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Javaslat a VDSZ Elnökségének  
2012. I. félévi munkatervére 

 
 
A munkaterv összeállítását megnehezíti a kiszámíthatatlan gazdasági, politikai és 
társadalmi helyzet, a törvényhozásban alkalmazott egyéni képviselői indítványok 
követhetetlensége, a társadalmi, szakmai egyeztetések hiánya. 
 

1. A 2012-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. Az NGTT valójában érdemi jogkörrel nem 
rendelkezik, a munka világának megjelenítését a résztvevők egy része gátolja. 

2. Az elmúlt évben áttekintettük a szakágak és a tagozatok tevékenységét, az 
ülésre készült tájékoztatók vegyes képet mutatnak.  

3. A 2012. évi költségvetés részeként kívánunk javaslatot tenni a 
vagyongazdálkodással összefüggő döntésekre, amelyek időarányos 
teljesítéséről rendszeres tájékoztatást adunk. 

4. Terveink között szerepel a hagyománnyá vált rendezvények megtartása, 2012. 
évben a VDSZ központi kiemelt rendezvénye az Egészségnap, a többi 
szabadidős rendezvényt a tagszervezetek a VDSZ anyagi támogatása mellett 
önállóan végzik.  

5. Az ÁÁSZF, az Akcióegység, az MSZM tevékenységét folyamatosan be kívánjuk 
mutatni. 

6. A korábbi döntésünknek megfelelően a VDSZ érdekkörébe tartozó konföderáció 
vezetőket egy-egy elnökségi ülésre meghívjuk, számon kérve a VDSZ 
érdekeinek érvényre jutását. 

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

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

9. Az Országos Titkári Testület január hónapban ülésezett, ahol az Ügyrendnek 
megfelelően a költségvetés, a munkaterv és egyéb, a szövetséget érintő 
kérdések szerepeltek napirenden.  

10. A kialakult gyakorlatnak megfelelően az elnökségi üléseket megelőzően, illetve 
nagyobb témakörök napirendre tűzése előtt rendszeresen konzultálunk az 
Ügyvezető Elnökséggel, illetve szükség szerint a Vagyonbizottsággal. 
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11. 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. 

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

 
JANUÁR 
 

1. Tájékoztató az ASZSZ és a VDSZ viszonyáról, a tagszervezetek érdekeinek 
érvényesülése a konföderációban. 

2. Javaslat a VDSZ elnökségének 2012. évi I. féléves munkatervére. 
3. Tájékoztató a VDSZ 2011. évi költségvetésének I-XII. havi teljesítéséről. 
4. Javaslat a VDSZ gazdálkodásának fő irányira, a 2012. évi költségvetésének 

elveire. 
5. Javaslat a VDSZ üdülőinek működtetésével összefüggő döntések 

meghozatalára, 2012. évi térítési díjaira. 
6. Javaslat a VDSZ 2012. évi nemzetközi munkatervére.  
7. Javaslat a VDSZ 2012. évi képzési programjára. 
8. Különfélék. 

 
FEBRUÁR 
 

1. Tájékoztató az MSZOSZ és a VDSZ viszonyáról, a tagszervezetek érdekeinek 
érvényesülése a konföderációban. 

2. Jelentés a VDSZ 2011. évi gazdálkodásáról. 
3. Javaslat a VDSZ 2012. évi költségvetésére. 
4. Beszámoló a VDSZ 2011. évi sportrendezvényeiről, javaslat a VDSZ 2012. évi 

Sportnaptár tervezetére és az ahhoz kapcsolódó feltételekre. 
5. Különfélék. 

 
MÁRCIUS 

 
1. Javaslat a VDSZ működési struktúrájának átalakítására. 
2. Tájékoztató az ágazati párbeszéd helyzetéről. 
3. Különfélék. 

 
ÁPRILIS 
 

1. Javaslat a VDSZ 2011. évi mérlegének elfogadására. 
2. Beszámoló a Vegyész Kassza Alapítvány 2011. évi tevékenységéről, javaslat 

az alapítvány 2011. évi mérlegének elfogadására. 
3. Tájékoztató a VDSZ költségvetésének 2012. I. negyedévi időarányos 

teljesítéséről. 
4. Különfélék. 

 
MÁJUS 
 

1. Tájékoztató a 2012 évi szakágazati és munkahelyi kollektív szerződések 
módosításának helyzetéről és a bérmegállapodások tapasztalatairól. 

2. Különfélék. 
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JÚNIUS 
 

1. Javaslat a VDSZ elnökségének 2012. II. féléves munkatervére. 
2. Tájékoztató a VDSZ költségvetésének I-V. havi teljesítéséről. 
3. 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, 2012. január 9. 
 
 
 

Kiss Béla 
  alelnök 


