
 
1 

Javaslat 

a VDSZ elnökségének 2016 II. félévi 

Munkatervére 

 

Tisztelt elnökségi tag Kolléganő/Kolléga! 

 

Az elmúlt évek során a munkatervet az előző évek tapasztalatait figyelembe véve állítottuk 

össze, amelyet nagy többségében tudtunk is tartani. Ebben az évben többen jeleztétek, hogy 

az időpontok nem megfelelőek, a Balatonszemesre kihelyezett, tréninggel egybekötött 

elnökségi ülés túl sok napot von el a munkahelyi munkátoktól. Ezen túlmenően példanélküli, 

hogy a jelenlévők csekély létszáma miatt volt határozatképtelen elnökségi ülés is, 

szükségszerűvé vált a távszavazás intézménye. Viszont a munkánkban egyfajta tervszerűséget 

célszerű tartani a kiszámíthatóság és egyéb praktikus okok miatt is.  

 

Figyelembe véve a tapasztalatokat, az üléseken elhangzottakat, az alapszabály előírásait, az 

elnökség döntéseit, az elnökségi ülések gyakoriságánál az alábbi sarokpontokat szükséges 

összehangolni: 

 

Alapszabály nem szabályozza az ülések gyakoriságát 

A működés szabályzat tervezet 
a VDSZ elnöksége üléseit lehetőség szerint 
havonta, illetve szükség szerint tartja 

Kialakult gyakorlat 

havonta, a hónap utolsó csütörtöke 

július-augusztus szünet, 

félévente egy-egy kihelyezett ülés valamelyik 
alapszervezethez 

a májusi ülés egy napon van az éves rendes 
küldöttértekezlettel 

tavasszal – esetenként ősszel – tréninggel 
egybekötött ülés Balatonszemesen 
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A tárgyalandó témák vonatkozásában vannak „rutinszerű” ügyek, amelyeket időszakonként 

tárgyalni kell, vannak, amelyeket az elnökség saját maga számára elhatározott, illetve az 

aktualitásoknak megfelelő eseti napirendek. 

 

 téma tárgyalás gyakorisága 

évente rendszeresen 
szereplő napirendek 

VDSZ éves és 
ciklusprogram 

küldöttértekezlet: május 

költségvetés időszaki 
teljesítése 

elnökség: negyedévente 
ügyvezető elnökség: havonta 

költségvetés  elnökség: január, február, március 

mérlegek, alapítványi 
beszámoló 

elnökség: május 
küldöttértekezlet: május 

üdültetés elnökség: január, október 

képzés elnökség: január, október 

munkaterv elnökség: január, június 

a küldöttértekezlet 
összehívása, ügyrendje 

elnökség: március,  
április 

MASZSZ és ágazati 
integráció 

elnökség: havonta 

sport, szabadidős terv elnökség: január 

nemzetközi munkaterv elnökség: január 

eseti jelleggel szereplő 
napirendek 

alapszabály módosítás 
alapszabály-módosító bizottság, 
elnökség,  
küldöttértekezlet  

vagyongazdálkodás 
vagyonbizottság: havonta 

elnökség, ügyvezető elnökség: 
szükség szerint 

tagdíjfizetés 
tagdíjbizottság 
ügyvezető elnökség 
elnökség 

 

Határozati javaslat: 

1. Elnökségi üléseket éves szinten hat alkalommal – január, február, április, május, 

október, december hónapokban –, illetve szükség szerint kell tartani, minden hónap utolsó 

csütörtöki napján. A rendszeresen szereplő napirendeket a kialakult gyakorlatnak 

megfelelően kell tárgyalni. Az aktuális témákat az ügyvezető elnökség véleményének 

figyelembevételével az elnök határozza meg. 

2. Az éves rendes küldöttértekezlet május hónapban kerül megtartásra, a májusi 

elnökségi üléssel egy napon. 

3. Az ülések általában a szövetség székhelyén kerülnek megtartásra, kivéve az április 

hónapban tréninggel egybekötött 2 napos ülést, valamint a félévente jelentkezés alapján 

megrendezésre kerülő alapszervezethez kihelyezettet. 

4. 2016. II. félévre vonatkozóan a táblázatban szereplő témák kerülnek megtárgyalásra. 
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hónap napirend testület 

január     

február     

április     

május     

szeptember Tájékoztató a VDSZ tagszervezeteinek tagdíjfizetéséről 
Tájékoztató a VDSZ 2016. évi fejlesztéseiről, beruházásairól, az 
ingatlanokkal kapcsolatos ügyekről 

  Tagdíjbizottság 
Vagyonbizottság 

október 27. 

1. Tájékoztató a VDSZ költségvetésének 2015. évi időarányos 
teljesítéséről.  

2. Beszámoló a VDSZ 2015. évi üdültetésének tapasztalatairól. 
3. Beszámoló a VDSZ 2015. évi képzésének tapasztalatairól. 
4. Tájékoztató a MASZSZ tevékenységéről 

 

elnökség 
ügyvezető 
elnökség 

 

december 22. 

1. Felkészülés az ágazati és munkahelyi kollektív szerződések 
módosítására és a 2017. évi bértárgyalásokra.  

2. Tájékoztató a VDSZ érdekkörébe tartozó alapszervezetek 
Alapszabály módosításának tapasztalatairól. 

3. Javaslat a VDSZ elnökség 2017 évi munkatervére 
 

elnökség 
ügyvezető 
elnökség 

 

 

 

Budapest, 2016. június 22. 

 

              
 Kiss Béla 

 alelnök 


