Név: ………………………………………………………….

Osztály: ………………………..

1. Írja le a következő fogalmakat:

10 pont

gazdasági társaság: .......................................................................................................
.......................................................................................................................................
önálló jogi személy: ......................................................................................................
.......................................................................................................................................
korlátlan és egyetemleges felelősség: ...........................................................................
.......................................................................................................................................
apport: ...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
cégvezető: .....................................................................................................................
.......................................................................................................................................

2. Döntse el a következő állítások igazak vagy hamisak. Válaszát indokolja!

20 pont

Minden társas vállalkozásnak minimum két alapító tagja van.

..........

Természetes személy korlátozás nélkül lehet egyidejűleg több vállalkozás tagja.

..........

A cég jogi képviselője nem csak ügyvéd lehet.

..........

Minden kérdésben a tulajdonosi testület dönt.

..........

Szavazáskor az a döntő, hogy ki mikor fizette be a vagyoni hozzájárulást.

..........

A tulajdonos egyben lehet a cég vezetője is.

..........

Az nem megszűnési mód, ha van jogutód.

..........

A csődeljárás lényege, hogy helyreállítsák a fizetőképességet.

..........

Felszámoláskor a munkabért kell először kifizetni.

..........

A felszámolás alatt nem lehet új megállapodást kötni.

..........

Név: ………………………………………………………….

Osztály: ………………………..

3. Karikázza be a helyes választ:
A közkereseti társaság tagjainak
felelőssége
A) korlátlan
B) korlátolt
C) korlátlan és egyetemleges
Gazdasági táraságot
A) kizárólag természetes személyek
B) kizárólag jogi személyek
C) természetes és jogi személyek is
alapíthatnak.
Alapításkor a cégképviseltet elláthatja
A) ügyvéd vagy jogtanácsos
B) közjegyző
C) a fentiek közül bármelyik.
Nem lehet apport
A) a tárgyi eszköz
B) a szellemi termék

7 pont
C) a készpénz.
A csődeljárás végén
A) a cég tovább működhet
B) következik a felszámolási eljárás
C) a fizetőképesség helyreállításától
függően az a) és B9 válasz is
lehetséges.
A fizetési moratórium
A) nem terjed ki a bérekre
B) kiterjed a bérekre
C) ideje alatt kötbér érvényesíthető.
A felszámolás eljárás végén
A) fennmarad a cég
B) jogutód nélkül megszűnik a cég
C) a fentiek közül bármelyik
lehetséges.

4. Esettanulmány:
A Kishajó Kft. csónakokat gyárt 2002 óta. Három férfi alapította: Aladár 1,6 millió Ft-tal,
Béla 800 ezer Ft-tal és Csaba bevitt egy szerelőműhelyt, aminek az értéke 5,6 millió Ft volt.
A cégvezetést Aladár vállalta magára, mert neki volt tapasztalata a csónakok készítésében és
értékesítésében. Felvettek 3 alkalmazottat. Csaba foglalkozott az anyagbeszerzéssel és az
értékesítéssel, Béla nem vett rész a munkában. 2010-ben az árbevétel 32 millió Ft, az adózott
nyereség 2,2 millió Ft volt. Elhatározták, hogy a nyereség felét kiveszi osztalékba, a többit
fejlesztésre fordítják. A fejlesztés miatt szükség lesz még két munkás felvételére.
1. Hogyan nevezzük Csaba hozzájárulását? (magyarázat)

1 pont

2. Kinek hány szavazata van?

3 pont

3. Ki dönt az osztalékról? Mennyi osztalék jut egyenként?

7 pont

4. Ki dönt arról, hogy kit vegyenek fel? (indokolja)

2 pont

