POLGÁRI JOGI ÉS RÓMAI JOGI TANSZÉK

POLGÁRI JOG ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR
2020-2021. I. (ŐSZI) FÉLÉV
„A” TÉTELEK

1. A polgári jog fogalma, tárgya, helye és összefüggései a jogrendszerben.
2. A magánjog története Nyugat-Európában és Magyarországon (kitekintéssel az új Ptk. születésére).
3. A polgári jog forrásai, a Ptk. felépítése, rendszere, a polgári jogi jogszabály.
4. A polgári jogi jogszabály szerkezete, elemei. A polgári jogszabály értelmezése és alkalmazása.
5. A polgári jogi jogviszony. A jogi tények és fajtáik.
6. A polgári jog alapelvei és a Ptk. bevezető rendelkezései.
7. A jogképesség fogalma, kezdete és vége.
8. A cselekvőképesség fogalma, cselekvőképességi fokozatok általában, cselekvőképességet nem érintő
támogatott döntéshozatal, rendelkezés a cselekvőképesség jövőbeli korlátozásáról.
9. Kiskorúság miatti korlátozott cselekvőképesség és cselekvőképtelenség, jognyilatkozatok.
10. A nagykorú cselekvőképességének korlátozása, jognyilatkozatok.
11. Gondnokság alá helyezés.
12. A jogi személy fogalma, fajtái, létesítése. A jogi személyre vonatkozó elméletek.
13. A jogi személy szervezete, képviselete, törvényes működése, átalakulása, megszűnése.
14. Az alapítvány.
15. Az egyesület és a köztestület.
16. A gazdasági társaságok létrejötte, szervezete, átalakulása, nyilvántartása.
17. A gazdasági társaságok működésének törvényességét biztosító jogintézmények. Kisebbségvédelem a
társasági jogban.
18. A korlátolt felelősségű társaság.
19. A részvénytársaság. A részvények fogalma, előállítása, fajtái.
20. A közkereseti társaság és a betéti társaság.
21. Gazdasági társaság megszűnése és megszüntetése. A végelszámolás
22. A felszámolás.
23. Csődeljárás.
Budapest, 2020.

Oldal 1 / 6

POLGÁRI JOGI ÉS RÓMAI JOGI TANSZÉK

24. A személyiségi jogok. E jogok védelmének polgári jogi eszközei.
25. A szerzői jog és iparjogvédelem a Ptk-ban, A szerzői jogi és iparjogvédelmi oltalmi formák,
valamint a know-how jellemzése általában.
26. A találmányok szabadalmi oltalma és a védjegyoltalom fő jellemzői.
27. A szerzői jogi védelem.
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POLGÁRI JOG ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR
2020-2021. I. (ŐSZI) FÉLÉV
„B” TÉTELEK

1. A dologi jog fogalma és rendszere. A dologi jog alapelvei.
2. A dolog fogalma, a dolgok osztályozása.
3. A tulajdonjogviszony. A tulajdonjog fogalma, tárgya, tartalma, korlátai és védelme.
4. A kizárólagos állami tulajdon
5. A tulajdonjog megszerzésének eredeti szerzésmódjai.
6. A tulajdonjog megszerzésének származékos szerzésmódjai.
7. Az ingatlan-nyilvántartás.
8. A közös tulajdon és annak megszüntetése. Speciális közös tulajdoni alakzatok.
9. A korlátolt dologi jogok rendszere.
10. A zálogjog.
11. Használati jogok, szolgalmak.
12. A birtok és a birtokvédelem.
13. A tulajdon védelme.
14. A törvényes és a végintézkedésen alapuló öröklés kapcsolata. Kiesés az öröklésből.
15. A törvényes öröklés általános rendje.
16. Az osztályra bocsátás. Az ági öröklés.
17. A végintézkedés fajtái.
18. A végrendelet érvénytelensége és hatálytalansága.
19. A kötelesrész és annak kielégítése. A betudás.
20. Az örökség megszerzése, az örökös jogállása.
21. Lemondás az öröklésről és az örökség visszautasítása.
22. Hagyatéki tartozás és annak kielégítése.
23. Hasonlítsa össze az öröklési szerződést, a tartási szerződést és az életjáradéki szerződést!
24. A családi jog fogalma, részei, helye a polgári jogban. A rokonság fogalma.
25. A házasságkötés és joghatásai. A házastársak jogai és kötelességei.
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26. A házastársak személyi és vagyoni viszonyai, a házassági vagyonjogi szerződés. A közös vagyon
köre és terjedelme. A házastársi különvagyon. A házassági életközösség szerepe a magánjogban.
27. Az élettársi kapcsolat kötelmi jogi sajátosságai és családjogi hatásai.
28. Az apasági vélelmek. Az apaság vélelmének megtámadása, a megtámadásra jogosultak köre és a
határidő. Az anyaság bírósági megállapítása.
29. Gyámság.
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POLGÁRI JOG ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR
2020-2021. I. (ŐSZI) FÉLÉV
„C” TÉTELEK

1. A kötelem fogalma és a kötelmi jog rendszere. Kötelemfakasztó tényállások, a jognyilatkozat.
2. A kötelem alanyai, képviselet. Alanyváltozás a kötelemben. Többalanyú kötelmek.
3. Elévülés, tartozáselismerés, egyezség a kötelmekben.
4. A kötelem teljesítése.
5. A szerződés, a szerződési jog alapelvei.
6. A szerződés megkötése és értelmezése.
7. Érvénytelenség, hatálytalanság.
8. A szerződés tárgya: a szolgáltatás. A szolgáltatás fajai.
9. A szerződés teljesítése. A teljesítés különös esetei.
10. A szerződés teljesítésének biztosítékai: fizetőképességet és fizetési készséget erősítő eszközök a
polgári jogban.
11. A szerződésszegés és következményei.
12. Engedményezés, tartozásátvállalás, jogátruházás és szerződésátruházás.
13. A szerződés megszüntetése. Elállási és felmondási jog az egyes szerződéseknél.
14. A kártérítési felelősség általános szabályai. Kártérítés és kártalanítás.
15. A fokozott veszéllyel járó tevékenységért való felelősség.
16. Más személyért való deliktuális felelősség.
17. Termékfelelősség.
18. A kártérítés mértéke.
19. A tulajdon átruházására irányuló szerződések.
20. Hasonlítsa össze a vállalkozási és megbízási típusú szerződéseket. A vállalkozási szerződés és a
vállalkozási típusú szerződések főbb szabályai
21. A használati szerződések összehasonlítása és elhatárolása.
22. Bérlet, lakásbérlet létrejötte, tartalma, megszűnése.
23. Forgalmazási és jogbérleti szerződések.
24. Hitel- és számlaszerződések.
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25. Biztosítéki szerződések.
26. Biztosítási szerződések.
27. Az értékpapírjog általános szabályai, elvei. Az értékpapírok osztályozása. A váltó.
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