ÚTMUTATÓ A KERESETLEVÉL KITÖLTÉSÉHEZ

Tisztelt Jelentkező!

A jogi képviselő (pl.ügyvéd) nélkül eljáró jelentkező (ő a felperes a peres eljárásban) a közigazgatási
pert e nyomtatvány kitöltése és előterjesztése útján is megindíthatja. Megteheti ezt saját kezűleg írt,
egyénileg fogalmazott keresetlevéllel is, a honlapon megjelentetett mintával az Oktatási Hivatal
csupán segítséget kíván nyújtani a jelentkezőknek.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez további segítséget is igénybe kíván venni, jogi segítségnyújtás
keretében a fővárosi-és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában is segítséget
kérhet a nyomtatvány kitöltéséhez.
A keresetlevelet a megtámadott döntéssel szemben az illetékes Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bírósághoz címezve, de az Oktatási Hivatalhoz elküldve kell benyújtani elektronikusan Ügyfélkapun
keresztül, vagy annak hiányában papír alapon 3 példányban a 1380 Budapest, Pf. 1190 postacímre.
Figyelem! A keresetlevél előterjesztésének határideje a döntés közlésétől számított 30 nap!
A keresetlevelet kizárólag a besorolási határozat kézhezvételét követően lehet benyújtani. A
besorolási határozat az E-felvételi felületéről tölthető le, melynek elérhetővé válásáról az Oktatási
Hivatal e-mailben értesíti a jelentkezőket legkésőbb 2018. augusztus 5-ig.
Az Oktatási Hivatal minden, elektronikus úton kiküldött döntése az elektronikus rendszer szerint igazolt
átvétel napján számít kézbesítettnek. Ha átvétel nem történik, akkor is átvettnek kell tekinteni például
a besorolási döntést, a megjelenéséről szóló értesítést követő ötödik napon (kézbesítési vélelem). A
postai úton kiküldött döntés esetében az átvétel napja a közlés napja, tehát a közlést követő naptól
kell számítani a keresetlevél benyújtásának határidejét.
A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit a 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. § (1) bekezdése
írja le.
Az I. ponthoz:
Felperes az a személy, aki a pert kezdeményezi (tehát Ön a felperes, mint felsőoktatási felvételi
jelentkező).
Kézbesítési címet akkor szükséges megadni, ha nem a lakcímén vagy az esetleges tartózkodási helyén
várja a küldeményeket a közigazgatási per idején.
A „meghatalmazott képviselő adatai”-t akkor kell kitölteni, ha a felperes –akadályoztatása esetén- nem
személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére a közigazgatási perrendtartásról
szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 16. § (3) bekezdése alapján.
A II. ponthoz:
Alperes az Oktatási Hivatal, amely ellen a pert megindítja a keresetlevéllel, amely a vitatott döntést
hozta.
A III. ponthoz:

A vitatott közigazgatási cselekmény azonosítására alkalmas adat a besorolási határozat száma, vagy a
(pl. eljárást megszüntető vagy kérelmet visszautasító) végzés száma.
Az Oktatási Hivatal minden, elektronikus úton kiküldött döntése az elektronikus rendszer szerint igazolt
átvétel napján számít kézbesítettnek. Ha átvétel nem történik, akkor is átvettnek kell tekinteni a
besorolási döntés megjelenéséről szóló értesítést követő ötödik napon (kézbesítési vélelem). A
kézbesítési vélelem megdöntéséről további információkat a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 1.7.4.
Jogorvoslat c. fejezetében olvashat. A postai úton kiküldött döntés esetében az átvétel napja a közlés
napja, tehát a közlést követő naptól kell számítani a keresetlevél benyújtásának határidejét, amely 30
nap.
A IV. ponthoz:
A lehetséges okok, amely miatt a jelentkező megtámadhatja az Oktatási Hivatal döntését pl. hogy nem
jól került a felvételi pontszáma kiszámításra, nem került beszámításra olyan többletpont, amit Ön
jogosnak tartott volna; vagy nem került feldolgozásra valamely pontszámításhoz szükséges
dokumentuma (pl. középiskolai bizonyítvány) stb.
Ezen a helyen leírhatja álláspontját, pl., hogy Ön határidőben beküldte/feltöltötte a megfelelő,
pontszámításhoz szükséges dokumentumot, de a megfelelő pontszám mégsem került kiszámításra.
Kifejtheti, hogy pl. határidőben feltöltötte a megfelelő, pontszámítást alátámasztó dokumentumot
(dátum megjelölésével).
Az V. ponthoz:
A jelentkező itt adhatja elő kérelmét, jellemzően, hogy a bíróság milyen módon változtassa meg az
Oktatási Hivatal által hozott döntést pl. hogy sorolja be egy konkrét jelentkezési helyre, mivel a vitatott
többletponttal elérné a felvételi ponthatárt.
A keresetlevélben foglaltakat az Oktatási Hivatal megvizsgálja, és ha megállapítja, hogy döntése
jogszabályt sért, azt egy alkalommal módosítja vagy visszavonja. Amennyiben ezt az Oktatási Hivatal
nem tartja indokoltnak, a keresetlevelet a benyújtástól számított 15 napon belül az ügy irataival együtt
a bírósághoz továbbítja.
A VI. ponthoz:
Ebben a pontban a bíróságnak indítványozhatja pl. iratok beszerzését, szakértő kirendelését stb. Meg
kell jelölnie, hogy ezzel mit kíván alátámasztani. A jelentkezőnek azt is le kell írnia, hogy milyen
tényeket kíván a kérésével bizonyítani, és hogy az miért alkalmas a megjelölt tények alátámasztására.
A VII. és VIII. ponthoz Önnek nem szükséges semmit beírnia.
A tárgyi illetékfeljegyzési jog értelmében a felperes mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen
esetben a felperes főszabályként pervesztessége esetén köteles megfizetni az illetéket [az illetékekről
szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése alapján 30.000 forint] és ez egyéb perköltséget (pl.
kamarai jogtanácsosi vagy ügyvédi munkadíj az alperes részére). Kérjük, ezt vegye figyelembe a
keresetlevél benyújtásakor (azaz megalapozatlan keresetet ne nyújtson be).
A IX. ponthoz:
Nem kötelező kitölteni, de ha a perindítással kapcsolatban van további kérelme vagy nyilatkozata, azt
itt lehet előadni. Itt kérhető például a tárgyalás tartása. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása
miatt igazolásnak nincs helye.

A X. ponthoz:
Mellékletként csatolni kell az esetleges meghatalmazást (eredetiben) és a feltüntetett bizonyítékokat,
kivéve azokat a dokumentumokat (pl. középiskolai bizonyítvány, érettségi bizonyítvány stb. másolata),
melyeket a felvételi eljárás során már benyújtott a jelentkező az Oktatási Hivatal részére.
Figyelem! A jogorvoslati kérelem alátámasztására szolgáló utólagosan benyújtott, végzettséget,
eredményt vagy többletjogcímet igazoló dokumentum főszabályként nem fogadható el. Mivel a
felvételi eljárásban méltányosság gyakorlásának nincs helye, kérjük, ezt mérlegelje keresetlevele
esetleges benyújtásakor. A mellékleteket egyszerű felsorolással szükséges feltüntetni.

