Vizsgakérdések családi jogból
(2010/2011. tanév II. félév)
1. A családi jog fogalma, elhatárolása más jogterületektől, a családi jog forrásai.
2. A családi jog alapelvei.
3. A családi jogi jogviszony jellegzetességei. A felek magatartásának értékelése
(vétkesség szerepe) a családi jogban.
4. A családi jog szabályozási köre (személyi és tárgyi kör).
5. A házasság fogalma, és a fogalmi elemek részletezése. A jegyesség.
6. A házasságkötés különböző szabályozási lehetőségei. A házasságkötést megelőző
eljárás. A házasságkötés érdemi előfeltételei.
7. Abszolút és relatív házassági akadályok. A házasságkötés alaki szabályai. A külföldi
elemet tartalmazó házasságkötés.
8. A házasság érvénytelenné nyilvánítása, annak anyagi jogi és eljárásjogi szabályai.
9. A házasság megszűnése a halál okából. A házasság felbontásának történeti szabályai.
A HT. bontási rendszere, és annak reformja.
10. A házasság felbontásának hatályos szabályozása a Csjt. és a Pp. alapján.
11. A házasság jogi tartalma, a személyhez fűződő jogviszonyok szabályozása, különös
tekintettel a házastársi tartásra.
12. A magyar házassági vagyonjogi rendszer. A közös és különvagyon tárgyai.
13. A vagyon passzív elemei. A házassági vagyonjogi szerződés intézménye, és a
házastársak egyéb szerződései.
14. A rendelkezési jog és a házastársak vagyoni felelőssége kívülálló, harmadik
személyekkel kötött ügyleteik esetén.
15. Megtérítési igény a közös és különvagyon keveredése esetén. A házastársi
vagyonközösség megszűnése, a közös vagyon megosztása.
16. A házastársak lakáshasználata.
17. A (de facto) élettársi kapcsolat jellemzői a hatályos szabályozásban és az új Ptk.
Családjog Könyvében.
18. A nyilvántartott (regisztrált) élettársi kapcsolatra vonatkozó főbb szabályok.
19. A bejegyzett élettársi kapcsolat főbb szabályai.
20. A családi jogállás alapvonásai. Az anyai státusz betöltése. Apasági vélelmek.
21. Az apaság vélelmének megdöntése. A családi jogállásra irányuló perek közös
szabályai. A házasságban és házasságon kívül élő családtagok viszonya. A gyermek
névviselése, szülői adatok.
22. Az örökbefogadás története, feltételei és formái.
23. Az örökbefogadás joghatásai, hatálytalanná válása és felbontása.
24. A szülői felügyelet gyakorlásának joga. Az együttes és a közös szülői felügyelet
elhatárolása. A szülő – gyermek kapcsolat alapvető elvei.
25. A szülői felügyelet tartalma.
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26. A szülői felügyeleti jog megszüntetése és szüneteltetése
27. A gyermek elhelyezése, az elhelyezés megváltoztatása és a kapcsolattartás.
28. A kiskorú gyermek tartása, valamint a továbbtanuló nagykorú gyermek tartása.
29. A rokontartás egyéb eseteire vonatkozó szabályok.
30. A Csjt. által szabályozott gyámságról általában. A gyámság rendeltetése, a
gyámrendelés. A gyámság fajtái. A gyámi tisztség feltételei. A gyámság ellátása.
Gyámhatósági kontroll. A gyámságnak és a gyám tisztségének megszűnése.
31. A gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek gyámsága.
32. A gyermekvédelmi gondoskodás alapelvei. Gyermeki jogok és kötelezettségek. Szülői
jogok és kötelességek. A gyermekvédelmi rendszer működtetése. A gyermekek
védelmének rendszere.
33. A gyermek jogairól szóló New Yorki Egyezmény (1989) jellemzői, főbb

rendelkezései, és az ahhoz kapcsolódó ellenőrző rendszer.

