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A kurzus célja,
hogy a hallgatók megismerkedjenek a mindennapok jogát jelentő polgári jogi anyagrész alapvető szabályaival,
elsajátítsák a polgári anyagi jog legfontosabb alapintézményeit, és tanulmányaik befejezése után munkájuk során a
polgári jogi ismereteket megfelelő szinten alkalmazni tudják.
Tanulás eredmények, kompetenciák: a hallgató
Tudás:
ismeri a szakterülethez szervesen kapcsolódó jogi szakterületek alapjait, azok határait és követelményeit;
ismeri a villamos szakterülethez szervesen kapcsolódó jogi szakterületek alapjait, azok határait és követelményeit;
ismeri a vegyiparhoz, illetve a kémiai technológiákhoz szervesen kapcsolódó jogi szabályok és eljárások alapjait.
Képesség:
képes együttműködni és megfelelően kommunikálni más szakterület szakembereivel (jogász);
képes arra, hogy szakterületének megfelelően, szakmailag adekvát módon, szóban és írásban kommunikáljon
anyanyelvén;
gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással rendelkezik;
képes a korábban nem ismert új folyamatok, termékek, rendszerek megismerésére, új módszerek elsajátítására.
Attitűd:
törekszik arra, hogy önképzése és továbbképzése a biomérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival
megegyező legyen;
betartja a munkavégzés és munkavállalás jogi szabályrendszerét;
törekszik a jogkövető magatartásra és az etikai szabályok figyelembevételére;
törekszik arra, hogy önképzése a vegyészmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.
Autonómia és felelősség:
törekszik a jogkövető magatartásra és az etikai szabályok betartására;
felelősséget vállal szakmai döntéseiért, az általa, valamint irányítása alatt végzett munkafolyamatokért;
megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket.
A kurzus tartalma, témakörei
Polgári jogi ismeretek 1. tárgy körében a hallgatók az alábbi témakörökkel ismerkedhetnek meg: általános tanok,
személyek joga, dologi jog.
Tervezett tanulási tevékenységek, tanítási módszerek
Aktív részvétel és figyelem az előadásokon, válaszok az előadáson feltett kérdésekre. Előadások modern
infokommunikációs eszközök felhasználásával. Elektronikus tananyag a moodle rendszerben. Lehetőség
konzultációra.
Értékelés
 A vizsgára bocsátás előfeltétele az aláírás megszerzése.
 A vizsga írásbeli, értékelése ötfokozatú.

Kötelező olvasmány:
1. A tanórákon elhangzott tananyag.
2. A 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései.
3. A DE ÁJK Polgári Jogi Tanszéke által kiadott jegyzetek és oktatási tansegédletek (elérhetők a moodle
rendszerben).

Ajánlott szakirodalom:
1. Vékás Lajos (szerk.): A Polgári törvénykönyv magyarázatokkal (Budapest, Complex, 2013)
2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja, Budapest,
Opten Kft., 2014, (főszerkesztő: Osztovits András)
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Heti bontott tematika
1. hét

Jogrendszer fogalma, közjog – magánjog elhatárolása. A polgári jog tárgyköre, rendszere. Az
új Ptk. keletkezési körülményei. A polgári jog forrásai: jogforrási hierarchia, kvázi jogforrások.

2. hét

TE: A polgári jog tárgyköre, rendszere. A polgári jog forrásai.
Alapelvek fogalma, funkciói, csoportosítása. A magyar polgári jog alapelvei: értelmezési
alapelv, jóhiszeműség és tisztesség elve, elvárhatóság, joggal való visszaélés tilalma.

3. hét

TE: A magyar polgári jog alapelvei.
A polgári jogszabály szerkezete: tényállás, rendelkezés, jogkövetkezmény. A polgári jogi
jogviszony fogalma, jellemzői, elemei: alanya, tárgya, tartalma.

4. hét

TE: A polgári jogszabály szerkezete. A polgári jogi jogviszony jellemzői.
A jogértelmezés fajai (jogalkotói, jogalkalmazói, tudományos) és módszerei (nyelvtani, logikai,
rendszertani, történeti). A polgári jogi tények fogalma, rendszere: emberi magatartások, emberi
és társadalmi körülmények, közhatalmi aktusok, külső körülmények.

5. hét

TE: A jogértelmezés fajai és módszerei. A polgári jogi tények.
A jogképesség fogalma, jellemzői. Az ember jogképességének kezdete és vége. Holtnak
nyilvánítás, halál tényének bírói megállapítása.

6. hét

TE: A jogképesség fogalma, az ember jogképességének kezdete és vége.
A cselekvőképesség fogalma, fokozatai és okai. A jognyilatkozatok és azok érvényessége.
támogatott döntéshozatal.

7. hét

TE: A cselekvőképesség és fokozatai. A jognyilatkozatok és azok érvényessége.
A jogi személyiség kritériumai. A jogi személyek fajai, keletkezése, szervezete, képviselete,
megszűnése.

8. hét

TE: A jogi személyiség kritériumai. A jogi személyek fajai, keletkezése, megszűnése.
Személyiségvédelem a polgári jogban. A szabályozás felépítése. Egyes személyiségi jogok.
Polgári jogi védelmi eszközök.

9. hét

TE: Személyiségvédelem a polgári jogban.
A dologi jog szerkezete, sajátosságai. A tulajdonjogi jogviszony jellemzői: alanya, tárgya,
tartalma. A tulajdonos jogai és kötelezettségei.

10. hét

TE: A dologi jog szerkezete, sajátosságai. A tulajdonjogi jogviszony jellemzői.
A tulajdonjog korlátai: magánjogi (szomszédjogok, túlépítés) és közjogi korlátok. A
tulajdonjog védelme.

11. hét

TE: A tulajdonjog korlátai. A tulajdonjog védelme.
A tulajdonjog megszerzése: átruházás, elbirtoklás, kisajátítás, találás, ráépítés. Az ingatlannyilvántartás.

12. hét

TE: A tulajdonjog megszerzése. Az ingatlan-nyilvántartás.
Korlátolt
dologi
jogok
(haszonélvezeti
zálogjog).

13. hét

TE: Korlátolt dologi jogok (haszonélvezeti jog, telki szolgalom, zálogjog).
A tulajdonközösség (a tulajdonostársak belső és külső viszonyai, a tulajdonközösség bíróság
általi megszüntetése) és a társasház-tulajdon.

14. hét

jog,

telki

szolgalom,

TE: A tulajdonközösség és a társasház-tulajdon.
Birtok és birtokvédelem (önhatalom, közigazgatási és bírói úton történő birtokvédelem).
TE: Birtok és birtokvédelem.
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