
Polgári jogi záróvizsgakérdések  

A) kérdéscsoport  
  

1. A Ptk. alapelvei. A rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye és a joggal való visszaélés 

tilalma.  

2. Az ember jogképessége és cselekvőképessége.  

3. A házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat, élettársi viszony keletkezése, joghatásai, 

megszűnése  

4. A házassági vagyonjog, házassági vagyonjogi szerződés szabályai, élettársak vagyoni 

viszonyai  

5. A szülői jogállás keletkezése, joghatásai  

6. A családjogi tartás jellemzői, szabályai  

7. A jogi személy kritériumai, fajtái, keletkezése, megszűnése, képviselete.  

8. Az egyesület és az alapítvány, lényeges vonásai.  

9. A jelentősebb személyiségi jogok és védelmük polgári jogi eszközei.  

10. A szerzői jog és az iparjogvédelem a magyar jogrendszerben, e jogviszonyok szerkezete és 

fajtái. Az üzleti titok és a védett ismeret (know-how). A szerzői jogi és iparjogvédelmi 

oltalmi tárgyak hasznosítására irányuló szerződések általános sajátosságai. A franchise 

(jogbérleti) szerződés.  

11. A szerzői alkotás kritériumai. A szerzőség fogalma.  

12. A szerző személyiségi és vagyoni jogai. A szerzői jog korlátai.  

13. A szerzői joggal szomszédos jogi jogosultak jogállása, az adatbázis-előállítók védelme.  

14. A szabadalmazható találmány. A szabadalmi oltalom keletkezése és megszűnése.  

15. A szabadalmi jogviszony tartalma és korlátai.  

16. A védjegy fogalma és oltalmának feltételei. A kereskedelmi név.  

17. A birtok, a birtokátruházás, és a birtokvédelem. A jogalap nélküli birtoklás  

18.A dologi jog fogalma, felosztása, alapelvei; a tulajdonjog tárgya, a dolgok osztályozása.  

19. A tulajdonjog, tartalma és védelme.  

20. Ingók tulajdonjogának megszerzése.  

21. Ingatlanok tulajdonjogának megszerzése.  

22. A közös tulajdon és sajátos alakzatai.  

23. A korlátolt dologi jogok fogalma és fajai. A használati jogok.  

24. A zálogjog fogalma, tárgya, alapítása. A zálogjog érvényesítése.  

25. Az ingatlanra vonatkozó jogok forgalma és az ingatlan-nyilvántartás  

B) kérdéscsoport  
  

1. A kötelem fogalma, keletkezése, megszűnése, forrásai. A jognyilatkozat fogalma. A 

szerződési jogviszony relatív szerkezete és annak áttörése.  

2. A szerződési szabadság elve és korlátai.  

3. A jognyilatkozat alakja, hatályossá válása. A szerződéskötés általános és különös szabályai. 

A  

jognyilatkozat és a szerződés értelmezése  

4. A fogyasztók védelme a szerződési jogban / a szerződések általános szabályaiban.  

5. A szerződés létezése, érvényessége, hatálya. Az érvénytelenség, nemlétezés és a 

hatálytalanság jogkövetkezményei.  



6. Együttműködési kötelezettség a szerződési jogban (tájékoztatási, akadályközlési, 
kifogásközlési kötelezettség a szerződések általános szabályaiban, és néhány példán 

keresztül az egyes szerződések körében). 7. A képviselet a szerződési jogban  

8. A szerződés módosítása. A tartozáselismerés. Egyezség. A szerződéskötést követően beállt 

változások figyelembevétele (bírósági szerződésmódosítás, clausula rebus sic stantibus).  

9. A szolgáltatás másra bízásának szabályai a szerződési jogban.  

10. A szerződés megerősítése. A biztosítéki szerződések. Fiduciárius hitelbiztosítékok.  

11. A kötelem és a szerződés teljesítése. A beszámítás.  

12. A szerződésszegés általános szabályai és fajtái. Felelősség szerződésszegéssel okozott 

kárért.  

13. A késedelem általános és különös szabályai.  

14. A hibás teljesítés és következményei.  

15. Követelés- jog- és szerződésátruházás. A faktoring szerződés. A tartozásátvállalás.  

16. A szerződés megszüntetése. Elállási és felmondási jog az egyes szerződéstípusoknál.  

17. Hasonlítsa össze a tulajdonátruházó szerződéseket (ideértve a forgalmazási szerződést is).  

18. Hasonlítsa össze a vállalkozási és a megbízási típusú szerződéseket.  

19. A letét, a használati kötelmek, valamint a pénzügyi lízing összehasonlítása, elhatárolása. 

20. A szolgáltatás és az ellenszolgáltatás értékegyensúlyának védelme; e védelem határai 

(tartási szerződés, életbiztosítási szerződés stb.).  

21. Kártelepítés a polgári jogban (felelősség, biztosítás, kártalanítás, kárveszélyviselés).  

22. A kimentő felelősségi rendszer. Kimentő okok a szerződésen kívüli felelősség körében.  

23. Deliktuális felelősség más személy (vétőképtelen, alkalmazott, megbízott, közhatalmat 

gyakorló személy), állat által okozott kárért, valamint az épületkárokért.  

24. A fokozott veszéllyel járó tevékenység (veszélyes üzem) fogalmi köre, az üzembentartó 

fogalma, a veszélyes üzem által okozott kárért való felelősség. A termékfelelősség.  

25. A kártérítés általános és közös szabályai. A felelősség módja, a kártérítés mértéke. Általános 

kártérítés.  
  

C) kérdéscsoport  
  

1. Mi az öröklés? Ki minősül örökösnek? Az örökség megszerzése. A végintézkedésen alapuló 

és a törvényes öröklés kapcsolata.  

2. Az öröklésből való kiesés.  

3. A végrendelet létezése, érvénytelensége, hatálytalansága és értelmezése.  

4. A végrendelet és az öröklési szerződés összehasonlítása. A végrendelet tartalma.  

5.A leszármazók törvényes öröklése. Az osztályrabocsátás. Az örökbefogadás öröklési jogi 

hatásai.  

6. A házastárs, a bejegyzett élettárs, és az élettárs törvényes öröklése.  

7. A felmenők és az oldalági rokonok törvényes öröklése. Az ági öröklés szabályai.  

8.A kötelesrész fogalma, alapja, mértéke. Felelősség a kötelesrészért.  

9. Az örökös jogállása. A hagyatéki tartozások és kielégítésük  

10. A társaságok és a társasági jog rendszere. A társasági jog szabályozási módszere  

11. Hitelezővédelem a gazdasági társaságok szabályozásában.  

12. A gazdasági társaságok vagyonára vonatkozó szabályok. A törzstőke és az alaptőke 

védelme.  

13. Kisebbségvédelem a társasági jogban.  

14. A gazdasági társaságok ügyvezetése és szervezete.  



15. A gazdasági társaságok működésének törvényességét biztosító jogintézmények.  

16. A kkt. és a bt. elhatárolása a polgári jogi társaságtól, tagjai, vagyona, képviselete, a tagok 

felelőssége.  

17. A kft. alapítása, szervezete és működése.  

18. Az üzletrész fogalma és az üzletrész átruházása, bevonása, öröklése, felosztása.  

19. Az értékpapír fogalma, fajtái és csoportosításuk.  

20. A részvény fogalma, előállítása, típusai és fajtái.  

21. A részvénytársaság alapítása.  

22. A részvénytársaság szervezete és működése.  

23. A gazdasági társaságok átalakulása.  
  

Megjegyzés: A fent megadott tételektől függetlenül az államvizsgán a jelöltnek számot kell 

adnia arról, hogy a polgári jog anyagát egészében és összefüggéseiben ismeri.  

(Ez a tételsor azonos a 2020-ban kibocsátott tételsorral.) 

 

Budapest, 2023. március 13.  

  
  

Szeibert Orsolya 

                                                                                           tanszékvezető egyetemi tanár 



Tájékoztató a záróvizsgára való felkészülés során figyelembe veendő jogszabályokról és bírói gyakorlatról  

  

általában  

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről  

2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő 

átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről  

2017. évi LX. törvény a választottbíráskodásról (1. § (3) bekezdés, 8. §)  

1875. évi XXXVII. tc. a Kereskedelmi Törvényről (291-298 §)  

1/2014. Polgári jogegységi határozat az új Ptk. alapján elbírálandó ügyekben irányadó elvi iránymutatásokról 3/2015. 

Polgári jogegységi határozat az 1/1998., a 4/1999., a 2/2000. és az 1/2006. Polgári jogegységi határozat hatályon kívül 

helyezéséről      

4/2003. Polgári jogegységi határozat a bírósági eljárást megindító keresetlevél vagy kérelem késedelmes benyújtásáról  

  

személyi és családi jog  

2013. évi CLV. törvény a támogatott döntéshozatalról  

(2013. évi CLXXV. törvény a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról)   

2010. évi CIV. törvény sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól (12. §)   

2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (495-507. §)  

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról (1-50. §)  

2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 

közösségek jogállásáról (6- 12/A. § és 19-30. §)  

(2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről)  

1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről (preambulum; 1. §; 5-6. §)  

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (3-6. §; 9-10. §; 14-22. §;  

64. §)   

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről (1-6.  

§)  

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról (4-9. §; 19-20. §; 30-30/A. §)   

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról (3. §)  

(a Tanács 2137/85/EGK rendelete + 2003. évi XLIX. tv. az európai gazdasági egyesülésről (1.§))   

(a Tanács 2157/2001/EK rendelete + 2004. évi XLV. tv. az európai részvénytársaságról)  

(a Tanács 1435/2003/EK rendelete + 2006. évi LXIX. törvény az európai szövetkezetről)  

2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony 

igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról  

2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról (36/A-36/K. §)  

2017. évi CXVIII. törvény a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági 

nemperes eljárásokról (3-12. §)    PK 1. (holtnak nyilvánítás)  

PK 12. (sajtó-helyreigazítás)   

PK 13. ( „  )  

PK 14. ( „  )  

PK 15. ( „  )  

PK 97. (anya férjének holttá nyilvánítása után fogant gyermek jogállása)   

PK 102. (apasági vélelem megdöntése)  

PK 104. (gyermektartásdíj)   

PK 113. (házastársi tartásdíj)  

PK 217. (apaság megállapítása iránt indított perben a bíróság nem dönthet abban a kérdésben, hogy a gyermek melyik 

szülő nevét viselje)   

PK 264. (holttá nyilvánító végzés hatálytalanná nyilvánítása)  

PK 298. I. és III. pont (a házastársak közös lakása használatának rendezése)  

15/2010. (XI. 18.) KK vélemény a szülő-gyermek kapcsolattartását érintő határozatról  

  

szellemi alkotások joga  

2018. évi LIV. törvény az üzleti titok védelméről (1-9. §)  

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról  



1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról 1991. évi XXXVIII. tv a használati minták oltalmáról 

1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról 2001. évi XLVIII. tv. a formatervezési minták 

oltalmáról  

1991. évi XXXIX. törvény a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról  

PK 275. (a feltalálói minőség és közös találmánynál annak részaránya; a találmányból eredő vagyoni jogosultság eltérése 

a feltalálói minőségtől, illetve annak részarányától)  

PK 276. (a szolgálati találmányért járó díjért a találmányra jogot szerző harmadik személy helytállási kötelezettségének 

feltétele)  

PK 277. (a találmány szerzősége, illetve a szabadalmi igényjogosultság vagy ezek részarányának megállapítása iránti 

perekben kötelező a perbeli részvétel)  

  

dologi jog  

2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról 1991. évi XVI. tv. a koncesszióról  

2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról (3-37. §)  

2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló   

2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról (8-20. §; 22-25. §; 69-76. §)  

1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról (9. §)   

2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről (6. §)  

2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról (33-42. §)  

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról (1-6. §; 11.§; 13-15.§)  

2013. évi CLXXIV. törvény a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól   

2003. évi CXXXIII. tv. a társasházakról  

2013. évi CCXXI. törvény a hitelbiztosítéki nyilvántartásról (1. §)  

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról (2. §; 5-7. §; 11-12. §; 16-20. §; 29-36. §)   

17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról  

XXVI. PED (kültelki közút szélére ültetett fák tulajdonjoga)  

3/2007. Közigazgatási-polgári jogegységi határozat tulajdonjog bejegyzésének lehetőségéről az ingatlan-nyilvántartásba 

elővásárlásra jogosult egyoldalú kérelme alapján  

PK 3. (szomszédjog)  

PK 4. (elbirtoklás)  

PK 6. (elbirtoklás)  

PK 8. (közös tulajdon)*  

PK 9. III.; IV. és VII. pont (elővásárlási jog)  

PK 29. (bíróság döntési kötelezettsége a hasznok, károk és költségek tekintetében birtokvédelmi perben)   

PK 31. (birtokvédelmi perben hozott határozat végrehajtása)  

PK 265. (az ingatlannyilvántartási térképen ábrázolt határvonal természetbeni helyének meghatározása és a 

határvonallal kapcsolatos sérelmek orvoslása)  

PK 279. szám II. pont (a házasság felbontását követően az egyik volt házastárs különvagyonában vagy közös 

tulajdonában levő ingatlannak (lakásnak) a másik volt házastárs által történő használata)  

PK 281. (házastársaknak adott ajándék)  

18/2010. (XI. 8.) KK vélemény az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jog keletkezésének időpontjáról  

16/2010. (XI. 8.) KK vélemény a kisajátítási kártalanítás összegének megállapításával és a kisajátítási perekkel 

kapcsolatos egyes kérdésekről    

1/2008. (V.19.) PK. vélemény VIII. pontja a PK. 10. számú állásfoglalás meghaladottá nyilvánításáról és a közös 

tulajdon megszüntetésének egyes kérdéseiről  

  

kötelmi jog  

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (3-9. § és a 

melléklet)   

(2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól)  

1991. évi ILIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról (40. §)  

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (32-33. §; 38/A-38/D. §; 39/B-43. §) (2013. 

évi XXXIV. törvény az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő 

szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes 

fizetésekkel összefüggő módosításáról)  

2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól (3. §; 19-26. §; 36-46. §)   



2009. évi CLXII. törvény a fogyasztónak nyújtott hitelről  

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről (121-122. §; 129. §; 134. §)  

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (276-279. §)  

(153/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a pénzügyi szektorban érvényesülő fogyasztóvédelem hatékonyságának 

növeléséhez szükséges egyes kérdésekről)  

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól   

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről  

141/2011.  (VII. 21.) Korm. rendelet a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési 

termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről   

472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási 

csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről    

151/2003. (IX. 22.) Korm. rend. az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 181/2003. (XI. 5.) 

Korm. rend. a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról  

19/2014.  (IV.  29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó 

szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól  

249/2004. (VIII. 27.) Korm. rend. az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról   

65/2014. (III. 13.) Korm. rendelet a tartós közvetítői szerződés alapján a közvetítőt megillető jutalékról    

1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról (15-18. §; 75-77.§)   

2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről (26-32. §)  

2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról (40. §; 44-58. §)  

2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő 

egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról (50-68. §)  

1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról (48-61. §)  

1998. évi XXVII. törvény a géntechnológiai tevékenységről (27-28. §)  

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (23. §) 2011. évi CCIV. 

törvény a nemzeti felsőoktatásról (56. §)  

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (59. §)  

XXV. PED (az I. pont utolsó mondatát és a III. pontot kivéve) az ingatlan-átruházási szerződés érvényességéről  

XXXII. számú PED a vállalkozói díjjal kapcsolatos egyes kérdésekről*   

PK 76. (az ajándékozás alapjául szolgáló feltevés végleges meghiúsulása)   

PK 77 (ajándék visszakövetelése)  

PK 226. (késedelmi kamat)  

PK 267. (feltűnő értékkülönbség) GK 6. (ajánlati kötöttség ideje)*  

GK 12. (a hibás dolog kicserélése vagy a szolgáltatás újbóli teljesítése)   

GK 13. (mennyiségi tolerancia)*  

GK 25. (vállalkozó figyelmeztetési kötelezettsége)*  

GK 30. (gazdálkodó szervezetek egymás közötti szerződései hibás teljesítése jogkövetkezményei)   

GK 47. (gazdálkodó szervezetek közötti vállalkozási szerződés hibás teljesítése)  

GK 48. (műszaki átadás-átvétel)*   

GK 54. (műszaki terv hibája)   

GK 57. (kötbér betudása)  

GK 65. (szolgáltatás oszthatósága)  

GK 66. (ellenszolgáltatás esedékessége és késedelmi kamat)*  

GKT 79/1973. szám (drágább anyag felhasználása kivitelezési szerződésben)*  

GKT 76/1973. szám (vállalkozói szolgáltatás kijavítása az eredetinél költségesebb módon)*   

GKT 36/1973. szám (megrendelő átvételi késedelme)*  

GKT 26/1973. szám (a bíróságnak a szerződés megkötése, módosítása, felbontása vagy megszüntetése iránt 

előterjesztett keresetnek helytadó jogerős határozatának joghatásáról)  

PK 34. (tartásdíj, baleseti és életjáradék visszakövetelése és beszámítása)  

PK 35. (a baleseti járadék alapjául szolgáló átlagkeresetnek a nyugdíjjárulékkal való csökkentése)   

PK 40. (közös károkozók)  

PK 46. (munkaképtelenné vált személy által igényelt járadék)   

PK 47. (baleseti járadék és családi pótlék)  

PK 48. (baleseti járadék felemelése béremelkedés címén)   

BK-PK 1. (kártérítési összeg utáni kamat)  



2/2014.  Polgári jogegységi határozat a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződés azon rendelkezése, amely szerint az 

árfolyamkockázatot - a kedvezőbb kamatmérték ellenében - korlátozás nélkül a fogyasztó viseli, a főszolgáltatás körébe 

tartozó szerződéses rendelkezés, amelynek a tisztességtelensége főszabályként nem vizsgálható  

6/2013. Polgári jogegységi határozat a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben felmerült egyes elvi 

kérdésekről  

5/2013. Polgári jogegységi határozat a Ptk. 239/A. §-a alapján a szerződés érvénytelenségének (részleges 

érvénytelenségének) megállapítása iránt indított perekről*  

3/2013. Polgári jogegységi határozat fogyasztói szerződésben az általános szerződési feltételen, vagy egyedileg meg  

nem tárgyalt feltételen alapuló választottbírósági kikötés tisztességtelenné nyilvánításáról*  

1/2011. (VII. 5.) Polgári jogegységi határozat kártérítés iránti perben a kötelezettnek a kár bekövetkezése utáni elő- 

vagy részteljesítései bíróság általi elszámolásának szabályairól  

1/2008.  Polgári jogegységi határozat a genetikai, teratológiai ártalom következtében fogyatékossággal született gyermek 

saját jogú kártérítési igényéről az egészségügyi szolgáltatóval szemben  

4/2006. Polgári jogegységi határozat bűnjelként lefoglalt dolgok őrzéséről  

2/2006. Polgári jogegységi határozat a parkolási díj, valamint pótdíj befizetési kötelezettségéről  

3/2004. Polgári jogegységi határozat a közjegyző közokirat-készítő tevékenységével okozott károkért való 

felelősségéről  

2/2012 (XII. 10.) PK vélemény a fogyasztói kölcsönszerződésben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános  

szerződési feltételekben szereplő egyoldalú szerződésmódosítási jog tisztességtelenségéről  

1/2012. (VI. 21.) PK vélemény (1-11. és 15. pont) a hibás teljesítéssel kapcsolatos egyes jogalkalmazási kérdésekről   

3/2011. PK vélemény a fogyasztói szerződéssel kapcsolatos közérdekű kereset elbírálásának egyes kérdéseiről  2/2011. 

PK vélemény a fogyasztói szerződés érvényességével kapcsolatos egyes kérdésekről  

1/2011. (VI. 15.) PK vélemény (1-7. és 9-12. pont) a fedezetelvonó szerződés egyes jogalkalmazási kérdéseiről 

2/2010. (VI.28.) PK vélemény (2-4., 5. b), 6-9. és 10. b) pont) az érvénytelenségi perekben felmerülő egyes eljárásjogi 

kérdésekről   

1/2010. (VI. 28.) PK vélemény (10. pont) az érvénytelenség jogkövetkezményeiről  

2/2009.(VI.24.) PK vélemény (2., 6., 8-9. pont) az elővásárlási joggal kapcsolatos egyes jogértelmezési kérdésekről  

1/2006.(V.22.) PK vélemény a baleseti járadék alapjául szolgáló átlagkereset meghatározásáról és a járadék számítási 

módjáról   

1/2005. (VI. 15.) PK vélemény a semmisségi ok hivatalbóli észlelése kapcsán követendő eljárásról  

  

öröklési jog  

2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról (1 §.; 3-6. §; 19-23.§; 44-48. §; 79-89. §; 93-115. §)  

(8/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelet az állam öröklése és az államot megillető egyéb jogok gyakorlása esetén a magyar 

állam képviseletéről)   

3/2012. Polgári jogegységi határozat a végrendelet tanújának aláírásáról  

PK 80. (ági öröklés)  

PK 85. b) pont (végrendelet érvénytelensége)   

PK 86. (végrendelet tanúja)  

PK 87. (megsemmisült vagy nem található végrendelet)   

PK 88. (szóbeli végrendelet)  

PK 89. a) és b) pont (tartás öröklési jogi hatásai)   

PK 90.  (hagyatéki tartozásokért való felelősség)  

PK 192. (hagyatéki hitelezőkkel szembeni felelősség)   

PK 261. (hagyatéki eljárás során tett nyilatkozat)  

PK 262. (hagyatékátadó végzésről)  

  

társasági és értékpapírjog  

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról  (2-9/F. §;18-31/A. §; 51-52.  

§; 62. §; 64-84. §; 88-90. §; 94-124/C. §)   

1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról (27. §; 31. §; 33-38. §; 57. §; 63-63/A. §)   

2013. évi CLXXVI. törvény egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról   

(2007. évi LXXV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a 

könyvvizsgálói közfelügyeletről)   

2007. évi CXL. törvény a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről   

(1988. évi XXIV. tv a külföldiek magyarországi befektetéseiről 1-6. §)   



67/2014. (III. 13.) Korm. rendelet a részvénytársasági részvénykönyv vezetésével összefüggő egyes kérdésekről   

(22/2006. (V. 18.) IM rendelet a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről 1-8/A. §)  

1/2002. Polgári jogegységi határozat az 1997. évi CXLV. törvény 48. § (2) bekezdésének vizsgálata a Ptk. 203. §-ának 

alkalmazása tekintetében    

GK 52. (know how apportként)*   

GK-MK 1.(kft. tagjának munkaviszonya a kft.-vel)   

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról (6-80. §; 138-155. §; 168-171. §; 355. §; 369-375. §)   

2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról (28-36. §)   

(98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének 

biztonsági szabályairól)   

(284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és 

biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és 

vezetésének szabályairól)   

1/2000. Polgári jogegységi határozat nyomdai úton előállított névre szóló részvény átruházásáról*   

2019. évi LXVII. törvény a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs 

célú módosításáról 1-27. §  

  

Budapest, 2020. április 6.  

  

A *-gal jelölt bírói gyakorlatot az 1/2014-es PJE V. b) pontja szerint a Kúria az új Ptk.-ba beépültnek tekinti, és ezért 

annak alkalmazása körében nem tartja irányadónak, de ennek a korábbi bírói gyakorlatnak az ismerete elősegíti a 

záróvizsgára való felkészülést.  
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