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TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: INITM453 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): The Law of International Economic Relations 

4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Nemzetközi 

tanulmányok mesterképzési szak 

5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 

5.1. összes óraszám: 30 

5.2. heti óraszám: 2 

5.3. Az előadások és a szemináriumok száma: 0 óra előadás, 30 óra gyakorlat 

6. Kreditérték: 2 

7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 

Évente, a 3. félévben 

8. Az oktatás nyelve: magyar 

9. Előtanulmányi kötelezettségek: - 

10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: NKE NETK, Európai Köz- 

és Magánjogi Tanszék 

11. A tantárgyfelelő oktató neve, beosztása: Dr. Bóka János, egyetemi docens 

12. A tantárgy oktatói: Dr. Bóka János 

13. A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus bemutatja a nemzetközi gazdasági kapcsolatok 

jogát mint sajátos jogterületet, és a hallgatók által feldolgozott és bemutatott 

esettanulmányokon keresztül felvillantja annak súlyponti kérdéseit mind a magánjogi, 

mind a közjogi jellegű, illetve eljárásjogi szabályozási területeken. A kurzus tárgyalja a 

nemzetközi magánjog problematikáját, szabályozási struktúráját és jogforrási rendjét. A 

kurzus emellett betekintést nyújt a nemzetközi gazdasági kapcsolatok anyagi 

magánjogába, különös tekintettel a nemzetközi adásvételi jogra. A nemzetközi gazdasági 

kapcsolatok közjogi szabályozási területéről a kurzus a WTO-rendszert, a magyar 

külkereskedelmi engedélyezési rendszert, illetve a beruházás-védelmi rendszereket 

mutatja be. A WTO-rendszert, illetve az ICSID beruházás-védelmi rendszert a kurzus 

eljárásjogi szempontból is tárgyalja, és emellett külön kitér a nemzetközi 

választottbíráskodás meghatározó problémáira is. 

14. A tantárgy tananyagának leírása:  

14.1. A nemzetközi gazdasági jog mint jogterület: jellemzők, tartalom – A 

feldolgozás módja a kurzusban 

14.2. A nemzetközi magánjog: problematika, szabályozási struktúra, jogforrások 

14.3. Nemzetközi magánjogi esettanulmány I. 

14.4.  Nemzetközi magánjogi esettanulmány II. 



14.5.  Lex mercatoria: problematika, szabályozási struktúra, jogforrások 

14.6. Lex mercatoria esettanulmány I. 

14.7.  Lex mercatoria esettanulmány II. 

14.8.  A WTO-rendszer: GATT, GATS, TRIPS 

14.9. WTO esettanulmány 

14.10. A magyar külkereskedelmi engedélyezési rendszer 

14.11. Beruházás-védelmi rendszerek: ICSID, MIGA, kétoldalú beruházás-védelmi 

egyezmények 

14.12. ICSID esettanulmány 

14.13. Nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás 

14.14. Választottbírósági esettanulmány 

14.15. Értékelés 

15. Kompetenciák leírása:A hallgatók ismerik a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogi 

szabályozásának struktúráját és a legfontosabb szabályozó intézményeket. A hallgatók 

ismerik a nemzetközi magánjog, a lex mercatoria, a WTO-rendszer, a magyar 

külkereskedelmi engedélyezési rendszer és a meghatározó beruházás-védelmi rendszerek 

legfontosabb jellemzőit, illetve a nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás 

alapkérdéseit. A hallgatók k pesek lesznek a nemzetközi gazdasági kapcsolatokkal 

összefüggő jogi problémák felismerésére, autonóm értelmezésére, és a problémák 

kezelésére hivatott intézmények, jogi eszközök és eljárások azonosítására. 

16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: a gyakorlati 

foglalkozások látogatása a TVSZ szerint; a gyakorlati feladatok teljesítése 

17. Az értékelés módszerei: évközi értékelés 

18. Vizsgakövetelmények: gyakorlati jegy 

19. Irodalomjegyzék: 

19.1. Kötelező irodalom: 

Bánrévy Gábor: A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga. Szent István Társulat, 

Budapest 2015. ISBN: 978 963 277 247 9 

19.2. Ajánlott irodalom:  

Mádl Ferenc – Vékás Lajos: Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági 

kapcsolatok joga. Eötvös Kiadó, Budapest, 2015. ISBN: 978 963 312 131 3 

Nagy Csongor István: Nemzetközi magánjog. HVGOrac, Budapest, 2012. ISBN: 

978-963-258-178-1 

19.3. Egyéb információk: - 
 

  Dr. Bóka János 

  tantárgyfelelős 

 


