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I. ELŐADÁSOK 
 

(Szerda 10.00-12.00, VIII. terem) 
 
 
1. február 13. A kötelmi jog alapfogalmai 

 

2. február 20. A kötelem alanyai 
 

3. február 27. A kötelem tárgya 
 

4. március 6. A felelősség 
 

5. március 13. A kötelmek biztosítékai 
 

6. március 20. A kötelmek módosítása és megszűnése. A szerződések általában. Az 
archaikus és klasszikus kor szerződésrendszere. 
 

7. március 27. A reálszerződések. Az adásvétel. 
 
 

8. április 3. A bérlet, a megbízás és a társaság 
 

9. április 10. A delictumok és a crimenek 
 

10. április 24. A pactumok, a quasi contractusok, a quasi delictumok és a vegyes 
kötelmek 
 

11. május 8. Öröklési jog I. 
 

12. május 15. Öröklési jog II. 
 

 
 

II. SZEMINÁRIUM 
 
 A kötelező szemináriumi órákat február 18. napjával kezdődően tartjuk meg.  
 A gyakorlati órák két részből állnak, az óra első felében konzultáció az előadáson 
leadott anyagból, az óra második részében pedig jogesetmegoldás a következők szerint: 
februárban személyi és családjogból, márciusban dologi jogból, áprilistól pedig kötelmi jogból 
oldunk meg jogeseteket.  

A gyakorlati órák keretében – a szemináriumvezető által meghatározott ütemezésben – 
kb. 10 perces röpdolgozatot kell írni az oktató által előzetesen megadott olyan tankönyvi 
anyagrészből, amely előzőleg már előadásra és a gyakorlati órákon megbeszélésre került. 
Sikertelen dolgozat, illetve hiányzás esetén – külön kérésre – pótdolgozat megírására van 



lehetőség. Aki a szemeszter végéig nem írta meg az oktató által a szemináriumi jegy 
előfeltételéül meghatározott számú „megfelelt” minősítésű dolgozatot, csak a kötelmi jog 
minimumtételeinek anyagából tett külön szóbeli beszámoló alapján kaphat szemináriumi 
jegyet. A sikertelen röpdolgozatok nyomán a hallgató a szorgalmi időszak utolsó hetében a 
szemináriumvezetőnél teljesítheti a beszámolót. Ennek sikertelensége vagy elmaradása esetén a 
vizsgaidőszak első két hetében a tanszékvezető által meghatározott napon a tanszékvezetőnél 
tehet újabb beszámolót (HKR 66. § (6) bek.). Ennek sikertelensége esetén a hallgató elégtelen 
(1) szemináriumi jegyet kap, s ezáltal az RJ2 kollokviumot a 2018-as nyári vizsgaidőszakban 
nem teheti le, minthogy az elégtelentől különböző szemináriumi jegy megléte a vizsgára 
bocsátás feltétele. 

A szemináriumvezető minden óra elején ellenőrzi a jelenlétet. Aki a gyakorlati órák 
legfeljebb egynegyedéről igazolatlanul, vagy feléről akár igazoltan hiányzik, csak a kötelmi jog 
anyagából 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). 

A szemináriumi órákhoz szükséges segédkönyv az oktató döntésétől függően 
BRÓSZ RÓBERT: Római jogi gyakorlatok és/vagy JAKAB ÉVA: Forum Romanum 

 
 

 
III. VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 

 
 A szóbeli vizsga kötelező tananyaga a római jogi tankönyv (FÖLDI ANDRÁS — HAMZA 

GÁBOR: A római jog története és institúciói, 22. kiadás, Budapest, 2018) — a külön hirdetményben 
közölt részek kivételével — teljes anyaga, illetve az előadásokon elhangzottak teljes egészében, 
továbbá — a jó és a jeles érdemjegy eléréséhez — a kötelező olvasmányként alább megjelölt 
szemelvények.  
 A vizsgára bocsátás előfeltétele az RJ20 szemináriumi jegy (legalább elégséges [2] 
megszerzése. 

A szóbeli vizsgát tételhúzásos rendszerben tartjuk. A hallgató három tételt húz. 
Először egy minimumtételt húz (a kötelmi vagy az öröklési jog köréből), majd a kihúzott 
minimumtétel függvényében két olyan további vizsgatételt húz, hogy összességében egy tétele 
legyen a kötelmi jog „általános” részéből (501—535. tétel), egy a kötelmi jog „különös” 
részéből (536—568. vizsgatételek), és egy tétele legyen öröklési jogból. A vizsgáztató a hallgató 
által kihúzott tételeken kívül is tehet fel kérdéseket. 

Az RJ1 tananyagából közvetlen kérdéseket a vizsgáztató csak azoknak a hallgatóknak 
tesz fel, akik beiratkozásuk éve alapján római jogból alapvizsgát kötelesek tenni, de az RJ1 
tananyagából a kötelmi joggal és az öröklési joggal összefüggő ismereteket (pl. az egyes 
jogintézmények történeti fejlődéséhez a korszakbeosztást, a kötelmi joghoz pl. a birtoktan 
elemeit, az öröklési joghoz pl. az azzal összefüggő családjogi ismereteket) minden hallgatónak 
tudnia kell, még az elégséges osztályzat megszerzéséhez is. 
 A jó és a jeles érdemjegyhez megkívánjuk a helyes latin kiejtést, valamint a kötelező 
olvasmányként megjelölt szemelvények lényegének ismeretét. 

Utóvizsgát legkorábban a sikertelen vizsgát követő harmadik (alapvizsga esetében 
ötödik) napon lehet tenni. Javítóvizsgát (az elégtelennél jobb érdemjegy javítása céljából) csak 
az erre a célra előirányzott vizsganapon lehet tenni. Utóvizsga napokon első vizsgát és 
javítóvizsgát, a javítóvizsga napon első vizsgát és utóvizsgát tenni nem lehet. 
 
 
 
 
 
 



IV. KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK  
 
A jó osztályzat eléréséhez az alábbi három kötelező olvasmány közül egynek, a jeles 

osztályzat eléréséhez kettőnek az ismeretét követeljük meg (a megadott oldalszámok keretei 
között). 
 
HAMZA GÁBOR: Jogösszehasonlítás és az antik jogrendszerek, Bp. 1998, 189—207. o. 
SIKLÓSI IVÁN: A nemlétező, érvénytelen és hatálytalan jogügyletek elméleti és dogmatikai kérdései a római 
jogban és a modern jogokban, Bp. 2014, 41—54. o. és 94—118. o., vagy 168—201. o., vagy 234—
250. o., vagy 351—379. 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. február 4. 

 
 

DR. FÖLDI ANDRÁS 
tanszékvezető egyetemi tanár 

 


