GAZDASÁGI JOG I.
A tantárgy kódja: 5MJ06NKO01M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági jog I.
A tantárgy neve (angolul): Business Law I.
A tanóra száma (elmélet+gyakorlat / levelező tagozatos óraszám): 2 + 0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága / a tantervben történő félévi
elhelyezkedése: 1. félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs, illetve polgári jogi ismeretek az
alapképzésben
A tantárgy típusa: szakmai törzsanyag / kötelező
A tantárgyfelelős tanszék/intézet neve: Civilisztikai és Nemzetgazdasági Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Török Gábor
A tantárgy szakmai tartalma: Az I. félévben a hallgatók megismerkednek a
kereskedelmi jog kialakulásával, ezen belül a társasági jog fejlődésével és a magyar
társasági jog történetével. A hatályos jogunkat megelőző két társasági törvény
súlyozott bemutatásra kerül, kimutatva ennek a gazdaságra gyakorolható hatását.
A tantárgy tananyaga:
– Magánjog, kereskedelmi jog
– A kereskedelmi jog története; ókori és középkori gyökerek
– A klasszikus kereskedelmi jogi kódexek (francia, német, angol) megoldásai és a
gazdaságban játszott szerepük
– A XX. század szemléletváltása a kereskedelmi jogban, a nagy szervezet
kialakulása, belső dinamikája
– Magyar fejlődés a szocializmusban - a kereskedelmi jog hiánya
– Az indirekt gazdaságirányítási rendszer hatása; a kereskedelmi jog újraéledése
– A kisvállalkozások kialakulása, tételes jogi megjelenése
– Az önkormányzó állami vállalatok megjelenése
– Az 1988. évi VI. törvény - első társasági törvény általános jellemzői
– Az első Gt. tételes jogi normáinak összefoglalása
– Átalakulási törvény hatása és hatályon kívül helyezésének indokai a
rendszerváltást követően
– A csődtörvény
– 1992–93. évi átalakulási szabályok törvényi szintű megjelenése
– 1997. évi II. Gt. változtatásai
– Összefoglalás, leszűrhető tapasztalatok a jelenkorra nézve
Kompetenciák: Ezen ismeretek birtokában a hallgató képessé válik az egyes
társasági jogi megoldások mind elméleti, mind pedig gyakorlati szintű hatásának
értékelésére és az életben komplexen felmerülő problémák megoldásához
szükséges normaanyag kiválasztására.
Vizsgakövetelmény: vizsga
Irodalomjegyzék:
– Török Gábor: A magyar társasági jog alapjai HVG ORAC 2010.
– Társasági törvény kommentár, Szerkesztette: Sárközy Tamás HVG ORAC 2006.
– Sándor István: A társasági jog kialakulása Nyugat-Európában KJK KerSzöv
2005.
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