
  
 
 
 

 
„A világ amit teremtettünk a gondolkodásunk 

eredménye; nem lehet megváltoztatni  

gondolkodásunk megváltoztatása nélkül.” 

                                                             Albert Einstein                                                       
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A VDSZ 2010 – 2014. közötti időszakra szóló programja szakszervezetünk egyik 
legfontosabb feladataként határozza meg a képzést. 
 
2014 – a választói küldöttértekezlet éve, nagyon sok helyi, ágazati, szövetségi 
szakszervezeti programmal, ami szükségessé teszi a munkaidő-kedvezménnyel való 
felelős gazdálkodást.  
 
Célunk, hogy a szűkre szabott lehetőségeken belül is biztosítsuk tisztségviselőinknek 
a képzést, tájékoztatást, a friss információkhoz való hozzáférést és hogy minél több 
gyakorlati tudást, ismeretet tudjunk nyújtani a hatékony szakszervezeti munka 
érdekében. 
 
 

I. Szakszervezeti tisztségviselők képzése 
 
Az új tisztségviselők alapozó képzését 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. Ezt a képzési formát min. 
15 fő jelentkezése esetén indítjuk el.  
       

 
Időpontok:  2014. április 4. 

     2014. április 11. 
     2014. április 25. 
     2014. május 9. 
     2014. május 16. 
     2014. május 23. 
     2014. május 30. 
     vizsganap: 2014. június 6. 
 
 

II. Szakszervezeti tisztségviselők továbbképzése 
 
A képzés fő témája a munka törvénykönyve, alkalmazásának eddigi tapasztalatai; a 
tagmegtartás, tagszervezés jó gyakorlatai, technikái; az aktuális szakszervezeti 
feladatok. Min. 25 fő jelentkezése esetén indulnak a képzések.         
 
 

Időpont:  2014. május 12 – 14. 
     2014. május 19 – 21. 
     Balatonszemes 
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Szorgalmazzuk, a tagszervezetek kezdeményezése alapján, a regionális, helyi 
képzéseket. Ehhez várjuk a jelentkezéseket. 
   
     Dunapapír Szakszervezet, Dunaújváros 
     2014. március 25. 
 
    

III. Rétegszervezetek képzése 
 
Az egyes tagozatok képzésének témái kidolgozás alatt állnak. A tagozatok egymás 
között döntik el, hogy maradnak-e a hagyományos csoportosításban, vagy cserélnek. 
 

 
Időpont:  2014. május 21 – 23. 

2014. május 26 – 28. 
     Balatonszemes 
                                                                                        
 

IV. Üzemi tanács tagok képzése 
 
Sok helyen zajlott üzemi tanács választás, fontosnak tartjuk a VDSZ által jelölt és 
megválasztott tisztségviselők képzését, a szakszervezet és az üt munkájának 
összehangolását a munkavállalók hatékony érdekképviseletéért.  

   
Időpont:  2014. május 5 - 7. 

     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:  2014. január 15. (megtartottuk) 
     Budapest 
 
 
 
Budapest, 2014. február 27. 
 
 
Baloghné Pataki Irén 
            szakértő 


