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B tételek 
 
1.     A gazdasági bűnözés, feketegazdaság fogalma, összetevői, mérete, kiterjedtsége. A 
gazdasági bűncselekmények fogalma és elemei. A gazdasági bűncselekmények megoszlása 
nyomozó hatóság szerinti bontásban. 
 
 
2.     Piramis játékok fogalma, működési mechanizmusa 
 
 
3.     Fekete-és szürkefoglalkoztatás a magyar gazdaságban 
 
 
4.     Pénzmosás fogalma, pénzmosási technikák. A pénzmosás elleni fellépés jogi 
szabályozása. Pénzmosás elleni szervezetek 
 
 
5.     A kartellezés fogalma, fajtái. Kartellezések típusai a közbeszerzések során. A GVH 
feladata, az engedékenységi politika 
 
 
6.     Tisztességtelen piaci magatartás, a fogyasztó megtévesztése 
 
 
7.     Környezetszennyezés és természetkárosítás közgazdasági, gazdaságvédelmi szempontból 
 
 
8.     A fiskális politika működése és eszközei. A közjavak problémái. A közlegelők 
tragédiája, adócsalás és adókikerülés 
 
 
9.     A bankrendszer működése, szabályozása. A mai magyar bankrendszer. A prudens 
működési szabályok, a banki kockázatok kezelése, a bankfelügyelet feladatai. 
 
 
10. A pénzügyi szolgáltatások rendszere, különös tekintettel a fizetési forgalom 
lebonyolítására, a hitelezési tevékenységre, és a készpénzhelyettesítő fizetési eszközök 
alkalmazására. 
 
 
11.  Pénzügyi piacok rendszere. Értékpapírok főbb típusai, kereskedési lehetőségek. A 
tőzsdeműködése. Bennfentes kereskedelem és tőkebefektetési csalás (kivéve részvények) 
 
 



12. tétel 
 Ismertesse a számviteli törvény célját, lényegét. Sorolja fel a számviteli törvény hatálya alá 
tartozókat. Fejtse ki a beszámolási kötelezettség lényegét, a számviteli törvény szerinti 
formáit, a közzététel és letétbe helyezés előírásait, elmaradásának következményeit.  
 
 
13. Tétel 
Mutassa be a számviteli politika lényegét, rövid tartalmát, valamint a kötelező szabályait. 
Mutassa be a vagyon értékeléséből és számba vételéből eredő kockázatokat, a lehetséges 
gazdasági visszaéléseket. Térjen ki a leltárkészítési, leltározási kötelezettségre, a valódiság 
számviteli alapelv tükrében. 
 
 
14. Tétel 
Mutassa be a számviteli beszámoló típusait jellemezze a beszámoló készítéssel kapcsolatos 
feladatokat, térjen ki a beszámoló pénznemére. 
Határozza meg a beszámoló részeit, ismertesse a mérleg és eredménykimutatás fogalmát, főbb 
csoportjait. 
 
 
15. tétel  
Határozza meg a gazdasági esemény fogalmát, mutassa be a típusait, a mérlegre és az 
eredményre gyakorolt hatása szempontjából. Fejtse ki a számviteli bizonylatokkal kapcsolatos 
előírásokat, a bizonylati fegyelem megsértésének következményeit a gazdasági 
bűncselekményekkel összefüggésben. Részletezze a könyvvezetés fogalmát, lehetőségeit. 
Mutassa be mi a különbség a kreatív könyvelés, a könyvelési hiba és a számviteli csalás 
között. 
 
 
16. tétel 
Határozza meg az eredménykimutatás felépítését. Térjen ki a fiktív bevételek és költségek 
jelentőségére az eredmény levezetésében. Mutassa be, milyen értékelési eszközökkel kell, 
illetve lehet eltéríteni a valós számviteli eredményt.  
  
 
17. Tétel 
Ismertesse a speciális céghelyzetek – az előtársaság, az átalakulás, a megszűnés -  számviteli 
feladatait.  
 
 
18. Tétel 
Ismertesse a vállalkozások gazdálkodásának ellenőrzési rendszerét, a gazdasági 
bűncselekmények megelőzése szempontjából. Térjen ki a belső és külső ellenőrzésre, különös 
tekintettel a könyvvizsgálati ellenőrzési szabályokra.  
 
 
19. Tétel 
Határozza meg az adó fogalmát, az adóztatás elveit, a főbb adótípusokat, az adóhatóságokat. 
Részletezze az adókötelezettség előírásait. Mutassa be az adóigazgatási eljárás rendszerét, az 
ellenőrzésből adódó jogkövetkezményeket. 



20. Tétel 
Mutassa be a vállalkozások költségvetési befizetéseit. Ismertesse az eredményt terhelő  
társasági adót, valamint egyszerűbb módon teljesíthető nyereség adókat.   
 
 
21. tétel 
Fejtse ki a fogyasztást terhelő adóknak és vagyoni típusú adóknak a vállalkozásokban 
betöltött szerepét! Mutassa be az általános forgalmi adó törvény főbb előírásait!  
 
 
22. tétel 
Rendszerezze a személyi jövedelemadó szerint a jövedelemtípusokat. Mutassa be a 
leggyakrabban előforduló összevont és különadózó jövedelmek adóalapjának és adó 
összegének számítását.   
 
 
 
 


