
Kérdések 
 

 
 
M61M0001 
Melyik fázisban jelennek meg az üzleti angyalok? 
 
A magvetı (seed) fázisban. 
Az induló (start-up) fázisban. 
A kiszállási (exit) fázisban. 
 
 
M61M0002 
Az alábbiak közül mely formális tıkenyújtó szervezetekre igaz, hogy tıkeegyesítı jellegő gazdasági 
társaságként mőködnek, és saját tıkéjüket fektetik be kockázati finanszírozás formájában? 
 
független kockázatitıke-alapok 
kockázatitıke-társaságok 
nem független kockázatitıke-alapok 
 
 
M61M0003 
Melyik állítás igaz a jövedelemvadász angyalra? 
 

Még nem tevékenykedett üzleti angyalként, nincs tapasztalata ezen a területen, ugyanakkor alacsony 
kockázattőrı képességekkel rendelkezik. Jellemzıen magasak a hozamelvárásai. 
Korlátozott pénzforrással rendelkezik, kevés tapasztalattal. A befektetési lehetıségekre pusztán 
jövedelemforrásként tekint, ezért kockázatvállalása mérsékelt. 
Ritkán fektet be, kizárólag kimagaslóan magas hozammal kecsegtetı, gyakran rendkívül kockázatos 
projektekben vállal szerepet, ugyanakkor abban teljes erıbedobással részt vesz. 
 
 
M62M0001 
Mirıl rendelkezik a 2003. évi XC. törvény?  
 
Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról. 
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról. 
Az Egészségügyi Tudományos Tanácsról. 
 
 
M62M0002 
Az alábbiak közül melyik válasz a helyes? 
Az innovációs járulék mértéke:  
 
a vetítési alap 0,3%-a. 
a vetítési alap 3%-a. 
a vetítési alap 5%-a. 
 
 
M62M0003 
Az alábbiak közül melyik válasz nem helyes?  
Az OTKA támogatás nyújt: 
 
tudományos kutatási témákkal kapcsolatos folyó ráfordításokra. 



a tudományos kutatáshoz szükséges mőszerek, berendezések és más eszközök beszerzésére. 
építési beruházásra, felújításra, ingatlan vásárlására. 
 
 
M62M0004 
A következı válaszok közül melyik illik a kipontozott részekbe?  
A 2007 és 2013 közötti tervezési idıszakban Magyarország az Unió kohéziós és strukturális alapjaiból 
2004-es árakon számolva … összegő uniós támogatást használhat fel. Ez az összeg a 15%-os nemzeti 
hozzájárulással együtt … tesz ki. 
 
22,4 Mrd €  -  26,3 Mrd €-t 
26,3 Mrd €  -  28,2 Mrd €-t 
12,4 Mrd €  -  16,3 Mrd €-t 
 
 
M62M0005 
Az alábbiak közül mi váltotta fel az INTERREG Közösségi Kezdeményezést?  
 
Európai Területi Együttmőködés (ETE) 
ERA-NET rendszer 
Innovative Medicine Initiative 
 
 
M62M0006 
Mi a CIP?  
 
Kutatási és technológiafejlesztési pénzügyi program 
Versenyképességi és innovációs keretprogram 
Közép- és kelet-európai innovációs együttmőködési program 
 
M62M0007 
Az alábbiak közül melyik a 7. keretprogram alapdokumentuma? 
 
 


