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Javaslat
a VDSZ Elnökségének 2016 I. félévi munkatervére
A VDSZ 2016. évi munkatervének alapját a 2014. évi választói küldöttérteken elfogadott
Program képezi. Kiemelten fontos feladat Magyar Szakszervezeti Szövetségben betöltött
lehetőségek kihasználása, a VDSZ tagszervezetei és a VDSZ érdekeinek érvényre juttatása. A
VDSZ 35. küldöttértekezlete döntött a Magyar Szakszervezeti Szövetségben ágazatként való
részvételről.
1. A VDSZ ebben az évben 110 éves. Ebből is adódóan a 2016. évi programokat úgy kell
alakítani, hogy méltó megemlékezésekre kerüljön sor. Erre külön javaslatot kell készíteni.
Az Ügyvezető elnökség részéről felmerült, hogy az áprilisi elnökségi ülés a Budapest
Tűzoltó úti emléktáblánál kezdődjön megemlékezéssel és koszorúzással, majd azt
követően a Székházban folytassuk az ünnepi ülést. Viszont erre az időszakra terveztük a
Balatonszemesen tartandó ülést.
2. A 2015. évi módszernek megfelelően a májusi ülésen délelőtt tárgyalnánk elnökségi
üléskeretében a mérleget, majd déltől tartanánk az évi rendes Küldöttértekezletet.
Az elnökségi ülések állandó napirendi pontjai:
 a VDSZ ágazati integrációs elképzelései,
 az MSZSZ helyzetéből adódó tájékoztatók, feladatok,
 a költségvetés teljesülésének negyedéves áttekintése.
3. A küldöttértekezlet döntésének megfelelően:
 elvégeztük a VDSZ Alapszabályának módosítását, amely a Törvényszék felé
benyújtásra került, jelenleg nincs további információ.
 a szakágazatoknak és a tagozatoknak el kell végezni a küldöttértekezlet határozatából
adódó feladatokat,
 folytatni kell a tagtoborzást és az új munkahelyi, területi alapszervezetek
létrehozását,
4. A tagszervezetek munkaidő-kedvezmény tervének, valamint a kapcsolódó költségek
tervének összeállításához szükség van arra, hogy a szakágazatok, tagozatok készítsenek az
évre vonatkozó ülés-rendezvény tervet. Javasoljuk, hogy az elnökségi ülések a tárgyhó
utolsó hetének csütörtöki napján kerüljenek megtartásra, a kialakult gyakorlat szerint
július és augusztus hónapokra nem tervezünk ülést, június hónapban pedig szükség
szerint tartanánk ülést.
5. Javasoljuk, hogy az Elnökség korábbi döntéseiből fakadóan a Vagyonbizottság
folyamatosan kísérje figyelemmel a VDSZ vagyongazdálkodását, tegyen javaslatot a
szükséges módosításokra.
6. Az elmúlt évben kialakult az, hogy egy-egy elnökségi ülés helyszíne kihelyezésre került
valamelyik tagszervezet székhelyére, amelyeknek pozitív visszhangja van. Az Ügyvezető
elnökség javasolja ennek folytatását, amelyhez várjuk a jelentkező tagszervezeteket.

JANUÁR 28.
1. Javaslat a VDSZ elnökségének 2016. évi I. féléves munkatervére.
2. Beszámoló a VDSZ 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.
3. Javaslat a VDSZ 2016. évi sport és szabadidős programjaira.
4. Javaslat a VDSZ 2016. évi üdültetésének elveire és térítési díjaira.
5. Javaslat a VDSZ 2016. évi nemzetközi munkatervére.
6. Tájékoztató a Magyar Szakszervezeti Szövetséggel kapcsolatos tennivalókról.
7. Különfélék.
FEBRUÁR 25.
1. Javaslat a VDSZ 2016. évi költségvetésére.
2. A PEB állásfoglalása a VDSZ a 2016. évi költségvetéséről.
3. Javaslat a VDSZ 2016. évi képzési tervére.
4. Tájékoztató az Magyar Szakszervezeti Szövetség kongresszusáról.
5. Tájékoztató a tagozatokba történő szakágazati delegálásokról.
6. Különfélék.
MÁRCIUS 31.
1. Javaslat a Küldöttértekezlet összehívására.
2. Tájékoztató az ágazati és munkahelyi kollektív szerződések módosításának
helyzetéről és a bérmegállapodások tapasztalatairól.
3. Különfélék.
4. A Tűzoltó utcai emléktábla koszorúzása
ÁPRILIS 28-29. Balatonszemes – Külön program szerint
1. Tájékoztató a VDSZ költségvetésének 2016. I. negyedévi időarányos teljesítéséről.
2. Tájékoztató az MSZSZ és az ipari szakszervezeti integráció eddigi tapasztalatairól.
3. Különfélék.
MÁJUS 26. - Küldöttértekezlet
1. Javaslat a VDSZ 2015. évi mérlegének – beleértve a származtatott jogi személyiségű
alapszervezeteket is - elfogadására. Könyvvizsgálói jelentés a mérleggel
összefüggésben.
2. Beszámoló a Vegyész Kassza Alapítvány 2015. évi tevékenységéről, javaslat az
alapítvány 2015. évi mérlegének elfogadására.
3. Tájékoztató a munkavédelmi képviselő és az üzemi tanácsválasztások jelenlegi
helyzetéről.
4. Javaslat az Elnökség II. félévi üléstervére.
5. Tájékoztató az MSZSZ és az ipari szakszervezeti integráció eddigi tapasztalatairól.
6. Különfélék.

Budapest, 2016. január 18.
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