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MKKSZ 

TAGTOBORZÁSI PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

1.) Pályázat elnevezése, kódja: „Növeljük munkahelyi szervezetünk (alapszervezetünk) 

szervezeti egységét ”KÓD:TaP3 

 

2.) Pályázati követelmény: működő alapszervezet taglétszámának legalább 10 fővel történő 

növelése. 

 

3.) A pályázati követelmény teljesítésének feltételei: 

a.) A pályázaton résztvevő munkahelyi szervezet (alapszervezet) vállalja, hogy a pályázati 

idő kezdetén igazolt taglétszámát minimum 10 fő aktív munkavállaló új taggal növeli. 

b.) A pályázaton résztvevő munkahelyi szervezet (alapszervezet) vállalja, hogy a pályázat 

eredményeképpen minimum 10 aktív munkavállaló taggal növelt taglétszámot – abban 

az aktív munkavállaló tagok számát – a taglétszám növekedés igazolásától számított 

legalább 12 hónapig megtartja. 

c.) A taglétszám növekedés igazolásának módját, és az igazolás alapjául szolgáló 

dokumentumokat a pályázatban kell megjelölni. (pl: a Magyar Államkincstár illetve a 

munkáltató által küldött tagdíjlevonási lista, vagy az alapszervezet választott vezetői – 

minimum 2 fő - által aláírt nyilatkozata). 

d.) A pályázó munkahelyi szervezet (alapszervezet) tagnyilvántartását megküldte az 

MKKSZ Országos Irodának és megtörtént az első - az új tagok tagdíját is tartalmazó - 

tagdíj átutalás. 

4.) A pályázat nyílt: A pályázaton valamennyi az MKKSZ–hez tartozó – a Gránit Banknál 

saját bankszámlával rendelkező (vagy bankszámlanyitást már kezdeményezett) - munkahelyi 

szervezet (alapszervezet) részt vehet. 

5.) A pályázat benyújtható: Visszavonásig. 

6.) A pályázó kértesítése: A pályázat benyújtását követő 30 napon belül. 

7.) Pályázati díj: 

a.) Az új tagok belépését igazoló dokumentum (dokumentumok) benyújtását, és 

elfogadását követő 3 hónap múlva nettó 75.000 Ft. 

b.) Az új tagok belépését és annak elfogadását követően a munkahelyi szervezet 

(alapszervezet) 1 éves - változatlan vagy nagyobb taglétszámmal történő működése után 

- további nettó 125.000 Ft. 
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c.) Amennyiben a pályázó munkahelyi szervezet (alapszervezet) 10 főnél nagyobb 

létszámban növeli aktív munkavállalói taglétszámát, abban az esetben - 10 főn felül - új 

tagonként, további nettó 25.000 Ft pályázati díjban részesül. A maximálisan elnyerhető 

pályázati díj 500.000 Ft. 

d.) A pályázati díj kifizetése az MKKSZ központi bankszámlájáról az MKKSZ munkahelyi 

szervezet (alapszervezet) Gránit Banki számlájára történő utalással teljesül. 

8.) 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. 
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