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Óraszám (félév)*: 8
Számonkérés*: KO
Előtanulmányi vagy Társfeltételek: .Általános jogi alapismeretek, alkotmánytan
Meghirdetés előadással (félév)**:
őszi
tavaszi
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Tematika:
A családi jog a családtagok, rokonok és hozzátartozók egymás között kialakult társadalmi kapcsolatrendszerének
jogi vonatkozásait tárgyalja.
E tananyag bemutatja a különböző családi jogi jogviszonyok keletkezésének, tartalmi sajátosságainak - a felek
jogai, kötelezettségei - a jogviszony megszűnésének, a vitás helyzetek és azok rendezése módjának legfontosabb
szabályait. Ide tartozik a családi kapcsolatokhoz hasonló helyzetek jogi szabályozásának ismertetése, a
családpótló intézmények és a gyermekvédelem főbb tartalmi, anyagi jogi szabályainak tárgyalása is.

Az aktuális tananyag, a vizsgára bocsáthatóság feltételei és vizsga kérdések, valamint a beugró kérdések
megtekinthetők a Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék internetes honlapján a tansegédletek /
családi jog címszó alatt.
Megjegyzendő, hogy a tematika főbb vonalaiban megegyezik a jogászképzés tematikájával, de a
tananyag ismertetésének és számonkérésének a mélysége annál jóval enyhébb, ezért esetleges későbbi
jogi tanulmányok folytatása esetén kreditelismerésre családi jogból lehetőség nincs.
Részletes tematika:
I.

II.

III.
IV.

V.

Általános alapvetés: 1. A családi jog fogalma, elhatárolása más jogterületektől; 2. A családi jog
forrásai; 3. A családi jog alapelvei, és a jogviszonyok jellegzetességeinek bemutatása; 4. A családi jog
szabályozási köre.
A házasság, mint jogintézmény: 1. A házasságkötés jogi szabályozása: alaki és anyagi jogi feltételei;
2. A házasság érvénytelensége és az érvénytelenség joghatásai; 3. Az érvényes házasság joghatásai,
személyhez fűződő jogok és kötelezettségek; névviselés, házastársi tartási jog és kötelezettség; 4.
Házassági vagyonjog és lakáshasználat rendezése; 5. A házasság megszűnése (a házastárs halála,
holtnak nyilvánítása, bírói felbontás); 6. A bontóper főbb szabályai.
Az élettársak – a bejegyzett élettársak – az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába vett
élettársak. A jogintézmények elhatárolása, és a rájuk vonatkozó főbb szabályok.
A családra, rokonságra vonatkozó alapvető jogi normák: 1. Családi jogállás kérdése (Származás
megállapítás, apasági vélelmek és a vélelem megdöntése, Anyai státusz megállapítása.) 2. Az
örökbefogadás intézménye 3. Szülői felügyelet fogalma, tartalma; a jog gyakorlása különélő szülők
esetén. 4. Gyermekelhelyezés, valamint a különélő szülő és gyermek közötti kapcsolattartás
szabályai. 5. A rászoruló rokon eltartása; a gyermektartásra vonatkozó speciális szabályok.
A családpótló helyzetek jogviszonyának szabályozása: 1. A gyámság fogalma, célja, formái, a gyámi
tisztség ellátása, gyámok feladatai, a gyámság és a gyámi tisztség megszűnése; 2. A Gyermekvédelmi
törvény (1997. évi XXXI. tv.) főbb rendelkezései. A gyermekvédelmi gondoskodás főbb szabályai,
formái, a veszélyeztetett gyermek védelme.

Kötelező tananyag: (Az előadáson kívül)
1. Hegedűs Andrea: Családi jog; Egyetemi jegyzet
Kis-Ker BT. Szeged, 2009.
Ajánlott irodalom:
- Családi jogi jogszabálygyűjtemény, Szerkesztő: Hegedűs Andrea
Kis-Ker BT. Szeged, 2009.
- Nizsalovszky Endre: A család jogi rendjének alapjai
Akadémiai Kiadó, Budapest 1963
- Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez (szerkesztő: Vékás Lajos; Complex Kiadó
Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft.; Budapest, 2008.)
- Weiss Emília: Az új Polgári törvénykönyv és a családjogi viszonyok szabályozása. Polgári Jogi
Kodifikáció c. folyóirat 2000. évi 2. sz.
- A családjog kézikönyve I-II. kötet (szerkesztő: Dr. Kőrös András;HVGORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.,
2007.)
Gyermeki jogok, gyermekvédelem; (Dr. Filó Erika – Dr. Katonáné dr. Pehr Erika; HVGORAC Lap- és
Könyvkiadó; Budapest 2009.)

* A társfeltételként előírt gyakorlattal, szemináriummal együtt
** Aláhúzással jelölendő

