
1. Melyek a jogi norma szerkezeti elemei? 

A) Hipotézis – diszpozíció - jogkövetkezmény 

B) Hipotézis – diszpozíció - szankció 

C) Hipotézis – diszpozíció - jutalom 

 

2. Az érvényesség és a hatályosság a jogban  

A) Szinonim fogalmak 

B) Nem szinonim fogalmak 

C) Nem szinonim fogalmak ugyan, de a jogalkalmazó kivételesen szinonimákként kezelheti őket 

 

3. A magánjog jellegzetes jogága: 

A) A polgári jog 

B) A büntető jog 

C) A munkajog 

 

4. A helyi hatályú önkormányzati rendeleteket 

A) Nem kell közzétenni a Magyar Közlönyben, hanem egyéb módon kell kihirdetni 

B) Közzé kell tenni a Magyar Közlönyben 

C) Csak akkor kell közzétenni a Magyar Közlönyben, ha kétharmados többséggel fogadták el őket 

 

5. Az anyagi jog 

A) A joganyag szinonimája: a hatályban lévő jogaszályok összességét jelenti 

B) Azoknak a szabályoknak az összessége, amelyek a jogviszonyt annak anyagi (pénzügyi) sajátosságai 
figyelembe vételével rendelkezik 

C) Azoknak a szabályoknak az összessége, amelyek a jogviszonyt tartalmilag rendezik 

 

 

 



6. Ha a jogi norma rendelkező része engedő, akkor a norma 

A) Ún. soft law („lágy jog”) jellegű rendelkezéseket tartalmaz, a felek alkalmazásától azonban nem 
tekinthetnek el 

B)”Gumijogszabály”, azaz kellő rugalmassággal más élethelyzetekre is alkalmazható 

C) Diszpozitív 

 

7. A Kormányt 

A) És tagjait a választópolgárok közvetlenül választják 

B) A köztársasági elnök javaslatára a parlament egyszerű többséggel választja 

C) A köztársasági elnök javaslatára a parlament minősített többséggel választja 

 

8. A Magyar Köztársaságot az Európai Unió kormányzati részvétellel működő intézményeiben 

A) A köztársasági elnök Hivatala képviseli. 

B) A parlament illetékes szakbizottsága képviseli. 

C) A kormány képviseli. 

 

9. Az Alkotmánybíróság határozatai ellen fellebbezésnek 

A) A Köztársasági Elnökhöz lehet 

B) A Parlamenthez lehet 

C) Helye nincs 

 

10. Az ügyész 

A) Törvényességi ellenőrzést végez 

B) Jogot alkot 

C) Jogalkalmazó funkciót gyakrol 

 

 

 



11. A polgári jogban 

A) Szerződési típusszabadság érvényesül 

B) Egyáltalán nincs szerződési típusszabadság 

C) Csap kivételesen érvényesül a szerződési típusszabadság 

 

12. Az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat 

A) akkor válik hatályossá, ha a másik fél számára hozzáférhetővé válik 

B) érvénytelen 

C) érvényességéhez a szükséges, hogy annak tartalmát papír alapú dokumentumban is a szerződő 
partner tudomására hozzák 

 

13. Ha az élethivatásszerűen kereskedelemmel foglalkozó jogalany a kereskedelmi forgalomban 
másik kereskedővel szerződik, ezt 

A) Megélhetési szerződésnek nevezzük 

B) Forgalmi szerződésnek nevezzük 

C) Kereskedelmi ügyletnek nevezzük 

 

14. A pénztartozás teljesítésének helye 

A) függ a teljesítés módjától (készpénz vagy banki átutalás) 

B) minden esetben a kötelezett telephelye vagy székhelyes 

C) minden esetben jogosult a kötelem teljesítése szerinti telephelye vagy székhelyes 

 

15. Az alábbi felsorolásban szereplő kifejezések közül melyik nem képzi a szerződéses jogviszony 
valamely elemét? 

A) A szerződés alanyai 

B) A szerződés iránya 

C) A szerződés tartalma 

 

 



16. A jogellenes fenyegetéssel kötött szerződés 

A) Megtámadható 

B) Semmis 

C) Egyaránt minősülhet semmisnek és megtámadhatónak 

 

17. A szerződés egy-egy pólusán egyidejűleg több személy is részt vehet, azaz azonos időben akár 
jogosulti, akár kötelezetti pozícióban több személy is állhat: ez az 

A) Egyidejű többalanyúság 

B) Nyitott kötelem 

C) Egyetemlegesség 

 

18. A szerződés alapvető fogalmi lényegét adó magatartás, kötelezettség a(z) 

A) Főszolgáltatás 

B) Lényegi szolgáltatás 

C) Abszolút kötelezettség 

 

19. Az adási típusú szerződésekben 

A) A kötelezett a szerződést akkor teljesíti, ha az elvégzett munkának eredménye is van, azaz a 
szerződés teljese valamilyen munkával elérhető, rendszerint tárgyiasult, eredményt produkál 

B) A szerződés központi momentuma rendszerint a szerződés közvetett tárgyához, az adott 
dologhoz fűződő tulajdonjog  

C) A kötelezett ügyeket lát el más személy javára, más személy érdekében, úgy azonban, hogy a 
tevékenység eredményességét nem kell garantálnia, a szerződés tehát gondos és hozzáértő 
ügyvitellel teljesíthető 

 

20. Ha a mezőgazdasági áru szolgáltatásra irányuló szerződés keretei között a vevő vállalja, hogy a 
teljesítést elősegítő szolgáltatást nyújt, s ehhez kapcsolódó tájékoztatást ad az eladónak 

A) ajándékozással vegyes adásvételi szerződésről 

B) a vevő közreműködésével előállított mezőgazdasági árú szolgáltatására irányuló szerződésről 

C) kooperációs mezőgazdasági ? szerződésről beszélünk 



21. Az opció más néven 

A) A vételi jog 

B) az eladási jog 

C) az elővételi jog 

 

22. Ha a vevő az adásvételi szerződést a szerződés tárgyát képező dolog megtekintése nélkül köti 
meg, de a felek megállapodnak abban, hogy a vevő a dolog megtekintése után nyilatkozhat a 
szerződés hatálybelépésévek 

A) minta szerinti vételről 

B) halasztott vételről 

C) megtekintésre vételről beszélünk 

 

23. Mi a fuvarozási bizomány? 

A) Szállítmányozási szerződés 

B) Szállítási szerződés 

C) Megbízási szerződés 

 

24. Lehet adásvétel tárgy jog? 

A) nem, csak ingó és ingatlan (dolog) 

B) nem, a jog átruházására kizárólag a szerződési pozíció átruházása (szerződés átruházás) útján 
kerülhet sor 

C) az új Ptk. szerint már igen 

 

25. Melyik állítás nem igaz? A szerződésszerű teljesítéssel 

A) A szerződés megszűnik, a kötelezett szabadul a kötelemből 

B) Az adott szolgáltatás teljesítésével az ellenszolgáltatás teljesítése is esedékessé válik 

C)A szerződés megszűnik, a kötelezett azonban a kötelemből csak akkor szabadul ha a szolgáltatás 
teljesítését a másik fél kifejezetten elismeri 

 


