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JOGORVOSLAT 

(TVSZ X. fejezet) 

 

A JOGORVOSLATI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

A jogorvoslati eljárások közös szabályai 

Egy adott döntés ellen a hallgató jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati eljárást harminc napon belül 

döntéssel kell lezárni. A jogorvoslati eljárás díjmentes. 

 

Jogorvoslati eljárás kezdeményezése 

A hallgató az Egyetem döntése vagy intézkedése, illetve döntésének vagy intézkedésének 

elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására 

jutásától számított – tizenöt napon belül jogorvoslattal élhet, kivéve a tanulmányok értékelésével 

kapcsolatos döntést. Eljárás indítható a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntés ellen is, ha 

a döntés nem a mintatantervben, a tantárgy-, illetve kurzuskövetelményekben elfogadott 

követelményekre épült, vagy a döntés ellentétes az Egyetem szabályzataiban foglaltakkal. 

A jogorvoslati eljárás kezdeményezésének joga a hallgatói jogviszonnyal (akár aktív vagy passzív) 

rendelkező személyeken túl megilleti 

o az Egyetemre a felvételi eljárás keretében jelentkezést benyújtó személyt; 

o az Egyetemre az átvételi eljárás keretében kérelmet benyújtó személyt; 

o a vendéghallgatói jogviszony létesítésére kérelmet benyújtó személyt; 

o a részismereti képzési jogviszony létesítésére kérelmet benyújtó személyt; 

o a doktorjelöltet; továbbá 

o az időközben megszűnt hallgatói jogviszonnyal rendelkező volt hallgatót. 

 

A JOGORVOSLATI KÉRELEM 

A jogorvoslati kérelem előterjesztése 

 A jogorvoslati kérelmet indokolni kell. A kérelemben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, 

amelyről a kérelmezőnek nem volt tudomása vagy azt döntéshozó nem megfelelően vette 

figyelembe vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

A jogorvoslati kérelemnek tartalmaznia kell többek között  

o annak a szervnek vagy személynek a megnevezését, amelynek, vagy akinek a döntésével 

szemben a jogorvoslati eljárást megindítja; 

o a vitatott döntés és az arról való tudomásszerzés módjának és idejének azonosítására 

alkalmas, illetve ahhoz szükséges adatot; 

o a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények, illetve azok bizonyítékai 

előadásával; 

o a jogorvoslati szerv döntésére irányuló határozott kérelmet; és 

o amennyiben a hallgató képviselővel jár el a képviselője nevét, lakcímét vagy székhelyét, 

valamint mellékletként csatolni kell a képviseleti jogosultság igazolását. 
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A jogorvoslati kérelmet a jogorvoslati határidőn belül vissza lehet vonni. Ez a visszavonás végleges. 

A kérelmező a jogorvoslati kérelmet a másodfokú eljárás lezárásig visszavonhatja. A visszavonás a 

másodfokú szerv eljárását megelőzően írásban vagy a tárgyaláson szóban is bejelenthető.  

Ha kérelmező visszavonta jogorvoslati kérelmet, a másodfokon eljáró szerv az eljárást megszünteti. 

 

MÁSODFOKÚ ELJÁRÁS 

Hatáskör 

A jogorvoslati kérelem másodfokon történő elbírálása a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság (a 

továbbiakban: HJB) mint másodfokú jogorvoslati szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

A HJB méltányosságot nem gyakorol. 

 

A jogorvoslati kérelem visszautasítása 

A HJB elnöke a jogorvoslati kérelmet visszautasítja, ha 

o azt nem a TVSZ-ben erre feljogosított személy terjeszti elő; 

o a kérelmező olyan döntés jogszerűségét vitatja, amely esetében azt jogszabály kizárja; 

o a kérelmezőnek ugyanazon döntés jogszerűségének vizsgálatára jogorvoslati eljárása már 

folyamatban van; 

o a vitatott döntés jogszerűségére nézve ugyanazon a jogalapon HJB már végleges döntést 

hozott; 

o a kérelmező a jogorvoslati határidőt elmulasztja, és igazolási kérelmet nem terjeszt elő, vagy 

azt a HJB elnöke elutasítja; 

o a kérelmező jogorvoslati határidőn belül nem jelölte meg a döntéssel okozott jogsérelmet; 

vagy 

o a kérelmet a TR-hez hozzáféréssel nem rendelkező személy elektronikus hitelesítés 

(azonosításra visszavezetett digitális hitelesítés) nélkül nyújtotta be 

 

A jogorvoslati kérelmet visszautasító végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye. 

 

Jogorvoslat méltányossági ügyben 

A méltányossági kérelem ügyében a TVSZ 213. § szerinti eljárásban hozott határozat ellen a 

hallgató annak kézhezvételétől (tudomására hozásától) számított tizenöt napon belül halasztó 

hatályú jogorvoslati kérelemmel élhet. Jogorvoslati kérelem kizárólag akkor nyújtható be, ha az 

eljárás során megsértették a TVSZ méltányossági kérelmek elbírására vonatkozó rendelkezéseit 

vagy a kérelemmel együtt előterjesztett tényeket, bizonyítékokat kirívóan okszerűtlenül, a logika 

szabályaival ellentétesen értékelték vagy figyelmen kívül hagyták. 
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A jogorvoslati kérelem elutasítása 

Az eseti tanács a jogorvoslati kérelmet elutasítja, ha 

o a kérelem alaptalan; 

o a kérelmező által megnevezett jogsérelem nem állapítható meg; vagy 

o olyan eljárási szabályszegés történt, amelynek az ügy érdemi elbírálására lényeges kihatása 

nem volt. 

 

 

Kapcsolódó Neptun kérvények:  

o 001 Jogorvoslat, kérelem elutasítása miatt 

o 001M Jogorvoslat, MÉLTÁNYOSSÁGI kérelem elutasítása miatt 

o 007 Felszólalás fizetési kötelezettség kirovása ellen. 

o 007/2 Pénzügyi korrekciós kérvény 

o 015 Jogorvoslat elbocsátás ellen 

o 016 Jogorvoslat átsorolási döntés ellen 

o 017 Kivizsgálási kérelem sikertelen tantárgy-felvétel miatt 
o 026 Tanulmányi ösztöndíj felülvizsgálati kérelem 

o 065 Fellebbezés Erasmus ösztöndíj pályázat eredménye ellen 

o 074 Felszólalás könyvtári fizetési kötelezettség kirovása ellen 
o 104 Fellebbezés az egyéni támogatási idő lejárta ellen 

o 110 Felszólalás a 110% felett felvett kreditek miatt kirótt fizetési kötelezettség ellen 

o 903 Fellebbezés rendszeres szociális ösztöndíj, illetve alaptámogatás pályázat elutasítása 
ellen 

o 905 Jogorvoslati kérelem Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázattal kapcsolatban 

 


