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A VDSZ taglétszáma megtartásának és növelésének elősegítésére 
vonatkozó pályázat megvalósulása 

Vezetői összefoglaló 

 

Az MSZOSZ által kiírt tagszervező pályázat mindhárom komponensében való részvétellel pályázott a 
VDSZ.  

A kampány tervezése során új módszerek alkalmazásával, a tisztségviselőkön túlmenően aktív tagok 
bevonásával számoltunk, amely megalapozta a cél megvalósíthatóságát. 

A tagszervezőket Budapesten médiaszakértők bevonásával készítettük fel a kampányra, egész napos 
képzés keretében, illetve egy közbenső alkalommal Debrecenben tartottunk regionális felkészítést. 

A kampányolók körében a jobb motiváció érdekében a szakágazataink legeredményesebb szervezői (7 
család) részére meghirdettük, hogy Balatonszemesen az üdülőnkben családtagjaikkal egy hosszú 
hétvégét tölthetnek el a VDSZ vendégeként. 

A gazdasági és társadalmi környezet, a több helyen tapasztalható új jelenség – a félelem - nagyban 
nehezítette tagszervezőink munkáját, viszont a pénzügyi forrásokból készített kampány anyagok, 
feltételek ezt a hátrányt részben kompenzálták. 

Figyelemmel arra, hogy a pályázat megvalósulásának időszaka 2013. januártól indult, viszont 
ágazatunknál azt szeptemberben indítottuk, belső szabályként külön választottuk a kampány és az azt 
megelőző időszak tagszervezési időszakát.  

Az első időszakban a Henkel Magyarország Kft alapszervezete csatlakozott ágazati 
szövetségünkhöz 114 taggal. Az elnökségi ülés határozata és a változás iránti bejegyzés kérelem 
csatolva. 
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A kampány során ezen túlmenően 3 munkahelyi és 1 területi alapszervezetet hoztunk létre, amelyből 
sajnálatos módon egy munkahelyi (Pannónia Ethanol Kft.) meg is szűnt, a magyar vezetés 
minősíthetetlen szakszervezet ellenessége miatt.  

A taglétszámnövelés nagyon nehéz körülmények között zajlott, tekintettel arra, hogy egyes területeken 
időközben csoportos létszámleépítésre került sor, amelyben sajnálatos módon tagjaink közül is többen 
érintettek voltak. Ennek ellenére a jelen állás szerint a taglétszámunk a 2013. január 1-jei 17.248 
fővel szemben 176 fővel nőtt 17.424 főre, úgy hogy a kampány alatt összesen 382 tagot 
szerveztünk be.  

A beszámolóhoz csatolom a 2013. évi tagkártya megrendelésünket, amelyből kitűnik, hogy 2013. 
október 30-ig összesen 1.753 fő lépett be a VDSZ tagjainak sorába.  

Ki kell emelni azt, hogy a Contitechnél működő Makó Szakszervezet és a TIGÁZ területén 
munkaerő kölcsönző cégnél hoztunk létre munkahelyi alapszervezetet, Tiszaújvárosban területi 
alapszervezet alakult. (A jelenléti ívek, jegyzőkönyvek a mellékletben) 

A szervezőkkel megállapodtunk, hogy az új alapszervezetek szervezetileg a helyi alapszervezetekbe 
kapcsolódnak be, nem jegyeztetjük be önálló alapszervezetként.  

A tagszervezők részére belső levelező listát készítettünk, amelyen rendszeres „előrehaladási 
tájékoztatók”, módszertani tapasztalatok, kiadványjavaslatok keringtek, ezzel is elősegítve a változatos 
tapasztalatátadást is. 

A központilag készíttetett kampányanyagok, kitelepülő pultok, roll up-ok, pólók, kitűzők nagy sikert 
arattak. Ezek a későbbiek során is használhatóak szakszervezeti célokra. A kampányolók által 
elmondottak azt erősítik, hogy az utóbbi hetekben kezdett el beérni a befektetés és ezáltal folytatódik a 
kampány.8 tagszervezetünk az alábbi eredményt hozta (vegyipar, gyógyszeripar, gázipar, gumiipar): 

terület: létszám:

Makó Szakszervezet 43

PKDSZ (Jabil) 24

PKDSZ (Területi) 23

Teva Debrecen 48

Richter Debrecen 3

TIGÁZ 72

HENKEL 114

Chinoin 9

KVSZ 46

összesen: 382  

Taglétszámunk szakágazatonként az alábbiak szerint változott: 

Alumínium Gáz Gumi Gyógyszer Papír Rokonsz. Vegyipar

fő fő fő fő fő fő fő

2008 2 006 2 666 2 427 6 384 1 379 625 4 568 20 055

2009 1 947 2 585 2 028 6 081 1 177 557 4 347 18 722

2010 1 756 2 300 1 964 5 661 1 148 582 4 211 17 622

2011 1 925 2 310 2 038 5 635 1 126 338 4 375 17 747

2012 2 029 2 205 2 337 5 422 1 058 273 3 924 17 248

2013.nov. 2 013 2 105 2 599 5 412 911 310 4 074 17 424

év VDSZ összesen
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2012. 12.31. 

arány %

2013.11.30. 

arány

33 33%

22 22%

5 5%

2 1%

17 17%

15 16%

6 7%

100 100%

Közép-Magyarország

Közép-Dunántúl

Nyugat-Dunántúl

Észak-Magyarország

Észak-Alföld

régió

Dél-Alföld

összesen:

Dél-Dunántúl

 

A toborzókkal megbízási szerződést kötöttünk a saját tulajdonú személygépkocsi használatára, a 
kiküldetéseket ennek alapján számoltuk el. 

Megállapodtunk, hogy a tagszervezés a kampány végeztével is tovább folytatódik. 

A kampány finanszírozás tervezésénél nagyobb arányú útiköltséggel számoltunk, de időközben kiderült, 
hogy ezt a költségelemet túlterveztük, engedélyt kaptunk az átcsoportosításra, így készül a 
Szakszervezeti vezetők kézikönyve és a VDSZ emblémás hordtáska. 

A pályázati összegből 4.963.549 Ft került a mellékletekben elszámolásra. 

Összességében megállapítható, hogy a kampány elérte a célját, alapszervezeteink száma, 
taglétszámunk gyarapodott, folytatjuk a munkát! 

 

 
 

Fontos, hogy gondoskodjunk az utánpótlásról, Ő sem fél a farkastól és belenő a vegyész pólóba. 

 

A kampány során keletkezett iratok, számlák, anyagok a mellékletben szerepelnek. 

 

Budapest, 2013. december 16. 

 
 Kiss Béla 

 alelnök 


