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PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
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POLGÁRI JOGBÓL
A 2018/2019. TANÉV II. FÉLÉVÉTŐL

I. Polgári jog általános rész és a személyek joga
1. A polgári jog fogalma. A polgári jog és más jogágak viszonya különös tekintettel a
közjog-magánjog viszony alakulása
2. A polgári jog alapelvei (a joggal való visszaélés tilalma és az elvárható magatartás
elvének kivételével)
3. A joggal való visszaélés tilalma; az elvárható magatartás elve
4. A polgári jogi jogszabály és alkalmazása
5. A polgári jogi jogviszony fogalma, fajai és elemei, a jogi tények
6. Az ember jogképessége
7. A cselekvőképesség
8. A személyiségi és a személyhez fűződő jogok és védelmük
9. Az állam polgári jogi jogalanyisága
10. A jogi személyekre vonatkozó általános szabályok; a jogi személy létesítése,
átalakulása, megszűnése, szervezete és képviselete
11. Az egyesület és az alapítvány
12. A gazdasági társaságok közös szabályai
13. A közkereseti és betéti társaság
14. A korlátolt felelősségű társaság
15. A részvénytársaság – európai részvénytársaság
16. A szövetkezet
17. Az európai magánjog egységesítése
18. Házastársi-, élettársi kapcsolat.
19. Házassági akadályok (érvénytelenség, létező-nemlétező házasság)
20. Házasság megszűnése, bontás.
21. Házassági vagyonjog.
22. Rokoni kapcsolat. Apai és anyai jogállás keletkezése és annak megdöntése.
23. A szülői felügyeleti jog rendezése, a gyermek elhelyezése és elhelyezésének
megváltoztatása.
24. Az örökbefogadás.
25. A gyermek és a továbbtanuló nagykorú gyermek tartása
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II. Kötelmi jog
1. A kötelem fogalma, a kötelmekre vonatkozó általános rendelkezések (a jognyilatkozat,
a képviselet, az elévülés, a tartozáselismerés és az egyezség)
2. A többalanyú kötelmek
3. A kötelem teljesítése
4. A szolgáltatás fogalma, fajai
5. A szerződés fogalma, kialakulásának és fejlődésének története, alapelvei, értelmezése
6. A szerződés létrejötte; a szerződéskötési kötelezettség
7. Az általános szerződési feltétel alkalmazásával és az elektronikus úton történő
szerződéskötés szabályai
8. Az érvénytelenség fogalma, fajai, az érvénytelenségi okok
9. Az érvénytelenség jogkövetkezményei
10. A szerződés hatálytalansága; bírósági eljárásban nem érvényesíthető követelések
11. A szerződés teljesítésének szabályai, a teljesítés jogkövetkezményei
12. A szerződésszegés fogalma, általános szabályai
13. A késedelem és a lehetetlenülés
14. A hibás teljesítés általános szabályai; a kellékszavatosság és a jogszavatosság
15. A termékszavatosság és a jótállás; kártérítés kellékhibás teljesítés esetén. A hibás
teljesítés különös szabályai
16. A szerződés megerősítése; foglaló, kötbér, jogvesztés kikötése
17. Alanyváltozás a szerződésben. A tartozáselvállalás és a teljesítésátvállalás.
18. A szerződés módosítása és megszűnése
19. Az adásvétel általános szabályai és a csere
20. Az adásvétel különös nemei, altípusai.
21. Az ajándékozási szerződés
22. A vállalkozási szerződés és altípusai
23. A fuvarozási szerződés
24. A megbízási szerződés és a bizományi szerződés
25. A közvetítői és a tartós közvetítői szerződés
26. A bizalmi vagyonkezelési szerződés
27. A bérleti szerződés általános szabályai. A lakásbérleti szerződés
28. A haszonbérleti és a haszonkölcsön-szerződés
29. A letéti szerződések
30. A hitelszerződés és a kölcsönszerződés
31. A biztosítéki szerződések; a kezességi és a garanciaszerződés
32. A biztosítási szerződés általános szabályai
33. A kárbiztosítási, a felelősségbiztosítási szerződés
34. Az összegbiztosítási szerződések és az egészségbiztosítási szerződés
35. A tartási, életjáradéki és az öröklési szerződés
36. A jogalap nélküli gazdagodás
37. Egyéb kötelemkeletkeztető tények
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38. A kártérítési jog rendszere; a kártérítési kötelezettség és felelősség összefüggése, a
kártérítési felelősség elvei. A kártalanítás
39. A szerződésszegési kártérítési felelősség I: A felelősség alóli kimentés feltételei
40. A szerződésszegési kártérítési felelősség II: Kártérítési felelősség ingyenes
szerződések esetén és a közreműködőért való felelősség. A vezető tisztségviselő jogi
személynek valamint harmadik személynek okozott károkért való felelőssége
41. A szerződésen kívüli kártérítési felelősség általános szabálya és közös szabályai (a
kártérítés módjára, esedékességére és a kárigény elévülésére vonatkozó szabályok
kivételével), a non cumul elve.
42. A károkozásért való felelősség korlátozása és kizárása, a felelősségáttörés és
felelősségátvitel
43. A kártérítés módja, esedékessége és a kárigény elévülése
44. Felelősség fokozott veszéllyel járó tevékenységért
45. Felelősség más személy által okozott kárért
46. Felelősség vétőképtelen személy és vétőképes kiskorú károkozásáért
47. Felelősség közhatalom gyakorlásával okozott kárért
48. A termékfelelősség
49. Felelősség az épületkárokért és az állatok károkozásáért

III.

Dologi jog, öröklési jog és szellemi alkotások jog

1. A birtok fogalma, megszerzése és elvesztése.
2. A birtokvédelem. A jogalap nélküli birtoklás
3. A tulajdonjog fogalma; a tulajdoni jogviszony
4. A tulajdonjog védelme
5. Ingatlanok tulajdonjogának eredeti szerzésmódjai
6. Ingók tulajdonának eredeti szerzésmódjai
7. Ingatlanok tulajdonjogának származékos szerzésmódjai
8. Ingók tulajdonának származékos szerzésmódjai
9. A közös tulajdon szabályai, a társasháztulajdon
10. A zálogjog fogalma. A zálogjog alapítása és létrejötte. A biztosított követelés. A
zálogjog tárgya
11. A zálogjog érvényesítése és megszűnése
12. A földhasználat, a haszonélvezet és a használat
13. A telki szolgalom és a közérdekű használat
14. Az ingatlan-nyilvántartás
15. Öröklési jogi alapfogalmak (öröklés, örökös, hagyaték, hagyomány, meghagyás)
16. Az öröklési képesség; kiesés az öröklésből, érdemtelenség és lemondás
17. A törvényes öröklés általános rendje. Az osztályrabocsátás
18. A házastárs (bejegyzett élettárs) öröklési jogállása
19. Az ági öröklés
20. A végrendelet fajai, szabályai, tartalma, a növedékjog és a helyettes örökös
21. A végrendelet érvénytelensége és hatálytalansága; a végrendelet értelmezése
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22. A köteles rész
23. Az örökség megszerzése; felelősség a hagyatéki tartozásokért
24. A szerzői jogviszony alanya és tárgya (a szerzőség fogalma, a szerzői mű kritériumai)
25. A szerzői jogviszony tartalma (a szerző jogállása), a szerzői jog korlátai
26. A szerzői művek alkotására és felhasználására vonatkozó szerződések
27. A találmány szabadalmaztathatóságának kritériumai, a szabadalom fajai
28. A szabadalmi jogi jogviszony tartalma (a feltaláló és a szabadalmas jogállása)
29. A know-how, a formatervezési minta és a használati minta fogalma, oltalmuk főbb
szabályai
30. A védjegy és a földrajzi árujelzők fogalma, fajai. A védjegyoltalom főbb szabályai
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