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típusa: 
kollokvium 

Tantárgy 
besorolása: 

kötelező 

Félévi 
tanóraszám: 

56 

Kreditérték: 
7 

Tanórák száma az oktatás jellege szerinti bontásban 
Előadások tanóráinak száma: 32 
Szemináriumok vagy gyakorlatok tanóráinak száma: 24 
 

Tantárgy felvételének előkövetelménye: - 

További képzések, amelyekben a tárgy kötelező vagy kötelezően választható (félévszám): - 

Tantárgy célja és feladata a képzés céljának megvalósításában:  
A  tantárgy  a  közgazdasági  elvek  alkalmazhatóságát  illetve  az  alkalmazhatóság  korlátait, problémáit mutatja 
be az egészségügy területén.  Központi témája a hatékony forrásallokáció, amely megalapozza mind  a  
makroszintű  (egészségpolitikai),  mind  pedig  a  mikroszintű  (egészségügyi  szervezeti) döntéshozatalt.  Célja a 
közgazdasági szemlélet kialakítása. 

Tantárgy tematikájának (tananyag) leírása:  
A tantárgy az alábbi fő témaköröket foglalja magába: 

1. Közgazdasági alapfogalmak ‐ Közgazdaságtan tárgya, fő gazdaságszervezési formák: szokás, piac, állam, 
növekedés versus fejlődés  

2. Piaci mechanizmus működése, a kereslet tényezői, hasznosság, határhaszon, közömbösségi görbék, 
optimális fogyasztói döntés. A kínálati oldal jellemzői, termelési függvények, költségfajták és típusok, 
fedezeti pont  

3. Az állam szerepe. Monopóliumok, externáliak, közjavak, közös erőforrások, állami szabályozás eszközei. 
További alapfogalmak. Az örömtelen gazdaság pszichológiája.   

4. A közgazdasági szemlélet elemeinek összefoglalása   
5. A Költség‐haszon típusú elemzések a forrásallokációs döntésekben, használatuk lehetőségei és korlátai 

az egészségügyben  
6. Közgazdasági szemlélet érvényre jutása az egészségügyi rendszerek működtetésében: költségrobbanás 

kezelése, konszolidáció  
7. Az egészségügyi szektor kibocsátásának meghatározása: ha nem piaci alapon, akkor hogyan? Mire 

tervezzük a kibocsátások összetételét és nagyságát?  
8. Egészség és az egészségügyi ellátás természete, az egészségpolitikai célok érvényre juttatásának 

közgazdasági eszközei: Az egészségbiztosítás közgazdaságtana versus társadalombiztosítás 
9. Forrásteremtés, forráselosztás közgazdasági alapjai az egészségügyben  
10. Költségelemzés az egészségügyben, fedezetszámítás  
11. Költségelemzés az egészségügyi szervezetekben, fedezetszámítás alkalmazása a gazdálkodási eredmény 

javítására. Példamegoldások.  
12. Az egészségügyi szolgáltatók közgazdasági érdekeltsége a különböző finanszírozási modellekben  
13. Egészségügyi intézmények gazdálkodásának közgazdasági elemzése: bevétel és kiadásoldali stratégiák, 

pénzügyi helyzetelemzés  
14. A kórházi szervezet működési formái, az egészségügy konszolidációjának közgazdasági kérdései  

 


