
 

TANTÁRGY LEÍRÁS 
 

A tantárgy megnevezése: Jogi ismeretek I. 

Tantervi kód:  PMKMENE016-EA-00 

Óraszám/hét (előadás/gyakorlat/labor):  2*45 perc 

Félévzárási követelmény:  Zárthelyi dolgozat 

Kredit:  2 

Javasolt szemeszter:  - 

Tanszék megnevezése: Mérnöki és Smart Technológiák Intézet/ Mérnöki 

Ismeretek Tanszék 

  

Képzési terület: Nappali, Levelező képzés 

Célja: A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a magyar jogrendszer alapjaival, a főbb jogágak 

alapvető szabályozási kereteivel. Az alapismeretek elsajátítása lehetővé teszi a hallgatóknak az eligazodást 

a mindennapi élet legalapvetőbb jogi intézményeinek körében. 

Rövid tantárgyprogram: Bevezetés a jog világába. Alapvető jogok rendszere. Az Európai Unió. Személyek 

joga: Az Ember, mint jogalany/Természetes személy, jogképesség, cselekvőképesség. A jogi személy. 

Egyéni vállalkozó, egyéni cég működése. A dologi jog szabályai. A tulajdonjog szabályai. A 

szerződésekre vonatkozó szabályok. Felelősség a szerződésen kívül okozott kárért. A szerzői jog 

szabályai. A munkajog szabályai. A közigazgatási hatósági eljárás szabályai. Az építésügy jogi 

szabályozása. 

A tantárggyal kapcsolatos követelmények és egyéb adatok 

Tantárgyfelelős / Előadó(k) / 

Gyakorlatvezető(k): 

Dr. Pintér Szilvia kamarai jogtanácsos 

E-mail elérhetőség: pinter.szilvia@pte.hu 

Nyelv: Magyar 

Aláírás megszerzés feltétele 

(évközi követelmények): 

Az előadásokon való, a kreditrendszerű TVSZ előírása szerinti 

részvétel.  Az ellenőrzés katalógussal történik! 

Jegyszerzés feltétele: Zárthelyi dolgozat eredményes megírása a 

megadott időpontban 

Számonkérés módja: Zárthelyi dolgozat  

Oktatási segédeszközök, 

jegyzetek: 

Dr. Pintér Szilvia: Bevezetés a jogi ismeretekbe (Oktatási segédlet) 

2018., továbbá az előadásanyag (Az oktatási segédlet megtalálható: 

NEPTUN rendszerben) 

A tantárgy felvételének módja: NEPTUN-on keresztüli tárgyfelvétel és egyéni órarend kialakítás 

 

 Fogadóóra: minden héten, kedden: 9:00-10:00-ig a Szántó Kovács János u. 1/b. épületben 

elektronikus úton történő előzetes egyeztetés alapján 
 

       Részletes tantárgyprogram: 

Hét Ea/Gyak./Lab. Témakör 

 1. 2*45perc 

előadás 

A hallgatók tájékoztatása a tantárggyal kapcsolatos tudnivalókról, 

követelményekről  

 2. 2*45perc 

előadás 

Bevezetés a jog világába 

Alapvető jogok rendszere 

 3. 2*45perc 

előadás 

Az Európai Unió 

Személyek joga: Az Ember, mint jogalany/Természetes személy, jogképesség, 

cselekvőképesség 

 4. 2*45perc 

előadás 

A jogi személy  

Egyéni vállalkozó, egyéni cég működése 

 5. 2*45perc 

előadás 

A dologi jog szabályai 

A tulajdonjog szabályai 

 6. 2*45perc 

előadás 

A szerződésekre vonatkozó szabályok 

Felelősség a szerződésen kívül okozott kárért 

 7. 2*45perc A szerzői jog szabályai 



előadás 

  8. 2*45perc 

előadás 

A munkajog szabályai 

  9. - ŐSZI SZÜNET 

 10. 2*45perc 

előadás 

A közigazgatási hatósági eljárás szabályai  

 11. 2*45perc 

előadás 

Az építésügy jogi szabályozása 

 12. 2*45perc 

előadás 

Konzultáció a félév során elhangzottakból 

 13. - ZÁRTHELYI DOLGOZAT 

 14. - ZÁRTHELYI DOLGOZAT 

 15. - ZÁRTHELYI DOLGOZAT 

 

 

 

Pécs, 2018. szeptember 1. 

  

 

      Dr. Pintér Szilvia 

                        kamarai jogtanácsos 


