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Kezdés ideje 2022. March 29., Tuesday, 08:46
Állapot Befejezte

Befejezés dátuma 2022. March 29., Tuesday, 09:01
Felhasznált idő 15 perc 1 mp

Pont 18,00 a(z) 25,00 maximumból (72%)

1 kérdés

Helyes

1,00/1,00 pont

2 kérdés

Nincs rá válasz

1,00 pont szerezhető

Kezdőoldal / Tantárgyaim /  Üzleti jog - BMEGT55A001 / Villamosmérnöki és Informatikai Kar - ZH-k

/  ZH I, 08:45-kor kezdődik, névsor H-Ö-ig

A jogi norma hipotézise 

a. a rendelkező rész, amely előírja a meghatározott magatartást – a tevést, a nem-tevést vagy a tevés meghatározott módját 

b. a diszpozícióban előírt magatartás következménye 

c. a tényállás, amely  leírja a társadalmi szituációt, amelyben a magatartást tanúsítani kell 

Válasza helyes.

A helyes válasz:
a rendelkező rész, amely előírja a meghatározott magatartást – a tevést, a nem-tevést vagy a tevés meghatározott módját.

A diszpozitív norma a magánjogban ajánló jellegű, a jogalanyok …. 

a. együttes akarattal sem térhetnek el tőle 

b. együttes akarattal térhetnek el tőle 

c. egyikének akaratából el lehet tőle térni 

Válasza helytelen.

A helyes válasz:
együttes akarattal térhetnek el tőle.

https://edu.gtk.bme.hu/
https://edu.gtk.bme.hu/course/view.php?id=2492
https://edu.gtk.bme.hu/mod/quiz/view.php?id=76233
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3 kérdés

Helyes

1,00/1,00 pont

4 kérdés

Helyes

1,00/1,00 pont

5 kérdés

Helyes

1,00/1,00 pont

Az alábbiak közül melyik állítás igaz a jogszabályok érvényességére vonatkozóan? 

a. a megalkotott jogszabály kihirdetése szükséges 

b. arra hatáskörrel nem rendelkező szerv is érvényes jogszabályt alkothat 

c. jogforrási hierarchia megtartása nem szükséges a jogszabályok megalkotása során 

Válasza helyes.

A helyes válasz:
a megalkotott jogszabály kihirdetése szükséges.

Az alábbiak közül melyik nem jellemzője a jogforrási hierarchiának? 

a. az alacsonyabb szintű jogszabály nem lehet ellentétes magasabb szintűvel 

b. csúcsán az Alaptörvény áll 

c. nem igazodik az állami szervek hierarchiájához 

Válasza helyes.

A helyes válasz:
nem igazodik az állami szervek hierarchiájához.

Az alábbiak közül melyek a jogviszony alanyai? 

a. állam, egyéb jogképes szervezetek 

b. jogi személyek, egyéb jogképes szervezetek 

c. jogi személyek, állam 

d. természetes személyek, állam, jogi személyek, egyéb jogképes szervezetek  

Válasza helyes.

A helyes válasz:
természetes személyek, állam, jogi személyek, egyéb jogképes szervezetek .
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6 kérdés

Hibás

0,00/1,00 pont

7 kérdés

Hibás

0,00/1,00 pont

8 kérdés

Helyes

1,00/1,00 pont

A köztársasági elnök döntéseinek érvényességéhez 

a. sosem szükséges miniszteri ellenjegyzés 

b. többnyire miniszteri ellenjegyzés szükséges 

c. csak kivételesen szükséges miniszteri ellenjegyzés 

d. mindig miniszteri ellenjegyzés szükséges 

Válasza helytelen.

A helyes válasz:
többnyire miniszteri ellenjegyzés szükséges.

A Kúria a magyar igazságszolgáltatási szervezetrendszer 

a. megyei szintjén áll 

b. regionális szintjén áll 

c. országos szintjén áll 

d. helyi szintjén áll 

Válasza helytelen.

A helyes válasz:
országos szintjén áll.

A magyar államszervezet vertikális tagoltsága összesen 

a. 5 szintű 

b. 2 szintű

c. 4 szintű

d. 3 szintű

Válasza helyes.

A helyes válasz:
5 szintű.
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9 kérdés

Helyes

1,00/1,00 pont

10 kérdés

Helyes

1,00/1,00 pont

11 kérdés

Helyes

1,00/1,00 pont

A magyar országgyűlés képviselőit 

a. közvetlenül az állampolgárok választják 

b. a kormány nevezi ki 

c. az ügyészség akkreditálja 

d. a köztársasági elnök nevezi ki 

Válasza helyes.

A helyes válasz:
közvetlenül az állampolgárok választják.

A törvényszékek 

a. első és másodfokon egyaránt eljárhatnak 

b. csak elsőfokon járnak el 

c. csak másodfokon járnak el 

d. csak rendkívüli perorvoslatokat bírálnak el 

Válasza helyes.

A helyes válasz:
első és másodfokon egyaránt eljárhatnak.

Nem tartozik a köztársasági elnök hatáskörei közé 

a. a kegyelmi jog 

b. a törvényalkotás 

c. az állampolgársági ügyekben való döntés 

d. az állam képviselete 

Válasza helyes.

A helyes válasz:
a törvényalkotás.
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12 kérdés

Helyes

1,00/1,00 pont

13 kérdés

Helyes

1,00/1,00 pont

14 kérdés

Helyes

1,00/1,00 pont

A jogrendszer 

a. egy adott állam által alkotott jogszabályok rendezett összessége 

b. az államigazgatás által alkotott rendeletek és határozatok összessége 

c. a kormány által alkotott jogszabályokat tartalmazza 

d. az országgyűlés által alkotott törvények és határozatok összessége 

Válasza helyes.

A helyes válasz:
egy adott állam által alkotott jogszabályok rendezett összessége.

A közigazgatási eljárás szakaszai 

a. alapeljárás, végrehajtási eljárás 

b. alapeljárás, jogorvoslati eljárás, végrehajtási eljárás 

c. alapeljárás, jogorvoslati eljárás 

d. alapeljárás, fellebbezési eljárás 

Válasza helyes.

A helyes válasz:
alapeljárás, jogorvoslati eljárás, végrehajtási eljárás.

A polgári eljárásjogban következők állnak egymással szemben 

a. alperes-felperes 

b. bíró-ügyész 

c. elkövető-állam 

d. vádlott-ügyész 

Válasza helyes.

A helyes válasz:
alperes-felperes.
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15 kérdés

Helyes

1,00/1,00 pont

16 kérdés

Helyes

1,00/1,00 pont

17 kérdés

Helyes

1,00/1,00 pont

Az alábbi jogágak közül melyik jogág számít „vegyes szakjognak”? 

a. vagyonjog 

b. munkajog 

c. családjog 

d. államjog-alkotmányjog 

Válasza helyes.

A helyes válasz:
munkajog.

Az alábbiak közül melyik állítás nem igaz az alkotmányjogra? 

a. állam – állampolgár viszonyát rendezi 

b. államszervezet felépítésének és működésének elveit tartalmazza 

c. állampolgári jogokat határozza meg 

d. közigazgatási szervek feladat- és hatáskörét rögzíti 

Válasza helyes.

A helyes válasz:
közigazgatási szervek feladat- és hatáskörét rögzíti.

Az alábbiak közül mi nem jellemző az uniós jog irányelveire? 

a. közvetlenül előírja, hogy milyen formában és eszközökkel kell átültetni a nemzeti jogrendszerbe a szabályait. 

b. jogalkotási kötelezettséget jelent a tagállamok számára 

c. meghatározzák a szabályok nemzeti jogba való átültetésre nyitva lévő határidőt. 

d. a jogharmonizáció legfőbb eszköze. 

Válasza helyes.

A helyes válasz:
közvetlenül előírja, hogy milyen formában és eszközökkel kell átültetni a nemzeti jogrendszerbe a szabályait..
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18 kérdés

Helyes

1,00/1,00 pont

19 kérdés

Helyes

1,00/1,00 pont

20 kérdés

Hibás

0,00/1,00 pont

Az EU-parlamenti választás után kinevezett Európai Bizottság 

a. 7 évig tölti be tisztségét 

b. 4 évig tölti be tisztségét 

c. 5 évig tölti be tisztségét 

d. 2 évig törti be tisztségét 

Válasza helyes.

A helyes válasz:
5 évig tölti be tisztségét.

„A jogviszonyban a jogosult mellett a kötelezett is név szerint szerepel, a kötelezett pedig (általában, bár nem kizárólagosan) tevésre, pozitív
cselekvésre köteles.” Ez nem más, mint a(z) 

a. abszolút szerkezetű jogviszony és relatív szerkezetű jogviszony egyaránt lehet 

b. relatív szerkezetű jogviszony 

c. abszolút szerkezetű jogviszony

d. demonstratív szerkezetű jogviszony 

Válasza helyes.

A helyes válasz:
relatív szerkezetű jogviszony.

Keletkeztethet-e kötelmi jogviszonyt a jogalap nélküli gazdagodás? 

a. nem 

b. igen 

c. csak ha a bíróság megállapítja 

Válasza helytelen.

A helyes válasz:
igen.
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21 kérdés

Nincs rá válasz

1,00 pont szerezhető

22 kérdés

Hibás

0,00/1,00 pont

23 kérdés

Hibás

0,00/1,00 pont

Keletkeztethet-e egyoldalú jogügylet (jognyilatkozat) kötelmi jogviszonyt? 

a. csak a jogszabály kifejezett rendelkezése esetén 

b. csak a felek egyező akaratából adódóan 

c. bármely esetben 

Válasza helytelen.

A helyes válasz:
csak a jogszabály kifejezett rendelkezése esetén.

A szerződési jogban az álképviselet 

a. nyilatkozati hiba 

b. a célzott joghatás hibája 

c. akarati hiba 

Válasza helytelen.

A helyes válasz:
nyilatkozati hiba.

A szerződési jogban a cselekvőképtelenség, korlátozott cselekvőképesség 

a. egyként minősülhet semmisségi és megtámadhatósági oknak 

b. megtámadhatósági ok 

c. semmisségi ok 

Válasza helytelen.

A helyes válasz:
semmisségi ok.
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24 kérdés

Helyes

1,00/1,00 pont

25 kérdés

Helyes

1,00/1,00 pont

Az adásvétel lényege valamely dolog tulajdonba adása …. ellenében. 

a. dologi (tárgyi) ellenszolgáltatás 

b. másként nem érvényesíthető vevői jogosultság az eladóra történő engedményezése 

c. pénz (vételár) 

Válasza helyes.

A helyes válasz:
pénz (vételár).

Adásvételi szerződés esetén mi nem számít az eladó fő kötelezettségei közé? 

a. a dolog birtokának átengedése 

b. a teljesítésig biztosítás kötése a dologra 

c. a dolog tulajdonjogának átruházása 

Válasza helyes.

A helyes válasz:
a teljesítésig biztosítás kötése a dologra.

◄ ZH I, 08:15-kor kezdődik_MEGEMELT IDŐKERET

Ugrás...

ZH I, 09:15-kor kezdődik, névsor P-Zs-ig ►

https://edu.gtk.bme.hu/mod/quiz/view.php?id=76858&forceview=1
https://edu.gtk.bme.hu/mod/quiz/view.php?id=76235&forceview=1

