Tematika
A tanszék neve: Polgári jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék
A tantárgy(elem) neve*: Polgári jogi és társasági jogi ismertek II.
Kódja:
8PTIE3L
A tantárgy előadója: Dr. Farkas Csaba
A tantárgy**:
kötelező kurzus
fakultatív kurzus: kötelező vagy ajánlott a modulban
Meghirdetve **:

MKTB-L/B/I. alapszak levelező tagozat
Általános jogász modul
Bűnügyi tudományok modul
Gazdasági jogi modul
Nemzetközi jogi/Idegen nyelv

Kreditpont*: 3
Óraszám (félévi)*: 10
Számonkérés*: SZ
Előtanulmányi vagy Társfeltételek: Polgári jogi és társasági jog ismeretek I.
Meghirdetés előadással (félév)**:
őszi
tavaszi
Oktatás formája**:
előadás
gyakorlat
szeminárium
fakultatív kurzus
Tematika:
– A társasági törvény helye, a társasági jogi jogviszony jellemzői
– Társasági jogi alapelvek
– A gazdasági társaságok általános fogalma és fogalmi ismérvei
– Az eredeti alapítás (alakszerűségi, tartalmi követelmények)
– A származtatott alapítás
– A gazdasági társaságok szervezete (a legfőbb szervre, az operatív szervre és
felügyelőbizottság, könyvvizsgáló)
– A tag kizárásának intézménye
– A gazdasági társaságok megszűnése (végelszámolási eljárás, felszámolási eljárás, jellemzői, az ismeretlen
székhelyű cég törlése)
– A kkt. és a bt. (fogalmi jellemzők; alapítás; e társaságok belső és külső jogviszonyai; a tagsági jogviszony
és e társaságok megszűnése)
– A korlátolt felelősségű társaság (fogalma, alapítása, a társaság és tagjai közötti jogviszony, szervezete),
– A részvénytársaság (általános szabályok, a részvény, alapítás, a részvényes jogai, és kötelezettségei,
szervezet, megszűnés, az egyszemélyes rt.).
– Az egyesülés, és közös vállalat (fogalma, helye a gazdasági életben)
– Egyéni vállalkozás, egyéni cég főbb ismérvei,
Európai Részvénytársaság jellemzői.
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom:
- Az előadásanyag
- Farkas Csaba: TÁRSASÁGI JOGI ALAPISMERETEK MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPSZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2010.
- 2006. évi IV. törvény – a gazdaságitársaságokról
- 2006. évi V. törvény – a cégnyilvánosságról a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
- 1988. évi XXIV. törvény. – a külföldiek magyarországi befektetéseiről
1991. évi XLIX. törvény – a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról

* A társfeltételként előírt gyakorlattal, szemináriummal együtt
** Aláhúzással jelölendő

