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Látta: Pataky Péter 

    elnök 

Beszámoló 

az MSZOSZ Elnöksége részére a Tagszervező Projektről 

Az MSZOSZ tagszervezetei számára az ágazatok taglétszám stabilizálásának, növelésének 

elősegítésére 2013. július 1. – november 30. között pályázati formában Tagszervező Projekt 

valósult meg.  

Az elnökség által meghatározottak szerint elfogadott 13 pályázatra, az MSZOSZ terhére 

jóváhagyott, és a pályázókkal megkötött szerződésekben foglalt összesített támogatás összege 

39.990.234 Forint. A pályázó tagszervezetek által vállalt önrésszel együtt a pályázatok 

összesített költségvetésének összege 51.545.993 Forint.  

A projekt keretében meghatározott időszakban, a beszámolók alapján a résztvevő 

tagszervezetek 7.895 új tagot vettek fel, s összesen 27 új alapszervezet és 15 területi 

szervezet megalapítására került sor.  

A tagszervezési projektre fordított összeg és a felvett új tagok összevetése alapján egy új 

tagra jutó átlag költség 6.500 forint.   

A pályázaton 13 MSZOSZ tagszervezet indult és nyert támogatást. A tagszervezetek az alábbi 

komponensek valamelyikére, vagy azok közül szabadon kiválasztott kettőre, illetve 

mindháromra nyújthattak be pályázatot: 

 

A komponens:  Új munkahelyi szervezet alapítása, működtetése 

B komponens:  Új területi szervezet alapítása, működtetése 

C komponens:  Működő munkahelyi szervezet taglétszám bővítése, szervezettség 

növelése 

 

Hat szervezet az A+B+C, négy szervezet az A+C, három szervezet csak a C  

komponensre pályázott. 

 

A pályázaton a pályázó szervezetek részéről elnyerhető összeg volt: 

1. Amennyiben a pályázó a felsorolt komponensek valamelyikére, vagy azok közül kettőre 

együttesen nyújtotta be pályázatát, úgy a költségvetés összege, de maximum 4.000.000 

Ft. 

2. Amennyiben a pályázó a felsorolt komponensek mindegyikére együttesen pályázott, 

úgy a költségvetés összege, de maximum 5.500.000 Ft. 

 

Nyolc szervezet élt az előfinanszírozás lehetőségével – ennek alapján 16.400.000 forint került 

kifizetésre.  

 

A pályázaton résztvevő tagszervezetek önállóan határozták meg pályázati programjaik 

célkitűzéseit, várható eredményeit, tartalmát, a tagszervezésben alkalmazott módszereket, 

bemutatva a szükséges eszközöket, eseményeket, rendezvényeket. Az ismérvek alapján a 
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pályázóknak számszerűen kellett meghatározniuk a vállalt szervezetfejlesztést, ill. 

taglétszámnövelést.  

 

A pályázatok értékelése a pályázók által benyújtott beszámolók alapján, a kiírásban és a 

támogatói szerződésekben meghatározottak szerint történt. 

 

A pályázatok tartalmi értékelése szerint a 13 pályázó teljesítette az általuk tett 

vállalásokat: a meghatározott mértékben történt meg az új tagok felvétele, az alapszervezetek 

megalakítása. 

 

A teljesítést alapvetően nem kérdőjelezi meg, hogy nem minden esetben sikerült új területi 

szervezetek alapítása a tervezett számban. Igaz néhány esetben a területi alapszervezetek 

létrehozását belső strukturális változások, illetve a civil szervezetekre vonatkozó pénzügyi 

beszámolók elkészítése érdekében létrehozott területi elszámoló központok szükségessége 

indokolták.  

 

Jelenleg folyik a pályázatok pénzügyi beszámolójának értékelése, az esetlegesen szükséges 

hiánypótlások feldolgozása. 

 

Az tagtoborzás során egyértelmű tapasztalat volt, hogy a dolgozókkal való személyes, 

közvetlen kapcsolat, a tagszervezés konkrét kezdeményezése elengedhetetlen a sikerhez; az 

ehhez szükséges feltételek megteremtése esetenként nem egyszerű (munkahelyre bejutás – 

zöldmezős esetben; logisztikai tervezés, stb.), s nagy figyelmet kell fordítania a szakszervezeti 

tisztségviselők és a tagok közti rendszeres, közvetlen kommunikációra. Továbbra is gond a 

„potyautas” jelenség.   

Esetenként a tagszervezés könnyebb feladat, mint a tagmegtartás. A meglehetősen nagy 

fluktuáció következtében a nettó növekedés 20-30%-a a kampányidőszakban felvetteknek.  

 

A jövőben komoly előrelépés szükséges az eredeti vállalkozásból kiszervezett munkahelyeken 

dolgozó szakszervezeti tagok megtartásában – több esetben alapszervezetek „újra alapítása” 

vált szükségessé. Más esetekben hasznos, pozitív tapasztalatok születtek a munkahelyről 

kikerülő tagok megtartásában. 

 

A tagszervező projektek megvalósulásának sikerét meghatározta a megfelelő projekttervezés, 

a tevékenységek folyamatos értékelése, a szervezésben résztvevők felkészülése/ felkészítése. 

Több szervezet tréningeket tartott a tagszervezők, érintett tisztségviselők részére.  

  

Néhány szervezet sikerrel hasznosította a „Svájci projektben” szerzett ismereteket, megismert 

módszereket. 

 

Fontos tapasztalat, hogy bár a pályázati kiírás preferálta a több tagszervezet közös 

tevékenységével, illetve az ágazatok ifjúsági tagozataival közösen megvalósuló pályázatokat, 

erre nem történt kísérlet.  

Ugyancsak itt kell megemlíteni, a hogy a tagszervezéshez elengedhetetlenül szükséges 

eszközök (kampányanyagok, szóró ajándékok, stb.) megtervezésében és használatában, 

valamint a kampányrendezvények szervezésében, más rendezvények felhasználásában jelentős 

eltérések vannak a tagszervezetek között – a projekt időszak első fázisában több megkeresés 

érkezett az ilyen anyagok közös előállítását, beszerzését illetően.   
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A tagszervező program tervezése és lebonyolítása során megfogalmazódott, hogy kerüljön sor 

a résztvevő szervezetek által szerzett pozitív és negatív tapasztalatok összegzésére, értékelésére 

és a tagszervezetek közötti megosztására. 

 

 

Ennek értelmében a következő lépésekre kerüljön sor: 

 

1; Írásos vélemények, megfontolások összegyűjtése a projektben részt vett 

szervezetektől, s ezek összegzése – ez lesz az alapja a projekt mélyebb, érdemi értékelésének. 

Az elkészült anyag a „jó gyakorlatok” konferenciára való felkészülést is szolgálja. 

 

2; Tagszervezeti tagszervező felelősök hálózatának kialakítása. 

 

3; Tagszervező „jó gyakorlatok” konferencia – a tagszervezetek szervezési aktivistái, a 

területi képviselők részvételével, a multiplikátor hatás erősítése. Cél: a tagszervezési / 

szervezetépítési tapasztalatok / módszerek megbeszélése; a legjobb gyakorlatok ismertetése. A 

konferencia anyaga, a tagszervezeti tapasztalatokkal együtt kiadványban kerüljön 

megjelentetésre. 

 

4; Tagszervezők klubjainak alapítása, működtetése az ágazatokban. Cél, a szervező 

tapasztalatok, ismeretek folyamatos cseréje, megismertetése (pl: szervezés ellenséges 

környezetben; „potyautas jelenség” kezelése; hasznos külföldi módszerek megismerése) 

 

A pályázati bizottság  

(Pataky Péter, Simon Dezső, Kisgyörgy Sándor, György Károly) 

 

2014. 01. 09. 


