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Laborgyakorlat: 
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Számonkérés módja (s,v,f):

A tananyag
Oktatási cél: 
Tematika: 
Témakör
Előadások: 
1. Állam és felépítése – jogalkotás, jogalkalmazás
2. Jogalanyok: az ember mint jogalany. A jogképesség. A cselekvőképesség. A jogi személyek.
3. A jogi személyek egyes fajtáira vonatkozó külön rendelkezések:
1. Az állami vállalat. 2. A tröszt. 3. Egyéb állami gazdálkodó szerv. 4. Költségvetési szerv. 5. A szövetkezet. 6. A jogi személyiségű gazdasági társaság. 
7. Közhasznú társaság. 8. Az egyesület és a köztestület. Az országos sportági szakszövetség. 9. Egyes jogi személyek vállalata. 10. A leányvállalat. 11. Az alapítvány. 12. Az egyesülés.
4. A személyek polgári jogi védelme
5-6. A tulajdonjog általános szabályai: A tulajdonjog tárgyai. A tulajdonjog tartalma és védelme. A tulajdonjog megszerzése. A közös tulajdon.
7-8-9. A kötelmi jog: 
Általános szabályok. A szerződés megkötése. A szerződési akarat és kifejezése. Az előszerződés. A szerződési feltételek tisztességtelensége. A tévedés, a megtévesztés, a fenyegetés. A szerződés létrejötte. A szerződés alakja. A képviselet. A meghatalmazás. A szerződés tartalma és tárgya. A semmisség és a megtámadhatóság. A szerződés módosítása. A tartozáselismerés.
10. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A foglaló. A kötbér. A jótállás. A bankgarancia. A jogvesztés kikötése. A zálogjog. Az óvadék. A kezesség.
11-12-13. A teljesítés és a beszámítás: 
A teljesítés helye. A teljesítés ideje. A teljesítés módja. A szerződésszegés. A kötelezett késedelme. A jogosult késedelme. A hibás teljesítés. A teljesítés lehetetlenné válása. A teljesítés megtagadása. A szerződésszegés közös szabályai. 
A szerződés megszűnésének egyes esetei. Az elévülés. A szerződés megszűnésének egyes esetei. Az elévülés. Az engedményezés és a tartozásátvállalás. Több jogosult vagy több kötelezett a szerződésben. Az értékpapír.
14. A kártérítés általános szabályai:
A veszélyes üzem működéséből eredő károk. Felelősség olyan személyek károkozásáért, akiknek belátási képessége hiányzik vagy korlátozott. Az alkalmazott, szövetkezeti tag, képviselő és megbízott károkozása. Az állattartók felelőssége. Az épületről lehulló tárgy által okozott kár. A nem vagyoni kár. A felelősség módja, a kártérítés mértéke. Jogalap nélküli gazdagodás.
Félévközi követelmények
AZ ELŐADÁSOK LÁTOGATÁSA KÖTELEZŐ!
13. hét

A pótlás módja:

Aláírás feltétele:

A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb): Írásbeli, 50 % az elégséges szint, szóbeli javítás minimum 35%-os írásbeli esetén lehetséges.


