
Üzleti jog 1. ZH 2020.03.31 délután 
1) 
Kormányt 

a) A köztársasági elnök javaslatára a parlament minősített többséggel választja 
b) És tagjait a választópolgárok közvetlenül választják 
c) A köztársasági elnök javaslatára a parlament egyszerű többséggel választja 

 
2) 
Az Európai Parlament képviselőit 

a) A tagállamok kormányai delegálják 
b) Az Európai Bizottság delegálja 
c) A tagállamok választópolgárai közvetlenül választják 

 
3) 
Minden olyan körülmény, magatartás vagy állapot, amely a szerződésbe ütközik vagy sérti a szerződésben 
érdekelt valamelyik félnek a szerződéssel kapcsolatos jogait 

a) Szerződésmegszüntetést eredményez 
b) Szerződésmódosítási kötelezettséget eredményez 
c) Szerződésszegést eredményez 

 
4) A jogban az érvényesség 

a) Tágabb kategória a hatályosságnál 
b) Azonos kategória a hatályosságnál 
c) Szűkebb kategória a hatályosságnál 

 
5) 
Ha az élethivatás szerűén kereskedelemmel foglalkozó jogalany a kereskedelmi forgalomban másik 
kereskedővel szerződik ezt 

a) Kereskedelmi ügyeltek nevezzük 
b) Forgalmi szerződésnek nevezzük 
c) Megélhetési szerződésnek nevezzük 

 
6) 
A jogellenes fenyegetéssel kötött szerződés 

a) Megtámadható 
b) Egyaránt minősülhet semmisnek es megtámadhatónak 
c) Semmis 

 
7) 
Az alkotmánybíróság határozatai ellen fellebbezni 

a) A Köztársasági Elnökhöz lehet 
b) A Parlamenthez lehet 
c) Nem lehet 

 
 
 
 
 



8) 
Az alábbi felsorolásban szereplő kifejezések közül melyik nem képezi a szerződésese jogviszony valamely 
elemét? 

a) A szerződés tartalma 
b) A szerződés alanyai 
c) A szerződés iránya 

 
9) 
„Engedményezésnek” nevezzük a szerződési pozícióban bekövetkező alanyváltozást 

a) A kötelezett oldalán 
b) Jogosult oldalán 
c) Mind a jogosult, mind a kötelezett oldalán 

 
10) 
Mit tartalmaz a jogi norma hipotézise? 

a) A rendelkező részt 
b) A jogkövetkezményeket 
c) A feltételeket, amelyek között a normába foglalt magatartást tanúsítani kell 

 
11) 
A relatív szerkezetű jogviszonyban mire köteles a kötelezett? 

a) Tévesre es nem-tevésre egyaránt 
b) Nem-tevésre 
c) Elsősorban, bár nem minden esetben tevésre 

 
12) 
A jogszabály hatályossága szempontjából megkülönböztetünk 

a) Ideiglenes és végleges hatályt 
b) Az országgyűlés tavaszi, illetve őszi időszaka szerinti hatályt 
c) Időbeli, területi és személyi hatályt 

 
13) 
A szerződésértelmezésben 

a) Egyaránt érvényesül az akarati és a nyilatkozati elv 
b) Kizárólag az akarati elv érvényesül 
c) Kizárólag a nyilatkozati elv érvényesül 

 
14) 
A szerződés alapvető fogalmi lényeget adó magatartás, kötelezettség a(z) 

a) Abszolút kötelezettség 
b) Főszolgáltatás 
c) Lényegi szolgáltatás 

 
15) 
Európai Unió jogforrásaként kibocsátott rendelet Magyarországon 

a) Nem kötelező, csupán jogharmonizációs célokat szolgál - nope 
b) Kötelező, de nem hatályosul közvetlenül 
c) Kötelező és közvetlenül hatályosul 



16) 
Az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat 

a) Érvényességéhez az szükséges, hogy annak tartalmát papír alapú dokumentumban is a szerződő 
partner tudomására hozzák 

b) Akkor válik hatályossá, ha a másik fél számára hozzáférhetővé válik 
c) Érvénytelen 

 
17) 
Az Alaptörvény 

a) Az Európai Unió tagállamainak közjogi együttműködését szabályozó nemzetközi szerződés 
b) A tételes jogrend legfelsőbb szintű jogszabálya, melynek megalkotására a Parlament jogosult 
c) Olyan alapvető jogelvek összessége, melyek a magyar közjogi fejlődés évszázadai során alakultak ki 

 
18) 
Általános szabály, hogy a teljesítés helye 

a) A kötelezett lakóhelye, illetőleg székhelye 
b) A jogosult rendelkezése szerint kerül megállapításra 
c) A jogosult lakóhely, illetőleg székhelye 

 
19) 
Amennyiben a szerződés jövőre nézve szűnik meg 

a) Felbontó szerződésről beszélünk 
b) A feleknek az eredeti állapotot kell visszaállítani, azaz a már teljesített szolgáltatások (lehetőség 

szerint) visszajárnak, a visszafordíthatatlan szolgáltatások ellenértékét meg kell téríteni 
c) A felek a további szolgáltatásokkal egymásnak nem tartoznak 

 
20) 
A miniszterelnök, funkcióját tekintve 

a) Őrködik az államszervezett demokratikus működése felett 
b) Irányítja a kormányt 
c) Kifejezi a nemzet egységét -nope 

 
21) 
Ha a jogi norma rendelkező része engedő, akkor a norma 

a) Ún. soft law („lágy jog”) jellegű rendelkezéseket tartalmaz, a felek alkalmazásától azonban nem 
tekinthetnek el 

b) Diszpozitív 
c) „Gumijogszabály”, azaz kellő rugalmassággal más élethelyzetekre is alkalmazható 

 
22) 
A mindenki számára kötelező jogszabályokat 

a) Az interneten kell közzétenni 
b) A Magyar Közlönyben, Magyarország hivatalos lapjában kell közzétenni 
c) Az Official journal-ban, az Európai Unió hivatalos lapjában kell közzétenni 

 
 
 
 



23) 
Melyik állitás nem igaz? A szerződésszerű teljesítéssel 

a) Az adott szolgáltatás teljesítésével az ellenszolgáltatás teljesítése is esedékessé válik 
b) A szerződés megszűnik, a kötelezett szabadul a kötelemből 
c) A szerződés megszűnik, a kötelezett azonban a kötelemből csak akkor szabadul, ha a szolgáltatás 

teljesítését a másik fél kifejezetten elismeri 
 
24 
„Tartozásátvállaláshoz” 

a) Csak külön hatósági döntés alapján szükséges a jogosult beleegyezése 
b) Nem szükséges a jogosult beleegyezése 
c) A jogosult belegyezése szükséges 

 
25) 
Az ügyész 

a) Jogalkalmazó funkciót gyakorol 
b) Törvényességi ellenőrzést végez 
c) Jogot alkot 


