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Javaslat a VDSZ elnökségének 2017 I. félévi ülés- és munkatervére 
 
1. A VDSZ elnöksége 2016. júniusi ülésén tárgyalta átfogóan a féléves ülésterv időrendi 

ütemezésének, 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. Javasoljuk, hogy az elnökségi ülések a tárgyhó utolsó hetének szerdai napján kerüljenek 
megtartásra.  

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

4. Javasoljuk, hogy a Tagdíjbizottság is folytassa munkáját és rendszeresen tájékoztassa 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-ben is. 

 

időpont napirend helyszín 

január 25. 

1. Javaslat a 2017. évi szakágazati szintű 
bérajánlásokra 

2. Beszámoló a VDSZ 2016. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 

3. Javaslat a VDSZ 2017. évi sport és szabadidős 
programjaira 

4. Javaslat a VDSZ 2017. évi üdültetésének elveire és 
térítési díjaira 

5. Javaslat a VDSZ 2017. évi nemzetközi munkatervére 
6. Különfélék 

Budapest 

február 22. 

1. Javaslat a VDSZ 2017. évi költségvetésére 
2. A PEB állásfoglalása a VDSZ a 2017. évi 

költségvetéséről 
3. Javaslat a VDSZ 2017. évi képzési tervére 
4. Különfélék 

Budapest 

  



március 29. 

1. Javaslat a Küldöttértekezlet összehívására 
2. Tájékoztató az ágazati és munkahelyi kollektív 

szerződések módosításának helyzetéről és a 
bérmegállapodások tapasztalatairól 

3. Különfélék 

Budapest 

április 26, 27, 28. 

Külön program szerint 
1. Tájékoztató a VDSZ költségvetésének 2017. I. 

negyedévi időarányos teljesítéséről 
2. Különfélék 

Balatonszemes 

május 31. vagy 
május 24.? 
 
küldöttértekezlet 

1. Javaslat a VDSZ 2016. évi mérlegének – beleértve a 
származtatott jogi személyiségű alapszervezeteket 
is - elfogadására. Könyvvizsgálói jelentés a mérleggel 
összefüggésben 

2. Beszámoló a Vegyész Kassza Alapítvány 2016. évi 
tevékenységéről, javaslat az alapítvány 2016. évi 
mérlegének elfogadására.  

3. Tájékoztató a munkavédelmi képviselő és az üzemi 
tanácsválasztások jelenlegi helyzetéről. 

4. Javaslat az Elnökség II. félévi üléstervére. 
5. Különfélék. 

Budapest 

június 28. 

1. Tájékoztató a VDSZ tagszervezeteinek 
tagdíjfizetéséről 

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

3. Különfélék 

? 

 
6. 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, azt 2017. március 10-ig küldjék meg a VDSZ 
Titkárságra. 

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.  

 
 
 
Budapest, 2016. november 24. 
 
 
 
 

 
 Kiss Béla 
 alelnök 



 


