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A VDSZ 2010 – 2014. közötti időszakra szóló programja továbbra is 
szakszervezetünk egyik legfontosabb feladataként határozza meg a képzést. 
 
Miután az új munka törvénykönyve megszüntette a képzési szabadságot, 
csökkentette a szakszervezeti munkára fordítható munkaidő-kedvezményt, ezért a 
képzési program kialakításánál erre tekintettel kell lennünk. 
 
Célunk, hogy a szűkre szabott lehetőségeken belül biztosítsuk tisztségviselőinknek a 
képzést, tájékoztatást, a friss információkhoz való hozzáférést és hogy elsősorban 
minél több gyakorlati tudást, ismeretet tudjunk nyújtani a hatékony szakszervezeti 
munka érdekében. 
 
 

I. Szakszervezeti tisztségviselők képzése 
 
Az új tisztségviselők alapozó képzését a balatonszemesi képzés helyett, a már 
kipróbált és a tapasztalatok szerint jól bevált akkreditált képzéssel oldanánk meg. Ez 
a képzési forma alaposabb, átfogóbb ismeretek nyújtására alkalmas, miután a 
program hét képzési napból és egy vizsganapból áll. A nyújtható ismeretek 
rendszerezettsége, egymásra épülése, a résztvevők aktív közreműködése, 
feladatmegoldásai, a számonkérés, mind a hatékonyság növelését biztosítják. A 
képzésekre heti egy alkalommal, pénteki napokon kerül sor, Budapesten a 
VDSZ székházában.   
       

 
Időpontok:  2013. március 22. 

     2013. április 5. 
     2013. április12. 
     2013. április 19. 
     2013. április 26. 
     2013. május 3. 
     2013. május 10. 
     vizsganap: május 17. 
 
 

II. Szakszervezeti tisztségviselők továbbképzése 
 
Az új munka törvénykönyvének bevezetése óta eltelt időszak már lehetőséget 
biztosít arra, hogy a tárgyalások tapasztalatait összegezve a jó gyakorlatokat, vagy 
éppenséggel azokat a kérdésköröket kiemelve, amelyek problémákat jelentenek a 
munkahelyi tárgyalások során, ezeket sorra véve, az Mt-nek egy gyakorlati 
feldolgozásával adjunk segítséget a tisztségviselők munkájához, frissítve a múlt évi 
elméleti munka törvénykönyve-képzéseket.         
 
 

Időpont:  2013. május 6 – 8. 
     2013. május 13 – 15. 
     Balatonszemes 
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III. Rétegszervezetek képzése 
 
Az első félévben a Nyugdíjas az Ifjúsági Tagozattal, illetve a Nőtagozat a Műszakos, 
illetve Műszaki Értelmiségi Tagozattal tartja együtt a képzését. 
Az egyes tagozatok képzésének témái kidolgozás alatt állnak, illetve május 29-én 
közös tagozati napon a VDSZ elnöke tart tájékoztatót. 
 
III.1. Nyugdíjas és Ifjúsági Tagozat 

 
Időpont:  2013. május 27 – 29. 

     Balatonszemes 
                                                                                        
III.2. Nőtagozat és Műszakos, illetve Értelmiségi Tagozat 
 
            Időpont:  2013. május 29 – 31. 
     Balatonszemes 
 

IV. Munkavédelmi képviselők képzése 
 
A törvényben előírt 8 órás képzést tervezzük megszervezni, térítéses, bizonyítványt 
adó formában. A térítési díjat kedvezményesen állapítjuk meg, és a témákat 
kibővítjük a szakszervezet és a munkavédelmi képviselők együttműködésének 
fontosságával, formáival, területeivel.  

   
Időpont:  2013. április 22 – 24. 

     Balatonszemes 

 
V. Gazdasági felelősök továbbképzése 

 
Célcsoport: titkárok, a tagszervezetek gazdasági felelősei 
 
Célja: adók-, járulékok és egyéb pénzügyi változások ismertetése; gyakorlati  
          segítségnyújtás a tagszervezet gazdálkodásához, könyveléséhez.  
 

Időpont:  2013. január 17. (megtartottuk) 
     Budapest 
 

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

 

 
Budapest, 2013. február 28. 
 
 
Baloghné Pataki Irén 
            szakértő 


