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           VDSZ Ifjúsági Tagozat 

A VDSZ Ifjúsági Tagozatának 2017-es program és költ ségvetési tervezete 

 

� 2017. február 8.  

VDSZ Ifjúsági Tagozatának Ülése 

� 2017. április  

A "VDSZ Szabi" Szabadidőklub égisze alatt kirándulással egybekötött borkóstolás Etyeken, az Orosz Gyula Családi 

Pincészetben.  

A kirándulás elsődleges célja a tagtoborzás, ezért azzal a koncepcióval kerülne megszervezésre, hogy minden aktív, 
ifi tagozatba tartozó résztvevő, hozzon magával +1 főt, aki már szakszervezeti tag, és potenciális tagja lehetne az ifi 
tagozatnak és / vagy olyan személy meginvitálása, aki szimpatizál a szakszervezet munkájával, ám még nem tag. 
 
Indulás - Budapest, VDSZ Székház 
1. úti cél - Budaörs Törökugrató, a Budai Hegység legdélebbi csúcsa 
2. úti cél - séta és madárles a Biai Tónál  
Végállomás - Etyek 
  
Amennyiben az áprilisra szervezett túra elérné sikerét, mind létszámot, mind pedig tagok felvételét illetően, úgy az 
őszi hónapokban megismételnénk a programot Debrecenben, ahol a VDSZ tagszervezete, a VDBSZ, 
"vendéglátóként" várna minket és bemutatná Debrecen és a térség látnivalóit. 
 
45 fős buszbérlés költsége: 7200 Forint óradíj + 290 Forint km díj (forrás - www.buszberles.net) 

Borkóstolás költsége: 2000 Forint / fő 
 

� 2017. május 17 - 19. Balatonszemes - tagozati képzés 
 
Lehetőségeinkhez mérten maximális létszámmal való részvétel a tagozati képzésen, ahol olyan szakemberek 
tartanának előadásokat, workshopokat, melyek hatékony segítséget nyújtanak kommunikációnk és 
meggyőzőképességünk fejlődésében, mely elengedhetetlen feltétele a sikeres tagtoborzásnak.  
 
Balatonszemesi VDSZ üdülő költsége: VDSZ központi finanszírozású  
Szakemberek tiszteletdíja: (tagozati költségek terhére) 
 

� 2017. szeptember 2. - VDSZ Egészségnap 
 
Az idei évben megrendezésre kerülő egészségnapon az ifi tagozat felállíthatna egy munkavédelmi sátrat, ahol a 
látogatók kipróbálhatnának néhány munkavédelmi eszközt, poroltót, esetleg modellezhetnénk egy kisebb tűzesetet is. 
Lehetőséget biztosítanánk a résztvevők számára vegyvédelmi munkaruházat, aszeptikus térben használt ruházat, stb. 
felpróbálására, lehetne a munkahelyi egészségvédelem terén újdonságokat bemutatni, mint például álláskönnyítő 
szőnyeg, stb.  
Mivel a vegyiparban dolgozunk, különösen veszélyes anyagokkal találkozunk nap mint nap (vegyi anyagok, gőz, stb.), 
ezért igazán hasznos lenne egy ilyen állomás felállítása az egészségnapon.   
A sátorban elhangzott információkat egy egyszerű kérdőíven visszakérdezhetnénk és a helyesen válaszolók között 
jelképes ajándékokat osztanánk ki.  
 
Szakemberek tiszteletdíja, a munkavédelmi sátorban bemutatásra kerülő eszközök bérleti díja: (tervezendő) 
 
 


