Dr.

Tantárgy neve: Római jog 1. JORJ201XX1

Kreditértéke: 4

A tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 85% elmélet + 15%
gyakolrat (kredit%)
A tanóra1 típusa: előadás és szeminárium és óraszáma: heti 4+1 N, félévi 15+2 L óra az adott félévben,
(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: -)
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők2 (ha vannak): A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb3): kollokvium
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok4 (ha vannak): A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
Megismertetni a hallgatókat a római állam és jog történetével és alapvető jellemzőivel, rendszerével és
fogalmaival
A tanegység tartalma:
§ Alapvető fogalmak: ius, fas, mos.
§ Róma államszervezete, a jogtörténeti korszakok jellemzése.
§ Civiljog, praetori jog, ius gentium, ius naturale.
§ Jogforrások, jogtudomány.
§ A iustinianusi kodifikáció előzményei, céljai, menete.
§ Perjogi alapfogalmak, a perjog rendszere.
§ A legis actiós, a formuláris és a császári perrend jellemzése.
§ Végrehajtás, nem peres eljárások.
§ Jog- és cselekvőképesség. Az ezeket befolyásoló tényezők.
§ Apai hatalom, család, házasság.
§ Gyámság, gondnokság.
§ Dolog, tulajdon, birtok. A birtok megszerzése, védelme.
§ Tulajdonszerzés, a tulajdon megszűnése, védelme.
§ Szolgalmak, haszonjogok.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Kötelező irodalom:
FÖLDI András - HAMZA Gábor: A római jog története és institúciói. Nemzeti Tankönyvkiadó,
Budapest, (aktuális kiadás). ISBN: 9789631973020
ZLINSZKY János: A XII táblás törvény töredékei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1991. ISBN:
9789632776439
ZLINSZKY János: A római jog továbbélése (áttekintő jegyzet). PPKE-JÁK, 1997. ISBN: 9633608740
BRÓSZ Róbert (ford.): Gaius institúciói. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993.

Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató
személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek
időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.
2
pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb.
3
pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló
4
pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése
1

IFJ. MÉSZÖLY Gedeon (ford.): Justinianus császár institutiói. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,
1991.
Wolfgang Waldstein: A szívébe írva. Budapest, SZIT, 2012. ISBN: 9789632773070
Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7.1.1.
pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul
a) tudása: T5, T10, T15
b) képességei: K4, K5, K10, K11, K14, K15, K16, K17, K28, K30, K31
c) attitűdje: A4, A6, A15, A18
d) autonómiája és felelőssége: F1, F4, F5
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. El Beheiri Nadja (egyetemi tanár, PhD)
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Andrási Dorottya (egyetemi docens, PhD)
Dr. Erdődy János (egyetemi docens, PhD)
Dr. Radványi Anna (megbízott oktató)

