Magyar jogtörténet
2013/2014. tanév tavaszi szemeszter, előadás (heti két óra 3 kredit) és gyakorlat (heti egy óra, egy
kredit)
dátum
február 10.

téma
jogforrások; személyi jog és
családjog a rendi korban
dologi jog a rendi korban
a büntetőjog fejlődése a rendi
korban

tananyag
TK. 24-25.,29-45;156-160;
86-96.,142-152.
TK. 97-117.
TK. 263-300.;304-311.

március 3.

szerződések a rendi korban

TK. 118-130.

március 10.
március 17.

öröklési jog a rendi korban
perjogi intézmények a rendi
korban
Házassági törvény
1. zárthelyi dolgozat
telekkönyvi rendtartás és a
polgári kor dologi jogi
intézményei
kötelmi jog a polgári korban
a büntetőjogi kodifikáció
története

TK. 130-141.
TK. 405-441.

február 17.
február 24.

március 24.
március 25.
március 31.

április 7.
április 14.

április 28.
április 29.
május 5.
május 12.
május 13.

egyes szerződési típusok a
polgári korban
2. zárthelyi dolgozat
a polgári kor perrendtartásai
öröklési jog a polgári korban
zárthelyi dolgozatok javítása

TK. 167-171.; 227-235.
TK. 171-179.

TK. 179-188.
TK. 312-356.

TK. 442-466.
TK. 188-196.

Tananyag:
Mezey Barna: (szerk.) Magyar jogtörténet. Budapest, Osiris Kiadó, 2007.,
valamint, az előadásokon és a konzultációs órákon elhangzottak és a gyakorlati órákon feldolgozott
jogesetek.

Ajánlott irodalom:
Homoki-Nagy Mária: Magánjogi jogesetek a bírói gyakorlat tükrében. Iurispeditus Bt. Szeged, 2013.

A gyakorlati órák látogatása kötelező. A szemeszter során két alkalommal lehet hiányozni. Ennél több
hiányzás esetén a hallgató, a gyakorlatot vezető oktató által meghatározott módon beszámolóra
köteles. Öt hiányzás esetén a gyakorlati óra pótlására nincs lehetőség.

A szemeszter során két zárthelyi dolgozatot kell eredményesen teljesíteniük a hallgatóknak ahhoz,
hogy a gyakorlat teljesítettnek minősüljön. Egy-egy zárthelyi dolgozat akkor eredményes, ha az
elérhető pontszám 60%-át teljesíti a hallgató.
Az eredménytelen zárthelyi dolgozat javítására egyszer van lehetőség a szorgalmi időszakban, mely
alkalommal, szintén 605-át kell teljesíteni az elérhető pontszámnak.
Amennyiben a hallgató a zárthelyi dolgozatok követelményét nem teljesíti, akkor az eredménytelen
gyakorlati jegy pótlására vizsgaidőszakban, a TVSZ szerint van lehetőség.

Szeged, 2014. február 8.

Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária
tanszékvezető

