osztály: ................................

..............................................................
név

I. Írja le a következő fogalmakat.
15 pont
részvény: ............................................................................................................................
............................................................................................................................................
egyesülés: ...........................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
szövetkezet: ........................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
részvények csoportosítása:

II. A helyes megállapítás kiválasztására irányuló rövid feladatok.
C) mindkettőt
A részvénytársaság
A) nem rendelkezik jogi személyiséggel
B) jogi személyek hozhatják csak létre
C) jogi személy
A jegyzett tőke minimuma a Zrt-nél
A) 3 millió forint
B) 5 millió forint
C) 20 millió forint
Az alapító okirat tartalmaz
A) kötelező elemeket
B) szükség szerinti elemeket

5 pont

Az auditbizottság
A) csak az Nyrt esetében van
B) csak a Zrt esetében van
C) nem kötelező, csak választható
A szövetkezetnél
A) minimum 7 tag kell részjegyet
jegyezzen
B) a tag szavazata annyit ér ahány
részjegye van
C) mindkettő igaz

III. Válassza ki az alábbi megállapításokból, hogy melyek az igazak és melyek a hamisak!
Választását mindegyik megállapítás után röviden indokolja meg!
20 pont
Az Rt. előre meghatározott számú és kibocsátási értékű részvénnyel alakul. ......................
Az Nyrt. Részvényeit nyilvánosan kerülnek forgalomba.

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

A Zrt. alapításakor a részvényjegyzéskor 10%-át fizetik be a jegyzett összegnek. ..............
Az árfolyama egy részvénynek nem lehet kisebb kibocsátási értéknél.

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

Az osztalékot az adózás előtti eredményből fizethetik.

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

Az egyszemélyes Rt-nél mindig kötelező a könyvvizsgáló.

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

Az igazgatóság legalább hét tagból kell álljon.

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

2008. július 1-től nem lehet új közös vállalatot létrehozni

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

Az egyesülés létrejöttének célja, hogy nyereséges legyen a vállalkozás.

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

Hazánkban jegyzett európai részvénytársaságra a magyar törvények vonatkoznak.............
IV. Esettanulmány

10 pont

Egy baráti kör Nyrt-t szeretne létrehozni. Eldöntik, hogy az alaptőke kialakítására jegyzésre
kínálnak 4000 darab, 7000 Ft. névértékű részvényt. Ebből Kis Péter jegyez 500 darabot.
1. Megfelel-e a kibocsátási szándék a törvényi követelményeknek? Lehet-e 1000 darab
dolgozói részvény? Miért?: ...................................................................................................
...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 3 pont
2. Hány darab elsőbbségi részvényt lehet kibocsátani? Miben ad elsőbbséget? ..................... .
...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 2 pont
3. Mekkora lesz Kis Péter részesedése az Rt-ben? Mennyit kell befizetnie jegyzéskor? Mennyit
kell befizetnie az alakuló közgyűlésig? ................................................................................
...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 3 pont
4. Hét éven belül a vállalkozás nyereséges és a vagyona 20%-kal növekszik. Mennyit fog érni
Kis Péter része? .....................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 1 pont
5. Ha a tagok úgy döntenek, hogy a harmadik év végi 3,2 mFt nyereséget osztalékba kifizetik,
mennyit kap belőle Kis Péter? .............................................................................................
..................................................................................................................................... 1 pont

