ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK

Nemzetközi magánjog
1. A nemzetközi magánjog fogalma, szabályozási területei; a nemzetközi magánjog forrásai.
2. A nemzetközi magánjog története.
3. A kollíziós norma fajtái, szerkezete, a közvetett, utaló módszer.
4. A minősítés.
5.A vissza- és továbbutalás (renvoi).
6. A külföldi jog alkalmazása és tartalmának megállapítása.
7. Az általános kisegítő szabály. Az általános kitérítő klauzula. Statútumváltás.
8. A közrend fogalma a nemzetközi magánjogban.
9. Az ember mint jogalany.
10. A jogi személy személyes joga. Személyhez fűződő jogok megsértése.
11. A dologi jog kollíziós szabályai. A szellemi alkotások jogának kollíziós szabályai.
12.A jogválasztás és korlátai a szerződésekre irányadó jog meghatározásának körében.
13. A szerződésekre irányadó jog jogválasztás hiányában, a fogyasztói és a munkaszerződések kivételével.
14. A fogyasztói szerződésekre és a munkaszerződésekre irányadó jog.
15. A szerződésen kívüli károkozásra irányadó jog.
16. A házasság létrejöttére, érvényességére, felbontása és a házastársak személyi és vagyoni viszonyaira irányadó
jog; az élettársi jogviszonyokra irányadó jog.
17. A családi jogállásra, az örökbefogadásra, a szülő és a gyermek közötti jogviszonyra és a gyámságra irányadó
jog.
18. A joghatóság: fogalma, jogforrásai, fajtái. Állami immunitás.
19. A Brüsszel I rendelet hatálya (alkalmazási köre), exorbitáns (kapcsolatszegény) joghatóság, általános
joghatóság.
20. A Brüsszel I rendelet: különös joghatóság.
21. A Brüsszel I rendelet: joghatóság a gyengébb felet tartalmazó szerződések esetén.
22. A Brüsszel I rendelet: kizárólagos joghatóság, megállapodáson alapuló joghatóság, perbebocsátkozáson alapuló
joghatóság.
23. A Brüsszel II rendelet.
24. Az Nmj. tv. joghatósági szabályai.
25. A Fizetésképtelenségi rendelet.
26. A Tartási rendelet.
27. Az Öröklési rendelet
28. A külföldi határozatok elismerése és végrehajtása a Brüsszel I rendelet alapján.
29. A külföldi határozatok elismerése és végrehajtása az Nmj. tv. alapján.
30. Nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás.

Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga

1. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának fogalma, szabályozási tárgya, módszere, rendszere.
2. A WTO kialakulása, szervezete, működése és céljai.
3. A GATT alapelvei és legfontosabb szabályai.
4. A GATS céljai, alapelvei és legfontosabb szabályai.
5. A szellemi alkotások kereskedelmi vonatkozásaival (TRIPS) és a kereskedelmet érintő beruházási
intézkedésekkel kapcsolatos szabályozás (TRIMs).
6. A legnagyobb kedvezmény (MFN) elvének alkalmazása és kivételei a GATT-ban és a GATS-ban.
7. A nemzeti elbánás (NT) elve a GATT-ban és a GATS-ban.
8. A dömpinggel és a szubvencióval szembeni fellépésre vonatkozó szabályozás.
9. A GATT/WTO vitarendezési szabályok.
10. A külföldi beruházásokra vonatkozó szabályozások célja és fő elvei, a beruházás-védelem eszközei.
11. A kétoldalú beruházás-védelmi egyezmények fontosabb szabályai.
12. A nemzetközi beruházási viták rendezése.
13. A regionális gazdasági integrációk (NAFTA), különös tekintettel Európára.
14. A nemzetközi kereskedelmi szerződések jogának forrásai.
15. A nemzetközi kereskedelmi szerződések jogának egységesítése (UNIDROIT, UNCITRAL), a Hágai
Nemzetközi Magánjogi Konferencia
16. A nemzetközi kereskedelmi szokások, szokványok. A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara szerepe és
szokványgyűjteményei.
17. Az INCOTERMS.
18. A Bécsi Vételi Egyezmény alkalmazási köre; fenntartások a Bécsi Vételi Egyezménnyel szemben
19. A Bécsi Vételi Egyezmény általános rendelkezései (az Egyezmény értelmezése, nyilatkozatok értelmezése,
szokások, alakiság)
20. A szerződés létrejötte a Bécsi Vételi Egyezmény alkalmazásában
21. A felek fő kötelezettségei a Bécsi Vételi Egyezményben.
22. A szerződésszegésre és következményeire vonatkozó szabályok a Bécsi Vételi Egyezményben.
23. A forgalmazási szerződések a nemzetközi kereskedelemben.
24. A képviseleti (ügynöki) szerződések a nemzetközi kereskedelemben.
25. A leasing szerződés nemzetközi szabályozása (1988-as Ottawai Egyezmény).
26. A faktoring szerződés nemzetközi szabályozása (1988-as Ottawai Egyezmény).
27. A vasúti fuvarozás nemzetközi szabályozása.
28. A közúti fuvarozás nemzetközi szabályozása.
29. A tengeri, a belvízi és a légi fuvarozás nemzetközi szabályozása.
30. A nemzetközi bank- és fizetési ügyletek, különös tekintettel az okmányos meghitelezésre (akkreditívre)

