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1)
Versenyfelügyeleti ügyekben a GVH versenyfelügyeleti eljárásait érdemben lezáró határozatokat és a
megszüntető végzések egy részét a hivatalon belül elkülönült döntéshozó fórumként működő ...
hozza meg.
a) Versenytanács
b) Vizsgáló
c) eljáró bíró
2)
Jelölje a helyes állítást!
a) A tisztességtelen piaci magatartások vonatkozásában a versenytársak közötti vitás
ügyekben a bíróság jár el.
b) A tisztességtelen piaci magatartások vonatkozásában a versenytársak közötti vitás ügyekben
a Gazdasági Versenyhivatal jár el.
c) A tisztességtelen piaci magatartások vonatkozásában a versenytársak közötti vitás ügyekben
a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség jár el
3)
A munkajogi megállapodás ....jön létre.
a) a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozatával
b) ráutaló magatartással
c) egyoldalú jognyilatkozattal
4)
A versenytörvény
a) Anyagi jogi és eljárásjogi normákat is tartalmaz
b) Kizárólag anyagi jogi normákat tartalmaz
c) Kizárólag eljárásjogi normákat tartalmaz
5)
Tegye igazzá az állítást! Kiválás esetén …
a) A jogelőd cég fennmarad, a jogutód pedig megszűnik.
b) A jogelőd cég is fennmarad akként, hogy létrejön egy tőle független jogutód cég is.
c) A jogelőd cég megszűnik és átalakul a jogutód céggé.
6)
A bt kültagja
a) Korlátlanul és a többi kültaggal egyetemlegesen felel a társaság tartozásaiért
b) Nem felel a társaság tartozásaiért
c) Csak külön cégbírósági határozat nyomán felel a társaság tartozásaiért
7)
Mik a jogi személy kritériumai?
a) Cél, vagyon, szervezet, felelősség
b) Alapító, cél, szervezet
c) Tagság, vagyon, szervezet

8)
Ha a gazdasági társaság legalább 200 fő munkavállalót foglalkoztat, az adott társaság
a) Felügyelő-bizottságának legalább 1/3-át az üzemi tanács jelöli
b) Igazgatótanácsának
c) Ügyvezetésének
9)
Ki lehet magyar gazdasági társaság alapítója, tagja?
a) Bel- és külföldi természetes személy, jogi személy és egyéb jogképes szervezet egyaránt
b) Csak belföldi természetes személy
c) Belföldi természetes személy, jogi személy és egyéb jogképes szervezet egyaránt
10)
Gazdasági társaság
a) Csak és kizárólag valamelyik, a Ptk-ban meghatározott formában alapítható
b) Az alapítók elhatározásától függően bármilyen formában alapítható
c) Csak a cégbíróság előzetes jóváhagyásával alapítható bármilyen formában
11)
Az alábbi felsorolásból mely társaságban nem állítható ki a tagsági jogokról értékpapír?
a) Az egyszemélyes részvénytársaság
b) A többszemélyes részvénytársaság
c) Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság
12)
A gazdasági társaságban ki végzi az operatív irányítást?
a) A taggyűlés
b) Az ügyvezetés
c) A felügyelő-bizottság
13)
Az Rt
a) Egyszemélyes társasági formában csak a közgyűlés fölhatalmazása nyomán működhet
b) Működhet egyszemélyes társasági formában
c) Nem működhet egyszemélyes társasági formában
14)
Fejezze be a mondatot úgy, hogy az állítás igaz legyen! A cégek felett:
a) Rendes polgári bíróságok gyakorolják a törvényességi felügyeletet
b) Cégbíróságok gyakorolják a törvényességi felügyeletet – ez biztos rossz
c) Választott bíróságok gyakorolják a törvényességi felügyeletet
15)
Tegye az állítást igazzá! A versenykorlátozások joga ...
a) Azonos a tisztességtelen piaci magatartások tilalmával.
b) Egyaránt lefedi a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés, a versenykorlátozó
megállapodások, illetve egyeztetett gyakorlat tilalmát és a fúziókontrollt

c) Kizárólag a gazdasági erőfölénnyel való visszaélést, valamint a versenykorlátozó
megállapodások és egyeztetett magatartások tilalmának szabályait fedi le
16)
A munkaszerződés teljesítése során – kivéve, ha törvény eltérő követelményt ír elő – úgy kell
eljárni,…
a) ahogy azt az érintett az adott helyzetben a saját szempontjai alapján a maga számára nem
tartja sérelmesnek
b) ahogy azt a munkáltató/munkavállaló elvárja
c) ahogy az adott helyzetben általában elvárható
17)
Mit jelent a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének önfelelőssége?
a) A vezető tisztségviselő önfelelőssége azt jelenti, hogy a társaságnak okozott károkért nem
felel
b) A vezető tisztségviselő önfelelőssége azt jelenti, hogy önmaga közvetlenül felel, az általa
társaságon kívül álló személyeknek okozott károkért
c) A vezető tisztségviselő önfelelőssége azt jelenti, hogy a vezető tisztségviselő a tagok által
nem utasítható és hatáskörét nem lehet elvonni
18)
A Cégtörvény a gazdasági társasági jog
a) Alaki jogát foglalja magában
b) Anyagi jogát foglalja magában
c) Anyagi és alaki jogát egyaránt magában foglalja
19)
Ha a topográfiát, mint szellemi alkotást sajátítják jogellenesen el
a) Az oltalom bitorlásáról beszélünk
b) Szabadalombitorlásról beszélünk – ez biztos rossz
c) A topográfia bitorlásáról beszélünk
20)
Mely gazdasági társasághoz kapcsolódik szorosan az értékpapír- és tőzsdejog?
a) Rt
b) Bt
c) Kft
21)
A gazdasági társasági jogvitákban
a) Választottbíróság csak akkor járhat el, ha a társasági szerződésben ez ki van kötve
b) Törvény alapján választottbíróság is eljárhat
c) Választottbíróság nem járhat el
22)
Az alkalmazotti találmány
a) A munkaviszonyban álló alkalmazott szabadidejében, a munkáltatótól minden tekintetben
függetlenül alkotta meg.

b) Megalkotása a feltaláló munkaviszonyból eredő kötelezettsége
c) A munkáltató tényleges tevékenységi körébe esik, de megalkotására konkrétan nem
szerepelt a munkaviszony keretei között ellátandó feladatai között
23)
A szabadalmi törvény szerint követelmény az újdonság. Új az...
a) Ami nem tartozik a technika állásához
b) Amit a feltaláló még az oltalom megkérése előtt már szakcikkben ismertetett.
c) Amit még a szabadalmi hivatal nem ismer
24)
A/Az... részesülhet valamely tárgy kialakítására, szerkezetére vagy részeinek elrendezésére vonatkozó
megoldás, ha új, feltalálói lépésen alapul és iparilag alkalmazható.
a) Védjegyoltalomban
b) Ipari formatervezési mintaoltalomban
c) Használati mintaoltalomban
25)
Az állami költségvetési szerv
a) Intézménytípusú/vagyonegyesítő jogi személy
b) A gazdasági társaságok egyike
c) Személyegyesítő jogi személy

