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LEVELEZŐ TAGOZAT 
 

I. ELŐADÁSOK 
(Szombat 11:00-13:50, VII. terem [február 9-én a VIII. teremben]) 

 
 

1. február 9.  A kötelem fogalma, alanyai, tárgya. 
 

2. február 16. A felelősség. A kötelmek biztosítékai. 
 

3. március 2. A kötelmek módosítása és megszűnése. 
 

4. március 30. A szerződések általános szabályai. A reálszerződések. Az adásvétel. 
 

5. április 13. A többi konszenzuálszerződés. A delictumok.  
 

6. május 27.  Kötelmek egyéb tényállásokból. Öröklési jog I.   
 

7. május 11.  Öröklési jog II. 
 
 

II. 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, továbbá az előadásokon elhangzottak.  

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.  

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. 
 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. 
 
Budapest, 2019. február 4. 

 
DR. FÖLDI ANDRÁS 

tanszékvezető egyetemi tanár 


