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Számonkérés módja (a/gy/k/b):4 a/k
Kreditpont: 3
Tagozat:5 levelező
Tantárgy neve:
VÁLLALKOZÁSOK JOGI SZABÁLYOZÁSA

Tantárgy feladata és célja: A hallgatók a tárgy keretén belül megismerhetik és elsajátíthatják a
polgári jog legfontosabb területeit: a személyek jogát, a tulajdonjogot, a társasági jogot, az európai
uniós társasági formákat, egyéb speciális társasági formákat, a versenyjogi szabályokat, a
szerződési jogot, a fogyasztóvédelmi szabályokat, a közhasznú társaságok működésével kapcsolatos
jogi szabályokat, végül a társaságok megszűnésével kapcsolatos szabályok kerülnek tárgyalásra.
Mindez szükséges, hogy a hallgatók, mint leendő vállalkozók eligazodjanak a jogszabályok
útvesztőjében, hasznosítani tudják megszerzett ismereteiket a gyakorlatban.

Tantárgy tematikus leírása:
1. A kis- és közepes vállalkozások gazdasági szerepe, funkciója, gazdálkodásukat és
működésüket érintő jogszabályok rendszerezése. A társasági jog alapelvei. A vállalkozások
alapításának jogi feltételei, a cégbejegyzés kellékei. Az egyéni vállalkozási forma
jellemzői, gyakorlásának feltételei.
2. A jogi személyiség nélküli társasági formák (betéti és közkereseti társaság) szabályozása.
A jogi személyiségű társasági formák (korlátolt felelősségű és részvénytársaság) jellemzői.
Speciális társasági formák (társasház közösség, vadásztársaság, koncessziós társaság)
szabályai.
3. Fogyasztóvédelem magyarországi bemutatása. Reklámtörvény vizsgálata. A gazdasági élet
alapvető szerződés típusai. Versenyszabályozás és ezzel kapcsolatos esettanulmányok
feldolgozása. Off-shore cégek és adóparadicsomok, esettanulmányok feldolgozása.
4. Közhasznú szervezetek fogalma, fajtái, szabályozása. Franchise + esettanulmányok
feldolgozása. Vállalkozások megszűnésének esetei: csőd, felszámolási eljárás fogalma,
lépései, összefüggése.
Félévközi számonkérés módja: prezentáció, zárthelyi dolgozat.
Értékelése:6 A prezentáció készítése, előadása: 40 %
A zárthelyi dolgozat: 60 %
aláírás: megfelelt: 60% felett
nem felelt meg: 60 % alatt
kollokvium: szóbeli vizsga: 1-5.
Kötelező irodalom:
1. Dr.Harsányi-dr.Miskolczi-Újváriné dr: Társasági jog. Novotny Alapítvány kiadó Miskolc, 2009.
2. Dr. Török Gábor: A magyar társasági jog alapjai. Hvg-Orac Könyvkiadó Budapest 2010.
3. Andenas-Wooldridge: European Comparative Company Law. Cambridge University Press 2009.
Ajánlott irodalom:
1. Dr.Barta-Dr.Fazekas-Dr.Harsányi-Dr.Miskolczi-Újvárinédr:Speciális társaságok. KJK kiadó Bp. 2003.
2. Szikora Veronika (szerk.): Magyar fogyasztóvédelmi magánjog. FOME kiadvány 2009.
3. Ferrarini-Hopt-Winter-Wymeersch: Reforming Company and Takeover Law in Europe. Cambridge
University Press 2003.
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Kötelező, kötelezően választható, szabadon választható (K, KV, SZV)
Javasolt félév számmal és keresztfélév miatt őszi/tavaszi (Ő/T) megjelöléssel. (pl.: 3. T)
3
Nappali/15 heti bontásba, levelező/félév
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Számonkérés módja: aláírás, aláírás-gyakorlati jegy, aláírás-kollokvium, aláírás-beszámoló
5
Nappali/levelező
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Értékelés fajtájának értelmezése: a: kétfokozatú (nem megf.,megf.), gy: ötfokozatú (1-5), k: ötfokozatú (1-5), b: háromfokozatú (nem megf.,
megf., kiv.megf.)
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