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016 – JOGORVOSLAT ÁTSOROLÁSI DÖNTÉS ELLEN

 

Alapvető tudnivalók 

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

amennyiben annak döntésével vagy eljárásának menetével nem ért egyet. A 016-os, átsorolási 

döntés elleni jogorvoslati kérelem csak a BME TVSZ 74.§ és 74/A-D § alapján történő 

átsorolás elleni felszólalásra használható fel. Ezek szerint Karunkon a hallgató átsorolásra kerül 

önköltséges képzésre, ha: 

1. A tanév végén (júliusban) nem teljesíti az utolsó két aktív félév eredményeinek 

figyelembevételével: 

a. Nem szerzett legalább 30 kreditet. 

b. Súlyozott tanulmányi átlaga nem érte el a 2,75-t. 

2. A hallgató túllépi a támogatott félévek számát, melyre a következő szabályok 

vonatkoznak: 

a. Képzéshez tartozó támogatási idő a képzési idő plusz két félév. 

b. Az egyéni támogatási idő osztott képzésen (alap- és mesterképzés) 12 félév. 

Jogosultak köre 

A kérvényt leadhatja az egyetem bármely hallgatója, aki államilag támogatott képzésről át lett 

sorolva önköltséges képzésre és a jogorvoslati kérelmet az elsőfokú döntés közlésétől 

számított 15 napon belül leadja. 

Leadás menete 

Átsorolási döntés elleni felszólaláshoz a NEPTUN-ban a 016-os 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 kiválasztani az átsoroló határozat adatait. 
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2. A kérvény leadásakor lehetőségünk van megtekinteni a kérvény leadásakor fennálló 

átsorolási indokokat. 

 
3. Jogorvoslati kérelmet indokolni szükséges, ehhez egy maximum 500 karakterből álló 

indoklás írása áll rendelkezésre. Amennyiben melléklet is tartozik a kérelemhez, úgy 

szükséges a szöveges részbe feltüntetni ennek tényét.   

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

csatolni. 

Leadási időszak 

A kérvény az átsoroló határozatok kiállítása után, július elején nyílik meg, viszont itt is figyelni 

kell rá, hogy 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. 


