2022. 05. 17. 9:30

ZH II, 08:45-kor kezdődik, névsor H-Ö-ig: Próbálkozás áttekintése

Kezdőoldal / Tantárgyaim / Üzleti jog - BMEGT55A001 / Villamosmérnöki és Informatikai Kar - ZH-k
/ ZH II, 08:45-kor kezdődik, névsor H-Ö-ig

Kezdés ideje 2022. May 17., Tuesday, 08:45
Állapot Befejezte
Befejezés dátuma 2022. May 17., Tuesday, 09:00
Felhasznált idő

15 perc

Pont 13,00 a(z) 25,00 maximumból (52%)

1 kérdés
Helyes
1,00/1,00 pont

Fejezze be a mondatot! A Ptk szabályai szerint a saját cégnév és székhely
a.

nem fogalmi eleme a gazdasági társaságnak

b. csak a Cégbíróság kifejezett külön előírása nyomán lesz a gazdasági társaság fogalmi eleme
c.

csak az Alkotmánybíróság külön határozata nyomán válnak a gazdasági társaság fogalmi elemévé

d. fogalmi eleme a gazdasági társaságnak



Válasza helyes.
A helyes válasz:
fogalmi eleme a gazdasági társaságnak .

2 kérdés
Helyes
1,00/1,00 pont

Egy gazdasági társaság vagyona
a.

kizárólag nem pénzbeli betétből (apportból) állhat

b. pénzbeli betét és a nem pénzbeli betét (apport) mellett föltétlenül követeléseket is kell, hogy tartalmazzon
c.

pénzbeli betétből és nem pénzbeli betétből (apportból) is állhat.



d. kizárólag pénzbeli betétből állhat

Válasza helyes.
A helyes válasz:
pénzbeli betétből és nem pénzbeli betétből (apportból) is állhat..
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3 kérdés
Helyes
1,00/1,00 pont

Ki hoz érdemi döntést szabadalmi hatósági ügyekben?
a.

a szabadalmi ügyvivő

b. a Magyar Szabadalmi Hivatal
c.

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala



d. az Országos Találmányi Hivatal

Válasza helyes.
A helyes válasz:
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.

4 kérdés
Helyes
1,00/1,00 pont

Mikor lehet azonnali hatállyal felmondani?
a.

közös megegyezéssel történő megszüntetéskor

b. a munkáltató működésével összefüggő okból
c.

minőségi csere esetén

d. a másik fél munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben
megszegi



Válasza helyes.
A helyes válasz:
a másik fél munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi.

5 kérdés
Helyes
1,00/1,00 pont

Válassza ki a helyes állítást!
a.

egy részvény névértéken aluli kibocsátása semmis



b. egy részvény kizárólag névértékén szerezhető meg
c.

egy részvény névértékén fölüli kibocsátása semmis

d. egy részvény megvásárolható névértékének feléért

Válasza helyes.
A helyes válasz:
egy részvény névértéken aluli kibocsátása semmis.
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6 kérdés
Helyes
1,00/1,00 pont

Az alábbiak közül tagsági jogot megtestesítő értékpapír
a.

a váltó

b. a csekk
c.

a részvény



d. a kötvény

Válasza helyes.
A helyes válasz:
a részvény.

7 kérdés
Helyes
1,00/1,00 pont

A „corporate governance”
a.

az iparjogvédelem egyik alapelve

b. a szerződési jog egyik alapelve
c.

a versenyjog egyik alapelve

d. a társasági jog egyik alapelve



Válasza helyes.
A helyes válasz:
a társasági jog egyik alapelve.

8 kérdés
Helyes
1,00/1,00 pont

Egy kkt. megszűnik jogutód nélkül ha
a.

tagjainak száma egy főre csökken



b. tagjainak száma 10 fölé növekszik
c.

tőkéje a törvényben előírt kötelező tőkeminimum alá csökken

d. tőkéje a társasági szerződésében meghatározott tőkeminimum alá csökken

Válasza helyes.
A helyes válasz:
tagjainak száma egy főre csökken.
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9 kérdés
Hibás
0,00/1,00 pont

Válassza ki a helyes állítást! Felügyelő bizottság létrehozása
a.

minden jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságnál kötelező



b. kötelező, ha törvény azt a köztulajdon védelme érdekében előírja.
c.

csak egyszemélyes kft-ben kötelező

d. csak „board „ rendszerrel működő nyrt. esetében kötelező

Válasza helytelen.
A helyes válasz:
kötelező, ha törvény azt a köztulajdon védelme érdekében előírja..

10 kérdés
Helyes
1,00/1,00 pont

Mi NEM a munkabér eleme?
a.

jutalék, bónusz

b. alapbér
c.

borravaló



Válasza helyes.
A helyes válasz:
borravaló.

11 kérdés
Helyes
1,00/1,00 pont

Olyan értékpapír, amely kölcsönügyletet megtestesítő okirat, azaz a kibocsátó gazdálkodó szervezet hitelfelvételi eszköze
a.

a kötvény



b. a csekk
c.

a váltó

d. a részvény

Válasza helyes.
A helyes válasz:
a kötvény.
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12 kérdés
Hibás
0,00/1,00 pont

Kényszerengedély
a.

csak nemzetközi viszonosság alapján adható



b. az iparjogvédelem körében egyáltalán nem lehetséges
c.

Magyarországon kívüli felhasználás esetében adható

d. csak túlnyomórészt a belföldi kereslet kielégítéséhez szükséges hasznosításra adható

Válasza helytelen.
A helyes válasz:
csak túlnyomórészt a belföldi kereslet kielégítéséhez szükséges hasznosításra adható.

13 kérdés
Helyes
1,00/1,00 pont

A gazdasági társaságokra vonatkozó szabályokat
a.

a Versenytörvény tartalmazza

b. a Munka Törvénykönyve tartalmazza
c.

a Polgári Törvénykönyv tartalmazza



d. az Alaptörvény tartalmazza

Válasza helyes.
A helyes válasz:
a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.

14 kérdés
Nincs rá válasz
1,00 pont szerezhető

Egy bt. beltagjainak a felelőssége:
a.

hiányzik

b. mögöttes, korlátlan és együttes
c.

mögöttes, korlátlan és egyetemleges

d. mögöttes korlátozott és egyetemleges

Válasza helytelen.
A helyes válasz:
mögöttes, korlátlan és egyetemleges.
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15 kérdés
Hibás
0,00/1,00 pont

Mik a jogi személy kritériumai?
a.

tagság, vagyon, szervezet

b. alapító, cél, szervezet
c.

vagyon, szervezet, felelősség



d. cél, vagyon, szervezet, felelősség

Válasza helytelen.
A helyes válasz:
cél, vagyon, szervezet, felelősség.

16 kérdés
Hibás
0,00/1,00 pont

A kft
a.

egyszemélyes társasági formában csak a taggyűlés fölhatalmazása nyomán működhet



b. működhet egyszemélyes társasági formában
c.

egyszemélyes társasági formában csak a cégbíróság határozata nyomán működhet

d. nem működhet egyszemélyes társasági formában

Válasza helytelen.
A helyes válasz:
működhet egyszemélyes társasági formában.

17 kérdés
Hibás
0,00/1,00 pont

Válassza ki a versenyjog alapnormáját!
a.

a Polgári Törvénykönyv

b. a gazdasági társaságokról szóló törvény
c.



a tőkepiacról szóló törvény

d. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény

Válasza helytelen.
A helyes válasz:
a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény .

https://edu.gtk.bme.hu/mod/quiz/review.php?attempt=449625&cmid=80487

6/9

2022. 05. 17. 9:30

ZH II, 08:45-kor kezdődik, névsor H-Ö-ig: Próbálkozás áttekintése

18 kérdés
Hibás
0,00/1,00 pont

Az intézménytípusú jogi személyeknél
a.

az alapító a vagyonából (al)vagyont különít el és arra szervezetet rendel

b. az alapító (al)vagyont különít el, de nem hoz létre intézményrendszert
c.



két vagy több jogalany egyesít vagyont, illetve tevékenységet

d. az alapító külön szervezeti rendszert (intézményeket) hoz létre, de ehhez nem rendel külön vagyont

Válasza helytelen.
A helyes válasz:
az alapító a vagyonából (al)vagyont különít el és arra szervezetet rendel.

19 kérdés
Hibás
0,00/1,00 pont

Egy kft. üzletrésze:
a.

tagsági jogokat megtestesítő értékpapír



b. nem állhat a tagok közös tulajdonában
c.

sajátos értékpapírt képez meg

d. értéke főszabályként a tagi vagyoni hozzájárulás mértékéhez igazodik

Válasza helytelen.
A helyes válasz:
értéke főszabályként a tagi vagyoni hozzájárulás mértékéhez igazodik.

20 kérdés
Helyes
1,00/1,00 pont

A részvényes
a.

tagsági jogviszonyának megszűnésétől számított 5 évig még felel az rt tartozásaiért

b. korlátlanul felel az rt. tartozásaiért
c.

a többi részvényessel együtt egyetemlegesen felel az rt. tartozásaiért

d. nem felel az rt tartozásaiért



Válasza helyes.
A helyes válasz:
nem felel az rt tartozásaiért.
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21 kérdés
Hibás
0,00/1,00 pont

A szolgai utánzás
a.

a fúziókontroll körébe tartozó tényállás

b. versenytársi sérelem
c.

a versenyjogi fogyasztóvédelem tényállása



d. a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés körébe tartozik

Válasza helytelen.
A helyes válasz:
versenytársi sérelem.

22 kérdés
Hibás
0,00/1,00 pont

Az árukapcsolás tényállása
a.

kizárólag a kartelljog körébe tartozik



b. mind a kartelljog, mind a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés körébe tartozik
c.

a tisztességtelen versenycselekmények jogának versenytársi sérelme körébe tartozik

d. a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés körébe tartozik

Válasza helytelen.
A helyes válasz:
mind a kartelljog, mind a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés körébe tartozik.

23 kérdés
Hibás
0,00/1,00 pont

Melyik igaz állítás az alábbiak közül?
a.

mind a kkt., mind a bt., mind a kft., mind az egyszemélyes részvénytársaság, mind az nyrt egyaránt jogi személyek

b. a bt és a kkt. nem jogi személy, a kft ezzel szemben az
c.

a bt. és a kkt. nem jogi személy, az nyrt. ezzel szemben az

d. sem a kkt., sem a bt., sem az egyszemélyes részvénytársaság nem jogi személy, az nyrt. ezzel szemben az



Válasza helytelen.
A helyes válasz:
mind a kkt., mind a bt., mind a kft., mind az egyszemélyes részvénytársaság, mind az nyrt egyaránt jogi személyek .
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24 kérdés
Hibás
0,00/1,00 pont

A társasági szerződés
a.

főszabályként többalanyú és többoldalú, kooperációs-szervező megállapodás

b. többalanyú és többoldalú árucsere-szerződés
c.



kétszemélyes pozíciókra alapított árucsere-szerződés, csakúgy, mint a Ptk.-ban szabályozott vagyonjogi szerződések többsége (pl.
adásvételi szerződés, megbízási szerződés stb.)

d. valójában nem is szerződés

Válasza helytelen.
A helyes válasz:
főszabályként többalanyú és többoldalú, kooperációs-szervező megállapodás.

25 kérdés
Helyes
1,00/1,00 pont

Melyik nem kritériuma a szabadalmaztathatóságnak?
a.

az ipari alkalmazhatóság

b. az esztétikai érték
c.



a technika területéről való származás

d. a feltalálói tevékenységen való alapulás

Válasza helyes.
A helyes válasz:
az esztétikai érték.

◄ ZH II, 08:15-kor kezdődik_MEGEMELT IDŐKERET
Ugrás...
ZH II, 09:15-kor kezdődik, névsor P-Zs-ig ►
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