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I. VIDEÓS ELŐADÁSOK 
 

A közzététel 

tervezett 

dátuma 

 
 
1. február 10. A kötelmi jog alapfogalmai  

 

2. február 17. A kötelem alanyai  
 

3. február 24. A kötelem tárgya  
 

4. március 3. A felelősség 
 

5. március 10. A kötelmek biztosítékai  
 

6. március 17. A kötelmek módosítása és megszűnése. A szerződések általában.  
 

7. 
 
8. 
 

március 24. 
 
április 7. 

Az archaikus és klasszikus kor szerződésrendszere. A reálszerződések.  
 
Az adásvétel.  
 

9. április 14. A bérlet, a megbízás és a társaság  
 

10. április 21. A delictumok és a crimenek  
 

11. 
 

április 28. A pactumok, a quasi contractusok, a quasi delictumok és a vegyes 
kötelmek  
 

12. május 5. Öröklési jog I.  
  

13. 
 

május 12. Öröklési jog II.  
 

 



 

II. SZEMINÁRIUM 

 

A kötelező szemináriumi órákat a jelenleg irányadó járványügyi rendszabályoknak 
megfelelően további intézkedésig Teams platformon realizálódó élő szóbeli dialógust lehetővé 
tevő online formában tartjuk meg, amelyhez a hallgatóság köteles élő kameraképet és 
hangátvitelt is biztosító készülék útján csatlakozni. 

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. A tanórai jelenlétet az oktató minden órán 
névsorolvasás útján ellenőrzi. A hiányzások megítélése a mindenkori járványügyi helyzet 
függvényében alakul. 

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 II. félévi vizsga kötelező tananyaga a római jogi tankönyv vonatkozó anyagrészei 

(FÖLDI ANDRÁS—HAMZA GÁBOR: A római jog története és institúciói, 24. átdolg. és bőv. 
kiadás, Budapest, 2020, 381—672. oldal), a külön hirdetményben közölt részek kivételével. 

A vizsga feleletválasztós írásbeli vizsga lesz, amelynek lebonyolítása a Canvas 
rendszeren keresztül történik. 

Utóvizsgát legkorábban a sikertelen vizsga napját követő 3. napon lehet tenni. 
Utóvizsga-napokon első vizsgát tenni nem lehet. 

 
 

IV. AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK 
 
Cicero: Az állam. Bp. 1995. 
HAMZA GÁBOR: Jogösszehasonlítás és az antik jogrendszerek, Bp. 1998. 
HAMZA GÁBOR: Az európai magánjog fejlődése, Bp. 2002. 
PETER STEIN: A római jog Európa történetében, Bp. 2005. 
 
 
Budapest, 2021. február 1. 
 

         Dr. Földi András 
tanszékvezető egyetemi tanár 

 


