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I. ELŐADÁSOK 
 

 

Sor- Időpontja Tárgya  

száma 

 

 

1. szept. 11. Történeti rész I. 

 

2. szept. 18. Történeti rész II. 

 

3.  szept. 25.  Eljárásjog I. 

 

4. okt. 2.  Eljárásjog II. 

 

5. okt. 9.            Személyi jog. 

 

6. okt. 16.  Családi jog. 

 

7. nov. 6.             Dologi jog I. (Dologfogalom. A tulajdon) 

 

8. nov. 13. Dologi jog II. (A birtok) 

 

9. nov. 20. Dologi jog III. (A tulajdon megszerzése I.) 

 

10. nov. 27. Dologi jog IV. (A tulajdon megszerzése II.) 

 

11. dec. 4.   Dologi jog V. (A tulajdon védelme) 

 

12. dec. 11. Dologi jog VI. (Idegen dologbeli jogok. 

A dologi jog továbbélése) 

 

 

 

 

 

 

 



II. SZEMINÁRIUM 

 

 A kötelező szemináriumi órákat szeptember hó 16. napjával kezdődően tartjuk meg. 

A szeminárium keretében a tananyagra vonatkozó konzultációra, továbbá hallgatói 

kisreferátumok megtartására és jogesetmegoldásra is sor kerül. A szemináriumi órákon a 

szemináriumvezető által meghatározott számú zárthelyi dolgozatot kell írni előre 

meghatározott anyagból. A zárthelyi dolgozat sikertelensége esetén a hallgató pótdolgozat 

írását kérheti. A szemináriumvezető a szemeszter elején kihirdeti, hogy hány zárthelyi 

dolgozat eredményes megírása szükséges meghatározott szemináriumi jegyek 

megszerzéséhez, ill. hány eredménytelen zárthelyi dolgozat vonja maga után a szemeszter 

végén a szemináriumvezetőnél vagy a tanszékvezetőnél leteendő szóbeli beszámoló 

kötelezettségét. 

A szemeszter végi osztályzat feltételei közé tartozik az illetékes oktató által 

meghatározott számú dolgozat eredményes megírása. Aki a gyakorlati órák legfeljebb 

egynegyedéről igazolatlanul, vagy feléről akár igazoltan hiányzik, csak a teljes első féléves 

anyagból tett eredményes szóbeli beszámoló alapján kaphat szemináriumi jegyet. Az 

egynegyedet meghaladó igazolatlan távollét esetén szemináriumi jegyként elégtelent kell 

adni (HKR 66. § (1) bek. c) pont). Az elégtelentől különböző szemináriumi osztályzat 

megléte a vizsgára bocsátás feltétele. 

 

A szemináriumi órákhoz szükséges segédkönyv az oktató döntésétől függően 

BRÓSZ RÓBERT: Római jogi gyakorlatok és/vagy 

JAKAB ÉVA: Forum Romanum 
 

 

III. VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 

 

 Az I. félévi vizsga kötelező tananyaga a római jogi tankönyv vonatkozó 

anyagrészei (FÖLDI ANDRÁS—HAMZA GÁBOR: A római jog története és institúciói, 22. 

átdolg. és bőv. kiadás, Budapest, 2018, 3—377. oldal) — a külön hirdetményben közölt 

részek kivételével —, illetve az előadásokon elhangzottak teljes egészében, továbbá az 

alább részletezettek szerint a kötelező olvasmányok ismerete. 

 A vizsga tételhúzásos rendszerben lebonyolított szóbeli vizsga. A vizsgán a 

hallgató három tételt húz, először 1 db. tételt az ún. minimumtételek (*-gal jelölt, 

kiemelten fontos vizsgatételek) csomagjából, ezután további 2 db. tételt akként, hogy a már 

kihúzott minimumtételhez képest (1) a történeti részből vagy az eljárásjogból, (2) a 

személyi és családjogból és (3) a dologi jogból egyaránt legyen egy-egy tétele. A 

vizsgáztató a kihúzott tételen kívüli anyagrészekből is tehet fel kérdéseket. A tételhúzást 

követően legfeljebb 30 perc felkészülési idő után — amely alatt írásbeli vázlat készíthető 

— kell felelni. 

A jó és a jeles érdemjegy eléréséhez a tételeken kívüli tananyagból feltett kérdésre, 

ill. kérdésekre is válaszolni kell. A jó és a jeles érdemjegyhez megkívánjuk a helyes latin 

kiejtést, valamint a jó érdemjegyhez legalább 1 db., a jeleshez legalább 2 db. — a vizsgázó 

választása szerinti —kötelező olvasmány ismeretét. 

Utóvizsgát legkorábban a sikertelen vizsga napját követő 3. napon lehet tenni. 

Javítóvizsgát (az elégtelennél jobb érdemjegy javítása céljából) csak az erre a célra 

előirányzott külön vizsganapon lehet tenni. Utóvizsga-napokon első vizsgát és 

javítóvizsgát, javítóvizsga-napon első vizsgát és utóvizsgát tenni nem lehet. 



IV. KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 

 

HAMZA GÁBOR: Jogösszehasonlítás és az antik jogrendszerek, Bp. 1998, 11—26. o. 

HAMZA GÁBOR: Az európai magánjog fejlődése, Bp. 2002, 95—109. o. és 139—

146. o. 

SIKLÓSI IVÁN: A kincstalálás római jogi, jogtörténeti és modern jogi kérdésköre, 

Bp. 2016, 31—58. o. 

PETER STEIN: A római jog Európa történetében, Bp. 2005 (a II., III. vagy IV. 

fejezetek közül a hallgató választása szerinti fejezet lényegét kell ismerni) 

  

 

Budapest, 2019. szeptember 2. 
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