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AGRÁRJOG 
Levelező tagozat 

 
2020/21. tavaszi szemeszter 

 
Oktató: Dr. Bak Klára PhD 

adjunktus, Agrárjogi tanszék 
          elérhetőség: bak.klara@ajk.elte.hu  

 
 

Előadás tematika 
 

Időpont Előadás témája Konzultáció 

2021. február 12. (péntek) Az agrárjog bemutatása, az 
agrárjog szabályozási 
területeiről. 

A mezőgazdasági 
földtulajdon és 
földhasználati jog 
megszerzésének szabályai I. 

 

2021. február 13. (szombat) A mezőgazdasági 
földtulajdon és 
földhasználati jog 
megszerzésének szabályai II. 

 

 

2021. február 26. (péntek) Különös termőföldek 
szabályozása, 
agrárhaszonvételi jogok és 
azok tárgya.  

Erdőjog, vadászati jog, 
halgazdálkodási jog 

online konzultáció Teams 
rendszeren keresztül: 9.00-
10.30 
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2021. február 27. (szombat) Agrár-környezetvédelem. 
Földvédelem, 
természetvédelem. 

 

2021. március 12. (péntek) Ingatlan-nyilvántartás, a 
földhasználati nyilvántartás 
és sajátos 
agrárnyilvántartások. 

online konzultáció 
lehetősége Teams 
rendszeren keresztül: 9.00-
10.30 

2021. március 13. (szombat) Agrárszerződések   

2021. március 26. (péntek)  Az Európai Unió Közös 
Agrárpolitikája 

 

 

 



 3 

Vizsga/jegymegajánlás 

 

A vizsga szóbeli, lebonyolítása a Teams rendszeren keresztül történik.  

 

Jegymegajánló zárthelyi dolgozat időpontja: 

2021. április 10.  9.00 Moodle rendszeren keresztül. A jegymegajánló zárthelyi dolgozat 
részleteiről a későbbiekben Neptun üzenetben értesítést kapnak.  

 

Vizsga/jegymegajánlás követelmények 

A kollokvium tananyagát a prezentációkban foglaltak és az irányadó jogszabályok képezik 
azzal, hogy a vonatkozó jogszabályoknak a prezentációkkal érintett részei szükségesek. 

Vonatkozó jogszabályok:  

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. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 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 
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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. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól (Csak a termőföld 

védelmével kapcsolatos szabályok)  
 

12. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről  
 

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

14. 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 
 

15. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:232.§, 6:233.§, 6:255.§, 6:349.§-
6:356.§ 

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

  és tevékenységei - III. cím, Mezőgazdaság és Halászat 
 

Budapest, 2021. 02. 09. 

 

                                                      Bak Klára 


