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A VDSZ elnökségének 2017 II. félévi ülés- és munkaterve 
 
1. A VDSZ elnöksége 2016. júniusi ülésén tárgyalta átfogóan az üléstervek időrendi 

ütemezését, az ülések témáinak meghatározását, amely alapján a szövetség működtetése, 
szakszervezet-politikai küldetése a meghatározó, amelyből következik az ülések 
gyakoriságának meghatározása, a standard és aktuális témakörök napirendre tűzése. 

2. Az elnökségi ülések a tárgyhó utolsó hetének szerdai napján kerülnek megtartásra, 
kivéve a novemberi ülést. November hónapban az utolsó előtti héten javasoljuk az ülés 
megtartását, tekintettel arra, hogy a következő héten a VDSZ-ben kerül megrendezésre a 
Papíripari Világkonferencia. 

3. Az Elnökség korábbi döntéseiből fakadóan a Vagyonbizottság folyamatosan kísérje 
figyelemmel a VDSZ vagyongazdálkodását, tegyen javaslatot a szükséges módosításokra. 

4. A Tagdíjbizottság is folytatja munkáját és rendszeresen tájékoztatja az Elnökséget a 
tapasztalatokról. 

5. Az elmúlt évben kialakult az, hogy egy-egy elnökségi ülés helyszíne kihelyezésre került 
valamelyik tagszervezet székhelyére, amelyeknek pozitív visszhangja van, ezt a 
gyakorlatot folytatjuk 2017 II. félévben is. 

6. A 2018. évi bértárgyalások előkészítése céljából konferenciát szervezünk munkaadói-, 
szakszervezeti képviselők és szakértők részvételével. 

 

időpont napirend helyszín 

szeptember 27. 

1. Tájékoztató a VDSZ költségvetésének 2017. évi 
időarányos teljesítéséről.  

2. Beszámoló a VDSZ 2017. évi üdültetésének 
tapasztalatairól. 

3. Beszámoló a VDSZ 2017. évi képzésének 
tapasztalatairól. 

4. Tájékoztató a MASZSZ tevékenységéről 
5. Javaslat a MASZSZ Szövetségi Tanács VDSZ 

küldötteinek személyére 
6. Különfélék 

Székesfehérvári 
Alumíniumipari 
Szakszervezet 
SAPA Profiles 

Kft. 

október 25. 

1. Tájékoztató a VDSZ tagszervezeteinek 
tagdíjfizetéséről 

2. Tájékoztató a VDSZ 2017. évi fejlesztéseiről, 
beruházásairól, az ingatlanokkal kapcsolatos 
ügyekről  

3. Tájékoztató a MASZSZ tevékenységéről 
4. Különfélék 

VDSZ 
Gyógyszergyári 
Szakszervezet 

Dorogi SZB 
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november 22. 

1. Felkészülés az ágazati és munkahelyi kollektív 
szerződések módosítására és a 2018. évi 
bértárgyalásokra.  

2. Tájékoztató a VDSZ által is tulajdonolt 
szervezetekben zajló folyamatokról. 

3. Javaslat a VDSZ elnökség 2018. évi 
munkatervére  

4. Tájékoztató a MASZSZ tevékenységéről 
5. Különfélék 

VDSZ 
Budapest  

 
6. Sajnálatos, hogy a döntés ellenére nem készült el a tagszervezetek munkaidő-kedvezmény 

tervének, valamint a kapcsolódó költségek tervének összeállításához a szakágazatok, 
tagozatok ez évre vonatkozó ülés-rendezvény terve. 

7. A rendszeresen szereplő napirendeket a kialakult gyakorlatnak megfelelően kell tárgyalni, 
az aktuális témákat az Ügyvezető Elnökség véleményének figyelembevételével az Elnök 
határozza meg. Az ülések napirendjeihez kiegészítő javaslatot az Elnökség tagjai a 
tárgyhónap 10-ig tehetnek.  

 
 
 
Az ülés- és munkatervet az Elnökség 2017. június 28-i ülésén fogadta el. 
 
 
Budapest, 2017. június 29. 
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