
AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 
 
 
1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi szervező (Health Care Management) 
 
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése:  
− végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)  
− szakképzettség: egészségügyi szervező (megjelölve a szakirányt)  
− a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Health Care Manager  
− választható szakirányok: egészségbiztosítás, egészségügyi ügyvitelszervező, 

egészségturizmus-szervező (Health Insurance, Health Administration Management, 
Health Tourism Management)  

 
3. Képzési terület: orvos és egészségtudomány 
 
4. Képzési ág: egészségtudományi 
 
5. A képzési idő félévekben: 7 félév  
 
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit  
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditérték: 25 kredit;  
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit;  
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit;  
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték:20 kredit;  
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kredit: 75 kredit;  
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kredit: -  
 
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  
A képzés célja olyan egészségügyi szervező szakemberek képzése, akik az egészségügyben és 
a humánbiztosításban zajló folyamatok törvényszerűségeit megismerve ellátják ezen területek 
informatikai, gazdasági, adatszolgáltatási tevékenységeit. 
 
Képesek az egészségügy működéséhez szükséges és a működése során keletkező információk 
rögzítését, tárolását, visszakeresését és célszerű kiértékelését végző számítógépes 
rendszereket üzemeltetni. Kellő ismerettel rendelkeznek a képzés második ciklusában történő 
folytatásához. 
 
Közös kompetenciák az egészségügyi szervező alapképzési szakon  
Az alapfokozattal rendelkező szakemberek képesek:  
− az egészségügy működésében keletkező információk rögzítését, tárolását és kiértékelését 

végző számítógépes rendszerek üzemeltetésére és a korszerű informatikai módszerek 
alkalmazására,  

− matematikai és statisztikai ismeretek birtokában statisztikák, jelentések, beszámolók 
elkészítésére, elemzésére és prezentálására,  

− az egészségügyi intézmények finanszírozásával kapcsolatos feladatok ellátására, a 
szükséges adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére, illetve intézményi controlling 
rendszerek kialakítására és működtetésére,  



− ismerik a társadalombiztosítás, betegbiztosítás rendszerét, a finanszírozási, elszámolási 
módokat, az adatszolgáltatási kötelezettségeket.  

 
Az egészségügyi szervezők az egészségügyi ügyvitelszervező szakirányon:  
− képesek a megszerzett elméleti felkészültség, szakmai ismeretek, gyakorlati készségek 

birtokában, erkölcsi elvek és magatartásbeli előírások ismeretében egészségügyi 
ügyvitelszervezőként, információrendszer szervezőjeként, kontrollerként munkahelyi 
feladataik ellátására;  

− ismerik az egészségügy struktúráját, az egészségügyi intézmények rendszerét, felépítését, 
működési mechanizmusát; tájékozottak az intézmények közötti információáramlásról, 
adatszolgáltatási kötelezettségeiről, döntési mechanizmusairól; képesek a korszerű 
menedzsment ismeretek alkalmazására;  

− ismerik az alapvető gazdasági összefüggéseket, törvényszerűségeket (makro- 
mikroökonómia), tudják alkalmazni az intézményi (vállalati) gazdálkodás alapvető 
szabályait (vállalat-gazdaságtan, számvitel, pénzügy, gazdaságstatisztika, gazdasági 
elemzés);  

− ismerik és használják az egészségügy finanszírozásával (makro- és mikro (intézményi) 
szintű forrásteremtés és allokáció), endofinanszírozásával kapcsolatos elméleti és 
gyakorlati kérdéseket;  

− önállóan tudnak egészségügyi számítógépes rendszereket kezelni, működtetni; 
alkalmazzák a rendszer- és információelmélet, valamint a szervezés- és vezetéselmélet 
fontosabb fejezeteit;  

− ismerik a számvitel és adózás alapjait, birtokolják az alapvető számvitel-elemzési 
technikákat;  

− ellátják a szakmához tartozó általános értelmiségi feladatokat, képesek az értékteremtésre 
és közvetítésre. 

 
Az egészségügyi szervezők az egészségbiztosítási szakirányon alkalmasak:  
− a legújabb tudományos eredmények birtokában az egészségügy és a humánbiztosítás 

területén informatikai, gazdasági, biztosítási és adatszolgáltatási tevékenységek végzésére, 
ellenőrzésére, elemzésére, megfelelő szintű döntések előkészítésére, illetve 
meghozatalára;  

− az egészségbiztosító intézményei dokumentációs és informatikai rendszerének 
szervezésére, irányítására;  

− társadalombiztosítási és családtámogatási biztosítások megállapítására és számfejtésére, 
más előírt ügyviteli feladatok ellátására;  

− a szakterületnek megfelelően hatósági és nem hatósági tevékenység körében ellenőrzési 
feladatok előkészítésének lefolytatására;  

− az egészségügyi intézmények és a társadalombiztosítási szervek tevékenységével 
kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatok ellátására, támogatására;  

− egészségbiztosítási tevékenység megszervezésére és irányítására az egészségügyi 
intézményekben, az államháztartás részét képező szerveknél és az üzleti szférában.  

 
Az egészségügyi szervezők az egészségturizmus-szervező szakirányon ismerik:  
− az egészségügyi és turisztikai intézmények rendszerét és működési módját, az európai 

együttműködési lehetőségeket;  
− a speciális egészségturisztikai szolgáltatások megszervezésének rendszereit, módszereit, a 

vendégekkel való bánásmód elméleti és gyakorlati hátterét;  
− a turizmus általános elméletét, a speciális turisztikai menedzsmentek és stratégiák elemeit, 

a turisztikai piac nemzetközi működésének tendenciáit;  



− a wellness termékcsoport összetevőit, a wellness és rekreációs központok felépítését és 
működését;  

− a gyógyszállók, szanatóriumok, gyógy- és termálfürdők, gyógybarlangok 
egészségmegőrzésben betöltött szerepét;  

− a vízgyógyászat és a fizioterápia alkalmazási köreit, a különböző kezelési módok szerepét 
a rehabilitációban és a prevencióban;  

− a termál- és gyógyfürdők, valamint az egészségturizmushoz kapcsolódó intézmények 
programszervezői feladatait;  

− a természeti értékek és a környezetgazdálkodás kölcsönhatásait és turisztikai lehetőségeit, 
a falusi és ökoturizmusban rejlő rekreációs lehetőségeket;  

 
képesek:  
− egészségturisztikai programok készítésére;  
− részt venni az egészségmegőrzést szolgáló tevékenységek szervezésében és vezetésében;  
− az egészségturizmus fejlesztését és a nemzetközi együttműködés erősítését szolgáló 

projektek készítésére, közreműködésre az Európai Unió turizmusfejlesztési programjainak 
megvalósításában.  

 
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:  
– alapozó ismeretek: 25-35 kredit  
egészségtudományi és társadalomtudományi alapozó ismeretek (anatómia, élettani kórélettani 
alapok, elsősegélynyújtás, népegészségtan, pszichológiai, jogi, közgazdasági, etikai 
ismeretek, társadalomismeret); informatikai alapozó ismeretek;  
– szakmai törzsanyag: 50-60 kredit  
egészségügyi informatikai ismeretek: alapvető klinikai, matematikai ismeretek, orvosi latin 
nyelv, operációs rendszerek, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbáziskezelés, 
prezentáció, grafika, egészségügyben alkalmazott azonosítórendszerek, dokumentációs 
technikák, egészségügyhöz kapcsolódó adat- és titokvédelmi szabályok;  
egészségügyi gazdasági és biztosítási ismeretek: az egészségügyi ellátórendszer elemei, 
egészségügyi és betegbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása, közgazdaságtan 
mikro- és makroökonómiai összefüggései, szervezetek pénzügyeinek alapjai, számviteli 
előírások, könyvviteli rendszer, statisztikai eljárásmódok, az egészségügy jogi szabályozása;  
– differenciált szakmai anyag: 90-110 kredit  
egészségbiztosítás szakirány: a társadalombiztosítás története, az ellátások fedezeti rendszere, 
biztosítási jogviszony, nyilvántartási rendszerek, szolgáltatások, költségvetési szervek 
gazdálkodása, nyugdíjbiztosítási rendszer, baleseti és ápolási biztosítási rendszerek, 
egészségügyi intézmények kontrolling rendszerei, intézmények irányítása, vezetése, 
ellenőrzési rendszerek, az üzleti (for-profit) biztosítók és az önkéntes-kölcsönös (non-profit) 
pénztárak, a társadalom- és a humánbiztosítás jogszabályi környezete;  
egészségügyi ügyvitelszervezői szakirány: az egészségügy struktúrája, az egészségügyben 
folyó adatszolgáltatási tevékenységek, az egészségügyi azonosító és dokumentációs 
rendszerek, az egészségügyi alapellátás információs rendszere, az egészségügy gazdaságtana, 
finanszírozási módszere, statisztikája, adózása, hálózatok tervezése, az egészségügyi 
szervezetek gazdasági irányítása (kontrollingja), minőségbiztosítása, az egészségügyi 
adatvédelem jogi szabályozása.  
egészségturizmus-szervező szakirány: speciális egészségturisztikai szolgáltatások rendszerei, 
módszerei, a turizmus általános elmélete, a turisztikai piac nemzetközi működésének 
tendenciái, egészségturisztikai intézményrendszer (gyógyszállók, szanatóriumok, gyógy- és 
termálfürdők, gyógybarlangok), a wellness termékcsoport összetevői, a vízgyógyászat és a 
fizioterápia alkalmazási körei, a stressz okai, következményei, az egészséges életmódot segítő 



preventív programok készítése, a természeti értékek és a környezetgazdálkodás 
kölcsönhatásai. 
 
9. Szakmai gyakorlat:  
A gyakorlati képzés magában foglalja a gyakorlati órákat és a területi gyakorlatokat. A 
területi szakmai gyakorlat a gyakorlati készségek elsajátítása és elmélyítése érdekében az 
intézményen kívüli szakmai területen az intézmény által irányított, ellenőrzött, oktató 
vezetésével tanóra keretében végzett szakmai tevékenység. A külső szakmai helyen végzett 
összefüggő szakmai gyakorlat időtartama legalább 6 hét.  
 
10. Idegennyelvi követelmények:  
Az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unió tagállamainak valamely hivatalos idegen 
nyelvéből vagy orosz nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú 
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése 
szükséges. 
 
 

AZ OKTATÁSI HIVATAL NYILVÁNTARTÁSÁBAN SZEREPL Ő 
ADATOK 

 
 
a) A képzés megnevezése: egészségügyi szervező alapképzési szak 
b) A képzés kódja: - 
c) A képzés besorolása: orvos- és egészségtudomány képzési terület 
d) Szakirányok: egészségturizmus-szervező 
e) Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: alapfokozat 
f) Megszerezhető szakképzettség: egészségügyi szervező (megjelölve a szakirányt) 
g) A képzés nyelve: magyar 
h) A képzés helye: székhelyen (Miskolc) 
i) Képzési idő: 7 félév 
j) A képzés során megszerzendő kreditek száma: 210 kredit 
k) A nyilvántartásba vétel ideje: 

• OH-FRKP/17774-3/2007. sz. határozat jogerőre emelkedése (2007. 12. 17.) 
• OH-FHF/1811-4/2010. sz. határozat jogerőre emelkedése 
• FF/680-3/2015. számú határozat (2015. május 20.) szerint 

l) A meghirdetés kezdetének ideje: 2008/2009. tanév 
m) A meghirdetés végének ideje: - 
n) Képzési együttműködések: - 
o) A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok: - 
p) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: - 
q) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem 
r) A képzés folytatásához szükséges határozatok adatai: 

� Szenátus 105/2007. sz. határozata (2007. június 14.) 
� MAB 2007/8/XII/4/6. sz. határozat (2007. október 5.) 
� Szenátus 318/2010. sz. határozata (2010. október 21.) 
� ME/51/2015. számú szenátusi határozat (2015. március 19.) 

s) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Dózsa Csaba László, 71520170645 
t) Képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 
 


