
 

A Pedagógusok Szakszervezete Országos Jelölő Bizottsága (OJB) az országos tisztségviselők választásával kapcsolatban közzéteszi: 

 
FF  EE  LL  HH  ÍÍ  VV  ÁÁ  SS  

 
A Pedagógusok Szakszervezete Országos Jelölő Bizottsága (OJB) a PSZ tagjaitól, szervezeti egységeitől 2013. március 29-ig 

várja az országos tisztségviselőkre (Elnök, Alelnökök, Ügyvivő Testületi tagok, Számvizsgáló Bizottsági tagok, Etikai 

Bizottsági tagok) a jelölések beérkezését. Az OJB jelölés szempontjainál az Országos Vezetőség 27/2010. sz. határozatát vette 

figyelembe, és ezért az OJB kéri az ez alapján elkészült szempontokat betartani.   

 
A JELÖLÉS MÓDJA: A jelölés írásban történik, mely tartalmazza:  

-  a jelölést tevő javaslatát, 

-  a jelölt jelölést elfogadó nyilatkozatát és 

-  szakmai önéletrajzát. 

 

 

A JELÖLÉS SZEMPONTJAI: 

(Elnök, Alelnökök) 
 Szakszervezeti mozgalommal kapcsolatos szempontok: 

- a szakszervezeti mozgalom iránti elkötelezettség; 

- elhivatottság és felelősségvállalás; 

- a szakszervezeti érdekképviseleti, érdekegyeztetési 

munkában való jártasság; 

- együttműködés és a döntéshozatal egyensúlyának megteremtő képessége ; 

- stratégiai gondolkodásmód; 

- 5 év vezetői gyakorlat a szakszervezetben. 

Vezetői képességgel kapcsolatos szempontok: 

- vezetési ismeretek, gyakorlat; 

- logikai és elemző képesség; 

- helyzetfelismerő és -átlátó képesség; 

- stratégiai gondolkodásmód; 

- szervező- és  irányítókészség; 

- kommunikációs képesség; 

- konfliktustűrés és konfliktuskezelés képessége; 

- taktikai érzék. 

Személyiséggel kapcsolatos elvárások: 

- személyi kapcsolatok kezelésének képessége, emberismeret; 

- reagáló-képesség; 

- aktivitás, kezdeményezőkészség; 

- szóbeli és írásbeli kommunikáció megfelelő szintje; 

- vitakészség; 

- intellektuális képesség; 

- váratlan helyzetek kezelésének képessége; 

- testi és lelki teherbíró képesség (munkabírás, stressztűrés); 

- kritikai és önkritikai képesség; 

- idegen nyelv ismerete. 

JELÖLÉS SZEMPONTJAI:  

(Ügyvivő Testületi tagok) 

- szakszervezeti mozgalom iránti elkötele-

zettség; 

- felelősségvállalás; 

- munkajogi kérdésekben való jártasság; 

- szervező-, kezdeményező- és vitakészség; 

- stratégiai gondolkodás; 

- idegen nyelv ismerete; 

- 5 év vezetői gyakorlat a szakszervezetben. 

 
A JELÖLÉS SZEMPONTJAI: 

(Országos Számvizsgáló Bizottság) 

- a feladatkörnek megfelelő szakmai felké-

szültség; 

- pénzügyi-gazdasági ismeretek. 

 
A JELÖLÉS SZEMPONTJAI: 

(Etikai Bizottság) 

- helyzetfelismerő és -átlátó képesség; 

- kommunikációs képesség; 

- konfliktustűrés, konfliktuskezelés; 

- taktikai képesség; 

- jogi ismeretekben való tájékozottság. 

 

 

A jelöléseket a PSZ Országos Iroda címére (1068 Budapest, Városliget fasor 10.), az OJB elnöke, Vámi István nevének 

feltüntetésével kérjük eljuttatni.    

 

Az Országos Jelölő Bizottság 2013. áprilisban hallgatja meg a jelölteket és alakítja ki javaslatát, melyet legkésőbb 

2013. április 30-án a www.pedagogusok.hu honlapon, valamint az aktuális Pedagógusok Lapjában közzétesz. 

 
Budapest, 2013. január 14.  

 Vámi István, 

 az OJB elnöke  
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