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SZAKDOLGOZAT  

 

A szakdolgozattal kapcsolatban lényeges kiemelni, hogy annak szerkezetére, formájára 

(tartalomjegyzék, irodalomjegyzék szükséges), és a megfelelő, korrekt (hivatkozott munka 

oldalszámát is feltüntető) hivatkozásokra a 2016 tavaszán szülői felügyelet témájából megírt 

házidolgozat követelményei vonatkoznak!      

 

  

ZÁRÓVIZSGA TANANYAGA  

 

A felkészülés alapja minden esetben az előadásokon elhangzott anyag, a tételek alapjául 

szolgáló egyes tárgyak előadói által megjelölt tananyag (a záróvizsga tételei az alábbi 

tárgyak anyagát ölelik fel: Családjog 1.; Státuszperek eljárásjogi szabályai; Családjog 2.; 

Gyermekelhelyezés, kapcsolattartás, családjogi tartás; Gyermeki jogok, gyermekvédelem, 

örökbefogadás; Családjog 3.; Nemzetközi családjog; Mediáció; Pszichológia [ez utóbbi szűk 

körben].) A 27.-27. tételek nem kerülnek a hallgatóknak kiosztásra, azok anyaga a záróvizsga-

előkészítők napjain tartott három rövid előadás anyaga.     

A fentiektől függetlenül a Ptk. Negyedik Könyve teljes egészében vizsgaanyag, kiegészítve 

azt a Második Könyv (gyermek törvényes képviselete), Hatodik Könyv (élettársak) és 

Hetedik Könyv (öröklési jog tárgyalt rendelkezései) szabályaival. Ehhez tankönyv/jegyzet 

szintjén a családjog tárgy és részben gyermeki jogok/gyermekvédelem tekintetében tananyag: 

Szeibert Orsolya: Családi jog. ELTE Eötvös Kiadó 2015. 2. kiadás.  

(Nyilván a vizsga idején hatályos jogszabályanyag a vizsga anyaga, így az esetleges 

változásokra – amennyiben vannak –, tekintettel kell lenni.)   

 

Kommentár/Ptk. magyarázat szintjén, ha valaki ezt szeretné hozzávenni (ez nyilvánvalóan 

nem tananyag, ha külön nem került megjelölésre) a Ptk. Negyedik Könyvét illetően 

határozottan preferált a HVG-Orac Kiadó 2014-ben kiadott kommentárja, továbbá a 

Wolters Kluwer Kiadó 2014-ben kiadott kommentárja. A Ptk.-t tárgyaló többi kommentár 

feldolgozása/hozzáolvasása csak akkor fogadható el, ha valamennyi Ptk.-t tárgyaló 

kommentár olvasásra/feldolgozásra kerül.        

 

TÉTELEK  

 

CSALÁDJOG 
 

1. A házasság és a bejegyzett élettársai kapcsolat összevetése (jogforrás, a szabályozás 

rendszere, joghatásainak köre)  

2. Az élettársi kapcsolat szabályozása a Ptk.-ban és egyéb jogforrásokban (a kapcsolat 

létrejötte, megszűnése, vagyoni és személyi joghatásai)  

3. Az élettársi vagyonjog az 1959-es Ptk.-ban és az új Ptk.-ban; az élettársi vagyonjogra 

vonatkozó ítélkezési gyakorlat  



4. A házastársi és élettársi tartás szabályainak összevetése, viszonyuk a rokontartáshoz    

5. A házasság, a bejegyzett élettársi kapcsolat és az élettársi kapcsolat személyi joghatásainak 

összevetése, különös tekintettel a gyermekvállalás lehetőségeire a különböző 

partnerkapcsolatokban 

6. Az apasági vélelmek rendszere; az anyai jogállás keletkezése  

7. A feldúltság elvének érvényesülése a magyar bontójogban – a közös megegyezésen alapuló 

bontás szabályainak változásai; a különböző partnerkapcsolatok megszűnésének módja 

8. Valamennyi családjogi vonatkozású uniós jogforrások tartalma áttekintő jelleggel, a 

joghatóság és alkalmazandó jog általános fogalma   

9. A Brüsszel IIa. rendelet joghatósági szabályai bontóperben, a joghatósági okok 

versengésében nehézségei 

10. A szülői felügyelettel kapcsolatos joghatósági rendelkezések a Brüsszel IIa. rendeletben      

11. A Róma III rendelet szabályai 

12. A szokásos tartózkodási hely és az állampolgárság jelentősége a családjogi vonatkozású 

uniós jogforrásokban  

13. A Tartási rendelet és az Öröklési rendelet legfontosabb szabályai  

14. A házassági vagyonjogi rendszerek összevetése általánosan és a Ptk. tekintetében   

15. A házastársi vagyonközösség létrejötte, közös vagyon és különvagyon a vagyonközösségi 

rendszerben  

16. Használat, kezelés joga és rendelkezési jog, felelősség kérdése a házastársi 

vagyonközösségben 

17. A házastársi vagyonközösség megszűnése, megszüntetése, a gyengébb fél védelmének 

érvényesülése a házassági vagyonjogban. A közös vagyon megosztása  

18. Házastársak egymással kötött szerződései. Házassági és élettársi vagyonjogi szerződések 

nyilvántartása   

19. Az egyéni vállalkozó házastárs; házastárs mint a bt. tagja  

20. A lakáshasználat rendezése házastársak és élettársak tekintetében; a családi otthon 

védelme a Ptk.-ban   

21. A törvényen alapuló tartás rendszere; a rokontartás általános rendelkezései   

22. A szülői felügyelet tartalma, elvei, elemeinek gyakorlása együttélő szülők esetén, 

tekintettel a Gyer.-ben foglaltakra is   

23. A szülői felügyelet gyakorlásának megoldásai különélő szülők esetén – összevetés a Csjt. 

korábbi rendelkezéseivel   

24. Házastárs, bejegyzett élettárs és élettárs mint törvényes örökös, a házastárs kiesése  

25. A gyermek vagyonának kezelése  

26. A váltott gondoskodás (elhelyezés) előnyei, hátrányai, a szakértői vélemény szerepe a 

szülői felügyelet rendezése, megváltoztatása iránti perekben   

27. Ügyvédi és bírói magatartás, felelősség a családjogi perekben  

 

GYERMEKI JOGOK  
 

1. A New York-i Gyermekjogi Egyezmény legfontosabb elvei, rendelkezései, az abban foglalt 

gyermeki jogok csoportjai    

2. Magyar jelentések a New York-i Gyermekjogi Egyezmény megvalósulásához, a Bizottság 

ajánlásai   

3. A gyermek meghallgatása és véleményének figyelembe vétele a magyar családjogban, a 

hazai változások, szempontok 

4. A gyermek és a különélő szülő kapcsolattartása, a kapcsolattartás részletszabályai   

5. A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermek jogai; a kapcsolattartás joga 

6. A kapcsolattartás végrehajtása és a szülő-gyermek kapcsolattartás nehézségei napjainkban  



7. A gyermekvédelem alapelvei és érvényesülésük a gyermekvédelmi törvényben 

8. A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai, működése  

9. A pénzbeli és természetbeni ellátások rendszere 

10. Gyermekjóléti alapellátások – Biztos Kezdet Gyerekház 

11. Gyermekek napközbeni ellátása, átmeneti gondozás 

12. A gyermekvédelmi hatósági intézkedések áttekintése, az egyes intézkedések alapvető 

szabályai 

13. A nevelésbe vétel mint a legsúlyosabb gyermekvédelmi hatósági intézkedés 

14. A gyermekvédelmi gyámság 

15. A gyermek harmadik személynél való elhelyezése, ennek feltételrendszere, a gyermek 

ideiglenes hatályú elhelyezése   

16. Gyermeki jogok és szülői kötelezettségek a Gyvt.-ben  

17. Az örökbefogadás rendszere: nyílt/titkos örökbefogadás, alkalmasság, utánkövetés 

18. A gyermek érdekének érvényesülése az örökbefogadással kapcsolatos eljárásokban, az 

egyes eljárási szakaszokban    

19. Az örökbefogadás joghatásai 

20. A kiskorú és a továbbtanuló nagykorú gyermek tartásának összehasonlítása, összevetésük 

a rokontartás szabályaival 

21. A mediáció lényegi vonásai, összevetése a polgári perrel   

22. Mediáció a családjogban 

23. Mediáció a gyermekvédelemben 

24. A gyermek jogellenes elvitele, annak rendezése, Hágai Egyezmény és Brüsszel IIa. 

rendelet vonatkozó szabályai   

25. A „hagyományos” gyámság és gyermekvédelmi gyámság összevetése  

26. A gyermeki jogok érvényesülése a Ptk. családjogi alapelveiben, a szülői jogállás és a 

szülői felügyelet szabályaiban áttekintő jelleggel 

27. Gyermeki jogok az Európai Unió és Európa Tanács jogforrásaiban  

 

ZÁRÓVIZSGA MENETE  

 

A záróvizsga tételhúzással kezdődik. A hallgatók a tételek kidolgozását követően a dolgozat 

megvédésével folytatják a vizsgát. Ennek során a záróvizsga-bizottság arról győződik meg, 

hogy a dolgozat valóban a hallgató önálló munkája, aki szóban is számot tud adni a 

dolgozatban tárgyalt kérdésekről. A dolgozatra adott jegy a konzulens értékelésének és a 

szóbeli védésnek az együttes eredményeként, a záróvizsga-bizottság döntése alapján kerül 

meghatározásra.           

A záróvizsga második (a védést közvetlenül követő) része a kidolgozott tételekről történő 

számadás. Ennek során a záróvizsga-bizottság megbizonyosodik a hallgató tárgyi tudásáról, 

amelynek ki kell terjednie a jogszabályanyag ismeretére, és attól függően, hogy milyen 

jellegű oktatást kaptak az adott kérdéshez tartozóan, a kapcsolódó ítélkezési gyakorlatra 

és/vagy elméleti háttérre. Mindemellett természetesen az is értékelésre kerülhet, hogy a 

hallgató mennyire képes a családjogi szemléletmód alkalmazására, illetve az adott kérdésről 

való önálló véleményalkotásra. Természetesen a záróvizsga-bizottság a záróvizsga anyagához 

tartozóan bármely további kérdést feltehet a záróvizsga során,      

Budapest, 2017. január 16.       

Dr. habil. Szeibert Orsolya 

                   egyetemi docens   


