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Mottó: Kétféle munkavállaló van, aki szakszervezeti tag, és aki lehetséges 
szakszervezeti tag!

TAGSZERVEZÉS

BEVEZETÕ

A szakszervezeteknek elemi érdekük, hogy tevékenységük keretében kiemelt helyet biztosítsanak
a tagszervezésnek, tagtoborzásnak illetve a tagmegtartásnak. 

A Civil törvény szerint az egyesülési jog mindenkit megilletõ alapvetõ szabadságjog, amelynek
alapján mindenkinek joga van ahhoz, hogy másokkal szervezeteket, illetve közösségeket hozzon
létre vagy azokhoz csatlakozzon.

A hatályos Ptk. szerint az egyesülés a tagok által gazdálkodásuk eredményességének elõmoz-
dítására és gazdasági tevékenységük összehangolására, valamint szakmai érdekeik képviseletére
alapított, jogi személyiséggel rendelkezõ kooperációs társaság. 

Álláspontom szerint a korábbi magyarországi szabályozás (a régi Ptk.) sokkal jobban fejezte ki az
egyesület lényegét. E szerint az egyesület olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal
rendelkezõ, jogi személyiséggel bíró szervezet, amely az alapszabályában meghatározott
célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljának elérésére szervezi tagjai 
tevékenységét.

Ebbõl a meghatározásból is látszik, hogy egy egyesületnek (szakszervezetnek) annál nagyobb
az esélye céljai elérésére, minél nagyobb tagságot tömörít, minél több tagot és anyagi forrást tud
mozgósítani a közös célok elérésére.

Erre tekintettel ezen kiadvány célja, hogy a tagszervezéshez, tagtoborzáshoz és nem utolsó sor-
ban a tagmegtartáshoz biztosítsa a szükséges tudnivalókat és gyakorlati segítséget nyújtson.   

MIÉRT KELL ERÕSÍTENI A SZERVEZETTSÉGET? 

Egy tanulmány megállapítása (2013):
„Orbán Viktor jobboldali, konzervatív, nemzeti-populista kormánya alatt 2010 óta a sztrájk- és a

munkajog jelentõs módosulásai, valamint a társadalmi párbeszéd korlátozásai miatt számottevõen
romlottak a szakszervezeti munka feltételei.”

A rendszerváltás után megszûnõ 1,5 millió munkahely következménye a szakszervezeti létszám
drasztikus csökkenése.

A becslések szerint, jelenleg a magyar szakszervezetek szervezettségi szintje 10 %, a tisztán 
privát vállalkozói szektorban 5%, állami vállalatoknál, intézményeknél a 25%-ot is meghaladja.

A taglétszám csökkenés miatt jelentõsen csökkent a tagdíjbevétel. 
A szakszervezetek alacsony szervezettségi szintje elkerülhetetlenül negatív hatással van a kollek-

tív szerzõdés általi lefedettségre és a KSZ-ek tartalmára. (2009-es adatok szerint az ágazati KSZ-
szel lefedett munkavállalók aránya 5,8%, a helyi KSZ-ek a munkavállalók 22%-át fedik le, míg a több
munkáltatóra kiterjedõ KSZ-ek csak a munkavállalók 4,4 %-át. Ennek fõ oka, hogy az ipari ágazat-
ban a KKV-k szakszervezetmentes övezetnek számítanak, pedig mára az összes magyar vállalat
75%-át alkotják és a munkavállalók kétharmadát foglalkoztatják.)

Komoly – a szakszervezeti mûködést, a munkavállalók, a szakszervezeti tagság élethelyzetét
döntõen befolyásoló – problémákat kell kezelni.

Ezen okok miatt szükséges a tagság megerõsítése, a semelyik szövetséghez nem tartozó 
szervezetek becsatornázása, tagság megtartása és a szervezettség növelése a helyi szinteken, 
különösen az új belépõk és a fiatalok körében.

A villamosenergia-ipar ágazati szinten 2 szakszervezet mûködik, az EVDSZ és a BDSZ.
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Mindkét szervezet reprezentatív, az EVDSZ az ágazatban munkaviszonyban foglalkoztatottak
47,2%-át (7522), a BDSZ a 13,2 %-át (2096) tudja tagjai sorában.

Az EVDSZ-t alkotó tagszakszervezeteknek más ágazatban foglalkoztatott tagjaik is vannak, 
hiszen az EVDSZ-hez tartozó tagok száma 10 000 fõ körül mozog!

Meg kell becsülnünk szervezettségi szintünket, eredményeinket, de…..A tagszervezés, 
tagmegtartás mindig aktuális, soha nincs olyan állapot, amikor úgy érezhetnénk; nincs
több tennivalónk!

A TAGSZERVEZÉS

A szervezetfejlesztés olyan tevékenység, amelynek a célja a szervezet életképességének (adap-
tivitásának) és hatékonyságának növelése, a változni tudás erõsítése és készenlét megteremtése a
változásra. Az egyesületek, így a szakszervezetek esetében ennek részét képezi a tagmegtartás,
tagszervezés, tagtoborzás is.

A tagtoborzás, tagszervezés célja mindig az, hogy többen legyünk a szervezetben. Ha többen
vagyunk, erõsebb a szervezet, mint ahogy azt az EVDSZ jelmondata is kifejezi: EGYÜTT ERÕSEB-
BEK VAGYUNK! Ha többen vagyunk, a munkaidõ kedvezmény révén jobb személyi feltételeket, a
több tagdíj révén jobb anyagi és tárgyi feltételeket tudunk teremteni a közös célok elérésére.

Fontos megjegyeznünk: a tagszervezés, tagtoborzás nem akkor kezdõdik, amikor a
szakszervezeti aktivisták ahhoz hozzá látnak, hanem a hatékony szakszervezeti munká-
val. A szakszervezeti munka eredményeinek – nem csak a tagság körében való – megis-
mertetésével, a szakszervezet „jó hírének” biztosításával. 

Még egy fontos dolog: a szakszervezeti tagok elégedettsége nagyon fontos toborzó
eszköze a szakszervezetnek!

Ugyanakkor a tagszervezés egy tudatos tevékenység is!

A TAGSZERVEZÉS, MINT A SZAKSZERVEZET TUDATOS TEVÉKENYSÉGE 

Ahhoz, hogy a tagszervezés tudatosságáról beszéljünk, szükség van arra, hogy a szakszervezet 
vezetõsége folyamatosan napirenden tartsa a tagszervezést, hogy legyen ennek felelõse a szerve-
zeten belül. A vezetõség határozza meg a célokat, biztosítsa a tagszervezés személyi és tárgyi 
feltételeit. 

A tagszervezési munka a kilépések megelõzésével, a tagok megtartásával kezdõdik!
Ennek hatásos eszköze a hatékony, kétoldalú – a minél több személyes - kommunikáció, az 
információáramlás jobbítása, az egyéni és közösségi szolgáltatások fejlesztése. Folyamatosan
hangsúlyozni kell a tagság elõnyeit, rá kell venni a legalkalmasabbakat a tisztségek vállalására, akik
képesek példát is mutatni a tagságnak. Részükre olyan szakszervezeti képzéseket kell szervezni,
amelyeken gyakorlati segítséget kaphatnak a szakszervezeti tevékenységük hatékonyabb 
ellátásához. Nyílt, õszinte párbeszédet kell folytatni a tagsággal a lehetõségekrõl, a gazdálkodásról,
a jövõképrõl. Mindeközben nem szabad elfelejtkezni a közösségteremtõ – szervezeti és 
szabadidõs, családos - rendezvények szervezésérõl és megtartásáról sem.

Tudnunk kell, mindenki csak olyan szervezetbe lép be szívesen, és olyan szervezetben
marad meg hosszú távon, amelynek szervezeti céljai egybeesnek az Õ személyes 
céljaival! Ezért is szükséges a tagsággal való folyamatos kapcsolattartás!

Nagyon fontos a hiteles, a megtámadhatatlan vezetés is. 
„Nem csak becsületesnek kell lenni, hanem annak is kell látszani!” 
Ha a legjobban tesszük is dolgunkat mindig lesznek kilépni szándékozók, ezért minden 

szakszervezeti tisztségviselõ feladata a kilépni szándékozókkal illetve a már kilépettekkel való 
beszélgetés. A kilépni szándékozók közül egyesek csak figyelemfelkeltésként jelzik kilépési 
szándékukat. Õket egy õszinte, a problémák feltárását és esetleg megoldását célzó beszélgetéssel
még vissza lehet fordítani! A véglegesen döntõktõl pedig információkat nyerhetünk a szervezetünk
mûködésének jobbítására a késõbbi kilépések megelõzése érdekében.
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A tudatos, konkrét tagszervezési munka mindig helyzetfelméréssel és az erõforrások
elemzésével kezdõdik!

A meglévõ erõforrásainkat (szervezettségi szint, mozgósítási képesség, szervezeti struktúra, a
tagságunk összetétele, jellemzõi, a tisztségviselõink száma, aktivitása, anyagi (pénz, szolgáltatások)
és kommunikációs eszközeink) elemezni szükséges. Ennek eszköze pl. a SWOT analízis 
csoportmunka keretében (erõsségek, gyengeségek, lehetõségek, veszélyek).

A tagszervezés szempontjából a legfontosabb elemzési terület a tagságunk összetételének
és jellemzõinek feltérképezése, csoportosítása!

A tagnyilvántartás elemzése által megismerhetjük, hogy társaságonként mely szervezeti 
egységekhez tartoznak tagjaink, itt milyen a szervezettségünk, volt-e taglétszámváltozás (esetleg
ennek okait is vizsgálhatjuk), feltérképezhetjük a „fehér foltok”-at, megállapíthatjuk a tagság területi
tagoltságát, a területi szervezettség mértékét, a tagság korösszetételét, a „korfát”, a nemek arányát.

Az elemzés eredményeként megállapíthatjuk, hogy melyik munkavállalói csoportban 
vagyunk jól szervezettek és hol vannak még a létszámnövelésnek tartalékai!

A tagszervezés szempontjából fontos, hogy egyes munkavállalói csoportonként jól ismerjük az 
érintett munkavállalók bérezését és jóléti juttatásait, hogy ez alapján reális célokat fogalmazhassunk meg.

A tervkészítés második lépése a célkitûzés. 
Ennek keretében számszerûsíteni kell az elérni kívánt célt, célcsoportonként. Ennek alapja az

elõzõekben ismertetett elemzés eredménye. Célcsoport lehet egy konkrét üzem, egy szakmacsoport,
egy korosztály (speciális célcsoport a fiataloké!), a régi kollegák, akik még soha nem voltak 
szakszervezeti tagok és azok, akik kiléptek. Folyamatos célcsoportnak kell lennie az új belépõknek! 

A tervkészítés harmadik lépése annak meghatározása, hogy ki szervezze a tagokat, mikor és hol
szervezzünk!

A tagokat szervezhetik a feladattal megbízott tisztségviselõk, tagszervezõ csoportok, maguk a
szakszervezeti tagok. Fontos hogy a tagszervezõk alkalmas, felkészült személyek legyenek, akik
vállalják és képesek megszólítani a leendõ tagokat, ezért lényeges a tagszervezõk felkészítése!

Egy tagszervezõnek alaposan ismernie kell a szakszervezet tevékenységét, jó kommunikációs
készséggel kell rendelkeznie és hitelesnek kell lennie. Legyen szociálisan érzékeny, empatikus,
nem baj, ha rendelkezik legalább alapszintû pszichológiai, szociálpszichológiai és szociológiai 
ismeretekkel. Fontos, hogy legyen õszinte, önkritikuságra képes és türelmes.

A tervezésnél felmerül a kérdés: Mikor szervezzünk?
Az elõzõekben kifejtettek szerint erre a jó válasz, hogy folyamatosan, de különösen meghatáro-

zott idõszakokban – pl.: bértárgyalási idõszakban, illetve kampányszerûen is. 
A kampány a szakszervezeteknek a taglétszám növelése érdekében folytatott gyors, 

rövid ideig tartó, koncentrált, célirányos tevékenysége.
A kampány során a célcsoporttal mindig közölni kell, hogy miért pont most és miért pont Õket

szólítjuk meg. Használjunk szlogeneket és kampányrendezvényeket is tartsunk. 
Az is fontos kérdés lehet a tervezés során, hogy hol szervezzünk? A jó válasz erre a kérdésre is

a fentiek tükrében, hogy bárhol, a munkahelyen, öltözõben, étkezõben, büfében, rendezvényeken
stb. Fontos azonban, hogy a lehetõségekhez képest nyugodt körülményt teremtsünk a 
beszélgetéshez!

A legnehezebb kérdés, hogy hogyan szervezzünk, mivel kampányoljunk, hogyan törjük át a 
közömbösséget. Hogyan szervezzünk?

Saját bizonytalanságunk és a belõle fakadó félelmeink legyõzése érdekében tudnunk kell, hogy
a tagtoborzás általános tapasztalatai szerint a megszólított munkavállalók 15-20%-a már egyetlen
beszélgetés hatására ott helyben aláírta a belépési nyilatkozatot, a volt szakszervezeti tagok sem
zárkóznak el a beszélgetéstõl, sõt sokan várják is, hogy megszólítsák Õket. Sajnos az is igaz, hogy
a központtól minél messzebb lévõkkel kezdeményezünk beszélgetést annál több panaszt fogunk
hallani mind a gazdasági vezetés tevékenységével, mind a szakszervezeti munkával kapcsolatosa.
A munkavállalók egy jó részét még soha nem próbálták beléptetni. 

Természetesen a beszervezés hatékonysága nagyban függ a felkészültségtõl, a határozottság-
tól, a beszervezõ személyiségétõl és attól is, hogy a beszélgetést kezdeményezõ és az adott 
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munkavállaló jellemzõiben pl. státusz, szakma stb minél nagyobb legyen a megfelelõsség. A személyre
szabott beszélgetések sokkal hatékonyabbak, mint a szabvány szövegek, ezért fontos, hogy a 
tagtoborzó felkészüljön a beszélgetésre, legyen nála belépési nyilatkozat, néhány szakszervezeti 
kiadvány, azon legyenek meg az elérhetõségek. A toborzó mutassa be a szakszervezet által elért
eredményeket, lehetõleg sok példán keresztül a közösséghez tartozásban rejlõ lehetõségeket, a
közösség elõtt álló kihívásokat, különösen azokat, amelyek a beszélgetõtársat közvetlenül érinthe-
tik. A tagszervezõ legyen tisztában a leendõ tag igényeivel és erre építve érveljen! 

Az érvrendszerünkben abból induljunk ki, hogy mi jó a tagoknak, és ne abból, mi jó a
szakszervezetnek! 

A hatékony tagszervezés személyi feltétele az akcióban résztvevõ felkészült aktivisták.
A tagszervezés tanulható! Ha hatékony tagszervezést akarunk folytatni az aktivistákat fel
kell készítenünk!

VÉLEMÉNYEK, KÉRDÉSEK- VÁLASZOK

A tagszervezés során felmerülõ leggyakoribb kérdések és az arra adható válaszok.
Kérdés: Minek lépjek be, ha én is ugyanazt kapom, mint a tagok? 
MIÉRT LEGYÜNK SZAKSZERVEZETI TAGOK?

Válasz:                                                  
1. A fõvárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveinek munkaügyi felügyelõségei

2013-ban cél ellenõrzést tartottak, melynek keretében 811 munkáltató került ellenõrzés alá
4300 munkavállalót érintõen. Az ellenõrzés témái a munkaidõ, a pihenõidõ, a rendkívüli
munkaidõ szabályainak érvényesülése, a munkáltatók nyilvántartási kötelezettségének 
teljesülése, a munkabér védelme, a minimálbér betartása, a bejelentés nélküli foglalkoztatás
ellenõrzése voltak. Az ellenõrzés az ellenõrzött munkáltatók 85 %-ánál, az érintett
munkavállalók 2/3-a vonatkozásában állapított meg szabálytalanságot. 
A munkáltatói szabálytalanságok ellen csak a szakszervezet védhet meg! 

2. Differenciált kollektív érdekképviseleti, érdekvédelmi, érdekérvényesítési tevékenység!
A szakszervezet ezen tevékenysége során azon szervezeti egységek illetve munkavállalói
csoportok érdekeit, problémáit kezeli prioritásként, ahol a legnagyobb a szervezettsége. 

3. Egyéni érdekvédelem! Csak a szakszervezeti tagokat illeti meg. 
4. A szakszervezetek különbözõ kedvezményes szolgáltatásokat biztosítanak tagjaik 

számára. 
5. A szakszervezet különbözõ közösségteremtõ programokat szervez a tagjai és azok 

családtagjai számára. 
Ez alapján megállapítható, hogy a nem tag (potyautas) munkavállaló nem ugyanazt 

kapja, mint a szakszervezeti tag!

Vélemény: Túl magas a tagdíj!
Válasz: Az egyéni érdekvédelem biztosításán, a KSZ-ben rögzített - nem számszerûsíthetõ - 

garanciális szabályokon túl, a szakszervezet által elért bérfejlesztések, szociális juttatások, a 
kedvezményes áramvételezés lehetõsége (ezekben minden munkavállaló részesül), a szakszervezet
által tagjai részére nyújtott különbözõ kedvezményes szolgáltatások és a közösségi rendezvényeken
való részvétel lehetõsége a többszörösét juttatja vissza a tagoknak, mint amennyi tagdíjat 
befizetnek! (Ez az arány az egyik tagszervezetünknél: 1:55, azaz a szakszervezeti tag az
alapbér 1%-ért - amibõl a szakszervezeti tagdíj adóalapot csökkentõ volta miatt az Õ 
közvetlen költsége az alapbér 0,84%-a – a szakszervezet tevékenysége révén az alapbér
55%-át kapja vissza minden hónapban.)

És ne feledjük, ha nem lenne szakszervezet nem lenne Kollektív Szerzõdés, nem lenne
Bér- és szociális megállapodás, a juttatásokat („alkalmazotti tarifa”, 13. havi bér, szociális
juttatások, stb.), senki sem kapná! (vagy csak a „fõnök emberei”)….
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A TAGSZERVEZÉST TÁMOGATÓ ESZKÖZÖK ÉS A MOTIVÁCIÓ

A tagszervezést támogató eszköz a jól felépített és mûködtetett, rendszeresen frissülõ adatokból álló
tagnyilvántartás. A könnyen hozzáférhetõ belépési nyilatkozat, a megfelelõ adatvédelem garantálása!
A belépési nyilatkozattal együtt kell elérhetõvé tenni a tagdíjlevonási nyilatkozatot is.

A szakszervezetünkrõl szóló kiadvány (legyen újszerû, szokatlan elemeket, meghökkentõ 
szlogent tartalmazó). Reméljük az EVDSZ által – a tagszervezést segítendõ – megjelentetett 
nyomtatvány, kisfilm ilyen. Keresd a tagszakszervezeted képviselõinél és a honlapon! Még akkor is
jobb egy kiadvány, ha minõsítik, mintha észre sem veszik, de ne lõjünk túl a célon! Fontos, hogy 
a tagszervezõ rendelkezzen apró, logózott ajándékokkal, de a mértékletesség is fontos! 

A motivációt mind a tagság, mind a tagszervezõ szempontjából vizsgálni kell! 
A politika nyûgnek érzi a szakszervezeteket, éppen csak megtûri és mindent megtesz befolyásuk

csökkentésére. A munkás polgár lett, aki „majd megmutatja!” Az egymás iránti szolidaritás háttérbe
szorult, megjelenési formája az adományozás. Fontos érzékelni, hogy amit mindenki megkap, 
az már nem érték a szakszervezeti tagnak! A fõ mozgató rugó ma már: mit kapok ÉN (és miért), amit
a másik nem? 

Ezért kell hangsúlyoznunk és a tagszervezési érvrendszerünket úgy felépíteni, hogy 
abból egyértelmûen kiderüljön, mivel kap többet a szakszervezeti tag, mint a „potyautas”
munkavállaló!

Fontos ugyanakkor a tagszervezõk motiválása is. Világossá kell számukra tenni a célt, fel kell 
készíteni Õket, a megfelelõ eszközöket a rendelkezésükre kell bocsájtani és nem utolsó sorban – a
lehetõségek keretén belül el is kell ismerni a tevékenységüket. Erre tett kísérletet az EVDSZ, amikor
meghirdette a tagszervezési versenyt mind a tagszakszervezetek, mind a tagszervezõk között. 

HOGYAN LEHETÜNK JÓ TAGSZERVEZÕK?

1. Készüljünk fel a beszélgetésre és lehetõleg mi irányítsuk azt! A bemutatkozás után mondjuk
el mióta és miért vagyunk szakszervezeti tagok, milyen tisztséget töltünk be. 

2. Készüljünk fel a beszélgetõ társunkból, tudjunk meg minél többet a motivációiról, az 
élethelyzetérõl, a problémáiról! 

3. Beszéljünk érthetõen, egyszerûen, hétköznapi nyelven! 
4. Beszéltessük a munkatársunkat, kérdésekkel irányítsuk a beszélgetést! 
5. Azokról a szakszervezeti kérdésekrõl, szolgáltatásokról beszéljünk, amelyek érinthetik 

beszélgetõ partnerünket! 
6. Keresd a választ a problémáira, próbálj példákat mondani a hasonló problémák szakszervezeti

megoldására! 
7. Õt is hagyd szóhoz jutni! Ha kérdez hiteles, õszinte válaszokat adj! 
8. Legyen jó hangulatú a beszélgetés, legalább is törekedj erre! 
9. Nem kell az azonnali belépésre törekedni, hiszen a tagszervezés egy folyamat, amely alatt

folyamatosan kapcsolatot kell tartanod a jelölttel! 
10. Hívd meg beszélgetõ partneredet a legközelebbi szakszervezeti rendezvényre! 

ZÁRSZÓ

Az EVDSZ minden lehetséges eszközt igénybe kíván venni, hogy a szövetségbe tömörült tagszak-
szervezetek taglétszáma, a szervezetsége minél nagyobb legyen. Teszi ezt azért, hogy mind ágazati
szinten, mind helyi szinten hatékonyabban lehessen képviselni a szakszervezeti tagság érdekeit, 
minél eredményesebb legye az érdekvédelem és hogy minél nagyobb erõt tudjunk felmutatni az 
érdekérvényesítés során a villamosenergia-iparban. Hiszünk abban, hogy

EGYÜTT ERÕSEBBEK VAGYUNK!
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M E L L É K L E T

Tagszervezési, illetve tagmegtartási akció
Az EVDSZ I. Taggyûlésének határozata alapján

A taglétszám csökkenése egész Európában, így Magyarországon is a legnagyobb problémát jelenti a 
szakszervezetek számára. A tagszervezés és a tagmegtartás az EVDSZ és a tagszakszervezetek számára is a
kiemelt feladatok közé tartozik. Már hosszú ideje foglalkozunk azzal, hogyan tudjuk az EVDSZ-hez tartozó 
szakszervezeti tagok létszámát növelni, illetve megtartani, hogyan tudjuk segíteni a tagszakszervezetek 
tagszervezési, tagmegtartási tevékenységét.

Jelen elõterjesztés azt célozza, hogy felhasználva a nemzetközi és különösen a norvég projektben szerzett 
tapasztalatokat, újabb motivációt nyújtson a tagszervezéshez, illetve tagmegtartáshoz úgy a tagszervezetek, mint
a szakszervezeti tagok számára. 

A program célja, hogy elismerje mind azon tagszakszervezeteket, illetve tagokat, akik legtöbbet tesznek azért,
hogy a szakszervezeti taglétszámot növeljék, illetve megtartsák.

A program elemei:
I.   A tagszakszervezetek elismerése 
II. A tagszervezõ tagok elismerése 

I.   A tagszakszervezetek elismerése 
A tagszakszervezetek elismerésénél a program figyelembe veszi a tagszakszervezetek eltérõ helyzetét, 

szervezettségét, lehetõségeit, ezért 5 kategóriában ismerjük el a tagszakszervezetek tagszervezõ, tagmegtartó te-
vékenységét évenként, illetve az 5 éves ciklus alatt.

Az elismerési kategóriák:
1. „Legjobb tagszervezõ szervezet” 
2. „Leghatékonyabb tagszervezõ szervezet” 
3. „Legjobban növekvõ szervezet” 
4. „Leghatékonyabb szervezet” 
5. „Legjobb szervezettség növelõ szervezet” 

1. A „Legjobb tagszervezõ szervezet” kategória 
Ezen kategóriában azt ismerjük el, hogy a Taggyûléstõl-Taggyûlésig, illetve az 5 éves ciklus alatt a tagszakszer-

vezetek mennyi új taggal gyarapodtak.
1.1. A mérés alapja 
1.1.1. Évenként: a Taggyûlések elõtt bekért taglétszám közlésével egyidejûleg a tagszakszervezetek 

nyilatkozata az új tagok számáról. 
1.1.2. Öt évenként: az évenként megadott adatok összesítése. 

2. A „Leghatékonyabb tagszervezõ szervezet” kategória 
Ezen kategóriában azt ismerjük el, hogy a Taggyûléstõl-Taggyûlésig, illetve az 5 éves ciklus alatt a tagszakszer-

vezetek a taglétszámukat hány százalékkal tudták új belépõkkel növelni.
2.1. A mérés alapja 
2.1.1. Évenként: a Taggyûlések elõtt bekért taglétszám és az ezzel egyidejûleg megadott új belépõk aránya. 
2.1.2. Öt évenként: a ciklus elsõ Taggyûléséhez bekért taglétszám és a ciklus alatt belépõ új tagok aránya. 

3. A „Legjobban növekvõ szervezet” kategória 
Ezen kategóriában azt ismerjük el, hogy a Taggyûléstõl-Taggyûlésig, illetve az 5 éves ciklus alatt a taglétszám

mennyivel gyarapodik. Ez a kategória lehetõséget biztosít nem csak a tagszervezés elismerésére, hanem a 
tagmegtartás elismerésére is.

3.1. A mérés alapja 
3.1.1. Évenként: a Taggyûlések elõtt bekért taglétszámok változása. 
3.1.2. Öt évenként: a ciklus elsõ Taggyûléséhez bekért taglétszám és a Tisztújító Taggyûléshez bekért 

taglétszám-változás.  
4. A „Leghatékonyabb szervezet” kategória 

Ezen kategóriában azt ismerjük el, hogy a Taggyûléstõl-Taggyûlésig, illetve az 5 éves ciklus alatt a tagszakszer-
vezetek százalékosan mennyivel tudták növelni a taglétszámukat. Ez a kategória szintén lehetõséget ad a 
tagszervezésen túl a tagmegtartás elismerésére is.
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4.1. A mérés alapja 
4.1.1. Évenként: a Taggyûlések elõtt bekért taglétszámok százalékos változása. 
4.1.2. Öt évenként: a ciklus elsõ Taggyûléséhez bekért taglétszám és a Tisztújító Taggyûléshez bekért 

taglétszám százalékos változása.  
5. A „Szervezettségét legjobban növelõ szervezet” kategória 

Ezen kategóriában azt ismerjük el, hogy a Taggyûléstõl-Taggyûlésig, illetve az 5 éves ciklus alatt a tagszakszer-
vezetek szervezettségüket mennyivel növelték. 

5.1. A mérés alapja 
5.1.1. Évenként: a Taggyûlések elõtt bekért taglétszám és ezzel egyidejûleg a tagszakszervezet által 

bejelentett társasági foglalkoztatott statisztikai létszám aránya. 
5.1.2. Öt évenként: a ciklus alatti átlagos taglétszám és a ciklus alatti átlagos foglalkoztatott statisztikai 

létszám aránya. 
Elismerések:

a) Évenként – a Taggyûlésen – az elsõ három tagszakszervezet elismerõ oklevelet kap 
b) Öt évenként – a Tisztújító Taggyûlésen – az elsõ három tagszakszervezet kupát és elismerõ oklevelet kap. 
A 3. 4. és 5. kategóriában csak a pozitív elõjelû eredmény értékelhetõ (az 1. és 2. kategóriában – új belépõk

– értelemszerûen csak pozitív elõjelû eredmény lehet).

II. A tagszervezõ tagok elismerése 
A program ezen eleme a szakszervezeti tagok motiváltságát, illetve elismerését kívánja megcélozni a tagszer-

vezés érdekében. Erre tekintettel két kategóriában – évenként és öt évenként – ismerjük el azokat a szakszer-
vezeti tagokat, akik a legtöbbet tették a tagszervezés érdekében.

Az elismerési kategóriák:
1.   „Legjobb tagszervezõ” 
2.   „Leghatékonyabb tagszervezõ” 

1. A „Legjobb tagszervezõ” kategória 
Ezen kategóriában azokat ismerjük el, akiknek a közremûködésével - Taggyûléstõl-Taggyûlésig, illetve az 

5 éves ciklus alatt - a legtöbben léptek be az EVDSZ-hez tartozó szakszervezetekbe.
1.1. A mérés alapja 
1.1.1. Évenként: a Taggyûlések elõtt bekért taglétszám közlésével egyidejûleg a tagszakszervezetek 

nyilatkozata a legtöbb új tagot toborzó tagok személyérõl. 
1.1.2. Öt évenként: az évenként megadott adatok összesítése. 

2. A „Leghatékonyabb tagszervezõ” kategória 
Ezen kategóriában azokat ismerjük el, akiknek a közremûködésével - Taggyûléstõl-Taggyûlésig, illetve az 

5 éves ciklus alatt – a legtöbben léptek be az EVDSZ tagszakszervezeteihez az adott tagszakszervezet 
taglétszámának arányában.

2.1.1. A mérés alapja 
2.1.1. Évenként: a lejelentett legtöbb új tagok toborzó tagok révén belépõ új tagok számának aránya 

a Taggyûlés elõtt bekért tagszakszervezeti taglétszámhoz képest. 
2.1.2. Öt évenként: az évenként lejelentett legtöbb új tagot toborzó tagok révén belépõ új tagok 

összlétszámának aránya a ciklus elsõ Taggyûléséhez bekért tagszakszervezeti taglétszámhoz képest. 

Elismerések:
a) Évenként az elsõ három helyezett díjazott, mely díjak a Taggyûlésen kerülnek átadásra. 

● Elsõ díj: családi wellness hétvége teljes ellátással + oklevél 
● Második díj: családi wellness hétvége félpanziós ellátással + oklevél 
● Harmadik díj: családi wellness hétvége reggelivel (ellátás nélkül) + oklevél 
Az 1. kategóriában díjazottak azok lehetnek, akik legalább 10 új tagot toboroztak. 
A 2. kategóriában díjazottak azok lehetnek, akik legalább 5 új tagot toboroztak.

b) Öt évenként az elsõ három helyezett díjazott, mely díjak a Tisztújító Taggyûlésen kerülnek átadásra. 
● Elsõ díj: VD aranygyûrû + egy hét családi wellness üdülés teljes ellátással + oklevél 
● Második díj: családi wellness hétvége teljes ellátással + oklevél 
● Harmadik díj: családi wellness hétvége félpanziós ellátással + oklevél 
Az 1. kategóriában díjazottak azok lehetnek, akik legalább 30 új tagot toboroztak.
A 2. kategóriában díjazottak azok lehetnek, akik legalább 15 új tagot toboroztak.
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