
Az akció legjobbjait a 2018. évi Tisztújító Taggyûlésen 
díjazza a Szövetség: 

Évente többféle családi wellness hétvége a díj, ötévenként pedig
VD aranygyûrût és mellé egy hét családi wellness üdülést kap 

teljes ellátással a legsikeresebb tagszervezõ.

ÉRDEMES BEKAPCSOLÓDNI AZ AKCIÓBA,
HISZEN AZ ERKÖLCSI ELISMERÉSEN TÚL 

ÉRTÉKES NYEREMÉNYEK KERÜLNEK 
KIOSZTÁSRA A LEGJOBBAKNAK!

Reményeink szerint azonban az akció igazi nyertese 
a szakszervezeti tagság lesz, hiszen minél nagyobb 
a taglétszám, minél nagyobb a szervezettség, annál 
hatékonyabb lehet az érdekképviselet, az érdekvédelem,
annál nagyobb esélye van az érdekérvényesítésnek!

EGYÜTT ERÕSEBBEK VAGYUNK!
Szeretnéd jobban megismerni az akció részleteit? 

Keresd a helyi szakszervezet vezetõjét vagy
munkatársát, vagy

keress meg bennünket az EVDSZ-ben!!
Írj nekünk az evdsz@vd.hu címre, és mi válaszolunk!!!

EEEEVVVVDDDDSSSSZZZZ    TTTTaaaaggggsssszzzzeeeerrrr vvvveeeezzzzééééssss iiii     AAAAkkkkcccc iiiióóóó!!!!
Az EVDSZ taglétszáma a 2013-2015 között meghirdetett
tagszervezési akciónak (is) köszönhetõen növekedésnek 
indult. Ezt követõen a taglétszámnövekedés leállt! Ha
nem teszünk semmit, az ismert munkáltatói létszám-
leépítéseknek, a cég bezárásoknak, az átalakulásoknak és
az egyéb kedvezõtlen 
folyamatoknak köszön-

hetõen, folyamatos szakszervezeti taglétszám
csökkenéssel kell számolnunk!
Ezzel az akcióval is az a célunk, hogy biztosítani
tudjuk a közel 10 000 fõs EVDSZ taglétszámának
növekedését és a szövetség további erõsödését.
Az ötven százalékon felüli szervezettségünk 
példaértékû Magyarországon, de ez nem tehet
elbizakodottá bennünket! Tovább kell növelnünk
a taglétszámunkat, a szervezettségünket, hogy
minél hatékonyabban tudjuk a tagságunk 
érdekeit képviselni!

A Szövetségi Vezetõség ezért is döntött úgy, hogy ismételten 
meghirdeti a tagszervezési és tagmegtartási akciót! 

Az ÚJRA meghirdetett a tagszervezési 
és tagmegtartási akció

2017. júliusától 2018. októberig tart!

Segítsd az ágazati és a helyi szakszervezetedet!
Legyetek Ti a tagszakszervezeti elismerések nyertesei!!

Legyél Te a szakszervezeted leghatékonyabb tagszervezõje!!

A tagszervezõ tagok elismerése
Évenként:

● 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

Ötévenként: 
● 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



LEGYÉL 
TE IIS 

SZAAKSZERRVEZETI TTAAG,
hhooggyy mmeeggffeelleelloo”eenn 

ttuuddjjuukk kkééppvviisseellnnii aa ttaaggssáágg 
ééss  aa mmuunnkkaavváállllaallóókk 
éérrddeekkeeiivveell eeggyyüütttt 

aa TTEE ÉÉRRDDEEKKEEIIDDEETT iiss!!
Az 

öngondos-
kodáásnak nnem 

lehett aaltternattíváája 
a ppottyauttas 

effffekttus! 

Öngondoskodás

lehetõségének
megteremtése

Képzések

Közösség-
teremtés

Kedvezményes

szolgáltatások

Segítségnyújtás,

felelõsségbiztosítás

Érdekvédelem

KOLLEKTÍV

SZERZÕDÉS

A mmunkahelyi 
közösségi llét 

mino””sége rrajtunk 
–– ttagokon ––

és aaz ááltalunk 
választott ttisztség-
viselo””kön mmúlik!

Azz aa mmunkavállaló,, aaki aazzért 
nem sszzakszzervezzeti ttag,, mmert aa sszzakszzer-

vezzet ááltal kkiharcolt eeredményyek íígyy iis éérvényyesek rrá,,
azz eelvárja,, hhogyy mmások,, aa ttársai ggondoskodjanak érdekei

védelméro””l. DDe hha vvalaki ssaját mmagáért nnem kkíván
tenni,, aazzt mmilyyen aalapon 

várja eel mmásoktól?? 


