakítása
 a kommunikáció fontosságának felismerése, alkalmazása.

A megváltozott szakszervezeti környezet és a VDSZ programjának célkitűzései
során meg kell teremteni a többi ágazati szakszervezetekkel közös képzési
lehetőségeket. Ezért a mostani tervben lehetőséget kell teremteni a
társszakszervezetek tisztségviselőivel közös részvételre.

I.Tisztségviselők képzése

A/ Célcsoport: A képzésre azoknak az új tisztségviselőknek a jelentkezését várjuk,
akik VDSZ által szervezett oktatáson még nem vettek részt.

Téma:
- a szakszervezetek működése, az érdekegyeztetés rendszere, a VDSZ

aktuális feladatai
- szakszervezeti jogosítványok a munkavilágát szabályozó törvényekben

(Munka törvénykönyve, munkavédelemről, foglalkoztatásról, munkaügyi
ellenőrzésről szóló törvények stb.)

- a kollektív szerződés szerepe, jelentősége, tartalma
- kommunikációs tréning

Időpont: 2011. április 18 – 20.
2011. október 3 – 5.
Balatonszemes

B/ Célcsoport: Gyakorlott, alapismeretekkel rendelkező tisztségviselők, leendő
titkárok, vezető tisztségviselők

Téma:
- a szervezetfejlesztés és tagszervezés eszközei
- meggyőző kommunikáció, meggyőzési technikák
- helyzetgyakorlatok

Időpont: 2011. május 2 - 4.
Balatonszemes
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D/ Továbbképzés – az őszi képzési programban aktuális témakörrel

Időpont: 2011. október 10 – 12.
Balatonszemes

II. Nemzetközi képzés

A/ „Szociális párbeszéd a vegyiparban – előtérben a foglalkoztatás ”

Uniós projekt horvát, szlovén, szlovák és magyar résztvevőkkel, az EMCEF
támogatásával.

Szeminárium I.

Időpont: 2011. március 30 – április 2.
Balatonszemes

Szeminárium II.
Időpont: 2011. május 25 – 28.

Balatonszemes

B/ ECHOZ – VDSZ közös képzés

Fórum és tapasztalatcsere a Szlovák Villamos- és Vegyipari Szakszervezeti
Szövetség (ECHOZ) elnökségének tagjaival a közép-kelet-európai térség
szakszervezeteinek munkájáról, jövőjéről, az integrációról, az ECHOZ
megalakulásának előkészítéséről, végrehajtásáról, eredményének tapasztalatairól.

Az időpont a két szakszervezettel történt egyeztetés függvénye.

III. Üzemi tanács tagok képzése

A/Célcsoport: a megválasztott üt-tagok (VDSZ-tagok)

Téma:
- a részvételi intézmények működése
- az üzemi tanácsok jogai és feladatai, működésük tapasztalatai
- együttműködés a szakszervezetekkel és más részvételi intézményekkel,

kapcsolata a munkáltatóval – üzemi megállapodás
- az üzemi tanács jogosítványai csoportos létszámleépítés esetén

Időpont: 2011. április 11 - 13.
Balatonszemes
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IV. Munkavédelmi képviselők képzése

Célcsoport: szakszervezeti tisztségviselők és VDSZ-tag munkavédelmi képviselők -
a paritásos bizottságok VDSZ-tag munkavállalói tagjai

Téma:
- a munkavédelmi érdekegyeztetés szerepe, szervezeti kerete,

mechanizmusa
- a munkavédelmi képviselő, munkahelyi munkavédelmi bizottság, paritásos

munkavédelmi testület jogállása, jogai és kötelezettségei, a képviselők
védelme

- a munkavédelmi képviselők gyakorlati feladatai
- a paritásos bizottság összetétele, feladatai, tevékenysége
- aktualitások

Időpont: 2011. április 4 – 6.
Balatonszemes

V. Rétegszervezetek képzése

V.1. Nők

Célcsoport: a szakágazatok delegáltjai

Téma:
- a VDSZ aktuális feladatai
- a munkavilágát szabályozó törvények és azok változásai
- az esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód kérdésének aktualitásai
- a Vasas Szakszervezeti Szövetség Nőtagozatának bemutatkozása
- az Esélyek Háza hálózat működése, a székesfehérvári Esélyek Háza

tevékenységének bemutatása
- a tagozatok együttműködése

Időpont: 2011. május 9 – 11.
Balatonszemes
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V.2. Nyugdíjasok

Célcsoport: a szakágazatok delegáltjai

Téma:
- a VDSZ aktuális feladatai
- a Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos

Szövetsége bemutatkozása, tevékenysége
- a székesfehérvári Esélyek Háza idősekkel foglalkozó tevékenysége,

programjai

- a nyugdíjrendszer változása
- a tagozatok együttműködése

Időpont: 2011. május 16 – 18.
Balatonszemes

V.3. Ifjúság

Célcsoport: a szakágazatok delegáltjai

Téma: a tagozat által összeállított program szerint

Időpont: 2011. május 16 – 18.
Balatonszemes

VI. Gazdasági felelősök továbbképzése

Célcsoport: titkárok, a tagszervezetek gazdasági felelősei

Célja: adók-, járulékok és egyéb pénzügyi változások ismertetése; gyakorlati
segítségnyújtás a tagszervezet gazdálkodásához, könyveléséhez.

A/ A 2010. évi zárással kapcsolatos feladatok

Időpont: 2011. február 2.
Budapest

B/ A 2012. évi adó- és járulék törvények módosításáról, az elfogadás
függvényében, előadást és konzultációt szervezünk.

- Igény szerint közreműködünk a tagszervezetek helyi, regionális képzési
programjainak megszervezésében, lebonyolításában.

- Kiemelt feladatként kezeljük a más ágazati szakszervezetekkel való
együttműködést.
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VII. Elnökségi tagok továbbképzése

Célcsoport: a VDSZ Elnöksége

Célja: a 2010. évi képzés jó alapot adott a közös munka hatékonyabbá tételére.
Az idei képzés a gyors reakciók és a hatékonyság további növelése lesz fókuszban a
személyiség fejlesztése mellett

Időpont: tervezés alatt

VIII. Médiakommunikáció

Célcsoport: a VDSZ Elnöksége

Célja: a VDSZ progresszívitásának fenntartása nem működhet jó kommunikáció
nélkül. A vezető tisztségviselők személyre szabott képzése

Időpont: tervezés alatt

IX.Távoktatás

Célcsoport: A képzéssel azoknak kívánunk segítséget nyújtani, akik nem tudnak
aktívan részt venni többnapos rendezvényeinken
-

Téma:
- a szakszervezetek működése, az érdekegyeztetés rendszere, a VDSZ

aktuális feladatai
- szakszervezeti jogosítványok a munkavilágát szabályozó törvényekben

(Munka törvénykönyve, munkavédelemről, foglalkoztatásról, munkaügyi
ellenőrzésről szóló törvények stb.)

- a kollektív szerződés szerepe, jelentősége, tartalma
- üzemit tanács

A program várható indulási ideje: 2011. II. félév

Budapest, 2011. február 21. Baloghné Pataki Irén


