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SZERZŐDÉSEK ÉS AZ EU JOGA
TESZTKÉRDÉSEK
1. A szerződés
a. legalább két fél között jön létre.
b. írásba foglalás nélkül mindig érvénytelen.
c. tartalmát a felek rejtett fenntartásai is befolyásolják.
d. csak akkor jön létre, ha a felek a legkisebb részletre kiterjedően is megállapodtak.
2. A szerződési szabadság
a. alkotmányos alapjog, aminek lényegi tartalma még törvénnyel sem korlátozható.
b. minden társadalmi és gazdasági rendszerben szükségszerűen érvényesül.
c. meghatározott gazdasági és társadalmi körülmények alapján hozott jogpolitikai
döntés.
d. biztosítása gazdaságpolitikai szempontból semleges döntés.
3. A fogyasztó és a szolgáltató
a. kapcsolata kiegyensúlyozott.
b. kapcsolatában a szolgáltató gazdasági erőfölényét ellensúlyozza a fogyasztó
információs fölénye.
c. kapcsolata a szolgáltató gazdasági és információs fölénye miatt aszimmetrikus.
d. szerződései rendszerint a fogyasztó és a szolgáltató egyedi igényein és
szükségletein alapuló, egyedileg megtárgyalt megállapodások.
4. Általános szerződési feltételek
a. csak fogyasztók és szolgáltatók szerződéskötése során használatosak.
b. csak akkor válnak a szerződés részéve, ha azokat a fogyasztó a szerződéskötést
megelőzően megismerte és elfogadta.
c. tartalmát a bíróság csak jogellenesség szempontjából vizsgálhatja.
d. tartalmát fogyasztó és szolgáltató közösen alakítja ki.

5. A szerződés érvénytelensége
a. a szerződés megkötésének időpontjában vizsgálandó.
b. csak a szerződés alaki hiányosságai miatt következhet be.
c. szempontjából a társadalom erkölcsi értékítéletének nincsen jelentősége.
d. szempontjából az ár – érték aránynak nincsen jelentősége.
6. Az általános szerződési feltétel tisztességtelen, ha
a. a szolgáltatás és ellenszolgáltatás között kirívó aránytalanság van.
b. egyoldalúan a fogyasztó előnyére határozza meg a szerződési feltételeket.
c. tartalmát nem jogszabály határozza meg.
d. a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megsértésével a fogyasztó számára
indokolatlanul és egyoldalúan hátrányos feltételeket határoz meg.
7. Nem vitathatóan tisztességtelen az a szerződéses feltétel, amelyik
a. kötbért köt ki.
b. egyoldalú szerződésmódosítási lehetőséget köt ki a szolgáltató számára.
c. 8 napos határidőt tűz a fogyasztó jognyilatkozatának megtételére.
d. a szolgáltató számára egyoldalú elállási vagy felmondási jogot biztosít.
8. Az Európai Unió
a. nem rendelkezik hatáskörrel fogyasztóvédelmi rendelkezések elfogadására.
b. csak termékminőségi és termékbiztonsági rendelkezések elfogadására rendelkezik
hatáskörrel.
c. irányelvben határozza meg a tagállamok számára a fogyasztói szerződésekben
alkalmazott tisztességtelen szerződési feltételek szabályozásának kereteit.
d. és jogelődjei már a kezdetektől fogva rendelkeztek fogyasztóvédelmi
hatáskörökkel.
9. A deviza alapú hitelszerződések
a. a kirovó és lerovó pénznem különbözősége miatt tisztességtelenek.
b. árfolyamrésre vonatkozó rendelkezései tisztességtelenek.
c. kirovó és lerovó pénznem különbözőségére vonatkozó rendelkezései jogszabályba
ütköznek.
d. jóerkölcsbe ütköznek.
10. A deviza alapú hitelszerződésekben kikötött egyoldalú szerződésmódosítási jog
a. csak tételes oklista esetén lehet tisztességes.
b. mindig tisztességtelen.
c. tisztességtelensége nem vizsgálható.
d. olyan körülmények esetén is gyakorolható, amely a szerződéses szolgáltatásra
nincsen kihatással.

