
sorszám időpont
a rendezvény 

jellege
a rendezvény tartalma témakör időtartam létszám célcsoport megjegyzés

1. 2014. március 19. konferencia indítás, kommunikáció 50 fő SZV, társszervezetek képviselői

2. 2014. március 25-26. képzés bizalmi utánpótlás
alapismeretek, 

kompetencia

8                   

8
25 fő bizalmiak, bizalmi jelöltek, fiatalok, munkavédelmi képviselők, üzemi tanács tagok

3. 2014. április 11. konferencia tagszervezés 50 fő SZV, társszervezetek képviselői "tagszervezés" anyag, "gyere közénk" szórólap, a munkavállaló jogai 

4. 2014. április 18-19. képzés Tisztségviselő I. 
általános kompetencia 

fejlesztés
16 25 fő helyi szervezetek tisztségviselői, GEB és Etikai Bizottsági tagok, tagozatok tisztségviselői, VIMFÓ,VÜTFÓ vezetőség

6. 2014. május 16. konferencia üzemi tanács 50 fő SZV, üzemi tanács tagok VÜTFÓ Fórum

7. 2014. május 30-31. képzés Tisztségviselő I. 
általános kompetencia 

fejlesztés
16 25 fő helyi szervezetek tisztségviselői, GEB és Etikai Bizottsági tagok, tagozatok tisztségviselői, VIMFÓ,VÜTFÓ vezetőség

8. 2014. június 13-14. képzés Tisztségviselő II.
ágazati érdekegyeztetés, 

kompetencia fejlesztés

8                    

8
30 fő SZV, GEB és Etikai Bizottság elnökei, tagozatok vezetői, VIMFÓ, VÜTFÓ vezetői

9. 2014. június 20. konferencia mozgósítás 50 fő SZV, társszervezetek képviselői "hogyan mozgósítsuk tagjainkat" anyag

10. 2014. augusztus 29. konferencia FB tagság 50 fő SZV, társszervezetek képviselői

11. 2014. szeptember 08. konferencia munkavédelem 40 fő SZV, társszervezetek képviselői, munkavédelmi képviselők "együttműködés a munkbiztonság érdekében" anyag

12. 2014. szeptember 12-13. képzés bizalmi utánpótlás
alapismeretek, 

kompetencia

8                   

8
25 fő bizalmiak, bizalmi jelöltek, fiatalok, munkavédelmi képviselők, üzemi tanács tagok

13. 2014. szeptember 26. konferencia üzemi tanács 50 fő SZV, társszervezetek képviselői, üzemi tanács tagok VÜTFÓ Fórum

14. 2014. október 17. képzés Tisztségviselő I
Mt,                               

vezetői ismeretek

8                    

8
25 fő helyi szervezetek tisztségviselői, GEB és Etikai Bizottsági tagok, tagozatok tisztségviselői, VIMFÓ,VÜTFÓ vezetőség a résztvevők megegyeznek az április 15-16 képzésen résztvevőkkel

15. 2014. október 18. konferencia kommunikáció 50 fő SZV, társszervezetek képviselői

16. 2014. november 05-06. képzés Tisztségviselő I
Mt,                               

vezetői ismeretek

8                    

8
25 fő helyi szervezetek tisztségviselői, GEB és Etikai Bizottsági tagok, tagozatok tisztségviselői, VIMFÓ,VÜTFÓ vezetőség a résztvevők megegyeznek a május 20-21 képzésen résztvevőkkel

17. 2014. november 07. konferencia munkavédelem 40 fő SZV, társszervezetek képviselői, munkavédelmi képviselők VIMFÓ Fórum

18. 2014. november 18-19. képzés Tisztségviselő II.
ágazati érdekegyeztetés, 

kompetencia fejlesztés

8                    

8
30 fő SZV, GEB és Etikai Bizottság elnökei, tagozatok vezetői, VIMFÓ, VÜTFÓ vezetői

19. 2014. november 26. konferencia Mt. 50 fő SZV, társszervezetek képviselői

20. 2015. febr. 28.-márc. 1. képzés Tisztségviselő I. 
Mt,                               

vezetői ismeretek

8                    

8
25 fő helyi szervezetek tisztségviselői, GEB és Etikai Bizottsági tagok, tagozatok tisztségviselői, VIMFÓ,VÜTFÓ vezetőség a résztvevők megegyeznek az április 15-16 képzésen résztvevőkkel

21. 2015. március 10-11. képzés Tisztségviselő I. 
Mt,                               

vezetői ismeretek

8                    

8
25 fő helyi szervezetek tisztségviselői, GEB és Etikai Bizottsági tagok, tagozatok tisztségviselői, VIMFÓ,VÜTFÓ vezetőség a résztvevők megegyeznek a május 20-21 képzésen résztvevőkkel

22. 2015. április 7. képzés Tisztségviselő I. Hatékony időgazdálkodás 16
25 fő          

25 fő
helyi szervezetek tisztségviselői, GEB és Etikai Bizottsági tagok, tagozatok tisztségviselői, VIMFÓ,VÜTFÓ vezetőség

a résztvevők megegyeznek az április 15-16 képzésen résztvevőkkel, a 

résztvevők megegyeznek a május 20-21 képzésen résztvevőkkel

23. 2015. április 8. képzés Tisztségviselő I. Hatékony időgazdálkodás 16
25 fő          

25 fő
helyi szervezetek tisztségviselői, GEB és Etikai Bizottsági tagok, tagozatok tisztségviselői, VIMFÓ,VÜTFÓ vezetőség

a résztvevők megegyeznek az április 15-16 képzésen résztvevőkkel, a 

résztvevők megegyeznek a május 20-21 képzésen résztvevőkkel

24. 2015. április 22. konferencia munkavédelem 40 fő SZV, társszervezetek képviselői, munkavédelmi képviselők VIMFÓ Fórum

25. 2015. április 29. konferencia
Zárás, elemzések, szakértői anyagok 

ismertetése, kommunikáció
50 fő SZV, társszervezetek képviselői

2 kisfilm (egy animációs, egy játékfilm) elemzések, szakértői anyagok 

(8)
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