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A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége által kiírt: 
 

„Befektetés a jövőbe - 2014!” pályázat megvalósulása 
 
 
A Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége a 
2013.évi tagszervező kampány folytatásaként célul tűzte ki a meglévő szervezeteinknél 2.100 új tag 
beszervezését, 2 új munkahelyi alapszervezet megalakítását összesen 100 fővel. 
 
A 2014-es működési környezet nem kedvezett az érdekkörbe tartozó munkáltatói szervezeteknél a 
tagszervezésnek sem. Sajnálatos módon a termelést kiviszik külföldre, nagyrészt EU-s tagállamokba, 
illetve az Unión kívülre is. Csak példaként említeném az egyik nyíregyházi gumiipari céget, ahol csak a 
logisztikai tevékenység marad, több mint 100 főnek a munkaviszonya megszűnt, illetve ez év végére 
megszűnik. Egy másik gumiipari cég a budapesti telephelyét megszűnteti, az elbocsájtások 
elkezdődtek, jövő márciusra fejeződnek be, ez 500 főt érint. Csomagolással foglalkozó vállalkozás egyik 
telephelyét bezárja, közel 100 főt érint ez. Fontos, hogy e munkáltatói szervezeteknél nagyon magas a 
szakszervezeti szervezettség. Tagszervezeteink egy részénél nagyon magas a fluktuáció – a munka 
jellege miatt -, illetve a kölcsönzött munkavállalók foglalkoztatásának hektikussága miatt. Tovább 
folytatódott a rezsicsökkentésből adódó létszámcsökkenés is. A toborzók képzésére, továbbképzésére 
a tervekhez képest kisebb energiát fordítottunk. Ennek egyik oka az, hogy az MSZOSZ által szervezett 
budapesti és regionális képzéseken a VDSZ aktivistái részt vettek, másrészt a tavaszi tisztségviselői 
képzésekbe beépítettük a toborzási paneleket is. 
A tervezetthez képest nagyobb hangsúlyt fektettünk a kiadványaink, szóróanyagaink frissítésére, 
reklámtárgyak, kiadványok készítésére.  
 
Összegezve, a pályázatban, megemlítettük a gazdasági környezet további romlását, mint 
kockázati tényezőt, de az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy jól prognosztizáltuk 
lehetőségeinket, nem vállaltuk túl magunkat. Az elmúlt évhez hasonlóan pozitív a kampány 
szaldója, ágazatunk taglétszáma 166 fővel nőtt. A vállalt 2 új alapszervezet helyett 4 munkahelyi 
alakult. November 15-ig 2.165 tagot szerveztünk be.  
 
November 30-ig 2.417 fő új belépő volt alapszervezeteinknél. Az újonnan alapított munkahelyi 
szervezeteinknél (Castrol, Tesco DOTCOM, Gránit csoport, AMASZ) a taglétszámunk már 
meghaladta a 130 főt, a működő munkahelyi alapszervezeteinknél már 2.278 fő új belépőnél 
tartunk tehát ezen vállalásaink is teljesültek.  
 

működő munkahelyi szervezet 
taglétszámbővülés 

új munkahelyi szervezet 
alapítása 

új területi szervezet 
alapítása 

vállalt (fő) tény (fő) vállalt (db) tény (db) vállalt tény 
2100 2.417 2    (100 fő) 4  (130 fő) 0 0 

 
Fontos megjegyezni, hogy a pályázati kiírásban szereplő elszámolható összeg teljesítésünk 
alapján mindösszesen 16.470.000 Ft-t tenne ki, ezzel szemben pályázatunkat 8.000.000 Ft keretre 
adtuk be. 
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A VDSZ szakágazatainál az alábbi táblázat szerint változott a taglétszám: 
 

Ágazatok 2014. január 1. 2014. november 15. változás 

Alumíniumipar 1.989 1.927 -62 

Gázipar 2.105 2.145 40 

Gumiipar 2.599 2.755 156 

Gyógyszeripar 5.433 5.413 -20 

Papíripar 911 981 70 

Rokonszakmák 310 444 134 

Vegyipar 4.041 3.907 -152 

Összes 17.388 17.572 166 

 
Régiónként vizsgálva is enyhén változott a kép: 
 

Régiók 2014. január 1. 2014. november 15. 

 arány % 

Közép - Magyarország 33 35 

Közép - Dunántúl 22 22 

Nyugat - Dunántúl 5 5 

Dél – Dunántúl 1 1 

Észak - Magyarország 17 15 

Észak – Alföld 16 15 

Dél – Alföld 6 7 

összes: 100 100 

 
A tagtoborzó kampány során beszervezett tagok belépési nyilatkozata az alapszervezeteknél található, 
viszont az általuk leadott névsorok alapján a névre szóló tagkártya rendelések másolatát mellékletként 
csatoljuk. 
Csatolunk továbbá egy tagszervezetenkénti összesítő táblázatot havi bontásban az igényelt, legyártott 
és a tagszervezetekhez visszajuttatott tagkártyákról, 2014. november 15-i állapotnak megfelelően. 
 
 
 
Budapest, 2014. december 15. 
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