
NY I L A T K O Z A T

Alulírott: 

(született): 

anyja neve: 

személyi ig. száma: 

alatti lakos
hozzájárulok  ahhoz,  hogy  az  Alkotmánybíróság  a  szakképzésről  szóló  2019.  évi  LXXX.
törvény  egyes  rendelkezései  alaptörvény  ellenességének  megállapítására  benyújtott
alkotmányjogi  panasz  elbírálása  tárgyában  indított  eljárásban  személyes  adataim  kezelje.
Személyes adataim nyilvánosságra hozatalához hozzájárulok, nem járulok hozzá*
*(A nem megfelelő választ át kell húzni!)

 2020. hó napján

nyilatkozó aláírása

Kijelentem, hogy a nyilatkozó a nyilatkozatot előttem írta alá:

**I.tanú:  

Neve: 

Lakcíme: 

Szig. száma: 

Aláírása: 

**II.tanú:  

Neve: 

Lakcíme: 

Szig. száma: 

Aláírása: 

**Záradék: Jelen meghatalmazás – meghatalmazóként, illetve tanúként való – aláírásával hozzájárulok
ahhoz,  hogy a  Pedagógusok Szakszervezete  személyes  adataimat  az  Alkotmánybírósági  eljáráshoz
szükséges mértékben, annak befejezéséig kezelje. Részemre az aláírás előtt a megfelelő tájékoztatást
megadták.

A Pedagógusok Szakszervezete Országos Irodája a 2018. május 25-től hatályos 2016/679 EU Rendeletnek eleget tett. 



I.
M E G H A T A L M A Z Á S

Alulírott: 

(született): 

anyja neve: 

személyi ig. száma: 

alatti lakos 

szakszervezeti tagsági számom: 

Meghatalmazom a Pedagógusok Szakszervezetét, hogy az Alkotmánybíróság előtt teljes 

jogkörrel képviseljen. Az eljárás célja, hogy a nevemben benyújtott alkotmányjogi panasz 

alapján az Alkotmánybíróság megállapítsa:

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény [a továbbiakban: Szkt.] 18. §-a, 40. §-a, 41. §
(1) bek. c) pontja, 42. §-a, 43. §-ának (2) bekezdése, 124. §-a, 127. §-ának (4)-(5) bekezdése
ellentétes Magyarország Alaptörvénye

- B. cikk (1) bekezdésével: „Magyarország független, demokratikus jogállam.”;
- II. cikk Az emberi méltóság sérthetetlen.
- XV. cikk (2) bekezdésével „(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek 

bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai 
vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb 
helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja”,

 továbbá az Szkt. támadott rendelkezéseit – 2020. január 1.-től – visszamenőleges 
hatállyal megsemmisítse.

2. Az alkotmányjogi panaszt magaménak ismerem el. Kijelentem, hogy személyes 

érdekeltségem fennáll. 2019. december 31-én közalkalmazottként

munkakörben, mint* 

dolgoztam.

*meg kell adni az intézmény típusát (pl. szakgimnázium, szakiskola, kollégium), a munkakört
(pl. pedagógus munkakör), az ellátott feladatot (pl. magyartanár).

 2020. hó napján

**meghatalmazó aláírása

A Pedagógusok Szakszervezete Országos Irodája a 2018. május 25-től hatályos 2016/679 EU Rendeletnek eleget tett. 



Kijelentem, hogy a nyilatkozó a nyilatkozatot előttem írta alá:

**I.tanú:  

Neve: 

Lakcíme: 

Szig. száma: 

Aláírása: 

**II.tanú:  

Neve: 

Lakcíme: 

Szig. száma: 

Aláírása: 

II.

A Pedagógusok Szakszervezete nevében a meghatalmazást elfogadom: 

Budapest, 2020. 

...........................................................................
Szabó Éva Zsuzsanna,

        a Pedagógusok Szakszervezete elnöke

Neve és lakcíme: ………………………………………………………….

**Záradék: Jelen meghatalmazás – meghatalmazóként, illetve tanúként való – aláírásával hozzájárulok
ahhoz,  hogy a  Pedagógusok Szakszervezete  személyes  adataimat  az  Alkotmánybírósági  eljáráshoz
szükséges mértékben, annak befejezéséig kezelje. Részemre az aláírás előtt a megfelelő tájékoztatást
megadták.

A Pedagógusok Szakszervezete Országos Irodája a 2018. május 25-től hatályos 2016/679 EU Rendeletnek eleget tett. 
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