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I. Bevezetés



• Nki magánjog/kollíziós jog

önálló jogág

• Nki gazdasági kapcsolatok joga

szabályozás módszere nem egynemű, sokfajta 
jogszabály

DE! önálló, komplex jogterület



Nki gazdasági kapcsolatok joga

• Közjogi összetevő: állami aktusok, nki
szerződések, belső jogszabályok

• Magánjogi összetevői/vállalkozók: polgári jogi 
tartalmú szabályok



II. A nemzetközi gazdasági jog forrásai



1. Az egyes jogrendszerek magánjogi, polgári jogi, 
kereskedelmi jogi jogszabályai 

• Angolszász/kontinentális jogrendszerek

• Kereskedelmi törvénykönyvek kérdése

• Magyarország: Ptk.



2. Nemzetközileg egységesített jog

• a kereskedelmi forgalomra vonatkozó jogszabályok

 regionális jellegű

 univerzális (nki fuvarozás, szellemi alkotások jogvédelme)

• adásvétel!



Regionális jogegységesítés

• Latin-Amerika: 1889 Montevideoi Egyezmények: 
polgári jogi és kereskedelmi jogi terület

• 1928-as Havannai Egyezmény

• Észak-Európa: több jelentős törvény azonos szöveggel 
(pl. 1905. évi egységes adásvételi törvény, illetve a 
Skandináv Adásvételi Törvény)



Univerzális jogegységesítés

• nemzetközi szervezetek készítik elő

• nemzetközi egyezmények

• nemzetközi szerződéskötési folyamat

tárgyalás, parafálás/aláírás, ratifikálás



Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia

• 1897 Hollandia

• 1955 óta nki szervezet

• 83 tag



UNIDROIT

• 1926, Róma

• 63 ország

• Cél: az anyagi magánjog egységesítése!



ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottság

(UNCITRAL)

• nki egyezmény+ ún. egységes törvény: Model Law

• Bécsi Konvenció a nemzetközi adásvételi 
szerződésekről 



Egyéb jogforrások

• kereskedelmi szokások, szokványok, ászf, 
mintaszerződések



Kereskedelmi szokások

• hosszú gyakorlat során kialakult

• a gyakorlat megváltozásával változnak, 
módosulnak



Szokványok

• összegyűjtött, egységes szerkezetbe foglalt, 
írásban közzétett kereskedelmi szokás

• INCOTERMS, UCP, URC

• UNIDROIT: Nki Kereskedelmi Szerződések 
Alapelvei

 jogszabályok „sűrítménye”



ÁSzF

• gyakran, tömegesen kerül sor lényegében azonos 
tartalmú szerződések megkötésére

• tipizálás, standardizálás

• szerződési feltételrendszer

Mintaszerződések

• egy komplett szerződés átvétele



Fogalmak

• belföldi jogegyenlőség

•legnagyobb kedvezményes elbánás

•preferenciális elbánás

•szabadkereskedelmi övezet

•vámunió

•dömping

•GEM



III. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok alanyai



Állam

• immunitási kérdések

abszolút

 funkcionális



Jogi személyek

• 4 alaptípus

kkt, bt, kft, rt

Nemzetközi gazdasági társulások

• Nemzetközi magánjogi 

• Nemzetközi közjogi vállalat


