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Kreditérték:
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Tantárgy
besorolása:

kötelező

Képzési
karakter
(kredit%)
elmélet-
gyakorlat:

50-50 %

Tanórák típusa:
előadás és
gyakorlat

Számonkérés
módja:

kollokvium

Tantárgyfélév
(meghirdetési
gyakorisága):

5.

őszi félév
Elméle

t:
14 óra

Gyakorlat:
14 óra

Előtanulmányi feltételek (előzetes követelmény):

- Egészségtudomány (1) - Gazdasági pénzügyi alapismeretek
- Egészségtudomány (2) - Egészségügyi rendszerismeret
- Egészségtudomány (4) - Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába

Tantárgyfelelős személy és tanszék:

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

Tantárgy előadója:

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

Tantárgy célja, feladata:

A kurzus célja a kontroll vezetői funkció és a kontrolling 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 kontrolling az egészségügyi szervezet céljainak,
stratégiájának megvalósításához.

Szakmai kompetenciák és kompetencia-elemek:

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

- Részt vesz az egészségügyi intézmények kontrolling rendszerének
megtervezésében és működtetésében, fejleszti azokat a vezetői
iránymutatásoknak megfelelően.

- Ismeri az egészségügyi intézmények kontrolling rendszerét, rendszerbe



foglalja az abból kinyert információkat.
- Elemzi és értelmezi a kontrolling rendszer működését és az abban szereplő

adatokat.
- Képes statisztikák, jelentések és beszámolók elkészítésére, az adatok

elemzésére, és az adatszolgáltatások teljesítésére.
- Felelősséget vállal a kontrolling szervezeti egységben betöltött,

munkakörébe tartozó feladatainak ellátásáért.
- Ismeri az intézményi gazdálkodás szabályait. Részt tud venni az

intézmények gazdálkodási folyamatainak megvalósításában.
- Nyitott az egészségügyi finanszírozás módszereiben bekövetkező

változásokra, törekszik az ebben rejlő gazdasági előnyök mind teljesebb
kiaknázására.

- Együttműködik az egészségügyi ellátórendszer szereplőivel a páciensek
optimális ellátásának megteremtése érdekében.

A tantárgy részletes tematikája:

Hét Téma
1. Bevezetés a kontrollingba
2. Kontrolling fogalomkör
3. Szervezeti kontextus
4. Számviteli alapok (ismétlés) I.
5. Számviteli alapok (ismétlés) II.
6. Szervezettípusok
7. Felelősségi és elszámolási egységek
8. Költségszámítás
9. Fedezetszámítás, eredménylevezetés
10. Stratégiai és üzleti tervezés
11. Operatív tervezés
12. Teljesítménymérés, - értékelés
13. Belső szolgáltatások elszámolási rendszere
14. Beszámolórendszer és vezetői információs rendszer

Tantárgy tematikáját kidolgozta:

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

Követelmények:

Az érdemjegy kialakításának módja:

● Év végi írásbeli vizsga: max. 80 pont
● Évközben szerezhető pontszám (gyakorlat): összesen max. 20 pont (2 otthon

elkészítendő, a gyakorlatokhoz kapcsolódó feladat, egyenként max. 10
pontért)

● Ponthatárok (összesen max. 100 pont):
86-100 pont = jeles (5)
75-85 pont = jó (4)
63-74 pont = közepes (3)
51-62 pont = elégséges (2)
0-50 pont = elégtelen (1)



● A szorgalmi időszak utolsó hetében próbavizsga írására van lehetőség,
amely a 80 pontos vizsgához hasonló. Ha az évközben szerezhető max. 20
pontból és a próbavizsga max. 80 pontból összesen megszerzett pontszám
alapján a fenti ponthatárok szerint a hallgató eléri a jó vagy a jeles
érdemjegyet, akkor megajánlott jegyet kaphat.

Az aláírás feltételei

● órai részvétel (ld. SE EKK Tanulmányi és Vizsgaszabályzata)

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

● nincs félévközi beszámoló, zárthelyi dolgozat

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

● kollokvium, 60 perces írásbeli vizsga
● követelmények: a kiadott kötelező tananyag és az előadásokon elhangzottak

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

● Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak megfelelően

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

● Bodnár Viktória – Révész Éva – Horváthné Varga-Polyák Csilla – Takács
Erika: Kontrolling az egészségügyben. E-book, Egészségügyi szervezők e-
learning projekt, TÁMOP-4.1.2A/1-11/1-2011-0015, módosított kiadás

● Bodnár Viktória (2004): Mit ért(s)ünk controlling alatt? Informatika és
Menedzsment az Egészségügyben, III. évf. 1. szám,. pp. 14-17.

● Tíz próba In: Neely, Andy – Adams, Chris – Kennerley, Mike (2004):
Teljesítményprizma. Az üzleti siker mérése és menedzselése. Alinea Kiadó,
Budapest, 58. o., 60-64. o.

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

● 2 otthon elkészítendő, a gyakorlatokhoz kapcsolódó feladat, egyenként max.
10 pontért

● 1. leadási határideje: 7. hét, 2. leadási határideje: 13. hét

Adatlap utolsó módosítása: 2020.03.30.


