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Javaslat a VDSZ Elnökségének  
2013. II. félévi munkatervére 

 
A VDSZ elnöksége 2013. második félévi munkatervének összeállítását több, nyitva lévő kérdéskör 
befolyásolja.  
 
1. Az ASZSZ, az MSZOSZ és a SZEF 2013. május elsején egyesülési nyilatkozattal lépett elő, 

amelyet a VDSZ is mint ágazat támogat és részese akar lenni. 
 

2. 2013-ra a szakszervezetek működése az elmúlt 15-20 évre visszavetítve a legnehezebb időszakát 
éli. Az európai értékeken nyugvó működés feltételei leromlottak, a jelentősebb tartalékkal 
rendelkező szakszervezeteknek van esélye túlélni a jelen helyzetet, amely kihat az érdekvédelmi 
munka minőségére is. Ezért fontos, hogy a taglétszámunkat növeljük, munkahelyi, esetleg területi 
szervezeteket hozzunk létre. 

 
3. Megkezdődnek a 2014. évi parlamenti (EU parlamenti) választások előkészületei, a pártok az eddigi 

gyakorlatnak megfelelően a tömegbázissal rendelkező szakszervezeteket keresik, ígéreteket 
tesznek a szakszervezeti működés javítására, a dolgozók, vállalkozások terheinek csökkentésére 
stb.  

4. Az országban az európai normáknak megfelelő társadalmi párbeszéd nem alakult ki, a 
szakszervezetek a korábbi demokratikus intézményrendszerek híján csak demonstrációkon 
keresztül tudtak üzenni a hatalomnak, ez napjainkra erejét vesztette. 

5. Fontosnak tartjuk a munkaadói szervezetekkel kialakult kapcsolatok kiszélesítését, az ágazati 
kollektív szerződések megkötését. 

6. A megkezdett program szerint a szakágak és a tagozatok tevékenységét évente egy alkalommal 
áttekintjük. 

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

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

 
JÚNIUS 
 

1. Javaslat a VDSZ ágazati és országos szintű stratégiájára. 
2. Javaslat a VDSZ elnökségének 2013. II. féléves munkatervére. 
3. Javaslat az MSZOSZ által meghirdetett tagszervező kampányban szereplő elemekre, a 

kampány végrehajtására. 
4. Javaslat az egészségnap lebonyolítására és előzetes költségvetésére. 
5. Különfélék. 

 
JÚLIUS    SZ Ü N E T 
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AUGUSZTUS    S Z Ü N E T 
 
 
 
SZEPTEMBER 
 

1. Tájékoztató a VDSZ költségvetésének I-VIII. havi teljesítéséről. 
2. Javaslat a költségvetési tételek felülvizsgálatára, a terv esetleges módosítására. 
3. Javaslat az országos konföderációk egyesüléséből adódó ágazati feladatokra. 
4. Különfélék. 

 
OKTÓBER 
 

1. A VDSZ 2013. évi üdültetésének értékelése. 
2. Javaslat az ASZSZ és az MSZOSZ kongresszusainak előkészítéséből adódó ágazati 

feladatokra. 
3. Az ágazati szakszervezeti integrációk lehetőségei a VDSZ szemszögéből. 
4. Különfélék. 

 
NOVEMBER 

 
1. Tájékoztató a VDSZ 2013. évi képzésének tapasztalatairól. 
2. Tájékoztató a VDSZ vagyonelemeinek helyzetéről, javaslat az üdülőingatlanokkal kapcsolatos 

döntések meghozatalára. 
3. Gazdasági és politikai helyzetértékelés. 
4. Javaslat a 2014. évi bértárgyalások előkészítésére. 
5. Különfélék. 

 
DECEMBER 
 

1. Tájékoztató a PEB 2013. évi vizsgálatainak tapasztalatairól. 
2. A tagszervezési kampány értékelése. 
3. Tájékoztató a VDSZ költségvetésének időarányos teljesítéséről. 
4. Különfélék. 

 
 
 
Az Elnökség Ügyrendjével összhangban a következő elnökségi ülés időpontjának meghatározása a 
soros ülésen történik. Célunk a hónap utolsó csütörtöki napján tartani az elnökségi üléseket. A 
Szakágazatok, Tagozatok ehhez igazítják önállóan saját üléseik időpontját. 
 
 
 
Budapest, 2013. június 3. 
 
 
 

Kiss Béla 
  alelnök 

 


