..............................................................
Név

osztály: ..........................

I. Írja le a következő fogalmakat.
15 pont
Közkereseti társaság:..........................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Betéti társaság: ...................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Beltag: ................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Korlátolt felelősségű társaság: ...........................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Törzstőke:...........................................................................................................................
............................................................................................................................................
II. A helyes megállapítás kiválasztására irányuló rövid feladatok.
A közkereseti társaság tagjainak felelőssége
A) korlátlan
B) korlátolt
C) korlátlan és egyetemleges
A betéti társaság beltagjai
A) lehetnek természetes vagy jogi személyek
B) csak a vagyoni betétjük erejéig felelnek
C) nem jogosultak cégvezetésre
A kft. pótbefizetése
A) az apport értékét jelenti
B) a működés közbeni tagi hozzájárulást jelenti a vagyonhoz
C) az alapítástól számított egy éven belüli befizetést jelenti.
A taggyűlés akkor határozatképes
A) ha a tagok legalább fele jelen van
B) ha a tagok legalább fele képviselve van
C) ha a törzstőke legalább fele képviselve van
Az egyszemélyes társaság alapításakor
A) a pénzbeli hozzájárulás felét fél éven belül kell megfizetni
B) a teljes pénzbeli hozzájárulást be kell fizetni
C) az apportot ráér később is rendelkezésre bocsátani

5 pont

III. Válassza ki az alábbi megállapításokból, hogy melyek az igazak és melyek a hamisak!
Választását mindegyik megállapítás után röviden indokolja meg!
20 pont
A kkt-t mind természetes, mind jogi személy alapíthatja egyéb kitétel nélkül.....................
A bt-ben a személyes közreműködés nem lehetséges.

.......................

A bt. nem rendelkezik jogi személyiséggel.

.......................

A kft-ben egy üzletrészhez egy szavazat kapcsolódik.

..........................

Az osztalékot az adózás előtti eredményből fizethetik.

..........................

Az egyszemélyes kft-nél mindig kötelező a könyvvizsgáló.

.......................

A taggyűlés határozatait be kell vezetni a határozatok könyvébe.

.......................

A tagjegyzékben kizárólag a tagok nevét és lakcímét lehet nyilvántartani .......................
A taggyűlésen minden tag köteles személyesen megjelenni.

.......................

A felügyelőbizottság kötelező a kft-nél.

.......................

IV. Esettanulmány
Egy kft vagyona alapításkor 2 600 000 Ft, a következő megoszlásban:
Aladár: pénzbetét 600 000 Ft, és apportként egy 1 200 000 Ft értékű pince
Béla: pénzbetét 800 000 Ft
3 év alatt a kft. vagyona 1,5-szeresére nő.

10 pont

1. Megfelelő-e a megjelölt törzstőke? Alapítás után hány szavazata van a két tagnak?: .........
...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 3 pont
2. Előnyös-e ez a vagyonmegosztás a tulajdonosok szempontjából? Nézze mindkét fél érdekét.
...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 2 pont
3. Mekkora lesz az üzletrésze a két tulajdonosnak 3 év elteltével? ..........................................
...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 3 pont
4. Ha az egyik tag ki akar lépni a cégből, mi történhet az üzletrészével? Hogyan folytathatja a
jogutód a vállalkozást? ..........................................................................................................
...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 2 pont

