
1. Tegye helyessé az állítást! A Gazdasági Versenyhivatal eljárása a következő 

szakaszokból áll: 

• előzetes vizsgálat, érdemi vizsgálat és utóvizsgálat 

• előzetes vizsgálat, utóvizsgálat 

• érdemi eljárás és utóvizsgálat 

2. A kft: 

• Működhet egyszemélyes társasági formában 

• Nem működhet egyszemélyes társasági formában 

• Egyszemélyes társasági formában csak a taggyűlés fölhatalmazás 

nyomán működhet 

3. A „board” rendszer lényege: 

• Az nyrt. felügyelő szerve (fb.) és ügyvezető szerve összemosódik. 

• Az nyrt. ügyvezető szerve és könyvvizsgálója összemosódik. 

• Az ügyvezetést egy testületi szerv látja el. 

4. Ki hoz érdemi döntést szabadalmi hatósági ügyekben?  

• A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

• A Magyar Szabadalmi Hivatal  

• A szabadalmi ügyvivő  

5. Jelölje a helyes állítást! 

• Az anyagi versenyjog a versenykorlátozások tilalmával összefüggő 

tényállások szabályozásán túl a tisztességtelen piaci magatartás 

vonatkozásában is tartalmaz szabályokat. 

• Az anyagi versenyjog kizárólag a versenykorlátozások tilalmával 

összefüggő tényállásokat szabályozza. 

• Az anyagi versenyjog a versenyhivatal eljárásának rendjét szabályozza 

6. Ki engedélyezi a vállalatok összefonódását:  

• kormány 

• A cégbíróságok 

• A Gazdasági Versenyhivatal 

7. Nem kaphat szabadalmi oltalmat a törvény szerint Válasszon ki egyet: a 

• A felfedezés, a tudományos elmélet és a matematikai módszer 

• Az atomenergia hasznosításával összefüggő eljárások 

• Az iparilag alkalmazható számítógépes program által vezérelt robotikus eljárás 

8. Melyik nem kritériuma a szabadalmaztathatóságnak? Válasszon ki egyet 

• Az esztétikai érték 

• Az ipari alkalmazhatóság 

• A feltalálói tevékenységen való alapulás 

9. Az egyesület  

• Nonprofit és profitorientált formában is működni képes jogi személy  

• Nonprofit jogi személy 

• Profitorientált jogi személy 

  



 

10. Betéti társaságban felügyelő bizottságot Válasszon ki egyet:  

• Nem kötelező választani 

• Csak a cégbíróság külön határozata alapján kötelező választani  

• Kötelező választani 

11. Kik között jön létre a munkaszerződés? Válasszon ki egyet: 

• Megrendelő és vállalkozó 

• Munkáltató és munkavállaló  

• Megbízó és megbízott 

12. A Cégtörvény a gazdasági társasági jog Válasszon ki egyet:  

• Anyagi és alaki jogát egyaránt magában foglalja 

• Alaki jogát foglalja magában  

• Anyagi jogát foglalja magában 

13. Az egyesülés Válasszon ki egyet:  

• Kooperációs gazdasági társaság. 

• Profitorientált gazdasági társaság  

• Egyszerre profitorientált és kooperációs gazdasági társaság 

14. A kényszertársaság Válasszon ki egyet: 

• Is gazdasági társaság 

• Külön cégbírósági engedély alapján gazdasági társasággá minősíthető  

• Nem gazdasági társaság 

15. A gazdaság társasági jogvitákban Válasszon ki egyet: 

•  A törvény alapján választottbíróság is eljárhat 

• Választottbíróság nem járhat el  

• Választottbíróság csak akkor járhat el, ha a társasági szerződésben ez ki van kötve. 

16. A gazdasági társaságban felügyelő-bizottság Válasszon ki egyet:  

• Operatív irányítást gyakorol 

• Stratégiai döntéseket hoz  

• Belső ellenőrzést végez 

17. A részvénytársaság részvényeit az alapításkor Válasszon ki egyet: 

• Bárki megszerezheti. 

• Kizárólag a társaság alapító tagjai szerezhetik meg. 

• Kizárólag a társaság vezető tisztségviselői szerezhetik meg. 

18. A gazdasági társaságok számára kötelező tőkeminimumot Válasszon ki egyet: 

• A Ptk. írja elő 

• A tőkepiaci törvény, illetve egyes esetekben számviteli törvény írja elő  

• A Cégtörvény írja elő 

19. A részvényes Válasszon ki egyet 

• korlátlanul felel az rt. tartozásaiért  

• Tagsági jogviszonyának megszűnésétől számított 5 évig még felel az Rt 

tartozásaiért 

• Nem felel az Rt tartozásaiért 

  



20. A ,,Mitbestimmung" Válasszon ki egyet: 

• Az iparjogvédelem egyik alapelve 

• A szerződési jog egyik alapelve 

• A társasági jog egyik alapelve 

21. Az alábbi felsorolásból mely társaságban nem állítható ki a tagsági jogokról értékpapír? 

• Az egyszemélyes részvénytársaság. 

• A többszemélyes részvénytársaság 

• Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság 

22. Gazdasági társaság Válasszon ki egyet:  

• Csak és kizárólag valamelyik, a Ptk-ban meghatározott formában alapítható 

• Az alapítók elhatározásától függően bármilyen formában alapítható 

• Csak a cégbíróság előzetes jóváhagyásával alapítható bármilyen formában 

23. Egy kft. üzletrésze: Válasszon ki egyet: 

• Tagsági jogokat megtestesítő értékpapír 

• Értéke főszabályként a tagi vagyoni hozzájárulás mértékéhez igazodik 

• Nem állhat a tagok közös tulajdonában 

24. A munkáltató... 

• Csak jogi személy lehet. 

• Csak szervezet (jogi személy vagy nem jogi személy) lehet. 

• Csak jogképes személy lehet, vagyis lehet szervezet (jogi személy vagy nem jogi 

személy) és természetes személy (pl. egyéni vállalkozó) is. 

25. Mik a jogi személy kritériumai? Válasszon ki egyet: 

• Tagság, vagyon, szervezet 

• Alapító, cél, szervezet 

• Cél, vagyon, szervezet, felelősség 


