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Név: Dr. Sztrilich András Péter Születési év: 1961

Beosztás: adjunktus
Végzettség és szakképzettség és kiállító:

1986 Okleveles közgazda
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem
Száma: Kd-79/1985-86.

1990 Adótanácsadó
Pénzügyminisztérium Számviteli Képesít_ Bizottsága
Száma: AT-3702

1992 Segédoktató
Dale Carnegie menedzsment tanfolyam

1997 Jogi Diploma
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar
Száma: LXXXIII.75

2001 Egységes Jogi Szakvizsga
Igazságügyi Minisztérium Szakvizsga Bizottsága
Száma: IM/SZAKV/2001/SZAKV/468.

2005 - PhD hallgató
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron

Tudományos fokozat(ok):

- Megszerzés alatt

Doktori/kandidátusi értekezés témája:

A közfinanszírozott fogorvosi ellátás privatizációjának gazdasági hatása a fogorvosi tevékenységre.

Szakmai-tudományos életpálya:

1990 -1998 Adótanácsadó, közgazdász
1998 - 2001 Ügyvédjelölt, adótanácsadó
2001 - Egyéni ügyvéd, adótanácsadó
2003 - 2010 tanársegéd, Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar
2010 - adjunktus, Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar

Oktatott tantárgyak:

Tantárgy neve: Leírása:
Betegjogok Az elméleti oktatás során a hallgatók megismerkednek a betegjogok - egészségügyi ellátás során

megmutatkozó - jelentőségével, a betegjogi szabályozás nemzetközi és hazai fejlődésének legfontosabb
állomásaival, valamint a hazai betegjogi esetek számának alakulásával. A gyakorlati órák legfontosabb
célja, hogy részletesen bemutassa a hatályos magyar szabályozásban megjelenő betegjogokat,
elsődlegesen a hazai bírói gyakorlathoz kötött jogerős bírósági ítéletek tárgyalásával. Fontosnak tartjuk,
hogy részletesen ismertessük a cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes betegek, ezen
belül különösen a pszichiátriai betegek speciális helyzetéhez kapcsolódó jogvédelem lehetőségeit. A
betegjogok megsértéséhez kapcsolódóan kiemelt kérdésként vizsgáljuk a felelősségtani kérdéseket,
ezen belül is elsődlegesen a kártérítéssel kapcsolatos anyagi- és eljárásjogi szabályok ismertetését, de
fontosnak tartjuk a büntetőjogi és az etikai felelősségtani kérdések témához kapcsolódó bemutatását is.
A gyakorlati órákon áttekintett példák segítségével elkészített betegjogi esettanulmányok az utolsó
foglalkozáson bemutatásra kerülnek, s ez lehetőséget biztosít átfogó, összehasonlító jellegű konklúziók
levonására.

Családtudományi
alapismeretek

A család- és gyermekvédelemhez kapcsolódó jogszabályforrások, ezek felkutatása, a törvényi változások
folyamatos követésének fontossága. A jogszabályok értelmezése és alkalmazása a védőnői munkában. A
családjog tárgyköre, különös tekintettel a családjogban alkalmazott speciális fogalmakra. A
gyermekvédelemhez kapcsolódó jogszabályforrások, ezek felkutatása, a törvényi változások folyamatos
követése, a jogszabályok értelmezése és alkalmazása a védőnői munkában. A családtagokra, a
gyermekekre vonatkozó jogok és kötelességek rendszere. A gyermekvédelem tárgyköre, különös
tekintettel a gyermekvédelemben alkalmazott speciális fogalmakra. A gyermekjóléti-, gyermekvédelmi
rendszer, strukturális jellemzők, szolgáltatások, ellátandó feladatok, szakemberek. A
társadalombiztosítás. Az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásai. Az egészségbiztosítás pénzbeli
ellátásai. A baleseti ellátások. A nyugdíjrendszer, az öregségi, a rokkantsági és a baleseti rokkantsági
nyugdíj. A rehabilitációs járadék. A hozzátartozói nyugellátások. A családtámogatási rendszer. A
gyermekgondozási támogatások.

Egészség- és Az egészségügyi dolgozók számos formában találkozhatnak az egészség- és nyugdíjbiztosítás változó
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társadalombiztosítás helyzetének jogi szabályozásával. A tantárgy oktatásának célja, hogy a társadalombiztosítás belső
működéséből kiindulva, a hétköznapi gyakorlat mentén, az átalakulás hatásainak elemzésével és
meghatározott időtávokra történő előretekintéssel a felmerül_ kérdésekre adjon szakszerű válaszokat.
Cél a hallgatók döntési és öngondoskodási szemléletének kialakítása, a jogszabályok megismerése, és a
változások során szakszerű kezelésük elsajátítása. Tanulmányaik során a hallgatók megismerkednek a
társadalombiztosítás történetével, az ezt szabályozó legfontosabb jogterületekkel, megértik a
társadalombiztosítás alapelveit, működési sajátosságait, az állam és a magántőke szerepvállalásának
mozgatóit, várható hatásait. Alkalmasak lesznek arra, hogy átlássák a társadalombiztosítás és a
magánbiztosítás jogi formáit, tájékozódnak a biztosítási jogviszonyokról, szerződésekről, az elérhet_ és
igénybe vehet_ szolgáltatásokról. Kitekintést nyernek az Európai Unió szabályozási rendszerébe.

Egészségügyi igazgatás A tantárgy oktatása során a hallgatók megismerik a közigazgatási jogi normarendszer jellegzetességeit,
törvényszerűségeit, sajátos logikáját, a közigazgatási szervezetrendszer kialakulását, valamint a
közigazgatási jogban alkalmazott speciális szakkifejezéseket. Az előadásokon hangsúlyozott szerepet
kap a közigazgatási rendszerek tárgyalása, a centralizált és a dekoncentrált államigazgatási szervek
bemutatása, különös tekintettel az egészségügyi szakigazgatás szerveire. A tantárgy oktatói részletesen
bemutatják a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályait. A hallgatók a félév során
megismerik a helyi önkormányzati szervezet felépítését, kiemelt közfeladatait, a helyi egészségügyi
közigazgatás szabályait, az egészségügyi és szociális igazgatás határterületeit. A tananyag fontos részét
képezi a köztisztviselői és közalkalmazotti jogviszony jellemzőinek, különös sajátosságainak bemutatása.
Az el_adásokhoz kapcsolódó gyakorlatokon különös hangsúlyt kap a különféle jogszabály keresési
technikáknak és a hatályos normák ért_ elemzésének elsajátítása, valamint gyakorlati jogeseteken
keresztül a jogképesség, cselekvőképesség, valamint az ügyfelek eljárási képességének részletes
bemutatása, elemzése.

Egészségügyi
menedzsment –
minőségbiztosítás

A kurzus a menedzsment alapfogalmakra építve taglalja az egészségügyi intézmények
minőségirányításának rendszerét, külső (gazdasági és társadalmi) és belső szervezeti környezetét,
valamint főbb működési sajátosságait. A hallgatók értelmezik az egészségügyi intézmények általános és
speciális minőségirányítási és –biztosítási feladatait. A tantárgy oktatásában bemutatásra kerül a
magyar egészségügyi intézmények minőségirányításának speciális formái és sajátosságai. A kurzus
érinti a minőségügyi rendszerek bevezetése során felmerülő konfliktusok kezelését elősegítő
technikákat, valamint a szakmai kapcsolatrendszer kiépítésének kommunikációs stratégiáit. A gyakorlati
alkalmazást segítik a csoportmunkára, koordinációra és döntési képességre vonatkozó ismeretek. A
hazai és külföldi esettanulmányok segítségével gyakorlatorientált formában kerül sor az általános és
speciális minőségirányítási problémák feltérképezésére. A tananyag fontos részét képezi a
minőségirányítási szabályok bemutatása, jellemzőinek, sajátosságainak ismertetése. A tantárgy
oktatásában szerepet kap az Európai Uniós pályázati projektek minőségbiztosítási elvárásai.

Egészségügyi
szervezetek
menedzsmentje

A kurzus a menedzsment alapfogalmakra építve taglalja az egészségügyi intézmények rendszerét, külső
(gazdasági és társadalmi) és belső szervezeti környezetét, valamint főbb szervezeti és működési
sajátosságait. A hallgatók értelmezik az egészségügyi szervezetek általános és speciális irányítási és
menedzsment feladatait és ezt követ_en kitérnek a munkahelyi kommunikációt befolyásoló szervezeti és
emberi tényezőkre. A tantárgy oktatásában résztvevők bemutatják a magyar egészségügyi
vállalkozások speciális formáit és sajátosságait. A kurzus érinti a konfliktuskezelést el_segít_
intézményeket és technikákat, valamint a szakmai kapcsolatrendszer kiépítésének kommunikációs
stratégiáit. A gyakorlati alkalmazást segítik a csoportmunkára, koordinációra és döntési képességre
vonatkozó ismeretek. A hazai és külföldi esettanulmányok segítségével gyakorlatorientált formában
kerül sor az általános és speciális vezetési és szervezési problémák feltérképezésére. A gyakorlatokon
kiemelt szerepet kapnak a munkavállalói ismeretek keretein belül az egészségügyi dolgozók jogai és
kötelezettségei, az egészségügyi munkavégzés speciális felelősségtani kérdései. A tananyag fontos
részét képezi az általános és különös munkajogi szabályok bemutatása, a közalkalmazotti jogviszony
jellemzőinek, sajátosságainak ismertetése. A tantárgy oktatásában szerepet kap az Európai Unió
egészségügyi politikája elsősorban munkavállalói aspektusból. Emellett a kurzus során a hallgatóknak
lehetőségük van az egészségügyi szervezetek menedzsment orientációjú szakcikkeit / esettanulmányait
/ elemzéseit oktatói közreműködéssel önállóan feldolgozni és értelmezni a saját szakmai
érdeklődésüknek megfelel_en választott témákban a fakultatív konzultáció keretein belül.

Munkajog A tantárgy oktatása során a hallgatók megismerik a munkavégzést szabályozó jogi normarendszer
jellegzetességeit, törvényszerűségeit, sajátos logikáját, valamint a munkajogban alkalmazott speciális
szakkifejezéseket. A tantárgy oktatói bemutatják a munkajog forrásainak rendszerét, azok különös
szabályait, összefüggésben a közszféra rendszerével. Az előadásokon kiemelt szerepet kap a munkajogi
jogviszony fogalmának részletes tárgyalása, elsősorban a mindennapos egészségügyi tevékenységből
vett példák segítségével. A hallgatók a félév során megismerik a munka világának rendszerét, a
munkaügyi igazgatás kialakulását, általános és különös szabályszerűségeit. Munkajogi alapokat, ezen
belül felelősségtani, szerződéstani, valamint felelősségi és munkajogi alapismereteket szereznek a
hallgatók. A tantárgy oktatásában szerepet kap az Európai Uniós munkavállalás.

Projektellenőrzés A kurzus a menedzsment alapfogalmakra építve taglalja az egészségügyi projektek
minőségirányításának rendszerét, külső (gazdasági és társadalmi) és belső szervezeti környezetét,
valamint főbb működési sajátosságait. A hallgatók értelmezik az egészségügyi projektek általános és
speciális minőségirányítási és - biztosítási feladatait. A tantárgy oktatásában résztvevők bemutatják a
magyar egészségügyi projektek minőségirányításának speciális formáit és sajátosságait. A kurzus érinti
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a minőségügyi rendszerek bevezetése során felmerülő konfliktusok kezelését elősegítő technikákat,
valamint a szakmai kapcsolatrendszer kiépítésének kommunikációs stratégiáit. A gyakorlati alkalmazást
segítik a csoportmunkára, koordinációra és döntési képességre vonatkozó ismeretek. A hazai és külföldi
esettanulmányok segítségével gyakorlatorientált formában kerül sor az általános és speciális
minőségirányítási problémák feltérképezésére. A gyakorlatokon kiemelt szerepet kapnak a
minőségirányítási ismeretek keretein belül a pályázati finanszírozású projektek minőségbiztosítási
kérdései. A tananyag fontos részét képezi a minőségirányítási szabályok bemutatása, jellemzőinek,
sajátosságainak ismertetése. A tantárgy oktatásában szerepet kap az Európai Uniós projektek
minőségbiztosítási elvárásai. Emellett a kurzus során a hallgatóknak lehetőségük van az egészségügyi
projektek minőségirányításával kapcsolatos szakcikkek/esettanulmányok elemzéseit oktatói
közreműködéssel önállóan feldolgozni és értelmezni a saját szakmai érdeklődésüknek megfelelően
választott témákban a konzultáció keretein belül.

Társadalmi normák az
egészségügyben

A hallgatók megismerik az egészségügyi normarendszer jellegzetességeit, törvényszerűségeit, sajátos
logikáját, valamint az egészségügyi jogban alkalmazott speciális szakkifejezéseket. A tantárgy oktatói
bemutatják az egészségügyi jogforrások rendszerét, azok különös szabályait, összefüggésben az
államhatalmi ágak rendszerével. A hallgatók megismerik az egészségügyi igazgatási intézmények
felépítését, az egyes szervek kompetenciáját, feladatait, az egészségügyi intézmények fenntartói,
finanszírozói oldalának jogi szempontú megközelítési lehetőségeit. Az előadásokon kiemelt szerepet kap
a jogképesség és különösképpen a cselekvőképesség fogalmának részletes tárgyalása. Ehhez
kapcsolódóan a hallgatók megismerik részletesen a betegjogok szabályozását, a betegek jogai
érvényesülése érdekében álló intézményeket, valamint az egészséghez való jog megvalósulásának
garanciáit.

Vállalkozási ismeretek A tantárgy oktatása során a hallgatók megismerik a vállalkozások életét szabályozó jogi normarendszer
jellegzetességeit, törvényszerűségeit, sajátos logikáját, valamint a vállalkozási jogban alkalmazott
speciális szakkifejezéseket. A tantárgy oktatói bemutatják a jogforrások rendszerét, azok különös
szabályait, összefüggésben a vállalkozásokat érintő szabályozás rendszerével. Az előadásokon kiemelt
szerepet kap a vállalkozások alapítása, működtetése, megszüntetése fogalmainak részletes tárgyalása,
elsősorban a mindennapos tevékenységből vett példák segítségével. A hallgatók a félév során
megismerik a vállalkozói rendszer, valamint annak igazgatása kialakulását, általános és különös
szabályszerűségeit. Polgári jogi alapokat, ezen belül felelősségtani, szerződéstani, valamint társasági
jogi és munkajogi alapismereteket szereznek a hallgatók.
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