
Üzleti jog 1. ZH 2020.03.31. délelőtt 
 
1) 
Az alapvető jogok biztosa 

a) az állami pénzügyeket ellenőrző személy 
b) normakontrollt végez 
c) az állampolgári jogok érvényesülését ellenőrzését végzi 

 
2) 
A semmisség 

a) a megtámadhatóság szinonimája 
b) feltételes érvénytelenség 
c) feltétlen érvénytelenség 

 
3) 
Az EU elsődleges jogforrásai: 

a) a szerződések 
b) a közösségi intézmények által alkotott jogforrások 
c) a közösségi ajánlások 

 
4) 
Mi különbözteti meg egymástól a kontinentális jogrendszereket és a Common Law jogrendszereket? 

a) A kontinentális jogban az írott jog, a Common Law-ban a precedensjog az elsődleges 
b) A kontinentális jogban minden tilos, ami kifejezetten nincs megengedve; a Common Law-ban 

minden szabad, ami kifejezetten nincs megtiltva 
c) A kontinentális jogrendszerekben szakbíró, a Common Law jogrendszereiben laikus bírák 

hozzák az ítéleteket 
 
5) 
Az anyagi jog 

a) a joganyag szinonimája: a hatályban lévő jogszabályok összességét jelenti 
b) azoknak a szabályoknak az összessége, amelyek a jogviszonyt tartalmilag rendezik 
c) azoknak a szabályoknak az összessége, amelyek a jogviszonyt annak anyagi (pénzügyi) 

sajátosságai figyelembe vételével rendezik 
 
6) 
A szerződési jognyilatkozat jelenlévők között 

a) a megtételét követő 48 óra elteltével válik hatályossá 
b) a megtételét követő 24 óra elteltével válik hatályossá 
c) nyomban hatályossá válik 

 
7) 
A jogban a hatályosság 

a) azonos kategória az érvényességgel 
b) szűkebb kategória az érvényességnél 
c) tágabb kategória az érvényességnél 

 
 



8) 
Az abszolút szerkezetű jogviszony jogosultja 

a) nincs meghatározva, de alkotmánybírósági felhatalmazással jogalkalmazó meghatározható 
b) nincs meghatározva, ismeretlen 
c) meg van határozva, ismert 

 
9) 
A szerződés módosítására főszabályként 

a) kifejezetten csak a szerződő felek közös, egyező akaratából kerülhet sor 
b) bármely fél egyoldalú nyilatkozata alapján sor kerülhet 
c) csak hatóság, bíróság határozata alapján kerülhet sor 

 
10) 
A jogi norma: 

a) olyan általános magatartásszabály, amelynek megvalósulását – ha ez szükséges – az állami 
közhatalom kényszereszközökkel is biztosítja 

b) erkölcsi jellegű magatartási követelmények olyan megfogalmazása, ahol a követelménytől 
való eltérés esetén szankciókat is megállapítanak 

c) olyan különös elvárások a jog eszközeivel történő megfogalmazása, amihez a társadalmi 
együttélésben élő embernek cselekedeteit minden körülmények között igazítania kell 

 
11) 
Az Európai Uniónak a tagállamokban közvetlenül alkalmazandó jogforrása 

a) a határozat 
b) az irányelv 
c) a rendelet 

 
12) 
A jogviszony szerkezete szerint megkülönböztetünk 

a) kogens és diszpozitív szerkezetű jogviszonyokat 
b) imperatív és kogens szerkezetű jogviszonyokat 
c) abszolút és relatív szerkezetű jogviszonyokat 

 
13) 
A kényszerrel létrejött szerződés 

a) egyaránt minősülhet semmisnek és megtámadhatónak 
b) semmis 
c) megtámadható 

 
14) 
A szerződésből kötelezettség keletkezik 

a) a teljesítés követelésére 
b) a szerződésben vállalt szolgáltatás (kötelezettség) teljesítésére, és a másik oldalon 

jogosultság a teljesítés követelésére 
c) a szerződésben vállalt szolgáltatás (kötelezettség) teljesítésére, mely azonban a teljesítés 

követelésére vonatkozó jogosultságot nem érinti 
 
 



15) 
Melyik szerződés nem játszott szerepet az európai integráció folyamatában? 

a) Római Szerződés 
b) Lisszaboni Szerződés 
c) Belfasti Szerződés 

 
16) 
A szerződéses akaratnyilatkozatoknak mindig kölcsönöseknek és egybehangzóknak kell lenniük, mert 
a szerződés megegyezésen alapul, ehhez fűződik a célzott joghatás: a megegyezést más néven 

a) disszenzusnak nevezzük 
b) konjuktív feltételnek nevezzük 
c) konszenzusnak nevezzük 

 
17) 
A késedelem, a hibás teljesítés, a lehetetlenülés, a teljesítés megtagadása. Mik ezek?  

a) A szerződésszegés fajtái 
b) A semmisségi okok 
c) A megtámadhatósági okok 

 
18) 
Az előszerződés tárgya 

a) a szerződéskötési kötelezettség szerződésben való elvállalása 
b) egy szerződéses jogviszonyban a fél helyét korábban elfoglalt jogelőd kötelezettségeinek 

átvállalása 
c) a szerződés teljesítését megelőző kötelezettségek külön vállalása 

 
19) 
A szerződés egy-egy pólusán egyidejűleg több személy is részt vehet, azaz azonos pozícióban több 
személy is állhat. Mi ez? 

a) egyidejű többalanyúság 
b) egyetemlegesség 
c) nyitott kötelem 

 
20) 
Mi a felmondás? 

a) A szerződés megszüntetése, egyoldalú jognyilatkozattal, visszamenőleges hatállyal 
b) A szerződés megszüntetése, egyoldalú jognyilatkozattal, a jövőre nézve 
c) a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése 

 
21) 
A szolgáltatás időleges nem teljesítését (határidőben való nem teljesülés) 

a) a teljesítés ideiglenes ellehetetlenülésének nevezzük 
b) késedelemnek nevezzük 
c) a teljesítés ideiglenes megtagadásának nevezzük 

 
22) 
??? 
 



23) 
Melyek a modern államszervezet hagyományos hatalmi ágai? 

a) jogalkotás, jogalkalmazás 
b) jogalkotás, törvényhozás, végrehajtás, jogalkalmazás 
c) törvényhozás, végrehajtás, igazságszolgáltatás 

 
24) 
A felek 

a) választhatnak a Polgári Törvénykönyvben felkínált szerződéstípusok közül, de ha érdekük 
úgy kívánja, köthetnek a Ptk-ban nevesítetlen (atipikus) vagy vegyes szerződéseket is 

b) csak a Polgári Törvénykönyv által felkínált szerződéstípusok közül választhatnak 
c) a Polgári Törvénykönyvben felkínált szerződéstípusok közül választhatnak, a Polgári 

Törvénykönyvnek az adott szerződéstípusra rendelkezéseit azonban szabadon értelmezhetik 
 
25) 
Melyik évben lett tagja Magyarország az Európai Uniónak?  

a) 2010-ben 
b) 1994-ben 
c) 2004-ben 


