
 

 

 

Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak 

és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete 

(MKKSZ) 

1149 Budapest, Róna utca 87. 

ELNÖKSÉGE 

 

 
 

Telefon: 06-1/3384-002 

E-mail: mkksz@mkksz.org.hu  

Internet: www.mkksz.org.hu 

Facebook: www.facebook.com/mkkszorg 

 

MKKSZ 

TAGTOBORZÁSI PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 

1.) Pályázat elnevezése, kódja: „Új munkahelyi szervezetet (alapszervezetet) alapítunk” 

KÓD: TaP1 

2.) Pályázati követelmény: Új munkahelyi szervezet (alapszervezet) alapítása 

3.) Az új munkahelyi szervezet (alapszervezet) ismérvei: 

a.) Az új munkahelyi szervezet (alapszervezet) alapítását megelőző 6 hónapon belül az 

adott munkahelyen nem működött MKKSZ munkahelyi szervezet. 

b.) Az új munkahelyi szervezetnek (alapszervezetnek) legalább 15 fő aktív munkavállaló 

tagja van. 30 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkahelyeken legalább 10 

fő aktív munkavállaló. 

c.) Az új munkahelyi szervezet (alapszervezet tagsága) megválasztotta a munkahelyi 

szervezet (alapszervezet) legalább 1+1 fő tisztségviselőjét. Egyik tisztségviselő a 

munkahelyi szervezet (alapszervezet) hivatalos képviseletére jogosult személy (elnök, 

titkár, főbizalmi stb.) A másik tisztségviselő a pénzügyi gazdálkodásért felelő személy. 

A választásról, a választáson résztvevők aláírását tartalmazó jelenléti ív és a választást 

igazoló jegyzőkönyv készült, melynek másolatát pályázó megküldi az MKKSZ 

megyei titkára és az Országos Iroda részére. 

d.) Az új munkahelyi szervezet (alapszervezet) vezetősége (vezető tisztségviselője) írásban 

bejelentkezett a munkáltatóhoz, erről másolatot csatol a pályázathoz. Amennyiben a 

munkahelyi szervezet vezető tisztségviselője, nem kíván, vagy eredménytelenül tudott 

bejelentkezni a munkáltatóhoz, abban az esetben megbízást ad a megyei titkárnak a 

bejelentkezésre, és azzal a munkahelyi szervezet (alapszervezet) hivatalos 

képviseletére. 

e.) Az új munkahelyi szervezet (alapszervezet) kezdeményezte az MKKSZ-nél, hogy a 

Gránit Banknál megnyitásra kerüljön az MKKSZ munkahelyi szervezeti 

(alapszervezeti) bankszámlája. 

f.) Az új munkahelyi szervezet (alapszervezet) tagnyilvántartását megküldte (tagok név 

szerinti felsorolása) az MKKSZ Országos Irodának és a megyei titkárnak, illetve 

megtörtént az első tagdíjátutalás. 

4.) A pályázat benyújtható: Visszavonásig. 

 

5.) A pályázók értesítése: A pályázat benyújtását követő 30 napon belül. 
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6.) Pályázati díj: 

a.) Az új munkahelyi szervezet (alapszervezet) 3. pont szerint történő alapítását követő 3 

hónap elteltével nettó 100.000 Ft. 

b.) Az új munkahelyi szervezet (alapszervezet) 1 éves működését követően további nettó 

100.000 Ft. 

7.) A pályázat értékelése és a pályázati díj kifizetése: A pályázati díj közösségi célra 

használható fel. A pályázati díj kifizetése az új tagok belépésének igazolását követően 3 hónap 

elteltével, illetve az 1 éves működés igazolását követő hónap 30. napjáig történik. A pályázó 

köteles a pályázati díj kifizetését követő 1 éven belül, a felhasználásról számlával igazolt írásos 

beszámolót küldeni a pályázat kiírójának, lehetőleg fotó vagy videó kíséretében. 

 

Budapest, 2022. július 01.  

MKKSZ Elnöksége 


