Záróvizsga kérdések
gazdasági jogi és pénzügyi ismeretek
2016/2017. tanév
A tétel
1. A jogi személyek és a gazdasági társaságok törvényes működésének biztosítékai.
(törvényességi felügyelet, határozatainak bírósági felülvizsgálata és az állandó könyvvizsgáló
Ptk.-ban rögzített szabályai)
2. A gazdasági társaság fogalma, alapítása, az előtársaság, a létesítő okirat módosítása
A kisebbségvédelem és a tag kizárása
3. A gazdasági társaság szervezete, ügyvezetés és képviselet, felügyelő bizottság
4. A jogi személy és a gazdasági társaság átalakulása, egyesülése, szétválása, jogutód nélküli
megszűnése
5. A közkereseti társaság fogalma, létrehozásának, működésének és megszűnésének speciális
szabályai
6. A betéti társaság fogalma, létrehozásának, működésének és megszűnésének speciális szabályai
7. A korlátolt felelősségű társaság fogalma, alapítása, törzstőke, törzsbetét és üzletrész szabályai
8. Mellékszolgáltatás és pótbefizetés a korlátolt felelősségű társaságnál, a társaság által teljesített
kifizetések és a társaság szervezete
9. A törzstőke felemelése és leszállítása a korlátolt felelősségű társaságnál. A társaság jogutód
nélküli megszűnése és az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság
10. A részvénytársaság fogalma, működési formája. Az alaptőke és a részvény jellemzői
Részvényfajták, részvényosztályok, részvénysorozatok, részvényutalvány, ideiglenes részvény
és a részvénykönyv jellemzői
11. A részvénytársaság alapítása, részvényesi jogok és kötelezettségek
A részvénytársaság szervezete, közgyűlés, ügyvezetés, felügyelőbizottság, auditbizottság,
könyvvizsgáló
12. Az alaptőke felemelése és leszállítása a részvénytársaságnál. A részvénytársaságok
átalakulására, egyesülésére és szétválására vonatkozó külön szabályok, a részvénytársaság
jogutód nélküli megszűnése és az egyszemélyes részvénytársaság
13. A szövetkezet fogalma és főbb tevékenységei, alapítása, a tag vagyoni hozzájárulása
14. A szövetkezet szervezete, közgyűlés, ügyvezetés, felügyelőbizottság és könyvvizsgáló
A szövetkezeti tagsági viszony. A szövetkezet átalakulása és jogutód nélküli megszűnése
15. A gazdálkodó szervezetek végelszámolással történő megszűnése, a végelszámolás elrendelése
és lefolytatása
16. A felszámolási eljárás elrendelése és lefolytatása
17. A felszámoló eljárása, a közbenső és a zárómérleg, a felszámolási eljárás befejezése, a
kielégítési sorrend
18. A fizetésképtelenségi eljárások szabályozásának története
19. A csődeljárás megindítása, a fizetési haladék, vagyonfelügyelő a csődeljárásban
20. Egyezségi tárgyalás a hitelezőkkel, a fizetési haladék meghosszabbítása és egyezség a
csődeljárásban. A csődeljárás befejezetté nyilvánítása vagy megszüntetése
21. Az egyéni vállalkozás alapításának, működésének és megszűnésének szabályai
22. Az egyéni cég alapítása, felelőssége, működése, átalakulása és megszűnése
23. Az európai gazdasági egyesülés, az európai részvénytársaság és az európai szövetkezet
24. A franchise, a faktoring és a számlaszerződések jellemzése
25. A biztosítási szerződések jellemzése
26. A gazdaságvédelem aktuális kérdései a rendőrségen, különös tekintettel a finanszírozási
csalásokra
27. A gazdaságvédelem aktuális kérdései a rendőrségen, különös tekintettel a csúcstechnológiai
bűnözésre
28. A gazdaságvédelem aktuális kérdései, különös tekintettel a pénzmosásra és az átutalásos
csalásra
29. A jogi személyek büntetőjogi felelőssége, kármegtérülés és a vagyon-visszaszerzési eljárás
30. Az ingatlan-nyilvántartás és a társasházak

