
Számonkérés az Általános közigazgatási jog és közigazgatástan II. tantárgyból 

 

 

Tisztelt Hallgatók! 

 

Az Általános közigazgatási jog és közigazgatástan II. tantárgy vonatkozásában tájékoztatom a 

hallgatókat, hogy a tantárgyi tematika 16. pontjában meghatározottaktól eltérően a számonkérés 

nem szóbeli vizsga, hanem a Tanszék által meghatározott írásbeli feladat, amelyet a vizsgázó 

egyéni munkával készít el és elektronikus formában (Pdf) küld meg a Tanszék számára az 

alábbiak szerint. 

 

Az írásbeli vizsga menete:  

 

A Tanszék 2020. május 8-án minden hallgatónak személyre szabottan írásbeli feladatot határoz 

meg, amit a Neptun rendszerben küld meg. Minden vizsgázónak a korábban a Tanszék 

honlapján közzétett vizsgakérdések közül egyet kell írásban részletesen kidolgoznia. A 

vizsgakérdések megtalálhatók az alábbi linken:  

 

https://antk.uni-nke.hu/document/akk-copy-uni-nke-

hu/%C3%81ltal%C3%A1nos%20k%C3%B6zigazgat%C3%A1si%20jog%20%C3%A9s%20

k%C3%B6zigazgat%C3%A9stan%20II_20200424.pdf 

 

A vizsgakérdést írásban, minimum 8000 karakter terjedelemben kell kidolgozni a tantárgyi 

tematikában meghatározott tananyag és kötelező irodalom felhasználásával. 

 

A vizsgázónak a megadott vizsgakérdést írásban ugyanazon tartalommal kell kifejtenie, mint 

amit szóbeli vizsgán a megadott vizsgakérdés vázlata kidolgozását követően szóban 

elmondana. 

 

A Tanszék minden vizsgázó számára személyre szabottan állapítja meg, hogy melyik 

vizsgakérdést kell írásban kidolgoznia. Május 8-án a Tanszék anonim formában, minden 

vizsgázó Neptun-kódja mellé rendeli annak a vizsgakérdésnek a sorszámát, amelyet a 

vizsgázónak írásban ki kell fejtenie és ezt csoportos Neptun üzenetben küldi meg külön a 

nappali és külön a levelező tagozat hallgatóinak. 

 

Értékelés: ötfokozatú érdemjegy. 

 

Az értékelés szempontjai:  

- a felhasznált tananyag: előnyt jelent a tananyagon és a kötelező irodalmon kívül az 

ajánlott irodalom vagy a szakirodalom felhasználása ezek megjelölésével 

(tudományosnak minősített internetes források is lehetnek, a Wikipedia nem minősül 

ilyennek)   

- az adott kérdésről, a megadott tananyagtól eltérő – saját vagy a szakirodalomban 

olvasható - szakmai álláspont ismertetése, előbbi esetén a véleménykülönbség 

indokolása 

- az írásban kifejtett válasz struktúrája, felépítése (pl. a kérdés elhelyezése a tananyagban, 

kontextus, bevezetés, érdemi mondanivaló, összegzés) 

- a szaknyelv, szakkifejezések helyes alkalmazása 

- stílus, helyesírás. 

 

https://antk.uni-nke.hu/document/akk-copy-uni-nke-hu/%C3%81ltal%C3%A1nos%20k%C3%B6zigazgat%C3%A1si%20jog%20%C3%A9s%20k%C3%B6zigazgat%C3%A9stan%20II_20200424.pdf
https://antk.uni-nke.hu/document/akk-copy-uni-nke-hu/%C3%81ltal%C3%A1nos%20k%C3%B6zigazgat%C3%A1si%20jog%20%C3%A9s%20k%C3%B6zigazgat%C3%A9stan%20II_20200424.pdf
https://antk.uni-nke.hu/document/akk-copy-uni-nke-hu/%C3%81ltal%C3%A1nos%20k%C3%B6zigazgat%C3%A1si%20jog%20%C3%A9s%20k%C3%B6zigazgat%C3%A9stan%20II_20200424.pdf


A hallgató az elkészített és beadott feladatról rövid írásos értékelést is kap, amelynek 

ismeretében egy alkalommal érdemjegyét javíthatja. 

 

A feladat teljesítésének határideje: 2020. május 23.  

 

A teljesítés módja: a vizsgafeladatot elektronikus formában, Pdf formátumban kell elkészíteni 

és e-mailben kell megküldeni 

- nappali tagozaton a szemináriumvezető oktatónak e-mailben 

- levelező tagozaton az alábbi e-mail címre: temesi.istvan@uni-nke.hu  

 

Az e-mail tárgyába a nappali tagozatos vizsgázónak be kell írnia, hogy „Vizsgafeladat 

Általános közigazgatási jog és közigazgatástan II., Nappali”. 

  

Az e-mail tárgyába a levelező tagozatos vizsgázónak be kell írnia, hogy „Vizsgafeladat 

Általános közigazgatási jog és közigazgatástan II., Levelező”. 

 

Budapest, 2020. május 5. 

 

 

 

Üdvözlettel, 

 

dr. Temesi István, egyetemi docens, tantárgyfelelős 
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