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vizsga
(s, v, f):
A tananyag
Oktatási cél:
A jogrendszer elemei, jogalkotás, jogalkalmazás. A vállalkozások szempontjából legfontosabb jogágak
területéről alapvető anyagi és eljárási szabályok elsajátítása. A jogi normák használatában való készség
fejlesztése. A vállalkozásokhoz kapcsolódó pénzügyi és adójogi ismeretek közvetítése.
Ütemezés:
Oktatási hét
Témakör
(konzultáció)
A jogszabályok fajtái, kapcsolatuk, jogalkotás, jogalkalmazás. Magánjog és közjog kapcsolata.
Jogszabályok szerkezete, értelmezése. Érvényesség, hatályosság.
1.
Az adók rendszere, egyes adónemek, adóhatóságok, adójogi szankciók.
Adó jogszabályok. Anyagi jog I. Szja. rendszere.
Adó jogszabályok. Anyagi jog II. Ált. forgalmi adó.
Adó jogszabályok. Anyagi jog II. Ált. forgalmi adó.
Adózás rendje.
2.
Gazdasági társaságok szabályozási rendszere.
Az egyes társasági formák sajátosságai.
3.
4.

A munkáltató jogai és kötelezettségei a Munka törvénykönyvében.
Szellemi alkotásokkal kapcsolatos alapvető szabályok. A szellemi tulajdonjog védelme.
Gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények.
Fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmények.
A személy és vagyonvédelmi tevékenység szabályozási rendszere.
Félévközi követelmények

Oktatási hét
Zárthelyik, feladatok
(konzultáció)
1.
A félévi házi feladat kiadása, megbeszélése.
2.
Félévközi rövid ellenőrző írása.
3-4.
Évzáró zárthelyi dolgozat írása. A félévi házi feladat beadása.
A pótlás módja: kötelező konzultáció és szóbeli beszámoló
Aláírás megadásának módja:
Az előadások látogatása kötelező. A hallgatóknak a félév során két zárthelyi dolgozatot kell írni (kb. a 78.héten, illetve az utolsó időszakban), továbbá egy házi dolgozatot kell készíteni. Az első zárthelyi dolgozat
témája a tananyag első fele (jogi alapfogalmak, polgári jog, büntető jog, stb.), a második dolgozaté az addig
leadott teljes anyag. Házi dolgozatként egy tanulmányt kell készíteni, amelyet az oktató által megjelölt témák
közül kell választani. A tanulmányhoz kapcsolódó felhasznált irodalmat is fel kell sorolni. A házi dolgozatot
legkésőbb az utolsó előtti foglalkozáson kell beadni. Elmaradt vagy elégtelen dolgozatot indokolt esetben az
előadóval megbeszélt időpontban lehet pótolni. . Aki a követelményeknek félév végéig (illetve az esetlegesen
kijelölt pótlási határidőre) nem tesz eleget, nem kap aláírást. Megfelelés esetén a megajánlott vizsgajegy a
három megszerzett osztályzat átlagaként adódik (súlyozott kerekítéssel). Az aláírást az előadóval megbeszélt
időpontban, szóbeli beszámolóval, illetve a hiányzó dolgozat beadásával lehet pótolni.

A személy és v
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A vizsga módja: írásbeli
Irodalom
Kötelező:
1. Pénzügyi jog egyetemi tankönyv
2. Polgári jog egyetemi tankönyv
Ajánlott:
3. Adózás rendjéről szóló törvény
4 Munka Törvénykönyve
5. Büntető Törvénykönyv
Egyéb segédletek:
A tanulási és oktatási stratégiák: (a tanulást segítő számítógépes programok, videók, CD-k, stb.)
CD Jogtár
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