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Oktatók neve, beosztása: Dr. Bencze László jogi és nemzetközi szakértő, Antal Tímea meghívott előadó 

Tantárgyfélév: 
4. / tavaszi 

Meghirdetés 
gyakorisága: 

évente 

Az ismeretek 
ellenőrzésének típusa: 

kollokvium 

Tantárgy 
besorolása: 

kötelező 

Félévi 
tanóraszám: 

8 

Kreditérték: 
1 

Tanórák száma az oktatás jellege szerinti bontásban 
Előadások tanóráinak száma: 4 
Szemináriumok vagy gyakorlatok tanóráinak száma: 4 
 

Tantárgy felvételének előkövetelménye:  
Egészségügyi rendszerek elemzése EMK6M041_1M;  
Egészségügyi jogi ismeretek EMK6M012_1M;  
 

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

Tantárgy célja és feladata a képzés céljának megvalósításában:  
A kurzus keretében áttekintjük az uniós tagság közvetlen és közvetett hatásait a magyar egészségügyi 
szakpolitikára és az ellátórendszerre. A hallgatók segítséget kapnak ahhoz, hogy a kurzus keretein túl is önállóan 
értelmezzék az uniós szakpolitika és döntéshozatal lépéseit, és azok következményeit a hazai egészségügyi 
ellátórendszerre. Külön foglalkozunk a közvetlen és hazai európai uniós források rendszerével. A tantárgy 
jelentősége az egészségügyi menedzserek számára, hogy hozzásegíti őket annak átlátásához, az európai uniós 
szabályozás és politika intézkedéseinek milyen konkrét, a mindennapi gyakorlatban érzékelhető hatásai vannak 
a hazai egészségügyi ellátó intézményekre nézve. Az uniós döntéshozatal rendszerének és logikájának megértése 
révén pedig a hallgatók figyelemmel tudják kísérni az aktuális döntési folyamatokat, és képesek lesznek 
felkészülni a jövőbeni döntések értelmezésére és végrehajtására. Az uniós támogatási rendszerrel kapcsolatos 
ismeretek támpontot adnak egészségügyi projektek támogatására irányuló pályázatok előkészítéséhez annyiban, 
hogy a hallgatók ismerni fogják a fő pályázati rendszereket. 

 A hallgatók ismerik az EU intézményi felépítését, jogrendszerét, és döntési folyamatait. 

 Képesek értelmezni az EU egészségpolitikai döntéseinek tartalmát, és azok végrehajtásának elveit. 

 Rendelkeznek azzal a képességgel, hogy figyelemmel kísérje és értelmezze az egészségügyet érintő 
uniós döntési folyamatokat. 

 Alkalmasak arra, hogy véleményt nyilvánítsanak európai uniós döntések előkészítésével kapcsolatban. 

 Átlátják az EU támogatási rendszerét, és képesek megválasztani, hogy adott egészségügyi fejlesztés 
uniós támogatása érdekében mely programok keretében kiírt pályázati lehetőségek a relevánsak. 

Tantárgy tematikájának (tananyag) leírása:  
1. Az Európai Unió intézményei és jogrendszere 

 az európai egység kialakulása: történelmi előzmények rövid áttekintése, a II. Világháború utáni lépések 
(BeNeLux, Európa Tanács, NATO, OECD) 

 az európai közösségek (Montánunió, EGK, Euratom) létrejötte, és átalakulása Európai Unióvá 

 az EU intézmények (Európai Parlament, EU Tanács, Európai Bizottság, Európai Bíróság) feladatai és 
hatáskörei 

 az EU jogrendszer alapjai: elsődleges és másodlagos, a másodlagos jogszabályok típusai (irányelv, 
rendelet, határozat, és soft jog) 

2. Az EU egészségügyi szakpolitikája 

 az EU egészségpolitika az alapszerződésekben 

 a szakpolitika fő irányai 

 jogszabályok által szabályozott szakpolitikai területek pl. gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, 
transzplantáció, diplomák elismerése, szociális biztonság, adatvédelem, munkaidő 
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 jogilag nem szabályozott szakpolitikai területek pl. krónikus betegségek, ritka betegségek, az egészség 
társadalmi meghatározó, egészségügyi ellátórendszerek, digitális egészségügy 

3. Az EU támogatási rendszere 

 az EU költségvetés keretrendszere, a többéves pénzügyi keret (MFF) 

 közvetlen uniós támogatások: Horizont 2020, IMI, Egészségügyi Program, EIT Health 

 hazai uniós támogatások: Széchenyi 2020, operatív programok  

 

 


