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1 tétel: 
a)       Tudományos menedzsment elmélete 
b)       Az egészségügyi ellátás megszervezésének néhány külföldi modellje (bismarcki, Szemacskó-, Beveridge-

i francia) 
  
2 tétel: 
a)       Kontingenciaelmélet, Organikus és mechanikus szervezetek összehasonlítása 
b)       Gazdasági értékelés az egészségügyben 

3 tétel: 
a)       Vezetési stílusok – McGregor X és Y elmélete 
b)       Az alapellátás (háziorvos, fogorvos, védőnő) finanszírozási rendszerének fő jellemzői 

  
4 tétel: 
a)       Leadership vezetői technikák. Legfőbb motivációelméletek. 
b)       A szakellátás (járóbeteg, aktív és krónikus fekvőbeteg) finanszírozási rendszerének fő jellemzői 
  
5 tétel: 
a)       Szervezeti kultúra 
b)       Az egészségbiztosításnak sajátos jellemzői, a magyar egészségbiztosítási rendszer 
  
6 tétel: 
a)       Szervezeti magatartás – személy „működése” a csoportban 
b)       Az egészségügyi reformok közös jellemzői és sajátosságai az Európai Unióban 
  
7 tétel 
a)       Változtatásmenedzsment 
b)       Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásának rendszerei 
  
8 tétel: 
a)       Definiálja a minőség fogalmát az egészségügyi ellátás vonatkozásában! Mutassa be a minőségfejlesztés, 

minőségirányítás célját! Hasonlítsa össze a minőségbiztosítás és minőségfejlesztés fogalmát, és 
kapcsolatukat! 

b)       A piaci mechanizmus lényege, a piaci kudarcok, a piaci mechanizmus hatékony működését korlátozó 
tényezők az egészségügyben. 

  
9 tétel: 
a)       Ismertesse az egészségügyi ellátás dimenzióit! Használjon példákat az egyes dimenziók bemutatásához! 

Mutassa be a kiváló struktúra és megfelelő minőségű ellátás kapcsolatát! 
b)       A költségek fogalma, típusai, a költségszámítás perspektívái az egészséggazdasági elemzések során. 
  
10 tétel: 
a)       Definiálja a betegbiztonság fogalmát! Ismertesse a betegbiztonság fejlesztésére alkalmas eszközöket, 

módszereket, kiemelve a belső jelentési rendszerek szerepét! 
b)       A központi költségvetés felépítése, a költségvetési szervek jellemzői, tevékenységei 
  
 
 
 



 
 
 
11 tétel: 
a)       Mutassa be a minőség fejlesztési tevékenységek célját, az ez irányú tevékenységek logikáját (PDCA 

ciklus), és a legfontosabb minőségfejlesztési alapelveket! Foglalja össze a minőségfejlesztés főbb lépéseit, 
bemutatva az egyes lépések során alkalmazható minőségfejlesztési technikákat illetve egyéb eszközöket! 

b)       A költséghatékonyság fogalma, értelmezése az egészségügyben 
  
12 tétel: 
a)       Ismertesse minőségfejlesztési technikákat! Válasszon a felsorolt csoportos- és grafikus technikákból 

egyet-egyet, ezeket mutassa be részletesen! 
b)       A számviteli beszámoló célja, részei, a vállalkozások számviteli mérlegének felépítése 
  
13 tétel 
a)       Mutassa be az egészségügyi ellátásokra, szolgáltatásokra alkalmazott minőségi indikátorok típusait, és 

szerepét a teljesítményértékelésben! 
b)       Az egyéni bérrendszer elemei, a bérrendszer típusai, a közalkalmazottak illetményrendszere 
  
14 tétel: 
a)       Határozza meg az indikátorok kiválasztásának szempontjait, a számításukhoz felhasználható 

adatforrásokat. Ismertesse ezek előnyeit és hátrányait! 
b)       A pénzügyi rendszer alrendszerei, elemei, folyamatai 
  
15 tétel: 
a)       Az alapellátás szervezete, feladatai és a házi orvosi ellátás informatikája 
b)       Ismertesse a kontrolling rendszer elemeit! Mi a kontroller feladata egy egészségügyi intézményben? 
  
16 tétel: 
a)       Járóbeteg-szakellátás szervezete, feladatai és informatikája 
b)       Hogyan határozható meg a „felelősségi és elszámolási egységek” fogalma? Mutassa be az egyes 

típusait! 
  
17 tétel: 
a)       Fekvőbeteg ellátás formái, feladatai és informatikája 
b)       Milyen szintjei léteznek a tervezési folyamatnak? Hasonlítsa össze az egyes tervezési szinteket 

egymással legalább 4 szempont szerint! 
  
18 tétel: 
a)       A prevenciót (egészségfejlesztést) végző intézmények, feladataik, népegészségi statisztikák 
b)       Mi az éves operatív tervezés szerepe? Mutassa be a kerettervezés folyamatát! 
  
19 tétel: 
a)       A rehabilitációt végző intézmények, feladataik és informatikájuk 
b)       Mutassa be a költségszámítás alrendszereit és kialakításának lépéseit! 
  
20 tétel: 
a)       Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek kereskedelmének jellemzői, a gyógyszerek 

egészségbiztosítási támogatásának fő szabályai, a gyógyszertári informatikai rendszerek. 
b)       Mi a fedezetszámítási módszertan lényege? Milyen feladatokat lát el a kontroller a teljesítménymérés, - 

elemzés során? 
  
21 tétel: 
a)       Az egészségügy irányításának rendszere (fő jellemzők, szereplők, fontosabb feladataik, hatásköreik)  
b)       Mi a beszámolórendszer célja? Melyek a főbb követelmények a beszámolórendszerekkel szemben? 


