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AZ EGÉSZSÉGÜGY KÖZGAZDASÁGTANÁNAK ALAPISMERETEI 
 

TÁRGY NEPTUN KÓDJA: EMK3M021_1M 

KREDITPONT: 8 

TÁRGYFÉLÉV: 0 

TANTÁRGYFELELŐS: Dr. Gaál Péter, egyetemi docens 

OKTATÓK: Dr. Ivády Vilmos, Dr. László Ágnes, Dr. Nagy Balázs 

A TANTÁRGY JELLEGE: alapozó, kötelező 

VIZSGAFORMA: kollokvium 

OKTATÁSI IDŐ/FÉLÉV: 48 óra 

OKTATÁSI FORMA: gyakorlat 

ELŐFELTÉTEL: - 
 

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK: 
A tárgy a közgazdasági elvek alkalmazhatóságát illetve az alkalmazhatóság korlátait, problé-
máit mutatja be az egészségügy területén. 

Oktatása a fejlett országokban az 1980-as években kezd előtérbe kerülni, a költségrobbanás 
előidézte racionalizálási kényszerek következtében.  Magyarországon az egészségügyi me-
nedzserképzés elterjedésével, az utóbbi néhány évben került előtérbe maga a diszciplína il-
letve annak oktatása.  Mivel a tárgy központi témája a hatékony forrásallokáció, hasznosít-
hatósága mind makroszinten, az egészségpolitikai döntéseknél, mind pedig mikroszinten, 
az egészségügyi szervezetek működtetésében egyre nyilvánvalóbb. 

A KURZUS ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSE: 
• Járuljon hozzá a közgazdasági szemlélet elterjedéséhez és megfontolt alkalmazásához 

az egészségügyi döntéshozatalban. 

A KURZUS KÖZELEBBRŐL MEGHATÁROZOTT CÉLJAI: 
• A hallgatók képesek legyenek a kurzus végeztével erőforrás-allokációs döntések köz-

gazdasági megalapozására, 
• az egészségügyi rendszerek működését meghatározó közgazdasági elveket ismerjék és 

értsék, 
• valamint legyenek tisztában a közgazdasági gondolkodás lehetőségeivel és korlátaival 

az egészségügyi szektorban és azon túlmutatóan. 
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RÖVID TARTALOM: 

Közgazdasági szemlélet az egészségügyi rendszerek működtetésében.  Az output meghatá-
rozása az egészségügyben.  A hatékonyság közgazdasági értelmezése (hatásosság, haté-
konyság (hatékonysági rés), jövedelmezőség).  Egészség és az egészségügyi ellátás termé-
szete. Igény, szükséglet, kereslet.  Forrásteremtés, forráselosztás az egészségügyben.  Piaci 
kudarc az egészségügyben.  Az egészségbiztosítás közgazdaságtana (lefölözés és kontra-
szelekció, jóléti veszteség, moral hazard és kezelésük lehetőségei). Az állam szerepe az 
egészségügy működtetésében. A gyógyszeripar és –piac közgazdaságtana.  A kórház köz-
gazdasági viselkedése.  Költség-haszon típusú értékelések az egészségügyben. 

OKTATÁSMÓDSZERTAN: 

Interaktív előadás, esetismertetéssel, példákkal, kiscsoportos feladatmegoldás. 

SZÁMONKÉRÉS: 

A kurzus anyagát év végi tesztvizsga keretében kérjük számon.  A vizsgára bocsátás felté-
tele a tanulmányi és vizsgaszabályzat szerinti óralátogatási kötelezettség valamint egy év-
közi próbateszt megírásának együttes teljesítése.  A próbateszt eredménye tájékoztató jelle-
gű. 

A KURZUS TANANYAGAI: 

A kurzus kötelező és ajánlott tananyaga az oktató által készített jegyzet.  A kurzus folya-
mán további kisebb terjedelmű szakirodalom megadása esetenként lehetséges. 

Általánosan ajánlott tankönyvek és jegyzetek a kurzus anyagához: 
• Samuelson: Közgazdaságtan, I. kötet 
• Varian: Mikroökonómia középfokon.  
• Közgazdasági szemlélet az egészségügyben: alapvető kérdések és elemzési módszerek. 

In: Döntés-Hozó Program. 1999. 
• Ivády Vilmos: Közgazdasági személet az egészségügyben, Jegyzet, EMK 2005 

 


