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EGÉSZSÉGÜGYI JOGI ISMERETEK 
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BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK: 

Az „egészségügyi jog” nem sajátos szerkezetű, jellemző szabályozási technikák alapján lét-
rejött szabályokból álló, valódi jogág, hanem a különböző jogterületek (alkotmányjog, köz-
igazgatási jog, polgári jog, büntetőjog stb.) anyagából összeálló, az egészségüggyel kapcso-
latos életviszonyokra, intézményekre, jelenségekre, tevékenységekre vonatkozó rendelke-
zések tömege, amely mindazonáltal rendelkezik bizonyos sajátosságokkal.  
Mivel jogrendünkben a társadalmi viszonyok jelentős része erőteljes jogszabályi megala-
pozottságú, lényegében minden időszerű szakma- és pártpolitikai kérdés jogi vetületet kap, 
így sokszor találkozhatunk azzal a megközelítéssel, hogy az élet számos más területéhez 
hasonlóan a jogi kérdésekhez is mindenki szakértőként szólhat hozzá.  Úgy gondolom, nem 
szorul magyarázatra, hogy a megalapozott véleményalkotás csak az érintett terep alapvető 
rendezőelveinek, szabályainak ismeretében lehetséges. 
A kurzus problémaorientált megközelítést alkalmaz, a Hallgató kevésbé merev didaktikát 
követő tudásanyaggal szembesül, nagyobb szerep jut a szintézisnek, a különböző eszközök 
használatára vonatkozó horizontális látásmódnak.  

A KURZUS ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSE: 

A jog mibenlétéről alkotott különböző elképzelések megismerése lehetővé teszi a hallgatók 
számára, hogy néhol megkérdőjelezhető célú és igazságtalan, merev szabálytömegként tör-
ténő felfogás helyett árnyaltabb, a jogot a társadalmi viszonyok helyes mederbe terelésének 
és abban tartásának letéteményeseként, a jogi ténykedést az emberi szellem egyik csúcstel-
jesítményeként értékelő minősítéssel éljenek az ezen fogalom mögött rejlő jelentéstartalom 
irányában.  
Szükséges, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok megismerésén és az alkalmazásukra vo-
natkozó készség fejlesztésén túl megalapozott kritikával viszonyuljanak a jogszabályokhoz. 
Az alapvető, az egészségügy szempontjából releváns szabályok ismeretén, és jogszabály-
alkalmazási valamint alapvető jogszabály-alkotási készségeken túl a tantárgy keretei között 
nem lehet feladat jelentős tételes jogi tudás számonkérése. 
Csak a hallgatókkal történő folyamatos együttgondolkodás eredményeképpen sikerülhet az 
elsődleges cél elérése: a tantárgy helyének megtalálása az egészségügyi menedzseri munka 
szempontjából hasznos gyakorlati ismereteket nyújtó diszciplínák között. 
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A kurzus során csak érintőlegesen kerülnek szóba az oktatási program során más tantár-
gyak keretében megismertetett/megismertetendő területek, így a munkavégzésre, ügyeletre, 
egészségügyi működési minimumfeltételekre, a gazdasági vállalkozásokra vonatkozó sza-
bályok. 

A KURZUS KÖZELEBBRŐL MEGHATÁROZOTT CÉLJAI ÉS TARTALMI ELEMEI: 

A kurzus végére a hallgatóknak az elméleti, jogszabályokra vonatkozó, valamint jogalkal-
mazási ismeretek területén elsajátítandó: 

• A jog mibenléte, jelentősége, alkalmazási területei 
• Jogi, jogszabálytani alapfogalmak 
• A Magyar Köztársaság államszervezetének az egészségügy szempontjából lényeges 

elemei 
• Jogképesség, cselekvőképesség 
• A felelősség jogi szabályozása 
• Az egészségügyi irányítási és intézményrendszer 
• Az egészségbiztosítási rendszer 
• Különböző jogterületek néhány, egészségügyi vonatkozású szabálya 
• A speciális egészségügyi szabályozás egyes területeinek alapvonalai: egészségbiztosítás, 

kapacitás-szabályozás, ellátásszervezés, az orvosi tevékenység 
• Az EU egészségüggyel összefüggő szabályozásának alapjai 
• Gyakorlati jogalkalmazás, jogszabály-találás, jogszabály-értelmezés 

A szabályalkotás területén elsajátítandó: 

• Az egészségügyi intézmény vezetése során megfogalmazandó szabályok, szerződések 
• Jogszabály-előkészítési ismeretek 
• A szabályozás hatásvizsgálatával összefüggő alapvető ismeretek 

OKTATÁSMÓDSZERTAN: 

Interaktív előadás, egyéni és csoportos feladatmegoldás, jogszabályok tanulmányozása, 
esetmegbeszélés, konzultáció, fakultatív jogtár-kezelési gyakorlat. 

SZÁMONKÉRÉS: 

A foglalkozásokon való részvétel; írásbeli kollokvium, amelynek anyaga az előadásokon 
elhangzottak, a kötelező irodalom, a kiadott előadás-vázlatok és háttéranyagok figyelembe-
vételével az utolsó oktatási napon kerül végleges meghatározásra.  A kollokvium érdemje-
gye az írásbeli vizsga értékelése alapján megállapított osztályzat. 

A KURZUS KÖTELEZŐ TANANYAGA: 

• Kovácsy Zsombor: Egészségügyi jog, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2008. 
• Az előadások anyaga, illetve a szorgalmi időszakban kiadott vázlatok, háttéranyagok. 
• Dósa-Kovácsy: A vállalkozó orvosok nagy kézikönyve (kijelölendő részek), Complex 

Kiadó, Budapest, 2011. 
• a szorgalmi időszakban kiadott vázlatok, háttéranyagok. 

 


