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Előfeltételek:  

Vizsgáztatási módszer: A tárgynak nincs vizsgája 

Gyakorlati jegy: A gyakorlati jegy megszerzése egy félévközi zárthelyi dolgozat 

megírásával szerezhető meg. Az elégséges szint eléréséhez a dolgozatnak meg kell 
haladnia az 50%-os szintet. A dolgozat javítására/pótlására van lehetőség a félév során. 

Kompetencia:  
a) tudása 
A hallgató olyan közgazdasági ismereteket sajátít el, amellyel az alapvető piaci folyamatokat és 

összefüggéseket azonosítani tudja, illetve olyan gazdasági jogi ismereteket sajátít el, amelyek 

révén képes eligazodni az üzletei élet tipikusan előforduló szerződései között.  A kurzus jogi 
előadásai három fő tématerület köré fókuszálnak: 1. a szerződéstan általános szabályai. 2. Az 

egyes kereskedelmi szerződések specifikumai. 3. Értékpapírjog általános szabályai, az egyes 

értétpapírok speciális jellemzői. 

b) képességei 
A hallgató a kurzus végén képes legyen azonosítani a piaci formákat, képes legyen a 

profitmaximalizálás menetét gyakorlatban alkalmazni. Legyen tisztában a szerződések alapvető 

jogi jellegével, tartalmi és alaki követelményeivel, a kereskedelmi szerződések főbb csoportjai 
közötti különbségekkel. Legyen képes felismerni az egyes értékpapírokat és különbséget tenni 

közöttük. 

c) attitűd 
A hallgató törekszik a folyamatos szakmai képzésre és általános önképzésre. A tantárgy elősegíti, 

hogy a hallgató megfelelő polgári jogi tudás birtokában értelmezni tudja a munkája során 

felmerülő szerződések tartalmát és rendelkezéseit. 

d) autonómia, felelősség 
A kurzus hozzásegíti a hallgatót ahhoz, hogy az üzleti élet szerződései körében felmerülő 

kérdésekben az általános információkhoz képest egy magasabb szakmai színvonalon járjon el, 

megalapozottan és felelősséggel formáljon véleményt egy szerződéskötési folyamatban. 

Tárgyleírás:  
1. konz A közgazdaságtan módszere, alapvető kérdései 

 A közgazdaságtan alapelvei 

 Piaci kereslet és kínálat, egyensúly a piacon, kormányzati beavatkozások 

 Társadalmi többletek, jóléti elemzés alapjai 

2. konz Termelői magatartás: profitmaximalizálás kompetitív piacon 

 Monopólium árazása 

 Oligopolmodellek 

 A szerződéstan alapelvei. A polgári jogi szerződés fogalma, alanyai, megkötése 

 Az érvénytelen szerződések. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek. 

3. konz A szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei  

 A tulajdonátruházó szerződések: adásvételi szerződés általános szabályai és 



különös nemei,altípusai 

 Atipikus fogyasztói szerződések 

 A gondossági  és eredménykötelmek főbb típusai 

t Értékpapírjog általános és különös szabályai 

 

 

Etikai elvárások:  

A hallgatókkal kapcsolatos etikai normákra A DEBRECENI EGYETEM ETIKAI 

KÓDEXE az irányadó lsd.: http://www.unideb.hu/portal/hu/node/47 :A Debreceni 

Egyetem Etikai Kódexe (Vizsgakódex). 

Az etikai normákat megsértők:   

a. Nem kaphatnak érdemjegyet/ automatikusan elégtelent kapnak a tárgyból/vizsgát 

csak szóban tehetnek, stb.  

b.  A hallgató neve az IK oktatói között nyilvánosságra kerül. 
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