
Tisztelt Alkotmánybíróság!
Tisztelt Alkotmánybírók!

Alulírott,  a tisztelt Alkotmánybíróság előtti IV|
nyilvántartott ügyhöz ezen kis külön szösszenetemet szeretném csatolnjiuéiifeteir

Alkotmánybiróknak, mint egy állampolgár külön véleményeként, bizorlyitásaként,

ALKOTMANYBJROSAG
Ugyszan:

^i/l 3-CO- <" |íLD^

fakezen: 2020 SZEPf 2 2.

S8!áa-!y/2020ügyszámáni"'9;szeiüircda:

1

S^nt
szánom. Onökre bizom, hogy mint érdekességet, tanúságot az ügy érdekében figyelembe veszik-e
vagy sem. Onökre bízom!

Mint ismeretes a fenti számon benyújtott alkotmányjogi-panaszom arról szólt, hogy 
Szakképzö Centrum és a árási Hivatal elvette a szakács képesítésemnek a támogatott
pénzből való megvalósításának a lehetöségét. Azt gondoltam, hogy maga a szakácsképzettségtöl is,
-(mert ma már nem lehet okj-s képzettségrejelentkezni, csak három éves szakmunkás képzésre
valamely szakmát adó középfokú iskolában) elestem. Ha a két hivatalon múlt volna, ma nem
rendelkeznék a szakács szakképesítéssel. Onerőböl nem tudtam volna megoldani.

Az édestestvérem, aki Amerikában él, hallva a problémámat, úgy gondolta, hogy ő saját maga
fedezi a tanulási költségeimet, az utazási költségekkel együtt. Titokba, a tudtom nélkül az iskolának
( Kft-nek) kifizette a tandíjat és én már kész tények elé voltam állítva akkor, amikor telefonon
szóltak, hogy menjek a beiratkozást megtenni. Ez egy nyíregyházi képzö intézmény, amely nagyon
profin és törvényesen végzi a tevékenységét. Nagyon meglepődtem és boldog is voltam, de az a
tudat, hogy anyagi nehézségem lett, mert a testvéremnek egyszer majd ezt a pénzt, amelyet a
képzésre és az utazásokra költött vissza kell fizetnem. Nem kevés összeget.

Nagyon tisztességes és becsületes, profi szervezésű céghez kerültem, hiszen tudatában voltak a
megváltozott munkaképessémről, mert elmondtam és mégsem küldtek el, hogy nincsjogom ezt a
szakmát elsajátitani. A Kft-nek saját szerződéses helyű tanműhelye van, ahol egy igazi akkreditált
oktató séftanítja a szakács tanulókat. Nem kellett mosogatni, badellákat cipelgetni, mindenki kapta
a kis fazekját, eszközét és az étel elkészítésének, minöségénekjellegének a módjára tanitott az
oktató. Szó sem volt arról, hogy meg kell a ázni bárkit is, aki a szakács szakmát akarja elsajátítani.
Tényleg volt olyan csoporttársam itt, aki még egy rántást sem tudott elkészíteni, azt sem tudta, hogy
milyen összetevőkből áll. Neki külön biztosított az oktató időt, hogy velejobban tudjon foglalkozni.
Nagyon tiszteletre méltó dolognak tartom, hiszen az oktató úr, séfés az oktatás mellett saját
vállalkozást vezet a gyermekeivel együtt. Mondanom sem kell, hogy éttermi vállalkozást. A sok
munka és családja mellett ennek ellenére mindenkire volt ideje, még ejszaka is, ha valakinek volt
valami problémaja. A vírusos időbe online tanultunk. O a saját otthonában, hogy a kis mennyiséget
mutatva tudja biztosítani a tudást, úgymond lefözte az ételeket, sokat, hogy legyen tudásunk.
Nekünk, tanulóknak anyagi helyzetünkhöz mérten meg kellett ugyanúgy csinálni az otthoni főzést
és azt képekkel, tematika kézzel írott irattal igazolni, elküldeni. A tanműhelyben minden eszköz és
berendezés rendelkezésünkre állt, annak használatára, veszélyére felhívta a figyelmünket az oktató.
Nem mondhatok semmi olyat, amelyről most már ne lennek legalább fogalmam. A 
Szakképzö Centrum semmilyen ilyen módot nem biztosított.

Neki már eleve egy tanműhellyel kellett volna biztosítani a gyakorlati oktatási helyet és olyan
gyakorlati oktatóval, aki rendelkezik az akkreditációval, hogy a megfelelő tudást át tudja adni.
Ennél a Kft. -nél, ahol elvégeztem a szakképesítést szó sem volt arról, hogy bárkinek is magának
kelljen gyakorlati helyet keresni. Már a szerződésbe a tematika és a gyakorlati hely, idő, ütemezés
meg voltjelölve. Ezek egyikével sem rendelkezett a  Szakképző Centrum, így ő valójában
a szakács szakma elsajátításához szükséges feltételeket nem biztosítona, ezzel elvette a tanulók
szakács szakma megszerzésének lehetőségét, Alkotmányos alapvető jogokat sértettek, mert
mindenkinekjoga van képességének és képzettségének megfelelöen szakmát tanulni, abban
elhelyezkedni és dolgozni. En három évet veszítettem mind időbe, mind anyagi értelembe. Ha a
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testvérem nem segített volna, ma még mindig nem rendelkeznék ezzel a szakmával.

Mindezt azért írtam le, hogy lássa a tisztelt Alkotmánybiróság, hogy vannak olyan képzök és azok
szervei, akik a törvényt megsértve, alapjogokat tiporva vannakjelen, ezért bízom abban, hogy
panaszomban megtalálják a i Szakképző Centrum és a  Járási Hivatal, valamint a

 Iskola törvénysértéseit és foképp azt, hogy akadályozzák a magyar gyerekek,
emberek alapvetőjogát, a szakma megszerzésének és gyakorlásának alapvetőjogát.

Ilyen képzők ne legyenek a köztudatba, vagy legalábbis kapják meg azt a büntetést, hogy többé ne
legyen kedvük ilyen alapvetőjogsértéseket megvalósitani.

Elképzelem, hogyha ez a tisztességes nyíregyházi cég lett volna itt borsodba, akkor hány gyerek
maradhatott vagy elkezdhette volna a szakács szakma megszerzésének a lehetőségét. Mennyi
gyerektől és felnöttől vette el ez a Szakképző Centrum a lehetőséget!

Kérem, Onöket nagy tisztelettel, ajövö nemzedékére való tekintettel, hogy állítsák meg az ilyen
jogtalankodók, hamiskodók, álszentek aljas tevékenységét és segítsék a tanulni vágyókat. Legyen
esetem példa arra, hogy egy rossz iskola, eus támogatásokatjogtalanul felhasználók ne
akadályozzák tovább az emberek alapvetö jogait.

Ha három évvel ezelött ugyanigy megszerezhettem volna a képesítést, ma bizonyára nem lennék
munkanélküli és nem tartoznék a testvéremnek.

Szeretném, ha IV/260-2/2020 számú ügyben a nekem kárt okozók megkapnák a méltó büntetésüket
és végérvényesen eltiltanák öket attól, hogy újból és újból kárt tudjanak másoknak okozni. A
kétkezi munkásokra nagy szükség van, a képzett szakmunkásokra egyrejobban. Nem kell
lebecsülni senkit sem, mert egy takaritó ugyanolyan fontos ember, mint egy ügyész vagy egy biró.
Az élet körforgásába mindenki fontos szerepetjátszik, igy senkire nem lehet azt mondani, hogy
felesleges, értéktelen. A  Szakképzö Centrum, a skola, a i
Járási Hivatal viszont ezt mondja. Ez az igazi alapvetőjog sértése, hogy ök vannak.

Ettöl a fent megjelölt számú alkotmányjogi panasz ügytől én személy szerint azt várom, hogy azon
eus európai támogatást, amelyet az Európai Uniótól kaptam, megkaphassam és a testvéremnek a
rám költött pénzét visszaadhassam. Továbbá azt is várom, hogy azon csekély anyagi kiesét, amelyet
szintén az Európai Unió fízetett (minimálbér) megkapjam, hiszen még mindig munkanélküli vagyok
és ahhoz, hogy dolgozhassak bérlet megvásárlására is szükségem van, ahhoz viszont pénz kell. Meg
mondom öszintén, ha már kaptam, akkor azt meg is kapjam. Továbbá viszont amit a
legfontosabbnak tartok az az, hogy más hozzám vagy a korábbi csoporttársaimhoz hasonlóan ne
járjanak igy, föleg ne gyerekek! Ne vehessék el másoktól a szakma szeretetét, tudását!
Ebben kérem a segítségüket! Láthatják az én életemen keresztül, az én példámon keresztül, hogy
hibáztak, a törvényt megsértették és ami fontos az alapvető jogokat két lábbal a sárba tiporták. Ez
mellett ajogtalanul felvett anyagi támogatásokat élvezték és gondtalanul használták. Túlárazták és
nem fizették vissza a mai napig sem. Erre szolgálhatok kész bizonyitékkal, nem vádaskodok. Élő és
valós példát adok ha kell.

Maradok tisztelettel, bízva ajövö nemzedékének megsegítésében és az alapvetöjogok
biztositásában.

Oszinte tiszteletem, gyógyuljon meg mindenki, aki ebbe ajárványba beleesett.

Mezöcsát, 2020. 09. 18.




