
 
II. 

 
BEADVÁNY 

 
 [Értelemszerűen az intézmény nevét, címét és vezetőjének a nevét kell kitölteni] 
 
 .................................részére 
 a........................................... 
 igazgatója 
 
   
 ........................................ 
 
 ....................utca............ 
 
 
 Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! 
 
 
 1. Alulírott: ..................................................., anyám neve: ......................................; 
születtem:.................., .............................................................alatti lakos, kérem, hogy a pedagógus minősítési 
rendszer OH által működtetett informatikai támogató rendszerében rögzített adataimat töröltesse.  
 
 2. Kijelentem, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (21) bekezdés 
alapján nem vonatkozik rám a minősítési kötelezettség, mivel 2013. szeptember 1-jétől számított tizedik 
tanév végéig, egészen pontosan ....................................................................................... elérem a reám 
irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt.  
 
 3. Kezdeményezem, hogy a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 39/K. §-a szerint a Pedagógus I. fokozatból 2017. január 1-i 
hatállyal soroljanak át a Pedagógus II. fokozatba. A feltételeknek megfelelek, mivel köznevelési 
intézményben pedagógus-munkakörben, pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó* munkakörben dolgozom és 
2016. szeptember 1-jén a reám irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig és az öregségi teljes 
nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzéséig .......év ......... hónap időm van hátra.  
 
 4. Kezdeményezem a sikertelennek nyilvánított minősítési eljárásom felülvizsgálatát és annak 
figyelmen kívül hagyását átsorolási kérelmem elbírálásánál. Előadom, hogy a minősítési eljárásra történő 
jelentkezésem óta az előmeneteli rendszerről szóló kormányrendelet többször is megváltozott. Változtak az 
eljárásra vonatkozó előírások és követelmények is. Nem változott viszont a törvénynek az a rendelkezése, 
amely mentesít a minősítési eljárás alól. 
 
 [Az érintett szükség szerint kifejtheti, miért nem ismeri el az érvénytelenséget. A beadvány azonban 
e nélkül is beadható.] 
   
 5. Kérem beadványom továbbítását az Oktatási Hivatal részére. 
  

6. Kérem, hogy a 3. pontban előadott kérelem elbírálásáról soron kívül írásban tájékoztasson. 
 
 

TOVÁBBI AJÁNLOTT SZÖVEG! 
 

Ha nem akarják, hogy benne legyen, akkor letöltés előtt törölni kell. 
 

  
 7. Az általam befizetett eljárási díjat kérem, utalják vissza a ............................................számlámra. 
 

* A megfelelő (saját) munkakört írja be. 
                                                 



 
ENNEK A PONTNAK AZ ELFOGADÁSA ESETÉN HÁROM PÉLDÁNYBAN KELL 

ELKÉSZÍTENI A BEADVÁNYT! 
 

Ha nem akarják, hogy benne legyen, akkor letöltés előtt törölni kell. 
 

 
 8. Kijelentem a következőket: jelen beadványom egy példányának megküldésével meghatalmazom 
a Pedagógusok Szakszervezetét, hogy nevemben az Alkotmánybírósághoz forduljon, annak 
megállapítása céljából, hogy a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló kormányrendelet 39/K. §-ának 
azon rendelkezése, miszerint a nyugdíj előtt állók "automatikus" átsorolására vonatkozó rendelkezések nem 
alkalmazhatók abban az esetben, ha az érintett sikertelen minősítési eljárásban vett részt, Alaptörvény-
ellenes, mivel ütközik a nemzeti köznevelésről szóló törvény előírásaival, továbbá azért, mert ütközik a 
visszamenőleges szabályozás tilalmába is. Olyan szankciót vezet be ugyanis, amelyre az érintettek a 
minősítési eljárásban való részvételre történő jelentkezéskor nem ismerhettek, így arra nem is készülhettek 
fel. 
Jelen meghatalmazásom az eljárás teljes szakaszára kiterjed, korlátozás és határidő nélkül. 
Aláírásommal hozzájárulok adataim kezeléséhez, azzal a kikötéssel, hogy azok nyilvánosságra** hozhatók, 
nem hozhatók nyilvánosságra.  
 
............................................; 2016. ......................... hó, ..................napján 
 
         
       Üdvözlettel:  
             
       .............................................................. 
         aláírás 
       .............................................................. 
         munkakör 
 
 

** Értelemszerűen az egyiket törölni kell. Azok, akik kitöltik ezt a rovatot, küldjék meg a következő címre: 
Pedagógusok Szakszervezete Országos Iroda, 1068 Budapest, Városliget fasor 10. Az alkotmánybírósági beadvány - a 
nyilvánosságra hozatalhoz hozzá nem járuló meghatalmazók nevének a törlésével - felkerül a PSZ honlapjára. 

                                                 


