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Gazdasági vesztegetés: a jogtalan előny nyomában 

TESZTKÉRDÉSEK 

 

1. Melyik állítás IGAZ? A gazdasági korrupció 

a) csak a profitorientált üzleti szektor bűncselekménye 
b) gazdálkodással kapcsolatos döntést érint 
c) a közszférában nem valósítható meg 
d) megbízó – megbízott viszonyt feltételez 

 

2. Melyik horizontális gazdasági korrupció? 

a) a beszerzési vezető úgy rendel meg valamilyen árut vagy szolgáltatást, hogy a szállító őt 
jogtalan előnyben részesíti, de a munkáltató nem szenved kárt 

b) a piacon hozzáférhetőnél drágább vagy rosszabb minőségű áru megrendelése jogtalan 
előny fejében 

c) valamely céget előny adásával tartanak vissza a versenytársai attól, hogy részt vegyen a 
versenyben 

d) a cégvezető hamis igazolások alapján el nem végzett munkát fizet ki, annak fejében, hogy 
a kifizetett pénzből ő is részesedik 
 

3. Milyen érdeket NEM sért a gazdasági korrupció? 

a) a közhatalom működésébe vetett bizalom 
b) a fogyasztók érdekei 
c) a verseny 
d) a hűség a megbízó (munkáltató) iránt 

 

4. Milyen szabályozási modellen alapul a hatályos magyar jog? 

a) Verseny 
b) Hűség 
c) Hűség és verseny 
d) Hűség, verseny és gazdasági rend 

 

5. Hogyan határozza meg a kötelességszegés fogalmát az EU együttes fellépés és a 

kerethatározat? 

a) teljesen a nemzeti jogra hagyják 
b) önálló fogalmat alkotnak erre 
c) részben a nemzeti jogra hagyják, részben önálló fogalmat alkotnak erre 
d) nemzetközi egyezményre utalással határozzák meg 



 

6. Milyen érdek NEM sérül feltétlenül, ha a bank munkatársa azért fogad el előnyt, 

hogy a bank hitelbírálati követelményeinek meg nem felelő személy kapjon hitelt? 

a) hűség 
b) a hitelfelvevő érdeke 
c) verseny 
d) gazdasági rend 

 

7. Milyen érdek védelmében kellene büntetni rendelni a munkáltató által engedélyezett 

hálapénz elfogadását? 

a) az állami bevételek rendje 
b) a gazdálkodás rendje 
c) a munkáltatóhoz való hűség 
d) az államilag finanszírozott betegek közötti egyenlő elbánás 

 

8. A Legfőbb Ügyészség szerint 2014-ben a hálapénz elfogadásának büntetendősége 

a) nem dönthető el a jogbiztonságnak megfelelő módon 
b) minden esetben bűncselekményt képez 
c) a munkáltatói engedélytől függően képez bűncselekményt 
d) egyetlen esetben sem képez bűncselekményt 

 

9. A Kúria 2015-ös határozata szerint melyik fogalom kapcsolódik legszorosabban a 

hálapénz büntetőjogi megítéléséhez? 

a) kötelességszegés 
b) az előny jogtalansága 
c) a munkáltatói engedély 
d) az orvosi etikai kódex 

 

10. A 2002-es módosítás UTÁN a német Btk. alapján a verseny 

a) csak az Európai Unión belül védelemben részesül 
b) csak Németországon belül védelemben részesül 
c) az egész világon védelemben részesül 
d) egyáltalán nem részesül védelemben 


