
1. A jogi normának hányadik szerkezeti eleme a hipotézis? 

A) Harmadik 

B) Második 

C) Első 

 

2. A relatív szerkezetű jogviszonyban kötelezettje 

A) általában, főszabály szerint nem-tevésre köteles 

B) általában, főszabály szerint tevésre köteles 

C) ugyanolyan gyakran köteles nem-tevésre és tevésre 

 

3. A jogszabály hatályossága szempontjából megkülönböztetünk 

A) az Országgyűlés tavaszi illetve őszi időszaka szerinti 

B) ideiglenes és végleges 

C) időbeli, területi és személyi 

hatályt. 

 

4. A mindenki számára kötelező jogszabályokat 

A) az Official Journal-ban, az Európai Unió hivatalos lapjában 

B) az Interneten 

C) a Magyar Közlönyben, Magyarország hivatalos lapjában 

kell közzétenni. 

 

5. Az Alaptörvény 

A) olyan alapvető jogelvek összessége, melyek a magyar közjogi fejlődés évszázadai során alakultak ki 

B) az Európai Unió tagállamainak közjogi együttműködését szabályozó nemzetközi szerződés 

C) a tételes jogrend legfelsőbb szintű jogszabálya, melynek megalkotására a Parlament jogosult 

 

6. A miniszterelnök, funkcióját tekintve 

A) kifejezi a nemzet egységét 

B) irányítja a kormányt 

C) őrködik az államszervezet demokratikus működése felett 

 

7. Az alkotmánybíróság 

A) az állami pénzügyeket ellenőrző szerve 

B) az állampolgári jogok érvényesülését ellenőrző szerv 

C) normakontrollt végez 

 

8. Mi különbözteti meg egymástól a kontinentális jogrendszereket és a Common Law jogrendszerek? 

A) A kontinentális jogban az írott jog, a Common Law-ban a precedensjog az elsődleges 

B) A kontinentális jogrendszerekben szakbíró, a Common Law jogrendszereiben laikus bírák hozzák az 

ítéleteket 

C) A kontinentális jogban minden tilos, ami kifejezetten nincs megengedve, a Common Law-ban minden 

szabad, ami kifejezetten nincsen megtiltva 

 

9. Melyik esztendőben fogadták el az Európai Gazdasági Közösséget megalapító Római Szerződést? 

A) 1947-ben 

B) 1957-ben 

C) 1967-ben 

 

10. Melyik európai állam nem tagja az Európai Uniónak? 

A) Svédország 

B) Franciaország 

C) Norvégia 



 

11. Melyik szerződés nem játszott szerepet az európai integráció folyamatában? 

A) Szófiai Szerződés 

B) Nizzai Szerződés 

C) Maastrichti Szerződés 

 

12. Jelenleg ki az EU Kül- és Biztonságpolitikai Főképviselője? 

A) Herman Van Rompey 

B) Catherine Ashton 

C) José Manuel Barrozo 

 

13. Az EU elsődleges jogforrásai 

A) a szerződések 

B) a közösségi intézmények által alkotott jogforrások 

C) a közösségi ajánlások 

 

14. A jogviszony szerkezete a polgári jogban lehet 

A) statikus és dinamikus 

B) konstruktív és dekonstruktív 

C) abszolút és relatív 

 

15. Az alábbi felsorolásban szereplő kifejezések közül melyik nem képezi a szerződéses jogviszony valamely 

elemét? 

A) a szerződés alanyai 

B) a szerződés tartalma 

C) a szerződés iránya 

 

16. „Tartozásátvállaláshoz” 

A) a jogosult beleegyezése szükséges 

B) nem szükséges a jogosult beleegyezése 

C) csak külön hatósági döntés alapján szükséges a jogosult beleegyezése 

 

17. Zártfajú szolgáltatás esetében a szerződés tárgya 

A) a fajtája meghatározásával és mennyiségi paraméterekkel van körülírva 

B) konkrétan, egyedileg meg van jelölve 

C) fajtája meghatározásának meghatározott feltételekkel körülírt szűkítésével van meghatározva 

 

18. Az uzsorás szerződés 

A) semmis 

B) megtagadható 

C) egyaránt minősülhet semmisnek és megtagadhatónak 

 

19. Szerződést 

A) vétőképes természetes személy köthet 

B) cselekvőképes természetes személy köthet 

C) csak legalább 16 életévét betöltött természetes személy köthet 

 

20. A szerződés megszüntetése, egyoldalú nyilatkozattal, visszamenőleges hatállyal. Mi ez? 

A) megszüntető szerződés 

B) felmondás 

C) elállás 

 



21. Az alábbi lehetőségek közül válassza azt a kifejezést, mely teljessé teszi a mondatot: A szerződés tartalmát a 

szerződésben foglalt fő- és mellékkötelezettségek és a velük szemben támasztható jogosultságok ………. adja. 

A) eltérősége 

B) szembeállítása 

C) összessége 

 

22. Tömeggyártású ipari termék átruházása, későbbi időpontban történő szállítással. Mi ez? 

A) Kölcsön 

B) Szállítási szerződés 

C) Közüzemi szerződés 

 

23. A vételi jog (opció) jogosultja olyan dolog számára történő eladására kényszeríti a tulajdonost, amelyet az 

A) nem is tőle vásárolt 

B) tőle vásárolt 

C) privatizáció keretében az államtól vásárolt 

 

24. „Meghatározott esemény bekövetkezése esetére kikötött pénzösszeg kifizetése díjfizetés ellenében. Mi ez? 

A) megbízás 

B) bizomány 

C) biztosítás 

 

25. A határozatlan idejű munkaviszonyt mind a munkavállaló, mind a munkáltató 

A) rendes felmondással megszüntetheti 

B) a munkaszerződés módosításával megszüntetheti 

C) a munkaszerződés hatálytalanításával megszüntetheti 


