
Tisztelt Hallgatók! 

 

 

Az Összehasonlító közigazgatás tantárgy vonatkozásában az alábbi tájékoztatás adom arról, 

hogy a tantárgyi tematika IV. pontjában meghatározott követelményeknek megfelelően az 

ismereteket a Tanszék a vizsgaidőszakban az alábbi módon ellenőrzi (az ismeretek 

számonkérésének a módja).  

 

Minden hallgató köteles egy, minimum 12000 karakter terjedelmű házidolgozatot 

készíteni elektronikus (Pdf) formában az alábbi témában:  

 

Két, szabadon választott közigazgatási vagy közigazgatási jogi intézmény térbeni 

összehasonlítása. 

 

A feladat részletes leírása:  

 

A hallgató a házidolgozatban elvégzi két, saját választása szerinti ország közigazgatása vagy 

közigazgatási joga egyik saját választása szerint meghatározott intézményének összehasonlító 

elemzését.  

 

Két, saját választás szerinti ország: tetszés szerint választható országok, az egyik lehet 

Magyarország, de lehet két más állam – intézményeinek - összehasonlítása. 

 

Közigazgatási intézmény: lehet közigazgatási szerv vagy tevékenység (pl. kormány, 

minisztériumi struktúra, egy meghatározott minisztérium vagy más közigazgatási szerv, helyi 

önkormányzatok, polgármester, személyzet, kiválasztás a közigazgatásban, egyes 

közszolgáltatások szervezése, stb.), de nem lehet más állami - nem közigazgatási - szerv (így 

nem lehet például törvényhozás, bíróságok, stb.).  

 

Közigazgatási jog intézménye: például közigazgatási jogalkotás, közigazgatási eljárásjog, 

jogorvoslat, stb., de nem lehet nem közigazgatási jogi (pl. választási rendszer).  

 

 

A dolgozattal szemben támasztott minimum követelmények:  

- terjedelem: minimum 12000 karakter 

- felhasznált források és hivatkozások feltüntetése (internetes források esetén a letöltés 

idejének feltüntetése is szükséges) 

- tudományosan megalapozott és elfogadott források felhasználása (a Wikipédia nem 

ilyen)  

 

Az értékelésnél előnyt jelent:  

- Idegen nyelvű szakirodalom felhasználása és hivatkozása. 

- A leíró ismertetést meghaladó összehasonlító elemzés. 

- A különbségeket, hasonlóságokat előidéző társadalmi környezet (pl. politikai rendszer, 

pártrendszerek, gazdasági környezet, kultúra, nyelv, jogrendszer) ismertetése. 

- A kiválasztott országok és az összehasonlítás tárgyát képező intézmények 

kiválasztásának indokolása (pl. aktualitás, kevéssé feldolgozott téma, egyéb). 

 

Ábrák, grafikonok, térképek egyéb illusztráció alkalmazható, de a terjedelembe nem számít 

bele és a forrás feltüntetése szükséges (saját szerkesztés esetén ennek ténye). 



 

Értékelés: ötfokozatú érdemjegy.  

 

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

ismeretében egy alkalommal érdemjegyét javíthatja. 

 

A feladat teljesítésének határideje: 2020. május 23.  

 

A teljesítás módja: a házidolgozatot elektronikus formában, Pdf formátumban  kell elkészíteni 

és e-mailben kell megküldeni az alábbi (mindkét!) e-mail címre: linder.viktoria@uni-nke.hu 

valamint temesi.istvan@uni-nke.hu . 

 

Az e-mail tárgya „Vizsga Összehasonlító közigazgatás” legyen! 

 

Budapest, 2020. május 5. 

 

 

 

Üdvözlettel, 

 

dr. Temesi István, egyetemi docens, tantárgyfelelős 
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