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I. Előadás tematika 

 
Prezentáció összeállítója: Dr. Papik Orsolya tanársegéd 

 

Időpont Előadást pótló prezentáció 

témája 

Konzultáció módja/ideje 

október 31.  Az agrárjog bemutatása, az 

agrárüzem és dologi 

alkotóelemei. A 

mezőgazdasági földtulajdon 

és földhasználati jog 

megszerzésének szabályai I. 

chat elérhetőséggel 9-10:30 

között 

november 13 A mezőgazdasági 

földtulajdon és 

földhasználati jog 

megszerzésének szabályai II. 

Hatalmassági jogok, 

engedélyezési rendszer, 

szankciórendszer. 

chat elérhetőséggel 9-10:30 

között 

november 14. Agrár környezetvédelem. 

Földvédelem és 

természetvédelem. 

személyes konzultáció 

lehetősége 8:30-10 között, 

regisztráció alapján 

november 27. Az erdő, erdőrészlet, 

erdőgazdálkodói jog. 

Agrárhaszonvételi jogok és 

azok tárgya, vadászati jog és 

halgazdálkodási jog. 

chat elérhetőséggel 9-10:30 

között 



november 28. Az ingatlan-nyilvántartás chat elérhetőséggel 9-10:30 

között 

december 11. A földhasználati 

nyilvántartás és sajátos 

agrárnyilvántartások, 

továbbá a leggyakoribb 

agrárszerződések. 

chat elérhetőséggel 9-10:30 

között 

december 12.  Az Európai Unió Közös 

Agrárpolitikája 

személyes konzultáció 

lehetősége 8:30-10 között, 

regisztráció alapján 

 

A jelenléti konzultációk adott tanteremben lesznek megtartva. Minthogy a járványügyi 

szabályokra tekintettel egyazon tanteremben egyidejűleg legfeljebb 50 fő tartózkodhat, a 

jelenlét előzetes online regisztrációhoz kötött, amely a Moodle felületen lehetséges.  

A távolléti oktatás a Moodle felületen keresztül történik. 

Az online konzultációk valós idejű, de utólag visszakereshető írásbeli dialógus (chat) 

formájában realizálódnak. 

 

II. Vizsga módja/jegymegajánlás 

 

A vizsga feleletválasztós írásbeli vizsga, amelynek lebonyolítása a Moodle rendszeren 

keresztül történik. Utóvizsgát legkorábban a sikertelen vizsga napját követő 3. napon lehet 

tenni. Utóvizsga-napokon első vizsgát tenni nem lehet. 

 

Jegymegajánló zárthelyi dolgozatok időpontjai: 

1. november 27. 11:00 

2. december 12. 11:00 

Az 1. zárthelyi dolgozat anyagát az első három előadást pótló prezentációval érintett anyagrész 

képezi majd, míg a 2. zárthelyi dolgozat anyagát a november 27. napjai, november 28. napjai 

prezentációkkal érintett anyagrészek.  

A zárthelyi dolgozatok feleletválasztós írásbeli tesztek, amelynek lebonyolítása a Moodle 

rendszeren történik majd. A két zárthelyi dolgozat eredményének számtani átlaga képezi majd 

a jegymegajánlás alapját.  



A megajánlott jegyet legkésőbb a vizsgaidőszak első hetének utolsó napján (vasárnap) 18:00 

óráig a Tanszék bejegyzi a Neptun rendszerbe. A hallgató legkésőbb a vizsgaidőszak második 

hetének végéig jelölheti be a megajánlott vizsgajegy elfogadását, vagy elutasítását. Megajánlott 

jegy elfogadása csak akkor lehetséges, ha nincs érvényes vizsgajelentkezés. 

A határidőig el nem fogadott, megajánlott vizsgajegy elutasítottként kerül figyelembe vételre. 

A megajánlott jegy tanulmányi rendszerben való rögzítése után a hallgató addig nem 

jelentkezhet vizsgára, amíg azt el nem utasítja. A megajánlott jegy elfogadása esetén a 

vizsgajelentkezés tiltott marad a tárgyból, az elfogadott megajánlott jegy vizsgán nem javítható. 

Ha a hallgató a megajánlott jegy elfogadása előtt érvényes vizsgajegyet szerez, akkor a 

megajánlott vizsgajegy elutasítottként kerül figyelembe vételre. 

A megajánlott jegy beírásáról a hallgató Neptun üzenetben értesül. 

 

III. Vizsgakövetelmények 

 

A kollokvium tananyagát az előadók által összeállított prezentációk, valamint az alábbi 

jogszabályok képezik: 

A megjelölt jogszabályoknak a vizsga témakörökkel érintett részei szükségesek! 

 

1. 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról. 

 

2. 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 

CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról. 

a) 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld 

tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány 

biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól. (prezentáción érintett 

mélységben) 

b) 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog 

gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi 

úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról. prezentáción érintett 

mélységben) 

c) 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes 

szabályairól. (prezentáción érintett mélységben) 

 

3. 2010. évi LXXXVII. törvény a Nemzeti Földalapról  

 

4. Ptk. Ötödik Könyv. Negyedik rész. Az ingatlan-nyilvántartás 

 

5. 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról;  



 

6. 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. 

törvény végrehajtásáról 

 

7. 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról. 

 

8. 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól. 

 

9. 2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről 

 

10. 1996. évi XLVIII. törvény a közraktározásról  

 

11. Ptk.232-233. §, 255. §  

 

12. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről  

 

13. 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről és az erdő védelméről. 

 

14. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól (Csak a termőföld 

védelmével kapcsolatos szabályok)  

 

15. 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről  

 

16. 16. Európai Unió működéséről szóló szerződés, Harmadik rész - Az Unió belső politikái 

  és tevékenységei - III. cím, Mezőgazdaság és Halászat 

 


