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Részletes tantárgyleírások

Egészségügyi szervező szak (BSc) -  egészségügyi ügyvitelszervező specializáció

Ismeretkör neve: Közgazdaságtudományok

Tantárgyai:

- Egészségtudomány (1) - Gazdasági pénzügyi alapismeretek Kred itta rtomá nya:

- Társadalombiztosítás és egészségbiztosítás
- Egészségtudomány (4) - Bevezetés az egészségügy 

gazdaságtanába
- Egészségtudomány (5) - Kontrolling az egészségügyben

10-15 kredit



semmELweis egyeteiti
Digitális Egészségtudományi Intézet

Részletes tantárgyleírások

Egészségügyi szervező szak (BSc) -  egészségügyi ügyvitelszervező specializáció

Tárgy neve: Egészségtudomány (1) - Gazdasági pénzügyi alapismeretek

Kódja: EUSZAK005_1M

Angol neve: Health Sciences (1) - Basics of economy and finance

Képzési karakter Tanórák típusa: ea.
Besorolás: (kredit%)

kötelező elmélet-gyakorlat: Elmélet: Gyakorlat:
100-0% 42 óra 0 óra

Kreditérték:

4
kredit

Számonkérés
módja:

kollokvium

Tárgyfélév:

1.
szemeszter

Előtanulmányi feltételek:

- nincs

Tantárgyfelelős neve, beosztása, tudományos fokozata, szervezeti egysége:

DR. TAKÁCS ERIKA, adjunktus, PhD, SE - Egészségügyi Menedzserképző Központ 

Oktató neve, beosztása, tudományos fokozata, szervezeti egysége:

SKULTÉTY LÁSZLÓ, egyéb, Külső

Tantárgy-leírás:

A tantárgy a közgazdaságtudományok ismeretkör alapozó tantárgya, melynek során a 
hallgatók megismerik az egészségügyi szervező munka során alkalmazandó közgazdaságtani 
alapvetések széles körét. A tárgy a mikro- és makroökonómia alapfogalmainak ismertetése 
után az egészségügy, mint piac speciális helyzetét tárgyalja. Ezután a közintézményi és 
egyidejűleg a versenyszféra legjellemzőbb pénzügyi és számviteli fogalmait és azok 
összefüggéseit ismerteti. A tantárgy során átadott ismeretekre a későbbi gazdasági 
vonatkozású elméleti és gyakorlati tantárgyak is építenek, így alapját adja a kontrolling, az 
egészségügyi gazdaságtani és az intézményi gazdálkodási jellegű feladatok elvégzésének 
mind a képzés során, mind az elhelyezkedés után.

Szakmai kompetenciák és kompetencia-elemek:

- Ismeri a közgazdaságtan alapvető összefüggéseit, az intézményi gazdálkodás szabályait, 
valamint rendelkezik feladatai ellátásához szükséges pénzügyi és számviteli ismertekkel.

- Alkalmazza közgazdasági ismereteit a szakmai munka során, felhasználja pénzügyi és 
számviteli tudását a feladatai ellátásához, részt vesz az intézmények gazdálkodási 
folyamatainak megvalósításában.

- Nyitott a közgazdasági problémák megértésére.
- Kezdeményezi a közgazdasági szemlélet megerősítését a feladatellátásban.
- Önállóan ellátja a munkakörébe tartozó pénzügyi, számviteli és adózási feladatokat, 

együttműködik az egészségügyi intézmények, a társadalom- és a humánbiztosítási szervek 
gazdasági tevékenységet végző szervezeti egységeivel.



semmELweis egyeteiti
Digitális Egészségtudományi Intézet _ ❖

, Digitális Egészségtudományi Intézet

Kötelező és ajánlott irodalom:

- Órai jegyzet, elektronikus előadásanyagok
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Részletes tantárgyleírások

Egészségügyi szervező szak (BSc) -  egészségügyi ügyvitelszervező specializáció

Tárgy neve: Társadalombiztosítás és egészségbiztosítás

Kódja: EUSZAK022_1M

Angol neve: Social security - Health insurance

Kreditérték:

3
kredit

Besorolás:

kötelező'

Képzési karakter 
(kredit%)

elmélet-gyakorlat:

66,6-33,3%

Tanórák típusa: ea. és gyak.

Elmélet:
28 óra

Gyakorlat:
14 óra

Számonkérés
módja:

kollokvium

Tárgyfélév:

3.
szemeszter

Előtanulmányi feltételek:

- Egészségtudomány (2) - Egészségügyi -  rendszerismeret

Tantárgyfelelős neve, beosztása, tudományos fokozata, szervezeti egysége:

DR. TAKÁCS ERIKA, adjunktus, PhD, SE - Egészségügyi Menedzserképző Központ 

Oktató neve, beosztása, tudományos fokozata, szervezeti egysége:

DR. BOGDÁN ZSUZSANNA, egyéb, Külső

Tantárgy-leírás:

A hallgatók a tárgy hallgatása során megismerik és elsajátítják az társadalombiztosítási és 
egészségbiztosítási fogalmakat, megismerik a magyar biztosítási rendszer felépítését és 
alapvető működését, beleértve a jogviszonyokkal kapcsolatos kérdéseket, a pénz- és 
természetbeni és nyugdíjellátások rendszerét is. Áttekintést kapnak az e célokra használt 
informatikai rendszerek felépítésével, működésével kapcsolatban.

Szakmai kompetenciák és kompetencia-elemek:

- Ismeri a társadalom- és a humánbiztosítási intézmények rendszerét, a dokumentációs és 
informatikai rendszereik működését, valamint az adatszolgáltatási rendszereiket.

- Munkája során alkalmazza a társadalom- és a humánbiztosítási intézmények rendszeréről 
szerzett ismereteit, közreműködik a dokumentációs és az informatikai rendszereik 
működtetésében, valamint adatszolgáltatási tevékenységet végez.

- Érzékeny az egészségügyi intézmények, a társadalom- és a humánbiztosítási szervek 
tevékenységének pénzügyi, számviteli és adózási folyamataiban bekövetkező változásokra.

- Önállóan ellátja a munkakörébe tartozó pénzügyi, számviteli és adózási feladatokat, 
együttműködik az egészségügyi intézmények, a társadalom- és a humánbiztosítási szervek 
gazdasági tevékenységet végző szervezeti egységeivel.

Kötelező és ajánlott irodalom:

- Órai jegyzet, elektronikus előadásanyagok
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Részletes tantárgyleírások

Egészségügyi szervező szak (BSc) -  egészségügyi ügyvitelszervező specializáció

Tárgy neve: Egészségtudomány (4) - Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába

Kódja: EUSZAK028_1M

Kreditérték:

4

Angol neve: Health Sciences (3) - Introduction to health economics kredit

Besorolás:

kötelező'

Képzési karakter 
(kredit%)

elmélet-gyakorlat:

100-0%

Tanórák típusa: ea. Számonkérés Tárgyfélév:

Elmélet: Gyakorlat:
módja: 4.

42 óra 0 óra kollokvium szemeszter

Előtanulmányi feltételek:

- Egészségtudomány (1) - Gazdasági pénzügyi alapismeretek
- Egészségtudomány (2) - Egészségügyi -  rendszerismeret

Tantárgyfelelős neve, beosztása, tudományos fokozata, szervezeti egysége:

DR. TAKÁCS ERIKA, adjunktus, PhD, SE - Egészségügyi Menedzserképző Központ 

Oktató neve, beosztása, tudományos fokozata, szervezeti egysége:

SKULTÉTY LÁSZLÓ, egyéb, , Külső

Tantárgy-leírás:

A tárgy során a hallgatók megismerik az egészségügyi szervezői munka során rendszeresen 
előforduló egészség-gazdaságtani alapfogalmakat és az alapvető összefüggéseket. Ide 
tartozik: az egészségügyi piac sajátosságainak megismerése, illetve az ezzel kapcsolatos 
ismeretek bővítése, az egészségügyi technológiák alkalmazásához, értékeléséhez 
kapcsolódó egészséggazdasági fogalmak és mérőszámok, az egyes - országonként eltérő - 
finanszírozási technikák összehasonlítása.

A kurzus elvégzése után a hallgatók rendelkeznek a társadalom-, és humánbiztosítási 
rendszerek fejlődésére vonatkozó ismeretekkel, felismerik az e rendszerekkel szembeni 
kihívásokat, ismerik az egészségügyi intézmények, a társadalom-, és humánbiztosítási 
szervek gazdálkodási, pénzügyi, számviteli, adózási sajátosságait.

Megismerik az egészségügyi szolgáltatások széles palettájának gazdasági kontextusát, és a 
különböző szolgáltatási rendszerek gazdasági sajátosságait, beleértve a közszféra és 
magánszféra együttműködésének eseteit is.

Szakmai kompetenciák és kompetencia-elemek:

- Ismeri a közgazdaságtan alapvető összefüggéseit
- Munkája során alkalmazza a társadalom- és a humánbiztosítási intézmények rendszeréről 

szerzett ismereteit, közreműködik a dokumentációs és az informatikai rendszereik 
működtetésében, valamint adatszolgáltatási tevékenységet végez.

- Képes megítélni az adott technológia korszerűségét, hatékonyságát, javaslatot tud tenni a
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folyamatok és az eszközök költséghatékonyságának növelésére.
- Egészségügyi, gazdasági és menedzsment szakemberekkel együttműködve tervez és valósít 

meg hatékonyság-növelő, illetve innovációs tevékenységeket. Felelősen ítéli meg javaslatai 
jog- és életszerűségét.

Kötelező és ajánlott irodalom:

- Órai jegyzet, elektronikus előadásanyagok
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Részletes tantárgyleírások

Egészségügyi szervező szak (BSc) -  egészségügyi ügyvitelszervező specializáció

Tárgy neve: Egészségtudomány (5) - Kontrolling az egészségügyben

Kódja: EUSZAK032_1M

Angol neve: Health Sciences (5) - Controlling in the healthcare

Kreditérték:

2
kredit

Besorolás:

kötelező'

Képzési karakter 
(kredit%)

elmélet-gyakorlat:

50-50%

Tanórák típusa: ea. és gyak.

Elmélet:
14 óra

Gyakorlat:
14 óra

Számonkérés
módja:

kollokvium

Tárgyfélév:

5.
szemeszter

Előtanulmányi feltételek:

- Egészségtudomány (2) - Egészségügyi -  rendszerismeret
- Egészségtudomány (3) - Egészségügyi jogelmélet és joggyakorlat
- Egészségtudomány (4) - Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába

Tantárgyfelelős neve, beosztása, tudományos fokozata, szervezeti egysége:

DR. TAKÁCS ERIKA, adjunktus, PhD, SE - Egészségügyi Menedzserképző Központ

Oktató neve, beosztása, tudományos fokozata, szervezeti egysége:

DR. TAKÁCS ERIKA, adjunktus, PhD, SE - Egészségügyi Menedzserképző' Központ

Tantárgy-leírás:

A kurzus célja a kontroll vezető'i funkció és a controlling terület egészségügyi alkalmazásának 
bemutatása elméleti ismeretek, modellek, gyakorlati tapasztalatok és esettanulmányok 
segítségével. A kurzus végén a hallgatók képesek lesznek értelmezni és használni a 
témakörhöz tartozó alapfogalmakat, érteni fogják, hogyan járulhat hozzá a controlling az 
egészségügyi szervezet céljainak, stratégiájának megvalósításához

Szakmai kompetenciák és kompetencia-elemek:

- Matematikai és statisztikai ismereteinek birtokában képes statisztikák, jelentések és 
beszámolók elkészítésére, az adatok elemzésére, és az adatszolgáltatások teljesítésére.

- Ismeri a közgazdaságtan alapvető' összefüggéseit, az intézményi gazdálkodás szabályait, 
valamint rendelkezik feladatai ellátásához szükséges pénzügyi és számviteli ismertekkel.

- Ismeri az egészségügyi intézmények finanszírozási alapelveit, módszereit, valamint a 
kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségeket.

- Elemzi és értelmezi a kontrolling rendszer működését és az abban szereplő' adatokat.
- Ismeri a menedzsment tudomány alapelveit, megérti az egészségügyi menedzsment 

sajátosságait, felismeri alkalmazásuk feltételeit a gyakorlatban.
- Alkalmazza közgazdasági ismereteit a szakmai munka során, felhasználja pénzügyi és 

számviteli tudását a feladatai ellátásához, részt vesz az intézmények gazdálkodási 
folyamatainak megvalósításában.

- Munkája során alkalmazza az egészségügyi finanszírozás alapelveit és módszereit, működteti
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az intézmény kontrolling rendszerét.
- Képes a társadalom-, és humánbiztosítás folyamatainak áttekintésére és értelmezésére, 

megoldja a munkakörébe tartozó elszámolási és adatszolgáltatási feladatokat.
- Elfogadja a statisztikai adatgyűjtés szabályait, felismeri a valid adatszolgáltatás fontosságát.
- Nyitott az egészségügyi finanszírozás módszereiben bekövetkező változásokra, törekszik az 

ebben rejlő' gazdasági elő'nyök mind teljesebb kiaknázására.
- Érdeklődik a társadalom-, és humánbiztosítás folyamatai iránt, törekszik a felmerülő' 

elszámolási és adatszolgáltatási feladatok magas szintű ellátására.
- Együttműködik az egészségügyi ellátórendszer szereplőivel a páciensek optimális ellátásának 

megteremtése érdekében.
- Önállóan végzi az egészségügyi intézmények finanszírozásával kapcsolatos teendőit, 

felelősséget vállal a finanszírozás és kontrolling szervezeti egységben betöltött, 
munkakörébe tartozó feladatainak ellátásáért.

- Felelősséget érez társadalom-, és humánbiztosítási ismereteinek naprakészsége 
tekintetében, önállóan látja el a munkakörébe tartozó elszámolási és adatszolgáltatási 
feladatokat.

- Ismeri az egészségügyi intézmények minő'ségbiztosítási és kontrolling rendszerét, rendszerbe 
foglalja az abból kinyert információkat.

- Munkája során alkalmazza a társadalom- és a humánbiztosítási intézmények rendszeréről 
szerzett ismereteit, közreműködik a dokumentációs és az informatikai rendszereik 
működtetésében, valamint adatszolgáltatási tevékenységet végez.

- Megtervezi és működteti az egészségügyi intézmények kontrolling és minő'ségbiztosítási 
rendszerét, fejleszti azokat a vezetői iránymutatásoknak megfelelően.

- Önállóan látja el az egészségügyi intézmények minő'ségbiztosítási és kontrolling rendszeréhez 
kapcsolódó munkaköri feladatait, együttműködik munkatársaival a minő'ségbiztosítási és 
kontrolling rendszer működtetése során.

Kötelező és ajánlott irodalom:

- Bodnár Viktória: Mit ért(s)ünk controlling alatt? Informatikai és Menedzsment az Egészségügyben, Vol. 
3, No. 1, 2004

- Kiss Norbert -  Révész Éva. Teljesítménymenedzsment a közszektorban, egyetemi jegyzet, BCE, 
Vezetéstudományi Intézet, 2007


