
 

 
 

 

    BSP1213  Család és szociális jog 

 

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 

 

Féléves tematika 

 

1. A család fogalma és funkciói. A család a társadalomban, a történelemben (szociálpolitika, 

családpolitika, népességpolitika). Család a jogrendszerben  

2. A házasság alaki kellékei. A házasság érvénytelenségének fogalma, elhatárolása a nem 

létező házasságtól. . 

3. A házasság felbontása. A házastársak személyi viszonyai, jogai és kötelességei. A 

házastársak névviselési szabályai. A házastársak vagyoni viszonyai. A házastársi 

vagyonközösség fogalma, kezdete és megszűnése. 

4. A házastársak közös vagyona. A közös vagyonhoz tartozás vélelmei. A házastársak 

különvagyona, annak terhei és tartozásai. A vagyonközösséghez tartozó vagyontárgyak 

használata és kezelése, a költségek és kiadások viselése általában.  

5. A házastársi közös lakás fogalma, az azzal való rendelkezés korlátai.  A lakáshasználati 

szerződés. A gyermek önálló lakáshasználati joga. A lakáshasználat házastársak általi 

rendezése az életközösség megszűnése után. A közös jogcímen lakott lakás használatának 

bíróság általi rendezése az életközösség megszűnése után.  

6. A bejegyzett élettársi kapcsolat. A bejegyzett élettársak személyi és vagyoni jogai, 

kötelességei. Az élettársi jogviszony fogalma, az élettársak vagyoni viszonyai, az élettársak 

esetében érvényesülő törvényes vagyonjogi rendszer. Az élettársi jogviszony családjogi 

hatásai. Az élettársi tartás, az élettársak lakáshasználatának rendezése. 

7. A rokoni kapcsolat alapjai. Az apai jogállást keletkeztető tények. A házasságon alapuló 

apasági vélelem (a vélelem keletkezése, mögöttes apaság stb.). Az egységes apasági 

vélelmek, azok jellemzői, lényeges szabályai. A vélelmekkel összefüggő egyéb kérdések.  

8. Az apaság vélelmének megtámadása. A vélelem megtámadásának okai, kizártsága, a 

megtámadásra jogosultak, a megtámadási határidők. Névviselés és kapcsolattartás az 

apasági vélelem megdöntése után. Az apaság vélelmének megdöntése nemperes eljárásban. 

Az anyai jogállás (negatív megállapítási per, a perindítás személyessége, az anyasági per 

alperesei, az anyai jogállás változásának joghatása). 

9. Az örökbefogadás célja és feltételei az örökbefogadó és az örökbefogadott oldalán.  Az 

örökbefogadhatónak nyilvánítás. A nyílt és a titkos örökbefogadás elhatárolása. Az 

örökbefogadási utánkövetése, joghatásai. 

10. A szülői felügyelet általános szabályai: a szülői felügyeleti jogok és kötelezettségek. A 

szülői felügyelet gyakorlásának elvei. A gyermek vagyonának kezelése. A szülők 

felelőssége a vagyonkezelés során. A gyermek törvényes képviselete, a törvényes 

képviselet korlátai. A szülői felügyelet gyakorlása a szülők megállapodása alapján. A szülői 

felügyeleti jog gyakorlásának bírósági rendezése. A gyermek elhelyezése harmadik 

személynél. A gyermekétől különélő szülő jogai és kötelezettségei.  



11. A rokontartás elvi alapja, feltételei. Mostohagyermek, nevelt gyermek, mostohaszülő és 

nevelőszülő tartása. A tartási kötelezettség és a tartásra való jogosultság sorrendje. A tartás 

mértéke és módja, megváltoztatása. A tartásdíj meghatározása, a tartás időtartama. A tartási 

kötelezettség megszűnése és megszűntetése. A tartáshoz való jog megszűnése. A kiskorú és 

a nagykorú gyermek tartására vonatkozó különös rendelkezések.  

12. A gyámrendelés feltételei és a gyámság fajtái. A gyámság viselésének általános feltételei. 

Kizárás a gyámság viseléséből. A gyámság tartalma, a gyám jogai és kötelességei 

(elhatárolása a szülőt megillető szülői felügyeleti jog tartalmától). A gyám ellenőrzése, 

felelőssége. A gyámság, illetve a gyámi tisztség megszűnése. A gyámság tartalma, a gyám 

jogai és kötelességei (elhatárolása a szülőt megillető szülői felügyeleti jog tartalmától). A 

gyám ellenőrzése, felelőssége. A gyámság, illetve a gyámi tisztség megszűnése. 

13. A szociális jog, mint alapjog, helye a jogrendszerben, alapelvei 

14.  A magyar szociális igazgatás ellátó rendszere, alapfogalmai 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a 

részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

- vizsga típusa: kollokvium 

 

 

A kollokvium típusa: szóbeli vagy írásbeli vizsga, a hallgató választása szerint  

 

  

Dr. Nagy Andrea 

  



 

A Kultúra jogi szabályozás BAI0044 

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 
 

Féléves tematika: 

1. hét: a kultúra és a jog kapcsolata, stratégiák és tendenciák a kultúrában, 

2. hét: a művészetügy és a közművelődés jogi kérdései, 

3. hét: A műemlékvédelem kialakulása, Olaszország 

4. hét: A kulturális szabályozás kialakulása Franciaországban 

5. hét: A kulturális szabályozás Angliában és Németországban 

6. hét: A kulturális szabályozás története Magyarországon 

7. hét: a közgyűjtemény fogalma 

8. hét: az örökségvédelem jogi szabályozása, intézményrendszere 

9. hét: A régészeti feltárás menete 

10. hét: kulturális tevékenységek finanszírozása, valamint a kulturális tevékenységek és 

szervezetek közteherviselési szabályai, 

11. hét: a szerzői jog fogalma, tartalma 

12. hét A szerzői jogokhoz kapcsolódó jogok szabályozása, 

13. hét: sajtóigazgatás jogi szabályozása és a médiajog alapjai. 

14. hét: UNESCO kultúrával kapcsolatos egyezményeinek bemutatása 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a 

részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

- vizsga típusa: szóbeli, vagy írásbeli  

- vizsgára bocsátás feltétele: Egy max. 5 oldalas esettanulmány elkészítése, melyben egy 

magyarországi unesco védelem alatt álló épületet kell bemutatni.  

 

A kollokvium típusa: írásbeli és szóbeli vizsga anyagát a tematikában szereplő témakörök 

adják. 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

A hallgatónak a vizsga akkor sikeres, ha minimum a feltett kérdések 60 %-át teljesíteni tudja. 

 

 

 

 

 

  



 

Non profit jog BKS 1223 

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 
 

Féléves tematika: 

15. A jogi személy fogalma, jellemzői.  

16. Profit orientált és non profit társaságok jellemzői, elhatárolása.  

17. A gazdasági társaság fogalma, elhatárolási kérdések (egyéni vállalkozás, egyéni cég, 

gazdálkodó szervezet, stb.),  

18. A gazdasági társaság alapítása. Létesítő okirat formai, tartalmi kellékei.  

19. Apport szabályai. Törvényes működés biztosítékai. Ügyvezetés.  

20. Közkereseti társaság és betéti társaság, Kft.  

21. A részvénytársaság fogalma, a részvénytársaság alapítása. Részvényesi jogok, 

kötelezettségek. 

22. Szövetkezetek fogalma jellemzői, 

23. Non profit szabályozás általános elvei,  

24. Az alapítvány tartalmi jegyei, szervezete, megszűnése,  

25. Egyesület szervezete, működése,  

26. Civil törvény elvei, 

27. Összefoglalás, 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a 

részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

- vizsga típusa: szóbeli, vagy írásbeli  

 

A kollokvium típusa: írásbeli és szóbeli vizsga anyagát a tematikában szereplő témakörök 

adják. 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

A hallgatónak a vizsga akkor sikeres, ha minimum a feltett kérdések 60 %-át teljesíteni tudja. 

 

 

 

 

 

 

  



BSP 1213L Család és szociális jog  

   

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer  
  

Féléves tematika:  

1. konzultáció: A család fogalma és funkciói. A házasság alaki kellékei. A házasság 

érvénytelenségének fogalma, elhatárolása a nem létező házasságtól. A házasság felbontása. A 

házastársak személyi viszonyai, jogai és kötelességei. A házastársak névviselési szabályai. A 

házastársak vagyoni viszonyai. A házastársi vagyonközösség fogalma, kezdete és megszűnése. 

A házastársak közös vagyona. A közös vagyonhoz tartozás vélelmei. A házastársak 

különvagyona, annak terhei és tartozásai. A vagyonközösséghez tartozó vagyontárgyak 

használata és kezelése, a költségek és kiadások viselése általában. A bejegyzett élettársi 

kapcsolat. A bejegyzett élettársak személyi és vagyoni jogai, kötelességei. A rokoni kapcsolat 

alapjai. Az apai jogállást keletkeztető tények. A házasságon alapuló apasági vélelem (a vélelem 

keletkezése, mögöttes apaság stb.). Az egységes apasági vélelmek, azok jellemzői, lényeges 

szabályai. A vélelmekkel összefüggő egyéb kérdések.   

2. konzultáció : A gyámrendelés feltételei és a gyámság fajtái. A gyámság viselésének 

általános feltételei. Kizárás a gyámság viseléséből. A gyámság tartalma, a gyám jogai és 

kötelességei (elhatárolása a szülőt megillető szülői felügyeleti jog tartalmától). A gyám 

ellenőrzése, felelőssége. A gyámság, illetve a gyámi tisztség megszűnése. A gyámság tartalma, 

a gyám jogai és kötelességei (elhatárolása a szülőt megillető szülői felügyeleti jog tartalmától). 

A gyám ellenőrzése, felelőssége. A gyámság, illetve a gyámi tisztség megszűnése. A szociális 

jog, mint alapjog, helye a jogrendszerben, alapelvei A magyar szociális igazgatás ellátó 

rendszere, alapfogalmai  

  

A foglalkozásokon történő részvétel:  

• A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező.   

  

Félévi követelmény: gyakorlati jegy   

  

Az értékelés módja, ütemezése:  

• szóbeli     

  

A félévközi ellenőrzések követelményei:  

  

Az érdemjegy kialakításának módja:   

  

A meghirdetett időpontokban a hallgató választ, hogy írásban vagy szóban ad számot a 

tudásáról.   

 

  



 

Non profit jog BKS 1223L 

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 
 

Féléves tematika: 

28. alkalom: A jogi személy fogalma, jellemzői. Profit orientált és non profit társaságok 

jellemzői, elhatárolása. A gazdasági társaság fogalma, elhatárolási kérdések (egyéni 

vállalkozás, egyéni cég, gazdálkodó szervezet, stb.), A gazdasági társaság alapítása. 

Létesítő okirat formai, tartalmi kellékei. Apport szabályai. Törvényes működés 

biztosítékai. Ügyvezetés. Közkereseti társaság és betéti társaság, Kft. A 

részvénytársaság fogalma, a részvénytársaság alapítása. Részvényesi jogok, 

kötelezettségek. 

 

29. alkalom: Non profit szabályozás általános elvei, Az alapítvány tartalmi jegyei, 

szervezete, megszűnése, egyesület szervezete, működése, Civil törvény elvei, 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a 

részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

- vizsga típusa: szóbeli, vagy írásbeli  

 

A kollokvium típusa: írásbeli és szóbeli vizsga anyagát a tematikában szereplő témakörök 

adják. 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

A hallgatónak a vizsga akkor sikeres, ha minimum a feltett kérdések 60 %-át teljesíteni tudja. 

 

 

 

 

 

  



 

A Kultúra jogi szabályozás BAI0044L 

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 
 

Féléves tematika: 

30. alkalom: a kultúra és a jog kapcsolata, stratégiák és tendenciák a kultúrában, A 

műemlékvédelem kialakulása, Olaszország, Franciaországban, Angliában és 

Németországban, A kulturális szabályozás története Magyarországon 

 

31. alkalom: az örökségvédelem jogi szabályozása, intézményrendszere, A régészeti 

feltárás menete, műemlék fogalma. A szerzői jog fogalma, tartalma, A szerzői jogokhoz 

kapcsolódó jogok szabályozása, sajtóigazgatás jogi szabályozása és a médiajog alapjai. 

UNESCO kultúrával kapcsolatos egyezményeinek bemutatása 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a 

részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

- vizsga típusa: szóbeli, vagy írásbeli  

 

A kollokvium típusa: írásbeli és szóbeli vizsga anyagát a tematikában szereplő témakörök 

adják. 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

A hallgatónak a vizsga akkor sikeres, ha minimum a feltett kérdések 60 %-át teljesíteni tudja. 

 

 

 

 

 

 


