
  
 
 
 

 
                           „ Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. 

          Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy veszélyben van.” 

                                                                                                                            Konfucius 
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A VDSZ 2010 – 2014. közötti időszakra szóló programja továbbra is 
szakszervezetünk egyik legfontosabb tevékenységeként határozza meg a képzést. 
 
A munka világának törvényi, intézményi, szervezeti átalakítása, változása komoly 
kihívás elé állítja a szakszervezeteket, ezért ez évben különösen fontos, hogy a 
tisztségviselőink alaposan megismerkedjenek ezekkel a változásokkal, megfelelő 
tudást, ismeretet kapjanak egyre nehezebbé váló munkájukhoz.   
 
Célunk, hogy a még érvényben lévő Mt. szerint számított munkaidő-kedvezmény 
intenzív, hatékony felhasználáshoz alakított képzési programmal biztosítsunk 
lehetőséget arra, hogy minden választott tisztségviselő részt vegyen valamilyen 
képzésen. 
 
Ennek érdekében elsősorban Balatonszemesen a már jól bevált 2 és fél napos 
képzések számát növeljük, illetve azon szervezetek részére, amelyek igénylik, helyi, 
vagy regionális képzésekhez nyújtunk segítséget. 
 
 

I. Szakszervezeti tisztségviselők képzése 
 
A jelentkezések alapján olyan szempontok szerint igyekszünk kialakítani egy-egy 
csoportot, amelyben lehetőség szerint közös jellemzőket tudunk felállítani (hasonló 
nagyságú, szervezeti felépítésű, jogállású stb., szervezetek képviselői), ez alapján 
valószínűleg ugyanolyan problémákkal, feladatokkal szembesülnek tisztségviselőink. 
Így a jogi környezet megismertetésén túl a működés, és igen fontos feladatunk a 
szervezetfejlesztés, a tagszervezés, tagmegtartás kérdései is hasonló szemszögből 
kerülhetnek megtárgyalásra, a jó gyakorlatok, tapasztalatok átadására.  
       

 
Időpontok:  2012. március 19 – 21. 

     2012. március 21 – 23. 
     2012. április 2 – 4. 
     2012. április 10 – 12. 
     2012. április 16 – 18. 
     2012. április 18 – 20. 
     2012. április 23 – 25. 
     2012. május 7 – 9. 
     2012. május 9 – 11. 
     2012. május 16 – 18. 
     2012. június 4 – 6. 
     Balatonszemes 
 
 

II. Üzemi tanács tagok képzése 
 
Továbbra is fontosnak tartjuk a részvételi intézményekkel való együttműködést, ezen 
belül a VDSZ tag üzemi tanács képviselők képzését.    
 
 

Időpontok:  2012. május 2 – 4. 
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     2012. május 30 – június 1. 
     2012. június 4 – 6. 
     Balatonszemes 

 
 

III. Rétegszervezetek képzése  
 
III.1. Nők 
 
Célcsoport: a szakágazatok delegáltjai 
 

Téma: az új Munka törvénykönyve a munkavállaló nők szemszögéből 
 

 
Időpont:  2012. május 14 – 16. 

     Balatonszemes   
 
 
 
III.2. Nyugdíjasok 
 
Célcsoport: a szakágazatok delegáltjai 
 

Téma: 
     -   a VDSZ aktuális feladatai 
     -   a „civil törvény” és a nyugdíjas szervezetek működése   

 
Időpont:  2012. május 21 – 23. 

     Balatonszemes 
                                           
                                              
III.3. Ifjúság 
 
Célcsoport: a szakágazatok delegáltjai                                         
 
 Téma: az új Munka törvénykönyve a fiatal munkavállalók szemszögéből. 
  

Időpont:  2012. május 21 – 23. 
     Balatonszemes 

 
 
 
IV. Gazdasági felelősök továbbképzése 

 
Célcsoport: titkárok, a tagszervezetek gazdasági felelősei 
 
Célja: adók-, járulékok és egyéb pénzügyi változások ismertetése; gyakorlati  
          segítségnyújtás a tagszervezet gazdálkodásához, könyveléséhez.  
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A/ 2011. évi zárással kapcsolatos feladatok 
 

Időpont:  2012. február 2. 
     Budapest 
 
B/ A 2012. évi adó- és járulék törvények módosításáról, az elfogadás  
     függvényében, előadást és konzultációt szervezünk. 
 
 

 
Képzéseinken lehetőséget biztosítunk más ágazati szakszervezeteknek a 
részvételre, önköltséges áron elszámolva. 

 

 
 
Budapest, 2012. január 20. 
 
 
Baloghné Pataki Irén 
            szakértő 
 


