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Előtanulmányi feltételek (előzetes követelmény):

- Egészségtudomány (2) – Egészségügyi rendszerismeret

Tantárgyfelelős személy és tanszék:

DR. DÓSA ÁGNES, egyetemi docens, SE-Magatartástudományi Intézet

Tantárgy előadója:

DR. DÓSA ÁGNES, egyetemi docens, SE- Magatartástudományi Intézet

Tantárgy célja, feladata: A tantárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a
hallgatókat a jogi alapfogalmakkal, az egészségügyi jog legfontosabb
területeivel, kiemelt figyelmet fordítva az egészségügyi adatvédelemre.

Szakmai kompetenciák és kompetencia-elemek:

- Széleskörűen ismeri a jogi alapfogalmakat, a jogszerű betegellátás
jellemzőit, hazai viszonylatban az egészségügyi rendszerben előforduló
jogi problémákat és azok lehetséges megoldási lehetőségeit, alternatíváit,
valamint a kliensek és az ellátást végzők jogait és kötelezettségeit.

- Ismeri az adatvédelem legfontosabb előírásait és az egészségügyi adatok
kezelésének sajátosságait.

- Ismeri a munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi
követelményeket, tűzvédelmi előírásokat

- Képes átlátni az egészségügyet meghatározó etikai normák és jogforrások
rendszerét, azok alkalmazásának szabályait, valamint megfelelően
alkalmazza a releváns jogi szakkifejezéseket.

- Kompetenciahatárainak megfelelően képes tájékoztatást nyújtani a
betegjogokról és azok érvényre juttatásának lehetőségeiről

- Munkája során alkalmazza az adatvédelem alapelveit, képes az adatkezelési
és továbbítási feladatok jogszabályoknak megfelelő módon történő
ellátására.



- Fogékony az egészségügyi jog változásainak folyamatos internalizációjára,
fontosnak érzi a jogszabályok és etikai szabályok betartását és
betartatását szakmai munkája során.

- Elfogadja az adatvédelmi szabályokat, fontosnak tartja azok maradéktalan
érvényesülését, és támogatja az adatvédelmi felelős munkáját.

- Felelősséget érez a jogszabályok és a vonatkozó etikai elvek betartására
vonatkozóan szakmai munkája során.

- Együttműködik az adatvédelmi felelőssel, felelősséget vállal az adatok
szabályszerű kezeléséért és továbbításáért.

- Munkája során betartja az egészségügyi dolgozókra vonatkozó etikai és jogi
kötelezettségeket, és felismeri felelősségének határait.

Egészségügyi, gazdasági és menedzsment szakemberekkel együttműködve tervez és
valósít meg hatékonyság-növelő, illetve innovációs tevékenységeket. Felelősen
ítéli meg javaslatai jog- és életszerűségét.

A tantárgy részletes tematikája:

Hét Téma

1. Bevezetés, jogi alapfogalmak I. (jogrendszer felépítése,
közjog-magánjog határolása, jogágak)

2. Bevezetés, jogi alapfogalmak II. (jogforrások, jogszabályi
hierarchia, EU jogforrásai)

3. Bevezetés, jogi alapfogalmak III. (jogszabályok keresése,
jogszabályok értelmezése, egészségügyi jog helye a
jogrendszerben)

4. Egészségügyi jog kialakulása, története, tagolódása,
fontosabb jogforrások

5. A betegek és az orvosok, egészségügyi dolgozók jogaira
vonatkozó szabályozás I.

6. A betegek és az orvosok, egészségügyi dolgozók jogaira
vonatkozó szabályozás II.

7. Felelősség az egészségügyben I. (polgári jogi, büntetőjogi,
munkajogi, szabálysértési felelősség alapfogalmai,
funkciója, jogesetek)

8. Felelősség az egészségügyben II.

9. Egészségbiztosítás jogi háttere I. (egészségügyi ellátáshoz
való jog, egészségbiztosítás természetbeni ellátásai,
térítésmentesen, kieg. térítés mellett, részleges térítés
mellett igénybe vehető ellátások, beutalás, területi
ellátási kötelezettség jogi fogalma)

10. Egészségbiztosítás jogi háttere II.

11. Adatvédelem jogi szabályozása az egészségügyben I. (orvosi
titoktartási kötelezettség kialakulása, története, az
egészségügyi adatkezelés jogszabályi háttere, a beteg
rendelkezési joga adatai felett, ESZTT)

12. Adatvédelem jogi szabályozása az egészségügyben II.

13. konzultáció, egészségügyi jogesetek megbeszélése



14. konzultáció, egészségügyi jogesetek megbeszélése
Tantárgy tematikáját kidolgozta: Dr. Dósa Ágnes egyetemi docens
Magatartástudományi Intézet

Követelmények:

Az érdemjegy kialakításának módja: tesztvizsga

Az aláírás feltételei a gyakorlatokon való részvétel

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma témaköre és
időpontja, pótlásuk és javításuk lehetőségei félévközi ellenőrzés nincs

Az esetleges vizsga típusa és vizsgakövetelmények (tételsor, tesz-pool) írásbeli
tesztvizsga

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának
lehetősége, az igazolás módja a foglalkozásokról való távollét esetén

A gyakorlatokon való részvétel kötelező, két hiányzás fogadható el.

Az írott tananyag, ajánlott irodalom, a felhasználható fontosabb technikai és
egyéb segédeszköz
Kötelező és ajánlott irodalom:

Kötelező irodalom:

- Az előadásokon elhangzottak és az elektronikusan rendelkezésre bocsátott
prezentáció a számonkérés alapját képezik.

Ajánlott irodalom:

- Szilágyi Péter: Jogi alaptan, Osiris Kiadó Kft. 2006
- Magyarország Alaptörvénye – (2011. április 25.)
- 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról
- 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó

személyes adatok kezeléséről és védelméről
- 2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és

gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerfogalmazás általános
szabályairól

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa, leadási
ideje: ----

Adatlap utolsó módosítása: 2020.04.15


