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A/1. A polgári jog általános alapelvei. A dologi jog, a kötelmi jog és a társasági jog speciális elvei 

A/2. A polgári jogi jogviszony fogalma, elemei, szerkezete. A jogi tények rendszere 

A/3. A polgári jogi jogalanyiság. A jogi személyekre vonatkozó általános szabályok 

A/4. Az ember jogképessége. A cselekvőképesség és a vétőképesség 

A/5. A személyiségi jogok. A személyiségvédelem polgári jogi eszközei 

A/6. A szabadalmazható találmány. A szabadalmi oltalom. A szabadalmi jogviszony tartalma, korlátai 

A/7. A használati minta, a védjegy és a formatervezési minta szabályozása 

A/8. A házasság, a házasság érvénytelensége és megszűnése. Házassági vagyonjog 

A/9. Családi jogállás (származás-megállapítás). Törvényen alapuló tartás 

A/10. Szülői felügyelet. Gyámság és örökbefogadás 

A/11. A Tulajdonszerzési módok. Az ingatlan-nyilvántartás főbb szabályai 

A/12. A tulajdonjogviszony tartalma. A tulajdonjog védelme. A birtok és a birtokvédelem 

A/13. Közös tulajdon és a társasháztulajdon 

A/14. Haszonélvezeti jog, használati jog, özvegyi jog 

A/15. A törvényes öröklés rendje, szabályai. Az ági öröklés 

A/16. A végintézkedések. A végrendelet érvénytelenségének és hatálytalanságának szabályai 

A/17. A kötelesrész (jogi jellege, alapja, speciális szabályok) 

A/18. Az öröklési, a tartási- és az életjáradéki szerződés 

A/19. Kiesési okok. A hagyatéki tartozások, felelősség a hagyatéki tartozásokért 

A/20. A jogalap nélküli gazdagodás, a jogalap nélküli birtoklás, a megbízás nélküli ügyvitel szabályai 

A/21. Határidők a polgári jogban. Az elévülés, az elbirtoklás és a beszámítás 

A/22. Szerződéskötés harmadik személy útján. A képviselet fajtái, szabályai 

A/23. A szerződés létszakai, létrejöttének és teljesítésének szabályai. Az előszerződés, keretszerződés 

A/24. Az elállás és felmondás szabályai és érvényesülése vállalkozási és bérleti szerződésben 

A/25. A szerződés érvénytelensége (semmisség és megtámadhatóság) 

A/26. A szerződési biztosítékok rendszere. Foglaló, kötbér, jogvesztés kikötése 



 

B/1. A pénzszolgáltatás. A kamat hatályos szabályozása 

B/2. A szerződés módosítása. A bírói és a jogszabály által történő módosítás szabályai. Egyezség 

B/3. A szerződésszegés általános szabályai 

B/4. A késedelem szabályai, speciális jogkövetkezményei a vállalkozási és a fuvarozási szerződésben 

B/5. A hibás teljesítés jogkövetkezményei. A kellékszavatosság, a jótállás és a termékszavatosság 

B/6. A polgári jogi felelősség általános alakzata és a veszélyes üzemi felelősség összevetése 

B/7. A polgári jogi felelősség speciális alakzata 

B/8. A kár fogalma, elemei. A kártérítés módja és mértéke. A kártalanítás 

B/9. Az adásvételi szerződés. Speciális adásvételi módozatok. Az ajándékozás 

B/10. A vállalkozási szerződés: Általános szabályok, tervezési és kivitelezési szerződés 

B/11. A fuvarozási szerződés jellemzői, felelősségi rendszere 

B/12. A megbízási szerződés. A bizomány és szállítmányozás. A bizalmi vagyonkezelés 

B/13. Bérlet és lakásbérlet. Haszonkölcsön 

B/14. A haszonbérlet, a pénzügyi lízing és a koncesszió egybevetése 

B/15. A letéti szerződés általános szabályai, a szállodai letéti szerződés 

B/16. A biztosítási szerződések általános szabályai (alanyok, létrehozatal, kockázatviselés, felek jogállása, 

díjfizetés) 

B/17. A kárbiztosítási és összegbiztosítási szerződések jellemzői 

B/18. Bankhitel- és bankkölcsön szerződések. Fizetési számla- és folyószámla szerződés 

B/19. Az értékpapírjog általános elvei, szabályai. Az értékpapírok osztályozása. A váltó 

B/20. A kötvény, kincstárjegy, csekk és a részvény alapvető jellemzői 

B/21. A gazdasági társaságok alapítása és megszűnése. A végelszámolás 

B/22. A gazdasági társaságok szervezeti felépítése (legfőbb szerv, vtv, fb, állandó könyvvizsgáló) 

B/23. A korlátolt felelősségű társaság 

B/24. A részvénytársaság 

B/25. A közkereseti társaság és a betéti társaság. A non-profit gazdasági társaság 

B/26. Csőd- és felszámolási eljárás 


