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001 – JOGORVOSLAT, KÉRELEM ELUTASÍTÁSA MIATT

 

Alapvető tudnivalók 

Az Egyetem minden hallgatójának jogában áll egy elsőfokú döntés ellen felszólalni, 

amennyiben annak döntésével vagy eljárásának menetével nem ért egyet. A 001-es, kérvény 

elutasítása miatti jogorvoslati kérelem csak a NEPTUN-ban leadott és ott elutasított kérvények 

elleni felszólalásra használható fel. 

Jogosultak köre 

A kérvényt leadhatja az Egyetem bármely hallgatója, amennyiben a jogorvoslati kérelmet az 

elsőfokú döntés közlésétől számított 15 napon belül leadja. 

Leadás menete 

Kérelem elleni felszólaláshoz a NEPTUN-ban a 001-es kérvényt kell leadni, ennek menete a 

következő:  

1. A kérelem leadásának első lépése, hogy meg kell adni melyik elsőfokú döntés ellen 

szólal fel a hallgató. Ehhez szükséges annak a kérelemnek az azonosítója, amely 

elbírálása ellen benyújtja a jogorvoslati kérelmet. NEPTUN kérvények esetén ez 

könnyen megtalálható az Ügyintézés / Kérvények / Leadott kérvények fülön, ahol az 

azonosító a második oszlopban található.   

 
2. Jogorvoslati kérelmet indokolni szükséges. Az indoklásban csak új tényre lehet 

hivatkozni, melyet az elsőfokú döntés meghozatala során a döntéshozó nem vett 

figyelembe, vagy a kérelmezőnek nem volt róla tudomása. Ennek első lépése egy 

maximum 500 karakterből álló indoklás írása. Amennyiben melléklet is tartozik a 

kérelemhez, úgy szükséges a szöveges részbe feltüntetni ennek tényét.   

 
3. Az indoklás második lépéseként, amennyiben szükséges lehetőség van mellékletet is 

csatolni. 
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Leadási időszak 

A kérvény bármikor leadható, viszont az elsőfokú döntés közlésétől számított 15 napon belül 

le kell adni a kérelmet. 

Leadás díja 

A kérvény leadása díjmentes. 

Egyéb tudnivalók 

A jogorvoslati kérelmeket és azok elbírálásának részleteit a BME TVSZ X. fejezete tárgyalja. 

Nem NEPTUN kérvény elutasítása esetén nem ezt a kérvényt kell leadni, más jogorvoslati 

esetekben az alábbi kérvényeknek, felületeknek érdemes utánajárni: 

1. NEPTUN kérvény: 015 – Jogorvoslat elbocsájtás ellen. 

2. NEPTUN kérvény: 016 – Jogorvoslat átsorolási döntés ellen 

3. MŰEPER: Felszólalás Rendszeres Szociális Ösztöndíj és Alaptámogatás pályázat 

eredménye ellen 

4. MŰEPER: Felszólalás egyetemi és kari ISZTK ösztöndíj pályázatok végleges 

eredménye ellen 


