
Tájékoztató a 2013. évi képzések tapasztalatairól 

 

Az elfogadott program alapján ennek az évnek a képzését is az aktuális adó- és 

járuléktörvények ismertetésével, illetve konzultációval indítottuk januárban közösen 

az ASZSZ-szel. A VDSZ tagszervezeteinek részéről 42 fő vett részt. 

Januárban a VDSZ székházban folytatódott a múlt év végén indított akkreditált 

képzés és február elején 17 fő sikeresen le is vizsgázott. Márciusban újabb 

csoporttal, sajnos az előzőnél kisebb létszámmal (8 fő) folytatódott a képzés, ők 

májusban fejezték be és vizsgáztak le.  

Ez a képzési forma tematikáját tekintve, a ráfordított időt figyelembe véve (7 

alkalommal 7-8 óra) nagyon alkalmas lenne az új tisztségviselők alapképzésére, 

ezért reméljük, hogy lesz folytatása ennek a képzésnek.  

Balatonszemesen az első félévben 5 alkalommal, 186 fő részvételével tartottunk 

képzést. 

A munkavédelmi képviselők képzésén 22 fő kapott bizonyítványt a törvényileg 

előírt 8 órás képzés elvégzéséről. 

A két alkalommal megszervezett szakszervezeti tisztségviselők továbbképzése 

természetesen az új munka törvénykönyve alkalmazásának gyakorlati tapasztalatait 

segített feldolgozni, összegezni, de ugyanilyen fontossággal esett szó a 

szakszervezeti integrációról, aktualitásokról, a VDSZ munkájáról is. A kommunikáció, 

a meggyőzés, az információ-áramlás megteremtésének fontosságát új trénerek 

bevonásával gyakorolták a résztvevők.  

A tagozatok képzése nagy érdeklődés mellett, igen színesen zajlott. Első körben a 

nyugdíjas és az ifjúsági tagozat tartott nagyon jó hangulatú közös képzést. A 

nyugdíjasok kirándulást szerveztek a felújított Vegyészeti Múzeum kiállításának a 

megtekintésére, fogadták az MSZOSZ Nyugdíjas Szövetség elnökét, az ifikkel 

közösen meghallgatták a VDSZ elnökének, alelnökének tájékoztatóját és 

áttekintették közös dolgaikat. Ezen túl az ifjúsági tagozat új tisztségviselőket 

választott, értékelték az addigi munkát és meghatározták az új feladatokat. 

Hasonlóan mozgalmas és jó hangulatú volt a nő-, a műszakos és a műszaki 

értelmiségi tagozat képzése. Ez alkalommal is jelen volt a VDSZ elnöke, alelnöke, 

meghívott vendégként ott volt a Magyar Nők Országos Szövetségének elnöke, dr. 

Bereczki Edit a munkavállalónők foglalkozás-egészségügyi kérdéseiről tartott 

előadást, szó esett a jövőbeni feladatokról, elfogadásra került egy közös felhívás a 

műszakban dolgozók helyzetének javítására.     



A tagszervezeteknek is lehetősége nyílott arra, hogy Balatonszemesre szervezzék 

saját képzésüket, ezzel a lehetőséggel élt a Chinoin VDSZ Szakszervezete, a 

Gumiipari Szakág, a Székesfehérvári Alumíniumipari Szakszervezet. 

   

A VDSZ kelet-magyarországi tagszervezeteinek képviselői (PKDSZ, KVSZ, TIGÁZ, 

Biogal VDSZ, stb.) aktív résztvevői voltak az MSZOSZ svájci projektjének keretében 

szervezett képzéseknek. A Debrecenben, Tiszaújvárosban, Nyíregyházán tartott 

tréningeken svájci és hazai szakértők vezetésével számos helyzetgyakorlatban 

próbálhatták ki magukat a résztvevők, emellett bőséges ismeretet szerezhettek a 

svájci szakszervezetekről és munkájukról is. 

Szeptemberben tagszervezési kampányt hirdetett a szakszervezet, melynek nyitó 

programjaként egynapos felkészítőt szerveztünk a székházban, 22 fő részvételével. 

A felkészítő célja a megfelelő technikák elsajátítása, alkalmazása a tagszervezés 

során. 

Az elnökségi ülés keretében neves szakértők tartottak előadást a magyar társadalom 

helyzetéről, a 2014. évi választások kilátásairól, a gazdasági folyamatokról. 

Az év hátralévő részében is készen állunk az aktualitásokra reagálva képzést 

szervezni, amennyiben igény jelentkezik rá.  

Köszönet a képzések sikeréért azoknak a tagszervezeteknek, amelyek lehetőségeik 

szerint biztosították a tisztségviselőik részvételét, valamint a külső előadóknak és a 

VDSZ tisztségviselőinek, szakértőinek a közreműködésért. 
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