
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Állam- és Jogtudományi Kar 

Polgári Jog Tanszék 

1 

H-7622 Pécs • 48-as tér 1. Pf. 450. 

Tel.: +36(72) 501-642 • Fax: +36(72) 501-643 

Igazságügyi Ügyintéző Szak 

Záróvizsga tételek 

2012 

 

Polgári jog 

 

1. A polgári jog fogalma, a polgári jog elhatárolása más jogterületekről és a Ptk. 

rendszere 

2. A polgári jog alapelvei a joggal való visszaélés tilalma és a felróhatósághoz kötött 

felelősség alapelvének kivételével 

3. A joggal való visszaélés tilalma és a felróhatósághoz kötött felelősség alapelvei 

4. A polgári jogi jogviszony fogalma (alany, tárgy, tartalom) 

5. A jogi tények 

6. A jogképesség fogalma, és az ember jogképességének a szabályozása 

7. A cselekvőképesség fogalma, a korlátozott cselekvőképesség és cselekvőképtelenség 

szabályai 

8. A jogi személy fogalma, meghatározása 

9. Az alapítvány és az egyesület 

10. A gazdasági társaságok 

11. A dologi jog és a dolog fogalma, a dolgok osztályozása, a dologi jogi jogviszony 

12. A tulajdon jogviszony tartalma, a részjogosítványok, a tulajdonjog védelmének 

eszközrendszere 

13. A tulajdonjog megszerzése, a szerzésmódok rendszere (eredeti és származékos 

szerzésmódok) 

14. A birtok fogalma, a birtokvédelem eszközrendszere 

15. A korlátolt dologi jogok: a haszonélvezet, a használati jog és a telki szolgalom 

16. Öröklési jogi alapfogalmak (öröklés, örökös, hagyaték, hagyomány, meghagyás) 

17. Az öröklési képesség, kiesés az öröklésből, érdemtelenség és lemondás 

18. A törvényes öröklés általános rendje, az ági öröklés 

19. A végrendelet (a végrendelet fajai, a végrendelkezési képesség, a végrendelet 

érvénytelensége, hatálytalansága) 

20. A kötelem fogalma és forrásai, a szerződés fogalma, a szerződési szabadság elve, a 

szerződés megkötésének szabályai 

21. Nem létező, hatálytalan, érvénytelen szerződés; az államilag nem érvényesíthető 

követelések 

22. Az általános szerződési feltételek szabályozása 



PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Állam- és Jogtudományi Kar 

Polgári Jog Tanszék 

2 

H-7622 Pécs • 48-as tér 1. Pf. 450. 

Tel.: +36(72) 501-642 • Fax: +36(72) 501-643 

23. Semmisségre vezető okok és a megtámadhatósági okok, az érvénytelenség 

jogkövetkezményei 

24. A szerződés módosítása és a szerződés megszűnése a jogosult érdekeinek kielégítése 

nélkül 

25. A szerződésszegés fogalma és fajtái, objektív és szubjektív alapú szerződésszegés, a 

szerződésszegés jogkövetkezményei 

26. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek rendszere 

27. A polgári jogi felelősség rendszere 

28. A polgári jogi felelősség feltételei és a bizonyítási teher a vétkességen alapuló 

felelősség esetében 

29. A veszélyes üzemi felelősség, és a Ptk-ban szabályozott egyéb speciális kárfelelősségi 

alakzatok 

30. A kártérítés módja és mértéke, a kár elemei 

31. Az adásvételi szerződés és más tulajdonátruházásra irányuló szerződések 

32. Más részére történő tevékenységkifejtésre irányuló szerződések: különös tekintettel a 

megbízásra és a vállalkozásra 

33. A tartási és az életjáradéki szerződés, az ingyenes jogügyletek 

 


