
A/3. A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG 

 

TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG 

 

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK  

(Az 1-14. számú tételekhez a 2006. évi IV. törvény ismerete szükséges.) 

 

1. 1. A gazdasági társaságok közös szabályai. Választott bírósági eljárás lehetősége. 

2. A gazdasági társaság alapítása, a társasági szerződés módosítása. A vagyoni 

hozzájárulás és elmulasztásának következményei. Az előtársaság. 

3. A gazdasági társaságok szerveire, vezető tisztségviselőire vonatkozó közös szabályok, 

eltiltás. Az ügyvezetés, felügyelő bizottság, könyvvizsgáló. 

4. A társasági határozatok bírósági felülvizsgálata, kisebbségi jogok védelme, 

hitelezővédelem. A tag kizárása. A tag kizárása iránti per. 

5. Befolyásszerzés, elismert vállalatcsoport, tényleges vállalatcsoport. Az uralmi 

szerződés. 

6. A gazdasági társaságok megszűnésének esetei, a gazdasági társaságok átalakulása. 

7. A közkereseti társaság.  

8. A betéti társaság. 

9. A korlátolt felelősségű társaság, ideértve az egyszemélyes korlátolt felelősségű 

társaságot.  

10. A részvénytársaságra vonatkozó általános szabályok. 

11. A zártkörűen működő részvénytársaság, ideértve az egyszemélyes részvénytársaságot. 

12. Nyilvánosan működő részvénytársaság. 

13. A kooperációs társaság. 

 

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁS 

(A 15-18. számú tételhez az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009.évi CXV. 

törvény ismerete szükséges.) 

 

14. Az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentésének szabályai, eljáró hatóságok 

feladatai. Az egyéni vállalkozók nyilvántartása. Az egyéni vállalkozói tevékenység. 

15. Az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos változások bejelentése, 

a tevékenység szüneteltetése. Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság 

megszűnése. 
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16. Az egyéni cég alapítása. 

17. Az egyéni cég vagyona és felelőssége. Az egyéni cég működése. Az egyéni cég 

átalakulása, megszűnése. 

 

A SZERVEZETI FORMÁK NYILVÁNTARTÁSA 

(A 19-28. számú tételekhez a 2006. évi V. törvény ismerete szükséges.) 

 

18. A cégeljárás alapvető rendelkezései, a cégbíróság, valamint a céginformációs szolgálat 

feladatai, a cégjegyzék kötelező tartalmi elemei, cégnév, székhely, telephely, 

fióktelep, képviselet, cégjegyzés. 

19. A cégnyilvántartás nyilvánossága és közhitelesége, a papír alapú, valamint az 

elektronikus cégiratok. A Cégközlöny. 

20. A cégjegyzék, annak tartalma. A cégjegyzékbe történő bejegyzés típusai (kérelemre 

történő, hivatalból, automatikus).  

21. A cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárás, hiánypótlás nélküli elutasítás, 

egyszerűsített cégeljárás. 

22. Jogorvoslatok. 

23. A törvényességi felügyeleti eljárás, a felügyelőbiztos. Különleges törvényességi 

felügyeletei eljárások, zárgondnok, ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló 

eljárás, adószámtörléssel érintett cégek megszüntetésére irányuló eljárás. 

24. A kényszertörlési eljárás. 

25. Vagyonrendezési eljárás. 

26. Kötelező, valamennyi cég bejegyzéséhez (változásbejegyzéshez) szükséges okiratok. 

27. Végelszámolási eljárás, egyszerűsített végelszámolás. 

 

 

A CSŐD ÉS A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS  

(A 29-33. számú tételekhez az 1991. évi XLIX. sz. törvény ismerete szükséges.) 

 

28. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a 

továbbiakban: Cstv.) csődeljárásra és felszámolási eljárásra vonatkozó közös 

rendelkezései (adós, hitelező, csődvagyon fogalma, hitelezői választmány,bírósági 

hatásköri és illetékességi szabályok). 
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29. A csődeljárás: a csődeljárás kezdeményezése, fizetési haladék, a vagyonfelügyelő 

kirendelése, jogai, kötelezettségei, a csődeljárás lefolytatása, a csődegyezség és annak 

hatálya, csődeljárás megszüntetése. 

30. A felszámolási eljárás: a felszámolási eljárás megindítása, fizetésképtelenség 

megállapítása, felszámolás elrendelése. A felszámoló kirendelése, a felszámoló jogai, 

kötelezettségei, felelőssége. A felszámolóbiztos. Egyezség a felszámolási eljárásban. 

Kifogás a felszámoló intézkedései, mulasztásai ellen. Adós vagyonának értékesítése a 

felszámolási eljárásban. A felszámolási eljárás befejezése. A hitelezők követeléseinek 

kiegyenlítése. Az egyszerűsített felszámolás. Felelősség a felszámolási eljárás során a 

ki nem egyenlített hitelezői követelésekért. 

 

További, a gazdasággal kapcsolatos tételek és elsajátítandó joganyag 

31. Az Országos Betétbiztosítási Alap. Az Alap által biztosított betétek. Az Alap által 

fizetett kártalanítás. (Az 1996. évi CXII. törvény 97. - 103. §) 

32. A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalma  

(1996. évi LVII. törvény III-VI. fejezet) 

33. A szövetkezet önkormányzati szervei. (2006. évi X. törvény) 

34. A szövetkezeti tagsági jogviszony. (2006. évi X. törvény) 

35. Felelősségi viszonyok a szövetkezet és tagjai tekintetében. (2006.évi X. törvény) 

36. A közbeszerzési eljárás főbb szabályai (ajánlatkérők, eljárás tárgya, közbeszerzési 

eljárás fajtái. A közbeszerzési szerződések. A közbeszerzésekkel kapcsolatos 

jogorvoslat (2011. évi CVIII. törvény III. fejezet 5-8. §, XII-XIII. fejezet, Negyedik 

rész, Ötödik rész)  

37. Az értékpapírok forgalomba hozatalának módja és általános szabályai. Az allokáció. 

(2001. évi CXX. törvény 47-51 §.)  

 

 


