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A VDSZ Elnökségének  
2012. II. félévi munkaterve 

 
 
Az első féléves munkaterv készítéséhez hasonlóan a második féléves munkaterv 
összeállításánál sem vagyunk könnyebb helyzetben.  

1. A korábbi időszakhoz képest annyi változás mondható el a társadalmi szintű 
egyeztetéssel összefüggésben, hogy a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi 
Tanács (NGTT) valójában érdemi jogkörrel nem rendelkezik, működése formális, 
lefelé tájékoztató jellegű, a kormány nem tagja. 

2. Ezév elején létrehozásra került a Versenyszféra Konzultációs fórum (VKF), 
amely működését megkezdte. 

3. Szükséges, hogy az új Munka Törvénykönyve életbelépését követően 
folyamatosan tájékozódjunk az egyes szakágazatokban tapasztaltakról. 

4. Az I. félévben hozott döntésnek megfelelően a 2012. évi költségvetés időarányos 
teljesítéséről havi rendszerességgel kell ismét tájékoztatást adni, illetve a 
szeptemberi ülésen vissza kell térni egyes költségvetési tételek felülvizsgálatára. 

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

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

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

JÚNIUS 
 

1. Javaslat a VDSZ elnökségének 2011. II. féléves munkatervére. 
2. Tájékoztató a VDSZ gazdálkodásának 2011. évi I-V. havi teljesítéséről. 
3. Javaslat a VDSZ Egészségnap lebonyolítására és előzetes költségvetésére. 
4. Különfélék. 
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AUGUSZTUS    S Z Ü N E T 
 
SZEPTEMBER 20-21. Balatonszemes 
 

1. A VDSZ és tagszervezetei érdekeinek érvényesülése az MSZOSZ 
konföderációban. 

2. Tájékoztató a VDSZ költségvetésének I-VIII. havi teljesítéséről. 
3. Javaslat a költségvetési tételek felülvizsgálatával összefüggő, korábbi 

elnökségi döntések végrehajtására.  
4. Különfélék. 

 
OKTÓBER 18. 
 

1. A VDSZ és tagszervezetei érdekeinek érvényesülése az ASZSZ 
konföderációban. Tájékoztató az esedékes kongresszus előkészületeiről. 

2. Gazdasági és politikai helyzetértékelés. 
3. A VDSZ 2012. évi üdültetésének értékelése. 
4. Tájékoztató a VDSZ költségvetésének I-IX. havi teljesítéséről. 
5. Különfélék. 

 
NOVEMBER 15. 
 

1. Tájékoztató a VDSZ 2012. évi képzésének tapasztalatairól. 
2. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyve hatásainak ágazati, munkahelyi 

tapasztalatairól. 
3. Javaslat a 2013. évi bértárgyalások előkészítésére. 
4. Tájékoztató a VDSZ költségvetésének I-X. havi teljesítéséről. 
5. Különfélék 

 
DECEMBER 6. 
 

1. Tájékoztató a PEB 2012. évi vizsgálatainak tapasztalatairól. 
2. Tájékoztató a VDSZ költségvetésének időarányos 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. május 31. 
 
 
 

Kiss Béla 
  alelnök 


