
PEDAGÓGUSOK    SZAKSZERVEZETE
..................................................szervezete    
                                                                 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

a PSZ …………………………….megyei választói értekezletéről1

A választói értekezletet tartó PSZ-szervezet megnevezése, levelezési címe: ...................................................................

.......................................................................................................................................................................................

A választói értekezlet időpontja: 201 ......................................................hó .........................nap ............................óra

A választói értekezlet helyszíne: ....................................................................................................................................

A szervezet szavazásra jogosult mandátumok száma: ....................................................................................................

A választói értekezleten részt vett a mandátumok száma: ....................................................................................................
(A választási szabályzat  alapján)

A levezető elnök neve: ...................................................................................................................................................

I. A választási értekezlet napirendje (PSZ választási szabályzata) és az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó határozatok 
(beszámoló elfogadása2, feladatok, program stb.):

……….....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................………..

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

(A  beszámoló  elfogadása  után  kerülhet  sor  a  választásra.  Mivel  a  választói  értekezlet  összetétele  a  beszámoló  után 
megváltozhat, így ha megváltozott, akkor a beszámoló utáni új összetételű választói értekezlet összetételére meg kell állapítani 
újra a mandátumokat) 

A beszámoló utáni választói értekezlet összetétele:.......................................................................................................

A szervezet választásra jogosult mandátumok száma: ....................................................................................................

A választói értekezleten részt vett mandátumok száma: ....................................................................................................
(A választási szabályzat  alapján)

A levezető elnök neve: ...................................................................................................................................................

II. A választási értekezlet lebonyolításában közreműködők megszavazása, a tisztségviselők  (jelölőbizottság, szavazatszámláló 
bizottság  tagjai, jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő stb.) neve, szavazati arányok:

...............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

1 A jegyzőkönyv eredeti  példányát  az  adott  PSZ-szervezet  irattárában  kell  megőrizni;  egy másolatát  -  a  választói  
értekezletet követő 10 napon belül - meg kell küldeni  a PSZ Országos Irodának (1068 Budapest, Városligeti fasor 10.). 
Az egyes rovatokat a PSZ választási szabályzatával összhangban kell kitölteni.

2 Felhívjuk  a  figyelmet,  hogy  a  beszámoló  elfogadásához  még  a  régi  testületet  kell  összehívni,  de  a 
választói testület már az új szerveződés szerint alakul! Ennek alapján két jelenléti ív típusra lesz szükség, a  
régire a beszámolóhoz, a beszámoló után, a választásokhoz pedig az újra.



..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

III. A választás  menete (jelölőbizottság jelentése, értékelése, javaslatai; jelöltekhez kérdések-válaszok; a jelöltek szavazólapra  
való fel/lekerülése, szavazólap elfogadása stb.)

...............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

IV. Választás eredménye: 1) Megyei elnöki tisztségre

A jelölt neve Szavazatok száma Megválasztott tisztségviselő neve

Megyei elnöki  tisztségre Megyei elnök
1. 1.
2.
3.
4.

A  megválasztott  tisztségviselőknek  a  PSZ-nél  rendszeresített  személyi  adatlapot  kell  kitölteni,  és  azt  a 
közvetlen felsőbb szervnek megküldeni!

A kiadott szavazólapok száma: …………......................... Az érvényes szavazólapok száma: ................................……

………/201….számú határozat: *A szavazás érvényes volt  /   Érvénytelen volt és meg kell ismételni

*a megfelelő értelemszerűen aláhúzandó vagy kitöltendő     2. oldal

2



2) * Megyei elnökhelyettes(ek) tisztségre

A jelölt neve Szavazatok száma Megválasztott tisztségviselő neve

Megyei elnökhelyettes(ek)  tisztségre Megyei elnökhelyettes(ek)
1. 1.
2.
3.
4.

A  megválasztott  tisztségviselőknek  a  PSZ-nél  rendszeresített  személyi  adatlapot  kell  kitölteni,  és  azt  a 
közvetlen felsőbb szervnek megküldeni!

A kiadott szavazólapok száma: …………......................... Az érvényes szavazólapok száma: ................................……

.……/201….számú határozat: *A szavazás érvényes volt  /   Érvénytelen volt és meg kell ismételni

3) Megyei Intézőbizottság tagjaira
A jelölt neve Szavazatok száma Megválasztott tisztségviselő neve

Intézőbizottság tagjának Intézőbizottsági tagok
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6.
7.
8.

A  megválasztott  tisztségviselőknek  a  PSZ-nél  rendszeresített  személyi  adatlapot  kell  kitölteni,  és  azt  a 
közvetlen felsőbb szervnek megküldeni!

A kiadott szavazólapok száma: …………......................... Az érvényes szavazólapok száma: ................................……

4) Számvizsgáló bizottság tagjaira

A jelölt neve Szavazatok száma Megválasztott tisztségviselő neve

SZVB tagjának SZVB tagjai
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6.
7.

A  megválasztott  tisztségviselőknek  a  PSZ-nél  rendszeresített  személyi  adatlapot  kell  kitölteni,  és  azt  a 
közvetlen felsőbb szervnek megküldeni!

A kiadott szavazólapok száma: …………......................... Az érvényes szavazólapok száma: ................................……

………/201….számú határozat: *A szavazás érvényes volt  /   Érvénytelen volt és meg kell ismételni

5) a)  Kongresszusi  küldöttek megválasztására:

A jelölt neve Szavazatok száma Megválasztott tisztségviselő neve

Küldöttnek Küldöttek 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

*a megfelelő értelemszerűen aláhúzandó vagy kitöltendő     3. oldal

3



10.
11.
12.
13.
14.

A  megválasztott  tisztségviselőknek  a  PSZ-nél  rendszeresített  személyi  adatlapot  kell  kitölteni,  és  azt  a 
közvetlen felsőbb szervnek megküldeni!

A kiadott szavazólapok száma: …………......................... Az érvényes szavazólapok száma: ................................……

………/201….számú határozat: *A szavazás érvényes volt  /   Érvénytelen volt és meg kell ismételni

b)  Kongresszusi pótküldöttek megválasztására:
A jelölt neve Szavazatok száma Megválasztott tisztségviselő neve

Pótküldöttnek ótküldöttek 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.

A  megválasztott  tisztségviselőknek  a  PSZ-nél  rendszeresített  személyi  adatlapot  kell  kitölteni,  és  azt  a 
közvetlen felsőbb szervnek megküldeni!

A kiadott szavazólapok száma: …………......................... Az érvényes szavazólapok száma: ................................……

………/201….számú határozat: *A szavazás érvényes volt  /   Érvénytelen volt és meg kell ismételni

6) Országos vezetőségi tag, póttag megválasztása:

A jelölt neve Szavazatok száma Megválasztott tisztségviselő neve

Országos vezetőségi tag Országos vezetőségi tag
1. 1.
2. 2.                                         (póttag)
3.
4.

A  megválasztott  tisztségviselőknek  a  PSZ-nél  rendszeresített  személyi  adatlapot  kell  kitölteni,  és  azt  a 
közvetlen felsőbb szervnek megküldeni!

A kiadott szavazólapok száma: …………......................... Az érvényes szavazólapok száma: ................................……

………/201….számú határozat: *A szavazás érvényes volt  /   Érvénytelen volt és meg kell ismételni

7) * ……………………………………tagozat vezetőjére/vezetőire (Ahány tagozat van, annyi választás van és annyi határozat  
születik erről, ki lehet  bővíteni értelemszerűen a táblázatot!)

A jelölt neve Szavazatok száma Megválasztott tisztségviselő neve

a)*…………….…….tagozat 
vezetője

*………………………….tagozat vezetője

1. 1.
2.
3.
4.

*a megfelelő értelemszerűen aláhúzandó vagy kitöltendő     4. oldal

4



b)*………….…….tagozat vezetője *………………………….tagozat vezetője
1. 1.
2.
3.
4.

c)*…………….…….tagozat 
vezetője

*………………………….tagozat vezetője

1. 1.
2.
3.
4.

d)*………………….tagozat vezetője *……………………….tagozat vezetője
1. 1.
2.
3.
4.

A  megválasztott  tisztségviselőknek  a  PSZ-nél  rendszeresített  személyi  adatlapot  kell  kitölteni,  és  azt  a 
közvetlen felsőbb szervnek megküldeni!

A kiadott szavazólapok száma: …………......................... Az érvényes szavazólapok száma: ................................……

7/a) ………………………tagozat:

………/201….számú határozat: *A szavazás érvényes volt  /   Érvénytelen volt és meg kell ismételni

7/b) ………………………tagozat:

………/201….számú határozat: *A szavazás érvényes volt  /   Érvénytelen volt és meg kell ismételni

7/c) ………………………tagozat:

………/201….számú határozat: *A szavazás érvényes volt  /   Érvénytelen volt és meg kell ismételni

7/d) ………………………tagozat:

………/201….számú határozat: *A szavazás érvényes volt  /   Érvénytelen volt és meg kell ismételni

V. Választás kihirdetése, a tanácskozás bezárása, egyéb:………………………………………………………………………………

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

MEGJEGYZÉS:  1)  A  jegyzőkönyvhöz  -  annak  részeként  –  csatolni  kell  a  választásról  szóló  jelentést,  2) a  választott 
tisztségviselők adatlapját; 3) és ha van, a kongresszussal kapcsolatos észrevételeket tartalmazó mellékletet is!

Kelt:....................................................(hely) .....................év.............................................................hónap............nap

............................................................................
jegyzőkönyvvezető

................................................................ ..................................................................
jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő

*a megfelelő értelemszerűen aláhúzandó vagy kitöltendő     5. oldal
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