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I. ELŐADÁSOK 
(Szombat 14:30-17:20, VI. terem  

 
 

1. február 8.  A kötelem fogalma, alanyai, tárgya. 
 

2. február 15. A felelősség. A kötelmek biztosítékai. 
 

3. február 29. A kötelmek módosítása és megszűnése. 
 

4. március 14. A szerződések általános szabályai. A reálszerződések. Az adásvétel. 
 

5. március 28. A többi konszenzuálszerződés. A delictumok.  
 

6. április 25.  Kötelmek egyéb tényállásokból. Öröklési jog I.   
 

7. május 9.  Öröklési jog II. 
 
 

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

GÁBOR: A római jog története és institúciói, 23. kiadás, Budapest, 2019) — a külön hirdetményben 
közölt részek kivételével — döntően a 381—672. oldalig azzal, hogy a vizsgázó az első félévi 
anyagnak az idei félévi tananyaggal szorosabban összefüggő elemeit is (pl. minden témához a 
korszakbeosztást, a kötelmi joghoz a birtok- és a tulajdonjog alapvető intézményeit, az 
öröklési joghoz pedig a családjog megfelelő intézményeit) szintén köteles ismerni, még az 
elégséges osztályzat megszerzéséhez is. [Mint ahogy pl. a számtanban a szorzáshoz szükséges 
az összeadás ismerete is.] A jó és a jeles érdemjegyhez megkívánjuk a helyes latin kiejtést. 

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. 

Utóvizsgát legkorábban a sikertelen vizsgát követő harmadik 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, 2020. február 3. 

 
DR. FÖLDI ANDRÁS 

tanszékvezető egyetemi tanár 


