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Karikázza be a helyes választ: 
1.) A hatóság a joghatóságát ezzel összefüggésben alkalmazandó jogot, valamint hatáskörét és 

illetékességét: 
 az ügyfél kérelmére vizsgálhatja meg 
 az eljárás megindításakor köteles megvizsgálni 
 az eljárás minden szakaszában hivatalból köteles megvizsgálni 
 felettes szerve határozza meg 
 
2.) Az ügyintézési határidő megkezdődik: 
 a kérelemnek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezésének napján 
 a kérelemnek a hatáskörrel és illetékességgel nem rendelkező hatósághoz történő megérkezésének napján 
 a postára adás napján függetlenül attól, hogy mikor érkezik a küldemény 
 a postára adás napján, ha azt a dátumot igazolni tudja az ügyfél. 
 
3.) Ha a közigazgatási hatóság döntésének magyar és idegen nyelvű szövege között eltérés van, a magyar 

nyelvű szöveget kell hitelesnek tekinteni: 
igaz  hamis 

 
4.) Az ügyben illetékességgel rendelkező azonos hatáskörű hatóságok közül az ügyfél kérelmének 

hiányában az jár el, amelynél az eljárás előbb indult: 
igaz  hamis 

 
5.) Ha a törvény előírja az ügyfél személyes eljárást: 
 helyette törvényes képviselője eljárhat 
 az általa meghatározott személy eljárhat 
 törvényes képviselője által meghatalmazott személy eljárhat 
 senki más nem járhat el helyette 
 
6.) Az elintézési határidőbe beleszámít a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázására szükséges adatok 

közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő: 
igaz  hamis 

 
7.) Ismertesse, hogy milyen esetekben kell, illetve lehet kizárást alkalmazni a közigazgatási eljárásban és 

milyen eljárási szabályok biztosítják az eljárás további menetét. Válaszában térjen ki arra is, hogy ki 
jelenthet be kizárási okot. 

42. § (1) Az ügy elintézésében nem vehet részt az a személy, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy 
közvetlenül érinti, továbbá az, aki az ügyben tanúvallomást tett, hatósági közvetítőként, az ügyfél 
képviselőjeként, hatósági tanúként vagy szakértőként járt el, valamint a szemletárgy birtokosa. 
 
(2) Az ügy másodfokú elintézésében nem vehet részt az, aki az ügy elintézésében első fokon részt vett. 
 
(3) Az ügy elintézésében nem vehet részt az a személy, akitől nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése. 
 
(4) Az ügy elintézésében nem vehet részt az a hatóság, amelynek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül 
érinti. A hatóság nem válik kizárttá amiatt, mert a határozatban megállapított fizetési kötelezettség teljesítése 
az általa megjelölt számlára történik. 
 
(5) A jegyző mint hatóság nem vehet részt annak a hatósági ügynek az elintézésében, amelyben az őt 
foglalkoztató önkormányzat, a foglalkoztató önkormányzat társulása vagy az egyéb munkáltatói jogokat 
gyakorló polgármester ellenérdekű ügyfél, illetve a határozattal az önkormányzat, a társulás vagy a 
polgármester jogosulttá vagy kötelezetté válhat, vagy az eljárás tárgyával összefüggő kötelezettséget vállal. 
 
(6) Az ügy elintézésében nem vehet részt az a hatóság, amelyik hatóság vezetőjével szemben kizárási ok merül 
fel. 
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43. § (1) Az ügyintéző a hatóság vezetőjének haladéktalanul, de legkésőbb az ok felmerülésétől számított öt 
napon belül köteles bejelenteni, ha vele szemben kizárási ok áll fenn. A kizárási okot a kizárási okról való 
tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül az ügyfél is bejelentheti. Ha az ügyfél nyilvánvalóan 
alaptalanul tesz kizárásra irányuló bejelentést, vagy ugyanabban az eljárásban ugyanazon ügyintéző ellen 
ismételten alaptalan bejelentést tesz, őt a kizárást megtagadó végzésben eljárási bírsággal lehet sújtani. 
 
(2) A kizárás tárgyában a hatóság vezetője dönt, szükség esetén más ügyintézőt jelöl ki, továbbá arról is dönt, 
hogy meg kell-e ismételni azokat az eljárási cselekményeket, amelyekben a kizárt ügyintéző járt el. A kizárás 
tárgyában hozott végzést az ügyféllel közölni kell. 
 
(2a) A hatóság vezetője a kizárásról az eljárás megindításáról való értesítést megelőzően végzés kibocsátása 
nélkül dönt. 
 
(3) Ha a hatóságnál nincs másik, megfelelő szakképzettséggel rendelkező ügyintéző, a felügyeleti szerv 
vezetője másik azonos hatáskörű hatóságot jelöl ki. 
 
(4) Ha a kizárási ok a hatáskör gyakorlójával vagy a hatósággal szemben merül fel, a kizárási okot a 
felügyeleti szerv vezetőjének kell bejelenteni. 
 
(5) Ha a kizárási ok a hatáskör gyakorlójával vagy a hatósággal szemben merül fel, az ügyben - jogszabály 
eltérő rendelkezése hiányában - a felügyeleti szerv vezetője által kijelölt másik azonos hatáskörű hatóság jár el. 
 
(6) Ha nincs kijelölhető másik, azonos hatáskörű hatóság, az a hatóság jár el, amelyikkel szemben kizárási ok 
áll fenn, azzal, hogy határozatát és önálló jogorvoslattal megtámadható végzését a felügyeleti szerv vezetőjével 
is közli. 
 
(7) A hatósági ügyben eljáró testület tagjával és vezetőjével, továbbá az eljáró hatóság kiadmányozási 
jogkörrel rendelkező vezetőjével szemben megfelelően alkalmazni kell a kizárás szabályait azzal, hogy ha a 
hatóságnál nincs másik kiadmányozási jogkörrel rendelkező vagy azzal felruházható személy, a hatáskör 
gyakorlója jár el. 
 
(8) Önkormányzati hatósági ügyben a kizárásra vonatkozó döntésre a külön törvényben meghatározott, 
személyes érintettséggel kapcsolatos eljárás az irányadó. 
 
8.) Sorolja fel a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítás eseteit. 
 ha az eljárásra magyar hatóságnak nincs joghatósága, 
 a hatóságnak nincs hatásköre vagy nem illetékes, és a kérelem áttételének nincs helye, 
 a kérelem nyilvánvalóan lehetetlen célra irányul, 
 jogszabály a kérelem előterjesztésére határidőt vagy határnapot állapít meg, és a kérelem idő előtti vagy 

elkésett, 
 a kérelem nyilvánvalóan nem az előterjesztésére jogosulttól származik, 
 a kérelem tartalmából megállapítható, hogy az ügy nem hatósági ügy. 
 A hatóság a kérelmet érdemben már elbírálta, és változatlan tényállás és jogi szabályzás mellett ugyanazon 

jog érvényesítésére irányuló újabb kérelmet nyújtottak be, és újrafelvételnek nincs helye, feltéve hogy érdemi 
vizsgálat nélküli elutasítást nem zárja ki. 

 
9.) Az ügyfél Önhöz, mint ügyintézőhöz fordul, igazolási kérelmet kíván előterjeszteni. Vizsgálja meg a 

kérelmet, döntse el, hogy a kérelem befogadható vagy sem, és adjon tájékoztatást az ügyfélnek az 
igazolási kérelem előterjesztéséről, illetve joghatásáról. 

Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási kérelmet terjeszthet 
elő.  
Az igazolási kérelemről az a hatóság dönt, amelynek során a mulasztás történt. A fellebbezésre megállapított 
határidő elmulasztásával kapcsolatos igazolási kérelmet az első fokú döntést hozó hatóság bírálja el.  
Ha a hatóság megtartotta az ügyfelek értesítésére és a határozat közlésére vonatkozó szabályokat, a 
fellebbezési határidő elmulasztása esetén nincs helye igazolási kérelemnek.  
Az igazolási kérelmet a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő 8 napon belül 
lehet előterjeszteni.  
A határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelemmel egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott cselekményt is, 
amennyiben ennek feltételei fennállnak.   


