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MÉRNÖKINFORMATIKUS MESTER, NAPPALI)

1.2
Azonosító (tantárgykód)
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Tantárgyfelelős
neve Dr. Perecz László beosztása: egyetemi tanár
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Erős előkövetelmény
Gyenge előkövetelmény
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A tantárgyleírás érvényessége

Jóváhagyta a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsa 2019. június 26-i határozatával,
érvényes 2019. szeptember 1-től.
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CÉLKITŰZÉSEK ÉS TANULÁSI EREDMÉNYEK

2.1
Célkitűzések
A tantárgy célja, hogy a villamosmérnök hallgatók számára speciális ismereteket nyújtson a vállalati jogról. A kurzus
során magánjogi-polgári jogi ismeretekkel gyarapodnak a hallgatók. A mai életben alapvető, hogy akár egy villamosmérnök szakember - aki akár kezdő vállalkozását kívánja megindítani, vagy meglévő vállalkozásba belépni eligazodjon a különböző vállalkozási formák között, rendelkezzen a különböző - társasági formában működő – vállalatok létesítéséhez, vezetéséhez, működtetéséhez szükséges alapismeretekkel, valamint az ehhez kapcsolódó szakterületek alapvető jogi szabályismerettel.
A fentieknek megfelelően a tárgy ismeretanyaga többágú: alapvetően társasági jogi ismereteket nyújt – kiemelt figyelmet szentelve a felelősségi alakzatoknak is - ugyanakkor kiegészül mindez a vonatkozó adójogi, bankjogi, versenyjogi és szellemi alkotások jogával kapcsolatos szabályokkal. A hallgatók képet kapnak arról, hogy a társasági
jog milyen helyet foglal el a polgári jogon belül. Áttekintést kapnak a félév során a gazdasági társaságok működésével kapcsolatos – mind anyagi jogi, mind eljárásjogi - kérdésekről. Komplex rálátásuk lesz a gazdasági intézményrendszerre, melyben el tudják majd helyezni az egyes gazdálkodó szervezeteket.
2.2
Tanulási eredmények
A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák
A. Tudás
1. Tisztában van a jogi szabályozás társadalmi és gazdasági funkcióival.
2.

Tisztában van az üzleti életet befolyásoló főbb jogterületek alapvető funkcióival.

3.

Ismeri azokat a releváns megközelítéseket, amelyek bemutatják, hogy milyen hatással vannak a szabályozók
a gazdasági élet egyes szegmenseire.

4.

Átfogóan ismeri az üzleti életre befolyással bíró jogi normákat és etikai elvárásokat

5.

Tisztában van a jogi szabályozás gazdasági és társadalmi funkcióival.

6. Átfogóan ismeri a gazdasági szereplőket, akik a gazdaság működésében részt vesznek.
7.

Ismeri a vonatkozó eljárási lehetőségeket, azok szabályait

B. Képesség
1. Képes a gyakorlatban az üzleti élet szabályozásainak megfelelő értelmezésére, elhelyezésére.
2.

Képes jogi és gazdasági szempontból elemezni az az egyes gazdasági szereplők szerepét, motivációit, tevékenységét.

3.

Képes egy sokszempontú összefüggésrendszer megragadására, a vizsgált témakör tekintetében a közpolitikai stratégiai tervezés modellezésére.

4.

Képes a kritikai gondolkodásra.

C. Attitűd
1. Megfelelően tudatos a gazdaság jogi szabályozásának értékelése során, sokféle forrásból tájékozódik, tudatosan keresi az alternatív megoldásokat.
2.

Nyitott a gazdaság jogi szabályozásáról való gondolkodás során az önreflexióra, a kritikai befogadásra, a
kritikai gondolkodásra.

3.

Nyitott a kritikus önértékelésre, a tevékenységeken alapuló, aktív, tanulási módszerekre, a kísérletező stílusra.

4.

Elfogadja a szabályozás kiindulópontjaként az alapjogi sztenderdek és követelmények érvényesülését.

5.

Váratlan, komplex megközelítést kívánó döntési helyzetekben a vonatkozó normák teljes körű
figyelembevételével hozza meg döntését.

2.3
Oktatásmódszertan
Előadások
2.4
Tanulástámogató anyagok
Kötelező: Sárközy Tamás: Gazdasági Civiljog (várható megjelenés 2019)

Előadásanyagok (slide-ok), szakcikkek

II.
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3.1

TANTÁRGYKÖVETELMÉNYEK

A TANULMÁNYI TELJESÍTMÉNY ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE
Általános szabályok
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése félévközi, a félév során teljesítendő kettő
írásbeli számonkérés alapján történik.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges a legalább 50% teljesítés.
3.2
Teljesítményértékelési módszerek
A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása:
A képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja írásbeli dolgozat formájában, a
dolgozat állhat tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések
felismerését; esszékérdésekből, melyek a lexikális tudást, valamint a szintetizáló képességet vizsgálják; a
rendelkezésre álló munkaidő 30-90 perc.
3.3

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részaránya a minősítésben
típus

részarány

zárthelyi 1.

50%

zárthelyi 2.

50%
összesen:

3.4

100%

Érdemjegy-megállapítás
érdemjegy ● [ECTS minősítés]

pontszám

jeles (5) ● Excellent [A]

90% felett

jeles (5) ● Very Good [B]

85–90%

jó (4) ● Good [C]

76–84%

közepes (3) ● Satisfactory [D]

63–75%

elégséges (2) ● Pass [E]

50–63%

elégtelen (1) ● Fail [F]

50% alatt

Az egyes érdemjegyeknél megadott alsó határérték
már az adott érdemjegyhez tartozik.

3.5

3.6

Javítás és pótlás
1) A vizsgadolgozat (ZH-ák) javítása a TVSZ szerinti határidőben történik és a Neptunon keresztül kerül hivatalos közlésre. A Tanszék a betekintés időpontját esetileg teszi közzé.
2) Az év közben szerzett jegy javítására a TVSZ szerint van lehetőség.
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
Tevékenység
részvétel a kontakt tanórákon
házi feladat elkészítése
felkészülés a teljesítményértékelésre
vizsgafelkészülés
összesen

óra/félév
14×2=28
0
32
0
60

3.7

A tantárgykövetelmények jóváhagyása és érvényessége

A Kari Hallgatói Képviselet véleményezése után jóváhagyta dr. Lógó Emma oktatási dékánhelyettes 2019. június 26án, érvényes 2019. szeptember 1-től.

III.
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RÉSZLETES TANTÁRGYTEMATIKA

TEMATIKAI EGYSÉGEK ÉS TOVÁBBI RÉSZLETEK

4.1
A félévben sorra vett témák
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő témakörökből áll. Az egyes
félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.
Sorszám

Témakörök

1.

Társasági jog (Bt.-re és Kft.-re vonatkozó szabályozás)

2.

Társasági jog (Rt.-re vonatkozó szabályozás)

3.

Társasági jog (tőkebefektetés)

4.

Felelősségi szabályok általában. (Jogi felelősség a gazdasági életben. A kártérítés alapszabályai; kártalanítás, utaló magatartás, megtérítés.)

5.

A gazdasági társaságok vezetési rendszerének jogi szabályozása. Vezetői felelősség

6.

ZH

7.

Bankjog

8.

Fintech

9.

Versenyjog

10.

Szellemi alkotások joga

11.

Reklámjog – társadalmi felelősség

12.

Adójog

13.

Polgári eljárásjog

14

ZH

4.2

További oktatók

Oktató:
Dr. Glatz Ferenc Henrik
Dr. Grad-Gyenge Anikó
Dr. Lehóczki Zsófia
Dr. Ocskó Eszter
Dr. Szekeres Diána
Dr. Vértesy László
A részletes tantárgytematika érvényessége
A Tantárgyi adatlap I. és II. részén túli III. részét az érintett szak(ok) szakfelelőse(i)vel való egyeztetés alapján az 1.8.
pontban megjelölt Üzleti Jog Tanszék vezetője hagyja jóvá.

