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P R O G R A M J A  
 

ÉS A VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 

A 2021/2022. TANÉV I. FÉLÉVÉBEN 
 

(NAPPALI TAGOZAT) 
 

Minden hét elején közzétesszük a tárgyheti videós előadást 

 a Canvas-felületen és/vagy a Canvas-felületen jelzett egyéb platformon. 
 

 

I. A VIDEÓS ELŐADÁSOK TEMATIKÁJA 

 
A közzététel 

tervezett 

dátuma 

 

1. szept. 6-i hét: Történeti rész I. 

 

2. szept. 13-i hét: Történeti rész II. 

 

3. szept. 20-i hét: Történeti rész III. 

 

4. szept. 27-i hét: Eljárásjog I. 

 

5. okt. 4-i hét:   Eljárásjog II. 

 

6. okt. 11-i hét: Személyi jog. 

 

7. okt. 18-i hét: Családi jog. 

 

8. nov. 1-i hét:  Dologi jog I. (Dologfogalom. A tulajdon) 

 

9. nov. 8-i hét:  Dologi jog II. (A birtok) 

 

10. nov. 15-i hét: Dologi jog III. (A tulajdon megszerzése I.) 

 

11. nov. 22-i hét: Dologi jog IV. (A tulajdon megszerzése II.) 

 

12. nov. 29-i hét: Dologi jog V. (A tulajdon védelme) 

 

13. dec. 6-i hét: Dologi jog VI. (Idegen dologbeli jogok. A dologi jog továbbélése) 
 



II. SZEMINÁRIUM 

 

 A kötelező szemináriumi órákat 2021. szeptember hó 13. napjával kezdődően 

jelenléti formában, az irányadó járványügyi szabályoknak megfelelő óvintézkedések 

mellett 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 a 

szemináriumvezető előzetes hozzájárulásával írhat pótdolgozatot. 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, Bp. (kézirat) és/ vagy 

JAKAB ÉVA: Forum Romanum, Szeged 2002 és /vagy 

SIKLÓSI IVÁN: Forráselemzések római dologi és kötelmi jogból, Bp. 2020 

 

 

III. VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 

 

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

anyagrészei (FÖLDI ANDRÁS—HAMZA GÁBOR: A római jog története és institúciói, 25. 

átdolg. és bőv. kiadás, Budapest, 2021, 3 — 377. oldal) — a külön hirdetményben közölt 

részek kivételével —, valamint az előadáson elhangzottak teljes egészében (beleértve ebbe 

a hallgatók rendelkezésére bocsátott előadásdiákat is). 

 A vizsga írásbeli vizsga, amelynek lebonyolítása a Canvas-rendszeren keresztül 

történik, de a teszt kitöltésére — amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi — a 

Karon, jelenléti felügyelet mellett kerül sor. 

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

Utóvizsga-napokon első vizsgát tenni nem lehet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK A SZEMINÁRIUMI OKTATÁSHOZ, 

ILL. A VIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 

 

HAMZA GÁBOR: Az ügyleti képviselet, Bp. 1997; II. fejezet 45—93. o.; III. 

fejezet 95—142. o. 

HAMZA GÁBOR: Jogösszehasonlítás és az antik jogrendszerek, Bp. 1998; I. 

fejezet 11—26. o.; II. fejezet 27—83. o. 

HAMZA GÁBOR: Az európai magánjog fejlődése, Bp. 2002; a hallgató 

választása szerint II., III. vagy IV. fejezet 

HAMZA GÁBOR: A római jog és hatása a modern jogok fejlődésére, Bp. 2013 

SIKLÓSI IVÁN: Római magánjog, I. kötet, Bp. 2021 

 

 

Budapest, 2021. szeptember 1. 

 DR. SÁNDOR ISTVÁN 

tanszékvezető egyetemi tanár 


