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Bevezetés 

Képzésünk célja az egészségügyi szervező szakemberek képzése, akik az egészségügyben, az 

egészségügyhöz kapcsolódó turisztikai területen és a humán-biztosításban zajló folyamatok tör-

vényszerűségeit megismerve ellátják ezen területek informatikai, gazdasági, adatszolgáltatási tevé-

kenységeit. A képzett szakemberek 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. 

Az alapszak a következő folyamatok során jött létre:  Az egészségügy tudományos alapjaiban, az 

orvostudományban hatalmas változás ment végbe az utóbbi évtizedekben, ami nem jöhetett volna 

létre informatikai   alkalmazások nélkül. Egy másik fontos összetevő az egészségügy társadalmi és 

gazdasági környezetének gyökeres megváltozása – új területek megjelenése (egészség-turisztika). 

Az egészségügyi finanszírozás is piacgazdasági alapokra helyeződik (a folyamat még nem fejező-

dött be), ennek megfelelően megváltoztak, és még mindig változnak a jogi és gazdasági szabályok. 

Ezek figyelembe vétele és nyomon követése lehetetlen modern informatikai eszközök igénybe véte-

le nélkül. A harmadik összetevő az egészségügyben teret hódító minőségbiztosítás: a szolgáltatás 

folyamataiban azon pontok megkeresése, melyeknél a folyamatos ellenőrzés és módosítás biztosít-

ják a teljes szolgáltatás magas szintű (és lehetőség szerint javuló) minőségét. Mondanunk sem kell, 

ez sem lehetséges modern informatika, korszerű ismeretek nélkül.     

   

Közös kompetenciák az egészségügyi szervező alapszakon 

Az alapfokozattal rendelkező szakemberek képesek: 

- az egészségügy működésében keletkező információk rögzítését, tárolását és kiértékelését 

végző számítógépes rendszerek üzemeltetésére és a korszerű informatikai módszerek alkal-

mazására,  

- matematikai és statisztikai ismereteinek birtokában statisztikák, jelentések, beszámolók el-

készítésére, elemzésére és prezentálására, 

- az egészségügyi intézmények finanszírozásával kapcsolatos feladatok ellátására, a szüksé-

ges 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 specializáción: 

- képesek a megszerzett elméleti felkészültség, szakmai ismeretek, gyakorlati készségek, er-

kölcsi elvek és magatartásbeli előírások ismeretében egészségügyi ügyvitelszervezőként, in-

formáció rendszer szervezőjeként, kontrollerként munkahelyi feladataik ellátására; 

- ismerik az egészségügy struktúráját, az egészségügyi intézmények rendszerét, felépítését, 

működési mechanizmusát; tájékozottak az intézmények közötti információ-áramlásról, adat-

szolgáltatási kötelezettségeiről, döntési mechanizmusairól; képesek a korszerű menedzsment 

ismeretek alkalmazására; 



- ismerik az alapvető gazdasági összefüggéseket, törvényszerűségeket (makro- 

mikroökonómia), tudják alkalmazni az intézményi (vállalati) gazdálkodás alapvető szabálya-

it (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; alkalmaz-

zák a rendszer- és információelmélet, valamint a szervezés- és vezetéselmélet fontosabb fe-

jezeteit; 

- ismerik a számvitel és adózás alapjait, birtokolják az alapvető számvitel-elemzési techni-

kákat; 

- ellátják a szakmához tartozó általános értelmiségi feladatokat, képesek az értékteremtésre 

és közvetítésre.  

 

Az  egészségügyi szervezők az egészségbiztosítás specializáción alkalmasak: 

- a legújabb tudományos eredmények birtokában az egészségügy és a humánbiztosítás terü-

letén informatikai, gazdasági, biztosítási és adatszolgáltatási tevékenységek végzésére, el-

lenőrzésére, elemzésére, megfelelő szintű döntések előkészítésére, illetve meghozatalára; 

- az egészségbiztosító intézményei dokumentációs és informatikai rendszerének szervezésé-

re, 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 kapcsola-

tos pénzügyi, számviteli feladatok ellátására, támogatására; 

- egészségbiztosítási tevékenység megszervezésére és irányítására az egészségügyi intézmé-

nyekben az államháztartás részét képező szerveknél és az üzleti szférában.  

 

Az egészségügyi szervezők az egészségturizmus-szervező specializáción 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 egészségmegőr-

zésben 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 prog-

ramszervezői feladatait; 

- a természeti értékek és a környezetgazdálkodás kölcsönhatásait és turisztikai lehetőségeit, 

a falusi és ökoturizmusban rejlő rekreációs lehetőségeket; és képesek: 

- egészségturisztikai programok készítésére; 
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- részt venni az egészségmegőrzést szolgáló tevékenységek szervezésében és vezetésében; 

- az egészségturizmus fejlesztését és a nemzetközi együttműködés erősítését szolgáló pro-

jektek készítésére, közreműködésre az Európai Unió turizmusfejlesztési programjainak 

megvalósításában. 

 

A képzés során oktatott tantárgyak tudományterületek szerint vannak csoportosítva. Ezek a tan-

tárgyblokkok az informatika, az orvostudomány, a közgazdasági ismeretek, a statisztika és ügyvitel, 

menedzsment és minőségbiztosítás témaköréből kerülnek ki, és természetesen részei a képzésnek a 

közismereti tárgyak és a nyelvtanulás (szakunkon - tekintettel a számítástechnikára - az angol nyelv 

elsajátítása kötelező). 

A képzést a Debreceni Egyetem Karának magasan képzett, sok tapasztalattal rendelkező, többnyire 

tudományos fokozattal vagy több diplomával rendelkező oktatói végzik, bevonva az oktatói mun-

kába a régió legkiválóbb egészségügyi, társadalombiztosítási és jogi szakembereit. A Debreceni 

Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma (azelőtt Debreceni Orvostudományi Egyetem) 

szintén hozzájárul a szakmai színvonal magas szinten tartásához. Emellett hallgatóinknak lehetősé-

gük van más karokon folyó előadások hallgatására, esetleg más karokon diploma szerzésére (párhu-

zamos képzés).  

A képzés Nyíregyházán folyik, a hallgatók szinte korlátlanul használhatják a kar oktatási eszközeit, 

az informatika oktatását támogató korszerű számítógépparkot.  

A képzés főbb jellemzői: a teljesítmény centrikusság; erősen gyakorlat- és problémaorientált alap-

képzés, széles körű konvertálható ismeretekkel rendelkező, kreatív, felkészült szakemberek képzése 

folyik; piac-vezérelt képzés, olyan ismeretek átadása, melyek birtokában a végzett hallgatók egy-

szerre képesek megfelelni a hazai, illetve a nyugat-európai szakmai követelményeknek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 

 

Indított specializációk:    egészségbiztosítás 

egészségügyi ügyvitelszervező 

egészségturizmus-szervező 

Képzési terület:     orvos és egészségtudomány 

Képzési ág:      egészségtudományi 

Képzési ciklus:     alapképzés (BSc.) 

Képzési forma:     nappali és levelező tagozat 

Szakért felelő kar:     Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 

Szakfelelős neve:     Dr. Ködmön József  

Egészségügyi ügyvitel specializáció felelőse:  Dr. Ködmön József  

Egészségbiztosítás specializáció felelőse:   Dr. Varga Levente 

Egészségturizmus-szervező specializáció felelőse:  Dr. Könyves Erika 

Képzési idő:     7 félév 

Az oklevélhez szükséges kreditek száma: 210 

Összes kontaktóra száma:  

 

Összes kontaktóra szám 

 Egészségügyi ügyvitelszer-

vező 
Egészségbiztosítás Egészségturizmus-szervező 

Nappali 2352 2310 2324 

Levelező 780 765 770 

 

Szakmai gyakorlat:    30 kredit 

 

Egy specializációt tartalmazó oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek 
 

Kreditek megoszlása 
Egészségügyi ügyvi-
telszervező speciali-

záció 

Egészségbiztosítás 
specializáció 

Egészségturizmus- 
szervező 

specializáció 

Kötelező 183 185 183 

Kötelezően választható 17 15 17 

Szabadon választható 10 10 10 

Összesen 210 210 210 

 

Két specializációt tartalmazó oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek 
 

 

Egészségügyi ügyvi-
telszervező és egész-
ségbiztosítás specia-

lizáció 

Egészségügyi ügyvi-
telszervező és egész-
ségturizmus- szer-
vező specializáció 

Egészségbiztosítás 
és egészségturizmus- 
szervező specializá-

ció 

Kötelező 208 206 208 

Kötelezően választható 17 19 17 

Szabadon választható 10 10 10 

Összesen 235 235 235 

 

Az egy specializációt tartalmazó oklevél megszerzése után másik specializáció elvégzésére nincs lehető-

ség. 
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A kötelezően választható krediteket a teljes képzési idő alatt kell megszerezni. Ez azt jelenti, hogy nem fel-

tétlenül kell az adott félévben meghirdetett összes ilyen tantárgyat felvenni.   

A kötelezően választott tantárgyak kreditjei NEM számíthatók be a szabadon választott tantárgyak kreditjei-

hez. 

A képzési program megfelel a felsőoktatás jogszabályainak, továbbá az IMIA (International Medical 

Informatics Association, http://www.imia.org ) nemzetközi szervezet irányelveinek is. 

 

A szak képzési és kimeneti követelményei (15/2006. (IV. 3.) OM rendelet - módosítva 24/2010 (V.14.) OKM rende-

lettel -  melléklete szerint) 

 

1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi szervező (Health Care Management). 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelö-

lése: 

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc.), 

– szakképzettség: egészségügyi szervező (megjelölve a specializációt) 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Health Care Manager 

– választható specializációk: 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 specializációhoz 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 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 humánbizto-

sításban 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 rendel-

keznek 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, elemzé-

sére és prezentálására, 

– az egészségügyi intézmények finanszírozásával kapcsolatos feladatok ellátására, a szükséges adatszolgálta-

tási kötelezettségek teljesítésére, illetve intézményi controlling rendszerek kialakítására és működtetésére, 

– ismerik a társadalombiztosítás, betegbiztosítás rendszerét, a finanszírozási, elszámolási módokat, az adat-

szolgáltatási kötelezettségeket. 

Az egészségügyi szervezők az egészségügyi ügyvitelszervező specializáción: 

– képesek a megszerzett elméleti felkészültség, szakmai ismeretek, gyakorlati készségek birtokában, erkölcsi el-

vek és magatartásbeli előírások ismeretében egészségügyi ügyvitelszervezőként, információrendszer szervezője-

ként, kontrollerként munkahelyi feladataik ellátására; 

– ismerik az egészségügy struktúráját, az egészségügyi intézmények rendszerét, felépítését, működési me-

chanizmusát; tájékozottak az intézmények közötti információáramlásról, adatszolgáltatási kötelezettségeiről, 

döntési mechanizmusairól; képesek a korszerű menedzsment ismeretek alkalmazására; 

http://www.imia.org/


– ismerik az alapvető gazdasági összefüggéseket, törvényszerűségeket (makro- mikroökonómia), tudják al-

kalmazni az intézményi (vállalati) gazdálkodás alapvető szabályait (vállalat-gazdaságtan, számvitel, pénz-

ügy, gazdaságstatisztika, gazdasági elemzés); 

– ismerik és használják az egészségügy finanszírozásával (makro- és mikro (intézményi) szintű forrásterem-

tés 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 számvitelelemzési technikákat; 

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

Az egészségügyi szervezők az egészségbiztosítási specializáción alkalmasak: 

– a legújabb tudományos eredmények birtokában az egészségügy és a humánbiztosítás területén informati-

kai, 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 ügyvite-

li feladatok ellátására; 

– a szakterületnek megfelelően hatósági és nem hatósági tevékenység körében ellenőrzési feladatok előkészí-

tésének lefolytatására; 

– az egészségügyi intézmények és a társadalombiztosítási szervek tevékenységével kapcsolatos pénzügyi, 

számviteli feladatok ellátására, támogatására; 

– egészségbiztosítási tevékenység megszervezésére és irányítására az egészségügyi intézményekben, az ál-

lamháztartás részét képező szerveknél és az üzleti szférában. 

Az egészségügyi szervezők az egészségturizmus-szervező specializáción 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 rehabilitáció-

ban 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 ökotu-

rizmusban 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, első-

segélynyújtás, népegészségtan, pszichológiai, jogi, közgazdasági, etikai ismeretek, társadalomismeret); in-

formatikai 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 al-

kalmazott azonosítórendszerek, dokumentációs technikák, egészségügyhöz kapcsolódó adat- és titokvédelmi 

szabályok; egészségügyi gazdasági és biztosítási ismeretek: az egészségügyi ellátórendszer elemei, egész-

ségügyi és betegbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása, közgazdaságtan mikro- és 
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makroökonómiai összefüggései, szervezetek pénzügyeinek alapjai, számviteli előírások, könyvviteli rend-

szer, statisztikai eljárásmódok, az egészségügy jogi szabályozása; 

– differenciált szakmai anyag: 90-110 kredit 

egészségbiztosítás specializáció: 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, intéz-

mények 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 specializáció: az egészségügy struktúrája, az 

egészségügyben folyó adatszolgáltatási tevékenységek, az egészségügyi azonosító és dokumentációs rend-

szerek, 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 specializáció: speciális egészségturisztikai szolgáltatások rendszerei, módszerei, a 

turizmus általános elmélete, a turisztikai piac nemzetközi működésének tendenciái, egészségturisztikai in-

tézményrendszer (gyógyszállók, szanatóriumok, gyógy- és termálfürdők, gyógybarlangok), a wellness ter-

mékcsoport összetevői, a vízgyógyászat és a fizioterápia alkalmazási körei, a stressz okai, következményei, 

az egészséges életmódot segítő preventív programok készítése, a természeti értékek és a környezetgazdálko-

dás kölcsönhatásai. 

 

9. Szakmai gyakorlat: 

A gyakorlati képzés magában foglalja a gyakorlati órákat és a területi gyakorlatokat. A területi szakmai gya-

korlat a gyakorlati készségek elsajátítása és elmélyítése érdekében az intézményen kívüli szakmai területen 

az intézmény által irányított, ellenőrzött, oktató vezetésével tanóra keretében végzett szakmai tevékenység. 

 

10. Nyelvi 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. 

 

 

 

 

 



Kritérium követelmények 

Idegen nyelv I-IV. (csak nappali tagozaton) 

Testnevelés I-II. (csak nappali tagozaton) 

 

Szigorlatok: 

Az egészségtudomány alapjai (komplex szigorlat, III. félév) 

Funkcionális anatómia I. és III.  

Megelőző orvostan és népegészségtan I. 

Patológia I. 

Az egészségügy gazdaságtana és statisztikája (komplex szigorlat, V. félév) 

Az egészségügy gazdaságtana I-II.  

Biometria I-III.  

Egészségügyi informatika (komplex szigorlat az egészségügyi ügyvitelszervező specializáción, VI. félév) 

Az egészségügyi ellátás informatikája I-II. 

Egészségügyi adatszolgáltatás és dokumentáció I-II. 

Információrendszerek tervezése és üzemeltetése I-II. 

Biztosításszakmai ismeretek (komplex szigorlat az egészségbiztosítás specializáción, VI. félév) 

Az egészségbiztosítás pénzbeni és természetbeni ellátásai 

Biztosítási alapismeretek I-III. 

Biztosítási matematika és kockázatelemzés I-II.  

Gyógyturisztikai ismeretek (komplex szigorlat az egészségturizmus-szervező specializáción, VI. félév) 

Gyógyturisztikai ismeretek I.-III. 

 

 

Záróvizsga 

 

Szerkezete 

A záróvizsgára való bocsátás feltétele a sikeres szakdolgozatvédés, ezért a védés időben megelőzi a szóbeli 

vizsgát. A záróvizsga szóbeli vizsgából áll. 
 

Formája 

A szakdolgozat védése és a záróvizsga két különböző bizottság előtt a Kar termeiben történik. 

A szakdolgozatvédésen a hallgató maximum 10 perces szabad előadásban foglalja össze dolgozatának ered-

ményeit, továbbá válaszol a bizottság dolgozatával kapcsolatban feltett kérdéseire.  

A szóbeli záróvizsgán a hallgató előre kiadott „A” és „B” tételrészből álló kérdéssor alapján vizsgázik. 
 
Tematika/tartalom 

Az egészségügyi szervezői szakterület szakmai ismeretanyagának integrált megjelenítése a szakmai gyakor-

lattal együtt, az elméleti ismeretek felhasználásával.  
 
Értékelés módja  

A hallgató teljesítményének értékelés ötfokozatú érdemjeggyel történik: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégsé-

ges (2), elégtelen (1) minősítéssel. A záróvizsga érdemjegye a szakdolgozatvédés és a szóbeli vizsga egysze-

rű számtani átlaga. 
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EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ ALAPSZAK 

 

MINTATANTERV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatályos: 2015. szeptember 1-től 



Egészségügyi szervező alapszak mintatanterve 

2015/2016. tanévtől 

 
Egészségügyi szervező alapszak 

Egészségügyi ügyvitelszervező specializáció nappali képzés 

 

Félév Kód Tantárgy neve 

S
z
á

m
o

n
-k

ér
é
s 

K
re

d
it

 

Előfeltétel 

J
el

le
g
 

O
sz

tá
ly

 

E
lő

a
d

á
s 

G
y

a
k

o
rl

a
t 

 

1 EKEI-109-00N Adatszerkezetek és algoritmusok k 4 -  K Tsz 42 0  

1 EKEI-110-00N Egészségügyi azonosító rendszerek gy 3 -  K Tsz 14 14  

1 EKPT-101-01N 
Elméleti pszichológia I.  (Bevezetés  a pszicho-

lógiába)  (ÁSV) 
b 1 - K Ta 14 0  

1 EKKE-107-01N Elsősegélynyújtás I. (ÁV) gy 2 - K Ta 14 14  

1 EKEE-108-01N Funkcionális anatómia I. (ÁV) k 3 - K Ta 42 0  

1 EKEI-103-01N Gazdasági és menedzsment ismeretek I.  (Á) k 2 - K Ta 14 0  

1 
EKIC-115-01N 

EKIC-116-01N 

Idegen nyelv I. (angol) (ÁSV)  

Idegen nyelv I. (német) (ÁSV)  
a 0 - Kr Ta 0 70  

1 EKEI-101-01N Informatika I. (ÁSV) gy 3 - K Ta 14 14  

1 EKEI-111-01N Informatikai hálózatok I. k 4 - K Ta 28 14  

1 EKTT-154-01N 
Jogi ismeretek az egészségtudományi képzés-

ben I. (ÁV) 
b 2 - K Ta 28 0  

1 EKIC-105-01N Latin I.  (ÁV) gy 2 - K Ta 0 28  

1 EKTT-101-01N Magyar társadalom I. (ÁSV) k 3 - K Ta 28 0  

1 EKEI-112-01N Matematika I. gy 4 - K Tsz 14 28  

1 EKTT-107-01N Testnevelés I. (ÁSV) a 0 - Kr Ta 0 28  

  Összesen  33    252 210 462 

             

2 EKEI-113-01N Adatbázis-kezelés I. gy 3 - K Ta 14 14  

2 EKEI-114-01N Egészségügyi adatszolgáltatás és dokumentáció I. gy 5 -  K Tsz 28 28  

2 EKEE-108-03N Funkcionális anatómia III. (ÁV) k 3 EKEE-108-01N K Ta 42 0  

2 EKEI-103-02N Gazdasági és menedzsment ismeretek II.  gy 4 EKEI-103-01N K Tsz 14 28  

2 
EKIC-115-02N 

EKIC-116-02N 

Idegen nyelv II. (angol) (ÁSV) 

Idegen nyelv II. (német) (ÁSV) 
a 0 

EKIC-115-01N 

EKIC-116-01N 
Kr Ta 0 70  

2 EKEI-111-02N Informatikai hálózatok II. gy 3 EKEI-111-01N K Dk 0 28  

2 EKEI-112-02N Matematika II. gy 3 
EKEI-112-01N 

K Dk 14 14  

2 EKVM-101-01N Megelőző orvostan és népegészségtan I. (ÁSV) k 4 - K Ta 42 14  

2 EKEE-107-01N Patológia I. (ÁV) k 2 - K Tsz 28 0  

2 EKTT-107-02N Testnevelés II. (ÁSV) a 0 - Kr Ta 0 28  

2 EKTT-110-04N 
Készségfejlesztés IV. (Kommunikációs tréning) 

(Á) 
a 0 - Kr Ta 0 28  

2 EKTT-101-02N Magyar társadalom II. (S) k 3 EKTT-101-01N Kv Dkv 28 0  

2 EKEI-156-00-N Egészségügyi projektmenedzsment gy 3 - Kv Dkv 0 28  

  Összesen  33    210 280 490 
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3 EKEI-113-02N Adatbázis-kezelés II. gy 3 EKEI-113-01N K Dk 14 14  

3 EKEI-115-01N Az egészségügy gazdaságtana I.  gy 3 EKEI-103-02N K Dk 14 14  

3 EKEI-116-01N Biometria I. gy 4 EKEI-112-02N K Tsz 14 28  

3 EKEI-117-01N Egészségbiztosítás – társadalom-biztosítás I. k 3 - K Tsz 28 0  

3 EKEI-118-00 Egészségtudomány alapjai  sz 0 
EKEE-108-03N, EKVM-

101-01N 
Kr Tsz 0 0  

3 EKEI-114-02N Egészségügyi adatszolgáltatás és dokumentáció II.  k 4 EKEI-114-01N K Tsz 14 28  

3 EKEI-103-03N Gazdasági és menedzsment ismeretek III. (V) k 2 - K Tsz 28 0  

3 EKEI-119-01N Gazdaságstatisztika I. gy 3 EKEI-112-02N K Dk 0 28  

3 
EKIC-115-03N 

EKIC-116-03N 

Idegen nyelv III. (angol) (ÁSV) 

Idegen nyelv III. (német) (ÁSV) 
a 0 

EKIC-115-02N 

EKIC-116-02N 
Kr Ta 0 56  

3 EKEI-120-01N Minőségbiztosítási rendszerek I. k 3 - Kv Dkv 14 14  

3 EKEI-121-01N Programozás I. gy 3 - Kv Dkv 14 14  

3   Szabadon választott tantárgy   4 - Sv Nsv 14 28  

  Összesen  32    154 224 378 

             

4 EKEI-113-03N Adatbázis-kezelés III. k 5 EKEI-113-02N K Dk 14 42  

4 EKEI-115-02N Az egészségügy gazdaságtana II.  k 2 EKEI-115-01N K Dk 14 0  

4 EKEI-163-02N Biometria II. gy 2 EKEI-116-01N K Dk 14 14  

4 EKEI-165-02N Egészségbiztosítás – társadalom-biztosítás II.  k 2 EKEI-117-01N K Tsz 28 0  

4 EKEI-122-01N Elektronikus szolgáltatások I. k 2 - K Tsz 14 0  

4 EKEI-119-02N Gazdaságstatisztika II. gy 3 EKEI-119-01N K Dk 0 28  

4 
EKIC-117-01N 

EKIC-018-01N 
Szaknyelv I. (ÁSV) gy 2 

EKIC-115-03N 

EKIC-116-03N, vagy 

B2 kompl.nyelvvizsga 

K Dkv 0 42  

4 EKEI-123-01N Információrendszerek tervezése és üzemeltetése I. gy 2 EKEI-113-02N K Tsz 0 14  

4 EKEI-120-02N Minőségbiztosítási rendszerek II. gy 2 EKEI-120-01N Kv Dkv 0 14  

4 EKEI-121-02N Programozás II.  gy 5 EKEI-121-01N Kv Dkv 0 56  

4 EKEI-124-00N Vállalati pénzügyek k 2 EKEI-103-03N Kv Dkv 14 0  

4   Szabadon választott tantárgy   4 - Sv Nsv 14 28  

  Összesen  34    112 238 350 

             

5 EKEI-126-01N Adatbiztonság, adatvédelem I. k 3  - K Dk 28 0  

5 EKEI-126-00 Az egészségügy gazdaságtana és statisztikája  sz 0 
EKEI-115-02N, EKEI-

116-03N 
Kr Tsz 0 0  

5 EKEI-127-01N Az egészségügyi ellátás informatikája I.  k 5 
EKEI-114-02N, EKEI-

113-03N 
K Tsz 28 28  

5 EKEI-116-03N Biometria III.  gy 3 EKEI-116-02N K Dk 0 28  

5 EKEI-165-03N Egészségbiztosítás – társadalom-biztosítás III.  k 4 EKEI-165-02N K Dk 56 0  

5 EKEI-166-02N Elektronikus szolgáltatások II.  gy 2 EKEI-122-01N K Dk 14 14  

5 EKEI-123-02N 
Információrendszerek tervezése és üzemeltetése 

II. 
gy 2 EKEI-123-01N K Tsz 0 14  

5 EKEI-128-01N Szakdolgozat I. gy 4 - K SzD 0 0  

5 
EKIC-117-02N 

EKIC-118-02N 
Szaknyelv II. (ÁSV) gy 2 

EKIC-117-01N 

EKIC-118-01N 
K Dkv 0 42  

5 EKEI-129-01N Szervezetek gazdasági irányítása I.  gy 2 EKEI-103-03N Kv Dkv 0 14  

5   Szabadon választott tantárgy   3 - Sv Dsv 14 14  

  Összesen  31    140 154 294 

             



6 EKEI-127-02N Az egészségügyi ellátás informatikája II.  gy 6 EKEI-127-01N K Tsz 28 42  

6 EKEI-130-00 Egészségügyi informatika sz 0 
EKEI-127-02N, EKEI-

123-02N 
Kr Tsz 0 0  

6 EKEI-131-00N Irodai  alkalmazások (office) gy 4 - K Dkv 14 28  

6 EKEI-128-02N Szakdolgozat II. gy 13 EKEI-128-01N K SzD 0 0  

6 EKEI-132-00N A mesterséges intelligencia alapjai k 2 - Kv Dkv 14 0  

6 EKEI-126-02N Adatbiztonság, adatvédelem II. k 2 EKEI-126-01N Kv Dkv 14 0  

6 EKEI-129-02N Szervezetek gazdasági irányítása II.  gy 3 EKEI-129-01N Kv Dkv 14 14  

  Összesen  33    84 84 168 

             

7 EKEI-128-03N Szakdolgozat III. (védés) a 3 EKEI-128-02N K SzD 0 0  

7 EKEI-133-00N Szakmai gyakorlat gy 30 
EKEI-126-00, EKEI-

130-00 
K Dk 0 210  

  Összesen  33    0 210 210 

  Mindösszesen  230    952 1400 2352 
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Egészségügyi szervező alapszak 

Egészségügyi ügyvitelszervező specializáció levelező képzés 

 

Félév Kód Tantárgy neve 
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Előfeltétel 

J
el

le
g
 

O
sz

tá
ly

 

E
lő

a
d

á
s 

G
y

a
k

o
rl

a
t 

 

1 EKEI-109-00L Adatszerkezetek és algoritmusok k 4 -  K Tsz 15 0  

1 EKEI-110-00L Egészségügyi azonosító rendszerek gy 3 -  K Tsz 5 5  

1 
EKPT-101-01L 

Elméleti pszichológia I.  (Bevezetés  a pszicho-

lógiába)  (ÁSV) 
b 1 - K Ta 5 0  

1 EKKE-107-01L Elsősegélynyújtás I. (ÁV) gy 2 - K Ta 5 5  

1 EKEE-108-01L Funkcionális anatómia I. (ÁV) k 3 - K Ta 15 0  

1 EKEI-103-01L Gazdasági és menedzsment ismeretek I.  (Á) k 2 - K Ta 5 0  

1 EKEI-101-01L Informatika I. (ÁSV) gy 3 - K Ta 5 5  

1 EKEI-111-01L Informatikai hálózatok I. k 4 - K Ta 10 5  

1 
EKTT-154-01L 

Jogi ismeretek az egészségtudományi képzés-

ben I. (ÁV) 
b 2 - K Ta 10 0  

1 EKIC-105-01L Latin I.  (ÁV) gy 2 - K Ta 0 10  

1 EKTT-101-01L Magyar társadalom I. (ÁSV) k 3 - K Ta 10 0  

1 EKEI-112-01L Matematika I. gy 4 - K Tsz 5 10  

  Összesen  33    90 40 130 

             

2 EKEI-113-01L Adatbázis-kezelés I. gy 3 - K Ta 5 5  

2 EKEI-114-01L Egészségügyi adatszolgáltatás és dokumentáció I. gy 5 -  K Tsz 10 10  

2 EKEE-108-03L Funkcionális anatómia III. (ÁV) k 3 EKEE-108-01L K Ta 15 0  

2 EKEI-103-02L Gazdasági és menedzsment ismeretek II.  gy 4 EKEI-103-01L K Tsz 5 10  

2 EKEI-111-02L Informatikai hálózatok II. gy 3 EKEI-111-00L K Dk 0 10  

2 EKEI-112-02L Matematika II. gy 3 EKEI-112-01L  K Dk 5 5  

2 EKVM-101-01L Megelőző orvostan és népegészségtan I. (ÁSV) k 4  K Ta 15 5  

2 EKEE-107-01L Patológia I. (ÁV) k 2 - K Tsz 10 0  

2 EKTT-110-04L 
Készségfejlesztés IV. (Kommunikációs tréning) 

(Á) 
a 0 - Kr Ta 0 10  

2 EKTT-101-02L Magyar társadalom II. (S) k 3 EKTT-101-01L Kv Dkv 10 0  

2 EKEI-156-00L Egészségügyi projektmenedzsment gy 3 - Kv Dkv 0 10  

  Összesen  33    75 65 140 

             

3 EKEI-113-02L Adatbázis-kezelés II. gy 3 EKEI-113-01L K Dk 5 5  

3 EKEI-115-01L Az egészségügy gazdaságtana I.  gy 3 EKEI-103-02L K Dk 5 5  

3 EKEI-116-01L Biometria I. gy 4 EKEI-112-02L K Tsz 5 10  

3 EKEI-117-01L Egészségbiztosítás – társadalom-biztosítás I. k 3 - K Tsz 10 0  

3 EKEI-118-00 Egészségtudomány alapjai  sz 0 
EKEE-108-03L, EKVM-101-

01L 
Kr Tsz 0 0  

3 EKEI-114-02L Egészségügyi adatszolgáltatás és dokumentáció II.  k 4 EKEI-114-01L K Tsz 5 10  

3 EKEI-103-03L Gazdasági és menedzsment ismeretek III. (V) k 2 - K Tsz 10 0  

3 EKEI-119-01L Gazdaságstatisztika I. gy 3 EKEI-112-02L K Dk 0 10  



3 EKEI-120-01L Minőségbiztosítási rendszerek I. k 3 - Kv Dkv 5 5  

3 EKEI-121-01L Programozás I. gy 3 - Kv Dkv 5 5  

3   Szabadon választott tantárgy   4 - Sv Nsv 5 10  

  Összesen  32    55 60 115 

             

4 EKEI-113-03L Adatbázis-kezelés III. k 5 EKEI-113-02L K Dk 5 15  

4 EKEI-115-02L Az egészségügy gazdaságtana II.  k 2 EKEI-115-01L K Dk 5 0  

4 EKEI-163-02L Biometria II. gy 2 EKEI-116-01L K Dk 5 5  

4 EKEI-165-02L Egészségbiztosítás – társadalom-biztosítás II.  k 2 EKEI-117-01L K Tsz 10 0  

4 EKEI-122-01L Elektronikus szolgáltatások I. k 2 - K Tsz 5 0  

4 EKEI-119-02L Gazdaságstatisztika II. gy 3 EKEI-119-01L K Dk 0 10  

4 EKEI-123-01L Információrendszerek tervezése és üzemeltetése I. gy 2 EKEI-113-02L K Tsz 0 5  

4 
EKIC-117-01L 

EKIC-118-01L 
Szaknyelv I. (ÁSV) gy 2 - K Dkv 0 15  

4 EKEI-120-02L Minőségbiztosítási rendszerek II. gy 2 EKEI-120-01L Kv Dkv 0 5  

4 EKEI-121-02L Programozás II.  gy 5 EKEI-121-01L Kv Dkv 0 20  

4 EKEI-124-00L Vállalati pénzügyek k 2 EKEI-103-03L Kv Dkv 5 0  

4   Szabadon választott tantárgy   4 - Sv Nsv 5 10  

  Összesen  33    40 85 125 

             

5 EKEI-126-01L Adatbiztonság, adatvédelem I. k 3  - K Dk 10 0  

5 EKEI-126-00 Az egészségügy gazdaságtana és statisztikája  sz 0 
EKEI-115-02L, EKEI-116-

03L 
Kr Tsz 0 0  

5 EKEI-127-01L Az egészségügyi ellátás informatikája I.  k 5 
EKEI-114-02L, EKEI-113-

03L 
K Tsz 10 10  

5 EKEI-116-03L Biometria III.  gy 3 EKEI-165-02L K Dk 0 10  

5 EKEI-165-03L Egészségbiztosítás – társadalom-biztosítás III.  k 4 EKEI-117-02L K Dk 20 0  

5 EKEI-166-02L Elektronikus szolgáltatások II.  gy 2 EKEI-122-01L K Dk 5 5  

5 
EKIC-117-02L 

EKIC-118-02L 
Szaknyelv II. (ÁSV) gy 2 

EKIC-117-01L 

EKIC-118-01L 
K Dkv 0 15  

5 EKEI-123-02L 
Információrendszerek tervezése és üzemeltetése 
II. 

gy 2 EKEI-123-01L K Tsz 0 5  

5 EKEI-128-01L Szakdolgozat I. gy 4 - K SzD 0 0  

5 EKEI-129-01L Szervezetek gazdasági irányítása I.  gy 2 EKEI-103-03L Kv Dkv 0 5  

5   Szabadon választott tantárgy   3 - Sv Dsv 5 5  

  Összesen  32    50 55 105 

             

6 EKEI-127-02L Az egészségügyi ellátás informatikája II.  gy 6 EKEI-127-01L K Tsz 10 15  

6 EKEI-130-00 Egészségügyi informatika sz 0 
EKEI-127-02L, EKEI-123-

02L 
Kr Tsz 0 0  

6 EKEI-131-00L Irodai  alkalmazások (office) gy 4 - K Dkv 5 10  

6 EKEI-128-02L Szakdolgozat II. gy 13 EKEI-128-01L K SzD 0 0  

6 EKEI-132-00L A mesterséges intelligencia alapjai k 2 - Kv Dkv 5 0  

6 EKEI-126-02L Adatbiztonság, adatvédelem II. k 2 EKEI-126-01L Kv Dkv 5 0  

6 EKEI-129-02L Szervezetek gazdasági irányítása II.  gy 3 EKEI-129-01L Kv Dkv 5 5  

  Összesen  33    30 30 60 
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7 EKEI-128-03L Szakdolgozat III. (védés) a 3 EKEI-128-02L K SzD 0 0  

7 EKEI-133-00L Szakmai gyakorlat gy 30 EKEI-126-00, EKEI-130-00 K Dk 0 105  

  Összesen  33    0 105 105 

  Mindösszesen  230    340 440 780 

 

 

 



Egészségügyi szervező alapszak 

Egészségbiztosítás specializáció nappali képzés 

 

 

Félév Kód Tantárgy neve 
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n
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Előfeltétel 
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á
s 
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y
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k
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1 EKEI-109-00N Adatszerkezetek és algoritmusok k 4 -  K Tsz 42 0  

1 EKEI-110-00N Egészségügyi azonosító rendszerek gy 3 -  K Tsz 14 14  

1 EKPT-101-01N 
Elméleti pszichológia I.  (Bevezetés  a pszicholó-

giába)  (ÁSV) 
b 1 - K Ta 14 0  

1 EKKE-107-01N Elsősegélynyújtás I. (ÁV) gy 2 - K Ta 14 14  

1 EKEE-108-01N Funkcionális anatómia I. (ÁV) k 3 - K Ta 42 0  

1 EKEI-103-01N Gazdasági és menedzsment ismeretek I.  (Á) k 2 - K Ta 14 0  

1 
EKIC-115-01N 

EKIC-116-01N 

Idegen nyelv I. (angol) (ÁSV)  

Idegen nyelv I. (német) (ÁSV)  
a 0 - Kr Ta 0 70  

1 EKEI-101-01N Informatika I. (ÁSV) gy 3 - K Ta 14 14  

1 EKEI-111-01N Informatikai hálózatok I. k 4 - K Ta 28 14  

1 EKTT-154-01N 
Jogi ismeretek az egészségtudományi képzésben 

I. (ÁV) 
b 2 - K Ta 28 0  

1 EKIC-105-01N Latin I.  (ÁV) gy 2 - K Ta 0 28  

1 EKTT-101-01N Magyar társadalom I. (ÁSV) k 3 - K Ta 28 0  

1 EKEI-112-01N Matematika I. gy 4 - K Tsz 14 28  

1 EKTT-107-01N Testnevelés I. (ÁSV) a 0 - Kr Ta 0 28  

  Összesen  33    252 210 462 

             

2 EKEI-113-01N Adatbázis-kezelés I. gy 3 - K Ta 14 14  

2 EKEI-114-01N Egészségügyi adatszolgáltatás és dokumentáció I. gy 5 -  K Tsz 28 28  

2 EKEE-108-03N Funkcionális anatómia III. (ÁV) k 3 EKEE-108-01N K Ta 42 0  

2 EKEI-103-02N Gazdasági és menedzsment ismeretek II.  gy 4 EKEI-103-01N K Tsz 14 28  

2 
EKIC-115-02N 

EKIC-116-02N 

Idegen nyelv II. (angol) (ÁSV) 

Idegen nyelv II. (német) (ÁSV) 
a 0 

EKIC-115-01N 

EKIC-116-01N 
Kr Ta 0 70  

2 EKEI-111-02N Informatikai hálózatok II. gy 3 EKEI-111-01N K Dk 0 28  

2 EKEI-112-02N Matematika II. gy 3 EKEI-112-01N K Dk 14 14  

2 EKVM-101-01N Megelőző orvostan és népegészségtan I. (ÁSV) k 4 - K Ta 42 14  

2 EKEE-107-01N Patológia I. (ÁV) k 2 - K Tsz 28 0  

2 EKTT-107-02N Testnevelés II. (ÁSV) a 0 - Kr Ta 0 28  

2 EKTT-110-04N 
Készségfejlesztés IV. (Kommunikációs tréning) 

(Á) 
a 0 - Kr Ta 0 28  

2 EKTT-101-02N Magyar társadalom II. (S) k 3 EKTT-101-01N Kv Dkv 28 0  

2 EKEI-156-00-N Egészségügyi projektmenedzsment gy 3 - Kv Dkv 0 28  

  Összesen  33    210 280 490 

             

3 EKEI-113-02N Adatbázis-kezelés II. gy 3 EKEI-113-01N K Dk 14 14  

3 EKEI-115-01N Az egészségügy gazdaságtana I.  gy 3 EKEI-103-02N K Dk 14 14  

3 EKEI-116-01N Biometria I. gy 4 EKEI-112-02N K Tsz 14 28  
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3 EKEI-117-01N Egészségbiztosítás – társadalom-biztosítás I. k 3 - K Tsz 28 0  

3 EKEI-118-00 Egészségtudomány alapjai  sz 0 
EKEE-108-03N, 

EKVM-101-01N 
Kr Tsz 0 0  

3 EKEI-114-02N Egészségügyi adatszolgáltatás és dokumentáció II.  k 4 EKEI-114-01N K Tsz 14 28  

3 EKEI-103-03N Gazdasági és menedzsment ismeretek III. (V) k 2 - K Tsz 28 0  

3 EKEI-119-01N Gazdaságstatisztika I. gy 3 EKEI-112-02N K Dk 0 28  

3 
EKIC-115-03N 

EKIC-116-03N 

Idegen nyelv III. (angol) (ÁSV) 

Idegen nyelv III. (német) (ÁSV) 
a 0 

EKIC-115-02N 

EKIC-116-02N 
Kr Ta 0 56  

3 EKEI-120-01N Minőségbiztosítási rendszerek I. k 3 - Kv Dkv 14 14  

3 EKEI-121-01N Programozás I. gy 3 - Kv Dkv 14 14  

3   Szabadon választott tantárgy   4 - Sv Nsv 14 28  

  Összesen  32    154 224 378 

             

4 EKEI-134-00N 
Az egészségbiztosítás pénzbeni és természetbeni 

ellátásai 
gy 4 - K Dk 14 28  

4 EKEI-115-02N Az egészségügy gazdaságtana II.  k 2 EKEI-115-01N K Dk 14 0  

4 EKEI-163-02N Biometria II. gy 2 EKEI-116-01N K Dk 14 14  

4 EKEI-135-01N Biztosítási alapismeretek I. gy 4 - K Tsz 28 14  

4 EKEI-136-01N Biztosítási matematika és kockázatelemzés I. gy 4 EKEI-112-02N K Tsz 14 28  

4 EKEI-165-02N Egészségbiztosítás – társadalom-biztosítás II.  k 2 EKEI-117-01N K Tsz 28 0  

4 EKEI-122-01N Elektronikus szolgáltatások I. k 2 - K Tsz 14 0  

4 EKEI-137-01N 
Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz rendelési 
ismeretek I. 

gy 3 - K Dk 14 14  

4 
EKIC-117-01N 

EKIC-118-01N 
Szaknyelv I. (ÁSV) gy 2 

EKIC-115-03N 

EKIC-116-03N, vagy 

B2 kompl.nyelvvizsga 

K Dkv 0 42  

4 EKEI-120-02N Minőségbiztosítási rendszerek II. gy 2 EKEI-120-01N Kv Dkv 0 14  

4 EKEI-124-00N Vállalati pénzügyek k 2 EKEI-103-03N Kv Dkv 14 0  

4   Szabadon választott tantárgy   4   Sv Nsv 14 28  

  Összesen  34    168 182 350 

             

5 EKEI-126-01N Adatbiztonság, adatvédelem I. k 3  - K Dk 28 0  

5 EKEI-126-00 Az egészségügy gazdaságtana és statisztikája  sz 0 
EKEI-115-02N, 

EKEI-116-03N 
Kr Tsz 0 0  

5 EKEI-116-03N Biometria III.  gy 3 EKEI-116-02N K Dk 0 28  

5 EKEI-135-02N Biztosítási alapismeretek II.  gy 3 EKEI-135-01N K Tsz 14 14  

5 EKEI-136-02N Biztosítási matematika és kockázatelemzés II. gy 2 EKEI-136-01N K Tsz 0 14  

5 EKEI-165-03N Egészségbiztosítás – társadalom-biztosítás III.  k 4 EKEI-165-02N K Dk 56 0  

5 EKEI-166-02N Elektronikus szolgáltatások II.  gy 2 EKEI-122-01N K Dk 14 14  

5 EKEI-137-02N 
Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz rendelési 

ismeretek II. 
k 2 EKEI-137-01N K Dk 14 0  

5 EKEI-128-01N Szakdolgozat I. gy 4 - K SzD 0 0  

5 
EKIC-117-02N 

EKIC-118-02N 
Szaknyelv II. (ÁSV) gy 2 

EKIC-117-01N 

EKIC-118-01N 
K Dkv 0 42  

5 EKEI-129-01N Szervezetek gazdasági irányítása I.  gy 2 EKEI-103-03N Kv Dkv 0 14  

5   Szabadon választott tantárgy 0 3 - Sv Dsv 14 14  

  Összesen  30    140 140 280 



             

6 EKEI-135-03N Biztosítási alapismeretek III.  gy 3 EKEI-135-02N K Tsz 14 14  

6 EKEI-138-00 Biztosításszakmai ismeretek  sz 0 
EKEI-135-03N, EKEI-

136-02N 
Kr Tsz 0 0  

6 EKEI-131-00N Irodai  alkalmazások (office) gy 4 - K Dkv 14 28  

6 EKEI-128-02N Szakdolgozat II. gy 13 EKEI-128-01N K SzD 0 0  

6 EKEI-126-02N Adatbiztonság, adatvédelem II. k 2 EKEI-126-01N Kv Dkv 14 0  

6 EKEI-139-00N Az egészségbiztosítás informatikája gy 5 - Kv Dkv 14 14  

6 EKEI-129-02N Szervezetek gazdasági irányítása II.  gy 3 EKEI-129-01N Kv Dkv 14 14  

    33    70 70 140 

             

7 EKEI-128-03N Szakdolgozat III. (védés) a 3 EKEI-128-02N K SzD 0 0  

7 EKEI-133-00N Szakmai gyakorlat gy 30 
EKEI-126-00, EKEI-

138-00 
K Dk 0 210  

  Összesen  33 
   0 210 210 

  Mindösszesen  230 
   994 1316 2310 
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Egészségügyi szervező alapszak 

Egészségbiztosítás specializáció levelező képzés 

 

Félév Kód Tantárgy neve 
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1 EKEI-109-00L Adatszerkezetek és algoritmusok k 4 -  K Tsz 15 0  

1 EKEI-110-00L Egészségügyi azonosító rendszerek gy 3 -  K Tsz 5 5  

1 EKPT-101-01L 
Elméleti pszichológia I.  (Bevezetés  a pszichológiába)  

(ÁSV) 
b 1 - K Ta 5 0  

1 EKKE-107-01L Elsősegélynyújtás I. (ÁV) gy 2 - K Ta 5 5  

1 EKEE-108-01L Funkcionális anatómia I. (ÁV) k 3 - K Ta 15 0  

1 EKEI-103-01L Gazdasági és menedzsment ismeretek I.  (Á) k 2 - K Ta 5 0  

1 EKEI-101-01L Informatika I. (ÁSV) gy 3 - K Ta 5 5  

1 EKEI-111-01L Informatikai hálózatok I. k 4 - K Ta 10 5  

1 EKTT-154-01L 
Jogi ismeretek az egészségtudományi képzésben I. 

(ÁV) 
b 2 - K Ta 10 0  

1 EKIC-105-01L Latin I.  (ÁV) gy 2 - K Ta 0 10  

1 EKTT-101-01L Magyar társadalom I. (ÁSV) k 3 - K Ta 10 0  

1 EKEI-112-01L Matematika I. gy 4 - K Tsz 5 10  

  Összesen  33    90 40 130 

             

2 EKEI-113-01L Adatbázis-kezelés I. gy 3 - K Ta 5 5  

2 EKEI-114-01L Egészségügyi adatszolgáltatás és dokumentáció I. gy 5 -  K Tsz 10 10  

2 EKEE-108-03L Funkcionális anatómia III. (ÁV) k 3 EKEE-108-01L K Ta 15 0  

2 EKEI-103-02L Gazdasági és menedzsment ismeretek II.  gy 4 EKEI-103-01L K Tsz 5 10  

2 EKEI-111-02L Informatikai hálózatok II. gy 3 EKEI-111-01L K Dk 0 10  

2 EKEI-112-02L Matematika II. gy 3 EKEI-112-01L K Dk 5 5  

2 EKVM-101-01L Megelőző orvostan és népegészségtan I. (ÁSV) k 4 - K Ta 15 5  

2 EKEE-107-01L Patológia I. (ÁV) k 2 - K Tsz 10 0  

2 EKTT-110-04L Készségfejlesztés IV. (Kommunikációs tréning) (Á) a 0 - Kr Ta 0 10  

2 EKTT-101-02L Magyar társadalom II. (S) k 3 EKTT-101-01L Kv Dkv 10 0  

2 EKEI-156-00L Egészségügyi projektmenedzsment gy 3 - Kv Dkv 0 10  

  Összesen  33    75 65 140 

             

3 EKEI-113-02L Adatbázis-kezelés II. gy 3 EKEI-113-01L K Dk 5 5  

3 EKEI-115-01L Az egészségügy gazdaságtana I.  gy 3 EKEI-103-02L K Dk 5 5  

3 EKEI-116-01L Biometria I. gy 4 EKEI-112-02L K Tsz 5 10  

3 EKEI-117-01L Egészségbiztosítás – társadalom-biztosítás I. k 3 - K Tsz 10 0  

3 EKEI-118-00 Egészségtudomány alapjai  sz 0 
EKEE-108-03L, EKVM-

101-01L 
Kr Tsz 0 0  

3 EKEI-114-02L Egészségügyi adatszolgáltatás és dokumentáció II.  k 4 EKEI-114-01L K Tsz 5 10  

3 EKEI-103-03L Gazdasági és menedzsment ismeretek III. (V) k 2 - K Tsz 10 0  

3 EKEI-119-01L Gazdaságstatisztika I. gy 3 EKEI-112-02L K Dk 0 10  



3 EKEI-120-01L Minőségbiztosítási rendszerek I. k 3 - Kv Dkv 5 5  

3 EKEI-121-01L Programozás I. gy 3 - Kv Dkv 5 5  

3   Szabadon választott tantárgy   4 - Sv Nsv 5 10  

  Összesen  32    55 60 115 

             

4 EKEI-134-00L Az egészségbiztosítás pénzbeni és természetbeni ellátásai gy 4 - K Dk 5 10  

4 EKEI-115-02L Az egészségügy gazdaságtana II.  k 2 EKEI-115-01L K Dk 5 0  

4 EKEI-163-02L Biometria II. gy 2 EKEI-116-01L K Dk 5 5  

4 EKEI-135-01L Biztosítási alapismeretek I. gy 4 - K Tsz 10 5  

4 EKEI-136-01L Biztosítási matematika és kockázatelemzés I. gy 4 EKEI-112-02L K Tsz 5 10  

4 EKEI-165-02L Egészségbiztosítás – társadalom-biztosítás II.  k 2 EKEI-117-01L K Tsz 10 0  

4 EKEI-122-01L Elektronikus szolgáltatások I. k 2 - K Tsz 5 0  

4 EKEI-137-01L 
Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz rendelési ismere-

tek I. 
gy 3 - K Dk 5 5  

4 
EKIC-117-01L 

EKIC-118-01L 
Szaknyelv I. (ÁSV) gy 2 - K Dkv 0 15  

4 EKEI-120-02L Minőségbiztosítási rendszerek II. gy 2 EKEI-120-01L Kv Dkv 0 5  

4 EKEI-124-00L Vállalati pénzügyek k 2 EKEI-103-03L Kv Dkv 5 0  

4   Szabadon választott tantárgy   4   Sv Nsv 5 10  

  Összesen  33    60 65 125 

             

5 EKEI-126-01L Adatbiztonság, adatvédelem I. k 3  - K Dk 10 0  

5 EKEI-126-00 Az egészségügy gazdaságtana és statisztikája  sz 0 
EKEI-115-02L, EKEI-

116-03L 
Kr Tsz 0 0  

5 EKEI-116-03L Biometria III.  gy 3 EKEI-116-02L K Dk 0 10  

5 EKEI-135-02L Biztosítási alapismeretek II.  gy 3 EKEI-135-01L K Tsz 5 5  

5 EKEI-136-02L Biztosítási matematika és kockázatelemzés II. gy 2 EKEI-136-01L K Tsz 0 5  

5 EKEI-165-03L Egészségbiztosítás – társadalom-biztosítás III.  k 4 EKEI-165-02L K Dk 20 0  

5 EKEI-166-03L Elektronikus szolgáltatások II.  gy 2 EKEI-122-01L K Dk 5 5  

5 EKEI-137-02L 
Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz rendelési ismere-
tek II. 

k 2 EKEI-137-01L K Dk 5 0  

5 
EKIC-117-02L 

EKIC-118-02L 
Szaknyelv II. (ÁSV) gy 2 

EKIC-117-01L 

EKIC-118-01L 
K Dkv 0 15  

5 EKEI-128-01L Szakdolgozat I. gy 4 - K SzD 0 0  

5 EKEI-129-01L Szervezetek gazdasági irányítása I.  gy 2 EKEI-103-03L Kv Dkv 0 5  

5   Szabadon választott tantárgy   3   Sv Dsv 5 5  

  Összesen  30    50 50 100 

             

6 EKEI-135-03L Biztosítási alapismeretek III.  gy 3 EKEI-135-02L K Tsz 5 5  

6 EKEI-138-00 Biztosításszakmai ismeretek  sz 0 
EKEI-135-03L, EKEI-

136-02L 
Kr Tsz 0 0  

6 EKEI-131-00L Irodai  alkalmazások (office) gy 4 - K Dkv 5 10  

6 EKEI-128-02L Szakdolgozat II. gy 13 EKEI-128-01L K SzD 0 0  

6 EKEI-126-02L Adatbiztonság, adatvédelem II. k 2 EKEI-126-01L Kv Dkv 5 0  

6 EKEI-139-00L Az egészségbiztosítás informatikája gy 5 - Kv Dkv 5 5  

6 EKEI-129-02L Szervezetek gazdasági irányítása II.  gy 3 EKEI-129-01L Kv Dkv 5 5  

  Összesen  33    25 25 50 
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7 EKEI-128-03L Szakdolgozat III. (védés) a 3 EKEI-128-02L K SzD 0 0  

7 EKEI-133-00L Szakmai gyakorlat gy 30 
EKEI-126-00, EKEI-

138-00 
K Dk 0 105  

  Összesen  33    0 105 105 

  Mindösszesen  230    355 410 765 

 

 



Egészségügyi szervező alapszak 

Egészségturizmus-szervező specializáció nappali képzés 

 

 

Félév Kód Tantárgy neve 
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s 
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y
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k
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1 EKEI-109-00N Adatszerkezetek és algoritmusok k 4 -  K Tsz 42 0  

1 EKEI-110-00N Egészségügyi azonosító rendszerek gy 3 -  K Tsz 14 14  

1 EKPT-101-01N 
Elméleti pszichológia I.  (Bevezetés  a pszichológi-

ába)  (ÁSV) 
b 1 - K Ta 14 0  

1 EKKE-107-01N Elsősegélynyújtás I. (ÁV) gy 2 - K Ta 14 14  

1 EKEE-108-01N Funkcionális anatómia I. (ÁV) k 3 - K Ta 42 0  

1 EKEI-103-01N Gazdasági és menedzsment ismeretek I.  (Á) k 2 - K Ta 14 0  

1 
EKIC-115-01N 

EKIC-116-01N 

Idegen nyelv I. (angol) (ÁSV)  

Idegen nyelv I. (német) (ÁSV)  
a 0 - Kr Ta 0 70  

1 EKEI-101-01N Informatika I. (ÁSV) gy 3 - K Ta 14 14  

1 EKEI-111-01N Informatikai hálózatok I. k 4 - K Ta 28 14  

1 EKTT-154-01N 
Jogi ismeretek az egészségtudományi képzésben I. 

(ÁV) 
b 2 - K Ta 28 0  

1 EKIC-105-01N Latin I.  (ÁV) gy 2 - K Ta 0 28  

1 EKTT-101-01N Magyar társadalom I. (ÁSV) k 3 - K Ta 28 0  

1 EKEI-112-01N Matematika I. gy 4 - K Tsz 14 28  

1 EKTT-107-01N Testnevelés I. (ÁSV) a 0 - Kr Ta 0 28  

  Összesen  33    252 210 462 

             

2 EKEI-113-01N Adatbázis-kezelés I. gy 3 - K Ta 14 14  

2 EKEI-114-01N Egészségügyi adatszolgáltatás és dokumentáció I. gy 5 -  K Tsz 28 28  

2 EKEE-108-03N Funkcionális anatómia III. (ÁV) k 3 EKEE-108-01N K Ta 42 0  

2 EKEI-103-02N Gazdasági és menedzsment ismeretek II.  gy 4 EKEI-103-01N K Tsz 14 28  

2 
EKIC-115-02N 

EKIC-116-02N 

Idegen nyelv II. (angol) (ÁSV) 

Idegen nyelv II. (német) (ÁSV) 
a 0 

EKIC-115-01N 

EKIC-116-01N 
Kr Ta 0 70  

2 EKEI-111-02N Informatikai hálózatok II. gy 3 EKEI-111-01N K Dk 0 28  

2 EKEI-112-02N Matematika II. gy 3 EKEI-112-01N K Dk 14 14  

2 EKVM-101-01N Megelőző orvostan és népegészségtan I. (ÁSV) k 4 - K Ta 42 14  

2 EKEE-107-01N Patológia I. (ÁV) k 2 - K Tsz 28 0  

2 EKTT-107-02N Testnevelés II. (ÁSV) a 0 - Kr Ta 0 28  

2 EKTT-110-04N 
Készségfejlesztés IV. (Kommunikációs tréning) 

(Á) 
a 0 - Kr Ta 0 28  

2 EKTT-101-02N Magyar társadalom II. (S) k 3 EKTT-101-01N Kv Dkv 28 0  

2 EKEI-156-00-N Egészségügyi projektmenedzsment gy 3 - Kv Dkv 0 28  

  Összesen  33    210 280 490 
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3 EKEI-113-02N Adatbázis-kezelés II. gy 3 EKEI-113-01N K Dk 14 14  

3 EKEI-115-01N Az egészségügy gazdaságtana I.  gy 3 EKEI-103-02N K Dk 14 14  

3 EKEI-116-01N Biometria I. gy 4 EKEI-112-02N K Tsz 14 28  

3 EKEI-117-01N Egészségbiztosítás – társadalom-biztosítás I. k 3 - K Tsz 28 0  

3 EKEI-118-00 Egészségtudomány alapjai  sz 0 
EKEE-108-03N, 

EKVM-101-01N 
Kr Tsz 0 0  

3 EKEI-114-02N Egészségügyi adatszolgáltatás és dokumentáció II.  k 4 EKEI-114-01N K Tsz 14 28  

3 EKEI-103-03N Gazdasági és menedzsment ismeretek III. (V) k 2 - K Tsz 28 0  

3 EKEI-119-01N Gazdaságstatisztika I. gy 3 EKEI-112-02N K Dk 0 28  

3 
EKIC-115-03N 

EKIC-116-03N 

Idegen nyelv III. (angol) (ÁSV) 

Idegen nyelv III. (német) (ÁSV) 
a 0 

EKIC-115-02N 

EKIC-116-02N 
Kr Ta 0 56  

3 EKEI-120-01N Minőségbiztosítási rendszerek I. k 3 - Kv Dkv 14 14  

3 EKEI-121-01N Programozás I. gy 3 - Kv Dkv 14 14  

3   Szabadon választott tantárgy   4 - Sv Nsv 14 28  

  Összesen  32    154 224 378 

             

4 EKEI-115-02N Az egészségügy gazdaságtana II.  k 2 EKEI-115-01N K Dk 14 0  

4 EKEI-163-02N Biometria II. gy 2 EKEI-116-01N K Dk 14 14  

4 EKEI-165-02N Egészségbiztosítás – társadalom-biztosítás II.  k 2 EKEI-117-01N K Tsz 28 0  

4 EKEI-140-00N Egészségturisztikai marketing gy 2 - K Dk 0 14  

4 EKEI-122-01N Elektronikus szolgáltatások I. k 2 - K Tsz 14 0  

4 EKEI-141-00N Falusi és ökoturizmus gy 2 - K Dk 0 14  

4 EKEI-142-01N 
Gyógyturisztikai ismeretek I. (Alapismeretek, 

gyógyturisztikai termékek és szolgáltatások) 
k 3 - K Tsz 28 0  

4 
EKIC-117-01N 

EKIC-118-01N 
Szaknyelv I. (ÁSV) gy 2 

EKIC-115-03N 

EKIC-116-03N, vagy 

B2 kompl. nyelvvizsga 

K Dkv 0 42  

4 EKEI-143-01N 
Komplementer medicina alapjai I. (Vízgyógyászat és 
fizioterápia; Fiziko-, balneo-, hidro-, klímaterápia) 

k 3 - K Tsz 14 14  

4 EKEI-169-00N Turizmus rendszere k 2 - K Tsz 14 0  

4 EKEI-120-02N Minőségbiztosítási rendszerek II. gy 2 EKEI-120-01N Kv Dkv 0 14  

4 EKEI-145-00N Rendezvényszervezés gy 3 - Kv Dkv 14 14  

4 EKEI-124-00N Vállalati pénzügyek k 2 EKEI-103-03N Kv Dkv 14 0  

4   Szabadon választott tantárgy   4   Sv Nsv 14 28  

  Összesen  34    168 154 322 

             

5 EKEI-126-01N Adatbiztonság, adatvédelem I. k 3  - K Dk 28 0  

5 EKEI-126-00 Az egészségügy gazdaságtana és statisztikája  sz 0 
EKEI-115-02N, EKEI-

116-03N 
Kr Tsz 0 0  

5 EKEI-116-03N Biometria III.  gy 3 EKEI-116-02N K Dk 0 28  

5 EKEI-165-03N Egészségbiztosítás – társadalom-biztosítás III.  k 4 EKEI-165-02N K Dk 56 0  

5 EKEI-166-02N Elektronikus szolgáltatások II.  gy 2 EKEI-122-01N K Dk 14 14  

5 EKEI-167-02N 

Gyógyturisztikai ismeretek II. (Gyógy- és termálfür-

dők; Egészségturizmus – egészségbiztosítás – finan-

szírozás) 

k 3 EKEI-142-01N K Tsz 28 14  



5 EKEI-168-02N 
Komplementer medicina alapjai II. (Mozgásterápia 

és egészségmegőrzés, rehabilitáció) 
k 2 EKEI-143-01N K Tsz 14 14  

5 EKEI-164-00N Turizmus informatika gy 2 EKEI-169-00N K Tsz 0 28  

5 EKEI-128-01N Szakdolgozat I. gy 4 - K SzD 0 0  

5 
EKIC-117-02N 

EKIC-118-02N 
Szaknyelv II. (ÁSV) gy 2 

EKIC-117-01N 

EKIC-118-01N 
K Dkv 0 42  

5 EKEI-129-01N Szervezetek gazdasági irányítása I.  gy 2 EKEI-103-03N Kv Dkv 0 14  

5   Szabadon választott tantárgy   3 - Sv Dsv 14 14  

  Összesen  30    154 168 322 

             

6 EKEI-146-00 Gyógyturisztikai ismeretek sz 0 EKEI-142-03N Kr Tsz 0 0  

6 EKEI-142-03N 

Gyógyturisztikai ismeretek III. (Rehabilitációs 

intézetek, gyógy- és wellness szállodák menedzs-
mentje) 

gy 2 EKEI-142-02N K Dk 0 14  

6 EKEI-131-00N Irodai  alkalmazások (office) gy 4 - K Dkv 14 28  

6 EKEI-128-02N Szakdolgozat II. gy 13 EKEI-128-01N K SzD 0 0  

6 EKEI-147-00N Utazásszervezés gy 2 - K Dk 0 14  

6 EKEI-126-02N Adatbiztonság, adatvédelem II. k 2 EKEI-126-01N Kv Dkv 14 0  

6 EKEI-148-00N Animáció gy 2 - Kv Dkv 0 14  

6 EKEI-129-02N Szervezetek gazdasági irányítása II.  gy 3 EKEI-129-01N Kv Dkv 14 14  

6 EKEI-149-00N Turisztikai pályázatok és projektmenedzsment a 2 - Kv Dk 0 14  

  Összesen  30    42 98 140 

             

7 EKEI-128-03N Szakdolgozat III. (védés) a 3 EKEI-128-02N K SzD 0 0  

7 EKEI-133-00N Szakmai gyakorlat gy 30 
EKEI-126-00, EKEI-

146-00 
K Dk 0 210  

  Összesen  33    0 210 210 

  Mindösszesen  230    980 1344 2334 

 

 

 



Egészségügyi szervező alapszak 

Egészségturizmus-szervező specializáció levelező képzés 
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1 EKEI-109-00L Adatszerkezetek és algoritmusok k 4 -  K Tsz 15 0  

1 EKEI-110-00L Egészségügyi azonosító rendszerek gy 3 -  K Tsz 5 5  

1 EKPT-101-01L 
Elméleti pszichológia I.  (Bevezetés  a pszi-

chológiába)  (ÁSV) 
b 1 - K Ta 5 0  

1 EKKE-107-01L Elsősegélynyújtás I. (ÁV) gy 2 - K Ta 5 5  

1 EKEE-108-01L Funkcionális anatómia I. (ÁV) k 3 - K Ta 15 0  

1 EKEI-103-01L Gazdasági és menedzsment ismeretek I.  (Á) k 2 - K Ta 5 0  

1 EKEI-101-01L Informatika I. (ÁSV) gy 3 - K Ta 5 5  

1 EKEI-111-01L Informatikai hálózatok I. k 4 - K Ta 10 5  

1 EKTT-154-01L 
Jogi ismeretek az egészségtudományi képzés-

ben I. (ÁV) 
b 2 - K Ta 10 0  

1 EKIC-105-01L Latin I.  (ÁV) gy 2 - K Ta 0 10  

1 EKTT-101-01L Magyar társadalom I. (ÁSV) k 3 - K Ta 10 0  

1 EKEI-112-01L Matematika I. gy 4 - K Tsz 5 10  

  Összesen  33    90 40 130 

             

2 EKEI-113-01L Adatbázis-kezelés I. gy 3 - K Ta 5 5  

2 EKEI-114-01L 
Egészségügyi adatszolgáltatás és dokumentáció 

I. 
gy 5 -  K Tsz 10 10  

2 EKEE-108-03L Funkcionális anatómia III. (ÁV) k 3 EKEE-108-01L K Ta 15 0  

2 EKEI-103-02L Gazdasági és menedzsment ismeretek II.  gy 4 EKEI-103-01L K Tsz 5 10  

2 EKEI-111-02L Informatikai hálózatok II. gy 3 EKEI-111-01L K Dk 0 10  

2 EKEI-112-02L Matematika II. gy 3 EKEI-112-01L K Dk 5 5  

2 EKVM-101-01L 
Megelőző orvostan és népegészségtan I. 

(ÁSV) 
k 4 - K Ta 15 5  

2 EKEE-107-01L Patológia I. (ÁV) k 2 - K Tsz 10 0  

2 EKTT-110-04L 
Készségfejlesztés IV. (Kommunikációs tré-

ning) (Á) 
a 0 - Kr Ta 0 10  

2 EKTT-101-02L Magyar társadalom II. (S) k 3 EKTT-101-01L Kv Dkv 10 0  

2 EKEI-156-00L Egészségügyi projektmenedzsment gy 3 - Kv Dkv 0 10  

  Összesen  33    75 65 140 

             

3 EKEI-113-02L Adatbázis-kezelés II. gy 3 EKEI-113-01L K Dk 5 5  

3 EKEI-115-01L Az egészségügy gazdaságtana I.  gy 3 EKEI-103-02L K Dk 5 5  

3 EKEI-116-01L Biometria I. gy 4 EKEI-112-02L K Tsz 5 10  

3 EKEI-117-01L Egészségbiztosítás – társadalom-biztosítás I. k 3 - K Tsz 10 0  
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3 EKEI-118-00 Egészségtudomány alapjai  sz 0 
EKEE-108-03L, EKVM-

101-01L 
Kr Tsz 0 0  

3 EKEI-114-02L 
Egészségügyi adatszolgáltatás és dokumentáció 

II.  
k 4 EKEI-114-01L K Tsz 5 10  

3 EKEI-103-03L Gazdasági és menedzsment ismeretek III. (V) k 2 - K Tsz 10 0  

3 EKEI-119-01L Gazdaságstatisztika I. gy 3 EKEI-112-02L K Dk 0 10  

3 EKEI-120-01L Minőségbiztosítási rendszerek I. k 3 - Kv Dkv 5 5  

3 EKEI-121-01L Programozás I. gy 3 - Kv Dkv 5 5  

3   Szabadon választott tantárgy   4 - Sv Nsv 5 10  

  Összesen  32    55 60 115 

             

4 EKEI-115-02L Az egészségügy gazdaságtana II.  k 2 EKEI-115-01L K Dk 5 0  

4 EKEI-13-2L Biometria II. gy 2 EKEI-116-01L K Dk 5 5  

4 EKEI-165-02L Egészségbiztosítás – társadalom-biztosítás II.  k 2 EKEI-117-01L K Tsz 10 0  

4 EKEI-140-00L Egészségturisztikai marketing gy 2 - K Dk 0 5  

4 EKEI-122-01L Elektronikus szolgáltatások I. k 2 - K Tsz 5 0  

4 EKEI-141-00L Falusi és ökoturizmus gy 2 EKEI-119-01N K Dk 0 5  

4 EKEI-142-01L 
Gyógyturisztikai ismeretek I. (Alapismeretek, 

gyógyturisztikai termékek és szolgáltatások) 
k 3 - K Tsz 10 0  

4 EKEI-143-01L 
Komplementer medicina alapjai I. (Vízgyógy-
ászat és fizioterápia; Fiziko-, balneo-, hidro-, 

klímaterápia) 

k 3 - K Tsz 5 5  

4 EKEI-169-00L Turizmus rendszere k 2 - K Tsz 5 0  

4 
EKIC-117-01L 

EKIC-118-01L 
Szaknyelv I. (ÁSV) gy 2 - K Dkv 0 15  

4 EKEI-120-02L Minőségbiztosítási rendszerek II. gy 2 EKEI-120-01L Kv Dkv 0 5  

4 EKEI-145-00L Rendezvényszervezés gy 3 - Kv Dkv 5 5  

4 EKEI-124-00L Vállalati pénzügyek k 2 EKEI-103-03L Kv Dkv 5 0  

4   Szabadon választott tantárgy   4   Sv Nsv 5 10  

  Összesen  33    60 55 115 

             

5 EKEI-126-01L Adatbiztonság, adatvédelem I. k 3  - K Dk 10 0  

5 EKEI-126-00 Az egészségügy gazdaságtana és statisztikája  sz 0 
EKEI-115-02L, EKEI-

116-03L 
Kr Tsz 0 0  

5 EKEI-116-03L Biometria III.  gy 3 EKEI-116-02L K Dk 0 10  

5 EKEI-165-03L 
Egészségbiztosítás – társadalom-biztosítás 

III.  
k 4 EKEI-165-02L K Dk 20 0  

5 EKEI-166-02L Elektronikus szolgáltatások II.  gy 2 EKEI-122-01L K Dk 5 5  

5 EKEI-167-02L 
Gyógyturisztikai ismeretek II. (Gyógy- és 
termálfürdők; Egészségturizmus – egészségbiz-

tosítás – finanszírozás) 

k 3 EKEI-142-01L K Tsz 10 5  

5 EKEI-168-02L 
Komplementer medicina alapjai II. (Mozgáste-

rápia és egészségmegőrzés, rehabilitáció) 
k 2 EKEI-143-01L K Tsz 5 5  



 

 

29 

5 EKEI-164-00L Turizmus informatika gy 2 EKEI-169-00L K Tsz 0 10  

5 EKEI-128-01L Szakdolgozat I. gy 4 - K SzD 0 0  

5 
EKIC-117-02L 

EKIC-118-02L 
Szaknyelv II. (ÁSV) gy 2 

EKIC-117-01L 

EKIC-118-01L 
K Dkv 0 15  

5 EKEI-129-01L Szervezetek gazdasági irányítása I.  gy 2 EKEI-103-03L Kv Dkv 0 5  

5   Szabadon választott tantárgy   3   Sv Dsv 5 5  

  Összesen  30    55 60 115 

             

6 EKEI-146-00 Gyógyturisztikai ismeretek sz 0 EKEI-142-03L Kr Tsz 0 0  

6 EKEI-142-03L 

Gyógyturisztikai ismeretek III. (Rehabilitációs 

intézetek, gyógy- és wellness szállodák me-
nedzsmentje) 

gy 2 EKEI-167-02L K Dk 0 5  

6 EKEI-131-00L Irodai  alkalmazások (office) gy 4 - K Dkv 5 10  

6 EKEI-128-02L Szakdolgozat II. gy 13 EKEI-128-01L K SzD 0 0  

6 EKEI-147-00L Utazásszervezés gy 2 - K Dk 0 5  

6 EKEI-126-02L Adatbiztonság, adatvédelem II. k 2 EKEI-126-01L Kv Dkv 5 0  

6 EKEI-148-00L Animáció gy 2 - Kv Dkv 0 5  

6 EKEI-129-02L Szervezetek gazdasági irányítása II.  gy 3 EKEI-129-01L Kv Dkv 5 5  

6 EKEI-149-00L Turisztikai pályázatok és projektmenedzsment a 2 - Kv Dk 0 5  

  Összesen  30    15 35 50 

             

7 EKEI-128-03L Szakdolgozat III. (védés) a 3 EKEI-128-02L K SzD 0 0  

7 EKEI-133-00L Szakmai gyakorlat gy 30 
EKEI-126-00,EKEI-

146-00 
K Dk 0 105  

  Összesen  33    0 105 105 

  Mindösszesen  230    350 420 77 0 
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A tantárgy neve: Adatbázis-kezelés I. 

Tanszék neve: Egészségügyi Informatika Tanszék 

Tantárgyfelelős neve: dr. Huszti Andrea 

Ajánlott félév: II. 
 

Tantárgyi kód: EKEI-113-01N EKEI-113-01L 

Nappali tagozat heti óraszáma: 2  

Levelező tagozat félévi óraszáma: 10  

Kredit: 3  

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy  

Kötelező előtanulmányi rend: -  

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? 

Egészségügyi Szervező alapszak 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: minden tavaszi félévben 

 

Az oktatás nyelve: magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: kéthetente 4 óra 

 

A tantárgy státusza: kötelező 

 

Oktató/-k/ névsora: Kristóf Zsolt 

 

A tantárgy általános és speciális céljai: 

Az adatmodellezés és adatkezelés elméletének bemutatása, elsajátítása, továbbá az elméleti 

ismeretek begyakorlása. A relációs algebrai műveletek szakértő használatának fejlesztése. 

 

Oktatás típusa: előadás, gyakorlat 

 

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: 

Az oktatási segédanyagok biztosítása, teljes fogalomtár és a számonkérés Moodle-rendszeren belül 

megoldott. 

 

Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: - 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: 

Moodle rendszeren belüli haladó szolgáltatások alkalmazása 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: 

Sloodle eszköztár használati eredményességének vizsgálata 

 

A tantárgy részletes leírása: 

A tantárgy tartalma:  

 

1. hét - Az adatbázis-kezelő rendszerek általános jellemzése 
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2. hét - Az adatbázis-kezelő rendszerek részletes felépítése 

(indexek, lekérdezések, módosítások, sémamódosítások) 

 

3. hét - Az adatbázis-kezelő rendszerek részletes felépítése 

(tárkezelő, lekérdezés-feldolgozó) 

 

4. hét - Az adatbázis-kezelő rendszerek részletes felépítése 

(tranzakció-kezelő, zárolás, naplózás, érvényesítés) 

 

5. hét – 1. zárthelyi dolgozat az eddig tanult anyagból. 

Az adatbázis-adminisztrátor (DBA) és feladatai 1. 

 

6. hét - Az adatbázis-adminisztrátor (DBA) és feladatai 2. 

 

7. hét - A relációs adatmodell átfogó bemutatása 

 

8. hét – Egyéb adatmodellek 

 

9. hét – 2. zárthelyi dolgozat az eddig tanult anyagból. 

 

10. hét - Relációs algebra I. 

(hagyományos halmazműveletek) 

 

11. hét - Relációs algebra II. 

(műveletek, amelyek a reláció egyes részeit eltávolítják, átnevezés) 

 

12. hét - Relációs algebra III. 

(műveletek, amelyek két reláció sorait kombinálják) 

 

13. hét – Bevezetés a funkcionális függés fogalomkörébe 

 

14. hét - 3. zárthelyi dolgozat az eddig tanult anyagból. 

 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

A relációs adatbázisok elmélete. Egy önálló adatbázis-kezelő rendszer használatának elméleti 

megalapozása. Táblák, lekérdezések. Kapcsolatok és a kapcsolatok fajtáinak ismertetése. 

 

Kötelező irodalom: 

Czenky Márta: Adatmodellezés. Computerbooks, 2009. 

Bodnár István, Magyary Gyula: Adatbázis-kezelés IF (új, javított, bővített kiadás). 

Kiskapu Kft., 2007. 

Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom: Adatbázisrendszerek, alapvetés. Panem, 2008. 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: 

Nappalin 6 db., levelező képzésben 3 db. zárthelyi dolgozat feladatsor formájában az elméletből. Nap-

pali képzésben 3 Moodle keretrendszerben megoldandó tesztet és 3 fogalomtáron alapuló dolgozatot, 

levelező képzésben 3 Moodle keretrendszerben megoldandó tesztet kell teljesíteni a hallgatóknak. 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: 

A zárthelyi dolgozatok megírása, az órákon való aktív részvétel. 
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A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: 

A számonkérések átlageredményének magasabbnak kell lenni 1,67-tól, ekkor a gyakorlati jegy a dol-

gozatokra kapott jegyek átlaga, egyébként elégtelen. 

Nappalin négy, levelező képzésben kettő elégtelen zárthelyi dolgozat automatikusan elégtelen gyakor-

lati jegyet eredményez. A zárthelyi dolgozatok újraírására, pótlására lehetőség nincs. Mind a nem 

megírt dolgozat, mind pedig a nem megengedett eszközök használatával elkészített dolgozat 0-s érték-

kel kerül számításra. 

 

A vizsgára bocsátás feltételei: - 

 

Vizsgáztatási módszer: - 

 

Ajánlott irodalom: 

Ködmön József: Adatszerkezetek. DOTE Egészségügyi Fıiskolai Kar, Nyíregyháza, 

1996. 

Kupcsikné: SQL példatár, LSI, 2001. 

 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 

 ………………………………………. 
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A tantárgy neve: Adatbázis-kezelés II. 

Tanszék neve: Egészségügyi Informatika Tanszék 

Tantárgyfelelős neve: dr. Huszti Andrea 

Ajánlott félév: III. 
 

Tantárgyi kód: EKEI-113-02N EKEI-113-02L 

Nappali tagozat heti óraszáma: 2  

Levelező tagozat félévi óraszáma: 10  

Kredit: 3  

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy  

Kötelező előtanulmányi rend: Adatbázis-kezelés I.  

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? 

Egészségügyi Szervező alapszak 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: 

minden őszi félévben 

 

Az oktatás nyelve: 

magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: 

kéthetente 4 óra 

 

A tantárgy státusza: 
kötelező 

 

Oktató/-k/ névsora: 

Kristóf Zsolt 

 

A tantárgy általános és speciális céljai: 

Az SQL adatbázis-kezelő nyelv elméletben és gyakorlatban Microsoft Access és Open-Office.org 

használatával. Adatdefiníciós és adatmanipulációs utasítások. Adatbázis-adminisztráció. 

 

Oktatás típusa: 

előadás, gyakorlat 

 

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: 

Az oktatási segédanyagok biztosítása, teljes fogalomtár és a számonkérés Moodle-rendszeren belül 

megoldott. 

 

Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: 

- 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: 

Moodle rendszeren belüli haladó szolgáltatások alkalmazása 
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Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: 

Sloodle eszköztár használati eredményességének vizsgálata 

 

A tantárgy részletes leírása: 

A tantárgy tartalma:  

 

1. hét - A funkcionális függőség 

 

2. hét - A kulcsfogalom a relációs adatmodellben 

 

3. hét - Szabályok, összefüggések a funkcionális függőségek körében 

 

4. hét - Attribútum-halmazok lezártjai 

 

5. hét - Mutassa be és elemezze Codd 12 szabályát 

 

6. hét - A Microsoft Office Access általános bemutatása 

 

7. hét - Táblák a Microsoft Office Access–ben 

 

8. hét - Jelentések a Microsoft Office Access–ben 

 

9. hét - Lekérdezések és űrlapok a Microsoft Office Access–ben 

 

10. hét - Az OpenOffice.org Base általános bemutatása 

 

11. hét - Táblák az OpenOffice.org Base-ben 

 

12. hét - Jelentések az OpenOffice.org Base-ben 

 

13. hét - Lekérdezések és űrlapok az OpenOffice.org Base-ben 

 

14. hét – Gyakorlati számonkérés a félévben tanultakból 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

Microsoft Office Access, illetve OpenOffice.org Base adatbázis-kezelő programok használatának szé-

leskörű ismertetése. 

 

Kötelező irodalom: 

Pétery Kristóf - Microsoft Office Access 2003 biblia, Mercator Stúdió, cop. 2010. 

Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom: Adatbázisrendszerek, alapvetés. Panem, 2008. 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: 

Nappalin 6 db., levelező képzésben 3 db. zárthelyi dolgozat feladatsor formájában az elméletből. Nap-

pali képzésben 3 Moodle keretrendszerben megoldandó tesztet és 3 fogalomtáron alapuló dolgozatot, 

levelező képzésben 3 Moodle keretrendszerben megoldandó tesztet kell teljesíteni a hallgatóknak. 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: 

A zárthelyi dolgozatok megírása, az órákon való aktív részvétel. 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: 

A számonkérések átlageredményének magasabbnak kell lenni 1,67-tól, ekkor a gyakorlati jegy a dol-

gozatokra kapott jegyek átlaga, egyébként elégtelen. 
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Nappalin négy, levelező képzésben kettő elégtelen zárthelyi dolgozat automatikusan elégtelen gyakor-

lati jegyet eredményez. A zárthelyi dolgozatok újraírására, pótlására lehetőség nincs. Mind a nem 

megírt dolgozat, mind pedig a nem megengedett eszközök használatával elkészített dolgozat 0-s érték-

kel kerül számításra. 

 

A vizsgára bocsátás feltételei: 

- 

 

Vizsgáztatási módszer: 

- 

 

Ajánlott irodalom: 

Roger Jennings: Special Edition Using Microsoft Office Access 2003, Que Pub, 2003. 

Kupcsikné: SQL példatár, LSI, 2001. 

 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

 

 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

 

 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 

 ………………………………………. 
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A tantárgy/kurzus címe: 

Az egészségügy gazdaságtana I-II. 

Időkeret (félév/óra), (elm. + 

gyak.):  

I.:14+14,  II.:14+0 

Összesen: 28+14 

Mintatantervben javasolt 

félév: 

III-IV. 

A kurzus típusa: 

I-II. rész kötelező 

EKEI-115-01 

EKEI-115-02 

Kreditek száma: 

3+2=5 

Tantárgy/kurzus felelős neve, beosztása:  

Dr. Varga Levente 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: mintatanterv szerint aktuálisan 

Az oktatás nyelve:    magyar 

A tantárgy órarendi beosztása: 

Nappali tagozat:   aktuális órarend szerint 

Levelező tagozat: aktuális konzultációs rend szerint tömbösítve 

A tantárgy státusza:   kötelező, alapozó 

Ajánlott tanterv:   

Aktuális órarend szerint 

A tárgy oktatói: Dr. Pataki László 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A tantárgy alapvető célja, hogy a hallgatók képesek legyenek ismereteik tudatos felhasználására, az 

egészségügy, az egészségügyi intézmények tevékenységről, az egészségügyi folyamatokról elsajátított 

ismereteik sikeres alkalmazására. Fontos szemléleti megközelítést ad pénzközpontú világunkban a 

lehetséges forrásképzési és finanszírozási módokról, és azok gazdasági értékeléséről. A hallgatók 

megismerik az endofinanszírozás érdekeltségi elvekhez kötődő alaptípusait, a gyakorlatban alkalmaz-

zák azokat. 

Oktatás típusa:  

Az egészségügy gazdaságtana I kötelező, és elsősorban a hallgatók gazdasági ismereteinek megalapo-

zását szolgálja.  

A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:  
A tananyag folyamatos aktualizálása,új információk tananyagba építése. 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

A egészségügy gazdaságtana I és II tantárgy célja, hogy a hallgató Megfelelő tudást és szemléletet 

kapjon a mai társadalmi-gazdasági , ezen belül a nemzetközi és hazai egészségügyben zajló folyama-

tokban való eligazodáshoz, fő tendenciák , törvényszerűségek felismeréséhez. Általános cél, hogy a 

hallgatók képesek legyenek ismereteik tudatos felhasználására, az elsajátított ismereteik sikeres alkal-

mazására. 

Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya: 50-50(%), vagyis a féléves elméleti és gyakorlati 

kontaktórához 28 óra otthoni tanulás is szükséges 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése:  

Videó,audiovizuális eszközök ,projektor használata. Fénymásolt segédanyagok biztosítása 

A tantárgy részletes leírása: 

Az egészségügy gazdaságtana I. bemutatja az egészségügy helyét, szerepét, feladatát a nemzetgazda-

ság rendszerében, az egészségügy és a gazdaság kapcsolatát, a gazdasági rendszerváltás hatását a mai 

magyar egészségügyre. Tárgyalja az erőforrások alakulását és felhasználását, az egészségügy gazda-

ságtanának általános és specifikus jellemzőit, a hatékonyság (efficiency), méltányosság (equity) kérdé-

sét az egészségügyben. A hallgatók megismerkednek az egészségügyi ellátás rendszerével, gazdasági 

összefüggéseivel, az egészségügyi piaccal. Felvázoljuk a biztosítási rendszerek fő funkcióit és változá-
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sait. A hallgatók betekintést nyernek az Európai Unió néhány országának modell értékű egészségügyi 

rendszerébe. 

Az egészségügy gazdaságtana II . Az oktatási anyag meghatározó részét képezi az egészségügyi 

ellátás, az egészségügy finanszírozása, az egészségbiztosítás és kormányzati szerepvállalás magyaror-

szági jellemzői. Részletesen tárgyalásra kerülnek pl. finanszírozás és javadalmazás a magyar egész-

ségügyben, térítési sémák, hatékonyság, igazságosság (méltányosság) az egészségügyi ellátás forrásai-

nak megteremtésében, a finanszírozás lehetőségei a magyar egészségügyben: input vagy output vezé-

relt finanszírozás, tételes számla, napi vagy esetszám szerinti átalánydíj. A homogén betegség csoport 

szerinti finanszírozás, a legismertebb finanszírozási rendszerek. Kiemelt kérdéskör az alap- és szakel-

látás finanszírozása Magyarországon. Bemutatásra és összehasonlításra kerül néhány – elsősorban EU-

s - ország és Magyarország egészségügyének finanszírozása.  

 

Elmélet órák témái: 

Heti tantárgyi tematika szerint 

Gyakorlati órák: 

Heti tantárgyi tematika szerint 

 

Kötelező irodalom: 

 Dr. Sugár Katalin: Egészségügyi gazdasági ismeretek. HIETE jegyzet, Budapest, 1994. 

 Kornai János: Az egészségügy reformjáról. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1998. 

 Mihályi Péter: Magyar egészségügy: diagnózis és terápia. Springer Orvosi Kiadó Kft. Bp. 

2000. 

 Mihályi Péter: Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába. Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2003. 

 Dr. Nagy Júlia: Egészségügyi gazdaságtan. Praxis Server Kft. Bp. 1998. 

 Dr. Zagyi Bertalan – Fodorné Zagyi Orsolya: Gazdálkodás. In.: Egészségügyi menedzserkép-

zés távoktatási programja. (Szerk.: Vízvári László, Komoróczy Tamás, Dr. Zagyi Bertalan). 

ETI, 2002. 459-616. old. http://odin.de-efk.hu/ilias3/ 

 Dr. Zagyi Bertalan: Oktatási segédanyagok. http://odin.de-efk.hu/ilias3/ 

 Pulay Gyula.:Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába. Rezidens képzés 2011.01.26 

 Pulay Gyula.:Az egészségügyi rendszerek jellemzői. Rezidens képzés 2011.01.26 

 Pulay Gyula.:Az egészségügy finanszírozása. Rezidens képzés 2011.01.26 

 Nagy Júlia.:A fekvőbeteg szakellátás finanszírozásának alapjai. SOTE Rezidens Oktatási 

Program. 2008.junius 

 Nagy Júlia.:Finanszírozási díjparaméterek meghatározása, informatikai megoldások alapjai. 

SOTE Rezidens Oktatási Program. 2008.junius 

  

Ajánlott irodalom: 

o Bodor Szabolcs – ifj. Bodor Szabolcs – Bordás István - Méreg Gábor: Trendvonalak az egész-

ségügyben II.-III. Szervezeti - szervezési problémák, információrendszerek és gazdálkodás az 

egészségügyben. ECOM KVALITY BT. Bp. 2003. 

o Rékassy Balázs – Dixon J.: Az angol állami egészségügyi szolgálat (NHS) legújabb reformel-

képzelései és ezek nemzetközi tapasztalatai. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1998. 36, 4, 

421-426. 

o Dr. Zagyi Bertalan: Gazdálkodás. In.: Egészségügyi menedzserképzés távoktatási programja. 

(Szerk.: Vízvári László, Komoróczy Tamás, Dr. Zagyi Bertalan). ETI, 2002. 459-616. old. 

o *Mihályi Péter: Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába. Veszprémi Egyetemi Kiadó, 

Veszprém. 2003. 

o *Kornai János: Az egészségügy reformjáról. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1998. 

o *Bodor Szabolcs – ifj. Bodor Szabolcs – Bordás István – Méreg Gábor – Porkoláb Lajos – 

Vízvári László – Weiner József: Egészségügyi intézmények controllingjának alapjai. ECOM 

KVALITY BT. Bp. 2002. 

o *Dr. Sugár Katalin: Egészségügyi gazdasági ismeretek. HIETE jegyzet, Budapest, 1994. 

http://odin.de-efk.hu/ilias3/
http://odin.de-efk.hu/ilias3/
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o Dr. Gógl Árpád (egészségügyi miniszter): Az egészségügyi ellátórendszer átalakítása és a 

nemzet egészségének fejlesztése. Budapest, 2000. 

o Bodor Szabolcs – ifj. Bodor Szabolcs – Bordás István - Méreg Gábor: Trendvonalak az egész-

ségügyben II.-III. Szervezeti - szervezési problémák, információrendszerek és gazdálkodás az 

egészségügyben. ECOM KVALITY BT. Bp. 2003. 

o Bordás István - Nagy Júlia: Gazdasági és szakmai tervezési, elemzési lehetőségek a szakellá-

tás teljesítmény-elszámolási rendszerében. GYÓGYINFOK, Kézikönyv, 1993. 

o DÖNTÉS-Hozó. Egészségügyi reform és fenntartható finanszírozás. Továbbképző program 

egészségpolitikusoknak és egészségügyi vezetőknek. 1. modul. SOTE Egészségügyi Mene-

dzserképző Központ (Flagship Program). 

o Dr. Várhelyi Krisztina – Dr. Nagy Júlia – Dr. Mikola István – Dr. Bognár Ilona – Dr. Géher 

Pál: Az egészségügyi rendszer finanszírozásának forrásai, makro-összefüggései: Egészségügyi 

Gazdasági Szemle, 2000. 38. 3. 

o Egészségügyi gazdaságtan alapjai. DOTE Népegészségügyi Iskola, hallgatói kézikönyv. 1999. 

o Európai Unió Kórházügyi állandó bizottsága: A kórház-finanszírozás irányzatai az Európai 

Unióban. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1998. 36.1 20 – 45. o. 

o Kékes Ede - Surján György - Balkányi László - Kozmann György: Egészségügyi Informatika. 

Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2000. 

o Mihályi Péter: Magyar egészségügy: diagnózis és terápia. Springer Orvosi Kiadó Kft. 2000. 

o Népjóléti Közlöny különszám. 1993. április 19. A háziorvosi szolgálatok és az egészségügyi 

intézmények társadalombiztosítási finanszírozásáról szóló jogszabályok és ezek módosításai. 

o Nyitrai Ferencné dr.: Egészségügyi helyzet és reformok a fejlett piacgazdaságokban és Ma-

gyarországon. KSH. 1996. 

o Az Egészségügyi Gazdasági Szemle évközben megjelölt aktuális cikkei 

o Gáti Julia.Kelj fel és járj!HVG 201102.12 

o Joób Sándor .:Megint teljesen átszabnák az egészségügyet.Index 2011.02.23. 

o A DRG finanszírozás jellemzői néhány ország példája alapján.Egészségügyi Stratégiai Intézet, 

2010 05. 

o Laukó M.:Humánerőforrás hiány az egsészségügyben.Egészségügyi Menedzsment,2003 06 

o Nagy Balázs.:Egy hiányzó láncszem? Forráselosztás a magyar egészségügyben. Közgazdasági 

Szemle, LVII.évfolyam.,2010 április (337-353 o) 

o Karner Cecilia.:Nemzetközi egészségügyi finanszírozási modellek és az álam szerepvállalás. 

Eü.gazdasági Szemlr 2008/2 

o  

Évközi ellenőrzés: Nappali tagozaton féléveként 6 (db) Zh,vagy kis dolgozat. Levelező tagozaton 

féléveként 2 (db) Zh,vagy kis dolgozat. 

Az aláírás megszerzésének feltételei: Az órákon való aktív részvétel,a zárthelyik eredményes meg-

írása, a szóbeli beszámolók teljesítése. Konkrétan:Nappali tagozaton a 6 (db)írásos anyag megléte és 

annak 2-es átlagot meghaladó eredménye. Levelező tagozaton féléveként a 2 (db)írásos anyag megléte 

és annak 2-es átlagot meghaladó eredménye. A félév során 3 hiányzás megengedett, betegség esetén a 

zárthelyik és a szóbeli beszámolók pótlása lehetséges 

A gyakorlati/szemináriumi jegy megszerzésének feltételei: Kötelező Zh és szóbeli beszámolók 

eredményes teljesítése 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

 

 

Jóváhagyom: 
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Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

 

 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 

 ………………………………………. 
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A tantárgy neve: Biometria I. 

Tanszék neve: Egészségügyi Informatika Tanszék 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Dr. Takács Péter 

Ajánlott félév: III. 
 

Tantárgyi kód: 
EKEI-116-01L 

EKEI-116-01N 
 

Nappali tagozat heti óraszáma: 14+28  

Levelező tagozat félévi óraszáma: 5+10  

Kredit: 4  

Vizsgakövetelmény: Gyakorlati jegy  

Kötelező előtanulmányi rend: 

Matematika II. 

EKEI-112-02L 

EKEI-112-02N 

 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? 

Egészségügyi Szervező 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: 

A mintatanterv szerint. 

 

Az oktatás nyelve: 
magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: 

Nappali tagozat: aktuális órarend szerint. 

Levelező tagozat: aktuális konzultációs rend szerint tömbösítve. 

 

A tantárgy státusza:  
Kötelező, szakmai törzstantárgy. 

 

Oktató/-k/ névsora: 

Tantárgyfelosztás szerint. 

 

A tantárgy általános és speciális céljai: 

A tantárgy bevezetést nyújt a valószínűségszámítás és a matematikai statisztika elméletébe, a módsze-

rek, eljárások biológiai, orvosi alkalmazásaiba. Elemzi a statisztikai adatok kiértékelésének elméleti és 

gyakorlati problémáit, valamint alapot ad az egészségügyben felmerülő demográfiai, statisztikai és 

egyéb problémák elemzéséhez, megoldásához. 

 

Oktatás típusa: 

Előadás, szeminárium, gyakorlat orientált mintafeladatok közös megoldása. A gyakorlatokon irányított 

és önálló feladatmegoldás. 

 

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: 

A tárgy minőségbiztosítási módszere az oktatók felkészülését, a tárggyal kapcsolatos ismeretanyagok 

azonnali feldolgozása, a törvényi, ágazati szabályzók változásának követése, valamint a végzett hall-

gatók elhelyezkedése utáni „vevőelégedettség” vizsgálata, a visszajelzések alapján a tantárgy aktuali-
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zálása. A szak minőségpolitikája, a folyamatos visszajelzések az oktatásban résztvevő hallgatók isme-

retelsajátításáról, végzett, elsősorban nappali tagozaton végzett hallgatók elhelyezkedési körülményei-

ről, a tanultaknak a gyakorlatban történő alkalmazhatóságnak mikéntjéről meghatározzák a tantárgy 

keretében megvalósuló minőségbiztosítás, fejlesztés irányát, módszereit. 

A szakon a kétpólusú minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei, eszközei 

folyamatos korszerűsítés mellett célirányosan kerülnek alkalmazásra. 

 

Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: 

Nappali tagozaton 35 : 65 %; Levelező tagozaton 13 : 87 % 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése:  

Az oktatók által összeállított oktatási segédanyagok segítik a tananyag elsajátítását.  

Tárgyi eszközök: írásvetítő, projektor, nyomtatott és elektronikus segédanyagok és feladatok. Számí-

tógépes terem. Statisztikai programcsomagok (Excel, SPSS, Stata, R, stb. – a rendelkezésre álló 

licenszek alapján). Ilias/Moodle. 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás:  

A tanszéken folyó nemzetközi és hazai kutatások módszertani elemeinek feldolgozása. 

 

A tantárgy részletes leírása: 

A tantárgy tartalma:  

Alapvető biometriai ismeretek. Valószínűségszámítás alapjai. Valószínűségi változók. A nor-

mális eloszlás jelentősége. A biostatisztika alapjai. Becsléselmélet. Hipotéziselmélet. Korrelá-

ció- és regresszió-számítás. Haladó statisztika (alapok). 

 

Elmélet: 

1. A biometria fogalma, tárgya és alkalmazási területei. Biológiai folyamat és modellalkotás. 

Statisztika fogalma. A megfigyelt adatok tulajdonságai. Adattípusok. 

2. Valószínűségszámítási alapfogalmak. Eseményalgebra. Valószínűség fogalma. 

Kolmogorov-féle axiómák és követekzményeik.  

3 Feltételes valószínűség. Bayes-tétel. Gyakorisági eloszlások.  

4. Valószínűségi változók jellemzése. Eloszlásfüggvény és sűrűségfüggvény. Valószínűségi 

változók eloszlásának paraméterei (várható érték, szórás,...) Nevezetes eloszlástípusok (bino-

miális, Poisson, normális,...).  

5. A különböző eloszlások jellemzése, gyakorlati megjelenése. A paraméterek jellemzőinek 

számítása. 

6. Középértékek. Szórás. Momentumok. 

7. Megbízhatósági tartományok. Intervallumbecslés. 

8. Hipotézisvizsgálat. Egy és kétoldalú próbák. F-próba, t-próbák.  

9. ANOVA. Tukey-próba, Scheffé-féle összehasonlítás. 

10. Kapcsolat vizsgálata. Kovariancia. Lineáris korrelációs együttható. Többszörös korreláció. 

Parciális korrelációs együttható.  

11. Minőségi adatok vizsgálata. Kontingencia-tábla. Khí-négyzet próba. 

12. Epidemiológiai vizsgálatok. 

13. Nem-paraméteres eljárások.  

14. Rangkorreláció. 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

Gyakorlat: 

Feladatmegoldás, feladatkörök: 

Kombinatorika. Permutáció, kombináció, variáció. Vegyes feladatok. Eseményalgebra. Az 

eseményalgebra és a valószínűségszámítás kapcsolata. Valószínűségszámítási alapfogalmak. 
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A klasszikus valószínűségi mező. Geometriai valószínűségi mező. A valószínűségszámítás 

alaptételei és alkalmazási lehetőségeik. Feltételes valószínűség. Függetlenség.  

Valószínűségi változók és osztályozásuk. Valószínűségi változók eloszlásai. Eloszlásfüggvény 

és sűrűségfüggvény. Valószínűségi változók eloszlásának paraméterei (várható érték, szó-

rás,...). Valószínűségi változók további paraméterei (momentum, ferdeség, lapultság ...). 

Nevezetes eloszlástípusok (binomiális, Poisson, normális,...). A különböző eloszlások jellem-

zése, gyakorlati megjelenése. A paraméterek jellemzőinek számítása.  

Nagy számok törvényei. Centrális eloszlások, határeloszlás tételek, eloszlások kapcsolata.  

A matematikai statisztika alapelvei. Mintavétel elmélete, módszerei. A statisztikai mintavétel 

problémái.  

Leíró statisztika, a minta jellemzőinek számítása. Empirikus eloszlás és sűrűségfüggvény ér-

telmezése. Az adatok számítógépes elemzése. Az elméleti és az empirikus változók, eloszlá-

sok kapcsolata.  

Becsléselmélet. A becslési probléma. Pont és intervallumbecslés. A becslések tulajdonságai. A 

becslés módszerei (maximum likelihood módszer, ...).  

Megbízhatósági intervallumok. 

Bevezetés a hipotéziselméletbe. Alapvető paraméteres próbák. 

 

Kötelező irodalom: 

 Dinya Elek: Biometria az orvosi gyakorlatban. Medicina Kiadó, Budapest, 2001. 

 Solt György: Valószínűségszámítás, példatár. Műszaki Kiadó, Budapest, Bolyai könyvek, 

1985. 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: 

Zárthelyi dolgozatok; önálló feladatok, amelyek értékelése a gyakorlati jegy része. 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: 

a TVSZ-ben meghatározottak alapján (három vagy annál több hiányzás az aláírás megvonását ered-

ményezi). 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: 

Zárthelyi dolgozatok, évközi teljesítmény értékelése, önálló projekt-terv értékelése. 

 

A vizsgára bocsátás feltételei: 

- 

 

Vizsgáztatási módszer: 

- 

 

Ajánlott irodalom: 

 Reiczigel Jenő, Harmos Andrea, Solymosi Norbert: Biostatisztika, nem statisztikusoknak. Pars 

Kft., Nagykovácsi, 2007. 

 Ketskeméty László – Izsó Lajos: Bevezetés az SPSS programrendszerbe. ELTE, Eötvös Ki-

adó, Budapest, 2005. 

 Vincze István: Matematikai statisztika ipari alkalmazásokkal. Műszaki Kiadó, Budapest, 

1975. 

 Meszéna György – Ziermann Margit: Valószínűségelmélet és matematikai statisztika. Köz-

gazdasági és jogi könyvkiadó, Budapest, 1981. 

 Prékopa András: Valószínűségelmélet műszaki alkalmazásokkal. Műszaki Kiadó, Budapest, 

1979. 

 Lukács Ottó: Matematikai statisztika, példatár. Műszaki Kiadó, Budapest, Bolyai könyvek, 

1987. 
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 Dr. Belágyi József: A biometria elemei. POTE, jegyzet, Pécs. 

 Hajtman Béla: A biometria alapjai. SOTE, Budapest. 

 Dr. Sváb János: Biometriai módszerek a kutatásban. Mezőgazdasági Könyvkiadó, Budapest, 

1982. 

 Éltető Ödön - Ziermann Margit: Matematikai statisztika. Tankönyvkiadó, Budapest, 1967. 

 Hajtman Béla: Bevezetés a matematikai statisztikába pszichológusok számára. Akadémiai Ki-

adó, Budapest, 1968. 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

 

 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

 

 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 

 ………………………………………. 
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A tantárgy neve: Egészségbiztosítás – társadalombiztosítás I-II-III. 

Tanszék neve: Egészségügyi informatika 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Varga Levente 

Ajánlott félév: III., IV., V. 
III., IV., V. 

Tantárgyi kód: 

EKEI-117-01N 

EKEI-165-02N 

EKEI-165-03N 

EKEI-117-01L 

EKEI-165-02L 

EKEI-165-03L 

Nappali tagozat heti óraszáma: 

28 elm 

28 elm 

56 elm 

 

Levelező tagozat félévi óraszáma:  

10 elm 

10 elm. 

20 elm 

Kredit: 3, 2, 4 3, 2, 4 

Vizsgakövetelmény: kollokvium Kollokvium 

Kötelező előtanulmányi rend:   

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? Egészségügyi szervező 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: félévente 

 

Az oktatás nyelve: magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: heti, félévi 

 

A tantárgy státusza: kötelező 

 

Oktató/-k/ névsora: Tantárgyfelosztás szerint. 

 

 

A tantárgy általános és speciális céljai: 

 

Oktatás típusa: elmélet 

 

 

A tantárgy tartalma:  

 

I. félév 

 

Egészségbiztosítás – társadalombiztosítás I. (III. félév, 3 kredit) 

Előtanulmányi feltétel: nincs. 

Az ismeretanyag rövid leírása: 

1. A társadalombiztosítás, a társadalombiztosítási jog és a társadalombiztosítási jogviszony fo-

galma, szerkezete. 

A társadalombiztosítás rövid története, irányítása, felügyelete és intézményrendszere. 
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A biztosítási kötelezettség, a társadalombiztosítás egyes ellátásaira való jogosultság kérdése. Az 

ellátások és szolgáltatások fedezeti rendszere: a járulékok, EHO, EKHO, alkalmi munkavállalói 

kézikönyv, a megállapodások, a Start rendszerek kérdései. 

Biztosítási kötelezettség az EU-ban. 

2. A társadalombiztosítási nyugdíj szabályai, a rehabilitációs járadék intézménye.  

Az ellátás feltételei, igénylés módja, a nyugdíjemelés, a felelősség és jogorvoslat kérdése.  

A társadalombiztosítási nyugdíj és egyes szociális ellátások kapcsolata. 

A magánnyugdíj és a magánnyugdíjpénztárak. 

Az Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztárak. 

Nemzetközi szerződések és az EU nyugellátással kapcsolatos kérdései. 

Kötelező irodalom: 

 Dr. Czucz Ottó: Szociális jog I.-II. Unió Kiadó, 2003. megfelelő fejezetei, az időközi módosí-

tásokkal 

 Dr. Hatvani Zsolt: Magyar társadalombiztosítási jog, PTE, 2006. megfelelő fejezetei az időkö-

zi módosításokkal 

 A társadalombiztosítási nyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről – 1997. 

évi LXXX. Tv. – 195/1997. (XI. 5.) Korm.rend. 

 A társadalombiztosítási nyugellátásról – 1997. évi LXXXI. Tv. – 168/1997. (X.6.) Korm.rend. 

 A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról 1997. évi LXXXII. Tv.  

Ajánlott irodalom: 

o Az Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztárakról – 1993. évi XCVI. Tv. 

 

 

II. félév 

 

Egészségbiztosítás – társadalombiztosítás II. (IV. félév,  3 kredit) 

Előtanulmányi feltétel: Egészségbiztosítás – társadalombiztosítás I. 

Az ismeretanyag rövid leírása: 

Az egészségügyre vonatkozó jogszabályok rendszere.  

Legfontosabb jogforrások az egészségügyben. Alapvetően az egészségügyi törvény feldolgozása a 

kapcsolódó végrehajtási jogszabályokra is figyelemmel. 

Az egészségügy szervezete, az ellátások rendszere, a működést biztosító szabályrendszer, a szol-

gáltatások szakmai követelményei. 

A betegek és az egészségügyben dolgozók jogai és kötelezettségei, felelősségük. Az állam felelős-

sége, az egészségügy korszerűsítésének kérdése. 

Az egészségügyben előforduló szerződések rendszere, a felelősségbiztosítás jelentősége. 

Az egészségügyi és a hozzá kapcsolódó személyes adatok védelme. 

Speciális ismeretek szakirányok szerint: 

 Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány: az alapellátás és szakellátás jogrendszere, a finanszíro-

zás jogi szabályozása. 

 Egészségbiztosítás szakirány: az egészségbiztosítás jogrendszere, különös tekintettel az egész-

ségbiztosítási jogviszony ellenőrzésének módszereire, lehetőségeire. 

 Egészségturizmus-szervező szakirány: egyes gyógy- és egészségturisztikai termékek árképzésé-

nek, finanszírozásának jogi szabályozása. 

Kötelező irodalom: 
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 Dr. Kőszegfalvi Edit: Egészségügyi jogi kézikönyv, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1999. 

az időközi módosításokkal 

 Az egészségügyi törvény – 1997. évi CLIV. Tv. 

 Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelése és védelme – 1997. évi 

XLVII. Tv. 

Ajánlott irodalom: 

o Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdései 2003. évi LXXXIV. Tv. 

o Az egészségügyi szolgáltatások gyakorlásának feltételei, engedélyezési eljárás 96/2003. 

(VII.15.) Korm.rend. 

o Az önálló orvosi tevékenységről 2000. évi II. tv. 

o Az egészségügyi ellátó rendszer fejlesztéséről 20006. évi CXXX. II. tv. 

o Az egészségügyben működő szakmai kamarák 20006. évi XCVII. Tv. 

 

 

III. félév 

 

Egészségbiztosítás – társadalombiztosítás III. (V. félév,5 kredit) 

Előtanulmányi feltétel: Egészségbiztosítás – társadalombiztosítás II. 

Az ismeretanyag rövid leírása: 

1. Az egészségbiztosítás Magyarországon. A kötelező egészségbiztosítás hatálya, alapelvei. A 

biztosítottakat és más jogosultakat megillető egészségbiztosítási ellátások, szolgáltatások rend-

szere, fajtái. 

Az egészségügyi szolgáltató, mint intézmény. A szolgáltatások igénybevételének szabályai. A 

természetbeni szolgáltatásokkal kapcsolatos finanszírozás jogi alapjai, a finanszírozási szerződé-

sek. 

A társadalombiztosítás ellenőrzési rendszere, intézkedések, a felelősség kérdése. 

2. A kötelező egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai, a kapcsolatos igényérvényesítési, megállapítá-

si, folyósítási szabályok. Felelősség, visszafizetés, megtérítés. 

3. Balesetbiztosítás a társadalombiztosításban. 

Társadalombiztosítási üzemi baleset, foglalkozási betegség kérdése. 

Baleseti ellátások az egészség és nyugdíjbiztosításban. Igénylési, megállapítási folyósítási, felelős-

ségi kérdések. 

4. Kiegészítő Önsegélyezési és Egészségpénztárak. 

5. A Magyar Állam hatályos szociálpolitikai szerződései, az egészségügyi ellátás kérdései. Egész-

ségi és baleseti ellátás az Unióban. 

Speciális ismeretek szakirányok szerint: 

 Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány: az integrált kórházi informatikai rendszerk biztosítási 

moduljai, azok működésének jogszabályi háttere. 

 Egészségbiztosítás szakirány: a finanszírozási szerződések részletei, azok jogszabályi háttere. 

 Egészségturizmus-szervező szakirány: egyes gyógy- és egészségturisztikai termékek igénybevé-

telének hazai és Európai Uniós szabályai. 

Kötelező irodalom: 

 Dr. Czucz Ottó: Szociális jog I-II., Unió Kiadó, 2003. megfelelő részei az időközi módosítá-

sokkal 

 Dr. Hatvani Zsolt: A magyar társadalombiztosítási jog, PTE,  2006. megfelelő részei az idő-

közi módosításokkal 

 A kötelező egészségbiztosítás ellátásai – 1997. évi LXXXIII. Tv. – és végrehajtási rendelete 

 A társadalombiztosítási nyugellátásokról 1997. évi LXXXI. Tv. megfelelő fejezetei  
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Ajánlott irodalom: 

o Egészségügyi szolgáltatás egészségbiztosítási alapból történő finanszírozásának részletes sza-

bályai – 43/1999. (III.2.) Korm.rend. 

o Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak 1993. évi XCVI. Tv. megfelelő fejezetei 

o Közgyógyellátás 1993. évi III. tv. 

o Magyar állampolgárok külföldi gyógykezelése – 200/1996. (XII.23.) Korm.rend. 

o Nemzetközi kérdések - kézkönyv 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere:  

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: sikeres vizsga 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: 

 

A vizsgára bocsátás feltételei: dolgozat  

 

Vizsgáztatási módszer: írásbeli, szóbeli 

 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

 

 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

 

 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 

 ………………………………………. 
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A tantárgy neve: Egészségügyi projektmenedzsment 

Tanszék neve: Egészségügyi Informatika Tanszék 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Dr. Takács Péter 

Ajánlott félév: II. 
 

Tantárgyi kód: 
EKEI-156-00L 

EKEI-156-00N 
 

Nappali tagozat heti óraszáma: 0+28  

Levelező tagozat félévi óraszáma: 0+10  

Kredit: 3  

Vizsgakövetelmény: Gyakorlati jegy  

Kötelező előtanulmányi rend: -  

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? 

Egészségügyi Szervező 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: A mintatanterv szerint. 

 

Az oktatás nyelve: magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: 

Nappali tagozat: aktuális órarend szerint. 

Levelező tagozat: aktuális konzultációs rend szerint tömbösítve. 

 

Oktató/-k/ névsora: Tantárgyfelosztás szerint. 

 

A tantárgy általános és speciális céljai: 

 

Oktatás típusa: Előadás, szeminárium, gyakorlat orientált mintafeladatok közös megoldása. A gya-

korlatokon irányított és önálló feladatmegoldás. 

 

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: 

A tárgy minőségbiztosítási módszere az oktatók felkészülését, a tárggyal kapcsolatos ismeretanyagok 

azonnali feldolgozása, a törvényi, ágazati szabályzók változásának követése, valamint a végzett hall-

gatók elhelyezkedése utáni „vevőelégedettség” vizsgálata, a visszajelzések alapján a tantárgy aktuali-

zálása. A szak minőségpolitikája, a folyamatos visszajelzések az oktatásban résztvevő hallgatók isme-

retelsajátításáról, végzett, elsősorban nappali tagozaton végzett hallgatók elhelyezkedési körülményei-

ről, a tanultaknak a gyakorlatban történő alkalmazhatóságnak mikéntjéről meghatározzák a tantárgy 

keretében megvalósuló minőségbiztosítás, fejlesztés irányát, módszereit. 

A szakon a kétpólusú minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei, eszközei 

folyamatos korszerűsítés mellett célirányosan kerülnek alkalmazásra. 

 

Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: 

Nappali tagozaton 35 : 65 %; Levelező tagozaton 13 : 87 % 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése:  

Az oktatók által összeállított oktatási segédanyagok segítik a tananyag elsajátítását.  
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Tárgyi eszközök: írásvetítő, projektor, nyomtatott és elektronikus segédanyagok és feladatok. Számí-

tógépes terem. Projekt programcsomag – a rendelkezésre álló licenszek alapján. Ilias/Moodle. 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás:  

A tanszéken folyó nemzetközi és hazai kutatások módszertani elemeinek feldolgozása. 

 

A tantárgy részletes leírása: 

A tantárgy tartalma:  

1. Projekt menedzsment alapok. Cél: A project menedzsment alapfogalmainak, alapvető tech-

nikáinak megismerése. Megvalósítás: PM tankönyv és kiegészítő források feldolgozása.  

2. Számítógépes projekt menedzsment alkalmazások. Cél: A project menedzsment területén 

alkalmazott szoftverek alapjainak elsajátítása. Megvalósítás: aktuálisan elérhető programcso-

mag megismerése feladatokon keresztül. Kisebb ütemező-, határidő- és tervező programok 

megismerése. 

3. Egyéni alkotó technikák.  

4. Egyéni karrierterv. Önéletrajzírás, kísérőlevél, motivációs levél.  

5. Felkészülés állásinterjúra.  

6. Verbális és non-verbális kommunikáció.  

7. Csoportos alkotó technikák. A csoportos munka alapjai.  

8. Szervezeti struktúrák. Szervezeti szereplők, humán erőforrások kezelése. Az egészségügy 

speciális szervezeti egységei, kapcsolataik. Adat és információgazdálkodás a szervezeten belül 

és kívül.  

9. Levelezési ismeretek. Ügyviteli ismeretek. 

10. Pályáztatás és pályázatírás. 

11. EU ismeretek. EU intézményrendszere. EU Parlament. Strukturális alapok. Kohéziós Alap. 

ROP. NFT. Új Magyarország Fejlesztési Terv. Pályázati alapismeretek.  

12. A pályázatírás szakaszai. Pályázat és projekt.  

13. Monitoring, indikátorok, jelentések, hely-színi ellenőrzések.  

14. Közbeszerzési alapismeretek. 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

A hallgatók az alapok elsajátítása után konkrét problémák elemzésével gyakorlatot szereznek a min-

dennapi életben felmerülő problémák projekt szemléletű megközelítésére, megoldására. A hallgatók-

nak a tárgy elsajátításával a vezetők által megadott szempontok alapján önálló tervezési, vezetési ana-

lízisek elvégzésére és azok kívánt formájú közvetítésére lesznek alkalmasak. 

 

Kötelező irodalom: 

 Nemeslaki András: Projekt-menedzsment. Kézirat, tanfolyami segédanyag. 

 Bernard Abrignani, Rui Gomes, Dirk de Vilder: Projektmenedzsment, T-kit. Mobilitás Nem-

zetközi Igazgatóság, Budapest, 2003. „T-Kit on ProjectManagement" című könyv magyar for-

dítása, kiadó: Európa Tanács és az Európai Bizottság. 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: 

Zárthelyi dolgozatok; önálló feladatok, amelyek értékelése a gyakorlati jegy része. 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: 

a TVSZ-ben meghatározottak alapján (három vagy annál több hiányzás az aláírás megvonását ered-

ményezi). 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: 

Zárthelyi dolgozatok, évközi teljesítmény értékelése, önálló projekt-terv értékelése. 
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A vizsgára bocsátás feltételei: - 

 

Vizsgáztatási módszer: - 

 

Ajánlott irodalom: 

 Görög Mihály: Bevezetés a projektmenedzsmentbe. Aula Kiadó, Budapest, 2003. 

 Ray Joseph: Időgazdálkodás vezetőknek. Bagolyvár Könyvkiadó, Bp. 1992. 

 Poór József: Irodaszervezés, irodaautomatizálás. Közgazd. és Jogi Könyvkiadó Bp. 1987. 

 Hyrum Smith: A sikeres időgazdálkodás és életvitel 10 természettörvénye Bagolyvár Könyv-

kiadó Bp. 1996. 

 Kaufmann Desbazeille: A kritikus út módszerének matematikai alapjai. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest, 1972. 

 Cliff Bowman: Stratégiai menedzsment. Novotrade Kiadó Kft., Budapest, 1993.  

 Móga Győző – Réder Béla – Seregi Ferenc: Az alkotó gondolkodás módszertana és gyakorla-

ta. BME – Mérnök Továbbképző Intézet, Budapest, 1983. 

 Papp Ottó Varga Attila: Az értékelemzés módszertana és gyakorlati alkalmazása. BME – 

Mérnök Továbbképző Intézet, Budapest, 1989. 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 

 

 ………………………………………. 
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A tantárgy neve: Egészségügyi adatszolgáltatás és dokumentáció I-II. 

Tanszék neve: Egészségügyi Informatika Tanszék 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Ködmön József 

Ajánlott félév: II.félév 
III. félév 

Tantárgyi kód: EKEI-114-01 EKEI-114-02 

Nappali tagozat heti óraszáma: 2 elm +2 gyak 1 elm + 1 gyak 

Levelező tagozat félévi óraszáma: 10 elm + 10 gyak 5 elm + 10 gyak 

Kredit: 5 4 

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy kollokvium 

Kötelező előtanulmányi rend: - EKEI-114-01 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? 

 Egészségügyi szervező alapszak 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: mintatanterv szerint aktuálisan 

 

Az oktatás nyelve: magyar  

 

A tantárgy órarendi beosztása: nappali tagozat aktuális órarend szerint; levelező tagozat

 aktuális konzultációs rend szerint tömbösítve 

 

A tantárgy státusza:  kötelező, szakmai törzsanyag 

 

Oktató/-k/ névsora: Tantárgyfelosztás szerint. 

 

A tantárgy általános és speciális céljai: 

A hallgatók ismerjék meg az alap- és szakellátás felépítését, alap- és kiegészítő funkcióit. Le-

gyenek tisztában a működtetés, a finanszírozás elveivel. Legyenek képesek az orvos, ápoló, gyógysze-

rész és az informatikai szakemberek közötti kommunikáció megvalósítására. Ismerjék meg a gyógyí-

tásban, a diagnosztikában és a terápiák során használt fogalmakat. A tantárgy olyan tudásanyagot köz-

vetít, amelyet a mindennapi életben is felhasználhat a hallgató. Általános cél, hogy a hallgatók képe-

sek legyenek tudatosan felhasználni megszerzett ismereteiket az egyszerűbb statisztikai elemzések és 

az adatszolgáltatás tárgyköréből. Naprakész tudást biztosít a legfrissebb Statisztikai Törvény terén, 

amely többek között az adatszolgáltatást is szabályozza. 

 

Oktatás típusa: 

  

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: 

A tárgy minőségbiztosítási módszere az oktató felkészülését, a tárggyal kapcsolatos ismeret-

anyagok azonnali feldolgozása, a törvényi, ágazati szabályzók változásának követése, valamint a vég-

zett hallgatók elhelyezkedése utáni, „vevőelégedettség” vizsgálata, a visszajelzések alapján a tantárgy 

aktualizálása. Folyamatos visszajelzés a végzett hallgatók elhelyezkedési körülményeiről, a tanultak-

nak a gyakorlatban történő alkalmazhatóságnak mikéntjéről. Az egészségügyi informatikai piacon 

megjelenő új termékek bemutatása, oktatása a termék fejlesztőjével történő együttműködés keretében. 

A szakon a kétpólusú minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei, 

eszközei folyamatos korszerűsítés mellett célirányosan kerülnek alkalmazásra. 
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Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya:  

Felkészülésre, órán kívüli terhelésként nappali tagozaton 60 óra /félév, levelező tagozaton 48 óra/ fél-

év tartok szükségesnek. 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: Elektronikus segédanyag 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: 

 

A tantárgy részletes leírása: A tantárgy tartalma:  

 

 

I. félév 

A magyar egészségügy szervezeti felépítése, ágazatai, az ágazatok feladatai. Egészségügyi dokumen-

táció célja, törvényi szabályozása. Páciensadatok, be és kijelentkezések, betegtalálkozások manuális és 

elektronikus nyilvántartása a háziorvosi ellátásban. A háziorvosi szolgálatok napi betegforgalommal 

kapcsolatos dokumentációs feladatai. Receptformák és gyógyszerrendelés dokumentációs előírásai. 

Utazási utalványok alkalmazási feltételei, adattartalma. Táppénzre vonatkozó jogosultság feltételei, 

ideje. Keresőképtelenségi utalványok fajtái, kitöltésük szabályai alapellátásban, járó- és fekvőbeteg 

ellátásban. Fertőző betegség bejelentésének rendje, fertőző beteg nyilvántartása. Foglalkozás-

egészségügyi szolgálat ügyviteli feladatai. Szakorvosi rendelőintézetek, szakambulanciák betegdoku-

mentációja. Gondozóintézeti hálózat és dokumentációja. Központi diagnosztikai munkahelyek és do-

kumentációjuk. 

Népszámlálások Magyarországon. A KSH felépítése, szerkezet, rövid története és legfontosabb fog-

lalkozási területei. Statisztikai viszonyszám számítás. Elemzés, értékelés és közlés. A magyar demo-

gráfiai, morbiditási és mortalitási mutatószámok.  

 

II. félév 

Teljesítményjelentés alapellátásban, járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Háziorvosok jelentési kötele-

zettsége. Jelentés az iskolaegészségügyi munkáról, Jelentés a tanulóknál végzett beiskolázás előtti 

alkalmassági vizsgálatokról, Védőnői jelentés, Jelentési kötelezettség a járó és fekvőbeteg ellátásban. 

Gondozóintézetek (tüdőbeteg gondozók, bőr- és nemibeteg gondozók, onkológiai gondozók, pszichiát-

riai és addiktológai gondozók) jelentési kötelezettsége. 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

Az egészségügyben előforduló dokumentációk, adatszolgáltatási jelentési kötelezettségek és ki-

töltési szabályainak ismerete. 

 

Kötelező irodalom: 

 1997. évi CLIV. tv az egészségügyről 

 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.évi LXXXIII. tv.  

 43/1999. Korm.rendelet az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes 

kérdéseiről és módosításai 

 Egészségügyi Közlöny 

 Egészségügyi Gazdasági Szemle 

 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: 

Legalább egy eredményes zárthelyi dolgozat megírása. A zárthelyi dolgozatok értékelési mód-

szere 1-5 osztályzattal a nyújtott teljesítmény arányában. A konkrét évközi ellenőrzési formákat 

a kurzus aktuális tematikája tartalmazza. 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: 
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a, a félév folyamán egy elfogadott értékelt zárthelyi dolgozat (ZH) megírása, 

b, előadásokon, gyakorlati foglalkozásokon való kötelező részvétel. A hiányzás igazolása 

TVSZ-ban leírtak szerint. 

(A szemináriumokról/gyakorlati foglalkozásokról való hiányzás megengedett mértéke három 

alkalom. Ha a hallgató a hiányzás megengedett mértékét túllépi, gyakorlati jegy nem adható, 

a leckekönyvbe a „nem teljesítette” bejegyzés kerül.) 

 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: 

A gyakorlati jegy a félév során megírt 4 zárthelyi dolgozat átlagából keletkezik. Két elégtelen 

dolgozat esetén a gyakorlati jegy is elégtelen.  

Sikeres gyakorlati jegy nem javítható. Az elégtelen gyakorlati jegy a vizsgaidőszak első 

két hetében egy alkalommal, szóbeli elbeszélgetés formájában pótolható. 

 

A vizsgára bocsátás feltételei: 

Egy sikeresen teljesített (legalább elégséges) zárthelyi dolgozat.   

 

Vizsgáztatási módszer: 

Szóbeli vizsga egy előre kiadott tételsor alapján. 

 

Ajánlott irodalom: 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 

 ………………………………………. 
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A tantárgy neve: Egészségügyi azonosító rendszerek 

Tanszék neve: Egészségügyi Informatika Tanszék 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Ködmön József 

Ajánlott félév: I. félév 

Tantárgyi kód: EKEI- 110-00 

Nappali tagozat heti óraszáma: 1 elmélet 1 gyakorlat 

Levelező tagozat félévi óraszáma: 5 elmélet 5 gyakorlat 

Kredit: 3 

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy 

Kötelező előtanulmányi rend: nincs 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? 

Egészségügyi szervező szak 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: 

őszi félév 

Az oktatás nyelve: 

magyar 

A tantárgy órarendi beosztása: 

Nappali tagozat aktuális órarend szerint 

Levelező tagozat aktuális konzultációs rend szerint tömbösítve 

A tantárgy státusza:  

kötelező, szakmai törzsanyag 

Oktató/-k/ névsora: 

Tantárgyfelosztás szerint. 

A tantárgy általános és speciális céljai: 

Az orvosi-egészségügyi környezetben keletkező információk tulajdonságainak, lehetséges leírási 

módjainak bemutatása, különös tekintettel arra, hogy hogyan lehet ezen információkat számító-

gépes rendszerekben megjeleníteni és feldolgozni. 

Oktatás típusa: 

előadás, szeminárium, gyakorlat orientált mintafeladatok közös megoldása. 

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: 

A tárgy minőségbiztosítási módszere az oktató felkészülését, a tárggyal kapcsolatos ismeret-

anyagok azonnali feldolgozása, a törvényi, ágazati szabályzók változásának követése, valamint a vég-

zett hallgatók elhelyezkedése utáni, „vevőelégedettség” vizsgálata, a visszajelzések alapján a tantárgy 

aktualizálása. Folyamatos visszajelzés a végzett hallgatók elhelyezkedési körülményeiről, a tanultak-

nak a gyakorlatban történő alkalmazhatóságnak mikéntjéről. Az egészségügyi informatikai piacon 

megjelenő új termékek bemutatása, oktatása a termék fejlesztőjével történő együttműködés keretében. 

A szakon a kétpólusú minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei, 

eszközei folyamatos korszerűsítés mellett célirányosan kerülnek alkalmazásra. 

Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: 

Felkészülésre, órán kívüli terhelésként nappali tagozaton 40 órát, levelező tagozaton 30 órát tar-

tok szükségesnek  
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Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: 

 Elektronikus segédanyag. 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: 

 

 

A tantárgy részletes leírása: 

Egészségügyi informatika, tárgyköre, alapelvei. Rendszerek csoportosítása, osztályozása. Elsőd-

leges információk keletkezése; szintaktikai és szemantikai információmodellek. Nominális, att-

ribútum. Az egészségügyi környezetben előforduló legfontosabb információ típusok. Az orvosi 

ismeretek lejegyzésének hagyományos szabályai. Fogalmak számítógépes reprezentációja. 

Klasszifikáció; nómenklatúra. A kódrendszerek függvénymodellje. Kódkonverzió. Fogalmi kód-

rendszerek az egészségügyben. A Betegségek Nemzetközi Osztályozása (BNO). A BNO 

Tizedik Revíziója. A BNO osztályozásainak alapvető szerkezete és elvei; használata, függ-

vénymodellje, kategóriarendszere. Az Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozása (OENO) 

függvénymodellje; kategóriarendszere; gyakorlati alkalmazása. A Systematized Nomenclature 

of Medicine (SNOMED) alapelvei. A SNOMED dimenziói, a dimenziók struktúrája. A 

SNOMED függvénymodellje, fogalmi struktúrája.  Az Anatomical Therapeutical Chemical 

Classification System (ATC) szerkezete, használata. A Funkciók Nemzetközi Osztályozása 

(FNO) szerkezete, gyakorlati alkalmazása. A Homogén Betegség Csoport (HBcs) osztályozási 

rendszer struktúrája, függvénymodellje, meghatározásának elvei. Az egészségügyi adatok szen-

zitivitása.  

 

A tantárgy tartalma:  

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

egészségügyi kódrendszerek ismerete, alkalmazási készsége, a kódrendszerekbe történő besoro-

lás készsége. 

 

Kötelező irodalom: 

- Dr. Kékes Ede- Dr. Surján György- Dr.Balkányi László- Dr. Kozmann György (Szerk.): 

Egészségügyi informatika, Medicina Könykiadó Rt., Budapest, 2000 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: 

Legalább egy eredményes zárthelyi dolgozat megírása. A zárthelyi dolgozatok értékelési mód-

szere 1-5 osztályzattal a nyújtott teljesítmény arányában. A konkrét évközi ellenőrzési formákat 

a kurzus aktuális tematikája tartalmazza. 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: az alábbi feltételek egyidejű fennállása:  

- legalább egy eredményes (minimum elégséges) zárthelyi dolgozat, 

- házi dolgozat elkészítése, amelynek értékelése legalább elégséges; 

- maximum három igazolatlan hiányzás az órákról. 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: 

A gyakorlati jegy a zárthelyi dolgozatok, a házi dolgozat együttes értékelése alapján kerül megha-

tározásra. Amennyiben a zárthelyi dolgozatok átlaga nem éri el a 2,00, akkor a gyakorlati jegy 

elégtelen. A gyakorlati jegy javítására a TVSZ-ben leírtak szerint van lehetőség. 

 

A vizsgára bocsátás feltételei: 
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Vizsgáztatási módszer: 

 

 

Ajánlott irodalom: 

 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

 

 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

 

 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 

 ………………………………………. 
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A tantárgy neve: Elméleti pszichológia I-IV. 

Theoretical Psychology I-IV. 

Tanszék neve: Pszichológia Tanszék 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Sárváry Andrea 

 I. II. III. IV. 

Ajánlott félév: I. II. III. III. 

Tantárgyi kód nap-

pali: 
EKPT-101-01N EKPT-101-02N EKPT-101-03N EKPT-101-04N 

Tantárgyi kód leve-

lező: 
EKPT-101-01L EKPT-101-02L EKPT-101-03L EKPT-101-04L 

Nappali tagozat heti 

óraszáma 
14+0 28+0 28+0 28+0 

Levelező tagozat 

félévi óraszáma 
5+0 10+0 10+0 10+0 

Kredit 1 2 2 2 

A tantárgy státusza Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező 

Vizsgakövetelmény beszámoló kollokvium kollokvium kollokvium 

Kötelező előtanul-

mányi rend 
nincs Elméleti pszichológia I. Elméleti pszichológia II. Elméleti pszichológia II. 

 

 

Elméleti pszichológia I. 

(Bevezetés a pszichológiába) 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap- /szakok szerepeltetik? 

Szociális Munka Alapszak 

Ápolás és Betegellátás alapszak 

Védőnő szakirány (Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak)  

Egészségügyi Szervező Alapszak 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: 

A táblázatban megjelölt félévben 

 

Az oktatás nyelve: 

Magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: 

Tantárgyfelosztás szerint. 

 

Oktató/-k/ névsora: 

Tantárgyfelosztás szerint. 

 

A tantárgy általános és speciális céljai: 

A tárgy célja bepillantást adni a tudományos pszichológia szemléletmódjába, főbb fogalmaiba, törté-

netébe – megalapozva ezzel a magasabb szintű, az egészségügyi munkához nélkülözhetetlen - pszi-

chológiai ismeretek elsajátítását 

 

Elsajátítandó alkalmazási ( rész ) készségek és ( rész ) kompetenciák leírása: 

A hallgatóknak 
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- ismerniük kell a pszichológiai fogalmak és modellek laikus, hétköznapi használatától el-

térő, helyes alkalmazását, 

- érteniük kell a modern tudományos pszichológia problémakezelési és gondolkodásmód-

ját,  

- ismerniük kell a kutatási módszereket, hogy majd képesek legyenek kritikusan olvasni 

pszichológiai tárgyú műveket, 

- ismerniük kell az alapvető lélektani folyamatok kapcsolatát az idegrendszer és más szerv-

rendszerek egészséges és beteg működésével. 

 

A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: 

A tárgy minőségbiztosítását a magyar és külföldi szakirodalom követése, valamint a konferenciákon 

és tanfolyamokon való részvétel biztosítja. A rendszeres oktatói megbeszélések folyamatosan kontroll 

alatt tartják az oktató munkáját, a hallgatói visszajelzések segítik a minőség folyamatos szinten tartását 

 

A tantárgy felvétele:  

Meghirdetés szerint, a Neptun - rendszeren keresztül 

 

Kontakt órák és az órán kívüli terhelés aránya:  

1: 2 

 

Alkalmazott oktatási módszerek, az oktatás segítése: 

Előadások az ehhez szükséges oktatás technikai eszközök segítségével.  

 

A vizsgára való jelentkezés:  

A Neptun - rendszeren keresztül  

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás  

TDK és szakdolgozatok 

 

A tantárgy részletes leírása: 

1. A pszichológia tárgya – filozófiai alapok; a pszichológia, mint tudomány kapcsolatai:  vallás-

sal és művészettel, mint az emberi valóság más visszatükrözéseivel 

2. A pszichológia alapkutatási és alkalmazott területei 

3. A pszichológia adatszerző és adatfeldolgozó módszerei; a kutatás etikai alapelvei 

4. A pszichológia története; főbb nézőpontok a pszichológiában 

5. A pszichológiai folyamatok idegrendszeri alapjai – az idegsejt működése; az idegrendszer 

szerkezete; az agy 

6. Érzékelés – a világ információinak aktív feldolgozása 1. 

7. Észlelés – a világ információinak aktív feldolgozása 2. 

8. Figyelem, emlékezet  

9. Tanulás; alapfolyamatai 

10. A tanulás gyakorlati kérdései: tanulási stílusok és módszerek 

11. Motiváció: drive, szükségletek, ösztönök 

12. Érzelmek 

13. A viselkedésszervezés magasabb szintjei: Személyiség, tudat 

14. A viselkedésszervezés zavarai: stressz, pszichoszomatikus problémák, pszichopatológia 

 

Kötelező irodalom: 

- Atkinson, R. L.; Atkinson, R. C.; Smith, E. E.; Bem, D. J.; Nolen-Hoeksma: Pszicho-

lógia Osiris, Bp. (több kiadás) 

 

Évközi ellenőrzés:  Nincs 
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Az aláírás megszerzésének feltételei:  

Az előadásokon való részvétel erősen ajánlott 

 

A beszámoló megszerzésének feltételei:  
Aktív órai részvétel és írásbeli tudásszint felmérő dolgozat teljesítése 

 

A vizsgára bocsátás feltételei:  

Nincs vizsga 

 

Vizsgáztatási módszer:  

Nincs vizsga 

 

Ajánlott irodalom: 

- Benson, N. C.: Pszichológia másKÉPp. SHL könyvek, EDGE 2000, Bp. 2003 

- Bernáth L., Révész Gy.: A pszichológia alapjai. Tertia, Bp. 2002 

- Gregory, R.L..: Az értelmes szem. Gondolat, Bp. 1973 

- Deese J., Deese, E. K.: Hogyan tanuljunk? Panem KFT, Bp., 1994 

- Fürstné dr Kólyi E., Sipos E.: Hogyan is tanuljak? Honffy Kiadó Bp., 1992 

 

 

Elméleti pszichológia II. 

(Személyiséglélektan) 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap- /szakok szerepeltetik? 

Szociális Munka Alapszak 

Ápolás és Betegellátás alapszak 

Védőnő szakirány (Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak)  

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: 

A táblázatban megjelölt félévben 

 

Az oktatás nyelve: 

Magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: 

Tantárgyfelosztás szerint. 

 

Oktató/-k/ névsora: 

Dr. Kovács János főiskolai adjunktus 

 

A tantárgy általános és speciális céljai: 

A tárgy célja bemutatni azokat a fogalmakat és elméleteket, illetve személyiségdiagnosztikai eszközö-

ket és eljárásokat amelyek megalapozzák az egészségügyi tevékenységben oly’ fontos hatékony em-

berismeret kialakítását; illetve a pszichopatológiai alapismereteket nyújtani; lerakni a pszichoszomati-

kus szemlélet alapjait és megismertetni a főbb pszichoterápiás eljárások forrásait. 

 

Elsajátítandó alkalmazási ( rész ) készségek és ( rész ) kompetenciák leírása: 

A hallgatóknak: 

- a személyiséglélektan különböző nézőpontjaiból eredő fogalmak és modellek laikus, hét-

köznapi használatától eltérő, helyes alkalmazását, 

- ismerniük kell a személyiséglélektan kutatási módszereit, hogy majd képesek legyenek el-

sajátítani az új kutatási eredményeket, olvasni pszichológiai tárgyú műveket, 
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- tájékozottaknak kell lenniük a személyiségdiagnosztika gyakran alkalmazott eljárásainak, 

és a fő pszichoterápiás eljárások alapfogalmainak a terén, 

- ismerniük kell az alapvető lélektani folyamatok kapcsolatát az idegrendszer és más szerv-

rendszerek az egészséges és beteg működésével. 

- megfelelő elméleti alapokat kell szerezniük ahhoz a folyamathoz, amelynek során -  to-

vábbi tanulmányaikkal integrálva - a személyiséglélektani fogalmak és modellek ismere-

tében megbízható ön- és emberismeretre tehetnek szert. 

 

A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: 

A tárgy minőségbiztosítását a magyar és külföldi szakirodalom követése, valamint a konferenciákon 

és tanfolyamokon való részvétel biztosítja. A rendszeres oktatói megbeszélések folyamatosan kontroll 

alatt tartják az oktató munkáját, a hallgatói visszajelzések segítik a minőség folyamatos szinten tartását 

 

A tantárgy felvétele:  

Meghirdetés szerint, a Neptun - rendszeren keresztül 

 

Kontakt órák és az órán kívüli terhelés aránya:  

1: 2 

 

Alkalmazott oktatási módszerek, az oktatás segítése: 

Előadások az ehhez szükséges oktatás technikai eszközök segítségével.  

 

A vizsgára való jelentkezés:  

A  Neptun - rendszeren keresztül  

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás  

TDK és szakdolgozatok 

 

A tantárgy részletes leírása: 

1. A személyiség fogalma; más hasonló fogalmak (karakter, temperamentum, egyéniség) 

2. Laikus személyiségelméletek működése: személypercepció, attribúció, önattribúció 

3. Nézőpontok a személyiségpszichológiában: elméleti irányzatok; a személyiséglélektan törté-

nete 

4. A személyiség öröklött és tanult összetevői; a személyiség egyedisége és mérhetősége; a sze-

mélyiség kutatásának módszerei, alapelvei 

5. Személyiségmérő megkérdezéses eljárások: projektív és pszichometrikus tesztelés 

6. A emberismeret és önismeret kérdései 

7. A személyiség diszpozícionális megközelítése .típusok és dimenziók; Big Five 

8. A személyiség biológiai alapjai diszpozícionális modellekben: Hippokratész tipológiája 

Eysenck újraértelmezésében; a szenzoros élménykeresés Zuckermannál; temperamentumok 

Buss és Plomin felfogásában 

9. Pszichodinamikus elméletek I.: Pszichoanalízis 1. – struktúrális, és topográfiai modell 

10. Pszichodinamikus elméletek II.: Pszichoanalízis 2. – fejlődési modell; szorongás és 

elhárítómechanizmusok; a pszichoterápia alapelvei 

11. Pszichodinamikus elméletek III.: más analitikus irányzatok; Adler, Jung, neofreudi iskolák és 

a tranzakcióanalízis 

12. Pszichodinamikus elméletek IV.: Fenomenológiai iskolák 1. – Maslow szükséglet-szintjei; 

Rogers self-felfogása; a kliensközpontú terápia alapelvei 

13. Szűk spektrumú kognitív modellek 

14. A személyiség behaviorista, ill. szociális tanuláselméleti nézőpontja 

  

Kötelező irodalom: 



 

 

63 

- Carver, C. S., és Scheier, M. F.,: Személyiségpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, 

1998. 

- órai előadásvázlatok 

 

Évközi ellenőrzés:  

Nincs 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei:  

Az előadásokon való részvétel erősen ajánlott 

 

A vizsgára bocsátás feltételei:  

Érvényes aláírás 

 

Vizsgáztatási módszer:  

Írásbeli vizsga (61 fő alatti csoportlétszámnál opcionálisan szóbeli) 

 

Ajánlott irodalom: 

- Allport, G. W.: A személyiség alakulása. Gondolat, Bp. 1980 

- Freud, S.: Esszék. Gondolat, Bp. 1982. 

- Maslow, A.: A lét pszichológiája felé. Ursus Libris, Budapest.2003. 

- Peck, D. és Whitlow, D.: Személyiségelméletek. Gondolat, Bp. 1983 

- Rogers, C. R.: Valakivé válni: A személyiség születése. SHL könyvek, EDGE 2000, Bp. 

2003 

- Szenes A.: Igen: Élmények és töprengések Carl Rogers személyközpontú pszichológiájá-

ról. Relaxa, Bp. 1991. 

- Tringer L.: A gyógyító beszélgetés. Medicina, Bp. 2006  

 

 

 

Elméleti pszichológia III. 

(Szociálpszichológia) 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap- /szakok szerepeltetik? 

Szociális Munka Alapszak 

Ápolás és Betegellátás alapszak 

Védőnő szakirány (Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak)  

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: 

A táblázatban megjelölt félévben 

 

Az oktatás nyelve: 

Magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: 

Tantárgyfelosztás szerint. 

 

Oktató/-k/ névsora: 

Dr. Kiss János Ph.D. főiskolai docens 

 

A tantárgy általános és speciális céljai: 

A hallgatók ismerjék meg az alapvető szociálpszichológiai fogalmakat, jelenségeket annak érdekében, 

hogy megértsék a társas interakciók működését és csatolni tudják ismereteiket más tantárgyak fenti 
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jelenségekkel kapcsolatos tartalmaihoz annak érdekében, hogy munkájuk során hatékony interperszo-

nális működésre legyenek képesek. 

 

Elsajátítandó alkalmazási ( rész ) készségek és ( rész ) kompetenciák leírása: 

A hallgató a tárgy ismeretek révén képessé válik az adott életkori jellegzetességek felismerésére, azo-

nosítására. Képessé válik a fejlődést befolyásoló tényezők alaposabb megismerésére. Lehetősége van 

az egyéni eltérések beazonosítására, és mindezeken keresztül segítséget kaphat az egyéni esetvezetés, 

gondozás megtervezésére és megvalósítására.  

 

Oktatás típusa:  

Előadás 

 

A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: 

 A tárgy minőségbiztosítását a magyar és külföldi szakirodalom követése, valamint a konferenciákon 

és tanfolyamokon való részvétel biztosítja. A rendszeres oktatói megbeszélések folyamatosan kontroll 

alatt tartják az oktató munkáját, a hallgatói visszajelzések segítik a minőség folyamatos szinten tartását 

 

A tantárgy felvétele:  

Meghirdetés szerint, a Neptun - rendszeren keresztül 

 

Kontakt órák és az órán kívüli terhelés aránya:  

1: 2 

 

Alkalmazott oktatási módszerek, az oktatás segítése: 

Előadások az ehhez szükséges oktatás technikai eszközök segítségével.  

 

A vizsgára való jelentkezés:  

A  Neptun - rendszeren keresztül  

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás  

TDK és szakdolgozatok 

 

A tantárgy részletes leírása: 

1. Bevezetés 

2. A szociálpszichológiáról általában 

3. Személypercepció 

4. Implikált személyiségelméletek 

5. Attribúcióelmélet 

6. Verbális kommunikáció 

7. Nonverbális kommunikáció 

8. Vonzalomelméletek 

9. Szerepelmélet 

10. Emberi kapcsolatok,  

11. Intim kapcsolatok 

12. Csoport és vezetés 

13. Társas befolyásolás 

14. Összefoglalás 

 

Kötelező irodalom: 

- J.P.Forgas: A társas érintkezés pszichológiája  Gondolat Bp. 1994. 
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Évközi ellenőrzés:  

Nincs 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei:  

Az előadásokon való részvétel erősen ajánlott 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:  
Nincs gyakorlati jegy 

 

A vizsgára bocsátás feltételei:  

Érvényes aláírás 

 

Vizsgáztatási módszer:  

Írásbeli vizsga 

 

Ajánlott irodalom:  
- E. Aronson: A társas lény Közgazdasági és Jogi Kiadó 1998. 

- Csepeli György: Szociálpszichológia Osiris Bp.1998. 

- Szociálpszichológia (Szerk.: Hewstone és tsa.-i ) Közgazdasági és Jogi Kiadó Bp.1997. 

- Smith, Eliot R. – Mackie Diane M.: Szociálpszichológia Osiris Kiadó, Budapest,  2004.  

 

 

Elméleti pszichológia IV. 

(Fejlődéslélektan) 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap- /szakok szerepeltetik? 

Szociális Munka Alapszak 

Ápolás és Betegellátás alapszak 

Védőnő szakirány (Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak)  

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: 

A táblázatban megjelölt félévben 

 

 

Az oktatás nyelve: 

Magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: 

Tantárgyfelosztás szerint. 

 

Oktató/-k/ névsora: 

Oroszné Pál Zsuzsanna gyakorlati oktató 

 

A tantárgy általános és speciális céljai: 

A kurzus célja a különböző életkorok pszichés jellemzőinek az egymásra épülő fejlődési fázisoknak, a 

kritikus életszakaszoknak a megismertetése. A viselkedést befolyásoló tényezők mellett bizonyos 

pszichés struktúrák, jellemzők fejlődését követjük végig. 

 

Elsajátítandó alkalmazási ( rész ) készségek és ( rész ) kompetenciák leírása: 

A hallgató a tárgy ismeretek révén képessé válik az adott életkori jellegzetességek felismerésére, azo-

nosítására. Képessé válik a fejlődést befolyásoló tényezők alaposabb megismerésére. Lehetősége van 

az egyéni eltérések beazonosítására, és mindezeken keresztül segítséget kaphat az egyéni esetvezetés, 

gondozás megtervezésére és megvalósítására.  
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Oktatás típusa:  

Előadás 

 

A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: 

A tárgy minőségbiztosítását a magyar és külföldi szakirodalom követése, valamint a konferenciákon 

és tanfolyamokon való részvétel biztosítja. A rendszeres oktatói megbeszélések folyamatosan kontroll 

alatt tartják az oktató munkáját, a hallgatói visszajelzések segítik a minőség folyamatos szinten tartását 

 

A tantárgy felvétele:  

Meghirdetés szerint, a Neptun - rendszeren keresztül 

 

Kontakt órák és az órán kívüli terhelés aránya:  

1: 2 

 

Alkalmazott oktatási módszerek, az oktatás segítése: 

Előadások az ehhez szükséges oktatás technikai eszközök segítségével.  

 

A vizsgára való jelentkezés:  

A  Neptun - rendszeren keresztül  

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás  

TDK és szakdolgozatok 

 

A tantárgy részletes leírása: 

 

1. A fejlődéslélektan tárgya, célja módszerei 

2. A terhesség, születés, szülés pszichológiája 

3. Korai anya-gyermek kapcsolat, szocializáció 

4. Az újszülöttkor pszichológiája 

5. Csecsemőkor 

6. Kisgyermekkor 

7. Óvodáskor 

8. Kisiskoláskor 

9. Prepubertáskor, pubertáskor 

10. Ifjúkor 

11. Felnőttkor 

12. Időskor 

13. E. Erikson fejlődéselmélete 

14.  A fejlődési ütem eltérései 

 

Kötelező irodalom: 

- Cole, M., Cole, S. R. : Fejlődéslélektan, Osiris, 1997. 

- Mérei F., Binét Á. : Gyermeklélektan, Gondolat, 1995. 

 

Évközi ellenőrzés:  

Nincs 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei:  

Az előadásokon való rendszeres részvétel 

 

A vizsgára bocsátás feltételei:  
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Érvényes aláírás 

 

Vizsgáztatási módszer:  

Írásbeli, védőnői szakirányon szóbeli 

 

Ajánlott irodalom: 

- Bálint A. : A gyermekszoba pszichológiája, Kossuth, 1990. 

- Bernáth L., Solymosi K. : Fejlődéslélektani olvasókönyv, Tertia, 1997.  

- Bettelheim, B. : Az elég jó szülő, Gondolat, 1994.  

- Buda B., Szilágy V. : Párválasztás. A párkapcsolatok pszichológiája. Gondolat Kiadó. 

1988. 

- Cole, M., Cole, S. R. : Fejlődéslélektan, Osiris, 1997. 

- Fraiberg, S. H. : Varázsos évek, Park , 1990. 

- Mönks, F: J:, Knoers, A: M: P: : Fejlődéslélektan, Fitt Image, 1998. 

- Raffai J. : Megfogantam, tehát vagyok, Útmutató K. 1999. 

- Riemann, F.: Az öregedés művészete, Háttér, 1987. 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1. 

 

Dr. Sárváry Andrea  

tantárgyfelelős  

Jóváhagyom: 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1. 

       Dr. Kiss János 

tanszékvezető   

 

Elfogadom:  

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1. 

Dr. Fábián Gergely  

alapszakfelelős  

 

 

Dr. Szabó Zoltán 

alapszakfelelős  

 

 

Prof. Dr. Ádány Róza 

alapszakfelelős  

 

 

Dr. Ködmön József 

alapszakfelelős  

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása:  
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A tantárgy neve: Elsősegélynyújtás I- II. 

A tantárgy angol neve: First aid application I-II. 

Tanszék neve: Sürgősségi és Oxyológiai Tanszék 

Tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Kovács Péter 

Ajánlott félév         I. II. 

Tantárgyi kód 

I. 

EKKE-107-01N 

EKKE-107-01L 

(Ápolás és betegellátás, Eü. 

gondozás és prevenció, 

Egészségügyi szervező 

alapszakok) 

II. 

EKKE-107-02N 

(Eü. gondozás és prevenció 

alapszak) 

Nappali tagozat heti óraszáma 1 + 1 1 + 1 

Levelező tagozat félévi óraszáma 5 + 5 - 

Kredit 2 2 

Vizsgakövetelmény gyakorlati jegy gyakorlati jegy 

Kötelező előtanulmányi rend Nincs Elsősegélynyújtás I. 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? 

Ápolás és betegellátás alapszak/Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága  

A táblázatban megjelölt félévben  

 

Az oktatás nyelve  

Magyar  

 

A tantárgy órarendi beosztása  

TADI beosztása szerint  

 

A tantárgy státusza:  
Kötelező / Kötelezően választható / Szabadon választható (minden esetben) 

Alapozó törzstantárgy, szakmai törzstantárgy, differenciált szakmai tárgy (BSc) 

 

Oktató/-k/ névsora: 

Tantárgyfelosztás szerint. 

 

A tantárgy általános és speciális céljai: 

A hallgató képes legyen arra, hogy az életet vagy egészséget veszélyeztető heveny állapot miatt azon-

nali egészségügyi ellátásra szoruló személyt haladéktalanul egészségi állapotának helyreállításával 

illetve rosszabbodásának megakadályozásával szakszerű ellátásban részesítse. 

 

Oktatás típusa: 
Előadás és gyakorlat. 
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A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: 

A tantárgy fejlesztése a tantervek, tantárgyi programok, tananyagok hármasának minőségbiztosításán 

és fejlesztésén alapul. Minden új tanév kezdetekor az aktuális időszakra a tanterv összehangolását el 

kell végezni. 

A tantárgyi programok készítésekor a változást szintén jelezni kell. Amennyiben a tantárgyak változá-

sa az ismeretanyag több, mint 30%-át érinti, akkor a változás a tantervet is befolyásolja, azaz új tan-

tervet kell készíteni. 

A tantárgy fejlesztése, tematikájának megváltoztatása a Tanszékek feladata. A tanszéki értekezleten a 

tantárgyfelelős (a tárgy oktatója) kötelessége a tantárgy ismeretanyagában bekövetkezett változásokról 

beszámolni, majd ezek után a tantárgyfelelős javaslatot tesz a szükséges módosításokra, amennyiben a 

tárgy azt igényli. 

Folyamatos visszajelzés a végzett hallgatók elhelyezkedéséről, a tanultaknak a gyakorlatban történő 

alkalmazhatóságának mikéntjéről. Folyamatos oktatói és hallgatói elégedettség vizsgálata, kérdőívek 

alapján. 

 

Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: 

50-50% 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése  

Írásvetítő, projector. Szaktantermek, oktatástechnikai eszközök. 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: 

TDK, szakdolgozat, folyamatos szakirodalom feldolgozás. 

 

A tantárgy részletes leírása: 

 

Az előadások tematikája 

 

Hét 

Elsősegélynyújtás I. 

 

 

Elméleti órák: 

1-2 óra Az elsősegély fogalma, elsősegély szintek. Az elsősegélynyújtás általános szabályai.. 

Az Országos Mentőszolgálat felépítése. Mentők igénybevétele, mentőhívás szabályai. 

Csoportdiagnózis. Időfaktor fogalma. A helyszín 

3-4 óra Az eszméletlenség fogalma. Az eszméletlen beteg ellátása. Légúti elzáródás tünetei. 

Légútbiztosítási módok. 

5-6 óra A halál, mint folyamat. Az életjelenségek vizsgálata, a klinikai és biológiai halál fel-

ismerése. Az újraélesztés elméleti alapjai. 

7-8 óra Felnőtt alapszintű újraélesztés /BLS/ lépései. Automata Külső Defibrillátor /AED/ 

alkalmazása. Hibák és szövődmények az újraélesztés alatt. Az újraélesztés kimenetele. 

Szervezési szempontok. 

9-10 óra Vérzések, sebzések és ellátása.  

Törés, ficam, rándulás, zúzódás és ellátásuk 

 

11-12 óra Égésbetegség, fagyás jellemzői.  

Shock. Belgyógyászati balesetek, hirtelen megbetegedések oxyologiája. 
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13-14 óra Összefoglalás, konzultáció. 

 

Gyakorlati órák: 

1-2 óra Betegvizsgálat. Keringés, légzés vizsgálata. Eszméletlen beteg ellátása. 

3-4 óra Légút-felszabadítási és légút-biztosítási eljárások. Fektetési módok indikációk szerint. 

5-6 óra Lélegeztetés eszköz nélkül. Mellkaskompressziók gyakorlása 

7-8 óra Egyszemélyes újraélesztés gyakorlása. 

9-10 óra Kétszemélyes újraélesztés gyakorlása. AED gyakorlat. 

11-12 óra Vérzéscsillapítás, ideiglenes sebellátás szabályai, artériás nyomáspontok, nyomóköté-

sek. Kötözések, rögzítő kötések gyakorlása. 

13-14 óra Összefoglaló konzultáció 

 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása:  

A hallgató képessé válik a heveny rosszullétek, sérülések felismerésére, ill. azok szakszerű ellátására 

eszköz nélkül, ill. az általánosan használt elsősegély felszerelések alkalmazására. 

 

Kötelező irodalom: 

- Sági István: Elsősegélynyújtás, Egészségügyi Kari Jegyzetek, 2009. 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere:  

 

Az aláírás megszerzésének feltételei:  

Megfelelt zárthelyi dolgozat és a gyakorlati órákon való részvétel. 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: 

Aláírás megléte. Az előzetesen kiadott szóbeli és gyakorlati tételsor alapján történő vizsga teljesítése. 

 

A vizsgára bocsátás feltételei: 

A Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat szerint. 

 

Vizsgáztatási módszer:  

Szóbeli és gyakorlati vizsga. 

 

Ajánlott irodalom  

- Dr. Göbl Gábor (szerk.) Oxyológia, Medicina Bp. 2001. 

- Újraélesztés - A Magyar Resuscitatios Társaság Hivatalos Lapja 

- Dr. Pénzes István (szerk.) Az újraélesztés tankönyve, Medicina Bp. 2000. 

- Dr. Andics László (szerk.) Alapfokú és közúti elsősegély, Sub Rosa 1994.  

- Boda-Sulyok: Gyermekgyógyászat- Medicina, 2004 

 

 

 

 

Elsősegélynyújtás II. 

 

 

Elméleti órák: 

1-2. óra: Gyermekkori élettani sajátosságok oxiológiai szempontjai 
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3-4. óra: Újszülött iniciális ellátása 

5-6. óra:  Újszülött újraélesztés 

7-8. óra:  Gyermekkori sajátosságok a sürgősségi ellátáson belül. 

9-10. óra:  Gyermekkori alapszintű újraélesztés /PBLS/ 

11-12. óra:  Mérgezések és ellátásuk 

13-14 óra:  Összefoglalás, konzultáció. 

 

Gyakorlati órák: 

1-2. óra:  Az újszülött iniciális ellátása, állapotának értékelése. 

3-4 óra:  Újszülött lélegeztetés gyakorlása eszközzel. 

5-6 óra:  Újraélesztés gyakorlása két segélynyújtóval. 

7-8 óra:  Gyermek újraélesztésének gyakorlása. 

9-10 óra:  Gyermek újraélesztésének gyakorlása. 

11-12 óra:  Újraélesztés gyakorlása. Összefoglaló konzultáció. 

13-14 óra:  Gyakorlati vizsga. 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

A hallgató képessé válik a heveny rosszullétek, sérülések felismerésére, ill. azok szakszerű ellátására 

eszköz nélkül, ill. az általánosan használt elsősegély felszerelések alkalmazására. 

 

Kötelező irodalom: 

- Sági István: Elsősegélynyújtás, Egészségügyi Kari Jegyzetek, 2009. 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: 

Zárthelyi dolgozat a félév során. 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: 

Megfelelt zárthelyi dolgozat és a gyakorlati órákon való részvétel. 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: 

Aláírás megléte. Az előzetesen kiadott szóbeli és gyakorlati tételsor alapján történő vizsga teljesítése. 

 

A vizsgára bocsátás feltételei: 

A Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat szerint. 

 

Vizsgáztatási módszer: 

Szóbeli és gyakorlati vizsga. 

 

Ajánlott irodalom: 

- Dr. Göbl Gábor (szerk.) Oxyológia, Medicina Bp. 2001. 

- Újraélesztés - A Magyar Resuscitatios Társaság Hivatalos Lapja 

- Dr. Pénzes István (szerk.) Az újraélesztés tankönyve, Medicina Bp. 2000. 

- Dr. Andics László (szerk.) Alapfokú és közúti elsősegély, Sub Rosa 1994.  

- Boda-Sulyok: Gyermekgyógyászat- Medicina, 2004 
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Nyíregyháza, 2015. szeptember 1. 

 

 

Prof. Dr. Kovács Péter  

tantárgyfelelős  

Jóváhagyom: 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1. 

       Dr. Szabó Zoltán  

tanszékvezető   

Elfogadom:  

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1. 

Dr. Sárváry Attila 

alapszakfelelős  

 

 

 

Prof. Dr. Ádány Róza  

alapszakfelelős  

 

 

 

Dr. Ködmön József 

alapszakfelelős  

 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása:  
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A tantárgy neve: Funkcionális anatómia I-IV. 

A tantárgy angol neve: Functional anatomy I-IV. 

Tanszék neve: Elméleti Egészségtudományi Tanszék 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Kalapos István 

Ajánlott félév         I. 
II. 

Tantárgyi kód 

I. 

 

EKEE-108-

01N, EKEE-

108-01L 

(APB, EGP, 

EÜSZ alap-

szak) 

II. 

 

EKEE-108-02N, 

EKEE-108-02L 

(APB, EGP 

alapszak) 

III. 

 

EKEE-108-

03N, EKEE-

108-03L 

(APB, EGP , 

EÜSZ alap-

szak) 

IV. 

 

EKEE-108-

04N, EKEE-

108-04L 

(APB, EGP 

alapszak) 

Nappali tagozat heti óra-

száma 
3+0 3+0 3+0 2+0 

Levelező tagozat félévi óra-

száma 
15+0 15+0 15+0 10+0 

Kredit 3 4 3 2 

Vizsgakövetelmény kollokvium kollokvium kollokvium kollokvium 

Kötelező előtanulmányi 

rend 
- - 

Funkcionális 

anatómia I. 

Funkcionális 

anatómia I-II. 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? 

Ápolás és betegellátás alapszak 

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak  

Egészségügyi szervező alapszak 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága:  

A táblázatban megjelölt félév szerint. 

 

Az oktatás nyelve:  
Magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása:  

A TADI beosztása szerint. 

 

A tantárgy státusza:   
Kötelező, alapozó, szakmai törzstantárgy. 

 

Oktató/-k/ névsora:  

Tantárgyfelosztás szerint. 

 

A tantárgy általános és speciális céljai: 

A tantárgy célja, a hallgatóknak azokat a biológiai ismereteket kell elsajátítaniuk, amelyek nélkülözhe-

tetlen alapját képezik más szaktárgyak megértésének. Ezen belül különös hangsúllyal kell kialakítani a 

sejtbiológia és a genetika élő és alkalmazható tudását. 

Képes legyen felismerni az emberi szervezet mikroszkópos és makroszkópos szerkezetéből, valamint 

fejlődéstanából adódó sajátságokat, elsajátítsa a szervezet működésének megértéséhez nélkülözhetet-
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lenül szükséges azon morfológiai, szerkezeti és funkcionális ismereteket, melyek alapjául szolgálnak 

az élettan-kórélettan, belgyógyászat, ideggyógyászat, és egyéb tantárgyaknak. 

 

Oktatás típusa: 

Előadás, gyakorlat. 

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: 

A tárgy minőségbiztosítási módszere az oktatók felkészülését, a tárggyal kapcsolatos ismeretanyagok 

azonnali feldolgozása, a törvényi, ágazati szabályzók változásának követése, valamint a végzett hall-

gatók elhelyezkedése utáni "vevőelégedettség" vizsgálata, a visszajelzések alapján a tantárgy aktuali-

zálása. A szak minőségpolitikája, a folyamatos visszajelzések az oktatásban résztvevő hallgatók isme-

retelsajátításáról, végzett, elsősorban nappali tagozaton végzett hallgatók elhelyezkedési körülményei-

ről, a tanultaknak a gyakorlatban történő alkalmazhatóságnak mikéntjéről meghatározzák a tantárgy 

keretében megvalósuló minőségbiztosítás, fejlesztés irányát, módszereit. 

A szakon a kétpólusú minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei, eszközei 

folyamatos korszerűsítés mellett célirányosan kerülnek alkalmazásra. 

 

Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: 

40-60% 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: 

Előadás modern prezentációs technikákkal. Kiscsoportos szeminárium szaktanteremben. 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: 

 

A tantárgy részletes leírása: 

 

 

Funkcionális anatómia I. 

 

1. Az élet fogalma, keletkezése. A biogén elemek jelentősége, feladatuk az emberi szervezetben. 

2. A víz tulajdonságai, szerepe az emberi szervezetben. 

3. A lipidek molekuláris felépítése, csoportjaik, jelentőségük az emberi szervezetben. 

4. A szénhidrátok molekuláris felépítése, csoportjaik, jelentőségük az emberi szervezetben. 

5. A fehérjék molekuláris felépítése, csoportjaik, jelentőségük az emberi szervezetben. 

6. A nukleotidok és nukleinsavak molekuláris felépítése, szerepük az emberi szervezetben. 

7. A sejtek felépítése, a sejtalkotók bemutatása. 

8. A kromoszómák molekuláris felépítése, vizsgálata, számuk, csoportosításuk. 

9. A sejtciklus ismertetése, a mitózis és meiózis szakaszainak bemutatása. 

10. Az intrauterin fejlődés: barázdálódás, gasztruláció, beágyazódás, méhlepény kialakulása, az 

embrió és a magzat fejlődése. 

11. Az extrauterin fejlődés szakaszai és azok jellemzői. 

12. Genetikai alapfogalmak. 

13. Öröklésmenetek néhány alapvető típusa. A humángenetika korlátozott lehetőségei. 

14. A mutáció evolúciós jelentősége, mutagén hatások.  

15. Génmutációk, kromoszóma mutációk, genom mutációk értelmezése. 

16. Az anatómia tárgya, vizsgálómódszerei. Az anatómia rövid története.  

17. Az emberi szervezet szerveződési szintjei: szövetek, szervek, szervrendszerek, szervezet.  

18. Az emberi test fő részei. Felépítési elvek. Fő síkok és irányok. Anatómiai szakkifejezések: 

nomenclatura. Hámszövet. 

19. Kötő-és támasztó szövetek. Általános csonttan. A csont összetétele. Tömött és szivacsos ál-

lomány.  
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20. A csontok felszíni képletei (relief). A csontok alaki típusai. A csontok járulékos részei. 

Csontképződés és csontnövekedés és hormonális szabályozása.  

21. Általános ízülettan, fontosabb ízületi mozgások. 

22. A törzs csontjai és ízületei. Csigolyák. Keresztcsont, farokcsont. A csigolyák összeköttetései – 

a gerinc.  

23. Bordák, szegycsont, mellkas. A koponya csontjai és összeköttetései.  

24. Agykoponya, arckoponya, koponyatető, koponyaalap. Az arckoponya üregei, állkapocsízület. 

25. A felső végtag csontjai, ízületei. Vállöv csontjai ízületei, vállízület. A szabad felső végtag 

csontjai és ízületei. 

26. Az alsó végtag csontjai és ízületei. Medencecsont, a medence ízületei és szalagjai.  

27. A medence méretei, nemi különbségek, statikai szempontok. A szabad alsó végtag csontjai, 

ízületei. 

28. Az izomszövetek. Simaizom, harántcsíkolt izom, szívizom. Általános vázizomtan. 

29. A törzs izmai. A rekeszizom, bordaközi izmok, bordaközök topográfiája. A légzés mechaniká-

ja, légzőmozgások, légzőizmok, légzési segédizmok. 

30. Hátizmok, hasizmok. Sérvcsatornák. 

31. A felső végtag izmai. A vállöv izmai, felkar-és alkarizmok, a kéz izmai.  

32. Az alsó végtag izmai. Csípőizmok, combizmok, lábszárizmok, a láb izmai. 

33. Nyakizmok. Felületes-és mély nyakizmok. A fej izmai, mimikai- és rágóizmok.  

34. A szív. A szív üregrendszere, szívbillentyűk. A szívfal szerkezete, a szív beidegzése. 

35.  A szív saját erei, szívburok. A szív helyzete, vetületei. 

36. Az erek általános felépítése. Az erek falának szerkezete, összeköttetések. 

37. Vérkörök. A nagy vérkör artériái.  

38. A nagy vérkör vénái. Kapilláriskeringés. A magzati vérkeringés.  

39. Nyirokrendszer. Nyirokszövet, nyirokszervek, nyirokkeringés.  

40. Nyiroksejtek képződése, funkciói. A vér.  

41. A vér alakos elemei, funkcióik. Kvantitatív és kvalitatív vérkép. Vérplazma. 

42. A vérsejtek képződése, a csontvelő.  

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

Az alapfokozattal rendelkező szakemberek ismerik: 

- az ember szomatikus állapotának sajátosságait.  

 

Kötelező irodalom: 

- Tarsoly Emil.: Funkcionális Anatómia Medicina, Bp. 2010. ISBN: 9789632262482 

- Donáth Tibor: Anatómia-élettan Medicina Bp. 2007. ISBN: 963 226 132 4 

- Donáth, T.: Anatómiai Atlasz Medicina, Bp. 2008. ISBN: 9789632261645 

- Dr. Szemere György szerkesztésében: Alkalmazott biológia (Egészségügyi Főiskolai tan-

könyv,  Semmelweis Kiadó, Bp., 2003 

- Genetika jegyzet I. éves orvos, gyógyszerész és népegészségügyi felügyelő hallgatók szá-

mára, DE-OEC Humángenetikai Intézet, Debrecen 2002.  

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: 

Írásbeli zárthelyi dolgozatok. 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: 

Az előadásokon a részvétel ajánlott.  

 

A vizsgára bocsátás feltételei: 

Az aláírás megszerzése.  

 

Vizsgáztatási módszer: 

Írásbeli és szóbeli 
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Ajánlott irodalom: 

- Sobotta: Az ember anatómiájának atlasza I.-II. kötet Medicina Bp. 2007. Szentágothai, J., 

Réthelyi, M.: Funkcionális anatómia Medicina, 2008. (vagy bármely újabb kiadás!) 

 

 

 

Funkcionális anatómia II. 

 

 

1. Kemoton elmélet. 

2. Evolúciós törvények. 

3. Diffúzió ozmózis jelensége, jelentősége az élő szervezetben. 

4. Kolloid rendszerek fontossága az élő szervezetben. 

5. Szerves anyagok jelentősége az emberi szervezetben. 

6. Membránok transzport folyamatai. 

7. Sejtfelszíni differenciálódások, kapcsoló szerkezetek. 

8. DNS replikáció és molekuláris mechanizmusa.  

9. Hibaelhárító mechanizmusok. 

10. Transzkripció folyamata. 

11. Fehérjék bioszintézise. A genetikai kód jellemzői. 

12. A sejtek szekréciós apparátusa.  

13. Génműködés szabályozása. 

14. Gametogenezis folyamata. 

15. Nemi kromatinok. A nem kromoszómális meghatározása. 

16. Monogénes rendellenességek áttekintése különböző példákon keresztül. 

17. Poligénes öröklésmenetek áttekintése különböző példákon keresztül. 

18. Kromoszóma rendellenességek. 

19. Poliploidia, aneuploidia. 

20. Autoszomális triszómiák. 

21. Nemi kromoszómák számbeli eltérései. 

22. Az emberi test fő részei. Felépítési elvek. Fő síkok és irányok. Anatómiai szakkifejezések: 

nomenclatura.  

23. Hámszövet. Kötő-és támasztó szövetek.  

24. Általános csonttan. A csont összetétele. Tömött és szivacsos állomány. A csontok felszíni 

képletei (relief). A csontok alaki típusai. A csontok járulékos részei. Csontképződés és csont-

növekedés és hormonális szabályozása.  

25. Általános ízülettan, fontosabb ízületi mozgások. A törzs csontjai és ízületei. Csigolyák. Ke-

resztcsont, farokcsont. A csigolyák összeköttetései – a gerinc.  

26. Bordák, szegycsont, mellkas. A koponya csontjai és összeköttetései. Agykoponya, arckopo-

nya, koponyatető, koponyaalap. Az arckoponya üregei, állkapocsízület. 

27. A felső végtag csontjai, ízületei. Vállöv csontjai ízületei, vállízület. A szabad felső végtag 

csontjai és ízületei. Az alsó végtag csontjai és ízületei. Medencecsont, a medence ízületei és 

szalagjai.  

28. A medence méretei, nemi különbségek, statikai szempontok. A szabad alsó végtag csontjai, 

ízületei. 

29. Az izomszövetek. Simaizom, harántcsíkolt izom, szívizom. Általános vázizomtan. 

30. A törzs izmai. A rekeszizom, bordaközi izmok, bordaközök topográfiája. A légzés mechaniká-

ja, légzőmozgások, légzőizmok, légzési segédizmok. 

31. Hátizmok, hasizmok. Sérvcsatornák. A felső végtag izmai. A vállöv izmai, felkar-és alkariz-

mok, a kéz izmai.  

32. Az alsó végtag izmai. Csípőizmok, combizmok, lábszárizmok, a láb izmai. 

33. Nyakizmok. Felületes-és mély nyakizmok. A fej izmai, mimikai- és rágóizmok.  
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34. A szív. A szív üregrendszere, szívbillentyűk. A szívfal szerkezete, a szív beidegzése. 

35.  A szív saját erei, szívburok. A szív helyzete, vetületei. 

36. Az erek általános felépítése. Az erek falának szerkezete, összeköttetések. 

37. Vérkörök. A nagy vérkör artériái.  

38. A nagy vérkör vénái. Kapilláriskeringés. A magzati vérkeringés.  

39. Nyirokrendszer. Nyirokszövet, nyirokszervek, nyirokkeringés.  

40. Nyiroksejtek képződése, funkciói. A vér.  

41. A vér alakos elemei, funkcióik. Kvantitatív és kvalitatív vérkép. Vérplazma. 

42. A vérsejtek képződése, a csontvelő.  

 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

Az alapfokozattal rendelkező szakemberek ismerik: 

- az ember szomatikus állapotának sajátosságait.  

 

Kötelező irodalom: 

- Tarsoly Emil.: Funkcionális Anatómia Medicina, Bp. 2010. ISBN: 9789632262482 

- Donáth Tibor: Anatómia-élettan Medicina Bp. 2007. ISBN: 963 226 132 4 

- Donáth, T.: Anatómiai Atlasz Medicina, Bp. 2008. ISBN: 9789632261645 

- Dr. Szemere György szerkesztésében: Alkalmazott biológia (Egészségügyi Főiskolai 

tankönyv,  Semmelweis Kiadó, Bp., 2003 

- Genetika jegyzet I. éves orvos, gyógyszerész és népegészségügyi felügyelő hallgatók 

számára, DE-OEC Humángenetikai Intézet, Debrecen 2002.  

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: 

Írásbeli zárthelyi dolgozatok. 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: 

Az előadásokon a részvétel ajánlott.  

 

A vizsgára bocsátás feltételei: 

Az aláírás megszerzése.  

 

Vizsgáztatási módszer: 

Írásbeli és szóbeli 

Ajánlott irodalom: 

- Sobotta: Az ember anatómiájának atlasza I.-II. kötet Medicina Bp. 2007. Szentágothai, J., 

Réthelyi, M.: Funkcionális anatómia Medicina, 2008. (vagy bármely újabb kiadás! ) 

 

 

 

Funkcionális anatómia III. 

 

 

1. Zsigertani bevezetés. A légzőtraktus, az orrüreg és melléküregei. 

2.  Gége, trachea. A tüdők és a mellhártya. 

3.  Gátorüreg (mediastinum). 

4. A tápcsatorna. Bevezetés. A tápcsatorna szakaszai. Szájüreg: a szájüreg részei, falai.  

5. Ajkak, orca, szájfenék, szájpad, torokszoros, nyelv, nyálmirigyek, fogak, fogfejlődés, fogvál-

tás.  

6. Garat. Nyelőcső, gyomor. A gyomor részei, falszerkezete, mirigyei, vérellátása, nyirokelve-

zetése. 

7. Duodenum, jejunum, ileum, a vastagbél szakaszai, végbél. 
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8. Máj, epehólyag, epeutak, hasnyálmirigy. Az aorta abdominalis páratlan zsigeri ágai. 

9. A vena portae rendszere és anastomózisai. A hashártya. 

10. Vizeleti rendszer. Vese makroszkópos és mikroszkópos szerkezete. 

11. Húgyvezeték, húgyhólyag, húgycső. 

12. Nemi különbségek. 

13. A női belső (ovarium, tuba uterina, uterus) és külső (vulva, vagina) genitáliák.  

14. Az uterus és függesztőkészüléke (szalagok), hashártyaviszonyai, üregrendszere.  

15. Ovariális és menstruációs ciklus. Emlő. 

16. A férfi belső (here, mellékhere, ondózsinór, ondóvezeték, prosztata, ondóhólyag) és külső 

(hímvessző, herezacskó) genitáliák. 

17. A férfi és női kismedence topográfiája. Anatómiai és klinikai gát 

18. Belső elválasztású mirigyek rendszere. Hormonális szabályozás elvei, feed back mechanizmu-

sok. 

19. Agyalapi mirigy. Hypothalamo-hipofízeális rendszer. 

20. Pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy, mellékvese. 

21. Tobozmirigy, hasnyálmirigy. Nemi szervek hormonális működése.  

22. Idegszövet. Idegrendszer bevezetés: felosztása, fő részei. 

23. Az idegrendszer szöveti felépítése, a neuron, szinapszisféleségek, gliaszövet.  

24. A gerincvelő keresztmetszete, érző és motoros működése. 

25. Gerincvelői reflexívek. Elemi reflexív. Nociceptív és proprioceptív reflex. 

26. Agytörzs, fossa rhomboidea, formatio reticularis. 

27. Kisagy felépítése, működése, mikroszkópos szerkezete. 

28. Köztiagy, (thalamus, hypothalamus, epithalamus, metathalamus), a hypothalamo-

hypophysealis rendszer. 

29. Nagyagy. A féltekék felszíni rajzolata, lebenyek, feladatok. 

30. Az agykéreg mikroszkópos szerkezete. 

31. A törzsdúcok szerkezete.  

32. A nagyagy fehérállományú összeköttetései.  

33. Agykamrák, liquorkeringés.  

34. A központi idegrendszer burkai. A központi idegrendszer erei, vérellátása, vér-agy gát.  

35. A központi idegrendszer pályarendszerei. Fontosabb érzőpályák. 

36. Mozgató pályarendszerek.  

37. Limbikus rendszer. Monoaminerg rendszer.  

38. Környéki idegrendszer. Agyidegek, agyidegi magok, működések. 

39. Gerincvelői idegek, fonatok. 

40. Vegetatív idegrendszer. Részek, központok, működések. Vegetatív reflex. 

41. Érzékszervek. Látó-és hallószerv. Az egyensúlyérzékelés szervrendszere. 

42. Szagló-és ízlelőszerv. A bőr felépítése, a bőr, mint érzékszerv.    

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

Az alapfokozattal rendelkező szakemberek ismerik: 

- az ember szomatikus állapotának sajátosságait.  

 

Kötelező irodalom: 

- Tarsoly Emil.: Funkcionális Anatómia Medicina, Bp. 2010. ISBN: 9789632262482 

- Donáth Tibor: Anatómia-élettan Medicina Bp. 2007. ISBN: 963 226 132 4 

- Donáth, T.: Anatómiai Atlasz Medicina, Bp. 2008. ISBN: 9789632261645 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: 

Írásbeli zárthelyi dolgozatok. 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: 

Az előadásokon a részvétel ajánlott.  
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A vizsgára bocsátás feltételei: 

Az aláírás megszerzése.  

 

Vizsgáztatási módszer: 

Írásbeli és szóbeli 

 

Ajánlott irodalom: 

- Sobotta: Az ember anatómiájának atlasza I.-II. kötet Medicina Bp. 2007. Szentágothai, 

J., Réthelyi, M.: Funkcionális anatómia Medicina, 2008. (vagy bármely újabb kiadás!) 

 

 

Funkcionális anatómia IV. 

 

1. Zsigertani bevezetés. A légzőtraktus, az orrüreg és melléküregei. Gége, trachea. A tüdők és a 

mellhártya.  Gátorüreg (mediastinum). 

2. A tápcsatorna. Bevezetés. A tápcsatorna szakaszai. Szájüreg: a szájüreg részei, falai.  

3. Ajkak, orca, szájfenék, szájpad, torokszoros, nyelv, nyálmirigyek, fogak, fogfejlődés, fogvál-

tás. Garat. Nyelőcső. 

4. A gyomor részei, falszerkezete, mirigyei, vérellátása, nyirokelvezetése. 

5. Duodenum, jejunum, ileum, a vastagbél szakaszai, végbél.  

6. Máj, epehólyag, epeutak, hasnyálmirigy. Az aorta abdominalis páratlan zsigeri ágai. A vena 

portae rendszere és anastomózisai. A hashártya.  

7. Vizeleti rendszer. Vese makroszkópos és mikroszkópos szerkezete. Húgyvezeték, húgyhólyag, 

húgycső. Nemi különbségek. A hasüreg tájékai. 

8. A női belső (ovarium, tuba uterina, uterus) és külső (vulva, vagina) genitáliák. Az uterus és 

függesztőkészüléke (szalagok), hashártyaviszonyai, üregrendszere. 

9. Ovariális és menstruációs ciklus. Emlő. 

10. A férfi belső (here, mellékhere, ondózsinór, ondóvezeték, prosztata, ondóhólyag) és külső 

(hímvessző, herezacskó) genitáliák. A férfi és  női kismedence topográfiája. Anatómiai és kli-

nikai gát 

11. Belső elválasztású mirigyek rendszere. Hormonális szabályozás elvei, feed back mechanizmu-

sok. Agyalapi mirigy. Hypothalamo-hipofízeális rendszer. Pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy, 

mellékvese. 

12. Tobozmirigy, hasnyálmirigy. Nemi szervek hormonális működése.  

13. Idegszövet. Idegrendszer bevezetés: felosztása, fő részei. Az idegrendszer szöveti felépítése, a 

neuron, szinapszisféleségek, gliaszövet.  

14. A gerincvelő keresztmetszete, érző és motoros működése. Gerincvelői reflexívek. Elemi ref-

lexív. Nociceptív és proprioceptív reflex. 

15. Agytörzs, fossa rhomboidea, formatio reticularis. Kisagy felépítése, működése, mikroszkópos 

szerkezete. 

16. Köztiagy, (thalamus, hypothalamus, epithalamus, metathalamus), a hypothalamo-

hypophysealis rendszer. 

17. Nagyagy. A féltekék felszíni rajzolata, lebenyek, feladatok. Az agykéreg mikroszkópos szer-

kezete. 

18. A törzsdúcok szerkezete. A nagyagy fehérállományú összeköttetései.  

19. Agykamrák, liquorkeringés. A központi idegrendszer burkai. 

20. A központi idegrendszer erei, vérellátása, vér-agy gát.  

21. A központi idegrendszer pályarendszerei. Fontosabb érzőpályák. 

22. Mozgató pályarendszerek.  

23. Limbikus rendszer. Monoaminerg rendszer.  
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24. Környéki idegrendszer. Agyidegek, agyidegi magok, működések. 

25. Gerincvelői idegek, fonatok. 

26. Vegetatív idegrendszer. Részek, központok, működések. Vegetatív reflex. 

27. Érzékszervek. Látó-és hallószerv. Az egyensúlyérzékelés szervrendszere 

28.  Szagló-és ízlelőszerv. A bőr felépítése, a bőr, mint érzékszerv.    

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

Az alapfokozattal rendelkező szakemberek ismerik: 

- az ember szomatikus állapotának sajátosságait.  

 

Kötelező irodalom: 

- Tarsoly Emil.: Funkcionális Anatómia Medicina, Bp. 2010. ISBN: 9789632262482 

- Donáth Tibor: Anatómia-élettan Medicina Bp. 2007. ISBN: 963 226 132 4 

- Donáth, T.: Anatómiai Atlasz Medicina, Bp. 2008. ISBN: 9789632261645 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: 

Írásbeli zárthelyi dolgozatok. 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: 

Az előadásokon a részvétel ajánlott.  

 

 

A vizsgára bocsátás feltételei: 

Az aláírás megszerzése.  

 

Vizsgáztatási módszer: 

Írásbeli és szóbeli 

 

Ajánlott irodalom: 

- Sobotta: Az ember anatómiájának atlasza I.-II. kötet Medicina Bp. 2007. ISBN: 978 963 226 

102 7 

- Szentágothai, J., Réthelyi, M.: Funkcionális anatómia Medicina, 2008. (vagy bármely újabb 

kiadás! ) 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1. 

Prof. Dr. Módis László  

tantárgyfelelős 

Jóváhagyom: 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1. 

       Dr. Kalapos István 

tanszékvezető  

 

Elfogadom:  

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1. 

       Dr. Sárváry Attila 

alapszakfelelős 

 

       Prof. Dr. Ádány Róza  

alapszakfelelős 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 
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A tantárgy neve: Gazdasági és menedzsment ismeretek I-III. 

Tanszék neve: Egészségügyi Informatika Tanszék 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Varga Levente 

Ajánlott félév: I. 
II. III. 

Tantárgyi kód:    

Nappali tagozat heti óraszáma: 28+0 14+28 14+28 

Levelező tagozat félévi óraszáma: 10+0   5+10 5+10 

Kredit: 2 3 3 

Vizsgakövetelmény: Kollokvium Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy 

Kötelező előtanulmányi rend: 

Felvétele nincs 

előzményekhez köt-

ve. 

 

Gazdálkodási és me-

nedzsment ismeretek I. 

 

Gazdálkodási és me-

nedzsment ismeretek II. 

 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? 

Egészségügyi szervező alapszak 

Szociális munka alapszak 

Szülésznő szakirány 

Ápoló szakirány 

Mentőtiszt szakirány 

Védőnő szakirány 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: A táblázatban megjelölt félév szerint. 

 

Az oktatás nyelve: Magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: A Tanulmányi Osztály beosztása szerint. 

 

A tantárgy státusza:  
I-II.: Kötelező,  

III.: Kötelezően választható  

 

Oktató/-k/ névsora: Tantárgyfelosztás szerint. 

 

 

A tantárgy általános és speciális céljai:  
A tantárgy alapvető célja, hogy megfelelő szemléletet és tudást adjon a mai társadalmi-gazdasági fo-

lyamatokban való eligazodáshoz, a fő tendenciák, törvényszerűségek felismeréséhez. Általános cél, 

hogy a hallgatók képesek legyenek ismereteik tudatos felhasználására, a makro- és mikrogazdasági 

folyamatokról, a vállalati tevékenységről elsajátított ismereteik sikeres alkalmazására.  

 

Oktatás típusa: Előadás és gyakorlat 

 

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: 

A szakon a kétpólusú minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei, eszközei 

folyamatos korszerűsítés mellett célirányosan kerülnek alkalmazásra. 
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Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya:  

Nappali tagozaton 50 % - 50%, levelező tagozaton 25-75%. 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: Hagyományos és modern audiovizuális eszközök. 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: 

A szakirodalom folyamatos feldolgozása.  

 

A tantárgy részletes leírása: 

 

A tantárgy tartalma:  

A tárgy kötelező, és elsősorban a hallgatók gazdasági ismereteinek megalapozását szolgálja.  

 

Gazdálkodási és menedzsment ismeretek I. (makroökonómia): A tárgy keretein belül a hallgatók meg-

ismerkedhetnek a legalapvetőbb makrogazdasági szereplőkkel, és azok kapcsolatrendszerével. A nem-

zetgazdaság általános célkitűzései mellett betekintést kapnak a hallgatók az árupiac, a munkapiac és a 

pénzpiac működésébe. A piaci kapcsolatok során rálátást kapnak a hallgatók a piaci elégtelenségek 

(munkanélküliség, infláció) okairól, felmerülő, lehetséges döntési szituációkról. A piacszabályozás 

alapvető lehetőségeivel ismerkednek meg a költségvetési és monetáris politika tanulmányozása által.  

 

Közgazdasági ismeretek II. (mikroökonómia): A tárgy keretein belül a hallgatók megismerkedhetnek a 

legalapvetőbb mikroökonómiai fogalmakkal, (termelés, elosztás, csere, fogyasztás, szűkösség és gaz-

dálkodás, racionalitás, önérdek, hatékonyság, optimum) összefüggésekkel, piaci szereplőkkel és azok 

viselkedési sajátosságaival (a fogyasztói, termelői magatartás és kereslet, jövedelem, ár, optimalizá-

lás). A piacgazdaságot meghatározó gazdasági elmélet mellett ismereteket szerezhetnek a piaci szer-

kezetek kialakulásáról és a piacszabályozás alapvető tételeiről. A piaci kapcsolatok során rálátást kap-

nak a hallgatók a piaci elégtelenségek okairól, gazdasági sajátosságairól, a döntési szituációkról (a 

külső gazdasági hatások, az externáliák, a javak csoportosítása kisajátíthatóságuk és felhasználásuk 

szerint.). 

 

Közgazdasági ismeretek III. (vállalatgazdaságtan): . A tárgy keretein belül a hallgatók megismerked-

hetnek a legalapvetőbb vállalati ismeretekkel, mint pl. a vállalkozás fogalma, üzleti vállalkozás, a vál-

lalati működés érintettjei, a vállalat céljai, a vállalkozások szervezeti formái, a vállalkozások alapítása, 

átalakulása, megszűnése. Oktatásra kerül a vállalat tevékenységi rendszere (rendszer és stratégia: ala-

pok, a marketing, innovációs stratégiák, az innováció folyamata, az emberi erőforrás-gazdálkodás 

stratégiája, a kontrolling, a logisztikai rendszer és szerkezete, működése, a termelési stratégia, terme-

lésszervezés és végrehajtás, a vállalat pénzügyi rendszerének működése, a költséggazdálkodás, befek-

tetés és finanszírozás). 

 

 

 

Kötelező irodalom: 

- Solt Katalin: Makroökonómia. Tri – Mester Kiadó, Tatabánya, 1997. 

- Kopányi Mihály (szerk.): Mikroökonómia. 6. kiad. Műszaki Könyvkiadó, 2000. 

- Chikán Attila, et.al.: Vállalatgazdaságtan. Aula, 1998. 

 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere:  

A tantárgyi ismeretek elsajátítása érdekében kötelező a két zárthelyi dolgozat megírása. A dolgozato-

kat pontozással értékeljük. A felmérő dolgozatokkal összesen 100 pont szerezhető. Az eredményeket 
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sikeresnek minősítjük, ha a dolgozatokra szerzett pontszám eléri a szerezhető pontszám legalább 60%-

át. A félév végi jegy kialakításának módja: 

 Elégtelen (1) 0- 59 pont 

 Elégséges (2)  60- 69 pont  

 Közepes (3) 70- 79 pont  

 Jó (4) 80- 89 pont  

   Jeles           (5)     90-100 pont 

 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: az évközi számonkérések sikeres teljesítése (50% fölött érté-

kelhető). 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: Zárhelyi dolgozatok sikeres teljesítése (60% fölött ér-

tékelhető) 

 

A vizsgára bocsátás feltételei: az aláírás megszerzése. 

 

Vizsgáztatási módszer: Írásbeli kollokvium. 

 

Ajánlott irodalom: 
- Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. Aula K. 1996. Bp. 

- Bauer András - Berács József (szerk.): Marketingszervezet és információrendszer, BKE, 

1990. 

- Bevezetés a makroökonómiába. Aula, Bp. 1997. 

- Brealey, R. – Myers, S.: Modern vállalati pénzügyek I-II. kötet. Nemzetközi Bankárképző 

központ Rt., Bp. 1997. 

- Czakó Erzsébet: Vállalati stratégia, stratégiai menedzsment. Vezetéstudomány, 1994. 3. 

sz. 

- Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés. KJK, Bp. 1996. 

- Dr. Czabán János: Költségtan, költség és nyereségfedezeti számítások. Miskolci Egyetemi 

Kiadó, 1998. 

- Dr. Obádovics J. Gyula: Gazdaságmatematikai alapok. Perfekt Rt., Bp. 1998. 

- Dr. Tétényi Zoltán – Dr. Gyulai László: Vállalkozásfinanszírozás. Saldo Rt., Bp. 1994. 

- Dr. Vargha Jenő: Beruházások gazdaságossági értékelése. Miskolci Egyetemi Kiadó, 

1998. 

- Gábor András (szerk.): Információmenedzsment I.II., Aula K. Bp. 1996. 

- Harrington, D.R.: Vállalatok pénzügyi elemzése. Kossuth K., 1995. Bp. 

- Horváth & Partner: Controlling. KJK, 1999. 

- Horváth D. T.: A magyar tőkepiac. KJK, 1993. 

- Kornai János: Bürokratikus és piaci koordináció. Közgazdasági Szemle, 1986. 8. sz. 

- Losonczi Csaba, Magyar G.: Pénzügyek a gazdaságban. Juvent, Bp.1993. 

- P. A. Samuelson – W. D. Nordhaus: Közgazdaságtan. I-III. kötet. KJK, Bp. 2000. 

- Vörös József: A termelésmenedzsment. Vezetéstudomány, 1994. 5. szám. 39-44. old. 

 

 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 
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Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

 

 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 

 ………………………………………. 
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A tantárgy/kurzus címe: 

Gazdaságstatisztika I-II. 

EKEI-119-01, EKEI-119-02 

Időkeret (félév/óra), (elm.+gyak.): 

I: 0+28; II: 0+28 

Összesen: 0+56 

Mintatantervben java-

solt félév:  

III, IV. 

A kurzus típusa: 

I. rész kötelező 

II. rész kötelező 

Előfeltétel: 

Közgazdasági ismeretek,  Matemati-

ka II.  

Kreditek száma: 

3, 3 

Tantárgy/kurzus felelős neve, beosztása: 

Dr. Dr. Takács Péter főiskolai docens 

 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: mintatanterv szerint aktuálisan 

Az oktatás nyelve:    magyar 

A tantárgy órarendi beosztása: 

Nappali tagozat:   aktuális órarend szerint 

Levelező tagozat: aktuális konzultációs rend szerint tömbösítve 

A tantárgy státusza:   kötelező, alapozó 

Ajánlott tanterv:  

 

A tárgy oktatói: Tantárgyfelosztás szerint. 

 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A piacgazdaságban a versenyben maradás feltétele a jó döntés. Ennek megalapozása nem 

nélkülözheti a statisztikai módszerek ismeretét, amelynek elsajátítását kívánja segíteni a 

főiskolai tantervnek és képzési követelményeknek alárendelten ezen statisztika i tantárgy 

ezen első része. A társadalom és a gazdaság működéséhez, bármilyen szintű döntéshez so k-

féle információra van szükség. Az információk között kitüntetett szerepe van a számszerű 

információknak, mert ezek másféle információknál tömörebbek és egyért elműebbek. A 

számszerű információk gyűjtésében, feldolgozásában , elemzésében és publikálásában fo n-

tos szerepe van a statisztikának  

A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:  
Az oktatásban résztvevő hallgatók visszajelzései alapján a vállalati pénzügyek tantárgyban is a kétpó-

lusú minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei , eszközei folyamatos korsze-

rűsítés mellett célirányosan kerülnek alkalmazásra 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

A megfelelő elméleti ismeretek mellet a legfontosabb statisztikai számítások elvégzési készségének 

kialakítása 

 

Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya: 50-50(%) 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése:  

Az oktató előadásainak írásos anyaga és órai ajánlásai valamint a témakörök napi aktualitásai a médi-

ában 

 

A tantárgy részletes leírása: 

 A statisztika alapfogalmai .Kialakulása, fejlődése. A sokaság,, egyed ismérv. A statiszti-

kai adat, mutatószám. Statisztikai munka és szakaszai) 

 Statisztikai elemzés előkészítése . Statisztikai csoportosítása. Összehasonlítás. Statisztikai 

sorok (idősor, területi sor, minőségi sorok, mennyiségi sorok,statisztikai sorok kumulálá-
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sa,leíró sorok) Statisztikai táblák és mérlegek. A statisztikai elemzések 

adatorrásai.Statisztikai elemzés módszerei. 

 A statisztikai elemzés módszerei. Viszonyszámok (megoszlási, koordinációs, dinami-

kus,teljesítési ) Leíró sorból számított viszonyszámok.Viszonyszámokkal kapcsolatos 

tudnivalók összefoglalása. 

 Statisztikai adatok ábrázolása 

 Középérték. Számított középérték (számtani átlag, harmónikus átlag, mértani át-

lag,négyzetes átlag) Helyzeti középérték (módusz, medián ) Szóródás és gyakorisági so-

rok eloszlásának vizsgálata. Szóródás mérőszámai (terjedelme,kvartis elté-

rés,középeltérés,abszolút átlageltérés,szórás és relatív szórás,átlagos különbség) A szórás 

tulajdonságai és felhasználásuk. A szórás meghatározásának különleges esetei .Átlagos 

különbség és koncentráció. Gyakorisági sorok eloszlásának vizsgálata (tapasztalati elosz-

lás típusai, asszimmetria mérőszámai, gyakorisági görbék ) 

 Statisztikai indexek. Abszolút számokból számított indexek (értékindex, árindex, volu-

menindex, összefüggések az indexszámításban, indexsorok, területi indexek,) A főátla-

gok, összetett intenzitási viszonyszámok összehasonlítása, standardizálás. 

 

Elmélet órák témái: 

 

Gyakorlati órák: 

Az elméleti ismertek kapcsán mintapéldák készítése és a Zh-ák anyagának előkészítése 

Kötelező irodalom: 

 Galló Milkós.: Statisztika I.GATE jegyzet,Nyíregyháza 1992. 

 Korpás Ané.: Általános statisztika I. Nemzeti Tankönyvkiadó.Budapest, 2007 

Ajánlott irodalom: 

 Kun István.: Gazdasági statisztika. LSI Informatikai Oktatóközpont, Budapest,2002 

Évközi ellenőrzés:  
Órai jelenlét zh és kisdolgozatok elkészítése 

Az aláírás megszerzésének feltételei:  

Nappali tagozaton  6 (db) Zh, illetve kis dolgozat elkészítése . 

A gyakorlati/szemináriumi jegy megszerzésének feltételei: Az írásbeli anyagok 2,0 átlag feletti 

teljesítése 

 

Gazdaságstatisztika II. 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A gazdaságstatisztika II. tantárgy feltételezi az általános statisztikai ismereteket . A tananyag a gazda-

sági élet egy -egy  területének elemzéséhez szükséges statisztikai módszerek ismertetésére koncentrál. 

A módszertani kérdések ismertetése két síkú. Egyrészt ismerteti  a gazdasági élet különböző területei-

nek jellemzéséhez szükséges mutatószámokat, azok kiszámítási módjait és közgazdasági tartalmukat.. 

Másrészt bemutatja a különböző mutatószámok közgazdasági  és számszerű kapcsolatait, megismerteti 

az egyes mutatószámokat befolyásoló tényezők hatásának számszerű kimutatását és megismerteti az 

egyes mutatószámokat befolyásoló tényezők hatásának számszerű kimutatását  és megismerteti azokat 

a közgazdasági , valamint gazdaságpolitikai megfontolásokat, amelyek alapján elhatározzuk, hogy a 

gazdasági tevékenység valamely területének elemzésére a sokféle mutatószám közül melyiket célszerű 

alkalmazni. 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

 A gyakorlati gazdaságstatisztika általános kérdései. Anyagi termelés ágai , a nem termelő 

szféra ágai. Ágazatok, felügyeleti szervek.. Tulajdon szerinti csoportosítás. Szervezetek nagy-

sága szerinti csoportosítás. Terület szerinti csoportosítás. Nemzetközi háttér. Gazdasági fo-

lyamatok. Foglalkozások osztályozása Gyakorló feladatok 

 Nemzeti vagyon fogalma, mérése mérlegei. Vagyon vizsgálat a vállalkozás szintjén Gyakorló 

feladatok. 
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 Munkaügy statisztikai rendszere. Fogalmi rendszere. Munkaügyi statisztika. Munkaügyi tár-

gyú adatgyűjtés típusai. Létszámmal összefüggő munkaügyi statisztikai fogalmak. Állományi 

létszám. Foglalkozásban állók állománycsoportjai. Állományi létszám. .Jelentésekkel kapcso-

latos tudnivalók. Keresettel kapcsolatos főbb mutatók. Gyakorló feladatok. 

 Életszínvonal statisztikai vizsgálata. Életszínvonal. Jövedelemre vonatkozó adatfelvételek. 

Reálbér. Fogyasztói árindex. Reáljövedelem. Lakossági fogyasztás. Lakáshelyzet. Gyakorló 

feladatok. 

 Az élet minőségének vizsgálata. Egészségügyi ellátás. Oktatás., képzés. Munkanélküliség. 

Létminimum, társadalmi minimum. Gyakorló feladatok. 

 Ágazati statisztikai vizsgálatok .Ágazati megfigyelés célja és formái. Statisztikai megfigyelés 

az iparban, az építőiparban,a mezőgazdaságban. Gyakorló feladatok. 

 Ágazati statisztikai vizsgálatok. A kül és belkereskedelemben, az idegenforgalomban, a szállí-

tásban, az infrastruktúrában. Gyakorló feladatok. 

 Ipari termelés statisztikájának általános kérdései.Fogalma, feladatai. Az ipari termelés szám-

bavétele. Gyakorló feladatok. 

 Az ipari termelés statisztikai megfigyelése. A termelés változásának vizsgálata, elemzése. 

Gyakorló feladatok. 

 A munka termelékenységének statisztikája Mutatószámok. Indexek.  Normák. Gyakorló fel-

adatok. 

 Munkabér statisztikája. .Munkabér. Munkaalap. Munkabér és termelés párhuzamos vizsgálata. 

Gyakorló feladatok. 

 Egészségturizmus statisztikája. Gyógy-szállodák üzemeltetésének statisztikája. Gyakorló fel-

adatok. 

 Gazdasági, társadalmi jellemzők statisztikája. Szegénység statisztikája. Az életszínvonal sta-

tisztikája. Gyakorló feladatok. 

 Az egészségügy statisztikája. A régiók egészségügyi helyzetének statisztikája. Gyakorló fel-

adatok. 

Kötelező irodalom: 

 Pauwlik László.: Gazdaságstatisztika a gyakorlatban (elektronikus jegyzet ), előkészü-

letben 

. 

Ajánlott irodalom: 

 Nyitrai Fné.: Gazdaságstatisztika. KSH  

 Árvay János .: A nemzeti vagyon fogalmi rendszere. Statisztikai Szemle 1989.05. 

 Csaba Erika.:A munkanélküliség mérésének statisztikai módszerei M.országon. Statisztikai 

Szemle 1992.05. 

 Ékes Ildikó .: Gondolatok a megélhetési költség –index számításáról. Statisztikai Szemle 

1991.05. 

 Hajdú Ottó A szegénység mérhetőségéről. Statisztikai Szemle 1990.06 

 Késedi Ferenc.:A foglalkoztatottság és munkanélküliség mérése. Statisztikai Szemle 1992.03 

 Kéki Balázs.: Jobban élünk vagy rosszabbul.? Index.2005 

 KSH kiadvány.: Az „Otthont” kínáló Heves megye gazdasági , társadalmi jellemzői 

 Közgazdasági Kislexikon.: Életszínvonal statisztika. Szegénység 

 Botos Balázs.:Munkahelyteremtés és újraiparosítás. Plgári Szemle.2010.12.hó 

 KincsesGy,Surján Gy,Kováts T,Szilágyi É,Szirmai L.:Tanulmány Magyarország régióinak 

Helyzetéről Egészségügyi Sratégiai Kutató. Budapest 2003 

 Juhász L.: Szállodai Gazdálkodás és vezetés KSH.2006. 

 

 

 

Dátum: 
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Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

 

 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

 

 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 

 ………………………………………. 
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A tantárgy neve: Informatika I-II. 

Tanszék neve: Egészségügyi informatika tanszék 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Dr. Csajbók Zoltán 

Ajánlott félév: 1. félév 
3. félév 

Tantárgyi kód: 
EKEI-101-01N, 

EKEI-101-01L 

EKEI-101-02N, 

EKEI-101-02L 

Nappali tagozat heti óraszáma: 1 + 1  0 + 1 

Levelező tagozat félévi óraszáma: 5 + 5  0 + 5 

Kredit: 3 2 

Vizsgakövetelmény: Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy 

Kötelező előtanulmányi rend: – Informatika I. 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? 

 

Informatika I.: 

ABE levelező Szülésznő szakirány 

Egészségügyi szervező levelező 2011 

ABE levelező Ápoló szakirány 

ABE levelező Mentőtiszt szakirány 

Szociális munka levelező 

ABE nappali Ápoló szakirány 

ABE nappali Szülésznő szakirány 

EGP Védőnő szakirány 

Egészségügyi szervező nappali 2011 

ABE nappali Mentőtiszt szakirány 

Szociális munka nappali 

 

Informatika II.: 

ABE levelező Szülésznő szakirány 

ABE levelező Ápoló szakirány 

ABE levelező Mentőtiszt szakirány 

ABE nappali Ápoló szakirány 

ABE nappali Szülésznő szakirány 

EGP Védőnő szakirány 

ABE nappali Mentőtiszt szakirány 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: a táblázatban megjelölt félévben 

 

Az oktatás nyelve: magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: 

Nappali tagozat:  aktuális órarend szerint 

Levelező tago Levelező tagozat: aktuális konzultációs rend szerint tömbösítve 

 

A tantárgy státusza: kötelező 
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Oktató/-k/ névsora: tantárgyfelosztás szerint 

 

A tantárgy általános és speciális céljai: 

 

Általános célok: 

Elméleti síkon alapvető cél az informatikai szemléletmód kialakítása, az informatika, mint tudomány 

legfontosabb kérdéseinek megismertetése. Az informatika tárgya, módszerei. A klasszikus infor-

mációelmélet alapjai. A kódoláselmélet és a kriptográfia alapvető kérdései. Információ és kommu-

nikáció. Az információs társadalom, az információrobbanás problémája.  

Gyakorlati téren alapvető cél a PC kategóriájú számítógépek kezelésének elmélyítése, felhasználási 

lehetőségeinek megismertetése az adminisztratív és tudományos munkában, illetve az egészségügy 

legkülönbözőbb területein.  

Speciális célok: 

 Windows ismeretek felhasználói szemléletű rendszerezése, gyakorlása (állományok kezelése, 

vezérlők, tömörítés, vírusirtás).  

 Elektronikus szövegszerkesztés (önéletrajz, hivatalos levél, házi dolgozatok, szakdolgozat 

készítése).  

 A táblázatkezelés ismereteinek rendszerezése, bővítése tekintettel az egészségügyi képzés 

igényeire.  

 A prezentációkészítés alapvető szabályainak rendszerezése.  

 Az internet alkalmazása a hallgatói munkában.  

 Elektronikus közigazgatási alapismeretek; az internet használatának egészségügyhöz 

kapcsolódó lehetőségei. 

Oktatás típusa: előadás és gyakorlat 

 

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: 

A tárgy minőségbiztosítási módszere a következőket foglalja magába: az oktatók felkészülése, a tárgy-

gyal kapcsolatos ismeretanyagok azonnali feldolgozása, a törvényi, ágazati szabályzók változásának 

követése, a végzett hallgatók elhelyezkedése utáni „vevőelégedettség” vizsgálata, a visszajelzések 

alapján a tantárgy aktualizálása. A szak minőségpolitikája, a folyamatos visszajelzések az oktatásban 

résztvevő hallgatók ismeretelsajátításáról, a végzett, elsősorban nappali tagozaton végzett hallgatók 

elhelyezkedési körülményeiről, a tanultaknak a gyakorlatban történő alkalmazhatóságnak mikéntjéről, 

meghatározzák a tantárgy keretében megvalósuló minőségbiztosítás, fejlesztés irányát, módszereit. 

A szakon a kétpólusú minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei, eszközei 

folyamatos korszerűsítés mellett célirányosan kerülnek alkalmazásra. 

 

Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: 30 : 70 % 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése:  

Előadás modern prezentációs technikával +gyakorlás  

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: nincs 

 

 

A tantárgy részletes leírása: 

A tantárgy tartalma:  

Informatika I. 

Elmélet: 14 óra 
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Hét  Témakörök 

1. Az informatika tárgya, az informatika, mint tudomány. Rendszerelméleti alapfogalmak. 

Kommunikáció.  

2. Az informatika módszertana. Analízis-szintézis; feketedoboz módszer; analógiák mód-

szere; modell módszer; szimuláció. Kibernetikai alapfogalmak. Irányítás. 

3. Informatikai rendszerek. Összetevői (hardver, szoftver, orgver, menver). Orgver, 

menver alapfogalmak. Információrendszerek tervezése. 

4. Információmennyiség fogalma, mérése. Határozatlanság (entrópia). Kódelméleti alapok. 

5. Kriptográfiai alapok. Kriptográfia célja. Szimmetrikus, illetve nyilvános kulcsú titkosí-

tás. RSA kriptorendszer. Hash függvények. Digitális aláírás.  

6. Az elektronikus számítógép felépítésének és működésének főbb elvei. Neumann-elvű 

számítógépek. A számítógépek funkcionális vázlata. Hardver, szoftver alapfogalmak. 

7. Számrendszerek (tízes-, kettes- és tizenhatos számrendszer). Átváltás számrendszerek 

között. Számítógépes számábrázolás. 

8. Windows felhasználói szintű ismeretek. Állománykezelés. Vezérlők. Tömörítés. Vírus-

irtás. 

9-10. Elektronikus szövegszerkesztés. Önéletrajz, hivatalos levél, házi dolgozatok, szakdolgo-

zat készítése. Körlevél. 

11-12. Táblázatkezelés. Alapfogalmak. Adatok rendezése. Képletek, függvények, adatbázis 

függvények használata. Diagramkészítés. 

13. A prezentációkészítés alapvető szabályai. 

14. Az internet alkalmazása a hallgatói munkában. Elektronikus közigazgatási alapismere-

tek. Az internet használatának egészségügyhöz kapcsolódó lehetőségei (kormányzati 

portál; ügyfélkapu; TAJ alapú szolgáltatások (OEP); közhiteles nyilvántartások). 

 

Gyakorlat: 14 óra 
Az előadások tematikájához igazodó számítógépes gyakorlatok. 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

 

Kötelező irodalom: 

Dr. Csajbók Zoltán: Számítástechnikai alapismeretek. Alapfogalmak magyarázata. KompKonzult, 

Budapest, 1995. 

Dr. Csajbók Zoltán: Informatika. Kézirat 

Dr. Csajbók Zoltán: Számítástechnika felhasználóknak. Windows, Word, Excel, PowerPoint ismeretek. 

Kézirat 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: rövid dolgozatok 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: 

 Az előadásokon a részvétel ajánlott, gyakorlatokon való részvétel kötelező, a hiányzás pótlása 

a TVSZ-ben megfogalmazottak alapján. 

 A számítógépes hálózati jelszó megszerzése és fenntartása a félév folyamán.  

 A házi dolgozat elkészítése és meghatározott időre történő beadása nyomtatott és elektronikus 

formában. A házi dolgozat értékelése legalább elégséges (2).  

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: 

 Az évközi rövid dolgozatok számtani átlaga legalább 2,00. 

 Az évközi zárthelyei dolgozat (zárthelyei dolgozatok számtani átlaga) legalább elégséges (2). 

 

Ajánlott irodalom: 
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Masuda, Y.: Az információs társadalom. OMIKK, Budapest, 1988. 

Kékes Ede – Surján György – Balkányi László – Kozmann György (szerk.): Egészségügyi informati-

ka. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest; 2000. 

Bodnár István – Magyary Gyula: Informatikai füzetek – Az informatika elméleti alapjai, Kiskapu Ki-

adó, Budapest, 2005. 

 

 

Informatika II. 

Elmélet: 0 óra 

Gyakorlat: 14 óra 

Hét  Témakörök 

1. Szövegszerkesztés (Word) I. Word szerkezeti alapegységei. Word alapbeállításai. Szim-

bólumok beszúrása; speciális szimbólumok automatikus előállítása. Egyenletek szer-

kesztése. Word képernyő: gördítő sávok, állapotsor, menüsor, eszköztárak, vonalzó, 

tabulátorok, kijelölő sáv használata. 

2. Szövegszerkesztés (Word) II. Szövegformázás. Stíluslap. Sablon. Hivatalos iratok készí-

tése. 

3. Szövegszerkesztés (Word) III. Nézetek. Nyomtatás. Táblázatok; számítások Word táb-

lázatokban. Láthatatlan jelek. Speciális szimbólumok használata. Tartalomjegyzék. Iro-

dalomjegyzék; irodalomhivatkozás kereszthivatkozással. Melléklet készítése. Körlevél. 

4. Általános statisztikai alapismeretek. Középértékek. Mennyiségi ismérv szerinti elemzés. 

Gyakorisági sorok, értékösszegsor. Viszonyszámok. Leíró sorok. Modus, medián, 

kvantilisek fogalma becslése. Szóródási mutatók. Statisztikai táblák, szerkesztésük sza-

bályai. Egyszerű táblák elemzése. Csoportosító táblák elemzése. 

5. Táblázatkezelés (Excel) I. Szöveges fájlok importálása. Kézi formázások gyakorlása. 

Adattípusok; mozgás a táblázatban; adatok bevitele és módosítása; különféle adattípu-

sok bevitele; az adattípusok viselkedése. Intelligens címkék. Számítások a táblázatban, 

képletek. Cellahivatkozások (relatív, abszolút, vegyes). Hivatkozás másik munkalap 

vagy munkafüzet celláira. Rendezés. 

6. Táblázatkezelés (Excel) II. Diagramok készítése; diagram létrehozása, formátumozása, 

másolása, áthelyezése, méretezése, törlése. Korfa készítése. Nyomtatási beállítások, 

nyomtatás. 

7. Táblázatkezelés (Excel) III. Eszközök / Adatelemzés (Analysis ToolPak) bővítmény. 

Hisztogram és leíró statisztika (várható érték, standard hiba, medián, módusz, szórás, 

minta varianciája, csúcsosság, ferdeség, tartomány, minimum, maximum, összeg, darab-

szám) eszközök alkalmazása.  

8. Prezentációkészítés (PowerPoint) I. A normál nézet használata; vázlat, jegyzet és dia 

ablaktábla használata. Szövegek beírása. Diák színválasztékának módosítása. Tervező-

sablon cseréje. Egyéni háttér beállítása. Kitöltési effektusok. Szövegformátumok. Ké-

pek, rajzobjektumok, szervezeti diagram beszúrása. Táblázatok, diagram beszúrása. 

9. Prezentációkészítés (PowerPoint) II. Minta nézetek és sablonok. Képkocka importálása. 

Élőfej és élőláb használata. Diarendező nézet használata. Speciális effektek: áttűnések 

beállítása; diákon szereplő elemek animálása. Diavetítés. Nyomtatás. Akciógombok 

használata. 

10-14. Összetett feladatok megoldása. 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

 

Kötelező irodalom: 

Dr. Dinya Elek: Biometria az orvosi gyakorlatban. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2001. 
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Dr. Csajbók Zoltán: Számítástechnika felhasználóknak. Windows, Word, Excel, PowerPoint ismeretek. 

Kézirat 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: rövid dolgozatok 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: 

 Gyakorlatokon való részvétel kötelező, a hiányzás pótlása a TVSZ-ben megfogalmazottak 

alapján. 

 A számítógépes hálózati jelszó megszerzése és fenntartása a félév folyamán.  

 A házi dolgozat elkészítése és meghatározott időre történő beadása nyomtatott és elektronikus 

formában. A házi dolgozat értékelése legalább elégséges (2).  

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: 

 Az évközi rövid dolgozatok számtani átlaga legalább 2,00. 

 Az évközi zárthelyei dolgozat (zárthelyei dolgozatok számtani átlaga) legalább elégséges (2). 

 

Ajánlott irodalom: 

Prezentációkészítés PowerPoint XP-vel. Információs Magyarország. Miniszterelnöki Hivatal Informa-

tikai Kormánybiztosság 

Kőhegyi Gergely: Szövegszerkesztés. Sulinet Expressz informatikai és informatika alapú továbbképzé-

sek. 2003. 

Táblázatkezelés. Microsoft Excel XP-vel. Tananyag. Informatikai és Hírközlési Minisztérium 

 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

 

 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

 

 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 

 ………………………………………. 
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A tantárgy neve: Informatikai hálózatok I-II. 

Tanszék neve: Egészségügyi Informatikai Tanszék 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Ködmön József 

Ajánlott félév: I. 
II. 

Tantárgyi kód: 
EKEI-111-01N,  

EKEI-111-01L 

EKEI-111-02N,  

EKEI-111-02L 

Nappali tagozat heti óraszáma: 28+14 0+28 

Levelező tagozat félévi óraszáma: 10+5 0+10 

Kredit: 4 3 

Vizsgakövetelmény: Kollokvium Gyakorlati jegy 

Kötelező előtanulmányi rend: - EKEI-111-01N 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? 

Egészségügyi szervező alapszak 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: 

Az ajánlott félévnek megfelelően. 

 

Az oktatás nyelve: 
magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: 

A Tanulmányi Osztály beosztása szerint 

 

A tantárgy státusza:  
Kötelező 

 

Oktató/-k/ névsora: 

Tantárgyfelosztás szerint. 

 

A tantárgy általános és speciális céljai: 

I. félév: A tantárgy alapvető célja a számítógép hálózatokkal kapcsolatos legfontosabb gyakorlati is-

meretek elsajátítása. Ez a tantárgy alapozza meg a számítógép hálózatokkal kapcsolatos további tudni-

valók megismerését. A hallgatónak készség szinten kell ismernie a számítógép hálózatokhoz kapcso-

lódó legfontosabb alapfogalmakat, az informatikai hálózatok működési mechanizmusának lényegét. 

Ismernie kell a legfontosabb hálózati szolgáltatásokat: elektronikus levelezés, WWW, hírcsoportok, 

levelezési listák.  

II. félév: A tantárgy alapvető célja a számítógép hálózatokkal kapcsolatos gyakorlati ismeretek elmé-

lyítése. A hallgatónak készség szinten kell ismernie a számítógép hálózatokhoz kapcsolódó legfonto-

sabb gyakorlati alapfogalmakat, a leggyakrabban használt hálózati operációs rendszereket. Ismernie 

kell a legfontosabb hálózati operációs rendszerek funkcióit, beállításait valamint azok használatát és 

kezelését.  

 

Oktatás típusa: 

Tantermi előadás, gyakorlat 

 

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: 
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Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: 

Elektronikus tananyag, tesztek 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: 

 

 

A tantárgy részletes leírása: 

A tantárgy tartalma:  

 

I. félév 

 

I. hét A számítógép-hálózatok használata, üzleti és otthoni alkalmazások, mozgó felhasználók, társa-

dalmi vonatkozások. 

 

II. hét A hálózatok osztályozása. Hálózati hardver, LAN, MAN, WAN, Wireless hálózatok, otthoni 

hálózatok 

 

III. hét Hálózati szoftver, Protokoll hierarchiák, rétegek tervezési kérdései, hálózati kommunikáció 

alapfogalmak 

 

IV. hét Hivatkozási modellek: OSI, TCP/IP és hibrid modell, rétegeik, a modell működése, hálózati 

kapcsolóelemek. 

 

V. hét Hálózati példák, az Internet kialakulása, az Internet felépítése, használata, Ethernet, Wireless 

LANs, Nemzetközi szabványosítás 

 

VI. hét Fizikai réteg: Alapfogalmak, vezetékes átviteli közegek, vezeték nélküli adatátvitel, kommuni-

kációs műholdak, kábeltelevízió 

 

VII. hét Adatkapcsolati réteg: Keretezés (megoldási ötletek), LAN adatkapcsolati réteg megoldások, 

Közeghozzáférési alréteg (MAC), Ethernet keretformátum (IEEE 802.3), Token ring (IEEE 802.5), 

Kódosztásos közeghozzáférés CDMA 

 

VIII. hét Hálózati réteg: IP hálózati protokoll, címzés, IP fejrész, IP csomagok darabolása 

(fragmentálás), IP címek, címosztályok, Hálózati maszk, Speciális IP címek 

 

IX. hét Hálózati réteg: IP forgalomirányítás (routing), IP alhálózatok, CIDR (Classless Interdomain 

Routing), Kettős címrendszer, DHCP működési vázlata 

 

X. hét Transzport réteg: protokollok, portok, TCP. DNS tartománynév kezelőrendszer: alkalmazási 

feltételezések, DNS komponensek, Tartománynevek tere, Erőforrás rekordok, tartománynév tér 

particionálása, Névszerverek, Címfeloldó (resolver) programok 

 

XI. hét Alkalmazási réteg: DNS, tartománynév tér, névszerverek, címfeloldó (resolver) programok 

 

XII. hét Elektronikus levelezés (e-mail). Architektúra és szolgáltatások. A felhasználói ügynök, üzenet 

formátumok, végső kézbesítés 

XIII. hét A Világháló. A WWW felépítése, statikus, dinamikus dokumentumok, a hipertext átviteli 

protokoll, a HTML nyelv. A vezeték nélküli Web. Keresés a világhálón, indexelési módszerek, keresı 

gépek, találati listák, közismert keresők. 
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XIV. hét Multimédia. Hangtömörítés, Internetes rádió, hangátvitel IP felett. Mozgókép tömörítés, 

hálózati videózás, Mbone. 

 

 

II. félév 

 

I. hét Helyi hálózat használata, WEB böngészés, URL címek használata. 

 

II. hét Keresési módok (tematikus, keresőgépek). 

 

III. hét Letöltőprogram, webhely másoló szoftverek működése. 

 

IV. hét Fordítás az interneten (szótárak, on-line fordítok). 

 

V. hét Multimédia-internet eszközök és működésük 

 

VI. hét On-line üzenetküldő, kommunikációs szolgáltatások. 

 

VII. hét Web oldal készítés HTML szerkesztés 

 

VIII. hét Levelezőrendszerek beállításai, előnyeik 

 

IX. hét Hálózat parancsüzemmódban, alapvető információk lekérdezése 

 

X. hét Egyéb szolgáltatások (útvonaltervezés, közlekedés, WEB kamerák) 

 

XI. hét Vezeték nélküli hálózatok működése, feltételrendszerük 

 

XII. hét E-magyarország szolgáltatások (pl. jogszabálykereső stb.) 

 

XIII. hét Egészségügyi adatbázisok elérhetősége, egészségügyi információs portálok 

 

XIV. hét Egészségügyi adatbázisok elérhetősége, egészségügyi információs portálok 

 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

 

 

Kötelező irodalom: 

Andrew S. Tanenbaum: Számítógép-hálózatok Panem 2004. Második, bővített átdolgozott kiadás 

alábbi részei: 

Kovács Péter: Számítógép-hálózatok, ComputerBooks 2003. 

Kónya László: Számítógép-hálózatok, LSI Oktatóközpont 2001. 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: 

Órákon való részvétel. 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: 

II. félév: Gyakorlati feladatsor elkészítése, rövid szóbeli (max. 10 perces) prezentáció megtartása 

 



 

 

97 

A vizsgára bocsátás feltételei: 

I. félév: Félévközi két zárthelyi dolgozat egyenként legalább elégséges érdemjegyű megírása. 

 

Vizsgáztatási módszer: 

Elektronikus számonkérés 

 

Ajánlott irodalom: 

P. Norton, M. Stockman: A hálózati biztonság alapjairól, Kiskapu 2000. 

Elektronikus források: 

        – http://www.bibl.u-szeged.hu/inf/demo/Halozatok/index.html 

        – http://www.szabilinux.hu/konya/indul.htm 

 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

 

 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

 

 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 

 ………………………………………. 
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A tantárgy neve: Idegen nyelv I-II-III  

A tantárgy angol neve: English/German 

Tanszék neve: Idegennyelvi Részleg 

Tantárgyfelelős neve: Tilki Ágnes  

Ajánlott félév:  I. II. III. 

Tantárgyi kód  Angol: 

                          Német: 

EKIC-115-01N 

EKIC-116-01N 

EKIC-115-02N 
EKIC-116-02N 

EKIC-115-03N 

EKIC-116-03N 

Nappali tagozat heti óraszáma: 0+70 0+70 0+56 

Levelező tagozat félévi óraszáma: - - - 

Kredit:  0 0 0 

Vizsgakövetelmény:  Aláírás Aláírás Aláírás 

Kötelező előtanulmányi rend:  - EKIC-115-01N 

EKIC-116-01N 
EKIC-115-02N 
EKIC-116-02N 

 

Az ajánlott tantervben mely (alap)szakok szerepeltetik?  

Ápolás és Betegellátás, Egészségügyi Gondozás és Prevenció, Egészségügyi Szervező, Szociális 

Munka alapszak 

 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága:  

felmenő rendszerben az Idegen nyelv I és III minden páratlan félévben az Idegen nyelv II  minden 

páros félévben kerül meghirdetésre.  

 

Az oktatás nyelve:  Az adott idegen nyelv és magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása:   Idegen nyelv I és II heti 5 óra; Idegen nyelv III heti 4 óra 

 

A tantárgy státusza:  Kritérium követelmény 

 

Oktatók névsora:  

Biszkuné Orosz Tóth Ildikó, Deák Lászlóné, Tilki Ágnes, Toldiné Bélteki Andrea, Sivadó Márta 

 

A tantárgy általános és speciális céljai:  

Minden hallgató, aki még nem rendelkezik a kimeneti és képesítési követelményekben meghatározott 

nyelvvizsgával, szintfelmérő után lép a nyelvi képzés megfelelő szintjére. Az általunk biztosított nyel-

vi képzés két szinten indul (újrakezdő és haladó). Minden szinthez a megfelelő tankönyv adott fejeze-

tei alapján kidolgozott 14 hetes tematika társul. Célunk, hogy a hallgatók a képzési idő alatt megsze-

rezzék az írásbeli és szóbeli nyelvvizsgát. 

  

Oktatás típusa: szeminárium 

 

A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:  

A tananyag folyamatos aktualizálása, új információk tananyagba építése, útmutató az idegen nyelven 

történő munkavállaláshoz (önéletrajz, pályázatok megírásának koordinálása). A hallgatók külföldi 

utazása előtt (konferencia, tanulmányút, intézménylátogatás) a számukra szükséges legfontosabb tud-

nivalókkal egészítjük ki kurzusainkat. Tanulmányútjukról visszatérve pedig, a hallgatók számolnak be 

élményeikről, így a többiek is értesülhetnek a legfrissebb információkról. Nyelvtanáraink továbbkép-

zéseken vesznek részt, amely egyrészt a korszerű módszertan alkalmazását biztosítja, másrészt napra-

kész információval szolgál új vizsgarendszerekről, változásokról vizsgarendszeren belül. A végzett 

hallgatók által kitöltött kérdőívek megállapításait felhasználva megfogalmazzuk azokat a teendőket, 

melyek a hatékonyabb nyelvoktatáshoz kellenek.  
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Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya:  

50% - 50%, vagyis a  kontaktórához legalább ennyi órán kívüli nyelvtanulás szükséges. 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése:  
Videó, audiovizuális eszközök használata, kiscsoportos, beszédközpontú óravezetés, fénymásolt se-

gédanyagok. 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás:  

 

A tantárgy részletes leírása:  
 

ANGOL I. (PRE-INTERMEDIATE CSOPORT)    

HÉT, 

ÓRASZÁM 

TÉMA (speaking, 

reading skills) 

NYELVTAN 

(grammar) 

ÍRÁSKÉSZSÉG 

(writing skill) 

HALLOTT 

SZÖVEGÉRTÉS 

(listening skill) 

1.hét      1-5 New English File 

Pre-Intermediate 

coursebook 

File 1. Introducing 

yourself, getting to 

know each other 

Family members, 

personality adjectives 

word order in 

questions 

Present Simple 

 Days of the week, 

telling the time, 

the date, numbers 

Description of a 

person 

2. hét     6-10 Parts of the body 

Explaining a word 

that you don’t know 

Dókus:p.7-8 

Present Cont., 

prepositions of 

place 

Describing your-

self, physical 

appearance, per-

sonality, hobbies 

 

3. hét    11-15 At the airport 

Dókus:p.26 

Revise and Check  At the airport, 

Revise and check 

4. hét    16-20 File 2. Holidays 

Dókus:p.32 

Past Simple, regu-

lar and irregular 

words 

 A disasterous 

holiday 

5. hét    17-25  Past Cont., prepo-

sitions of time and 

place 

The description of 

an old photo 

An old photo 

6. hét    26-30 At the hotel, check-

ing in, calling recep-

tion 

Dókus:p.21 

question words, 

linking words, 

verb phrases 

Revise and Check 

 At the hotel, 

checking in, call-

ing reception, 

Revise and Check 

7. hét    31-35 File 3. Airport stories to be going to 

/present cont., 

expressions with 

look 

 3.1 

8. hét    36-40 Promises, offers, 

decisions 

will/won’t, oppo-

site verbs, 

verbs+prepositions 

  

9. hét    41-45 Dreams 

In the restaurant or-

dering, problems with 

the meal 

Dókus:p.24 

Review of tenses: 

present, past, fu-

ture 

Revise and Check 

An informal letter In the restaurant 

Revise and Check 
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10. hét  46-50 File 4. Clothes 

Dókus:p.14 

Present Pe-

fect/Past Simple 

 Shopping in Zara 

11. hét  51-55 Big cities Comparatives, 

Superlatives, ex-

pressions with 

time 

 The photo, the 

shoppping and the 

accident test in 

London 

12. hét  56-60 Directions, asking for 

information 

Dókus:p.19 

Opposite adjec-

tives 

Revise and Check 

Describing where 

you live 

Directions, asking 

for information 

Revise and Check 

13. hét  61-65 File 5. What makes 

you feel good? 

Verb forms 

(verb+infinitive) 

  

14. hét  66-70 Language learning 

Dókus:p.10 

Verb forms 

(verb+ing), gerund 

 Interview with the 

director of a sing-

ing school 

Language learn-

ing 5.7 

 

ANGOL I. (INTERMEDIATE CSOPORT)    

HÉT, ÓRA-

SZÁM 

TÉMA 

(speaking, 

reading skills) 

NYELVTAN (grammar) ÍRÁSKÉSZSÉG 

(writing skill) 

HALLOTT 

SZÖVEGÉRTÉS 

(listening skill) 

1.hét      1-5 New English 

File, 

Intermediate 

Coursebook  

File 1. Food, 

eating and 

restaurants 

ENTRY TEST 

Revision of Tenses 

(present simple and cont.) 

How to agree or disagree. 

Round Up p.3. 

 1.5 

2. hét     6-10 Sports Revision of tenses (past 

tenses, future forms) 

Round Up p.9, 25. 

 1.6 

3. hét    11-15 Family, 

personality 

reflxive pronouns, 

prefixes and suffixes. 

Round Up p.49. 

Revise and Check 

Describing a 

person 

1.11 

Introductions 

1.13-19 

4. hét    16-20 File 2. Money 

Life without 

money 

Revision of tenses 

(present perf./simple past, 

present perf. cont.) 

Round Up p.37. 

 2.11 

5. hét    17-25 A life changing 

holiday 

Transport and 

travel. Driving 

a car 

Strong adjectives. 

Comperatives/superlatives 

Round Up p.17. 

 2.6, 2.15 

6. hét    26-30 Travel 

problems 

File 3. Using 

mobile phones 

Revise and Check 

Obligation: must, have to, 

should 

Round Up p.67. 

A nightmare 

journey 

Requests and 

permission 2.16-

19, 2.20-21 

7. hét    31-35 Culture Shock 

Good manners, 

bad manners 

How important 

Deduction: must, may, 

might, can’t 

look/look like 

Round Up p67. 

 A radio interview 

with a musician 

3.8-9 
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is appearance? 

8. hét    36-40 Famous people 

who have been 

successful in 

difficult 

circumstances 

Ability and  possibility: 

can, could, be able to 

-ed/-ing adjectives, so 

Round Up p.67. 

 An interview with 

a psychologist 

3.13 

9. hét    41-45 The best day of 

my life 

File 4. Educa-

tion 

Revise and Check 

First conditional and 

future clauses 

Round Up p.96. 

Writing an 

informal letter 

3.19-20 

 

10. hét  46-50 Private/state 

schools, school 

uniforms, P.E., 

mixed classes 

Houses 

second conditional 

Round Up p.96 

Describing your 

house or flat 

4.7 

11. hét  51-55 Agreeing, 

disagreeing, 

giving 

examples 

usually, used to 

expressions with get 

 

 Friends Reunited 

4.11-12 

12. hét  56-60 Making 

suggestions 

Do we need 

education? 

Revise and Check  Making 

suggestions 4.15-

18,4.19-20 

13. hét  61-65 File 5. Work-

life balance 

Slow food, 

slow city 

quantifiers 

noun formation 

 Tips on how to 

slow down our 

daily lives 5.3 

14. hét  66-70 A man thing or 

a woman 

thing? 

Work 

Articles, linking words 

verbs+prepositions, 

adjectives+prepositions 

Gerunds and infinitives 

Round Up p.84. 

Formal letters 

and a CV 

Asking people 

what they think, 

giving opinion, 

agreeing and 

disagreeing. 5.18-

19  

 

ANGOL II. (PRE-INTERMEDIATE CSOPORT)    

HÉT, ÓRA-

SZÁM 

TÉMA (speaking, 

reading skills) 

NYELVTAN 

(grammar) 

ÍRÁSKÉSZSÉG 

(writing skill) 

HALLOTT 

SZÖVEGÉRTÉS 

(listening skill) 

1.hét      1-5 File 5. Doing sports, 

Describing a sporting 

event 

At the department 

store, buying clothes, 

taking something 

back 

A famous chess 

player  

have to, don’t 

have to, must, 

mustn’t, 

prepositions of 

movement 

Revise and Check 

Writing a formal 

e-mail asking for 

information 

5.12-5.16 At the 

department store 

Revise and Check 

2. hét     6-10 File 6. Murphy’s 

Law, Animals 

First conditional 

Second 

conditional 

  

3. hét    11-15 How to make 

decisions 

may/might, noun 

formation, 

Giving advice to 

problems 
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should/shouldn’t 

4. hét    16-20 At the pharmacy, 

asking for medicine 

Dókus:p.33 

get 

Revise and Check 

Writing to a 

friend 

At the pharmacy, 

asking for 

medicine 6.14-

6.18, Revise and 

Check 

5. hét    17-25 File 7. What are you 

afraid of? Phobias 

Present Perfect II. 

(for/since), How 

long..? 

 Cat phobia 7.1 

6. hét    26-30 School subjects 

A famous rebel 

used to Describing a buil-

ding 

7.6 

7. hét    31-35 Inventions 

A boat trip, buying 

tickets 

Dókus:p.26 

Passive 

Revise and Check 

 A boat trip, 

buying tickets 

7.14-18, Revise 

and Check 

8. hét    36-40 File 8. Weekends 

 

Something, 

anything, nothing, 

adjectives ending 

–ed or -ing 

  

9. hét    41-45 Health and lifestyle, 

diet, exercise, social 

life, Scientific words 

and expressions 

quantifiers Giving your 

opinion 

The good side and 

the bad side of a 

weekend 

8.6 

10. hét  46-50 Similarities 

On the phone 

Born to run 

so/neither 

Revise and Check 

 Checking out, 

making phone 

calls, saying 

good-bye 8.13-17 

Revise and Check 

11. hét  51-55 File 9.What a week!  Past Perfect, 

adverbs 

  

12. hét  56-60  Reported Speech, 

say/tell/ask, 

(statements) 

  

13. hét  61-65  Reported Speech 

II. (questions, 

imperatives) 

  

14. hét  66-70  Revise and Check 

End of term test 

  

 

ANGOL II. (INTERMEDIATE CSOPORT)    

HÉT, ÓRA-

SZÁM 

TÉMA (speaking, 

reading skills) 

NYELVTAN 

(grammar) 

ÍRÁSKÉSZSÉG 

(writing skill) 

HALLOTT 

SZÖVEGÉRTÉS 

(listening skill) 

1.hét      1-5 File 6. Shopping 

Making a complaint 

Revise and 

Check 

 5.22-23 

6.4 

2. hét     6-10  Reported 

speech: 

statements, 

questions, 

commands 

Round Up 
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p.113. 

3. hét    11-15 In the cinema, films, 

filmmaking 

Passive  

Round Up p.88 

Writing a film 

review 

6.6-7 

4. hét    16-20 Heroes and icons 

A person you admire 

What people do, 

jobs 

Revise and 

Check 

 Giving and 

reacting news 

with surprise or 

interest 6.11-14, 

6.15-16 

5. hét    17-25 File.7. Good luck, 

bad luck 

Can we make our 

own luck? 

Third 

conditional 

Round Up p.96. 

 7.2-3 

6. hét    26-30 Television, TV 

habits, adverts 

 

Making 

adjectives and 

adverbs, 

question tags, 

compound 

nouns, indirect 

questions 

Round Up p.77. 

  

7. hét    31-35 Living without 

electricity 

Phrasal verbs 

Revise and 

Check 

An article for a 

magazine 

7.16 

Apologizing, 

admitting 

responsibility, 

explaining, 

responding to an 

apology 7.17-20, 

7.21-22 

8. hét    36-40  Revision of 

Reported 

Speech, Passive 

and 

Conditionals 

  

9. hét    41-45  End-of-term test   

 Topics Picture 

description 

Situations Listening 

10. hét  46-50 

PREPARING 

FOR THE 

INTERMEDIA

TE SPEAKING 

LANGUAGE 

EXAM 

1.Család, rokonság, 

barátok, személyle-

írás 

2. Ünnepek, családi 

élet 

 

A társalgási 

témákhoz kap-

csolódó képek 

Dókus: középfo-

kú szituációk 

37-45.oldal,  

46-54.oldal,  

Listening:1-2 

szövegek 

11. hét  51-55 3. Napirend, házi-

munka, életmód 4. 

Lakás, lakóhely, lak-

berendezés 

 

A társalgási 

témákhoz kap-

csolódó képek 

Dókus:  

55-64.oldal 

65-72.oldal 

Listening:3-4 

szövegek 

12. hét  56-60 5.Hobbik, nyelvtanu-

lás, TV, rádió, 

könyvtár 

6.Munkahely 

A társalgási 

témákhoz kap-

csolódó képek 

Dókus: 

73-82.oldal,  

83-91.oldal 

Listening:5-6 

szövegek 
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13. hét  61-65 7. Étkezés, főzés, 

receptek 

8.Szórakozás 

 

A társalgási 

témákhoz kap-

csolódó képek 

Dókus: 

92-100.oldal, 

101-108.oldal, 

Listening:7-8 

szövegek 

14. hét  66-70 9. Utazás, nyaralás 

10. Vásárlás, boltok, 

divat 

 

A társalgási 

témákhoz kap-

csolódó képek 

Dókus: 

 109-117.oldal 

118-126 oldal 

Listening:9-10 

szövegek 

ANGOL II. (INTERMEDIATE CSOPORT)    

HÉT, ÓRA-

SZÁM 

TÉMA (speaking, 

reading skills) 

NYELVTAN 

(grammar) 

ÍRÁSKÉSZSÉG 

(writing skill) 

HALLOTT 

SZÖVEGÉRTÉS 

(listening skill) 

1.hét      1-5 File 6. Shopping 

Making a complaint 

Revise and 

Check 

 5.22-23 

6.4 

2. hét     6-10  Reported 

speech: 

statements, 

questions, 

commands 

Round Up 

p.113. 

  

3. hét    11-15 In the cinema, films, 

filmmaking 

Passive  

Round Up p.88 

Writing a film 

review 

6.6-7 

4. hét    16-20 Heroes and icons 

A person you admire 

What people do, 

jobs 

Revise and 

Check 

 Giving and 

reacting news 

with surprise or 

interest 6.11-14, 

6.15-16 

5. hét    17-25 File.7. Good luck, bad 

luck 

Can we make our own 

luck? 

Third 

conditional 

Round Up p.96. 

 7.2-3 

6. hét    26-30 Television, TV habits, 

adverts 

 

Making 

adjectives and 

adverbs, 

question tags, 

compound 

nouns, indirect 

questions 

Round Up p.77. 

  

7. hét    31-35 Living without 

electricity 

Phrasal verbs 

Revise and 

Check 

An article for a 

magazine 

7.16 

Apologizing, 

admitting 

responsibility, 

explaining, 

responding to an 

apology 7.17-20, 

7.21-22 

8. hét    36-40  Revision of 

Reported 

Speech, Passive 

and 
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Conditionals 

9. hét    41-45  End-of-term test   

 Topics Picture 

description 

Situations Listening 

10. hét  46-50 

PREPARING 

FOR THE 

INTERMEDI

ATE 

SPEAKING 

LANGUAGE 

EXAM 

1.Család, rokonság, 

barátok, személyleírás 

2. Ünnepek, családi élet 

 

A társalgási 

témákhoz kap-

csolódó képek 

Dókus: középfo-

kú szituációk 

37-45.oldal,  

46-54.oldal,  

Listening:1-2 

szövegek 

11. hét  51-55 3. Napirend, házimunka, 

életmód 4. Lakás, lakó-

hely, lakberendezés 

 

A társalgási 

témákhoz kap-

csolódó képek 

Dókus:  

55-64.oldal 

65-72.oldal 

Listening:3-4 

szövegek 

12. hét  56-60 5.Hobbik, nyelvtanulás, 

TV, rádió, könyvtár 

6.Munkahely 

A társalgási 

témákhoz kap-

csolódó képek 

Dókus: 

73-82.oldal,  

83-91.oldal 

Listening:5-6 

szövegek 

13. hét  61-65 7. Étkezés, főzés, recep-

tek 

8.Szórakozás 

 

A társalgási 

témákhoz kap-

csolódó képek 

Dókus: 

92-100.oldal, 

101-108.oldal, 

Listening:7-8 

szövegek 

14. hét  66-70 9. Utazás, nyaralás 

10. Vásárlás, boltok, 

divat 

 

A társalgási 

témákhoz kap-

csolódó képek 

Dókus: 

 109-117.oldal 

118-126 oldal 

Listening:9-10 

szövegek 

 

ANGOL III. (INTERMEDIATE CSOPORT)   

  PREPARING FOR THE INTERMEDIATE SPEAKING LANGUAGE EXAM (to be 

continued from ANGOL II.) 

PREPARING FOR THE INTERMEDIATE WRITTEN LANGUAGE EXAM from 4th week 

(44 lessons) 

HÉT, ÓRA-

SZÁM 

Topics Picture 

description 

Situations Listening 

1.hét        1-4 11. Fodrász, posta, 

szolgáltatások 

12. Autóvezetés, 

közlekedés, balesetek 

A társalgási 

témákhoz kap-

csolódó képek 

Dókus:  

127-135, 

136-144.oldalak 

Listening:1

1-12 szö-

vegek 

2. hét       5-8 13.Tömegközlekedés

, útbaigazítás, utazás 

vonattal, repülőgép-

pel 

A társalgási 

témákhoz kap-

csolódó képek 

Dókus: 

145-153, 

154-161, 

162-170.oldalak 

Listening:1

3-14 szö-

vegek 

3. hét       9-12 Mock speaking 

exam  

at intermediate level  

 PREPARING 

FOR THE 

INTERMEDI

ATE 

WRITTEN 

LANGUAGE 

EXAM 

 

 

TEXTS 

 

 

LETTERS 

 

 

ESSAYS 
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4. hét     13-16  A letter of 

enquiery 

  

5. hét     17-20  A letter of 

enquiery 

Describing a place  

6. hét     21-24   Describing a place  

7. hét     25-28  A letter of 

complaint 

  

8. hét     29-32  A letter of 

complaint 

Describing an event  

9. hét     33-36   Describing an event  

10. hét   37-40  A letter of job 

application 

  

11. hét   41-44  A letter of job 

application 

Argumentative/discursive 

essay 

 

12. hét   45-48   Argumentative/discursive 

essay 

 

13. hét   49-52   Argumentative/discursive 

essay 

 

14. hét   53-56 Mock written exam  at intermediate 

level 

 

 

NÉMET I. KEZDŐ  

 

Tankönyv: Szitnyainé Gottlieb Éva – Maros Judit: KON-TAKT 2 

 

Oktatási hét Tananyag 

1. hét  Einstufungstest 

Vorstellungsgespräch 

Wiederholung 

Thema: Sommererlebnisse 

2. hét Lektion 1/A - Eine Männer-WG 

Thema: Wohntypen 

Grammatik: zu +D, seit/vor +D, gehören/gehören zu +D 

3. hét Lektion 1/B – WG-Casting 

Lektion 1/C – WG-Party 

Themen: Möbelstücke, eigene Wohnung, eine Wohnung einrichten, Hausarbeiten 

Grammatik: Wechselpräpositionen, Positionsverben, 

 die Konjunktion „dass” 

4. hét Lektion 2/A – Computer und ich 

Themen: Internet 

Grammatik: die Konjunktion „weil” 

5. hét Lektion 2/B: Leons Internetseite 

Thema: Familienmitglieder, Verwandte 

Grammatik: das Modalverb „dürfen”, Genitivkonstruktionen 

6. hét Lektion 2/C – Gestern war heute 

Thema: Wiedervereinigung von Deutschland 

Grammatik: Datum, Präteritum 

I. KONTROLLARBEIT 

7. hét Lektion 3/A -  Vater hilft 

Themen: Sprachen und Länder, Sprachlernen 

Grammatik: Adjektivkomparation, Vergleich 

8. hét Lektion 3/B – Was gibt es Neues? 
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Thema: Leute charakterisieren 

Grammatik: Adjektivdeklination (Stark; schwach) 

9. hét Lektion 3/C – Willkommen in Potsdam 

Themen: Sehenswürdigkeiten beschreiben, Speisespezialitäten 

Grammatik: Adjektivdeklination (gemischt) 

10. hét Situationsübungen 

Zusammenfassung 

II. KONTROLLARBEIT 

11. hét Lektion 4/A: Wie kommen Sie zur Schule? 

Themen: Öffentliche Verkehrsmittel, Wegebschreibung 

Grammatik: entweder …oder, sowohl .. als auch, weder … noch 

12. hét Lektion 4/B – Wie komme ich zum Schönen Brunnen 

Thema: Auskunft geben 

Grammatik: Konjunktion „ob”, Präpositionen: über, durch, entlang 

Auf dem Flughafen 

Tickets bestellen 

entweder-oder, sowohl- als auch, weder-noch 

13. hét Lektion 4/C – Auf dem Flughafen 

Themen: Dienstleistungen auf dem Flughafen, Tickets bestellen 

Grammatik: einer – keiner, substantivierte Adjektive 

14. hét Situationsübungen 

Zusammenfassung 

III. KONTROLLARBEIT 

 

 

NÉMET II. KEZDŐ   

 

Tankönyv: Szitnyainé Gottlieb Éva – Maros Judit: KON-TAKT 2 

 

Oktatási hét Tananyag 

1. hét Rück – Takt 1 

Wiederholung 

2. hét Lektion 5/A – Meine Schule 

Themen: Schultypen, Schulsystem in Ungarn und in Deutschland, Tagesablauf 

Grammatik: Reflexivpronomina., sich-Verben 

3. hét Lektion 5/B – Schule ohne Noten? 

Thema: Traumschule, Wünsche äußern 

Grammatik: Konjunktiv Präteritum Wunschsätze 

4. hét Lektion 5/C – Ein Schuljahr in Deutschland 

Thema: Lernen/Studieren im Ausland 

Grammatik: Konjunktiv Präteritum von Modalverben 

5. hét  Zuammenfassung 

I. KONTROLLARBEIT 

Lektion 6/A – Ein Ferienob 

6. hét  Lektion 6/C – Rund um den Arbeitsplatz 

Themen: Jobinterview, Lebenslauf schreiben, Motivationsbrief schreiben 

7. hét Grammatik: Pronominaladverbien 

Lektion 6/B – Girl’s Day 

Thema: Männerberufe/Fraeunberufe 

8. hét Grammatik: Das Relativpronomen, der Relativsatz 

„Eine Stdatrundfahrt durch Potsdam” 

„Mein Traumjob” 
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Statistiken erörtern 

9. hét Lektion 7/C – iss dich gesund! 

Thema: Gesunde Lebensführung 

Grammatik: Das Verb lassen  

II. KONTROLLARBEIT 

10. hét Lektion 7/A -  Was ist passiert? 

Themen: Körperteile, Beschwerden, Krankheiten, beim Hausarzt 

Grammatik: Modalverb „sollen” 

11. hét Lektion 7/B – Klinickclowns 

Thema: im Krankenhaus 

Grammatik: Das Vorgangspassiv  

12. hét Lektion 8/A – Sportarten 

Themen: Sport treiben, Gruppierung von Sportarten 

Grammatik: zu+Infinitiv 

13. hét Lektion 8/B - Fußball ist mein Leben 

Thema: Sport im Fernsehen - Sportsendungen 

Grammatik: Konjunktionen: als – wenn 

Lektion 8/C – Extremsport 

Thema: Extremsportarten Pro und Kontra 

14. hét Situationen, Bildbeschreibung,Zusammenfassung 

III. KONTROLLARBEIT 

 

 

NÉMET III. KEZDŐ    

 

Tankönyv: Maros Judit: KON-TAKT 3 

 

 

Oktatási hét Tananyag 

1. hét Wiederholung 

KON-TAKT 2: Rück-Takt 2 

2. hét Lektion 1/A – Gute Reise 

Themen/Kommunikation: Bildbeschreibung, eigene Meinung äußern 

Grammatik: Konjunktionen: obwohl, trotzdem 

3. hét Lektion 1/B – Alle Wege führen nach München 

Themen/Kommunikation: Reisevorbereitungen(Gruppenreise/Pauschalreise), 

Zimmer reservieren 

Grammatik:  um … zu+Infinitiv – damit 

4. hét Grammatik: Zustandspassiv 

Zusammenfassung 

I. KONTROLLARBEIT 

5. hét Lektion 2/A -  Wetterchaos 

Themen: Wetterbericht, Jahreszeiten 

Grammatik: je … desto 

6. hét  Lektion 2/B – Dorfkind/Stadtkind 

Thema: Leben in der Stadt und auf dem Lande (Vor- und Nachteile) 

Grammatik: Passiv mit Modalverben 

7. hét Lektion 3/C -  Fest- und Feiertage 

Thema: Nationale und internationale Feiertage 

Grammatik: einander, miteinander 

8. hét Lektion 3/B – Familienfeste 

Thema: Vorbereitungen auf Familienfeste 
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Relativpronomina: wer, wen, wem, wessen 

II. KONTROLLARBEIT 

9. hét Lektion 4/B-  Einkaufen mit Spaß 

Themen: Einkaufsmöglichkeiten (Supermarkt, online einkaufen u. s. w.) – Vorteile, 

Nachteile 

Lektion 4/C – Der Kunde ist König 

Thema: Dienstleistungen 

Grammatik: haben zu +Infinitiv 

10. hét Lektion 5/A – Medienkonsum von Jugendlichen 

Thema: Massenmedien 

Grammatik: Plusquamperfekt, Nebesnatz mit „nachdem” 

Lektion 5/C – Fernsehen 

Themen: Fernsehgewohnheiten, Kino kontra Frensehen 

11. hét Lektion 6/B - Familie 

Themen: Rollenverteilung, Pachwork familien 

Grammatik: Adjektivdeklination (Wiederholung), Rektionen von Adjektiven 

12. hét Lektion 6/C – Abendszenen 

Thema: Konflikte in der Familie 

Grammatik: Partizipien ( I) 

13. hét Lektion 8/C – Für die Umwelt 

Themen: Umweltschutz, Umweltverschmutzung 

14. hét Schluss-Takt (Zusammenfassende Übungen im Arbeitsbuch und im Kursbuch) 

III. KONTROLLARBEIT – Prüfungsähnliche Aufgaben 

 

 

NÉMET I. HALADÓ            

 

Tankönyv: Szitnyainé Gottlieb Éva – Maros Judit: KON-TAKT 2 

 

Oktatási hét Tananyag 

1. hét  Einstufungstest 

Vorstellungsgespräch 

Wiederholung 

Thema: Sommererlebnisse 

2. hét Lektion 4/A: Wie kommen Sie zur Schule? 

Themen: Öffentliche Verkehrsmittel, Wegebschreibung 

Grammatik: entweder …oder, sowohl .. als auch, weder … noch 

3. hét Lektion 4/B – Wie komme ich zum Schönen Brunnen 

Thema: Auskunft geben 

Grammatik: Konjunktion „ob”, Präpositionen: über, durch, entlang 

Auf dem Flughafen 

Tickets bestellen 

4. hét Lektion 4/C – Auf dem Flughafen 

Themen: Dienstleistungen auf dem Flughafen, Tickets bestellen 

Grammatik: einer – keiner, substantivierte Adjektive 

5. hét Lektion 5/A – Meine Schule 

Themen: Schultypen, Schulsystem in Ungarn und in Deutschland 

6. hét Grammatik: Reflexivpronomina., sich-Verben 

Zusammenfassung 

I. KONTROLLARBEIT 

7. hét Lektion 5/B – Schule ohne Noten? 

Thema: Traumschule, Wünsche äußern 
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Grammatik: Konjunktiv Präteritum, Wunschsätze 

8. hét Lektion 5/C – Ein Schuljahr in Deutschland 

Thema: Lernen/Studieren im Ausland 

Grammatik: Konjunktiv Präteritum von Modalverben  

9. hét Lektion 6/A – Ein Ferienjob 

Lektion 6/C – Rund um den Arbeitsplatz 

Themen: Jobinterview, Lebenslauf schreiben, Motivationsbrief schreiben 

10. hét Grammatik: Pronominaladverbien 

Lektion 6/B – Girl’s Day 

Thema: Männerberufe/Fraeunberufe 

11. hét Grammatik: Das Relativpronomen 

Zusammenfassung 

II. KONTROLLARBEIT 

12. hét Lektion 7/C – iss dich gesund! 

Thema: Gesunde Lebensführung 

Grammatik: Das Verb lassen  

13. hét Lektion 7/A -  Was ist passiert? 

Themen: Körperteile, Beschwerden, Krankheiten, beim Hausarzt 

Grammatik: Modalverb „sollen” 

14. hét Situationsübungen, Bildbeschreibung 

Zusammenfassung 

II. KONTROLLARBEIT 

 

 

NÉMET II. HALADÓ                 

 

Tankönyv: Szitnyainé Gottlieb Éva – Maros Judit: KON-TAKT 2 

                  Maros Judit: KONt-TAKT 3 

 

Oktatási hét Tananyag 

1. hét Wiederholung 

2. hét Lektion 8/A – Sportarten 

Themen: Sport treiben, Gruppierung von Sportarten 

Grammatik: zu+Infinitiv 

3. hét Lektion 8/B - Fußball ist mein Leben 

Thema: Sport im Fernsehen - Sportsendungen 

Grammatik: Konjunktionen: als – wenn 

4. hét Lektion 8/C – Extremsport 

Thema: Extremsportarten Pro und Kontra 

Rück-Takt 2 

5. hét I. KONTROLLARBEIT 

KON-TAKT 3 

Lektion 1/A – Gute Reise 

Kommunikation: eigene Meinung äußern 

Grammatik: Konjunktionen: obwohl, trotzdem 

6. hét Lektion 1/B – Alle Wege führen nach München 

Themen/Kommunikation: Reisevorbereitungen(Gruppenreise/Pauschalreise), 

Zimmer reservieren 

Grammatik:  um … zu+Infinitiv – damit 

7. hét Lektion 1/C – Deutsch mit Spaß 

Thema: Srachlernen im Ausland 

Grammatik: Konjunktionen „während”, „solange” 



 

 

111 

8. hét Grammatik: Zustandspassiv 

Zusammenfassung 

9. hét II. KONTROLLARBEIT 

Lektion 2/A -  Wetterchaos 

Themen: Wetterbericht, Jahreszeiten 

Grammatik: je … desto 

10. hét  Lektion 2/B – Dorfkind/Stadtkind 

Thema: Leben in der Stadt und auf dem Lande (Vor- und Nachteile) 

Grammatik: Passiv mit Modalverben 

11. hét Lektion 2/C – Tierwelt 

Thema/Kommunikation: Tiere halten, Argumentieren 

Schluss-Takt: Der Tiergarten in Schönbrunn. Bären in Bern und Berlin 

12. hét Lektion 3/C -  Fest- und Feiertage 

Thema: Nationale und internationale Feiertage 

Grammatik: einander, miteinander 

Lektion 3/B – Familienfeste 

Thema: Vorbereitungen auf Familienfeste 

Relativpronomina: wer, wen, wem, wessen 

13. hét Lektion 4/B-  Einkaufen mit Spaß 

Themen: Einkaufsmöglichkeiten (Supermarkt, online einkaufen u. s. w.) – Vorteile, 

Nachteile 

Lektion 4/C – Der Kunde ist König 

Thema: Dienstleistungen 

14. hét Grammatik: haben zu +Infinitiv  

Zusammenfassung 

II: KONTROLLARBEIT 

 

NÉMET III.  HALADÓ                  

 

Tankönyv: Maros Judit: KON-TAKT 3 

                  Veres Mária: Színes kérdések és válaszok német nyelvből 

 

Oktatási hét Tananyag 

1. hét Wiederholung 

Rück-Takt 1 

2. hét Lektion 5/A – Medienkonsum von Jugendlichen 

Thema: Massenmedien 

Grammatik: Plusquamperfekt, Nebesnatz mit „nachdem” 

3. hét Lektion 5/C – Fernsehen 

Themen: Fernsehgewohnheiten, Kino kontra Frensehen  

Grammatik: Konjunktionen: bis, bevor, solange,  

4. hét Lektion 6/B - Familie 

Themen: Rollenverteilung, Pachwork Familien 

Grammatik: Adjektivdeklination (Wiederholung), Rektionen von Adjektiven 

5. hét Lektion 6/C – Abendszenen 

Thema: Konflikte in der Familie 

Grammatik: Partizipien ( I) 

6. hét Schluss-Takt: Meine Mitbewohnerin, die Oma 

I. KONTROLLARBEIT 

7. hét Lektion 7/C – Die Qual der Wahl 

Thema: Berufswahl, Vorbilder 

Grammatik: Partizipien (II) 
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8. hét Lektion 8/B – Auf vier Rädern 

Thema: Rund ums Auto 

Grammatik: Konjunktiv II  

9. hét Lektion 8/C – Für die Umwelt 

Themen: Umweltschutz, Umweltverschmutzung 

10. hét Bildbeschreibung, Situationsübungen 

Zusammenfassung 

II. KONTROLLARBEIT 

11. hét Színes kérdések és válaszok német nyelvből  

Thema: Hobby, Kultur und Unterhaltung (Sprechen+Hörverstehen) 

Prüfungsaufgaben (ECL -B2) 

12. hét Színes kérdések és válaszok német nyelvből Thema: Deutschsprachige Länder 

(Landeskunde) (Sprechen+Höreverstehen) 

Prüfungsaufgaben (ÖSD -B2) 

13. hét Prüfungsaufgaben ( PANNON -B2 / CORVINUS –B2) 

14. hét Zusammenfassung 

II. KONTROLLARBEIT – Prüfungsähnliche Aufgaben 

 

 

Elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák leírása:  

A négy alapkészség (írás, olvasás, hallás utáni szövegértés, beszéd) fejlesztése. Lexikális alapismere-

tek elsajátítása, bővítése, nyelvtani ismeretek elsajátítása és alkalmazása. 

Kötelező irodalom:  

Horváth Károly: Twenty but One 

Clive Oxenden- Christina Latham-Koenig: New English File Intermediate 

coursebook+workbook+CDs 

 Dókus Tünde: Angol szituációk 

Dohár Péter: Kis angol nyelvtan 

Murphy: English Grammar in Use 

Round Up 4 

Budai László: Angol nyelvtan 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere:  

A félév során két zárthelyi dolgozat megírása és szóbeli prezentáció, melyek egyenkénti eredménye el 

kell, hogy érje a 60%-ot. A félévek modulzáró dolgozattal és szóbeli beszámolóval végződnek. 

 

Az aláírás megszerzésének feltételi:  

Rendszeres óralátogatás, zárthelyik megírása, betegség esetén pótlás. A TVSZ vonatkozó szakaszai-

nak figyelembevételével; amennyiben a hallgató többet hiányzik a megengedettnél, nem írja meg a 

ZH-kat, úgy az aláírás megtagadható. 

 

Ajánlott irodalom:  
Kiss Judit-Papp László-Csatlós Judit: Lerne gerne Deutsch! 

Raymond Murphy: Essential Grammar in Use I., II. 

 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 01. 

 

Tilki Ágnes 

tantárgyfelelős 
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Nyíregyháza, 2015. szeptember 01. 

Jóváhagyom:        Tilki Ágnes 

         vezető nyelvtanár 

          

Elfogadom: 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 01. 

         Dr. Sárváry Attila 

         alapszakfelelős 

 

 

         Prof. Dr. Ádány Róza 

         alapszakfelelős 

 

 

         Dr. Ködmön József 

         alapszakfelelős 

 

 

         Dr. Fábián Gergely 

         alapszakfelelős  

        

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 
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A tantárgy neve: Jogi ismeretek I-II. az egészségtudományi képzésben 

A tantárgy angol neve: Law Studies I-II. in Health Sciences  

Tanszék neve:  Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Nagy Péter 

Ajánlott félév         I. 
II. 

(Ápb., Egp. alapszakok) 

Tantárgyi kód 
EKTT-154-01N 

EKTT-154-01L 

EKTT-154-02N 

EKTT-154-02L 

Nappali tagozat heti óraszáma 2+0 1+0 

Levelező tagozat félévi óraszáma 10+0 5+0 

Kredit 2 1 

Vizsgakövetelmény beszámoló kollokvium 

Kötelező előtanulmányi rend nincs 
Jogi ismeretek I. az egész-

ségtudományi képzésben 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? 

Ápolás és betegellátás alapszak 

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak 

Egészségügyi szervező alapszak 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: 

A táblázatban megjelölt félév szerint. 

 

Az oktatás nyelve:  
Magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: 

TADI beosztása szerint. 

 

A tantárgy státusza:  
Kötelező, alapozó, szakmai törzstantárgy. 

 

Oktató/-k/ névsora: 

Tantárgyfelosztás szerint. 

 

A tantárgy általános és speciális céljai: 

Általános célkitűzés a tantárgy oktatása során, hogy a hallgató megszerezze azokat az ismereteket, 

amelyek az egészségügyben végzett ápolói, mentőtiszti munka során segítik õt a betegek körüli prob-

lémákban való eligazodásban, abban, hogy az egészségügyi szolgáltatás során milyen körben, milyen 

területeken milyen jogaik és kötelezettségeik vannak a szolgáltató alkalmazottainak; a betegek milyen 

jogait érinthetik a szolgáltatást nyújtók. 

Speciális célkitûzés, hogy a konkrét jogok tartalmát megismerjék a hallgatók, s ezen tudás birtokában 

elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyek útján maguk is eligazodhatnak abban, hogy milyen jogvi-

szonyokban végezhetnek ápolói, mentőtiszti munkát, s ehhez konkrétan milyen jogok és kötelezettsé-

gek kapcsolódnak. Nagy hangsúlyt helyez a képzés az egyes jogviszonyokhoz kapcsolódó felelősségi 

rendszer megismertetéséhez, annak felismeréséhez, hogy a jogérvényesítés mely lehetőségét alkal-

mazhatja a beteg, ha jogait megsértik. Áttekinti a képzés azt is, hogy az ápolóval, mentőtiszttel szem-

ben milyen jogok érvényesíthetők jogsértés esetén, illetve milyen módon érvényesítheti jogait maga az 

ápoló, mentőtiszt. 



 

 

115 

A vonatkozó joganyag ismertetésén túl sort kerítünk a gyakorlatban felmerült esetek megbeszélésére 

is. 

 

Oktatás típusa: 

Előadás. 

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: 

A tárgy minőségbiztosítási módszere az oktatók felkészülését, a tárggyal kapcsolatos ismeretanyagok 

azonnali feldolgozása, a törvényi, ágazati szabályzók változásának követése, valamint a végzett hall-

gatók elhelyezkedése utáni "vevőelégedettség" vizsgálata, a visszajelzések alapján a tantárgy aktuali-

zálása. A szak minőségpolitikája, a folyamatos visszajelzések az oktatásban résztvevő hallgatók isme-

retelsajátításáról, végzett, elsősorban nappali tagozaton végzett hallgatók elhelyezkedési körülményei-

ről, a tanultaknak a gyakorlatban történő alkalmazhatóságnak mikéntjéről meghatározzák a tantárgy 

keretében megvalósuló minőségbiztosítás, fejlesztés irányát, módszereit. 

A szakon a kétpólusú minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei, eszközei 

folyamatos korszerűsítés mellett célirányosan kerülnek alkalmazásra. 

 

Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: 

40-60% 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: 

Előadás modern prezentációs technikákkal. 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: 

A tanszéken a tárgyhoz kapcsolódóan folyik tudományos kutatás, a témában a hallgatók TDK dolgo-

zatot, illetve szakdolgozatot is írhatnak. 

 

A tantárgy részletes leírása: 

 

 

Jogi ismeretek I. az egészségtudományi képzésben 

(Ápolás és betegellátás alapszak, Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Egészségügyi szerve-

ző alapszak) 

 

1. hét Tematika, követelmények, államtani és jogi alapismeretek  

2. hét  Jogi alapfogalmak (a jog, jogforrás fogalma; jogforrások: jogszabályok, jogalkotó szervek; a 

jogalkotás folyamata; jogviszony fogalma, tartalma; jogképesség, cselekvőképesség) 

3. hét  Jogi alapfogalmak (folytatás); az egészségügyi törvényi szabályozásának rendszere  

4. hét   A betegek jogai és kötelezettségei a hatályos szabályozásban 

5. hét  A betegek jogai és kötelezettségei a hatályos szabályozásban 

6. hét             A betegek jogai és kötelezettségei a hatályos szabályozásban 

7. hét               Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei a hatályos szabályozásban 

8. hét  A pszichiátriai betegek gyógykezelése és gondozása  

9. hét               A magzati élet védelme (1992. évi LXXIX. tv.) 

10. hét             Szerv, szövetkivétellel, -átültetéssel kapcsolatos szabályok  

11. hét             Az emberi reprodukcióval kapcsolatos eljárások szabályai   

 

12. hét             Az emberi reprodukcióval kapcsolatos szabályai 

13. hét            Adatvédelem az egészségügyben 

14. hét            A félév tapasztalatainak megbeszélése, a félév lezárása 

 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 
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A kurzus végén a hallgatók megismerik az egészségügyi törvényi szabályozásának rendszerét, képesek 

lesznek arra, hogy a munkájukhoz kapcsolódóan alkalmazni tudják az egészségügyi szabályozás rájuk 

vonatkozó legfontosabb előírásait 

 

Kötelező irodalom: 

Az előadás anyaga képezi a számonkérés tárgyát. A tárgyban jegyzet készítése folyamatban van, an-

nak elkészült részeit az oktató oktatási segédanyagként a hallgatók rendelkezésére bocsátja.  

Jogszabályok:  
1. A Magyar Köztársaság Alaptörvénye 

2. 1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről – indokolással 

3. 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételei-

ről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 

4. 1959. évi IV. tv. a polgári törvénykönyvről 

5. 1978. évi IV. tv. a büntető törvénykönyvről 

6. 1992. évi XXII. tv. a munka törvénykönyvéről 

7. 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról 

8. 1992. évi LXXIX. tv. a magzati élet védelméről 

9. 1992. évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, 1997. 

évi XLVII. tv. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védel-

méről 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere:  

Nincs 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: 

Az előadásokon a részvétel ajánlott 

 

A vizsgára bocsátás feltételei: 

Az aláírás megszerzése 

 

Vizsgáztatási módszer: 

Írásbeli 

 

Ajánlott irodalom: 

- Köszegfalvi Edit: Egészségügyi jogi kézikönyv. Közgazdasági és Jogi könyvkiadó, Budapest 

1999. 

- Marsi Edit: Az ellátás visszautasításának joga az Alkotmánybíróság 22/2003. (IV.28.) számú 

határozatának tükrében (2003. november 11. A Tudomány Napja alkalmából tartott előadás 

anyaga) 

- Marsi Edit: Az egészségügyi szolgáltatókra, illetve egészségügyi dolgozókra vonatkozó fele-

lősségi szabályok (2005. évben A Tudomány Napja alkalmából tartott előadás anyaga) 

 

Jogi ismeretek II. az egészségtudományi képzésben 

(Ápolás és betegellátás alapszak) 

 

1.   Egészségügy és finanszírozás I. 

2.                    Egészségügy és finanszírozás II. 

3.   Egészségügy és finanszírozás III. 

4.  Egészségügy és finanszírozás IV. 

5.  1. Zárthelyi dolgozat  

6. Egészségügy az Európai Unióban I. 

7. Egészségügy az Európai Unióban II. 

8.   Egészségügy az Európai Unióban III. 
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9.  Egészségügy az Amerikai Egyesült Államokban  

10.                   2. Zárthelyi dolgozat 

11.     Az egészségügyi vállalkozások szabályai I. 

12.     Az egészségügyi vállalkozások szabályai II. 

13.  Az egészségügyi szolgáltató kártérítési felelőssége – A felelősségi szabályok polgár-

jogi vonatkozásai 

14.  A félév tapasztalatainak megbeszélése, a félév lezárása 

 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

A hallgatók a kurzus végére képesek lesznek arra, hogy az egészségügy jogi szabályainak legalapve-

tőbb nemzetközi és európai uniós jogi vetületeivel megismerkedjenek, illetve hogy átfogó képet kap-

janak az egészségügy finanszírozási kérdéseiről is. 

 

Kötelező irodalom: 

Az előadás anyaga képezi a számonkérés anyagát. A tárgyban jegyzet készítése folyamatban van, an-

nak elkészült részeit az oktató oktatási segédanyagként a hallgatók rendelkezésére bocsátja.  

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere:  

Nincs 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: 

Az előadásokon a részvétel ajánlott 

 

A vizsgára bocsátás feltételei: 

Az aláírás megszerzése 

 

Vizsgáztatási módszer: 

A félévsorán megírt két zárthelyi dolgozatból kapott érdemjegy alapján jegymegajánlás 

 

Ajánlott irodalom: 

- Köszegfalvi Edit: Egészségügyi jogi kézikönyv. Közgazdasági és Jogi könyvkiadó, Budapest 

1999. 

- Marsi Edit: Az ellátás visszautasításának joga az Alkotmánybíróság 22/2003. (IV.28.) számú 

határozatának tükrében (2003. november 11. A Tudomány Napja alkalmából tartott előadás 

anyaga) 

- Marsi Edit: Az egészségügyi szolgáltatókra, illetve egészségügyi dolgozókra vonatkozó felelős-

ségi szabályok (2005. évben A Tudomány Napja alkalmából tartott előadás anyaga) 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  

Dr. Nagy Péter  

tantárgyfelelős 

 

 

Jóváhagyom:  

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  

       Dr. Fábián Gergely  

tanszékvezető 

Elfogadom:  

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.   

Dr. Szabó Zoltán  

alapszakfelelős 
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       Prof. Dr. Ádány Róza  

alapszakfelelős 

 

 

 

       Dr. Ködmön József  

alapszakfelelős 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 
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A tantárgy neve: Készségfejlesztés I.-V. 

A tantárgy angol neve: Social Skill Training I.-V. 

Tanszék neve: Társadalomtudományi Tanszék 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Kiss János 

Ajánlott félév I. II. III. IV. 

Tantárgyi kód 

nappali 

EKTT-110-01N 

(S) 

 

EKTT-110-02N 

(S) 

EKTT-110-03N 

(V) 

EKTT-110-04N 

(Á+SZ) 

EKTT-110-05N 

(S) 

 

EKTT-110-04N 

(V) 

 

Tantárgyi kód 

levelező 

EKTT-110-01L (S) 

 

EKTT-110-02L (S) 

EKTT-110-04L 

(Á+SZ) 

EKTT-110-05L (S) 

 
- 

Nappali tagozat 

heti óraszáma 
0+2 0+2 0+2 0+2 

Levelező tagozat 

félévi óraszám 
0+8 0+8 0+8 0+8 

Kredit 0 0 0 0 

Követelmény a a a a 

Kötelező előta-

nulmányi 

rend 

- - - - 

 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/ szakok szerepeltetik?  

Szociális munka alapszak, Ápolás Betegellátás, Egészségügyi gondozás és prevenció, Egészségügyi 

szervező 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága:  

Mintatanterv szerint 

 

Az oktatás nyelve:  

Magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása:  
Tanulmányi osztály beosztása és a tömbösítési rend, valamint a konzultációs hét beosztása szerint. 

 

A tantárgy státusza:  

Kritériumkövetelmény 

 

Oktató/-k/ névsora:  

A félévre szóló tantárgyfelosztás alapján főállású oktatók. 

 

A tantárgy általános és speciális céljai:  

A tantárgy célja, a szakmai és a személyközi hatékonyság növelése, Az önismeret alapjainak 

megszerzése és mélyítése alapvető módszertani fogások átadása, a szoci ális munka végzése 

során szükséges készségek fejlesztése, továbbá az alapvető kommunikációs jelensége k be-

mutatása, a különböző kommunikációs modalitások gyako rlása, társas helyzetben történő 
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hatékony kommunikáció kipróbálása kiscsoportban. (max.15 fő ) annak érdekében, hogy a 

hallgatók hatékony interperszonális működésre legyenek képesek munkájuk során.  

 

Oktatás típusa:  

Kiscsoportos tréning gyakorlat 

 

A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:  

A tárgy minőségbiztosítási módszere az oktatói felkészülést, a tárggyal kapcsolatos ismeretanyagok 

azonnali feldolgozását, a törvényi, ágazati szabályzók változásának követését, valamint a végzett hall-

gatók elhelyezkedése utáni, „vevőelégedettség” vizsgálatát, a visszajelzések alapján a tantárgy aktuali-

zálását jelenti. Folyamatos visszajelzés a végzett hallgatók elhelyezkedési körülményeiről, a tanultak-

nak a gyakorlatban történő alkalmazhatóságnak mikéntjéről. A szakon a kétpólusú minőségbiztosítás 

(oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei, eszközei folyamatos korszerűsítés mellett célirányo-

san kerülnek alkalmazásra. 

 

Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya:  

70+30 % 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése:  

Kiscsoportos gyakorlat, modern prezentációs eszközökkel, módszerspecifikus tréning technikák al-

kalmazása, részben tömbösített időrendben 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás:  

Témába vágó TDK és szakdolgozati kutatások 

 

A tantárgy részletes leírása: 

 

Készségfejlesztés I. 

 

A kurzus témáit tudjuk megadni, mert a tantárgy sajátos jellege és részbeni tömbösítés miatt, a kurzus 

menetét a csoportdinamikai folyamatok szabják meg. 

- Az önismeret alapjai, önmagunk megismerése 

- Mások megismerése 

- Társas készségek, képességek feltárása 

- Egymás elfogadása 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása:  

Az önismeret alapjainak megszerzése  

Alkalmazott módszerspecifikus technikák: 

- T – group 

- Encounter 

- Pszichodráma 

- Brain-storming 

- Szabadinterakció 

 

Kötelező irodalom:  

A tantárgy sajátos jellege miatt nincsen 

 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere:  

Nincs 
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Az aláírás megszerzésének feltételei:  
A gyakorlatokon való aktív, kötelező részvétel 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:  

Gyakorlati jegy nem kapcsolódik a tárgyhoz 

 

A vizsgára bocsátás feltételei:  

Nincs vizsga 

 

Vizsgáztatási módszer:  

Nincs vizsga 

 

Készségfejlesztés II. 

 

A kurzus témáit tudjuk megadni, mert a tantárgy sajátos jellege és részbeni tömbösítés miatt, a kurzus 

menetét a csoportdinamikai folyamatok szabják meg. 

 

- Az önismeret mélyítése 

- Mások megismerésének mélyítése 

- Szociális készségek és képességek fejlesztése, illetve mélyítése 

- Kapcsolatépítõ készségek fejlesztése, illetve mélyítése 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása:  

Az önismeret mélyítése 

A kommunikációs technikák ismerete és hatékony alkalmazása  

Alkalmazott módszerspecifikus technikák: 

- T – group 

- Encounter 

- Pszichodráma 

- Brain-storming 

- Szabadinterakció 

 

Kötelező irodalom:  

A tantárgy sajátos jellege miatt nincsen 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere:  

Nincs 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei:  
A gyakorlatokon való aktív, kötelező részvétel 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:  

Gyakorlati jegy nem kapcsolódik a tárgyhoz 

 

A vizsgára bocsátás feltételei:  

Nincs vizsga 

 

Vizsgáztatási módszer:  

Nincs vizsga 

Készségfejlesztés III. 
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A kurzus témáit tudjuk megadni, mert a tantárgy sajátos jellege és részbeni tömbösítés miatt, a kurzus 

menetét a csoportdinamikai folyamatok szabják meg. 

- Ismerkedés önmagunkkal és a csoporttal 

- Empátia fejlesztése 

- Asszertivitás fejlesztése 

- Kulturális különbözõségek elfogadása, előítéletek kezelése 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása:  

A személyközi hatékonyság növelése, önismereti igény kiépítése  

 

Alkalmazott módszerspecifikus technikák: 

- T – group 

- Encounter 

- Pszichodráma 

- Brain-storming 

- Szabadinterakció 

 

Kötelező irodalom:  

A tantárgy sajátos jellege miatt nincsen 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere:  

Nincs 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei:  
A gyakorlatokon való aktív, kötelező részvétel 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:  

Gyakorlati jegy nem kapcsolódik a tárgyhoz 

 

A vizsgára bocsátás feltételei:  

Nincs vizsga 

 

Vizsgáztatási módszer:  

Nincs vizsga 

 

Készségfejlesztés IV. 

 

A kurzus témáit tudjuk megadni, mert a tantárgy sajátos jellege és részbeni tömbösítés miatt, a kurzus 

menetét a csoportdinamikai folyamatok szabják meg. 

- Kommunikáció fejlesztésének területei, lehetőségei  

- A saját kommunikáció főbb jellegzetességeinek tudatosítása, a különböző ko m-

munikációs stratégiák előnyei és hátrányai.  

- A közvetlen emberi kommunikáció jellemzői, a verbális és nonverbális komm u-

nikáció megfigyelése és megértése, kongruens és inkongruens közlés, a szituáció 

és a komplex jelzések felismerése.  

- A kultúrák és szubkultúrák közötti kommunikációs különbségek felismerése (e t-

nikai, nemi, életkori, települési, szociális helyzetbeli különbözőség), az ezzel 

kapcsolatos előítéletek tudatosítása, az  emberismeret és a személyközi érzékeny-

ség. 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása:  

A kommunikációs technikák ismerete és hatékony alkalmazása  
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Alkalmazott módszerspecifikus technikák: 

- T – group 

- Encounter 

- Pszichodráma 

- Brain-storming 

- Szabadinterakció 

 

Kötelező irodalom:  

A tantárgy sajátos jellege miatt nincsen 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: 

Nincs 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei:  
A gyakorlatokon való aktív, kötelező részvétel 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:  

Gyakorlati jegy nem kapcsolódik a tárgyhoz 

 

A vizsgára bocsátás feltételei:  

Nincs vizsga 

 

Vizsgáztatási módszer:  

Nincs vizsga 

Készségfejlesztés V. 

 

A kurzus témáit tudjuk megadni, mert a tantárgy sajátos jellege és részbeni tömbösítés miatt, a kurzus 

menetét a csoportdinamikai folyamatok szabják meg. 

- Szakmai szerepek, értékek meghatározása, megjelenítése, fejlesztése 

- Konfliktus megoldási és tárgyalási technikák kialakítása. 

- Konfliktuselemzés: a konfliktusok okainak megismertetése (személyes, strukturális, 

információs, érték, érdek, stb. konfliktus). 

- Előítéletek és sztereotípiák megjelenése és kezelése a szociális munka során 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása:  

- A kulturális és más különbségek toleranciája  

- Alapvető konfliktuskezelési technikák ismerete  

Alkalmazott módszerspecifikus technikák: 

- T – group 

- Encounter 

- Pszichodráma 

- Brain-storming 

- Szabadinterakció 

 

Kötelező irodalom:  

A tantárgy sajátos jellege miatt nincsen 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere:  

Nincs 

Az aláírás megszerzésének feltételei:  
A gyakorlatokon való aktív, kötelező részvétel 
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A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:  

Gyakorlati jegy nem kapcsolódik a tárgyhoz 

A vizsgára bocsátás feltételei:  

Nincs vizsga 

Vizsgáztatási módszer:  

Nincs vizsga 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1. 

 

Dr. Kiss János   

tantárgyfelelős  

Jóváhagyom: 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1. 

       Dr. Fábián Gergely 

tanszékvezető   

 

Elfogadom:  

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1. 

Dr. Fábián Gergely  

alapszakfelelős  

 

 

Dr. Szabó Zoltán 

alapszakfelelős  

 

 

Prof. Dr. Ádány Róza 

alapszakfelelős  

 

 

Dr. Ködmön József 

alapszakfelelős  

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása:  
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A tantárgy neve: Latin I-II. 

A tantárgy angol neve: Latin I-II. 

Tanszék neve: Idegennyelvi Részleg 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Kalapos István tanszékvezető 

Ajánlott félév:  I. II. 

Tantárgyi kód:                          EKIC-105-01N 

EKIC-105-01L 

EKIC-105-02N 

EKIC-105-02L 

Nappali tagozat heti óraszáma: 0+28 0+28 

Levelező tagozat félévi óraszáma: 10 10 

Kredit:  2 2 

Vizsgakövetelmény:  gyakorlati jegy gyakorlati jegy 

Kötelező előtanulmányi rend:  - Latin I. 

 

 

Az ajánlott tantervben mely (alap)szakok szerepeltetik?  

Ápolás és betegellátás alapszak/Ápoló, Mentőtiszt, Szülésznő   

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak/Védőnő szakirány 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága:  

Minden tanév őszi félévében Latin I és tavaszi félévében Latin II 

 

Az oktatás nyelve:  Magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása:  Heti 2 óra 

 

A tantárgy státusza:  Kötelező  

 

Oktatók névsora:   Tantárgyfelosztás szerint. 

 

A tantárgy általános és speciális céljai:  

A hallgatók sajátítsák el az orvosi latin nyelv alapjait. Rendelkezzenek megfelelő anatómiai - fizioló-

giai szókinccsel. Ismerjék meg az orvosi diszciplinák szakkifejezéseit, az orvosi latin nyelvben előfor-

duló nyelvtani jelenségeket. Igazodjanak el a nyelvre legjellemzőbb szóképzési formák között. 

 

Oktatás típusa:  Szeminárium 

 

A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:  

A tantárgy jellegéből adódóan az orvostudomány által használt latin kifejezések közül azokat a 

szakmaspecifikus terminusokat tanítja az oktató, melyek a leggyakoribbak, leginkább használatosak. 

Ennek követéséhez nyújtanak segítséget a szakorvosok. 

 

Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya:  

50% - 50%, vagyis nappalis hallgatók számára 28 kontaktórához legalább ennyi órán kívüli nyelvtanu-

lás szükséges, levelezős hallgatók számára 10 kontakt órához legalább ennyi órán kívüli nyelvtanulás 

szükséges. 

 

 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése:  
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A nyelvtani alapismeretek elsajátítása, folyamatos begyakorlása a szókincs bevésése érdekében, szó-

beli és írásbeli feladatok közös és egyéni megoldása, a megtanult tananyag állandó ismétlése, más latin 

nyelvkönyvek, fénymásolt segédanyagok és írásvetítő fólia használatával. 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás:  

A szakirodalom folyamatos feldolgozása  

 

A tantárgy részletes leírása: 

 

Latin I. 

 

1. hét: I. lecke – I. declinatio, melléknevek; az igék szótári alakja 

2. hét: főnév – melléknév egyeztetése; praepositio – k, gyakorlás 

3. hét: II. lecke – II. declinatio, tőszámnevek (1-20) 

4. hét: III. lecke - birtokos jelzős szószerkezetek, tőszámnevek  

             (20-100) 

5. hét: IV. lecke – imperativus, a receptírás szabályai, sorszámnevek 

6. hét: III. decl. – általános bevezetés, tövek szerinti felosztás 

7. hét: V. lecke – az –i tövű főnevek és melléknevek 

8. hét: VI. lecke – a III.decl.-ós melléknevek fajtái(három-, kettő-, egy végűek) 

9. hét: melléknevek képzése főnevekből, gyakorlás 

10. hét: az emberi test főbb részei 

11. hét: VII. lecke – IV. declinatio; aktív – passzív coniugatio-k 

12. hét: VIII. lecke – V. declinatio 

13. hét: orvosi szakkifejezések, ezek helyesírása; ismétlés 

hét: felmérő dolgozat, a félév végi jegy megajánlása 

 

Latin II 

 

1. hét – IX. lectio – Melléknevek fokozása (gradus comparativus), a kivételek. 

2. hét – X. lectio – Melléknevek fokozása (gradus superlativus). 

3. hét – A fokozott melléknevek ragozása, és a rendhagyó alakok gyakorlása. 

4. hét – XI. lectio – Folyamatos -, befejezett melléknévi igenevek, melléknevek képzése főnevekből. 

5 – 6. hét – XII. lectio – A gerundium képzése. 

7 – 8. hét – XIII. lectio – Az adverbium. Határozók képzése melléknevekből, majd ezek fokozása.    

9 – 10. hét – XIV. lectio – Proverbia. Latin – görög szóösszetételek, elő -, utótagok.  

11. hét – A képzett és összetett szavak szerkezete.  

12. hét – Verba pharmacologica. Szavak és rövidítések a köznyelvben. 

13. hét – Orvosi latin nyelvi szakkifejezések bővítése. A latin nyelvtan ismétlése.  

14. hét – Ellenőrző dolgozat megírása és javítása. A félév végi gyakorlati jegy megajánlása. 

 

Elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák leírása:  

A hallgató képes lesz alapvető nyelvtani elemek felismerésére, megszerzett szakmai szókincse képessé 

teszi a szakmában használatos latin kifejezések helyes leírására, a megfelelő körülmények közti hasz-

nálatára. 

 

Kötelező irodalom:  

Dr. Zolnai Vilmosné – Lingua Latina Medicinalis 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere:  

A félév során két zárthelyi dolgozat megírása és szóbeli prezentáció, melyek egyenkénti eredménye el 

kell, hogy érje a 60%-ot. 
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Az aláírás megszerzésének feltételi:  

A félév végén az oktató indexaláírással igazolja, hogy a hallgató az adott félév követelményeit teljesí-

tette. Ennek megszerzésének feltételei az órákon való aktív részvétel, a zárthelyi dolgozatok eredmé-

nyes megírása, a szóbeli beszámolók teljesítése.  

A félév során 3 hiányzás megengedett, betegség esetén a zárthelyik és a szóbeli beszámolók pótlása 

lehetséges 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:  
Az órákon való aktív részvétel, a zárthelyik eredményes megírása. A félév során 3 hiányzás megenge-

dett, betegség esetén a zárthelyik és pótlása lehetséges. 

 

A vizsgára bocsátás feltételei:  

 

Vizsgáztatási módszer:  

 

Ajánlott irodalom:  
Dr. Nagy József – Orvosi latin nyelvi alapismeretek 

Dr. Vajda Istvánné – Latin szószedet és nyelvtan 

 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1. 

Tilki Ágnes 

tantárgyfelelős 

 

Jóváhagyom:  

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1. 

Tilki Ágnes 

vezető nyelvtanár 

 

Elfogadom: 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1. 

Dr. Szabó Zoltán 

alapszakfelelős 

 

Prof. Dr. Ádány Róza 

Eüg. alapszakfelelős 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 
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A tantárgy neve: Magyar társadalom I-III. 

A tantárgy angol neve: Hungarian Society I-III. 

Tanszék neve: Társadalomtudományi Tanszék 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Jóna György 

Tantárgy neve: Magyar társadalom I. Magyar társadalom II. Magyar társadalom 

III. 

Ajánlott félév: I. II. IV. 

Tantárgyi kód (nap-

pali, levelező tagozat): 

EKTT-101-01N 

EKTT-101-01L 

EKTT-101-02N 

EKTT-101-02L 

EKTT-101-02N 

EKTT-101-02L 

Nappali tagozat heti 

óraszáma: 
2+0 2+0 1+0 

Levelező tagozat fél-

évi óraszáma: 
10+0 10+0 5+0 

Kredit: 3 3 2 

Vizsgakövetelmény: Kollokvium kollokvium gyakorlati jegy 

Kötelező előtanulmá-

nyi rend: 
- - 

EKTT-101-02N 

EKTT-101-02L 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? 

Szociális munka alapszak 
Ápolás és betegellátás alapszak 

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak 

Egészségügyi szervező alapszak 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága:  

Mintatanterv szerint aktuálisan 

 

Az oktatás nyelve:  

Magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása:  

Nappali tagozaton: aktuális órarend szerint. Levelező tagozaton: aktuális konzultációs rend szerint 

tömbösítve 

 

A tantárgy státusza:  

Magyar Társadalom I-II: Kötelező 

Magyar társadalom III: Szociális munka alapszak/kötelezően választható 

 

Oktató/-k/ névsora:  

Tantárgyfelosztás szerint. 

 

A tantárgy általános és speciális céljai: 

A magyar társadalom című tantárgyak célja, hogy a szociális munkás hallgató társadalomtörténeti 

folyamatokba ágyazva átfogó ismereteket szerezzen napjaink Magyarországának szociokulturális vi-

szonyairól. Ennek érdekében társadalomtörténeti ismereteket sajátít el, majd a társadalmi rétegződés-

ről, mobilitásról és az oktatási rendszer által nyújtott esélyekről szerez információkat. Emellett a poli-

tikai szociológia összefüggéseiről, a munkanélküliségről és a hazai települési-regionális egyenlőtlen-

ségekről kap szemléletet. 

 

Magyar társadalom I. 



 

 

129 

A magyar társadalom I. kurzus keretein belül a hallgató ismereteket szerez a magyar társadalom törté-

netéről, elsődlegesen a XX. század legfontosabb társadalmi folyamatairól. Megismeri a második vi-

lágháború utáni legfontosabb társadalmi és politikai folyamatokat.  

Magyar társadalom II. 

Ebben a blokkban a hallgató megismeri a mobilitás és rétegződés fogalmi rendszerét, kutatásmódszer-

tanát és a hozzá kapcsolódó hazai- és nemzetközi elméleteket. Információkat kap arról, hogy a korábbi 

évszázadokban a magyar társadalom milyen szempontok szerint rétegződött, illetve ennek napjainkban 

milyen hatásai vannak. Rendszerszerű tudást szerez a második világháborút követő struktúra- és mobi-

litás vizsgálatokról, melyek funkcionalista és strukturalista szempontok szerint készültek. Emellett 

ismereteket gyűjt az oktatási rendszer történetéről, az oktatás teremtette lehetőségekről, az iskola tár-

sadalmi funkcióiról, az iskolai struktúra, az esélyek kiegyenlítődésének összefüggéseiről, a szocializá-

ció szerepéről és ágenseiről valamint a „látens tanterv” funkcióiról. 

Magyar társadalom III. 

Ez a blokk lehetőséget biztosít a hallgató számára, hogy adekvát ismereteket szerezzen a politikai 

rendszerek belső struktúrájáról, mechanizmusairól, legfontosabb sajátosságairól. A hatalom, uralom és 

legitimitás problematikájáról kap információkat, a politikai ideológiák jellemzőiről, a politikai kultúrá-

ról valamint a politikai értékekről.  

Emellett a hallgató megismeri a településszociológia legfontosabb terminológiai apparátusát, a klasz-

szikus és a modern településszociológiai iskolák koncepcióit. A magyar településhálózat történelmi 

kialakulásával és sajátosságairól kap információkat: a tanyáról, a faluról, mezővárosokról, kistelepülé-

sekről, a városról és a fővárosról; a regionális egyenlőtlenségek artikulációjáról és annak feloldásának 

lehetőségeiről. A regionális egyenlőtlenségek függvényében alapvető ismereteket szerez a munkanél-

küliség alapfogalmairól és jellemzőiről.  

 

Oktatás típusa: 

Nappali tagozaton előadás + szemináriumi gyakorlatok, levelező tagozaton előadás 

 

A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája 

A magyar társadalomtörténet és társadalomelmélet kutatási eredményeinek folyamatos 

nyomon követése, a szakirodalom feldolgozása. A tananyag folyamatos aktualizálása, az új 

információ tananyagba való beépítése, oktatói és hallgatói szintű tudományos feldolgozása. A 

végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálata eredményeinek figyelembevétele. 

 
Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

Elméleti ismeretek szerzése a tárgy tematikájának megfelelően. Szakirodalom kutatás, másodelemzés. 

 
Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: 
60-40% 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése 

Előadás, szemináriumhoz fénymásolt segédanyag, internetes oldalak ajánlása, tömbösített időrend, 

oktatói és hallgatói prezentációk, csoportos irodalom-feldolgozás. 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás 

A magyar társadalom történeti fejlődésének hatásait számos oktatói kutatómunka részben, 

vagy egészben tartalmazza. TDK dolgozat, szakdolgozat. 
 

A tantárgy részletes leírása  
 

Magyar társadalom I. 

 

1-2. A magyar társadalomfejlődés sajátosságai és Európa történeti régiói. 
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3-6. Demográfiai, politikai és társadalmi átalakulások a II. világháború után Magyarországon. Etnikai 

kisebbségek helyzete Magyarországon. 

7-8. Elitek strukturálódása a szocialista nómenklatúra idején.  

9-10. Önállóak, maszekok, parasztság, városi munkásság. 

11-12. Politikai részvétel és közgondolkodás. 

13-14. Közgondolkodás, értékek, etika, értékrendszerek. A hétköznapi élet filozófiája, jellemzői. 

 

Magyar társadalom II. 

 

1. A struktúra és a rétegződés alapfogalmai, kutatásmódszertana. 

2. Új marxista társadalomszerkezet-elméletek.  

3. Harmónia-, konfliktus-, csere- és kényszerelméletek. A strukturalista-funkcionalista rétegződés-

elmélet és kritikája. 

4. A társadalmi szerkezet változása. A „munkásosztály elpolgárosodása”, az „osztályok elhalása”. 

A globális világ. 

5. Az Erdei-féle kettős társadalomszerkezet. A két osztály, egy réteg modell 

6. Magyar struktúra és rétegződéskutatások: Ferge Zsuzsa és Kolosi Tamás. 

7.   A Kolosi-féle L-modell és a Szelényi-féle két háromszög modell. Hankiss Elemér: a második tár-

sadalom. 

8-10. A mai magyar társadalomszerkezet bemutatása. 

11.-12. A mobilitás alapfogalmai és kutatásmódszertana 

13.     A mobilitás elméletei 

14.      A mobilitás nemzetközi tendenciái 

 

Magyar társadalom III. 
 

1. A politikai szociológia tárgya. A politika fogalma. Hatalom, uralom, legitimitás. Érdek és érdek-

érvényesítés. Pártok és párttípusok. A politikusok típusai. 

2. Politikai kultúra, politikai ideológia, politikai érték. 

3. Az átmenet elméleti problémái. Totális és autoriter rendszerek. 

4. Az átmenet jellemzői Magyarországon. Okok és jellegzetességek. 

5. A munkanélküliség általános jellemzői, alapfogalmak. 

6. A munkátlanság történeti jellemzői. 

7. A fogyasztói társadalom és a globális világ munkanélkülisége. A munkaerőpiac jövője. 

8. Munkaerőhelyzet, munkaerő-politika Magyarországon szocialista nómenklatúra idején. 

9. A ’90-es évek és napjaink munkanélkülisége Magyarországon. Speciális csoportok a munkátla-

nok tömegein belül.  

10. A falu és város fejlődésének eltérő vonásai, jellegzetességei. 

11. A magyar településhálózat kialakulás és történetének jellegzetességei. 

12. A szocialista korszakban végbement változások. Iparfejlesztés és településfejlesztés. A „Csinált 

városok”. A településszerkezet alakulása a posztkommunista átmenet időszakában. 

13. A regionalitás és a régiófejlesztés. 

14. A települések társadalmi problémáinak komplex szociológiai vizsgálata. 

 

Kötelező irodalom: 

Magyar társadalom I. 
Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Osiris Kiadó, Buda-

pest, 2005. 

 

Magyar társadalom II. 
Andorka Rudolf (2001): Bevezetés a szociológiába. Budapest, Osiris Kiadó. 

A társadalmi rétegződés komponensei. Szerk.: Angelusz Róbert. Új Mandátum, Bp., 1997. 
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A társadalmi mobilitás. Hagyományos és új megközelítések. Szerk.: Róbert Péter. Új Mandá-

tum, 1998. 
Róbert Péter (2001): Társadalmi mobilitás: A tények és vélemények tükrében. Budapest: Századvég 

Kiadó. 

 

Magyar társadalom III. 

Andorka Rudolf (2006): Bevezetés a szociológiába Osiris Kiadó, Bp. 2006 201-232.o; 500-

533.o; 
Bayer József (2003): Társadalom, politika, jogrend. 2003, Magyar Tudománytár sz: Kulcsár Kálmán, 

MTA Társadalomkutató Központ, 140-158 oldal, 

Societas Politica. Fejezetek a politikai szociológia köréből. Szerk.: Kéri László. Miskolc, Bíbor Kiadó. 

2001. 

Bánfalvy Csaba: A munkanélküliség. Magvető, 1989. 
Szelényi Iván: Városszociológia, Bp. 1973. 

Enyedi György: Regionális folyamatok Magyarországon, Bp. 1996. 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere:  

Szemináriumi munkában való részvétel 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei  
Az aláírás feltétele a szemináriumi órák rendszeres látogatása, és aktív részvétel a feldolgozó órákon, 

csoportos prezentáció teljesítése. A félév végén zárthelyi dolgozat megírására kerül sor, melynek ér-

demjegye megajánlható a hallgatók számára vizsgajegyként. 

Az aláírás megtagadása esetén a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szabályai az irányadóak. 

 

A vizsgára bocsátás feltételei 

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint. 

 

Vizsgáztatási módszer  
Írásbeli vizsga a nappali tagozaton, írásbeli vizsga a levelező tagozaton. 

 

Ajánlott irodalom: 

 

Magyar társadalom I. 

Magyarország társadalomtörténete I-III. (Szerk.: Fokasz Nikosz, Örkény Antal) Új Mandátum Kiadó, 

Budapest, 1998. 

Erdei Ferenc: A magyar társadalom a két világháború között. Valóság 1976/4, 1976/5. 

Fejtő Ferenc: A népi demokráciák története. Magvető, Budapest, 1991. 

Fónai Mihály: Gondolatok a magyar társadalom kettős szerkezetéről. In: Valóság 1996/8. 49-66. 

 

Magyar társadalom II. 

Andorka Rudolf (1982): A társadalmi mobilitás változásai Magyarországon. Budapest: Gondolat Ki-

adó. 180-194. p. 

Bayer József (1998): A politikai gondolkodás története. Budapest: Osiris Kiadó. 207-223. p.; 250-259. 

p. 

Bourdieu, Pierre (1978): A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Budapest: Gondolat Kiadó. 

237-311. p. 

Bukodi Erzsébet: A nemzedékek közötti társadalmi mobilitás főbb jellemzői. Statisztikai Szemle, 

1995. 4-5. 

DiMaggio, Paul (1998): A kulturális tőke és az iskolai teljesítmény. In: Róbert Péter (szerk.): A társa-

dalmi mobilitás. Hagyományos és új megközelítések. Budapest: Új Mandátum. 198-219. p. 

Erdei Ferenc (1976): A magyar társadalom a két világháború között. Valóság, 4-5. szám. 
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Ferge Zsuzsa: Társadalmunk rétegződése. KJK, Bp., 1969. 77-158. p. 

Gábor R. István-Galasi P.: A második gazdaság. KJK, 1981, 15-107.p. 

Hankiss Elemér (1986): Diagnózisok 2. Budapest: Magvető Kiadó. 219-351. p. 

Kolosi Tamás (1987): Tagolt társadalom. Budapest: Gondolat Kiadó. 10-27. p., 239-269. p. 

Lukács György (1971): Történelem és osztálytudat. Budapest: Magvető Kiadó. 270-319. p. 

Pokol Béla (2005): A társadalom kettős szerkezete. Szociológiai Szemle, 3: 36-52. p. 
Szalai Erzsébet (2001): Gazdasági elit és társadalom a magyarországi újkapitalizmusban. Budapest: 

Aula Kiadó. 13-24.; 51-55. p., 227-262. p 

Szalai Erzsébet (2004): Az első válaszkísérlet. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 9-22. p., 

74-82. p. 

Szelényi Iván: A posztkommunista társadalmak szerkezetének változása. Magyar Tudomány, 

1996. 4. sz. 
Tarnai István (2005): Kabai Imre: Társadalmi rétegződés és életesemények. A magyar fiatalok a poszt-

indusztriális korszakban című könyvéről. Eszmélet, 68: 51-58. 

 

Magyar társadalom III. 

A demokrácia 10 éve Magyarországon. Nyíregyháza, Bessenyei Könyvkiadó, 2000. 
Bayer József: A politikai gondolkodás története. Osiris, 1998. 

Hobsbawm, Eric: A szélsőségek kora. Pannonica, 1998. 

Lengyel László: Mozgástér és kényszerpálya. Helikon, 1997. 

Weber, Max: Gazdaság és társadalom. KjK. 1967. 

Weber, Max: A politika mint hivatás. In: Weber, Max: Tanulmányok. Osiris, 1998. 156-209. 
Bourdieu, Pierre: A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Gondolat, 1978. 

Ferge Zsuzsa: Társadalompolitikai tanulmányok. Gondolat, 1982. 

Szabó Ildikó –Falus Katalin (2000): Politikai szocializáció közép-európai módra. A magyar sajátosság 

Letölthető: http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=demokraciara-magyar 

 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1. 

Dr. Jóna György  

tantárgyfelelős  

 

Jóváhagyom: 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1. 

        Dr. Fábián Gergely 

tanszékvezető   
 

 

Elfogadom:  

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1. 

Dr. Fábián Gergely  

alapszakfelelős  
 

 

 

Dr. Sárváry Attila  

alapszakfelelős  
 

 

 

http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=demokraciara-magyar


 

 

133 

Prof. Dr. Ádány Róza 

alapszakfelelős  
 

 

 

Dr. Ködmön József 

alapszakfelelős  
 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása:  
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A tantárgy neve:  Matematika I. – II. 

Tanszék neve: Egészségügyi Informatika Tanszék 

Tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Pethő Attila  

Ajánlott félév: I. 
II. 

Tantárgyi kód (nappali): EKEI-112-01N EKEI-112-02N 

Tantárgyi kód (levelező): EKEI-112-01L EKEI-112-02L 

Nappali tagozat heti óraszáma: 1+2 1+1 

Levelező tagozat félévi óraszáma: 5+10 5+5 

Kredit: 4 3 

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy gyakorlati jegy 

Kötelező előtanulmányi rend (nappa-

li): 
- EKEI-112-01N 

Kötelező előtanulmányi rend (levele-

ző): 
- EKEI-112-01L 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? 

Egészségügyi szervező alapképzés (BSc.) 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: évente 

Az oktatás nyelve: magyar 

A tantárgy státusza: kötelező 

Oktató/-k/ névsora: dr. Ködmön József 

A tantárgy általános és speciális céljai: 

I. félév: A tantárgy alapvető célja a halmazok, komplex számok, a függvénytan, a határérték – számí-

tás, a differenciálszámítás és néhány alkalmazása elsajátítása. A hallgatónak készség szinten kell is-

mernie az elemi függvények legfontosabb tulajdonságait, a komplex számok körében az alapművele-

tek elvégzését. Meg kell rajzolnia egyszerű függvények képét és differenciálszámítási módszerekkel 

meghatározni a függvény alapvető tulajdonságait. Meg kell tudni adni magasabb fokú polinomok és 

transzcendens egyenletek közelítő gyökeit. Egyszerű esetekben Taylor- és Maclaurin polinomot  meg-

határozni. 

II. félév: A tantárgy alapvető célja az integrálszámítás alapjainak és néhány alkalmazásának, valamint 

a kombinatorika, gráfok és vektorok továbbá a lineáris algebra egyes területeinek megismerése, elsajá-

títása. A hallgatónak készség szinten kell tudni lineáris egyenletrendszert megoldani és alkalmazni a 

mátrixszámítás alapvető műveleteit. Tudni kell integrállal egyszerű területet és térfogatot számolni. 

Oktatás típusa: előadás + gyakorlat, távoktatási elemekkel bővítve (vegyes oktatás – blended 

learning). 

 

Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya:  

I. félév: 42/78 óra (nappali), 15/105 óra (levelező) 

II. félév: 28/62 óra (nappali), 10/80 óra (levelező) 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: A teljes tananyagot lefedő elektronikus jegyzet, 

távoktatásban működő fogalomtár és tesztek. 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: 

 Távoktatási kutatási tudományos műhely, 
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 Egészségügyi adatfeldolgozó tudományos műhely 

 

A tantárgy részletes leírása: 

A tantárgy tartalma:  

I. félév 

 
1. hét Halmaz fogalma, műveletek halmazokkal. Ítélet, ítéletkalkulus alapjai. Függvény fogalma, in-

vertálható és kölcsönösen egyértelmű függvény. A függvény megadása, ábrázolása koordináta 
rendszerben.  

2. hét Elemi függvények: lineáris függvény, hatványfüggvények és gyökfüggvények. Az exponenci-
ális és logaritmus függvények. A legfontosabb trigonometrikus függvények és inverzeik.  

3. hét Néhány nem elemi függvény: Abszolútérték-függvény, előjel egészrész és törtrész függvény. 
Függvények legfontosabb tulajdonságai: értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, loká-
lis és globális szélsőérték, inflexiós pont, asszimptota, növekedés, fogyás, konvex és konkáv 
görbület.  

4. hét Függvény határértékének és egyoldali határértékének fogalma, határérték meghatározása vég-
telenben illetve véges helyen.  

5. hét Differencia- és differenciálhányados valamint a derivált függvény fogalma. Deriválási szabá-
lyok, elemi függvények deriváltja.  

6. hét Derivált függvények meghatározása összetett függvények esetében is.  

7. hét Zárthelyi dolgozat.  

8. hét L’Hospital szabály alkalmazása határérték meghatározására. Görbe érintőjének meghatározá-
sa.  

9. hét Függvények elemzése differenciálszámítási módszerek segítségével.  

10. hét Ismeretlen függvények vázlatos képének megrajzolása.  

11. hét Polinom és egyenlet fogalma. Az algebra alaptétele, többszörös gyökök. Transzcendens 
egyenletek.  

12. hét Gyökök közelítő meghatározása Newton-eljárással.  

13. hét A Taylor- és Maclaurin-polinom fogalma. Néhány függvény Taylor- és Maclaurin-polinom-
jának meghatározása.  

14. hét Zárthelyi dolgozat.  

 

II. félév 

 
1. hét Határozatlan integrál fogalma, primitív függvény. Egyszerű határozatlan integrálok meghatá-

rozása. Néhány integrálási módszer. 

2. hét Határozott integrál fogalma, geometriai jelentése. A Newton-Leibniz-formula. Egyszerű hatá-
rozott integrálok kiszámítása. Az improprius integrál fogalma és kiszámítása. 

3. hét Görbék által határolt terület kiszámítása. Forgástest térfogatának meghatározása.  

4. hét  Határozott integrál meghatározása közelítő módszerekkel: téglalap- , trapéz- és parabolafor-
mula.  

5. hét Kombinatorikai alapfogalmak: permutáció, kombináció, variáció. A binomiális tétel.  

6. hét Kombinatorikai feladatok megoldása. 

7. hét Zárthelyi dolgozat 

8. hét  Gráfok és vektorok alapfogalmai.  
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9. hét Műveletek 3-dimenziós vektorokkal, vektoralgebra. n-dimenziós vektorok.  

10. hét Mátrix fogalma, alapműveletek mátrixokkal. 

11. hét Adjungált mátrix, mátrix inverze. A determináns fogalma, tulajdonságai, meghatározása. 

12. hét Mátrixszámítási feladatok megoldása. 

13. hét Lineáris egyenletrendszer megoldása Gauss-elimi-nációval  és Cramer-féle algoritmussal.  

14. hét Zárthelyi dolgozat 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

I. félév: Elsajátítandó fogalmak, tevékenységek 

Halmaz fogalma, műveletek halmazokkal. Ítélet, ítéletkalkulus alapjai.  

Függvény fogalma, invertálható és kölcsönösen egyértelmű függvény. A függvény megadása, ábrázo-

lása koordináta rendszerben. Elemi függvények: lineáris függvény, hatványfüggvények és gyökfügg-

vények. Az exponenciális és logaritmus függvények. A legfontosabb trigonometrikus függvények és 

inverzeik. Néhány nem elemi függvény: Abszolútérték-függvény, előjel, egészrész és törtrész függ-

vény. Függvények legfontosabb tulajdonságai: értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, lokális 

és globális szélsőérték, inflexiós pont, asszimptota, növekedés, fogyás, konvex és konkáv görbület.  

Függvény határértékének és egyoldali határértékének fogalma, határérték meghatározása végtelenben 

illetve véges helyen. L’Hospital szabály alkalmazása határérték meghatározására. 

Differencia- és differenciálhányados valamint a derivált függvény fogalma. Deriválási szabályok, ele-

mi függvények deriváltja. Derivált függvények meghatározása összetett függvények esetében is.  

Görbe érintőjének meghatározása. 

Függvények elemzése differenciálszámítási módszerek segítségével, ismeretlen függvények vázlatos 

képének megrajzolása. 

Polinom és egyenlet fogalma. Az algebra alaptétele, többszörös gyökök. Transzcendens egyenletek. 

Gyökök közelítő meghatározása Newton-eljárással.  

A Taylor- és Maclaurin-polinom fogalma. Néhány függvény Taylor- és Maclaurin-polinom-jának 

meghatározása. 

II. félév : Elsajátítandó fogalmak, tevékenységek 

Primitív függvény, határozatlan és határozott integrál fogalma, geometriai jelentése. Egyszerű határo-

zatlan integrálok és határozott integrálok meghatározása, a Newton-Leibniz-formula. Az improprius 

integrál fogalma és kiszámítása. 

Görbék által határolt terület kiszámítása. Forgástest térfogatának meghatározása.  

Határozott integrál meghatározása közelítő módszerekkel: téglalap- , trapéz- és parabolaformula.  

Kombinatorikai alapfogalmak: permutáció, kombináció, variáció. A binomiális tétel. 

Gráfok és vektorok alapfogalmai. n-dimenziós vektorok. 

Mátrix fogalma, alapműveletek mátrixokkal. Adjungált mátrix, mátrix inverze. A determináns fogal-

ma, tulajdonságai, meghatározása. Lineáris egyenletrendszer megoldása Gauss-elimi-nációval  és 

Cramer-féle algoritmussal. 

 

Kötelező irodalom: 

I. félév 

 Ködmön József: Szemléletes matematika (elektronikus jegyzet) 

 Bárczi Barnabás: Differenciálszámítás (Bólyai sorozat) 

II. félév 

 Ködmön József: Szemléletes matematika (elektronikus jegyzet) 

 Bárczi Barnabás: Integrálszámítás (Bólyai sorozat) 

 Scharnitzki Viktor: Mátrixszámítás, Műszaki Könyvkiadó, 1996. 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: Rövid, 1-2 feladatból álló dolgozatok 

írása: nappali tagozaton 8-10 alkalommal, levelező tagozaton minden konzultáción. Két egyórás, 5 

feladatból álló zárthelyi dolgozat megírása. 



 

 

137 

Az aláírás megszerzésének feltételei: Legalább egy elégtelentől jobb egyórás zárthelyi dolgozat 

megírása. 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: Legalább egy elégtelentől jobb egyórás zárthelyi dol-

gozat megírása, és nappali tagozaton legalább 5, levelező tagozaton legalább 2 elégtelentől jobb rövid 

dolgozat megírása. 

Lehetőség van a gyakorlati jegyet a szorgalmi időszakban megajánlott jegy formájában megszerezni, 

ami a zárthelyi dolgozatok és rövid dolgozatok alapján kerül megállapításra. 

 

Ajánlott irodalom: 

Obádovics J. Gyula: Matematika, Scolar 1996. 

I.N. Brondtein: Matematikai kézikönyv, TYPOTEX, 2000. 

 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 
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A tantárgy neve: Megelőző orvostan és népegészségtan I-V. 

A tantárgy angol neve: Preventive Medicine and Public Health 

Tanszék neve: Védőnői Módszertani és Népegészségtani Tanszék 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Kósa Zsigmond főiskolai tanár 

Ajánlott félév: II. III. V. V. V. 

A tantárgy neve:  I. 

 
EKVM-101-01N 

EKVM-101-01L 

(ÁPB, EÜG, 

EÜSZ. SZM 

alapszakok) 
 

II. 

 
EKVM-101-02N 

EKVM-101-02L 

(ÁPB, EÜG, 

SZM alap-

szakok) 

 

III. 
 

EKVM-101-03N 

EKVM-101-03L 

(SZM alap-

szak) 

IV. 

 

EKVM-101-04N 

(EÜG. alapszak) 

V. 

 

EKVM-101-05N 

EKVM-101-05L 

(ÁPB alap-

szak/ 

Szülésznő 

szakirány) 

Nappali tagozat heti 

óraszáma: 
3+1 2+0 2+1 1+2 1+1 

Levelező tagozat 

félévi óraszáma: 
15+5 10+0 10+5 5+10 5+5 

Kredit: 4 2 4 4 2 

Vizsgakövetelmény: kollokvium kollokvium kollokvium gyak. jegy gyak. jegy 

Kötelező előtanul-

mányi rend: 
nincs 

EKVM-101-01N 

EKVM-101-01L 

EKVM-101-02N 

EKVM-101-02L 

EKVM-101-01N 

EKVM-101-01L 

EKEE-105-00N 

EKEE-105-00L 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? 
Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak 

Ápolás és betegellátás alapszak 

Egészségügyi szervező alapszak 

Szociális munka alapszak 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: 

A táblázatban megjelölt félév szerint. 

 

Az oktatás nyelve: 

Magyar. 

 

A tantárgy órarendi beosztása: 

A TADI beosztása szerint. 

 

A tantárgy státusza:  
MON I-IV: kötelező. 

MON V: kötelezően választható 

 

Oktató/-k/ névsora:  

Dr. Kósa Zsigmond főiskolai tanár 

Dr. Sárváry Attila főiskolai tanár 

Ujváriné Dr. Siket Adrienn főiskolai docens 

Gyulai Anikó gyakorlati oktató 

Nagy Józsefné főiskolai tanársegéd 

Molnár Mónika mestertanár 
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A tantárgy általános és speciális céljai: 

A megelőző orvostan és népegészségtan célja az emberi élet, illetve az egészségesen eltöltött 

életévek meghosszabbítása. A hallgatók a Megelőző orvostan és népegészségtan I kurzus so-

rán ismerjék meg a magyar lakosság egészségi állapotát,  az egészségi állapotot meghatározó 

tényezőket és az ezzel kapcsolatos legfontosabb népegészségügyi teendőket, a megelőzés 

szintjeit, a magyar Népegészségügyi Program célkitűzéseit. Sajátítsák el az epidemiológiában 

használt alapvető terminológiát és az alkalmazott módszereket. Ismerjék meg a legfontosabb 

nem-fertőző és fertőző betegségek epidemiológiáját, a betegségek megelőzésének lehetősége-

it. A gyakorlat során a hallgatók készség szintjén sajátítsák el a leggyakrabban használt ma-

gyar és nemzetközi adatbázisok kezelését. 

 

A Megelőző orvostan és népegészségtan II kurzus során a hallgatók ismerjék meg az ökológia 

alapfogalmait. Legyenek tisztában az élővilág szerveződésével a bioszférában, a környezeti 

tényezőkkel, azok hatásaival, ökológiai rendszerek működésével. Fontos a környezetvéde-

lemmel, természetvédelemmel kapcsolatos alapelvek elsajátítása.  

Ismerkedjenek meg a főbb globális és lokális környezeti ártalmakkal, expozíciókkal, ezek 

egészségre gyakorolt hatásaival, a megelőzés lehetőségeivel. Sajátítsák el a toxikológia alap-

jait, az emberi szervezet érő főbb toxikológiai ágensek hatásait. Ezen kívül a hallgatók átte-

kintést kapnak az egészségügyi rendszerek és ezen belül a magyar egészségügyi rendszer fel-

építéséről és működéséről, az egészségpolitikát befolyásoló döntésekről, tényezőkről és po-

tenciális alternatívákról, a magyar egészségügyi rendszer fejlesztési stratégiájáról. 

 

A Megelőző orvostan és népegészségtan III kurzus során az elsajátított ismeretanyag kapcsán 

a hallgatók megértik a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi, gazdasági, jogi, kulturális, 

demográfiai, népegészségügyi, oktatási, munka-erőpiaci helyzetét. A társadalmon belül az 

egyenlőtlenségek csökkentése, az esélyegyenlőség megteremtése prioritást élvez. A hallgatók 

átfogó képet kapnak a hátrányos helyzet kialakulásáról, a magyar társadalom hátrányos hely-

zetű csoportjainak egészségügyi helyzetéről, problémáiról. 

A gyakorlatokat követően képesek a tanult szakmájuk előítélettől mentes művelésére. Tevé-

kenységükkel be tudnak kapcsolódni a hátrányos helyzetűekkel kapcsolatos szociális, egész-

ségügyi, esetleg közpolitikai tevékenységek alakításába. Az ismeretek és készségek birtoká-

ban népegészségügyi, népjóléti, gyermekvédelmi, kisebbségi önkormányzati és civil szerve-

zetek segítőjévé válnak.  

 

A Megelőző orvostan és népegészségtan IV kurzus során a hallgatók megismerkednek a bizo-

nyítékokon alapuló népegészségügy kialakulásával, koncepciójával, a népegészségügyben 

használt adatok és szakirodalom kritikus elemzésének elméleti hátterével, a helyes adatgyűjtés 

és adatfeldolgozás módszereivel. A hallgatók képessé válnak a népegészségügyi szükségletek 

meghatározására, programok tervezésére, megvalósítására és kiértékelésére. A hallgatók meg-

ismerik és elsajátítják a legfontosabb bizonyítékokon alapuló népegészségügyi adatbázisok 

használatát. 

 

A Megelőző orvostan és népegészségtan V  kurzus során megerősítésre kerül az a tény, hogy a 

nozokomiális infekciók megelőzése az egészségügyi ellátás minden szereplőjének feladata. 

A tantárgy anyaga lehetőséget nyújt arra, hogy a hallgatók a kötelező tananyagnál bővebb 

információkat szerezzenek a témáról. 
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Oktatás típusa:  
Előadás és gyakorlat. 

 

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: 

A tárgy minőségbiztosítási módszere az oktatók felkészülését, a tárggyal kapcsolatos ismeret-

anyagok azonnali feldolgozása, a törvényi, ágazati szabályzók változásának követése, vala-

mint a végzett hallgatók elhelyezkedése utáni "vevőelégedettség" vizsgálata, a visszajelzések 

alapján a tantárgy aktualizálása. A szak minőségpolitikája, a folyamatos visszajelzések az 

oktatásban résztvevő hallgatók ismeretelsajátításáról, végzett, elsősorban nappali tagozaton 

végzett hallgatók elhelyezkedési körülményeiről, a tanultaknak a gyakorlatban történő alkal-

mazhatóságnak mikéntjéről meghatározzák a tantárgy keretében megvalósuló minőségbiztosí-

tás, fejlesztés irányát, módszereit. 

A szakon a kétpólusú minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei, 

eszközei folyamatos korszerűsítés mellett célirányosan kerülnek alkalmazásra. 

 

Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: 

40 % - 60%  

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: 

Előadás modern prezentációs technikákkal. 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás:  

A szakirodalom folyamatos feldolgozása.  

 

Megelőző orvostan és népegészségtan I. 

 

A tantárgy részletes leírása: 

Nappali tagozat 

 

1. hét: Az orvoslás, a megelőző orvostudomány és népegészségtan történelmi kialakulása, a 

népegészségtan fő területei. A magyar lakosság egészségi állapotának jellemzői, a 

népegészségügyi helyzet Magyarországon. 

2. hét: Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat felépítése, feladatai, az egész-

ségügyi rendszerben betöltött szerepe. A Magyar Népegészségügyi Program főbb fe-

jezetei és célkitűzései.  

3. hét: Bevezetés a táplálkozás egészségtanba. A tápanyagszükséglet meghatározása, az 

éhezés és a túltápláltság népegészségügyi jelentősége. Táplálkozástól függő megbe-

tegedések. A táplálkozás szerepe a daganatos és a kardiovaszkuláris betegségek ki-

alakulásában. Az élelmiszerekben előforduló mérgező anyagok hatása az egészségre. 

4. hét: Demográfiai és epidemiológiai alapfogalmak, mutatók, a népesség főbb demográfiai 

jellemzői. A halandósági elemzések módszerei és főbb tárgykörei. A morbiditás jel-

lemzésére szolgáló módszerek. Az incidencia és a prevalencia mérése. A Háziorvosi 

Morbiditási Adatgyűjtési Program felépítése és működése. 

5. hét: A deskriptív és analitikus epidemiológia módszertana. Másodlagos megelőzés: szű-

rővizsgálatok. A szűrővizsgálatok bevezetésének kritériumai, ajánlott szűrővizsgá-

latok. Hazánkban és más országokban alkalmazott szűrések.   
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6. hét: Évközi számonkérés I. Bevezetés a nem-fertőző betegségek epidemiológiájába, főbb 

halálokok a fejlett és fejlődő országokban. A magyar lakosság egészségmagatartása, 

az Országos Lakossági Egészségfelmérés eredményei. 

7. hét: A dohányzás és az alkoholfogyasztás hatása az egészségre. A kardiovaszkuláris be-

tegségek részletes epidemiológiája, a kialakulásukhoz vezető rizikófaktorok. 

8. hét: A daganatos betegségek epidemiológiája, a kialakulásukhoz vezető rizikófaktorok. 

A főbb anyagcsere betegségek (diabetes, obesitas, osteoporosis) epidemiológiája. 

9. hét: Az idült légúti betegségek (bronchitis chronica, emphysema, asthma) epidemiológiá-

ja. Az elmebetegségek (depresszió, schizophrenia, Alzheimer-kór) epidemiológiája. 

A balesetek és a mozgásszervi betegségek epidemiológiája. 

10. hét: Évközi számonkérés II. Bevezetés a fertőző betegségek epidemiológiájába, a járvá-

nyok története. A fertőző betegségek általános járványtana, járványtani alapfogal-

mak. A járványfolyamatok elsődleges (fertőző forrás, terjedés lehetősége, fogékony 

szervezet) és másodlagos mozgatóerői. 

11. hét: Fertőtlenítés, sterilezés. Fertőző betegségek elleni védőoltások típusai, oltási naptár. 

A fertőző betegségek bejelentése, nyilvántartása, elkülönítése.  

12. hét: A légúti betegségek (influenza, meningitis purulenta), és a tuberculosis járványtana. 

A gastrointestinális fertőzések (salmonellosis, dysenteria, campylobacteriosis, víru-

sos gastrointestinális fertőzések) járványtana.  

13. hét: A szexuális úton terjedő betegségek (syphilis, gonorrhoea, nem gonorrhoeás 

urethritisek) járványtana. A HIV/AIDS járványtana, klinikuma, a megelőzés lehető-

ségei. A hepatitis A, B és C járványtana. 

14. hét: A zoonosisok (veszettség, Lyme-kór, kullancs encephalitis) és a kültakarón keresztül 

terjedő betegségek (pediculosis, scabies) járványtana. A nosocomiális fertőzések 

járványtana. Évközi számonkérés III. 

 

Gyakorlat 

1. hét: Népegészségügyi statisztikai adatbázisok. A Health for All adatbázis felépítése. 

2. hét: A Health for All adatbázis működése (demográfiai, morbiditási, mortalitási adatok 

elemzése, egészségügyi ellátórendszerre jellemző adatok). 

3. hét:  A Health for All Mortality adatbázis felépítése. 

4. hét: A Health for All Mortality adatbázis működése (mortalitási adatok elemzése korcso-

portos bontásban, országok között, országon belül). 

5. hét: Projektmunka elkészítése – konzultáció. 

6. hét: Projektmunka elkészítése – konzultáció. 

7. hét: A Központi Statisztikai Hivatal adatbázisainak használata I. (Stadat rendszer, nép-

számlálási adatok) 

8. hét: A Központi Statisztikai Hivatal adatbázisainak használata II. (Stadat rendszer, nép-

számlálási adatok) 

9. hét: Demográfiai adatok elemzése. 

10. hét:  Demográfiai adatok elemzése. 

11. hét: Demográfiai közlemények elemzése - csoportmunka. 

12. hét: Demográfiai közlemények elemzése - csoportmunka. 

13. hét:  Népegészségügyi szűrővizsgálatok gyakorlati vonatkozásai. 

14. hét:  Népegészségügyi szűrővizsgálatok gyakorlati vonatkozásai. 

 

Levelező tagozat 
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1. óra: Az orvoslás, a megelőző orvostudomány és népegészségtan történelmi kialakulása, a 

népegészségtan fő területei. 

2. óra: A magyar lakosság egészségi állapotának jellemzői, a népegészségügyi helyzet Mag-

yarországon. 

3. óra: Bevezetés a táplálkozás-egészségtanba. Az éhezés és a túltápláltság né-

pegészségügyi jelentősége.  

4. óra: Táplálkozástól függő megbetegedések. A táplálkozás szerepe a daganatos és a kar-

diovaszkuláris betegségek kialakulásában. Az élelmiszerekben előforduló mérgező an-

yagok hatása az egészségre. 

5. óra: Demográfiai és epidemiológiai alapfogalmak, mutatók, a népesség főbb demográfiai 

jellemzői, a demográfiai átalakulás.  

6. óra: A deskriptív és analitikus epidemiológia módszertana. 

7. óra: A halandósági elemzések módszerei, standardizálás. 

8.  óra: A morbiditás jellemzésére szolgáló módszerek. Az incidencia és a prevalencia méré-

se. A Háziorvosi Morbiditási Adatgyűjtési Program. 

9. óra: Egészségügyi adatbázisok. (Health for All adatbázis). 

10. óra: Bevezetés a nem-fertőző betegségek epidemiológiájába, főbb halálokok a fejlett és 

fejlődő országokban. 

11. óra: A magyar lakosság egészségmagatartása.  

12. óra: A dohányzás egészségi hatásai. 

13. óra: Az alkoholfogyasztás egészségi hatásai. 

14. óra: A kardiovaszkuláris betegségek epidemiológiája. 

15. óra: A daganatos betegségek epidemiológiája. 

16. óra: A főbb anyagcsere betegségek (diabetes, osteoporosis, obesitas) epidemiológiája. 

17. óra: Másodlagos megelőzés: szűrővizsgálatok. A szűrővizsgálatok bevezetésének kritéri-

umai, ajánlott szűrővizsgálatok. Hazánkban és más országokban alkalmazott szűrések. 

18. óra: A fertőző betegségek általános járványtana, járványtani alapfogalmak. A járványfo-

lyamatok elsődleges (fertőző forrás, terjedés lehetősége, fogékony szervezet) és másodla-

gos mozgatóerői. Fertőtlenítés, sterilezés. Fertőző betegségek elleni védőoltások típusai, 

oltási naptár. A fertőző betegségek bejelentése, nyilvántartása, elkülönítése. 

19. óra: A hazai leggyakoribb légúti és gastrointestinális fertőző betegségek epidemiológiája 

(salmonellosis, campylobacteriosis, vírusos gastrointestinális fertőzések, tuberculosis, 

influenza). 

20. óra: A szexuális úton terjedő betegségek járványtana (syphilis, gonorrhoea, nem gonor-

rhoeás urethritisek) járványtana. A HIV/AIDS járványtana, klinikuma, a megelőzés lehe-

tőségei. A hepatitis A, B és C járványtana. A zoonosisok (veszettség, Lyme-kór, kullancs 

encephalitis) és a kültakarón keresztül terjedő betegségek (pediculosis, scabies) járvány-

tana. A nosocomiális fertőzések járványtana. 

 

Elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák leírása: 

Az alapfokozattal rendelkező szakemberek ismerik: 

- a magyar lakosság egészségi állapotát, a főbb halálokokat, a legfontosabb fertőző és 

nem fertőző betegségeket, 

- a krónikus, nem fertőző betegségek rizikófaktorait 

- a demográfiai és epidemiológiai alapfogalmakat, módszereket 

képesek: 

- a demográfiai és epidemiológiai módszerek használatára, a demográfiai és epidemio-

lógiai adatok elemzésére, értelmezésére  
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- az egészségügyi adatbázisok használatára. 

 

Kötelező irodalom, jegyzetek, tankönyvek: 

- Ádány R. (szerk.): Megelőző orvostan és népegészségtan. Medicina, Buda-

pest, 2012. 

 

Ajánlott irodalom: 

- Ádány R. (szerk.): Megelőző orvostan és népegészségtan. Medicina, Buda-

pest, 2006. 

- Kertai P. : Megelőző orvostan – A népegészségügy elméleti alapjai. Medicina, 

Budapest. 1999. 

- V. Hajdú P., Ádány R. (szerk.): Epidemiológiai Szótár. Medicina, Budapest, 

2003. 

- V. Hajdú P., Boján F.: Demográfiai és epidemiológiai módszerek a népegész-

ségügyben. Literatura Medica, Budapest, 1996. 

- Ádány R. (szerk.): A magyar lakosság egészségi állapota az ezredfordulón. 

Medicina, Budapest, 2003. 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: - 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei:  

A gyakorlatokon való részvétel kötelező, maximum 2 hiányzás fogadható el. Elfogadott HFA 

dolgozat. 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: - 
 

A vizsgára bocsátás feltételei: 

A nappali tagozatos hallgatók számára a gyakorlati rész elfogadásának feltétele a HFA adat-

bázis használatával évközi dolgozat elkészítése és annak elfogadása.  

Az aláírás megszerzése.  

 

 

Vizsgáztatási módszer: 

Ha a hallgató mind a 3 évközi számonkérésen részt vesz és mindhárom számonkérésen leg-

alább 60%-os teljesítményt ér el, a hallgatónak jegyet ajánlunk meg. A jegymegajánlás telje-

sítményarányos: 60-69% - elégséges (2); 70%-79% - közepes (3); 80%-89% - jó (4); 90% 

felett – jeles (5).  A tananyag számonkérése az évközi számonkérések esetében és a félév végi 

vizsgán írásban, a MOODLE rendszerben történik. A második ismételt (és minden további) 

vizsga szóban történik. A tételsor megegyezik a tantárgy részletes leírásában szereplő témák-

kal. 

 

Megelőző orvostan és népegészségtan II. 

 

A tantárgy részletes leírása: 

 

Nappali tagozat 
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1. hét: Az emberiség hatása a környezetre a különböző történelmi korokban. A globális 

problémák felismerése. 

2. hét: Ökológiai alapfogalmak. Az élővilág szerveződése a bioszférában, faj feletti szer-

veződési szintek, az élőlények alkalmazkodó képessége. Abiotikus környezeti ténye-

zők: a fény, a hő, a levegő, a víz, a talaj. 

3. hét: Biotikus környezetei tényezők, fajon belüli kapcsolatok, fajok közötti kapcsola-

tok, a természetes környezet változásai. Anyagforgalom az ökológiai rendszerekben: 

C, H2O, N, P körforgása, energiaáramlás az ökológiai rendszerekben, táplálkozási lán-

cok. 

4. hét: A természetvédelem és a környezetvédelem kapcsolata. A természetvédelem tu-

dományos alapelvei. Természetvédelmi egyezmények, környezetvédelem legfonto-

sabb alapelvei. 

5. hét: Bevezetés a környezet-egészségtanba, globális környezeti problémák. A ózonré-

teg elvékonyodása és a globális éghajlatváltozás hatásai. 

6. hét: A levegőszennyeződés hatása az emberi egészségre. 

7. hét: A víz és a talajszennyeződés emberi egészségre kifejtett hatásai. 

8. hét: A sugárexpozíció hatása az emberi szervezetre. Az ionizáló sugárzások fajtái, 

akut és krónikus hatásai. 

9. hét: Bevezetés a foglalkozási méregtanba: az ipari és mezőgazdasági mérgek akut és 

krónikus hatásai.  

10. hét: Az iparban és mezőgazdaságban alkalmazott szerves hatóanyagok hatása az 

egészségre. Különösen veszélyes anyagok a környezetben (poliklórozott bifenilek, di-

oxinok). 

11. hét: Az egészségpolitika alapelvei a modern társadalmakban. 

12. hét: Az egészségügyi rendszerek szerkezete és működése. 

13. hét: A magyar egészségügyi rendszer felépítése és működése. 

14. hét: Az Európai Unió egészségpolitikája. Egészségügyi reformok az Európai Unió or-

szágaiban. 

 

Levelező tagozat 

 

1. óra: Az emberiség hatása a környezetre a különböző történelmi korokban. A globális prob-

lémák felismerése. 

2-3. óra: Ökológiai alapfogalmak. A természetvédelem és a környezetvédelem kapcsolata. A 

természetvédelem tudományos alapelvei. Természetvédelmi egyezmények, környezetvédelem 

legfontosabb alapelvei. 

4. óra: Bevezetés a környezet-egészségtanba, globális környezeti problémák. A ózonréteg 

elvékonyodása és a globális éghajlatváltozás hatásai. 

5. óra: A levegőszennyeződés hatása az emberi egészségre. 

6. óra: A víz és a talajszennyeződés emberi egészségre kifejtett hatásai. 

7. óra: A sugárexpozíció hatása az emberi szervezetre. Az ionizáló sugárzások fajtái, akut és 

krónikus hatásai 

8. óra: Bevezetés a foglalkozási méregtanba: az ipari és mezőgazdasági mérgek akut és kró-

nikus hatásai. Az iparban és mezőgazdaságban alkalmazott szerves hatóanyagok hatása az 

egészségre. Különösen veszélyes anyagok a környezetben (poliklórozott bifenilek, dioxinok). 

9. óra: Az egészségpolitika alapelvei a modern társadalmakban. Az egészségügyi rendszerek 

szerkezete és működése. 
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10. óra: A magyar egészségügyi rendszer felépítése és működése. Az Európai Unió egészség-

politikája. Egészségügyi reformok az Európai Unió országaiban. 

 

Elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák leírása: 

Az alapfokozattal rendelkező szakemberek ismerik: 

- Az élővilág szerveződését a bioszférában. 

- Ökológiai rendszerek működését. 

- A természetvédelem és környezetvédelem tudományos alapelveit 

- A víz, a levegő, a talaj, az ionizáló sugárzások egészségi hatásait, a megelőzés lehető-

ségeit 

- A toxikológia alapjait 

- A magyar egészségügyi rendszer felépítését és működését 

képesek: 

- ökológiai rendszerek működésének értelmezésére 

- globális ökológiai problémák értelmezésére 

 

Kötelező irodalom, jegyzetek, tankönyvek: 

- Nánási I. (szerk.): Humánökológia, Medicina, 2005.  

- Bándi Gy.: Környezetvédelmi kézikönyv Bp., KJK Ker-Szöv. 2000. 

Ádány R. (szerk.): Megelőző orvostan és népegészségtan. Medicina, Budapest, 

2006. 

 

Ajánlott irodalom: 

- Horvátné Papp Ibolya: Globalitástól a lokalitásig. Bp. Pont 2001. 

- Vida Gábor: Helyünk a bioszférában. Typotex Kiadó. Bp. 2000. 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: - 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei:  

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: - 
 

A vizsgára bocsátás feltételei: 

Az aláírás megszerzése.  

 

Vizsgáztatási módszer: 

Írásban, a MOODLE rendszerben történik. A második ismételt (és minden további) vizsga 

szóban történik. A tételsor megegyezik a tantárgy részletes leírásában szereplő témákkal. 

 

 

Megelőző orvostan és népegészségtan III. 

 

A tantárgy részletes leírása: 

 

Nappali tagozat 

Elmélet 

1.hét: A hátrányos helyzet (marginalizáció, társadalmi kirekesztettség) fogalma, okai és a 

csoportjai. 
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2. hét: Az egészség és a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek  

I.. A méltányosság és méltánytalanság fogalma és dimenziói. 

    Elkerülhetetlen vagy elfogadhatatlan? 

3. hét: II. Az egészség és a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek .  

• Társadalmi csoportok között fennálló különbségek. 

• Szegénység ördögi köre. 

4. hét: A szegénység által leginkább sújtott csoportok. 

Munkanélküliség 

5. hét: Hajléktalanság. A magyarországi hajléktalanok. 

A hajléktalanok egészségügyi problémái. 

6. hét: Nők és gyermekek mint hátrányos helyzetűek. 

Erőszak a családban. 

7. hét: Idősek hátrányos helyzete 

8. hét: A speciális igényű emberek hátrányos helyzete, problémái. 

9. hét: A roma lakosság helyzete Magyarországon. A roma kultúra jellemzői. 

10. hét: A roma lakosság egészségi állapota. 

11. hét: A mentális betegségek és a hátrányos helyzet összefüggései. 

12. hét: Szenvedélybetegségek. 

13. hét: Egyéb okokból adódó hátrányos helyzetű csoportok 

14. hét: Az egészségügyi és szociális ellátás kapcsolódási pontjai a gyakorlatban. 

Társadalmi és civil szervezetekkel való kapcsolat, közös feladatok a hátrányos helyzetű csalá-

dok ellátása érdekében. 

 

Gyakorlat: 
1.-2. óra Ki vagyok Én? 

              Az önindentifikáció kérdései. 

3.-4. óra A hátrányos helyzetűek szocializációja. 

    Együttélési stratégiák- kinek a kezében van a döntés joga? 

5.-6. óra  Szegregáció: a hátrányos helyzetű csoport elszigetelelődései. 

 Marginalizálódás,: peremhelyzetbe kényszerülés. 

 Szeparáció: hátrányos helyzetű csoport elzárkózik a többségtől 

7.-9. óra Hátrányos helyzetű csoportokkal való együttműködés. 

    Általános kérdések: 

 Empátia, tolerancia 

 Előítéletek 

 Esélyegyenlőség 

 Személyiség kibontakoztatása 

 Identitás: reprezentáció, énkép, H 

 Hasonlóság/ különbség 

 A társadalmi helyzet konzerválása vagy alakítása 

10.-14. óra Hallgatói prezentációk bemutatása, a problémával kapcsolatos kérdések megbe-

szélése. 

 

Levelező tagozat 

 

Elmélet  
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1. óra: A hátrányos helyzet (marginalizáció, társadalmi kirekesztettség) fogalma, okai és a 

csoportjai. 

2. óra: Az egészség és a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek.  

• A méltányosság és méltánytalanság fogalma és dimenziói. 

• Elkerülhetetlen vagy elfogadhatatlan? 

• Társadalmi csoportok között fennálló különbségek. 

      Szegénység ördögi köre 

3. óra: A szegénység által legnagyobb valószínűséggel sújtott csoportok. 

Hajléktalanság. A magyarországi hajléktalanok. 

A hajléktalanok egészségügyi problémái. 

4. óra: A munkanélküliség és a hátrányos helyzet 

5. óra: Mentális betegségek és a hátrányos helyzet (Szenvedélybetegségek.) 

6. óra: Időskorúak és hátrányos helyzet 

7. óra: A Speciális igényű emberek hátrányos helyzete, problémái. 

8. óra: A roma lakosság helyzete Magyarországon. A roma kultúra jellemzői. 

A roma lakosság egészségi állapota. 

9. óra: Nők és gyermekek mint hátrányos helyzetűek. 

10. óra: Az egészségügyi és szociális ellátás kapcsolódási pontjai a gyakorlatban. 

 

Gyakorlat: 

1.-2.óra Ki vagyok Én? 

             Az önindentifikáció kérdései. 

3.-4. óra A hátrányos helyzetűek szocializációja. 

    Együttélési stratégiák- kinek a kezében van a döntés joga? 

 Szegregáció: a hátrányos helyzetű csoport elszigetelelődései. 

 Marginalizálódás,: peremhelyzetbe kényszerülés. 

 Szeparáció: hátrányos helyzetű csoport elzárkózik a többségtől 

 Hátrányos helyzetű csoportokkal való együttműködés. 

5. óra   Általános kérdések: 

 Empátia, tolerancia 

 Előítéletek 

 Esélyegyenlőség 

 Személyiség kibontakoztatása 

 Identitás: reprezentáció, énkép, H 

 Hasonlóság/ különbség 

 A társadalmi helyzet konzerválása vagy alakítása 

 

Kötelező irodalom: 

- Ádány R. (szerk.): Megelőző orvostan és népegészségtan. Medicina, Budapest, 2012. 

- M. Whitehead: Egyenlőség és egészség. Elvek és fogalmak. Egészségügyi Világszer-

vezet Európai Regionális Irodája, Koppenhága. 1990. 

- Ádány R. (szerk.): A magyar lakosság egészségi állapota az ezredfordulón, Medicina, 

Budapest, 2003. 

- Kemény I., Janka B., Lengyel G.: A magyarországi cigányság 1971-2003. Gondolat-

MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet Budapest, 2004.  

- Puporka L. és Zádori Zs.: A magyarországi romák egészségi állapota. Roma Sajtó-

központ, 1999. 
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- Kósa Zs., Széles Gy., Kardos L., Kósa K., Németh R., Országh S., Fésűs G., Mar-

tin M., Ádány R., Vokó Z., : A telepszerű körülmények között élők összehasonlító 

egészségfelmérése Népegészségügy 86 évf. 1.sz. p: 5-15 

- Az egészségi egyenlőtlenségek csökkentése Országos Egészségfejlesztési Intézet 

2010 

 

Ajánlott irodalom: 

- V. Hajdú P., Ádány R. (szerk.): Epidemiológiai Szótár. Medicina, Budapest, 2003. 

- Kertai P. Megelőző orvostan – A népegészségügy elméleti alapjai. Medicina, Buda-

pest, 1999. 

- Szádóczky E., Füredi J.: A szorongásos állapotok és kedélyzavarok előfordulása 

- családorvosi gyakorlatban. Praxis, 5: (8) 17-21, 1996 

- Ferge Zs.: Struktúra és egyenlőtlenségek a régi államszocializmusban és az újkapita-

lizmusban. 

- Szociológiai Szemle, 2002/4 9-33. 

- Antal L.: A „kisebbség és az intézmények közötti együttműködés akadályai és lehető-

ségei az egészségügyben Budapest, 2003. 

- Prónai Cs.: A magyarországi cigányok egészségi állapota a XX. század utolsó évtize-

débe (Szakirodalmi áttekintés)  

- Az egészség évtizedének Johan Béla nemzeti programja 

- Budapest, 2003. május 

- Méltányosság és egészség fogalmai és alapelvei WHO Regional Office for Europe. 

- Koppenhága, 1990. 

- Gidai E.: Az egészség állapot és a jövedelmi viszonyok kölcsönkapcsolata az EU or-

szágaiban  Közgazdaságtudományi Kar, Budapest – nymektkbp sapientia.hu  

- Vokó Z.: A magyar lakosság egészségmagatartása az országos lakossági egészségfel-

mérés (OLEF 2000) tükrében Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi 

Centrum, Népegészségügyi Iskola 

- Kopp M.: A mentális és magatartási betegségek és zavarok gyakorisága és az általuk 

okozott társadalmi teher Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet 

 

Gyakorlatokhoz irodalom:  
- Bagdy – Telkes: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Tankönyvkiadó Bp. 

1988. 

- Bodnár G. – Simon P.: A viselkedés pszichológiai alapjai. Ekf Líceum Kiadó, Eger 

2004 

- Buda B.: A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája. Tankönyvkiadó 

Bp.1986 

- Gordon, Thomas: Tanítsd gyermeked önfegyelemre. Assertiv kiadó Bp. 1996. 

- Iskolafejlesztési alapítvány- Magyar ENCORE Gödöllő 1995 

- Kozma T. – Tomasz G. szerk.: Szociálpedagógia. Osiris Kiadó Bp. 2000. 

- Lajkó K.: A stresszcsökkentő viselkedés (Vezérfonal konfliktusaink rendezéséhez). 

Medicina Könyvkiadó RT. Bp. 2005 

- Ludányi Á.: Ismeret –Önismeret OKKER Kiadó Bp.2006 

- Somorjai I.: szerk.: Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához (Második átdolgo-

zott kiadás) Sz.Sz.Sz. Bp.2001 

- Szekszárdi J.: /Szerk./ Konfliktuspedagógiai szöveggyűjtemény Veszprém 1994 

- Szekszárdi Júlia: Utak és módok (pedagógiai kézikönyv a konfliktuskezelésről) 
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Az aláírás megszerzésének feltételei: 

A gyakorlatokon való aktív részvét. Prezentáció készítése a témához kapcsolódó cikkek, kuta-

tások bemutatása. 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:  

A gyakorlatokon való részvétel kötelező. Két alkalommal lehet hiányozni. 

 

A vizsgára bocsátás feltételei: 

Az aláírás megszerzése.  

 

A vizsgára való jelentkezés:  

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint. 

 

 

Vizsgáztatási módszer:  
A vizsga típusa: írásbeli kollokvium. 

 

Megelőző orvostan és népegészségtan IV. 

 

A tantárgy részletes leírása: 

 

Nappali tagozat 

 

1. hét: A bizonyítékokon alapuló orvoslás és a bizonyítékokon alapuló népegészségügy kon-

cepciója, kialakulása. 

2. hét: A bizonyítékokon alapuló népegészségügyi programok tervezésének lépései. 

3. hét: Stratégiai terv, helyzetelemzés készítése. 

4. hét: Az evidenciák szintjei. A kohorsz, az eset-kontroll és a randomizált kontrollált vizs-

gálatok felépítése és kivitelezése.  

5. hét: Következtetések, okság az epidemiológiában. Belső és külső validitás. Véletlen hiba, 

torzítás, zavaró hatás.  

6. hét: A népegészségügyi problémák számszerűsítése I. Elkerülhető halálozás. Többlethalá-

lozás, relatív többlethalálozás. Elveszített potenciális életévek. Egészségkárosodással kor-

rigált elveszített életévek. 

7. hét: A népegészségügyi problémák számszerűsítése III. Az epidemiológia szerepe a nép-

egészségügyi döntési folyamatokban. A mortalitás alakulásából származó népegészség-

ügyi feladatok. Prioritások képzésének elvei. 

8. hét: Tömeges preventív beavatkozások, preventív stratégiák. 

 A meta-analízis elkészítésének szabályai, a hibák kiküszöbölésének lehetőségei. 

9. hét: Cselekvési terv kidolgozása és a program megvalósítása.  

10. hét: Az egészségügyi ellátásban alkalmazott eljárások értékelése. Hatékonyság, hatásos-

ság, költségszámítások. Programok eredményeinek értékelése. Az eredmények interpretá-

lása. 

11. hét: Egy bizonyítékokon alapuló népegészségügyi program gyakorlati megvalósítása I. 

12. hét: Egy bizonyítékokon alapuló népegészségügyi program gyakorlati megvalósítása II. 

13. hét: Számonkérés 

14. hét: Konzultáció. 
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Gyakorlat 

1. hét: A népesség változásának (fogyás, demográfiai hullámok, belső vándorlás) népegész-

ségügyi következményei.  

2. hét: Népegészségügyi programok tervezése I. 

3. hét: Népegészségügyi programok tervezése II. 

4. hét: Kohorsz, eset-kontroll és intervenciós vizsgálatok gyakorlati alkalmazása.  

5. hét:  Következtetés, okság az epidemiológiában. Gyakorlat.  

6. hét: Népegészségügyi szükségletek meghatározása a gyakorlatban. A többlethalálozás, 

relatív többlethalálozás és az elveszített potenciális életévek meghatározása.  

7. hét: Nozológia. A halálokmegállapítás gyakorlati problémája. A BNO. A halálozási ada-

tok értelmezése. 

8. hét: Tömeges preventív beavatkozások alkalmazása a gyakorlatban. Szűrővizsgálatok 

költséghatékonysága. 

9. hét: Keresés a Medline-on. A hatékony keresés módszerei (PubMed, Medinfo). Bizonyí-

tékokon alapuló népegészségügyi adatbázisok: Cochrane Library. 

10. hét: Bizonyítékokon alapuló népegészségügyi adatbázisok: EBM Tudor Network.  

 Bizonyítékokon alapuló népegészségügyi adatbázisok: CDC adatbázis. 

11. hét: Hatékony egészségfejlesztő programok internetes adatbázisai. 

12. hét: A szakirodalom kritikus olvasása és értékelése I. - gyakorlat. 

13. hét: A szakirodalom kritikus olvasása és értékelése II. - gyakorlat. 

14. hét: Konzultáció. 

 

Elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák leírása: 

A hallgató legyen képes  

- egy adott népegészségügyi témában a megbízható adatforrások felkutatására,  

- a szakirodalomban megjelenő publikációk kritikus értékelésére.  

- önállóan helyi szintű népegészségügyi programok megtervezésére, végrehajtására, 

kiértékelésére. 

 

Kötelező irodalom, jegyzetek, tankönyvek: 

- Kishegyi J, Makara P (szerk.): Kutatás-monitorozás, értékelés az egészségfejlesz-

tésben. OEFI, Budapest, 2004. 

- Vercseg I: Legalább ennyit a közösségfejlesztésről. OEFI, Budapest, 2004. 

- Füzesi Zs, Tristyán L: Egészségfejlesztés és közösségfejlesztés a színtereken. 

OEFI, Budapest, 2004. 

 

Ajánlott irodalom: 

- Gulácsi L.: Tudományos tényeken/bizonyítékokon alapuló ápolás. Nővér, 13, 1, 

17-23,  (2000). 

Gulácsi L.: Az ápolási tevékenység megfelelősége és mérhetősége. Nővér, 13, 2, 

33-38, (2000). 

V. Hajdú P., Boján F.: Demográfiai és epidemiológiai módszerek a népegészség-

ügyben. Literatura Medica, Budapest, 1996.Gulácsi, L. Klinikai kiválóság; techno-

lógiaelemzés az egészségügyben. Springer, Budapest, 1999. 

Gulácsi, L. Minőségbiztosítás az egészségügyben. Medicina, Budapest, 2000. 

- Brownson, Ross C., Elizabeth A. Baker, Terry L. Leet, and Kathleen N. Gillespie, 

Editors. Evidence-Based Public Health. New York: Oxford University Press, 2003. 
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Internetes oldalak: 

http://tudor.szote.u-szeged.hu/ 

http://www.pubmed.com 

http://www.cdc.gov 

http://www.medinfo.hu 

http://www.thecommunityguide.com 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: - 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei:  

A gyakorlatokon való részvétel. 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:  

A gyakorlatokon való részvétel kötelező. Két alkalommal lehet hiányozni. 

 

A vizsgára bocsátás feltételei: 

Az aláírás megszerzése.  

 

Vizsgáztatási módszer: 

A gyakorlati jegy két részből áll: a hallgatóknak kisebb csoportokban megadott témákat meg-

adott szempontok szerint fel kell dolgozniuk, amit írásban is le kell adni és be is kell mutatni. 

A másik jegy: az előadások és gyakorlatok anyagából egy írásbeli dolgozatot kell írni. A két 

jegy átlaga képezi a gyakorlati jegyet. Bármelyik rész elégtelen, az összjegy elégtelen, de csak 

azt a részt kell megismételni, amely sikertelen volt. 

 

Megelőző orvostan és népegészségtan V. 

 

A tantárgy részletes leírása: 

 

Nappali tagozat 

 

1. hét: Nozokomiális infekció definíciója, konkrét formáinak meghatározása. 

2. hét: A nozokomiális fertőzések formái 

3. hét: A bejelentés jogi szabályozása - jogi, gazdasági következményei 

4. hét: Kialakulás tényezői, összefüggés a kórházi és területi fertőző betegségek között.  

5. hét: Kórokozói; kiemelt kórokozók részletes ismertetése MRSA, ESBL, MRK (antibioti-

kum rezisztencia kialakulásának tényezői) 

6. hét: Antibiotikum használat – rezisztencia szerepe létrejöttükben 

7. hét: Egyéni hajlamosító okok. Epidemiás formák. 

8. hét: Postoperatív sebfertőzések 

9. hét: Központi idegrendszer fertőzései (LSA, EDA lehetősége kiemelten) 

10. hét: Testnyílásokon át terjedő, kültakaró, gastrointestinalis, légúti, szem fertőzések 

11. hét: Urogenitális fertőzések. Megelőzések, leküzdés. 

12. hét: Intravascularis ferőzések. Megelőzés – leküzdés.  

13. hét: Szülészeti-nőgyógyászati tevékenység nozokomiális fertőzései . 

http://tudor.szote.u-szeged.hu/
http://www.pubmed.com/
http://www.cdc.gov/
http://www.medinfo.hu/
http://www.thecommunityguide.com/
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14. hét:  Megelőzés – leküzdés. Társ – határtudományok felhasználása e tevékenységben. 

Nozokomiális surveillance, klinikai infektológia, infekciókontroll – klinikai mik-

robiológia. 

 

Levelező tagozat 

 

1-2. óra:  Nozokomiális infekció definíciója, konkrét formáinak meghatározása. 

            A nozokomiális fertőzések formái. A bejelentés jogi szabályozása - jogi, gazdasági 

következményei. Kialakulás tényezői, összefüggés a kórházi és területi fertőző be-

tegségek között.  Kórokozói; kiemelt kórokozók részletes ismertetése MRSA, 

ESBL, MRK (antibiotikum rezisztencia kialakulásának tényezői). 

3-4. óra: Postoperatív sebfertőzések.  Központi idegrendszer fertőzései (LSA, EDA lehető-

sége   kiemelten) 

5-6. óra: Testnyílásokon át terjedő, kültakaró, gastrointestinalis, légúti, szem fertőzések.   

Urogenitális fertőzések. Megelőzések, leküzdés. 

7-8. óra:  Intravascularis ferőzések. Megelőzés – leküzdés. 

9-10. óra:  Szülészeti-nőgyógyászati tevékenység nozokomiális fertőzései . 

  

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

A szülésznő ismeri a szülészeti – nőgyógyászati gyakorlatban előforduló nozokomiális ártal-

makat, a megelőzés módjait, a higiéne szabályait, és képes ezek gyakorlati megvalósítását is 

elősegíteni.  

 

Kötelező irodalom: 

- Kende Éva: Kórházi fertőzések, kórházi járványok. Pro Hygiene Kft. Kiadványa, 

Budapest, 1992. 

- Dr. Losonczy György: A nosocomialis infekciók surveillance rendszere. Országos 

Traumatológiai Intézet kiadványa, Bp. 1994. 

- Jennie Wilson: Fertőzés elleni küzdelem a klinikai gyakorlatban. Medicina 

Könyvkiadó Rt., Bp. 2000.  

- Losonczy György: A klinikai epidemiológia alapjai. Medicina Könyvkiadó Rt., 

Bp. 2001. 

- Barcs István: Antibiotikum érzékenység és antibiotikum politika. SOTE Mikrobio-

lógiai Intézet kiadványa, 2006.  

- Barcs István – Kulja András: Mikrobiológia, Debreceni Egyetem EEK, Nyíregy-

háza, 2007.  

- Ember I. Fertőző Betegségek Epidemiológiája Népegészségügyi Orvostan Dialog 

Campus Kiadó., Budapest, 2007.  

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere:  

Nincs 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei:  

Az előadásokon a részvétel ajánlott.  

 

A vizsgára bocsátás feltételei: 

Az aláírás megszerzése.  
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Vizsgáztatási módszer:  

Szóbeli vizsga 

 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1. 

 Dr. Kósa Zsigmond 

tantárgyfelelős 

 

 

Jóváhagyom: 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  

Dr. Kósa Zsigmond 

tanszékvezető 

 

 

Elfogadom: 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  

Prof. Dr. Ádány Róza 

alapszakfelelős 

 

 

  

Dr. Sárváry Attila 

alapszakfelelős 

 

 

 

Dr. Fábián Gergely 

alapszakfelelős 

 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásáért kötelezettséget vállaló aláírása: 

 

 

  

 Dr. Sárváry Attila Dr. Kósa Zsigmond 

                  főiskolai tanár                                                             főiskolai tanár 

 

 

                        

                   Molnár Mónika                                                        Nagy Józsefné 

                      mestertanár                                                          főiskolai tanársegéd 

 

 

               Ujváriné Dr. Siket Adrienn                                         Gyulai Anikó 

                     főiskolai docens                                                   gyakorlati oktató 
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A tantárgy neve: Patológia I. 

A tantárgy angol neve: Pathology I. 

Tanszék neve:  Elméleti Egészségtudományi Tanszék 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Herczeg László 

Ajánlott félév         II. 
 

Tantárgyi kód 
EKEE-107-01N, 

EKEE-107-01L 

 

Nappali tagozat heti óraszáma 2+0  

Levelező tagozat félévi óraszáma 10+0  

Kredit 2  

Vizsgakövetelmény kollokvium  

Kötelező előtanulmányi rend - 
 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? 

Ápolás és betegellátás alapszak 

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak 

Egészségügyi szervező alapszak 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: 

A táblázatban megjelölt félév szerint. 

 

Az oktatás nyelve:  
Magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: 

A Tanulmányi Osztály beosztása szerint. 

 

A tantárgy státusza:  
Kötelező, szakmai törzstantárgy. 

 

Oktató/-k/ névsora: 

Tantárgyfelosztás szerint. 

 

A tantárgy általános és speciális céljai: 

Alapvető pathologiai fogalmak elsajátítása. A fontosabb kórképek etiológiájának, 

patomechanizmusának megértése. A klinikai ismeretek megalapozása. 

 

Oktatás típusa:  

Előadás. 

 

A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:  

A tárgy minőségbiztosítási módszere az oktatók felkészülését, a tárggyal kapcsolatos ismeretanyagok 

azonnali feldolgozása, a törvényi, ágazati szabályzók változásának követése, valamint a végzett hall-

gatók elhelyezkedése utáni "vevőelégedettség" vizsgálata, a visszajelzések alapján a tantárgy aktuali-

zálása. A szak minőségpolitikája, a folyamatos visszajelzések az oktatásban résztvevő hallgatók isme-

retelsajátításáról, végzett, elsősorban nappali tagozaton végzett hallgatók elhelyezkedési körülményei-

ről, a tanultaknak a gyakorlatban történő alkalmazhatóságnak mikéntjéről meghatározzák a tantárgy 

keretében megvalósuló minőségbiztosítás, fejlesztés irányát, módszereit. 
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A szakon a kétpólusú minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei, eszközei 

folyamatos korszerűsítés mellett célirányosan kerülnek alkalmazásra. 

 

Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya:   

40-60% 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: 

Előadás modern prezentációs technikákkal. 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás:  

 

A tantárgy részletes leírása:  

 

Az előadások tematikája 

 

Hét 

1. A pathologia fogalma. A pathologia tárgya, célja, helye az orvostudományban. Pathologiai diag-

nosztika. 

2. Az abnormalitás különböző szintjei, a betegség oka, mechanizmusa, hatásai, szövődményei. Adap-

tációs állapotok, adaptációs mechanizmusok. Sejtkárosodás, sejthalál. 

3. Acut gyulladás. Regeneráció, reparáció. Krónikus gyulladás, immunpathologiai mechanizmusok. 

Autoimmun betegségek. 

4. Fertőzések általában. Bakteriális fertőzések. Gomba-, vírus, prion-, protozoon- és féregfertőzések. 

Környezeti ártalmak. Genetikai és fejlődési rendellenességek. 

5. A keringés általános pathologiája. Shock. Érelmeszesedés, rizikófaktorok. Következmények. 

Hypertonia. Artériák, vénák betegségei. 

6. Daganatokról általában. Jóindulatú és rosszindulatú daganatok. Daganat nomenklatúra és osztá-

lyozás. A daganatok diagnosztikája. 

7. Mozgató rendszer pathologiája. Perinatalis pathologia. 

8. Szívelégtelenség, formái, következményei. Ischaemiás szívbetegség. Myocardialis infarctus.  

9. A légzőszervek pathologiája. Haemodynamikai, ér-eredetű és fertőzéses betegségek. Idült 

légútszűkülettel járó tüdőbetegségek. Alveolaris septumot érintő tüdőbetegségek. 

10. Az emésztő traktus betegségei. A máj és hasnyálmirigy pathologiája. 

11. A vérképzőrendszer pathologiája. A vérszegénység formái. Leukemiák, lymphomák. 

12. Endocrin rendszer pathologiája. Cukorbetegség, anyagcsere-betegségek. 

13. A vese és húgyutak pathologiája. A nemi szervek pathologiája. Az emlő pathologiája. 

14. A központi idegrendszer gyulladásos és keringési eredetű megbetegedései. A központi idegrend-

szer degeneratív betegségei. Idegrendszeri daganatok. 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

Az alapfokozattal rendelkező szakemberek ismerik: 

- az ember szomatikus állapotának sajátosságait, 

képesek: 

- a gyógyító munka folyamataiban részt venni. 

 

 

Kötelező és ajánlott irodalom, jegyzetek, tankönyvek:  

Dr. Szalai Krisztián: Általános és részletes pathologia Kaposvár, PTE-ETK, 2007. 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere:  

Írásbeli zárthelyi dolgozatok. 

 

Az aláírás megszerzésének feltételi:  



156 

 

Az előadásokon a részvétel ajánlott. 

 

A vizsgára bocsátás feltételei:  

Az aláírás megszerzése.  

 

Vizsgáztatási módszer: 

Írásbeli, szóbeli. 

 

Ajánlott irodalom: 

Szende Béla: Pathologia Bp., Medicina 1999. 

 

 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  

 

       Dr. Herczeg László 

 tantárgyfelelős 

Jóváhagyom:  

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  

       Dr. Kalapos István  

tanszékvezető  

Elfogadom:  

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.   

Dr. Szabó Zoltán 

alapszakfelelős 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 
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A tantárgy neve: Testnevelés I-II. 

A tantárgy angol neve: Physical education I-II. 

Tanszék neve: Társadalomtudományi Tanszék 

Tantárgyfelelős neve: Orendi Mihály 

Ajánlott félév I. félév II. félév 

Tantárgyi kód EKTT-107-01N EKTT-107-02N 

Nappali tagozat heti óraszá-

ma 
0+2 0+2 

Levelező tagozat félévi óra-

száma 
- - 

Kredit 0 0 

Vizsgakövetelmény Aláírás Aláírás 

Kötelező előtanulmányi rend - - 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik?:  

Ápolás és betegellátás alapszak, Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Egészségügyi szerve-

ző alapszak, Szociális munka alapszak 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága:  

A táblázatban megjelölt félév szerint. 

 

Az oktatás nyelve:  

Magyar. 

 

A tantárgy órarendi beosztása:  

A Tanulmányi Osztály beosztása szerint. 

 

A tantárgy státusza:  
kritériumkövetelmény 

 

Oktató/-k/ névsora:  

Orendi Mihály, Orendi Mihályné, Tiba Judit 

 

A tantárgy általános és speciális céljai:  

A hallgatók különféle tulajdonságainak, képességeinek fejlesztése: fizikai képességek (erő, gyorsaság, 

állóképesség), koordinációs (ügyesség), pszichikai (akarat, kitartás), etikai, közösségfejlesztő, nevelési 

ismeretek (tudatosság, tervszerűség, rendszeresség). 

A rendszeres testedzés biztosításával egészséges életmód kialakítása. A szervezet ellenálló-

képességének növelése (védekezés a különböző betegségekkel szemben). A szellemi igénybevétel 

kompenzációjaként a testedzés, mint felüdülő, kikapcsolódó, rekreációs tevékenység. 

A rendszeres mozgás, a rendszeres testedzés belső igényének a kialakítása.  

 

Oktatás típusa:  

Tervezett, a résztvevő hallgatók egyéni fizikai képességeit és érdeklődési körét maximálisan figye-

lembevevő és arra építő gyakorlati foglalkozás. 

 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése:  
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Sportfelszerelések, igény esetén videó anyagok és/vagy személyes bemutatások. 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás:  

Erre a tantárgy jelenlegi oktatási formájában, igazi lehetőség nem mutatkozik. Amennyiben a Tanszék 

és/vagy a Kar vezetése ilyen konkrét igénnyel lép fel, úgy tudományos kutatásra a testnevelés sajátos 

keretei között kerülhet sor.  

 

A tantárgy részletes leírása (14 hetes tematika):  

Az oktatás, a gyakorlati foglalkozások nem az elméleti tantárgyak egymásra épülő tematikai módszere 

alapján történik. 

A felsőfokú oktatási intézmények testnevelési foglalkozásainak egyszerűen más a célja. 

A féléves tematika, a hallgatók igényei, érdeklődési körét és az előképzettségüket veszi figyelembe. 

Alapját az un. „heti étlap” biztosítja, amelyből a hallgatók kiválaszthatják az őket legjobban érdeklő 

gyakorlati „edzés programokat”. Természetesen ezek a programok, mind a terjedelem, mind az inten-

zitás vonatkozásában, azaz a terhelés egészében következetesen betartja: 

 az aktuális fizikai állapot 

 a fokozatosság 

 az eltérő nemek érdeklődési körét 

 végső soron még a hallgatók aktuális hangulatát 

is figyelembe vevő, ahhoz tudatosan igazodó alapelveket. 

Az alábbiakban egy tipikusnak mondható heti programtervet, vagy „heti étlapot” mutatok be, 

amelyből a hallgatók választhatnak: 

 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök 

Közös gimnasztikai 

gyakorlatok 

Fit-ball edzés 

Sportjátékok: 

 Kosárlabda 

 Labdarúgás 

 Asztalitenisz 

Zenés 

sportaerobic 

Általános 

erősítés 

Kondicionáló 

gépek hasz-

nálata 

Aerob futó és 

gyalogló 

programok 

Zenés gimnasztika 

Fit-ball edzés 

Sportjátékok: 

 Kosárlabda 

 Labdarúgás 

 Asztalitenisz 

Zenés 

sportaerobic 

Mélyizom 

torna 

Callanetics 

Általános 

erősítés 

Aerob futó 

és gyalogló 

programok 

 

 

Kötelező irodalom:  

A tantárgy abszolút gyakorlati jellege miatt kötelező irodalom, vagy annak elsajátítása indokolatlan. 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere:  

Kizárólag az un. kötelező óraszám teljesítése a „mennyiségi követelmény” Természetesen élve a sze-

mélyes meggyőzés erejében a legfontosabb pedagógiai cél: 

A rendszeres testmozgás belső igényességének a kialakítása! 

„A legszebb szó a tett!” A mozgás, a sport, az egészség megőrzésének legolcsóbb és leghatékonyabb 

prevenciós eszköze! 

És kiknek, ha nem az egészségügy leendő munkatársainak kell személyesen is példát mutatni!  

 

Az aláírás megszerzésének feltételei:  

Egy félév alatt, legalább tíz alkalommal személyes részvétel a „hivatalos” órákon, foglalkozásokon! 

A rendszeresen sportolók, megfelelő igazolás bemutatása esetén mentesülnek a részvételi kötelezett-

ség alól. 
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A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:  

A tárgyhoz gyakorlati jegy nem kapcsolódik. 

 

A vizsgára bocsátás feltételei: -  

 

Vizsgáztatási módszer: - 

 

Ajánlott irodalom: 

Örömmel mutatjuk be azokat a többségében elektronikus formátumú –videó- anyagokat, amely a gya-

korlati foglalkozások anyagaival foglalkoznak. 

Módszertani „bibliánk”: 

 Dr. Kenneth H. Cooper: A tökéletes közérzet programja (The aerobics program for total well-

being)  

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1. 

 

Orendi Mihály 

tantárgyfelelős  

Jóváhagyom: 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1. 

       Dr. Fábián Gergely 

tanszékvezető   

 

Elfogadom:  

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1. 

Dr. Fábián Gergely  

alapszakfelelős  

 

 

Dr. Szabó Zoltán  

alapszakfelelős  

 

Prof. Dr. Ádány Róza 

alapszakfelelős  

 

 

Dr. Ködmön József 

alapszakfelelős  

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása:  
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4-7. FÉLÉV 
 

 

 

 

 

EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ 

SPECIALIZÁCIÓ 
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A tantárgy meghirdetési gyakorisága: mintatanterv szerint aktuálisan 

Az oktatás nyelve:    magyar 

A tantárgy órarendi beosztása: 

Nappali tagozat:   aktuális órarend szerint 

Levelező tagozat: aktuális konzultációs rend szerint tömbösítve 

A tantárgy státusza:   kötelező, alapozó 

Ajánlott tanterv: Egészségügyi szervező nappali/levelező 2011  

 

A tárgy oktatói: Tantárgyfelosztás szerint. 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A tantárgy alapvető célja az adatvédelem és adatbiztonság alapfogalmainak megismerése. A hall-

gatónak készség szinten kell ismernie az adatvédelemmel kapcsolatos leggyakoribb tevékenységeket, 

eljárásokat.  

Oktatás típusa: előadás 

A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:  
A tantárgy szakmai-tudományos hátterének szoros követése, az új eredmények beépítése a tantárgy 

anyagába.  

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: Informatikai rendszerek 

biztonságának alap szintű elemzése, felmérése, IBK és IBSZ elemzése, informatikai biztonsági hibák 

alap szintű feltárása. 

 

Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya:  

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: A Szak rendelkezésére álló e-learning rendszerben 

rendszeresen frissítésre kerülnek segédanyagok. A tantárgy oktatója igény szerint tart órarenden kívüli 

konzultációt. 

 

A tantárgy részletes leírása: Adatbiztonság, adatmentés (részleges, teljes, inkrementális), 

adatkonzisztencia, informatikai biztonság, információvédelem, megbízható működés, rendelkezésre 

állás, működőképesség, fizikai, ügyviteli és algoritmusos adatvédelem, az informatikai biztonság sza-

bályozása (törvények, nemzetközi ajánlások és normák, helyi, intézményi szabályok), személyes adat, 

különleges adat, közérdekű adat, adatvédelmi biztos, adatvédelmi nyilvántartás, biztonsági osztályok, 

informatikai biztonsági koncepció, informatikai biztonsági szabályzat, hálózati adatvédelem (jelszó, 

tűzfal, csomagaláírás, forgalomtitkosítás), elektronikus adatcsere (EDI), kriptográfia, kriptoanalízis, 

A tantárgy neve: Tárgy neve Adatbiztonság, adatvédelem I.  

Tárgy angol neve Data security, data defence 

Tanszék neve:  Egészségügyi Informatika Tanszék 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Huszti Andrea 

Ajánlott félév V.  

Tantárgyi kód EKEI-126-01N/L  

Nappali tagozat heti óraszáma 3+0  

Levelező tagozat félévi óraszáma 15+0  

Kredit 3  

Vizsgakövetelmény  kollokvium  

Kötelező előtanulmányi rend Egészségügyi doku-

mentáció, Matematika 

II., Jogi ismeretek. 
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titkosítás és visszafejtés, kódolás és visszaállítás, kulcs, aktív és passzív támadás, hitelesítés, hozzáfé-

rés-ellenőrzés, sértetlenség, letagadhatatlanság, kriptográfiai protokollok (szimmetrikus, nyilvános 

kulcsú és hibrid kriptorendszer, egyirányú függvény, digitális aláírás, kulcscsere, titok szétvágás, titok 

megosztás, átlátszó bizonyítás, digitális pénz), kriptográfiai algoritmusok (DES, IDEA, CAST, RSA, 

DSA), kriptográfiai technikák (ECB, CBC, CFB, folyó titkosítás)Informatikai rendszerek biztonságá-

nak alap szintű elemzése, felmérése, IBK és IBSZ elemzése, informatikai biztonsági hibák alap szintű 

feltárása. 

 

Elmélet órák témái: Megegyeznek a részletes leírásban közölt témákkal. 

 

Gyakorlati órák: 

 

Kötelező irodalom: 

 

 Ködmön József: Kriptográfia, ComputerBooks, 2000. 

Ajánlott irodalom: 

 

o ITB 12. számú ajánlás, Az Informatikai Tárcaközi Bizottság ajánlása 

o ITB 8. számú ajánlás, Az Informatikai Tárcaközi Bizottság ajánlása 

o PGP8 A PGP szoftver 8.0 verziója 

o Csirmaz László - Deli Eszter Kinga: Modern kriptográfia  

 

 

Évközi ellenőrzés:  
Szemináriumi beszámolók tartása, azok értékelése. 

Az aláírás megszerzésének feltételei:  

Megegyezik a Tanulmányi- és vizsgaszabályzatban lefektetett feltételekkel. 

A gyakorlati/szemináriumi jegy megszerzésének feltételei:  

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 

 ………………………………………. 

  

http://odin.de-efk.hu/ilias3/repository.php?ref_id=642&cmd=sendfile
http://odin.de-efk.hu/ilias3/repository.php?ref_id=641&cmd=sendfile
http://odin.de-efk.hu/ilias3/repository.php?ref_id=643&cmd=sendfile
http://odin.de-efk.hu/ilias3/repository.php?ref_id=681&cmd=sendfile
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A tantárgy meghirdetési gyakorisága: mintatanterv szerint aktuálisan 

Az oktatás nyelve:    magyar 

A tantárgy órarendi beosztása: 

Nappali tagozat:   aktuális órarend szerint 

Levelező tagozat: aktuális konzultációs rend szerint tömbösítve 

A tantárgy státusza:   kötelezően választható, alapozó 

Ajánlott tanterv: Egészségügyi szervező nappali/levelező 2011  

 

A tárgy oktatói: Tantárgyfelosztás szerint. 

 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A tantárgy feladata az adatvédelem és adatbiztonság alapfogalmainak elmélyítése. Az adatvédelmi 

tevékenységek és eljárások elsajátítása: biztonsági osztályok, értékelési módszerek, biztonsági 

auditálás, IBK és IBSz készítés kriptográfiai szoftverek használata 

 

Oktatás típusa: előadás 

A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:  
A tantárgy szakmai-tudományos hátterének szoros követése, az új eredmények beépítése a tantárgy 

anyagába.  

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: IBK és IBSz készítés 

megfelelő módszertan használatával, kriptoszoftver használata (kulcs menedzsment, titkosított és aláírt 

e-mail küldése és fogadása, fájlok biztonságos tárolása és törlése). 

Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya:  

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: A Szak rendelkezésére álló e-learning rendszerben 

rendszeresen frissítésre kerülnek segédanyagok. A tantárgy oktatója igény szerint tart órarenden kívüli 

konzultációt. 

 

A tantárgy részletes leírása: Biztonsági osztályok (TCSEC, ITSEC, ITB ajánlás), a Common Criteria 

alapfogalmai (az értékelés tárgya, védelmi profil, biztonsági rendszerterv, funkcionális és garanciális 

követelmények, értékelési garanciaszint), biztonsági auditálás (ISACA, CISA), IBK készítés (a vé-

delmi igény feltárása, fenyegetettség-elemzés, kockázat-elemzés, kockázat-menedzselés), IBSz készí-

tés (minősítés, biztonsági osztályba sorolás, feladatkörök, felelősségi körök és hatáskörök, védelmi 

intézkedések biztonsági szintenként, eljárási szabályok), kriptorendszer alapfogalmai (kulcspár gene-

A tantárgy neve: Tárgy neve Adatbiztonság, adatvédelem II.  

Tárgy angol neve Data security, data defence 

Tanszék neve:  Egészségügyi Informatika Tanszék 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Huszti Andrea 

Ajánlott félév VI.  

Tantárgyi kód EKEI-126-01N/L  

Nappali tagozat heti óraszáma 2+0  

Levelező tagozat félévi óraszáma 10+0  

Kredit 3  

Vizsgakövetelmény  kollokvium  

Kötelező előtanulmányi rend Adatbiztonság, adat-

védelem I. 
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rálás, titkos és nyilvános kulcs, kulcs hitelesítés, időpecsét, részkulcs, megosztott kulcs, kulcs aláírása, 

kulcs ujjlenyomata, kulcsszerver, kulcs export és import, kulcs visszavonás, e-mail titkosítás és vissza-

fejtés, e-mail aláírás és ellenőrzés, fájlok titkosított tárolása, fájlok biztonságos törlése, jelszó és jel-

mondat). 

IBK és IBSz készítés megfelelő módszertan használatával, kriptoszoftver használata (kulcs menedzs-

ment, titkosított és aláírt e-mail küldése és fogadása, fájlok biztonságos tárolása és törlése) 

 

Elmélet órák témái: Megegyeznek a részletes leírásban közölt témákkal. 

 

Gyakorlati órák: 

Kötelező irodalom: 

 

 Ködmön József: Kriptográfia, ComputerBooks, 2000. 

Ajánlott irodalom: 

 

o ITB 12. számú ajánlás, Az Informatikai Tárcaközi Bizottság ajánlása 

o ITB 8. számú ajánlás, Az Informatikai Tárcaközi Bizottság ajánlása 

o PGP8 A PGP szoftver 8.0 verziója 

o Csirmaz László - Deli Eszter Kinga: Modern kriptográfia  

 

 

Évközi ellenőrzés:  
Szemináriumi beszámolók tartása, azok értékelése. 

Az aláírás megszerzésének feltételei:  

Megegyezik a Tanulmányi- és vizsgaszabályzatban lefektetett feltételekkel. 

A gyakorlati/szemináriumi jegy megszerzésének feltételei:  

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 ………………………………………. 

http://odin.de-efk.hu/ilias3/repository.php?ref_id=642&cmd=sendfile
http://odin.de-efk.hu/ilias3/repository.php?ref_id=641&cmd=sendfile
http://odin.de-efk.hu/ilias3/repository.php?ref_id=643&cmd=sendfile
http://odin.de-efk.hu/ilias3/repository.php?ref_id=681&cmd=sendfile
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A tantárgy/kurzus címe: 

Az egészségügy gazdaságtana I-II. 

Időkeret (félév/óra), (elm. + 

gyak.):  

I.:14+14,  II.:14+0 

Összesen: 28+14 

Mintatantervben javasolt 

félév: 

III-IV. 

A kurzus típusa: 

I-II. rész kötelező 

EKEI-115-01 

EKEI-115-02 

Kreditek száma: 

3+2=5 

Tantárgy/kurzus felelős neve, beosztása:  

Dr. Varga Levente 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: mintatanterv szerint aktuálisan 

Az oktatás nyelve:    magyar 

A tantárgy órarendi beosztása: 

Nappali tagozat:   aktuális órarend szerint 

Levelező tagozat: aktuális konzultációs rend szerint tömbösítve 

A tantárgy státusza:   kötelező, alapozó 

Ajánlott tanterv:   

Aktuális órarend szerint 

A tárgy oktatói: Tantárgyfelosztás szerint. 

 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A tantárgy alapvető célja, hogy a hallgatók képesek legyenek ismereteik tudatos felhasználására, az 

egészségügy, az egészségügyi intézmények tevékenységről, az egészségügyi folyamatokról elsajátított 

ismereteik sikeres alkalmazására. Fontos szemléleti megközelítést ad pénzközpontú világunkban a 

lehetséges forrásképzési és finanszírozási módokról, és azok gazdasági értékeléséről. A hallgatók 

megismerik az endofinanszírozás érdekeltségi elvekhez kötődő alaptípusait, a gyakorlatban alkalmaz-

zák azokat. 

Oktatás típusa:  

Az egészségügy gazdaságtana I kötelező, és elsősorban a hallgatók gazdasági ismereteinek megalapo-

zását szolgálja.  

A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:  
A tananyag folyamatos aktualizálása,új információk tananyagba építése. 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

A egészségügy gazdaságtana I és II tantárgy célja, hogy a hallgató Megfelelő tudást és szemléletet 

kapjon a mai társadalmi-gazdasági , ezen belül a nemzetközi és hazai egészségügyben zajló folyama-

tokban való eligazodáshoz, fő tendenciák , törvényszerűségek felismeréséhez. Általános cél, hogy a 

hallgatók képesek legyenek ismereteik tudatos felhasználására, az elsajátított ismereteik sikeres alkal-

mazására. 

Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya: 50-50(%), vagyis a féléves elméleti és gyakorlati 

kontaktórához 28 óra otthoni tanulás is szükséges 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése:  

Videó,audiovizuális eszközök ,projektor használata. Fénymásolt segédanyagok biztosítása 

A tantárgy részletes leírása: 

Az egészségügy gazdaságtana I. bemutatja az egészségügy helyét, szerepét, feladatát a nemzetgazda-

ság rendszerében, az egészségügy és a gazdaság kapcsolatát, a gazdasági rendszerváltás hatását a mai 

magyar egészségügyre. Tárgyalja az erőforrások alakulását és felhasználását, az egészségügy gazda-

ságtanának általános és specifikus jellemzőit, a hatékonyság (efficiency), méltányosság (equity) kérdé-

sét az egészségügyben. A hallgatók megismerkednek az egészségügyi ellátás rendszerével, gazdasági 
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összefüggéseivel, az egészségügyi piaccal. Felvázoljuk a biztosítási rendszerek fő funkcióit és változá-

sait. A hallgatók betekintést nyernek az Európai Unió néhány országának modell értékű egészségügyi 

rendszerébe. 

Az egészségügy gazdaságtana II . Az oktatási anyag meghatározó részét képezi az egészségügyi 

ellátás, az egészségügy finanszírozása, az egészségbiztosítás és kormányzati szerepvállalás magyaror-

szági jellemzői. Részletesen tárgyalásra kerülnek pl. finanszírozás és javadalmazás a magyar egész-

ségügyben, térítési sémák, hatékonyság, igazságosság (méltányosság) az egészségügyi ellátás forrásai-

nak megteremtésében, a finanszírozás lehetőségei a magyar egészségügyben: input vagy output vezé-

relt finanszírozás, tételes számla, napi vagy esetszám szerinti átalánydíj. A homogén betegség csoport 

szerinti finanszírozás, a legismertebb finanszírozási rendszerek. Kiemelt kérdéskör az alap- és szakel-

látás finanszírozása Magyarországon. Bemutatásra és összehasonlításra kerül néhány – elsősorban EU-

s - ország és Magyarország egészségügyének finanszírozása.  

 

Elmélet órák témái: 

Heti tantárgyi tematika szerint 

Gyakorlati órák: 

Heti tantárgyi tematika szerint 

 

Kötelező irodalom: 

 Dr. Sugár Katalin: Egészségügyi gazdasági ismeretek. HIETE jegyzet, Budapest, 1994. 

 Kornai János: Az egészségügy reformjáról. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1998. 

 Mihályi Péter: Magyar egészségügy: diagnózis és terápia. Springer Orvosi Kiadó Kft. Bp. 

2000. 

 Mihályi Péter: Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába. Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2003. 

 Dr. Nagy Júlia: Egészségügyi gazdaságtan. Praxis Server Kft. Bp. 1998. 

 Dr. Zagyi Bertalan – Fodorné Zagyi Orsolya: Gazdálkodás. In.: Egészségügyi menedzserkép-

zés távoktatási programja. (Szerk.: Vízvári László, Komoróczy Tamás, Dr. Zagyi Bertalan). 

ETI, 2002. 459-616. old. http://odin.de-efk.hu/ilias3/ 

 Dr. Zagyi Bertalan: Oktatási segédanyagok. http://odin.de-efk.hu/ilias3/ 

 Pulay Gyula.:Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába. Rezidens képzés 2011.01.26 

 Pulay Gyula.:Az egészségügyi rendszerek jellemzői. Rezidens képzés 2011.01.26 

 Pulay Gyula.:Az egészségügy finanszírozása. Rezidens képzés 2011.01.26 

 Nagy Júlia.:A fekvőbeteg szakellátás finanszírozásának alapjai. SOTE Rezidens Oktatási 

Program. 2008.junius 

 Nagy Júlia.:Finanszírozási díjparaméterek meghatározása, informatikai megoldások alapjai. 

SOTE Rezidens Oktatási Program. 2008.junius 

  

Ajánlott irodalom: 

o Bodor Szabolcs – ifj. Bodor Szabolcs – Bordás István - Méreg Gábor: Trendvonalak az egész-

ségügyben II.-III. Szervezeti - szervezési problémák, információrendszerek és gazdálkodás az 

egészségügyben. ECOM KVALITY BT. Bp. 2003. 

o Rékassy Balázs – Dixon J.: Az angol állami egészségügyi szolgálat (NHS) legújabb reformel-

képzelései és ezek nemzetközi tapasztalatai. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1998. 36, 4, 

421-426. 

o Dr. Zagyi Bertalan: Gazdálkodás. In.: Egészségügyi menedzserképzés távoktatási programja. 

(Szerk.: Vízvári László, Komoróczy Tamás, Dr. Zagyi Bertalan). ETI, 2002. 459-616. old. 

o *Mihályi Péter: Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába. Veszprémi Egyetemi Kiadó, 

Veszprém. 2003. 

o *Kornai János: Az egészségügy reformjáról. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1998. 

o *Bodor Szabolcs – ifj. Bodor Szabolcs – Bordás István – Méreg Gábor – Porkoláb Lajos – 

Vízvári László – Weiner József: Egészségügyi intézmények controllingjának alapjai. ECOM 

KVALITY BT. Bp. 2002. 

http://odin.de-efk.hu/ilias3/
http://odin.de-efk.hu/ilias3/
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o *Dr. Sugár Katalin: Egészségügyi gazdasági ismeretek. HIETE jegyzet, Budapest, 1994. 

o Dr. Gógl Árpád (egészségügyi miniszter): Az egészségügyi ellátórendszer átalakítása és a 

nemzet egészségének fejlesztése. Budapest, 2000. 

o Bodor Szabolcs – ifj. Bodor Szabolcs – Bordás István - Méreg Gábor: Trendvonalak az egész-

ségügyben II.-III. Szervezeti - szervezési problémák, információrendszerek és gazdálkodás az 

egészségügyben. ECOM KVALITY BT. Bp. 2003. 

o Bordás István - Nagy Júlia: Gazdasági és szakmai tervezési, elemzési lehetőségek a szakellá-

tás teljesítmény-elszámolási rendszerében. GYÓGYINFOK, Kézikönyv, 1993. 

o DÖNTÉS-Hozó. Egészségügyi reform és fenntartható finanszírozás. Továbbképző program 

egészségpolitikusoknak és egészségügyi vezetőknek. 1. modul. SOTE Egészségügyi Mene-

dzserképző Központ (Flagship Program). 

o Dr. Várhelyi Krisztina – Dr. Nagy Júlia – Dr. Mikola István – Dr. Bognár Ilona – Dr. Géher 

Pál: Az egészségügyi rendszer finanszírozásának forrásai, makro-összefüggései: Egészségügyi 

Gazdasági Szemle, 2000. 38. 3. 

o Egészségügyi gazdaságtan alapjai. DOTE Népegészségügyi Iskola, hallgatói kézikönyv. 1999. 

o Európai Unió Kórházügyi állandó bizottsága: A kórház-finanszírozás irányzatai az Európai 

Unióban. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1998. 36.1 20 – 45. o. 

o Kékes Ede - Surján György - Balkányi László - Kozmann György: Egészségügyi Informatika. 

Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2000. 

o Mihályi Péter: Magyar egészségügy: diagnózis és terápia. Springer Orvosi Kiadó Kft. 2000. 

o Népjóléti Közlöny különszám. 1993. április 19. A háziorvosi szolgálatok és az egészségügyi 

intézmények társadalombiztosítási finanszírozásáról szóló jogszabályok és ezek módosításai. 

o Nyitrai Ferencné dr.: Egészségügyi helyzet és reformok a fejlett piacgazdaságokban és Ma-

gyarországon. KSH. 1996. 

o Az Egészségügyi Gazdasági Szemle évközben megjelölt aktuális cikkei 

o Gáti Julia.Kelj fel és járj!HVG 201102.12 

o Joób Sándor .:Megint teljesen átszabnák az egészségügyet.Index 2011.02.23. 

o A DRG finanszírozás jellemzői néhány ország példája alapján.Egészségügyi Stratégiai Intézet, 

2010 05. 

o Laukó M.:Humánerőforrás hiány az egsészségügyben.Egészségügyi Menedzsment,2003 06 

o Nagy Balázs.:Egy hiányzó láncszem? Forráselosztás a magyar egészségügyben. Közgazdasági 

Szemle, LVII.évfolyam.,2010 április (337-353 o) 

o Karner Cecilia.:Nemzetközi egészségügyi finanszírozási modellek és az álam szerepvállalás. 

Eü.gazdasági Szemlr 2008/2 

o  

Évközi ellenőrzés: Nappali tagozaton féléveként 6 (db) Zh,vagy kis dolgozat. Levelező tagozaton 

féléveként 2 (db) Zh,vagy kis dolgozat. 

Az aláírás megszerzésének feltételei: Az órákon való aktív részvétel,a zárthelyik eredményes meg-

írása, a szóbeli beszámolók teljesítése. Konkrétan:Nappali tagozaton a 6 (db)írásos anyag megléte és 

annak 2-es átlagot meghaladó eredménye. Levelező tagozaton féléveként a 2 (db)írásos anyag megléte 

és annak 2-es átlagot meghaladó eredménye. A félév során 3 hiányzás megengedett, betegség esetén a 

zárthelyik és a szóbeli beszámolók pótlása lehetséges 

A gyakorlati/szemináriumi jegy megszerzésének feltételei: Kötelező Zh és szóbeli beszámolók 

eredményes teljesítése 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

 

 

Jóváhagyom: 
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Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

 

 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 

 ………………………………………. 
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A tantárgy neve: A mesterséges intelligencia alapjai 

Tanszék neve: Egészségügyi informatika tanszék 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Dr. Csajbók Zoltán 

Ajánlott félév: 3. félév 

Tantárgyi kód: EKEI-132-00L, EKEI-132-00N 

Nappali tagozat heti óraszáma: 1 + 0 

Levelező tagozat félévi óraszáma: 5 + 0 

Kredit: 2 

Vizsgakövetelmény: Kollokvium 

Kötelező előtanulmányi rend: – 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? 

Egészségügyi ügyvitelszervező L 2013- 

Egészségügyi ügyvitelszervező N 2013- 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: a táblázatban megjelölt félévben 

 

Az oktatás nyelve: magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: 

Nappali tagozat:  aktuális órarend szerint 

Levelező tago Levelező tagozat: aktuális konzultációs rend szerint tömbösítve 

 

A tantárgy státusza: kötelezően választható 

 

Oktató/-k/ névsora: tantárgyfelosztás szerint 

 

A tantárgy általános és speciális céljai: 

 

Általános célok: 

A tantárgy általános célja, hogy korszerű áttekintést adjon és gyakorlati ismereteket nyújtson a mester-

séges intelligenciáról, jellegzetes módszereiről és alkalmazási lehetőségeiről különös tekintettel az 

egészségügyi alkalmazásokra. 

 

Speciális célok: 

A hallgatók 

 képesek legyenek arra, hogy munkájuk során felmerülő feladatok sajátosságait a mesterséges in-

telligencia, elsősorban a szakértő rendszerek alkalmazhatósága szempontjából elemezzék, meg 

tudják ítélni a konkrét feladat lényeges, illetve kritikus vonásait; 

 a megszerzett ismeretek birtokában képesek legyenek számítógépes modellalkotó tevékenységben 

közreműködni; 

 az ismerettechnológussal és a felhasználókkal együttműködve motorjai legyenek a szakértő rend-

szer alapú fejlesztéseknek. 
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Oktatás típusa: előadás és gyakorlat 

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: 

A tárgy minőségbiztosítási módszere a következőket foglalja magába: az oktatók felkészülése, a tárgy-

gyal kapcsolatos ismeretanyagok azonnali feldolgozása, a törvényi, ágazati szabályzók változásának 

követése, a végzett hallgatók elhelyezkedése utáni „vevőelégedettség” vizsgálata, a visszajelzések 

alapján a tantárgy aktualizálása. A szak minőségpolitikája, a folyamatos visszajelzések az oktatásban 

résztvevő hallgatók ismeretelsajátításáról, a végzett, elsősorban nappali tagozaton végzett hallgatók 

elhelyezkedési körülményeiről, a tanultaknak a gyakorlatban történő alkalmazhatóságnak mikéntjéről, 

meghatározzák a tantárgy keretében megvalósuló minőségbiztosítás, fejlesztés irányát, módszereit. 

A szakon a kétpólusú minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei, eszközei 

folyamatos korszerűsítés mellett célirányosan kerülnek alkalmazásra. 

 

Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: 30 : 70 % 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése:  

Előadás modern prezentációs technikával 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: Közelítő halmazelmélet (rough set tehory) 

 

A tantárgy részletes leírása: 

A tantárgy tartalma:  

 

Elmélet: 14 óra 

Hét  Témakörök 

1. Mesterséges intelligencia (AI, MI) fogalma, kialakulása, fejlődése. Ismeretalapú rend-

szerek. Szakértő rendszerek. 

2. Ismeretalapú rendszerek szerkezete, főbb funkciói 

3. Ismeretreprezentációs módszerek. Ismeretreprezentációs hipotézis; az ismeretreprezen-

táció és következtetési módszerek kapcsolata. 

4. Ismeretalapú rendszerek alapvető következtetési technikái 

5-6. Megoldáskereső módszerek. Állapottér-reprezentáció; állapottérgráf. Nemmódosítható 

és módosítható megoldáskereső rendszerek. 

7-8. A tudásbeszerzés eszközei és módszerei. A tudásmérnök szerepe és munkafeltételei. 

Direkt tudásbeszerzési módszerek. Indirekt tudásbeszerzés. Az RGA módszer. 

9. Bizonytalanságkezelés. Bizonytalan információ, eredete, formalizálása. A bizonytalan-

ságkezelés módszerei, főbb modelljei. 

10-11. MI alkalmazások I. Közelítő halmazelmélet (rough set theory) és alkalmazásai orvos-

egészségügyi rendszerekben bizonytalan adatok feldolgozására 

12. MI alkalmazások II. Orvosi protokollok formalizálása. Az Asbru protokoll-

reprezentációs nyelv. Szakértő kritikai rendszerek 

13-14. MI alkalmazások III. Szakértő rendszer problématípusok. Ismeretalapú rendszerépítés. 

Szakértő rendszerek a medicinában. 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

 

Kötelező irodalom: 

Kékes Ede (Szerk.): Egészségügyi informatika. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest; 1999. 

Sántáné-Tóth Edit: Tudásalapú technológia, szakértő rendszerek. Miskolci Egyetem Dunaújvárosi 

Főiskolai Kar, Dunaújváros, 1997. 17-23; 60-65; 83-87; 123-217 oldalak. 

Aszalós János: A tudásbeszerzés módszerei. Információ – Elektronika, 1990. 1-2., 46-64. o. 
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Várterész Magda: Mesterséges intelligencia 1. Előadás fóliák. 1-52. o. 

Dr. Csajbók Zoltán: Orvosi protokollok formalizálása. Kézirat  

Dr. Csajbók Zoltán: Közelítő halmazelmélet és alkalmazása az orvos-egészségügyben. Kézirat  

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: rövid dolgozatok 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: 

Legalább egy sikeres, minimum elégséges (2) zárthelyi dolgozat 

 

A vizsgára bocsátás feltételei: 

Az aláírás megszerzése 

 

Vizsgáztatási módszer: 

Írásbeli és/vagy szóbeli vizsga 

 

Ajánlott irodalom: 

Russel, Stuart J. – Norvig, Peter: Mesterséges intelligencia modern megközelítésben. Panem-Prentice 

Hall, Budapest, 2000. 

Futó Iván (Szerk.): Mesterséges intelligencia. Aula Kiadó, 1999.  

Borgulya István: Szakértői rendszerek, technikák és alkalmazások. Budapest, 1995, ComputerBooks. 

Fekete István – Gregorics Tibor – Nagy Sára: Bevezetés a mesterséges intelligenciába. Budapest, 

1990, LSI Oktatóközpont. 

Gábor András (Szerk.): Szakértő rendszerek '88. Ismeretalapú információfeldolgozás Magyarorszá-

gon. Budapest, 1988, Számítástechnika-alkalmazási Vállalat. 

Cawsey, Alison: Mesterséges intelligencia. Alapismeretek. Panem Könyvkiadó, Budapest, 2002. 

Mérő László: Észjárások. A racionális gondolkodás korlátai és a mesterséges intelligencia. Budapest, 

1994, TypoTEX. 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

………………………………………. 
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A tantárgy neve: Adatbázis-kezelés III. 

Tanszék neve: Egészségügyi Informatika Tanszék 

Tantárgyfelelős neve: dr. Huszti Andrea 

Ajánlott félév: IV. 
 

Tantárgyi kód: EKEI-113-03N EKEI-113-03L 

Nappali tagozat heti óraszáma: 4  

Levelező tagozat félévi óraszáma: 20  

Kredit: 5  

Vizsgakövetelmény: kollokvium  

Kötelező előtanulmányi rend: Adatbázis-kezelés II.  

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? 

Egészségügyi Szervező alapszak 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: 

minden tavaszi félévben 

 

Az oktatás nyelve: 

magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: 

hetente 4 óra 

 

A tantárgy státusza: 
kötelező 

 

Oktató/-k/ névsora: 

Tantárgyfelosztás szerint. 

 

A tantárgy általános és speciális céljai: 

A tárgy elsődleges feladata az, hogy megismertesse a hallgatókkal az Apache, My-SQL, PHP csomag 

működését. A kurzus végén a hallgatók képesek megoldani bizonyos problémákat nem-lokális adatbá-

zis-kezelő rendszerek segítségével. Az Apache, My-SQL, PHP csomag együttes használatának prob-

lémái és előnyei. 

 

Oktatás típusa: 

előadás, gyakorlat 

 

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: 

Az oktatási segédanyagok biztosítása, teljes fogalomtár és a számonkérés Moodle-rendszeren belül 

megoldott. 

 

Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: 

- 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: 

Moodle rendszeren belüli haladó szolgáltatások alkalmazása 



 

 

173 

 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: 

- 

 

A tantárgy részletes leírása: 

A tantárgy tartalma:  

 

1. hét – Normalizálás 

2. hét - Kliens-szerver architektúra I. 

(általános információk) 

3. hét - Kliens-szerver architektúra II. 

(háromrétegű alkalmazások) 

4. hét - A PHP-MySQL-Apache hármas 

5. hét - Az SQL nyelv és annak általános bemutatása 

6. hét - Adatdefiníciós SQL utasítások 

7. hét - Adatkezelő SQL utasítások I. 

(SELECT) 

8. hét - Adatkezelő SQL utasítások II. 

(FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING) 

9. hét - Adatkezelő SQL utasítások III. 

(ORDER BY, INSERT, UPDATE, DELETE) 

10. hét - Számonkérés az egyszerűbb SQL utasításokból. 

11. hét - Többtáblás lekérdezések. 

(Az ’INNER JOIN’ művelet.) 

12. hét - Alkérdések az SQL-ben 

13. hét - Összetett lekérdezések 

(elérési jogok: GRANT, REVOKE. Tranzakció-kezelés: COMMIT, ROLLBACK.) 

14. hét - Tételes felkészülés a 3 félévet felölelő záró-kollokviumra, a felmerülő kérdések 

tisztázása. 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

PHP, MySQL, Apache hármas széleskörű ismerete 

 

 

 

Kötelező irodalom: 

Michael J. Hernandez, John L. Viescas: SQL-lekérdezések földi halandóknak + CD / 

Gyakorlati útmutató az SQL nyelvű adatkezeléshez Budapest, 2009, Kiskapu Kiadó 

Jeffrey D. Ullman – Jennifer Widom: Adatbázisrendszerek - Alapvetés. Panem– 

Prentice-Hall, Budapest, 2008. 

Bodnár István, Magyary Gyula: Adatbázis-kezelés Budapest, 2007, Kiskapu Kiadó 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: 

Nappalin 6 db., levelező képzésben 3 db. zárthelyi dolgozat feladatsor formájában az elméletből. Nap-

pali képzésben 3 Moodle keretrendszerben megoldandó tesztet és 3 fogalomtáron alapuló dolgozatot, 

levelező képzésben 3 Moodle keretrendszerben megoldandó tesztet kell teljesíteni a hallgatóknak. 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: 

A zárthelyi dolgozatok megírása, az órákon való aktív részvétel. 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: 

- 
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A vizsgára bocsátás feltételei: 

A számonkérések átlageredményének magasabbnak kell lenni 1,67-tól. 

A zárthelyi dolgozatok újraírására, pótlására lehetőség nincs. Mind a nem megírt dolgozat, mind pedig 

a nem megengedett eszközök használatával elkészített dolgozat 0-s értékkel kerül számításra. 

 

Vizsgáztatási módszer: 

Szóbeli kollokvium az Adatbázis-kezelés I-II-III. tárgyak elméleti anyagából + gyakorlati feladat. 

 

Ajánlott irodalom: 

Sági Gábor: Webes adatbázis-kezelés MySQL és PHP használatával Budapest, 2005, 

BBS-Info Kft. 

 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

 

 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

 

 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 

 ………………………………………. 
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A tantárgy neve: Az egészségügyi ellátás informatikája I-II. 

Tanszék neve: Egészségügyi Informatika Tanszék 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Dr. Csajbók Zoltán 

Ajánlott félév: V. félév 
VI. félév 

Tantárgyi kód: EKEI- 127-01 EKEI-127-02 

Nappali tagozat heti óraszáma: 2 elm + 2 gyak 2 elm +3 gyak 

Levelező tagozat félévi óraszáma: 10 elm + 10 gyak 10 elm + 15 gyak 

Kredit: 5 6 

Vizsgakövetelmény: kollokvium gyakorlati jegy 

Kötelező előtanulmányi rend: 
EKEI-113-03 

EKEI-114-02 
EKEI-127-01 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? 

Egészségügyi szervező alapszak 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: 

mintatanterv szerint aktuálisan 

Az oktatás nyelve: 

magyar 

A tantárgy órarendi beosztása: 

nappali tagozat aktuális órarend szerint 

levelező tagozat aktuális konzultációs rend szerint tömbösítve  

A tantárgy státusza:  

kötelező, differenciált szakmai anyag egészségügyi ügyvitelszervező szakirányon 

Oktató/-k/ névsora: 

Tantárgyfelosztás szerint. 

A tantárgy általános és speciális céljai: 

Általános cél, hogy a hallgatók képesek legyenek tudatosan felhasználni megszerzett ismeretei-

ket az egészségügyi ellátás szövevényes világában. A tantárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák 

mindazon ismereteket, amelyek az egészségügyi ellátás informatikai rendszereinek üzemeltetéséhez 

szükségesek. A hallgatók ismerjék meg az egészségügyi ellátási formákat, azok ügyviteli rendjét, 

adatkezelését és az azokat kiszolgáló számítógépes alkalmazásokat. A hallgató a kurzus során ismerje 

meg mindazon informatikai alapelveket, technikai megoldásokat és szoftvereket, amelyek az alapellá-

tás és a szakellátás problémáinak megoldásában segítséget nyújtanak, illetve annak minőségét biztosít-

ják.  

 

Oktatás típusa: 

 

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: 

A tárgy minőségbiztosítási módszere az oktató felkészülését, a tárggyal kapcsolatos ismeret-

anyagok azonnali feldolgozása, a törvényi, ágazati szabályzók változásának követése, valamint a vég-

zett hallgatók elhelyezkedése utáni, „vevőelégedettség” vizsgálata, a visszajelzések alapján a tantárgy 

aktualizálása. Folyamatos visszajelzés a végzett hallgatók elhelyezkedési körülményeiről, a tanultak-
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nak a gyakorlatban történő alkalmazhatóságnak mikéntjéről. Az egészségügyi informatikai piacon 

megjelenő új termékek bemutatása, oktatása a termék fejlesztőjével történő együttműködés keretében. 

A szakon a kétpólusú minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei, esz-

közei folyamatos korszerűsítés mellett célirányosan kerülnek alkalmazásra. 

 

Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: 

Felkészülésre, órán kívüli terhelésként nappali tagozaton 60 óra /félév, levelező tagozaton 48 

óra/ félév tartok szükségesnek. 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: 

Elektronikus segédanyag. 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: 

Egészségügyi informatikai rendszerek megelégedettségi vizsgálata, alkalmazási problámái 

 

A tantárgy részletes leírása: 

A tantárgy tartalma:  

 

I. félév 

Egészségügyi informatika. Egészségügyi ellátás szintjei, feladatai. Egészségügyi szabványok. Szabvá-

nyok típusai. A HISA szabvány részletes elemzése, alkotói, megfelelőség. Egészségügyi programok-

kal kapcsolatos általános elvárások. Egészségügyi intézmények kapcsolatrendszere, információáram-

lás. Háziorvosok szakmai szervezetei, szakmai protokollja, hatásköri lista. Háziorvosi tevékenység 

négy szerkezeti eleme. Háziorvosi ellátás HISA szabvány szerinti adatköre (Subject HCS, HealthCare 

Data HCS, Activity HCS, Resources HCS, Authorization HCS, Concept HCS). Páciensadatok nyil-

vántartása a háziorvosi ellátás elektronikus nyilvántartásában, Be és kijelentkezések elektronikus és 

manuális nyilvántartása a háziorvosi ellátásban. Betegtalálkozások elektronikus nyilvántartása a házi-

orvosi ellátásban, Szűrések, gondozások elektronikus nyilvántartása és jelentése a háziorvosi ellátás-

ban. Fogászati ellátás informatikája. Védőnői ellátás informatikája. 

 

II. félév 

Járóbeteg szakellátás támogatandó folyamatai. Betegforgalmi adatok elektronikus nyilvántartása a 

Járóbeteg szakellátásban (TAJ számmal kapcsolatos ellenőrzések). Jogviszony- ellenőrzés informati-

kai támogatottsága. Szakrendelések elektronikus dokumentációja. Személyes adatok nyilvántartása a 

Járóbeteg szakellátásban, személyes adatokhoz kötött egészségügyi adatok. Diagnosztikus vizsgálatok 

kérésének és teljesítésének nyilvántartása, szolgáltatáskérések a szakellátásban. 

Teljesítményelszámolás elektronikus dokumentációja a szakellátásban. Járóbeteg szakellátás finanszí-

rozása, Ambuláns adatlap jelentősége a finanszírozásban. Elszámolhatósági feltételek a járóbeteg ellá-

tásban. OEP jelentés. Mozgó szakorvosi szolgálat elektronikus dokumentációja. 

Kórházi rendszerek fejlesztésével kapcsolatos paradigmák. Fekvőbeteg ellátás folyamatai, általános 

feladatrend a fekvőbeteg osztályokon, Kórházi információs rendszerek fő területei Kórházi esetek 

osztályozása, DRG és HBCS rendszer. Betegségek kódolása a fekvőbeteg ellátásban. HBCS besorolás. 

Speciális kódolás és besorolási szabályok. Finanszírozási szabályok ellenőrzésének támogatása a kór-

házi informatikai rendszerekben. Az elektronikus kórlap. Műtéti tevékenység és nővéri munka támo-

gatása a kórházi információs rendszerekben. Betegszintű gyógyszerelés. Fekvőbeteg teljesítményjelen-

tés.  

 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

Egészségügyi informatikai ismeretek ismerete, és gyakorlati alkalmazása az egészségügyi in-

formatikai rendszerekben. 

 

Kötelező irodalom: 
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 Egészségügyi informatika. Szerk: Dr. Kékes Ede, Dr. Surján György, Dr. Balkányi László, Dr. 

Kozmann György, Medicina Könyvkiadó Rt, Budapest, 2003. 

 Tételes betegforgalmi jelentés (OEP kiadvány) 

 Útmutató a járóbeteg szakellátás és a gondozók teljesítmény-elszámolásának ügyviteléhez 

(OEP kiadvány) 

 MSZSZ szakellátás formai követelményei (OEP kiadvány) 

 Kezelési leírás a Járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló prog-

ramról (szabálykönyv) (OEP kiadvány) 

 Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye az orvosi beutaló tartalmi követelmé-

nyeiről és a beutalásra jogosult orvosok azonosító kódjára vonatkozó tájékoztatásról 

 Havi jelentés a fogászati rendelés teljesítményeiről (OEP kiadvány) 

 Besorolási Kézikönyv a Homogén Betegségcsoportok képzéséhez (OEP kiadvány) 

 Fekvőbeteg jelentés technikai útmutató (OEP kiadvány) 

 Fekvőbeteg rekordkép (OEP kiadvány) 

 Egészségügyi alap- és szakellátáshoz kapcsolódó informatikai cikkek, tanulmányok 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: 

Legalább egy eredményes zárthelyi dolgozat megírása. A zárthelyi dolgozatok értékelési mód-

szere 1-5 osztályzattal a nyújtott teljesítmény arányában. A konkrét évközi ellenőrzési formákat 

a kurzus aktuális tematikája tartalmazza. 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: 

c, előadásokon, gyakorlati foglalkozásokon való kötelező részvétel. A hiányzás igazolása 

TVSZ-ban leírtak szerint, 

d, a félév folyamán egy sikeresen teljesített (legalább elégséges érdemjegyű) zárthelyi dolgozat 

(ZH) megírása, a sikertelen dolgozatot egy alkalommal szóbeli vizsgán lehet javítani, 

e, sikeres gyakorlati vizsga teljesítése. 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: 

A gyakorlati jegyet a félév során megírt 2 zárthelyi dolgozattal, valamint a gyakorlati órákat le-

záró sikeres gyakorlati vizsgával teljesíthetik a hallgatók. A megszerzett ismeretanyag az Egész-

ségügyi informatika szigorlat (kritérium követelmény!) részét képezi. 

 

 

A vizsgára bocsátás feltételei: 

Egy sikeresen teljesített (legalább elégséges) zárthelyi dolgozat és a félév végén teljesítendő si-

keres gyakorlati vizsga.   

 

Vizsgáztatási módszer: 

Szóbeli vizsga egy előre kiadott tételsor alapján. 

 

Ajánlott irodalom: 

 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 
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Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

 

 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 

 ………………………………………. 
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A tantárgy neve: Biometria II. 

Tanszék neve: Egészségügyi Informatika Tanszék 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Dr. Takács Péter 

Ajánlott félév: IV. 
 

Tantárgyi kód: 
EKEI-163-02L 

EKEI-163-02N 
 

Nappali tagozat heti óraszáma: 14+14  

Levelező tagozat félévi óraszáma: 5+5  

Kredit: 2  

Vizsgakövetelmény: Gyakorlati jegy  

Kötelező előtanulmányi rend: 

Biometria I. 

EKEI-116-01L 

EKEI-116-01N 

 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? Egészségügyi Szervező 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: A mintatanterv szerint. 

 

Az oktatás nyelve: magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: 

Nappali tagozat: aktuális órarend szerint. 

Levelező tagozat: aktuális konzultációs rend szerint tömbösítve. 

 

A tantárgy státusza:  Kötelező, szakmai törzstantárgy. 

 

Oktató/-k/ névsora: Tantárgyfelosztás szerint. 

 

A tantárgy általános és speciális céljai: 

A tantárgy kiegészíti és bővíti az előző félévben elsajátított biostatisztikai, biometriai ismereteket. 

Számítógépes alkalmazások használatával a hallgatók áttekintik a statisztikai adatok kiértékelésének 

elméleti és gyakorlati problémáit. 

 

Oktatás típusa: 

Előadás, szeminárium, gyakorlat orientált mintafeladatok közös megoldása. A gyakorlatokon irányított 

és önálló feladatmegoldás. 

 

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: 

A tárgy minőségbiztosítási módszere az oktatók felkészülését, a tárggyal kapcsolatos ismeretanyagok 

azonnali feldolgozása, a törvényi, ágazati szabályzók változásának követése, valamint a végzett hall-

gatók elhelyezkedése utáni „vevőelégedettség” vizsgálata, a visszajelzések alapján a tantárgy aktuali-

zálása. A szak minőségpolitikája, a folyamatos visszajelzések az oktatásban résztvevő hallgatók isme-

retelsajátításáról, végzett, elsősorban nappali tagozaton végzett hallgatók elhelyezkedési körülményei-

ről, a tanultaknak a gyakorlatban történő alkalmazhatóságnak mikéntjéről meghatározzák a tantárgy 

keretében megvalósuló minőségbiztosítás, fejlesztés irányát, módszereit. 

A szakon a kétpólusú minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei, eszközei 

folyamatos korszerűsítés mellett célirányosan kerülnek alkalmazásra. 
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Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: 

Nappali tagozaton 35 : 65 %; Levelező tagozaton 13 : 87 % 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése:  

Az oktatók által összeállított oktatási segédanyagok segítik a tananyag elsajátítását.  

Tárgyi eszközök: írásvetítő, projektor, nyomtatott és elektronikus segédanyagok és feladatok. Számí-

tógépes terem. Statisztikai programcsomag (Excel, SPSS, Stata, R, stb. – a rendelkezésre álló 

licenszek alapján). Ilias/Moodle. 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás:  

A tanszéken folyó nemzetközi és hazai kutatások módszertani elemeinek feldolgozása. 

 

A tantárgy részletes leírása: 

A tantárgy tartalma:  

Az előző félév ismereteinek áttekintése: Alapvető biometriai ismeretek. Valószínűség-

számítás, valószínűségi változók. Becsléselmélet. Hipotéziselmélet. Korreláció- és regresszió-

számítás. Haladó statisztika (alapok). A tananyagrészek feldolgozása statisztikai programcso-

mag (Excel, SPSS, Stata, stb. – a rendelkezésre álló licenszek alapján) segítségével. 

Számítógépes gyakorlatok 

1. Ismétlés: Biostatisztika alapjai. Valószínűségszámítás, valószínűségi változók. Kutatásmód-

szertan. 

2. Becsléselmélet.  

3. Hipotéziselmélet.  

4. Korreláció- és regressziószámítás.  

5. Diszkrét valószínűségi változók vizsgálata.  

6. Epidemiológiai számítások, modellek. 

7. Követéses adatok vizsgálata.  

8. Túléléselemzés.  

9. Minőségi adatok vizsgálata.  

10. Kontingencia táblák. Log-lineáris modell.  

11. Lineáris regresszió.  

12. ANOVA modellek. 

13. Nem-paraméteres vizsgálatok. 

14. Metaanalízis. Faktor-elemzés. Cluster-analízis. 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

Az alkalmazott programcsomag alapvető funkciói. Beépített függvények. Input, output lehetőségek, 

adatkonverzió. A parancssoros mód használata. Adatábrázolási lehetőségek. Leíró statisztikai számítá-

sok. Központi tendencia mérése, szóródás. A változók összefüggésének alapvető vizsgálata. Hipoté-

ziselméleti számítások. Paraméteres próbák. Nem-paraméteres próbák. Homogenitás-vizsgálat. Szó-

rásanalízis. Egyszempontos és kétszempontos analízis. Regresszió analízis. Lineáris regresszió. Lineá-

ris regresszió kategoriális független változóval. Nemlineáris regresszió. 

 

Kötelező irodalom: 

 Dinya Elek: Biometria az orvosi gyakorlatban. Medicina Kiadó, Budapest, 2001. 

 Reiczigel J., Harnos A., Solymosi N. Biostatisztika nem statisztikusoknak, 2007, Pars Kft., 

Budapest. 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: 

Zárthelyi dolgozatok; önálló feladatok, amelyek értékelése a gyakorlati jegy része. 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: 
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a TVSZ-ben meghatározottak alapján (három vagy annál több hiányzás az aláírás megvonását ered-

ményezi). 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: 

Zárthelyi dolgozatok, évközi teljesítmény értékelése, önálló projekt-terv értékelése. 

 

A vizsgára bocsátás feltételei: - 

 

Vizsgáztatási módszer: - 

 

Ajánlott irodalom: 

 Ketskeméty László – Izsó Lajos: Bevezetés az SPSS programrendszerbe. ELTE, Eötvös Ki-

adó, Budapest, 2005.  

 Sajtos László – Mitev Ariel: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó, Buda-

pest, 2007. 

 Vincze István Matematikai statisztika ipari alkalmazásokkal. Műszaki Kiadó, Budapest, 

1975. 

 Meszéna György – Ziermann Margit: Valószínűségelmélet és matematikai statisztika. Köz-

gazdasági és jogi könyvkiadó, Budapest, 1981. 

 Dr. Sváb János Biometriai módszerek a kutatásban. Mezőgazdasági Könyvkiadó, Budapest, 

1982. 

 Füstös László - Kovács Erzsébet A számítógépes adatelemzés statisztikai módszerei. Tan-

könyvkiadó, Budapest, 1989. 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 ………………………………………. 
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A tantárgy neve: Biometria - III. 

Tanszék neve: Egészségügyi Informatika Tanszék 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Dr. Takács Péter 

Ajánlott félév:  V. 
 

Tantárgyi kód: 
EKEI-116-03N 

EKEI-116-03L 

 

Nappali tagozat heti óraszáma: 0+28  

Levelező tagozat félévi óraszáma: 0+10  

Kredit: 3  

Vizsgakövetelmény: Gyakorlati jegy  

Kötelező előtanulmányi rend: 

Biometria II. 

EKEI-163-02L 

EKEI-163-02N 

 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? 

Egészségügyi Szervező 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: 

Mintatanterv szerint aktuálisan páratlan félévekben, és vizsgakurzusként páros félévekben. 

 

Az oktatás nyelve: magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: 

Nappali tagozat: aktuális órarend szerint. 

Levelező tagozat: aktuális konzultációs rend szerint tömbösítve. 

 

A tantárgy státusza:  Kötelező, szakmai törzstantárgy. 

 

Oktató/-k/ névsora: Tantárgyfelosztás szerint 

 

A tantárgy általános és speciális céljai: 

A tantárgy kiegészíti és bővíti az előző két félévben elsajátított biostatisztikai, biometriai ismereteket. 

Számítógépes alkalmazások használatával a hallgatók áttekintik a statisztikai adatok kiértékelésének 

elméleti és gyakorlati problémáit. A tárgy betekintést nyújt a természettudományos kutatás és közlés 

folyamatába, többek között előkészítve a szakdolgozat elkészítésnek folyamatát. 

 

Oktatás típusa: 

Előadás, szeminárium, gyakorlat orientált mintafeladatok közös megoldása. A gyakorlatokon irányított 

és önálló feladatmegoldás. 

 

 

 

 

 

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: 
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A tárgy minőségbiztosítási módszere az oktatók felkészülését, a tárggyal kapcsolatos ismeretanyagok 

azonnali feldolgozása, a törvényi, ágazati szabályzók változásának követése, valamint a végzett hall-

gatók elhelyezkedése utáni "vevőelégedettség" vizsgálata, a visszajelzések alapján a tantárgy aktuali-

zálása. A szak minőségpolitikája, a folyamatos visszajelzések az oktatásban résztvevő hallgatók isme-

retelsajátításáról, végzett, elsősorban nappali tagozaton végzett hallgatók elhelyezkedési körülményei-

ről, a tanultaknak a gyakorlatban történő alkalmazhatóságnak mikéntjéről meghatározzák a tantárgy 

keretében megvalósuló minőségbiztosítás, fejlesztés irányát, módszereit. 

A szakon a kétpólusú minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei, eszközei 

folyamatos korszerűsítés mellett célirányosan kerülnek alkalmazásra. 

 

Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: 

Nappali tagozaton 35 : 65 %; Levelező tagozaton 13 : 87 % 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: 

Az oktatók által összeállított oktatási segédanyagok segítik a tananyag elsajátítását.  

Tárgyi eszközök: írásvetítő, projektor, nyomtatott és elektronikus segédanyagok és feladatok. Számí-

tógépes terem. Statisztikai programcsomag (Excel, SPSS, Stata, R, stb. – a rendelkezésre álló 

licenszek alapján). Ilias/Moodle. 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: 

A tanszéken folyó nemzetközi és hazai kutatások módszertani elemeinek feldolgozása.  

 

A tantárgy részletes leírása: 

A tantárgy tartalma:  

Gyakorlat orientált problémamegoldás. Számítógépes gyakorlatok. 

1-2. hét - Ismétlés. A tudományos kutatás folyamata - módszertan. A szakdolgozati követel-

ményrendszer áttekintése. A statisztikai modellezés folyamata. 

3-4. hét - Regresszió analízis. Lineáris regresszió. Lineáris regresszió kategoriális független 

változóval.  

5-6. hét Nemlineáris regresszió. Az általános lineáris modell (GLM). Egyszeres és kétszeres 

osztályozás. 

7-8. hét - Ismételt mérések. Faktoranalízis és főkomponens analízis. 

9-10. hét - Osztályozási módszerek. Diszkriminancia analízis. 

11. hét - Klaszter-analízis. 

12-13. hét - Gyakorlat  

14. hét - Összefoglalás, értékelés. 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

Statisztikai programcsomag használata: Haladó statisztikai számítások. 

Az általános lineáris modell (GLM). Egyszeres és kétszeres osztályozás. Ismételt mérések. 

Faktoranalízis és főkomponens analízis. Osztályozási módszerek. Diszkriminancia-analízis. 

Klaszter-analízis. 

A természettudományos kutatás folyamata.  

A biostatisztika helye a tudományos kutatásban. A megismerés formái. Kutatási téma. Kísérle-

tek és megfigyelések. Kiértékelés. Modellalkotás. Ellenőrzés. Statisztikai adatforrások. Minta-

vétel elmélete és gyakorlata. Számítógépes adatbázisok. HSI, HFA, WHO, ESKI, stb. adatbá-

zisok. Szakirodalmi források. Szakirodalom haszna és szerkezete. Hagyományos és Internet 

elérésű szolgáltatások. Adatok feldolgozása. Statisztikai adatfeldolgozás. Kiértékelés. Modell-

alkotás. A tudományos közlés. 

A DE-EF Szervező Alapszak szakdolgozati követelményrendszerének áttekintése. A szakdol-

gozatírás folyamata. A védés és az értékelés folyamata. 

 

Kötelező irodalom: 
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 Dinya Elek: Biometria az orvosi gyakorlatban. Medicina Kiadó, Budapest, 2001. 

 Reiczigel Jenő, Harmos Andrea, Solymosi Norbert: Biostatisztika, nem statisztikusoknak. Pars 

Kft., Nagykovácsi, 2007. 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: 

Szóbeli ellenőrzés, zárthelyi dolgozatok, önállóan kidolgozott feladatok bemutatása. 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: 

a TVSZ-ben meghatározottak alapján (három vagy annál több hiányzás az aláírás megvonását ered-

ményezi). 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: 

A félévi munka: évfolyamdolgozat, ZH-k, féléves hallgatói aktivitás összesítése. 

Évfolyamdolgozat: önálló, a félév (és a korábbi két félév) ismereteit lefedő statisztikai, biometriai 

témájú dolgozat elkészítése és megvédése.   

 

A vizsgára bocsátás feltételei: - 

 

 

Vizsgáztatási módszer: - 

 

 

Ajánlott irodalom: 

 Ketskeméty László – Izsó Lajos: Bevezetés az SPSS programrendszerbe. ELTE, Eötvös Ki-

adó, Budapest, 2005. 

 DE-EK. A szakdolgozatok tartalmi, formai és értékelési követelményei. 

 Székelyi Márta – Barna Ildikó: Túlélőkészlet az SPSS-hez. TypoTex Kiadó, Budapest, 2005. 

 Füstös László - Kovács Erzsébet: A számítógépes adatelemzés statisztikai módszerei. Tan-

könyvkiadó, Budapest, 1989. 

 Vincze István: Matematikai statisztika ipari alkalmazásokkal. Műszaki Kiadó, Budapest, 

1975. 

 Dr. Sváb János: Biometriai módszerek a kutatásban. Mezőgazdasági Könyvkiadó, Budapest, 

1982. 

 www.ats.ucla.edu/stat/ 

 

Dátum: 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

Jóváhagyom: 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

Elfogadom: 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 ………………………………………. 
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A tantárgy neve: Egészségbiztosítás – társadalombiztosítás I-II-III. 

Tanszék neve: Egészségügyi informatika 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Varga Levente 

Ajánlott félév: III., IV., V. 
III., IV., V. 

Tantárgyi kód: 

EKEI-117-01N 

EKEI-165-02N 

EKEI-165-03N 

EKEI-117-01L 

EKEI-165-02L 

EKEI-165-03L 

Nappali tagozat heti óraszáma: 

28 elm 

28 elm 

56 elm 

 

Levelező tagozat félévi óraszáma:  

10 elm 

10 elm. 

20 elm 

Kredit: 3, 2, 4 3, 2, 4 

Vizsgakövetelmény: kollokvium Kollokvium 

Kötelező előtanulmányi rend:   

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? Egészségügyi szervező 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: félévente 

 

Az oktatás nyelve: magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: heti, félévi 

 

A tantárgy státusza: kötelező 

 

Oktató/-k/ névsora: Tantárgyfelosztás szerint. 

 

 

A tantárgy általános és speciális céljai: 

 

Oktatás típusa: elmélet 

 

 

A tantárgy tartalma:  

 

I. félév 

 

Egészségbiztosítás – társadalombiztosítás I. (III. félév, 3 kredit) 

Előtanulmányi feltétel: nincs. 

Az ismeretanyag rövid leírása: 

1. A társadalombiztosítás, a társadalombiztosítási jog és a társadalombiztosítási jogviszony fo-

galma, szerkezete. 

A társadalombiztosítás rövid története, irányítása, felügyelete és intézményrendszere. 
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A biztosítási kötelezettség, a társadalombiztosítás egyes ellátásaira való jogosultság kérdése. Az 

ellátások és szolgáltatások fedezeti rendszere: a járulékok, EHO, EKHO, alkalmi munkavállalói 

kézikönyv, a megállapodások, a Start rendszerek kérdései. 

Biztosítási kötelezettség az EU-ban. 

2. A társadalombiztosítási nyugdíj szabályai, a rehabilitációs járadék intézménye.  

Az ellátás feltételei, igénylés módja, a nyugdíjemelés, a felelősség és jogorvoslat kérdése.  

A társadalombiztosítási nyugdíj és egyes szociális ellátások kapcsolata. 

A magánnyugdíj és a magánnyugdíjpénztárak. 

Az Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztárak. 

Nemzetközi szerződések és az EU nyugellátással kapcsolatos kérdései. 

Kötelező irodalom: 

 Dr. Czucz Ottó: Szociális jog I.-II. Unió Kiadó, 2003. megfelelő fejezetei, az időközi módosí-

tásokkal 

 Dr. Hatvani Zsolt: Magyar társadalombiztosítási jog, PTE, 2006. megfelelő fejezetei az időkö-

zi módosításokkal 

 A társadalombiztosítási nyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről – 1997. 

évi LXXX. Tv. – 195/1997. (XI. 5.) Korm.rend. 

 A társadalombiztosítási nyugellátásról – 1997. évi LXXXI. Tv. – 168/1997. (X.6.) Korm.rend. 

 A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról 1997. évi LXXXII. Tv.  

Ajánlott irodalom: 

o Az Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztárakról – 1993. évi XCVI. Tv. 

 

 

II. félév 

 

Egészségbiztosítás – társadalombiztosítás II. (IV. félév,  2 kredit) 

Előtanulmányi feltétel: Egészségbiztosítás – társadalombiztosítás I. 

Az ismeretanyag rövid leírása: 

Az egészségügyre vonatkozó jogszabályok rendszere.  

Legfontosabb jogforrások az egészségügyben. Alapvetően az egészségügyi törvény feldolgozása a 

kapcsolódó végrehajtási jogszabályokra is figyelemmel. 

Az egészségügy szervezete, az ellátások rendszere, a működést biztosító szabályrendszer, a szol-

gáltatások szakmai követelményei. 

A betegek és az egészségügyben dolgozók jogai és kötelezettségei, felelősségük. Az állam felelős-

sége, az egészségügy korszerűsítésének kérdése. 

Az egészségügyben előforduló szerződések rendszere, a felelősségbiztosítás jelentősége. 

Az egészségügyi és a hozzá kapcsolódó személyes adatok védelme. 

Speciális ismeretek szakirányok szerint: 

 Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány: az alapellátás és szakellátás jogrendszere, a finanszíro-

zás jogi szabályozása. 

 Egészségbiztosítás szakirány: az egészségbiztosítás jogrendszere, különös tekintettel az egész-

ségbiztosítási jogviszony ellenőrzésének módszereire, lehetőségeire. 

 Egészségturizmus-szervező szakirány: egyes gyógy- és egészségturisztikai termékek árképzésé-

nek, finanszírozásának jogi szabályozása. 

Kötelező irodalom: 
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 Dr. Kőszegfalvi Edit: Egészségügyi jogi kézikönyv, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1999. 

az időközi módosításokkal 

 Az egészségügyi törvény – 1997. évi CLIV. Tv. 

 Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelése és védelme – 1997. évi 

XLVII. Tv. 

Ajánlott irodalom: 

o Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdései 2003. évi LXXXIV. Tv. 

o Az egészségügyi szolgáltatások gyakorlásának feltételei, engedélyezési eljárás 96/2003. 

(VII.15.) Korm.rend. 

o Az önálló orvosi tevékenységről 2000. évi II. tv. 

o Az egészségügyi ellátó rendszer fejlesztéséről 20006. évi CXXX. II. tv. 

o Az egészségügyben működő szakmai kamarák 20006. évi XCVII. Tv. 

 

 

III. félév 

 

Egészségbiztosítás – társadalombiztosítás III. (V. félév,4 kredit) 

Előtanulmányi feltétel: Egészségbiztosítás – társadalombiztosítás II. 

Az ismeretanyag rövid leírása: 

1. Az egészségbiztosítás Magyarországon. A kötelező egészségbiztosítás hatálya, alapelvei. A 

biztosítottakat és más jogosultakat megillető egészségbiztosítási ellátások, szolgáltatások rend-

szere, fajtái. 

Az egészségügyi szolgáltató, mint intézmény. A szolgáltatások igénybevételének szabályai. A 

természetbeni szolgáltatásokkal kapcsolatos finanszírozás jogi alapjai, a finanszírozási szerződé-

sek. 

A társadalombiztosítás ellenőrzési rendszere, intézkedések, a felelősség kérdése. 

2. A kötelező egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai, a kapcsolatos igényérvényesítési, megállapítá-

si, folyósítási szabályok. Felelősség, visszafizetés, megtérítés. 

3. Balesetbiztosítás a társadalombiztosításban. 

Társadalombiztosítási üzemi baleset, foglalkozási betegség kérdése. 

Baleseti ellátások az egészség és nyugdíjbiztosításban. Igénylési, megállapítási folyósítási, felelős-

ségi kérdések. 

4. Kiegészítő Önsegélyezési és Egészségpénztárak. 

5. A Magyar Állam hatályos szociálpolitikai szerződései, az egészségügyi ellátás kérdései. Egész-

ségi és baleseti ellátás az Unióban. 

Speciális ismeretek szakirányok szerint: 

 Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány: az integrált kórházi informatikai rendszerk biztosítási 

moduljai, azok működésének jogszabályi háttere. 

 Egészségbiztosítás szakirány: a finanszírozási szerződések részletei, azok jogszabályi háttere. 

 Egészségturizmus-szervező szakirány: egyes gyógy- és egészségturisztikai termékek igénybevé-

telének hazai és Európai Uniós szabályai. 

Kötelező irodalom: 

 Dr. Czucz Ottó: Szociális jog I-II., Unió Kiadó, 2003. megfelelő részei az időközi módosítá-

sokkal 

 Dr. Hatvani Zsolt: A magyar társadalombiztosítási jog, PTE,  2006. megfelelő részei az idő-

közi módosításokkal 

 A kötelező egészségbiztosítás ellátásai – 1997. évi LXXXIII. Tv. – és végrehajtási rendelete 

 A társadalombiztosítási nyugellátásokról 1997. évi LXXXI. Tv. megfelelő fejezetei  
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Ajánlott irodalom: 

o Egészségügyi szolgáltatás egészségbiztosítási alapból történő finanszírozásának részletes sza-

bályai – 43/1999. (III.2.) Korm.rend. 

o Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak 1993. évi XCVI. Tv. megfelelő fejezetei 

o Közgyógyellátás 1993. évi III. tv. 

o Magyar állampolgárok külföldi gyógykezelése – 200/1996. (XII.23.) Korm.rend. 

o Nemzetközi kérdések - kézkönyv 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere:  

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: sikeres vizsga 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: 

 

A vizsgára bocsátás feltételei: dolgozat  

 

Vizsgáztatási módszer: írásbeli, szóbeli 

 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

 

 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

 

 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 

 ………………………………………. 
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A tantárgy neve: Elektronikus szolgáltatások I. – II. 

Tanszék neve: Egészségügyi Informatika Tanszék 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Ködmön József  

Ajánlott félév: IV. 
V. 

Tantárgyi kód (nappali): EKEI-122-01N EKEI-166-02N 

Tantárgyi kód (levelező): EKEI-122-01L EKEI-166-02L 

Nappali tagozat heti óraszáma: 1+0 1+1 

Levelező tagozat félévi óraszáma: 5+0 5+5 

Kredit: 2 2 

Vizsgakövetelmény: kollokvium gyakorlati jegy 

Kötelező előtanulmányi rend (nappa-

li): 
- EKEI-122-01N 

Kötelező előtanulmányi rend (levele-

ző): 
- EKEI-122-01L 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? 

Egészségügyi szervező alapképzés (BSc.) 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: évente 

Az oktatás nyelve: magyar 

A tantárgy státusza: kötelező 

Oktató/-k/ névsora: Tantárgyfelosztás szerint. 

 

A tantárgy általános és speciális céljai: 

I. félév: A tantárgy alapvető célja az Interneten elérhető különféle elektronikus szolgáltatások műkö-

désének, hátterének és jogi környezetének megismerése. A hallgatónak készség szinten kell ismernie 

az elektronikus aláírás és a különféle titkosított kommunikációs lehetőségek alkalmazását az egyes 

elektronikus szolgáltatások területén. 

II. félév: A tantárgy legfontosabb célja az egészségügy és a hozzá kapcsolódó más területek elektroni-

kus szolgáltatásainak megismerése, az ilyen rendszerek működésének, kriptográfiai hátterének és jogi 

környezetének megismerése, elsajátítása. 

 

Oktatás típusa: előadás, illetve előadás + gyakorlat, távoktatási elemekkel bővítve (vegyes oktatás – 

blended learning). 

 

Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya:  

I. félév: 14/32 óra (nappali), 5/55 óra (levelező) 

II. félév: 28/62 óra (nappali), 10/80 óra (levelező) 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: A teljes tananyagot lefedő elektronikus tananyag, 

prezentáció, távoktatásban működő fogalomtár és tesztek. 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: 

 Távoktatási kutatási tudományos műhely, 

 Egészségügyi adatfeldolgozó tudományos műhely 

 

A tantárgy részletes leírása: 

A tantárgy tartalma:  
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I. félév 

 
15. hét Intelligens elektronikus alapeszközök, kommunikációs alapszolgáltatások. 

16. hét Az elektronikus szolgáltatások működése, protokollok és algoritmusok. 

17. hét Az elektronikus szolgáltatások biztonsága: token, mobil aláírás, elektronikus aláírás. 

18. hét Hitelesítés és hitelesítés szolgáltatók, időpecsét és időpecsét szolgáltatók. A felhasználók azo-
nosítása. 

19. hét Biztonsági protokollok: titkosított kommunikáció, https, VPN.  

20. hét Az elektronikus kereskedelem és jogi háttere (2001. évi CVIII. törvény). 

21. hét Zárthelyi dolgozat. 

22. hét Az elektronikus szolgáltató rendszerek részei, azok működése: kirakat, összehasonlítás, kétsé-
gek, belépés a „boltba”, kosár. 

23. hét Az elektronikus szolgáltató rendszerek részei, azok működése: pénztár, garancia, ügyfélkap-
csolat, további kapcsolódó szolgáltatások. 

24. hét Elektronikus fizetési módszerek: utánvét, banki átutalás, bankkártyák, web-kártya, telefonos 
és mobil megoldások, PayPal. 

25. hét A legfontosabb elektronikus szolgáltatások működése, háttere: távmunka, távoktatás, elektro-
nikus személyazonosítás (HUNEID), eKözigazgatás (eVárosháza, eKormány-zat, 
magyarország.hu, XR rendszer). 

26. hét A legfontosabb elektronikus szolgáltatások működése, háttere: eBank, eBróker, eBiztosítás, 
elektronikus menetjegyek (tömegközlekedés, légi közlekedés), elektronikus adóbevallás és 
számla. Hazai és európai példák.  

27. hét Elektronikus szolgáltatások hazai és nemzetközi szabványai.  

28. hét Zárthelyi dolgozat.  

 

II. félév 

 
1. hét Intelligens alapeszközök és kommunikációs alapszolgáltatások.  

2. hét Elektronikus szolgáltatás, e-Egészségügy (e-Health). 

3. hét Az eHealth főbb megjelenési formái és kapcsolatai.  

4. hét Mit jelent az e-Health, az e-Egészség Program dokumentumai. 

5. hét Az MSZ22800 szabvány/előszabvány család.  

6. hét Az e-Egészség Program megvalósítása működése: Kormányzati Portál, Ügyfélkapu.  

7. hét A TAJ/BSzJ adatbázis, TAJ alapú szolgáltatások, közhiteles nyilvántartások. 

8. hét Zárthelyi dolgozat. 

9. hét Intelligens chipkártyák alkalmazása az egészségügyben: kulcskártya, adathordozó kártya.  

10. hét Alkalmazási példák: SESAM-Vitale, Gesudheitskarte.  

11. hét Egyéb megoldások és az OEP kártya. 

12. hét Az elektronikus aláírás és egészségügyi alkalmazása. 

13. hét Mobil aláírás és egyszerűsített mobil aláírás alkalmazásának lehetőségei az egészségügyben. 

14. hét Zárthelyi dolgozat.  
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Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

I. félév : Elsajátítandó fogalmak, tevékenységek 

Az elektronikus szolgáltatások működése, protokollok és algoritmusok. Az elektronikus szolgáltatások 

biztonsága: elektronikus aláírás (jogi háttér: 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról), 

hitelesítés és hitelesítés szolgáltatók, időpecsét és időpecsét szolgáltatók. Biztonsági protokollok: tit-

kosított kommunikáció, https, VPN. 

Az elektronikus kereskedelem (jogi háttér: 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelemi 

szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről) 

megvalósítása. A távmunka és távoktatás megvalósításának megoldásai. Elektronikus személyazonosí-

tás, elektronikus igazolványok (HUNEID). 

A legfontosabb elektronikus szolgáltatások működése, háttere: eKözigazgatás (eVárosháza, 

eKormányzat, magyarország.hu, XR rendszer),  eBank, eBróker, eBiztosítás, elektronikus menetje-

gyek (tömegközlekedés, légi közlekedés), elektronikus adóbevallás és számla. Európai példák. 

Elektronikus szolgáltatások hazai és nemzetközi szabványai. 

 

II. félév: Elsajátítandó fogalmak, tevékenységek 

Elektronikus szolgáltatások az egészségügyben: komplex kórházi információs rendszerek, az OEP és 

MEP elektronikus szolgáltatásai, a FIFO (GYÓGYINFOK) on-line adatbázisai, háziorvosi és egyéb 

rendszerek. Az OEP TAJ alapú szolgáltatásai. 

Chipkártyás egészségügyi megoldások: SESAM-Vitale rendszer, intelligens TAJ kártya, MOK kártya. 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) elektroni-

kus szolgáltatásai. Elektronikus közhiteles nyilvántartások, Egészségügyi Ágazati Portál, Dr.Info. 

Az egészségügyi elektronikus szolgáltatások biztonsága. 

Az egészségügyi elektronikus szolgáltatások szabványai: MSZE 22800:2004 szabványcsalád, 

CEN/TC 251. 

 

Kötelező irodalom, web-oldal: 

I. félév 

 Ködmön József: Kriptográfia, ComputerBooks, 2001. 

 2001. évi XXXV. törvény és indoklása, 

 2001. évi CVIII. törvény és indoklása. 

II. félév 

 MSZE 22800:2004 szabványcsalád, 

 http://orvosinformatika.lap.hu (linkgyüjtemény, komplex kórházi rendszerek) 

 http://www.ehealthinitiative.org (eHealth Initiative), 

 http://www.gyemszi.hu (GYEMSZI) 

 http://www.oep.hu (OEP lakossági és szakmai portál), 

 http://drinfo.hu  (Dr.Info), 

 http://www.magyarorszag.hu/allampolgar/szolgaltatasok/taj.html (OEP TAJ alapú szolgáltatások). 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: Az összes távoktatási gyakorló teszt 

megoldása legalább 70%-os eredménnyel. Két egyórás, zárthelyi teszt megírása, ami számítógépes 

teremben, távoktatási környezetben kerül megoldásra. 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei (I. és II. félév): Legalább egy elégtelentől jobb egyórás zárthe-

lyi teszt megírása. 

 

A vizsgára bocsátás feltételei (I. félév): Legalább egy elégtelentől jobb egyórás zárthelyi teszt meg-

írása, és egy elégtelentől jobb minősítésű, megadott témában elkészített dolgozat beadása. 

 

Vizsgáztatási módszer (I. félév): Egyórás zárthelyi teszt (beugró) megírása, és szóbeli kollokvium. 

http://orvosinformatika.lap.hu/
http://www.ehealthinitiative.org/
http://www.gyemszi.hu/
http://www.oep.hu/
http://drinfo.hu/
http://www.magyarorszag.hu/allampolgar/szolgaltatasok/taj.html
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Lehetőség van a kollokviumi jegyet a szorgalmi időszakban megajánlott jegy formájában megszerezni, 

ami a zárthelyi tesztek, a gyakorló tesztek és a beadott dolgozat alapján kerül megállapításra. 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei (II. félév): Legalább egy elégtelentől jobb egyórás zárt-

helyi teszt megírása, és egy elégtelentől jobb minősítésű, megadott témában elkészített dolgozat be-

adása. 

Lehetőség van a gyakorlati jegyet a szorgalmi időszakban megajánlott jegy formájában megszerezni, 

ami a zárthelyi tesztek, a gyakorló tesztek és a beadott dolgozat alapján kerül megállapításra. 

 

Ajánlott irodalom: 

Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME) http://www.imeonline.hu  

Berta István Zsolt: Nagy e-szignó könyv, Microsec, 2011. (elektronikus könyv) 

 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

 

 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

 

 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 

 ………………………………………. 

  

 

http://www.imeonline.hu/
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A tantárgy neve: Egészségügyi Informatika 

Tanszék neve: Egészségügyi Informatika Tanszék 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Ködmön József 

Ajánlott félév: VI. félév 
 

Tantárgyi kód: EKEI-130-00  

Nappali tagozat heti óraszáma: 0  

Levelező tagozat félévi óraszáma: 0  

Kredit: 0  

Vizsgakövetelmény: szigorlat  

Kötelező előtanulmányi rend: EKEI-127-02  

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? 

Egészségügyi szervező alapszak 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: 

mintatanterv szerint aktuálisan 

Az oktatás nyelve: 
magyar 

A tantárgy órarendi beosztása: 

- 

A tantárgy státusza:  
kötelező 

Oktató/-k/ névsora: 

Tilki László Csaba, Paulikné Varga Barbara, Kristóf Zsolt, Hartman Róbert 

A tantárgy általános és speciális céljai: 

A BsC képzés eddigi szakasza során nyert ismeretek elhelyezése a napi gyakorlatban, adott in-

tézmény felépítésének, menedzselésének, gazdálkodásának megismerése. A napi munka során 

adódó feladatok összehangolásának tanulmányozása. Az intézeti szintű informatikai rendszer 

kapcsolódási pontjainak, adatáramlásának, funkcionális és nem funkcionális specifikációinak 

megismerése. 

Oktatás típusa: 

 

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: 

 

Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: 

 

 

A tantárgy részletes leírása: 

A tantárgy tartalma:  

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 
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Kötelező irodalom: 

 Egészségügyi informatika. Szerk: Dr. Kékes Ede, Dr. Surján György, Dr. Balkányi László, Dr. 

Kozmann György, Medicina Könyvkiadó Rt, Budapest, 2003. 

 Tételes betegforgalmi jelentés (OEP kiadvány) 

 Útmutató a járóbeteg szakellátás és a gondozók teljesítmény-elszámolásának ügyviteléhez 

(OEP kiadvány) 

 MSZSZ szakellátás formai követelményei (OEP kiadvány) 

 Kezelési leírás a Járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló prog-

ramról (szabálykönyv) (OEP kiadvány) 

 Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye az orvosi beutaló tartalmi követelmé-

nyeiről és a beutalásra jogosult orvosok azonosító kódjára vonatkozó tájékoztatásról 

 Havi jelentés a fogászati rendelés teljesítményeiről (OEP kiadvány) 

 Besorolási Kézikönyv a Homogén Betegségcsoportok képzéséhez (OEP kiadvány) 

 Fekvőbeteg jelentés technikai útmutató (OEP kiadvány) 

 Fekvőbeteg rekordkép (OEP kiadvány) 

 Egészségügyi alap- és szakellátáshoz kapcsolódó informatikai cikkek, tanulmányok 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: 

 

 

A vizsgára bocsátás feltételei: 

A kötelező előtanulmányi rendben megjelölt tantárgy teljesítése. 

Vizsgáztatási módszer: 

Gyakorlati és szóbeli vizsga egy előre kiadott tételsor alapján. 

 

Ajánlott irodalom: 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 ………………………………………. 
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A tantárgy neve: Információrendszerek tervezése és üzemeltetése I. 

Tanszék neve: Egészségügyi Informatika Tanszék 

Tantárgyfelelős neve: dr. Dr. Takács Péter 

Ajánlott félév: IV. 
 

Tantárgyi kód: EKEI-123-01N EKEI-123-01L 

Nappali tagozat heti óraszáma: 1  

Levelező tagozat félévi óraszáma: 5  

Kredit: 2  

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy  

Kötelező előtanulmányi rend: 

Közgazdasági 

ismeretek II., 

Adatbázis-kezelés II. 

 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? Egészségügyi Szervező alapszak 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: minden tavaszi félévben 

 

Az oktatás nyelve: magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: kéthetente 2 óra 

 

A tantárgy státusza: kötelező 

 

Oktató/-k/ névsora: Tantárgyfelosztás szerint. 

 

A tantárgy általános és speciális céljai: 

Általános cél, az információs rendszer szervezési lépéseinek megismerése. Speciálisan a Martin-féle 

szervezési modell egészségügyi adaptációjának megismerése és team-munka során történő alkalmazá-

sa konkrét feladat esetén. A hallgatók legyenek képesek az információs rendszerekkel szemben tá-

masztott követelmények leírására, a természetes- és metanyelvek alkalmazására a rendszerdokumentá-

ció és a követelménydokumentáció létrehozásánál és karbantartásánál. Speciális cél a követelménydo-

kumentáció struktúrájának megismerése, alkalmazása konkrét feladat esetére. 

 

Oktatás típusa: előadás, gyakorlat 

 

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: Az oktatási segédanyagok biztosí-

tása, teljes fogalomtár és a számonkérés Moodle-rendszeren belül megoldott. 

 

Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: - 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: 

Moodle rendszeren belüli haladó szolgáltatások alkalmazása 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: Sloodle eszköztár használati eredményességé-

nek vizsgálata 

 

A tantárgy részletes leírása: 
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A tantárgy tartalma:  

Az elektronikus adatfeldolgozás szakterületeinek kapcsolata, a rendszer és a felhasználó kapcsolata és 

kommunikációja. Követelmények tervezése és dokumentálása, a felhasználó és a programozó kom-

munikációja. A rendszerrel szemben támasztott követelmények definiálása, megfelelőségi teszt, a 

rendszer átvétele. A rendszer karbantartásának tervezése, a követelmények karbantartásának szabályo-

zása. A felhasználói-, rendszer- és programozói dokumentáció fogalma, kapcsolataik. A hardver, 

szoftver, orgver szakterületek ismertetése, kapcsolódásuk. Az információ fogalma. Információs rend-

szerek tervezése: Kommunikációs vagy információs rendszer, a megvalósítás sorrendje (hardver, 

szoftver, megoldás, betanítás, üzemeltetés), a tervezés, projekt sorrendje (megoldás, szoftver, hardver), 

környezet elemzése, külső kommunikáció, szervezeti felépítés, kezelni kívánt adatcsoportok, entitások 

és funkciók, beruházás tervezése és bonyolítása. Martin-féle szervezési modell alapelvei, jellemzői, 

elemei, (CF, ORG, FD, ERD, EXD, RAEW, C/U, BA) az elemek közötti összefüggések A PCI szer-

vezései modell. Adatfolyam (adatáramlási-) diagram, folyamatábra. 

A Martin-féle szervezési modell. A szervezet (cég) feladata (CF), működésének  meghatározása: kül-

detés, stratégia, kívánalmak, célok, kritikus sikertényezők, mérések, problémák, ezek értelmezése 

konkrét példán keresztül.  

A Martin-féle szervezési modell. Szervezeti hierarchia (ORG) ábrázolása, az egyes beosztások hierar-

chikus kapcsolata, az ehhez kapcsolódó szabályok.  

A Martin-féle szervezési modell. Funkcionális elemzés (FD). A szervezet létező funkcióinak 

meghatározása, szabályok, elsődleges és másodlagos funkciók, alfunkciók és elemi funkciók. 

Segédtábla az FD-hez (valóságos folyamat (főfunkció), valóságos esemény (alfunkciók), információs 

rendszer-beli funkció, input (felhasznál)/output (létrehoz), entitás). 

A Martin-féle szervezési modell. Funkcionális elemzés (FD). Példák, feladatok végzése.   

A Martin-féle szervezési modell. Külső kapcsolatok elemzése (EXD). A szervezeten kívüli egyéb 

szervezetekkel való külső kapcsolatok és a kommunikációt megvalósító entitások meghatározása. Se-

gédtábla készítése (Entitás neve, attribútumai, kinek küldöm, kitől kapom). 

A Martin-féle szervezési modell. Entitás reláció diagram (ERD) Az entitások és az entitások közötti 

kapcsolatok ábrázolása. Segédtábla készítése az ERD-hez (entitás1, entitás2, kapcsolat 

neve, kapcsolómező, kapcsolat jelentése). Lista készítése a belső entitásokról, entitás neve, attribútu-

mai. Az entitás fogalma. Kapcsolatok tervezése, kulcs-attribútum, idegen kulcs fogalma. Egy-egy, 

egy-több kapcsolatok tervezése, több-több kapcsolat feloldása. A szemantikus adatmodell. 

A Martin-féle szervezési modell. Entitás reláció diagram (ERD). Segédtábla készítése az ERD-hez, az 

ERD és az FD közötti kapcsolat (entitás, funkció, I/O (felhasznál vagy előállít)).  

A Martin-féle szervezési modell. Létrehoz/felhasznál mátrix készítése (c/u mátrix). A funkciók (tevé-

kenységek, FD) és az entitások (ERD, EXD) közötti kapcsolatok meghatározása a c/u mátrix kialakí-

tásánál meghatározott szabályok figyelembe vételével. 

A Martin-féle szervezési modell. c/u mátrix. Konkrét feladat megoldása, műveletek, szabályok alkal-

mazása példán keresztül. Visszacsatolás az FD-hez, az ERD-hez és az EXD-hez, módosítások, javítá-

sok végzése. 

A Martin-féle szervezési modell. Cselekvési területek kialakítása (BA). A c/u mátrix diagonizálásával 

a szervezeten belüli funkciócsoportok (fő területek) meghatározása, a megvalósítás szempontjai, adat-

áramlás az egyes BA-k között. 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

A Belbin-féle szerepmodellek, az EDI és az EDIFACT. A követelménydokumentáció szerkezete, faj-

tái. A funkcionális és nem funkcionális követelmények típusai, szerepük. 

 

Kötelező irodalom: 

Ian Sommerville: Software Engineering, 8th edition, Pearson Education, 2006.  

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: 
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Nappalin 6 db., levelező képzésben 3 db. zárthelyi dolgozat feladatsor formájában az elméletből. Nap-

pali képzésben 3 Moodle keretrendszerben megoldandó tesztet és 3 fogalomtáron alapuló dolgozatot, 

levelező képzésben 3 Moodle keretrendszerben megoldandó tesztet kell teljesíteni a hallgatóknak. 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: 

A zárthelyi dolgozatok megírása, az órákon való aktív részvétel. 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: 

A számonkérések átlageredményének magasabbnak kell lenni 1,67-tól, ekkor a gyakorlati jegy a dol-

gozatokra kapott jegyek átlaga, egyébként elégtelen. 

Nappalin négy, levelező képzésben kettő elégtelen zárthelyi dolgozat automatikusan elégtelen gyakor-

lati jegyet eredményez. A zárthelyi dolgozatok újraírására, pótlására lehetőség nincs. Mind a nem 

megírt dolgozat, mind pedig a nem megengedett eszközök használatával elkészített dolgozat 0-s érték-

kel kerül számításra. 

 

A vizsgára bocsátás feltételei: - 

 

Vizsgáztatási módszer: - 

 

Ajánlott irodalom: 

Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon: Management Information Systems: Managing the 

Digital Firm, 9th edition, Prentice Hall, 2005. 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 ………………………………………. 
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A tantárgy neve: Információrendszerek tervezése és üzemeltetése II. 

Tanszék neve: Egészségügyi Informatika Tanszék 

Tantárgyfelelős neve: dr. Dr. Takács Péter 

Ajánlott félév: V. 
 

Tantárgyi kód: EKEI-123-02N EKEI-123-02L 

Nappali tagozat heti óraszáma: 1  

Levelező tagozat félévi óraszáma: 5  

Kredit: 2  

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy  

Kötelező előtanulmányi rend: 

Információrendszerek terve-

zése és 

üzemeltetése I. 

 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? Egészségügyi Szervező alapszak 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: minden őszi félévben 

 

Az oktatás nyelve: magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: kéthetente 2 óra 

 

A tantárgy státusza: kötelező 

 

Oktató/-k/ névsora: Tantárgyfelosztás szerint. 

 

A tantárgy általános és speciális céljai: 

Általános cél, az információs rendszer szervezési lépéseinek megismerése. Speciálisan a Martin-féle 

szervezési modell egészségügyi adaptációjának megismerése és team-munka során történő alkalmazá-

sa konkrét feladat esetén. A hallgatók legyenek képesek az információs rendszerekkel szemben tá-

masztott követelmények leírására, a természetes- és metanyelvek alkalmazására a rendszerdokumentá-

ció és a követelménydokumentáció létrehozásánál és karbantartásánál. 

Speciális cél az üzemeltetés problémáira és az architektúrák alkalmazására történő felkészülés. 

 

Oktatás típusa: előadás, gyakorlat 

 

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: 

Az oktatási segédanyagok biztosítása, teljes fogalomtár és a számonkérés Moodle-rendszeren belül 

megoldott. 

 

Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: - 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: 

Moodle rendszeren belüli haladó szolgáltatások alkalmazása 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: 

Sloodle eszköztár használati eredményességének vizsgálata 
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A tantárgy részletes leírása: 

A tantárgy tartalma:  

 

Adatbevitel és adatfeldolgozás, érvényesség és helyesség, adatbeviteli alapelv, "első kéz szabály", 

adatbevitel ellenőrzésére szolgáló technikák (egyeztetés, dupla rögzítés, hibalista, maszkos adatbevi-

tel, ellenőrzött adatbevitel, próba feldolgozás), kötegelt és interaktív feldolgozás. 

Szabványok az információs rendszerekben (MW), a middleware technológia, osztályai, a 

middleware technika gyakorlati kihatásai. Egy- és többfelhasználós rendszerek: PC, LAN, 

MU (Framework), FGBG, FEBE különböző szempontok (input, terminál, CPU-idő, nyomtató, egy-

szerre futtatható programok száma stb.) szerinti összehasonlítása. Kliens-szerver architektúra, többré-

tegű kliens-szerver architektúrák. 

Kompatibilitás. A kódolás fogalma, fajtái. Törzsállományok használata, fajtái. Műveletek 

törzsállományokkal. 

Adatvédelem, adatbiztonság. Fogalmuk, feladatuk, megvalósításuk.. Az adatvédelem megvalósításá-

nak fajtái. Mentés, rendszermentés, biztonsági másolat. 

A MIS definíciója, jellemzői, struktúrája, a MIS piramis felépítése, kommunikáció a MIS 

szintjei között. EDP, MIS, MISS, DSS, EIS (VIR) fogalmak jelentése. 

A MIS piramis szintjei, a menedzselési funkciók, stratégiai tervezés, taktikai tervezés, működtetés és 

kontrolling, az egyes szintek jellemzői, részfeladatai, információs rendszere (input/ output), döntésho-

zatali módszere, a döntéshozó személyének jellemzői. 

A MIS, mint a működtetést támogató rendszer, az információs rendszer tipikus eljárásai (feldolgozá-

sok, tranzakciók, kontroll, lekérdezés). A MIS jellemző alrendszerei. 

A MIS, mint döntéstámogatási rendszer, a döntési folyamat, a döntési folyamat szakaszai 

(Simon-modell, Rubinstein-Haberstroh-modell). 

A felismerés és tervezés szakasza: a probléma megtalálása, a probléma megfogalmazása, 

módszere, alternatívák kialakítása, ehhez kapcsolódó módszerek (brainstorming, scenario), a 

döntés fogalma. A döntéshozatali módszerek osztályozása. 

A döntéshozatal, csoportosítása, az eredmény bizonyossága (biztos, kockázatos, bizonytalan), 

a programozhatóság és a döntéshozatal feltétele alapján (perspektív döntés, deskriptív döntés, 

JSP, RSP), a döntés hatása, döntési stratégiák. 

A döntéshozatali modellek: pay-off mátrix, maximin, maximax, minimize regret. 

A döntési fa. Döntési fa alkalmazása mintapéldán keresztül. 

Pay-off mátrix, maximin, maximax alkalmazása mintapéldán keresztül. Minimize regret alkalmazása 

mintapéldán keresztül. 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

A Martin modell és alkalmazása az egészségügyben. Az információrendszerek üzemeltetése. A me-

nedzsment információs rendszerek felépítése. Döntéstámogatási rendszerek. 

 

 

Kötelező irodalom: 

James A. O'Brien: Introduction to information systems, 11th edition, McGraw-Hill, 2005. 

Davis Olson: Management Information Systems, 2nd edition, McGraw Hill, 2001. 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: 

Nappalin 6 db., levelező képzésben 3 db. zárthelyi dolgozat feladatsor formájában az elméletből. Nap-

pali képzésben 3 Moodle keretrendszerben megoldandó tesztet és 3 fogalomtáron alapuló dolgozatot, 

levelező képzésben 3 Moodle keretrendszerben megoldandó tesztet kell teljesíteni a hallgatóknak. 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: 

A zárthelyi dolgozatok megírása, az órákon való aktív részvétel. 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: 
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A számonkérések átlageredményének magasabbnak kell lenni 1,67-tól, ekkor a gyakorlati jegy a dol-

gozatokra kapott jegyek átlaga, egyébként elégtelen. 

Nappalin négy, levelező képzésben kettő elégtelen zárthelyi dolgozat automatikusan elégtelen gyakor-

lati jegyet eredményez. A zárthelyi dolgozatok újraírására, pótlására lehetőség nincs. Mind a nem 

megírt dolgozat, mind pedig a nem megengedett eszközök használatával elkészített dolgozat 0-s érték-

kel kerül számításra. 

 

A vizsgára bocsátás feltételei: 

- 

 

Vizsgáztatási módszer: 

- 

 

Ajánlott irodalom: 

Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon: Management Information Systems: Managing the 

Digital Firm, 9th edition, Prentice Hall, 2005. 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 ………………………………………. 
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A tantárgy neve: Irodai alkalmazások (office) 

Tanszék neve: Egészségügyi informatika tanszék 

Tantárgyfelelős neve:  Dr, Dr. Csajbók Zoltán 

Ajánlott félév: 3. félév 

Tantárgyi kód: EKEI-131-00L, EKEI-131-00N 

Nappali tagozat heti óraszáma: 1 + 2 

Levelező tagozat félévi óraszáma: 5 + 10 

Kredit: 4 

Vizsgakövetelmény: Gyakorlati jegy 

Kötelező előtanulmányi rend: Informatika I. 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? 

Egészségügyi szervező levelező 2011 

Egészségügyi szervező nappali 2011 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: a táblázatban megjelölt félévben 

 

Az oktatás nyelve: magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: 

Nappali tagozat:  aktuális órarend szerint 

Levelező tago Levelező tagozat: aktuális konzultációs rend szerint tömbösítve 

 

A tantárgy státusza: kötelezően választható 

 

Oktató/-k/ névsora: tantárgyfelosztás szerint 

 

A tantárgy általános és speciális céljai: 

 

Általános célok: 

Az Office haladó szintű alkalmazásának begyakorlása, elsajátítása bonyolult adatfeldolgozási, 

elemzési feladatok (adatgyűjtés, adatfeldolgozás, adatelemzési technikák, fejlett szövegszerkesztés, 

prezentációk) megoldásában. Felhasználási lehetőségeinek megismertetése az adminisztratív és tu-

dományos munkában, illetve az egészségügy legkülönbözőbb területein. 

Speciális célok: 

 Windows ismeretek felhasználói szemléletű rendszerezése, gyakorlása (állományok kezelése, 

vezérlők, tömörítés, vírusirtás).  

 Elektronikus szövegszerkesztés (önéletrajz, hivatalos levél, házi dolgozatok, szakdolgozat 

készítése).  

 A táblázatkezelés ismereteinek rendszerezése, bővítése tekintettel az egészségügyi képzés 

igényeire.  

 A prezentációkészítés alapvető szabályainak rendszerezése.  

 Az internet alkalmazása a hallgatói munkában.  
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 Elektronikus közigazgatási alapismeretek; az internet használatának egészségügyhöz 

kapcsolódó lehetőségei. 

Oktatás típusa: előadás és gyakorlat 

 

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: 

A tárgy minőségbiztosítási módszere a következőket foglalja magába: az oktatók felkészülése, a tárgy-

gyal kapcsolatos ismeretanyagok azonnali feldolgozása, a törvényi, ágazati szabályzók változásának 

követése, a végzett hallgatók elhelyezkedése utáni „vevőelégedettség” vizsgálata, a visszajelzések 

alapján a tantárgy aktualizálása. A szak minőségpolitikája, a folyamatos visszajelzések az oktatásban 

résztvevő hallgatók ismeretelsajátításáról, a végzett, elsősorban nappali tagozaton végzett hallgatók 

elhelyezkedési körülményeiről, a tanultaknak a gyakorlatban történő alkalmazhatóságnak mikéntjéről, 

meghatározzák a tantárgy keretében megvalósuló minőségbiztosítás, fejlesztés irányát, módszereit. 

A szakon a kétpólusú minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei, eszközei 

folyamatos korszerűsítés mellett célirányosan kerülnek alkalmazásra. 

 

Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: 30 : 70 % 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése:  

Előadás modern prezentációs technikával +gyakorlás  

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: nincs 

 

 

A tantárgy részletes leírása: 

A tantárgy tartalma:  

 

Elmélet: 14 óra 

Hét  Témakörök 

1. Szövegszerkesztés (Word) I. Word szerkezeti alapegységei. Word alapbeállításai. Spe-

ciális szimbólumok automatikus előállítása. Egyenletek szerkesztése.  

2. Szövegszerkesztés (Word) II. Szövegformázás. Stíluslap. Sablon. Hivatalos iratok készí-

tése. 

3. Szövegszerkesztés (Word) III. Nézetek. Nyomtatás. Táblázatok; számítások Word táb-

lázatokban. Láthatatlan jelek. Tartalomjegyzék. Irodalomjegyzék; irodalomhivatkozás 

kereszthivatkozással. Melléklet készítése. Körlevél. 

4. Általános statisztikai alapismeretek. Középértékek. Mennyiségi ismérv szerinti elemzés. 

Gyakorisági sorok, értékösszegsor. Viszonyszámok. Leíró sorok. Modus, medián, 

kvantilisek fogalma, becslése. Szóródási mutatók. Statisztikai táblák, szerkesztésük 

szabályai. Egyszerű táblák elemzése. Csoportosító táblák elemzése. Idősorok dinamikus 

viszonyszámai. Az aszimmetria mérőszámai; Pearson-féle mutató, F-mutató. A koncent-

ráció elemzése, Lorenz-görbe. 

Megjegyzés: Az előbbiek számítása illetve grafikus ábrázolása Excelben és PowerPoint-

ban a következő órák tárgya. 

5. Táblázatkezelés (Excel) I. Szöveges fájlok importálása. Kézi formázások gyakorlása. 

Adattípusok; mozgás a táblázatban; adatok bevitele és módosítása; különféle adattípu-

sok bevitele; az adattípusok viselkedése. Intelligens címkék. Számítások a táblázatban, 

képletek. Cellahivatkozások (relatív, abszolút, vegyes). Hivatkozás másik munkalap 

vagy munkafüzet celláira. Rendezés. 

6. Táblázatkezelés (Excel) II. Diagramok készítése; diagram létrehozása, formátumozása, 

másolása, áthelyezése, méretezése, törlése. Korfa készítése. Nyomtatási beállítások, 

nyomtatás. 
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7. Táblázatkezelés (Excel) III. Eszközök / Adatelemzés (Analysis ToolPak) bővítmény. 

Hisztogram és leíró statisztika (várható érték, standard hiba, medián, módusz, szórás, 

minta varianciája, csúcsosság, ferdeség, tartomány, minimum, maximum, összeg, darab-

szám) eszközök alkalmazása.  

8. Táblázatkezelés (Excel) IV. Adatbáziskezelés Excelben. Adatbázis felépítése; adatbázis 

létrehozása, feltöltése; rekordok szűrése; sorba rendezés. Kimutatások generálása, szá-

mítások a kimutatás mezőivel. 

9. Prezentációkészítés (PowerPoint) I. A normál nézet használata; vázlat, jegyzet és dia 

ablaktábla használata. Szövegek beírása. Diák színválasztékának módosítása. Tervező-

sablon cseréje. Egyéni háttér beállítása. Kitöltési effektusok. Szövegformátumok. Ké-

pek, rajzobjektumok, szervezeti diagram beszúrása. Táblázatok, diagram beszúrása. 

10. Prezentációkészítés (PowerPoint) II. Minta nézetek és sablonok. Képkocka importálása. 

Élőfej és élőláb használata. Diarendező nézet használata. Speciális effektek: áttűnések 

beállítása; diákon szereplő elemek animálása. Diavetítés. Nyomtatás. Akciógombok 

használata. 

11-14. Összetett feladatok megoldása. 

 

Gyakorlat: 28 óra 
Az előadások tematikájához igazodó számítógépes gyakorlatok. 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

 

Kötelező irodalom: 

Dr. Dinya Elek: Biometria az orvosi gyakorlatban. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2001. 

Dr. Csajbók Zoltán: Számítástechnika felhasználóknak. Windows, Word, Excel, PowerPoint ismeretek. 

Kézirat 

Korpás Attiláné dr. (Szerk.): Általános statisztika I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: rövid dolgozatok 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: 

 Gyakorlatokon való részvétel kötelező, a hiányzás pótlása a TVSZ-ben megfogalmazottak 

alapján. 

 A számítógépes hálózati jelszó megszerzése és fenntartása a félév folyamán.  

 A házi dolgozat elkészítése és meghatározott időre történő beadása nyomtatott és elektronikus 

formában. A házi dolgozat értékelése legalább elégséges (2).  

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: 

 Az évközi rövid dolgozatok számtani átlaga legalább 2,00. 

 Az évközi zárthelyei dolgozat (zárthelyei dolgozatok számtani átlaga) legalább elégséges (2). 

 

Ajánlott irodalom: 

Prezentációkészítés PowerPoint XP-vel. Információs Magyarország. Miniszterelnöki Hivatal Informa-

tikai Kormánybiztosság 

Kőhegyi Gergely: Szövegszerkesztés. Sulinet Expressz informatikai és informatika alapú továbbképzé-

sek. 2003. 

Táblázatkezelés. Microsoft Excel XP-vel. Tananyag. Informatikai és Hírközlési Minisztérium 

Dr. Boncz Imre – Dr. Buda József: Kutatásmódszertani és egészségügyi statisztikai alapismeretek. 

Pécsi Orvostudományi Egyeteme Egészségügyi Főiskolai Kar, Pécs, 1996. 
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Fónai Mihály – Kerülő Judit – Dr. Takács Péter: Bevezetés az alkalmazott kutatásmódszertanba. Pro 

Educatione Alapítvány, Nyíregyháza, 2001. 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

 

 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

 

 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 

 ………………………………………. 
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A tantárgy/kurzus címe: 

Gazdaságstatisztika I-II. 

EKEI-119-01, EKEI-119-02 

Időkeret (félév/óra), (elm.+gyak.): 

I: 0+28; II: 0+28 

Összesen: 0+56 

Mintatantervben java-

solt félév:  

III, IV. 

A kurzus típusa: 

I. rész kötelező 

II. rész kötelező 

Előfeltétel: 

Közgazdasági ismeretek , Matematka 

II.  

Kreditek száma: 

3, 3 

Tantárgy/kurzus felelős neve, beosztása: 

Dr. Dr. Takács Péter főiskolai docens 

 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: mintatanterv szerint aktuálisan 

Az oktatás nyelve:    magyar 

A tantárgy órarendi beosztása: 

Nappali tagozat:   aktuális órarend szerint 

Levelező tagozat: aktuális konzultációs rend szerint tömbösítve 

A tantárgy státusza:   kötelező, alapozó 

Ajánlott tanterv:  

 

A tárgy oktatói: Tantárgyfelosztás szerint. 

 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A piacgazdaságban a versenyben maradás feltétele a jó döntés. Ennek megalapozása nem 

nélkülözheti a statisztikai módszerek ismeretét, amelynek elsajátítását kívánja segíteni a 

főiskolai tantervnek és képzési követelményeknek alárendelten ezen statisztikai tantárgy 

ezen első része. A társadalom és a gazdaság működéséhez, bármilyen szintű döntéshez so k-

féle információra van szükség. Az informác iók között kitüntetett szerepe van a számszerű 

információknak, mert ezek másféle információknál tömörebbek és egyértelműebbek. A 

számszerű információk gyűjtésében, feldolgozásában , elemzésében és publikálásában fo n-

tos szerepe van a statisztikának  

A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:  
Az oktatásban résztvevő hallgatók visszajelzései alapján a vállalati pénzügyek tantárgyban is a kétpó-

lusú minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei , eszközei folyamatos korsze-

rűsítés mellett célirányosan kerülnek alkalmazásra 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

A megfelelő elméleti ismeretek mellet a legfontosabb statisztikai számítások elvégzési készségének 

kialakítása 

 

Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya: 50-50(%) 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése:  

Az oktató előadásainak írásos anyaga és órai ajánlásai valamint a témakörök napi aktualitásai a médi-

ában 

 

A tantárgy részletes leírása: 

 A statisztika alapfogalmai .Kialakulása, fejlődése. A sokaság,, egyed ismérv. A statisztikai 

adat, mutatószám. Statisztikai munka és szakaszai) 

 Statisztikai elemzés előkészítése . Statisztikai csoportosítása. Összehasonlítás. Statisztikai so-

rok (idősor, területi sor, minőségi sorok, mennyiségi sorok,statisztikai sorok kumulálása,leíró 
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sorok) Statisztikai táblák és mérlegek. A statisztikai elemzések adatorrásai.Statisztikai elem-

zés módszerei. 

 A statisztikai elemzés módszerei. Viszonyszámok (megoszlási, koordinációs, dinami-

kus,teljesítési ) Leíró sorból számított viszonyszámok.Viszonyszámokkal kapcsolatos tudniva-

lók összefoglalása. 

 Statisztikai adatok ábrázolása 

 Középérték. Számított középérték (számtani átlag, harmónikus átlag, mértani átlag,négyzetes 

átlag) Helyzeti középérték (módusz, medián ) Szóródás és gyakorisági sorok eloszlásának 

vizsgálata. Szóródás mérőszámai (terjedelme,kvartis eltérés,középeltérés,abszolút átlagelté-

rés,szórás és relatív szórás,átlagos különbség) A szórás tulajdonságai és felhasználásuk. A 

szórás meghatározásának különleges esetei .Átlagos különbség és koncentráció. Gyakorisági 

sorok eloszlásának vizsgálata (tapasztalati eloszlás típusai, asszimmetria mérőszámai, gyako-

risági görbék ) 

 Statisztikai indexek. Abszolút számokból számított indexek (értékindex, árindex, volumenin-

dex, összefüggések az indexszámításban, indexsorok, területi indexek,) A főátlagok, összetett 

intenzitási viszonyszámok összehasonlítása, standardizálás. 

 

Elmélet órák témái: 

 

Gyakorlati órák: 

Az elméleti ismertek kapcsán mintapéldák készítése és a Zh-ák anyagának előkészítése 

Kötelező irodalom: 

 Galló Milkós.: Statisztika I.GATE jegyzet,Nyíregyháza 1992. 

 Korpás Ané.: Általános statisztika I. Nemzeti Tankönyvkiadó.Budapest, 2007 

Ajánlott irodalom: 

 Kun István.: Gazdasági statisztika. LSI Informatikai Oktatóközpont, Budapest,2002 

Évközi ellenőrzés:  
Órai jelenlét zh és kisdolgozatok elkészítése 

Az aláírás megszerzésének feltételei:  

Nappali tagozaton  6 (db) Zh, illetve kis dolgozat elkészítése . 

A gyakorlati/szemináriumi jegy megszerzésének feltételei: Az írásbeli anyagok 2,0 átlag feletti 

teljesítése 

 

Gazdaságstatisztika II. 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A gazdaságstatisztika II. tantárgy feltételezi az általános statisztikai ismereteket . A tananyag a gazda-

sági élet egy -egy  területének elemzéséhez szükséges statisztikai módszerek ismertetésére koncentrál. 

A módszertani kérdések ismertetése két síkú. Egyrészt ismerteti  a gazdasági élet különböző területei-

nek jellemzéséhez szükséges mutatószámokat, azok kiszámítási módjait és közgazdasági tartalmukat.. 

Másrészt bemutatja a különböző mutatószámok közgazdasági  és számszerű kapcsolatait, megismerteti 

az egyes mutatószámokat befolyásoló tényezők hatásának számszerű kimutatását és megismerteti az 

egyes mutatószámokat befolyásoló tényezők hatásának számszerű kimutatását  és megismerteti azokat 

a közgazdasági , valamint gazdaságpolitikai megfontolásokat, amelyek alapján elhatározzuk, hogy a 

gazdasági tevékenység valamely területének elemzésére a sokféle mutatószám közül melyiket célszerű 

alkalmazni. 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

 A gyakorlati gazdaságstatisztika általános kérdései. Anyagi termelés ágai , a nem termelő 

szféra ágai. Ágazatok, felügyeleti szervek.. Tulajdon szerinti csoportosítás. Szervezetek nagy-

sága szerinti csoportosítás. Terület szerinti csoportosítás. Nemzetközi háttér. Gazdasági fo-

lyamatok. Foglalkozások osztályozása Gyakorló feladatok 

 Nemzeti vagyon fogalma, mérése mérlegei. Vagyon vizsgálat a vállalkozás szintjén Gyakorló 

feladatok. 



 

 

207 

 Munkaügy statisztikai rendszere. Fogalmi rendszere. Munkaügyi statisztika. Munkaügyi tár-

gyú adatgyűjtés típusai. Létszámmal összefüggő munkaügyi statisztikai fogalmak. Állományi 

létszám. Foglalkozásban állók állománycsoportjai. Állományi létszám. .Jelentésekkel kapcso-

latos tudnivalók. Keresettel kapcsolatos főbb mutatók. Gyakorló feladatok. 

 Életszínvonal statisztikai vizsgálata. Életszínvonal. Jövedelemre vonatkozó adatfelvételek. 

Reálbér. Fogyasztói árindex. Reáljövedelem. Lakossági fogyasztás. Lakáshelyzet. Gyakorló 

feladatok. 

 Az élet minőségének vizsgálata. Egészségügyi ellátás. Oktatás., képzés. Munkanélküliség. 

Létminimum, társadalmi minimum. Gyakorló feladatok. 

 Ágazati statisztikai vizsgálatok .Ágazati megfigyelés célja és formái. Statisztikai megfigyelés 

az iparban, az építőiparban,a mezőgazdaságban. Gyakorló feladatok. 

 Ágazati statisztikai vizsgálatok. A kül és belkereskedelemben, az idegenforgalomban, a szállí-

tásban, az infrastruktúrában. Gyakorló feladatok. 

 Ipari termelés statisztikájának általános kérdései.Fogalma, feladatai. Az ipari termelés szám-

bavétele. Gyakorló feladatok. 

 Az ipari termelés statisztikai megfigyelése. A termelés változásának vizsgálata, elemzése. 

Gyakorló feladatok. 

 A munka termelékenységének statisztikája Mutatószámok. Indexek.  Normák. Gyakorló fel-

adatok. 

 Munkabér statisztikája. .Munkabér. Munkaalap. Munkabér és termelés párhuzamos vizsgálata. 

Gyakorló feladatok. 

 Egészségturizmus statisztikája. Gyógy-szállodák üzemeltetésének statisztikája. Gyakorló fel-

adatok. 

 Gazdasági, társadalmi jellemzők statisztikája. Szegénység statisztikája. Az életszínvonal sta-

tisztikája. Gyakorló feladatok. 

 Az egészségügy statisztikája. A régiók egészségügyi helyzetének statisztikája. Gyakorló fel-

adatok. 

Kötelező irodalom: 

 Pauwlik László.: Gazdaságstatisztika a gyakorlatban (elektronikus jegyzet ), előkészü-

letben 

. 

Ajánlott irodalom: 

 Nyitrai Fné.: Gazdaságstatisztika. KSH  

 Árvay János .: A nemzeti vagyon fogalmi rendszere. Statisztikai Szemle 1989.05. 

 Csaba Erika.:A munkanélküliség mérésének statisztikai módszerei M.országon. Statisztikai 

Szemle 1992.05. 

 Ékes Ildikó .: Gondolatok a megélhetési költség –index számításáról. Statisztikai Szemle 

1991.05. 

 Hajdú Ottó A szegénység mérhetőségéről. Statisztikai Szemle 1990.06 

 Késedi Ferenc.:A foglalkoztatottság és munkanélküliség mérése. Statisztikai Szemle 1992.03 

 Kéki Balázs.: Jobban élünk vagy rosszabbul.? Index.2005 

 KSH kiadvány.: Az „Otthont” kínáló Heves megye gazdasági , társadalmi jellemzői 

 Közgazdasági Kislexikon.: Életszínvonal statisztika. Szegénység 

 Botos Balázs.:Munkahelyteremtés és újraiparosítás. Plgári Szemle.2010.12.hó 

 KincsesGy,Surján Gy,Kováts T,Szilágyi É,Szirmai L.:Tanulmány Magyarország régióinak 

Helyzetéről Egészségügyi Sratégiai Kutató. Budapest 2003 

 Juhász L.: Szállodai Gazdálkodás és vezetés KSH.2006. 
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Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

 

 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

 

 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 

 ………………………………………. 
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A tantárgy neve: Minőségbiztosítási rendszerek I-II. 

Tanszék neve: Egészségügyi informatika 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Kósa Zsigmond 

Ajánlott félév: III., IV. 
III., IV. 

Tantárgyi kód: 
EKEI-120-01N 

EKEI-120-02N 

EKEI-120-01L 

EKEI-120-02L 

Nappali tagozat heti óraszáma: 
14 + 14  

0 + 14 
 

Levelező tagozat félévi óraszáma:  
5 + 5 

0 + 5 

Kredit: 3, 2 3, 2 

Vizsgakövetelmény: 
Kollokvium 

Gyak.jegy 

Kollokvium, 

Gyak.jegy 

Kötelező előtanulmányi rend:  EKEI-120-01 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? Egészségügyi szervező 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: félév 

 

Az oktatás nyelve: magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: heti, félévi 

 

A tantárgy státusza: kötelezően választható 

 

Oktató/-k/ névsora: Tantárgyfelosztás szerint. 

 

A tantárgy általános és speciális céljai: 

 

Oktatás típusa: elmélet és gyakorlat 

 

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: 

 

Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: 

 

A tantárgy tartalma:  

 

I. félév 

 

Minőségbiztosítási rendszerek I.(III. félév, 3 kredit) 

Előtanulmányi feltétel: nincs. 

Az ismeretanyag rövid leírása: 

Alapvető cél, hogy a hallgatók ismerjék meg a minőségbiztosítási rendszereket, működésüket, alapfo-

galmakat. Ismerjék meg a rendszerépítés, működtetés-, auditálás-, a szolgáltatás-vásárlói-, munkatársi 
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elégedettségi vizsgálatok-, szervezési, és lebonyolítási módszereit, valamint a minőségügyi rendszerek 

dokumentációs kötelezettségeit. Minőség fogalmi rendszere, minőségügy története. Minőségszabályo-

zás, minőségbiztosítás, minőségirányítás értelmezése. Minőség a szolgáltatások területén, egészség-

ügyi szolgáltatások minőségbiztosítása: jogszabályi előírások, értelmezésük. Minőségügyi rendszerek, 

és módszerek alkalmazása. A minőségügyi felülvizsgálat típusai, tervezése, audit, auditor feladata, 

akkreditáció. ISO szabványcsalád, szabvány fejezetei, értelmezésük. Minőségirányítási rendszer kiépí-

tése, vezetőség felelőssége. Erőforrás-gazdálkodás, termék előállítása, mérés, elemzés, fejlesztés. Do-

kumentációs rendszer kiépítése, készítése. Próbaműködés, belső felülvizsgálat, tanúsítás folyamata. 

Kötelező irodalom: 

 Gergely Tamás,Szőts Miklós : Minőség az egészségügyben, Medicina Könyvkiadó Rt, Buda-

pest, 2001.  

 John Qvretveit: Minőségszemlélet az egészségügyben, Medicina Könyvkiadó Rt,  

 Budapest,1999. 

Ajánlott irodalom: 

o Ajánlás az ISO 9001 :2000 szabvány alkalmazásához az egészségügyi szolgáltató szerveze-

tekben 1.0 vált.ESzCsM,2003.http://www.eum.hu/index.php?akt_menu=5236 

 

 

II. félév 

 

Minőségbiztosítási rendszerek II.(IV. félév, 2 kredit )  

Előtanulmányi feltétel: Minőségbiztosítási rendszerek I. 

Az ismeretanyag rövid leírása: 

Alapvető cél, hogy a hallgatók ismerjék meg a leggyakrabban alkalmazott minőségügyi rendsze-

reket, a Minőségdíjak elérésének követelményrendszerét, a kritériumok, standardok, indikáto-

rok, irányelvek, protokollok, módszertani levelek alkalmazásának szükségességét, minőségméré-

si, minőségfejlesztési eszközöket és módszereket. MEES fogalma, felépítése, ellátási folyama-

tok,vezetési és támogató folyamatok. Egészségügyi ellátási protokollok, szakmai irányelvek, 

módszertani levelek, indikátorok. Minőségfejlesztési eszközök és módszerek. TQM, EFQM mo-

dell, EFQM és TQM kapcsolata. Minőségdíjak Szervezetközpontú folyamatok, Környezetköz-

pontú Irányítási Rendszer (KIR). Élelmiszerbiztonság, HACCP rendszer. Elégedettségi vizsgála-

tok: tervezés, végrehajtás. 

Gyakorlat: 

 Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány: az alapellátás és szakellátás minőségbiztosítása, minő-

ségfejlesztési eszközök és alakalmazható módszerek és modellek. 

 Egészségbiztosítás szakirány: az OEP és a REP-ek minőségbiztosításának lehetőségei, indikáto-

rok. 

 Egészségturizmus-szervező szakirány: a gyógy- és egészturisztikai értéklánc elemeinek minőség-

biztosítása, módszerek és eszközök  

Kötelező irodalom: 

 Gulácsi László : Minőségfejlesztés az egészségügyben, Medicina Könyvkiadó,Bp.2000. 

 Kalapács János: Minőségirányítás technikák. Bp. X-Level. 2001. 

Ajánlott irodalom: 

o Minőség és Megbízhatóság folyóirat , Kiadó: Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nem-

zeti Bizottság (EOQ MNB) 

o Becser Norbert - Zoltayné Paprika Zita: Döntéstámogató modell a szolgáltatásminőség fej-

lesztéséhez - SQI-DSS - egy új megközelítés  

Vezetéstudomány, 35.évf. 6.sz./2004 

o A szolgáltatásminőség mérése- elmélet és gyakorlat (1998), 

Vezetéstudomány 29.évf. 12.sz./1998 

 

http://www.eum.hu/index.php?akt_menu=5236
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Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

 

Kötelező irodalom: 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere:  

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: sikeres vizsga 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: beadandó dolgozat  

 

A vizsgára bocsátás feltételei: beadandó dolgozat 

 

Vizsgáztatási módszer: írásbeli, szóbeli 

 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

 

 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

 

 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 

 ………………………………………. 
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A tantárgy neve: Szakmai gyakorlat 

Tanszék neve: Egészségügyi Informatika Tanszék 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Ködmön József 

Ajánlott félév: VII. félév 
 

Tantárgyi kód: EKEI-113-00  

Nappali tagozat félévi óraszáma: 210 gyakorlat  

Levelező tagozat félévi óraszáma: 105 gyakorlat  

Kredit: 30  

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy  

Kötelező előtanulmányi rend: 
EKEI-125-00 

EKEI-130-00 
 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? 

Egészségügyi szervező alapszak 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: 

mintatanterv szerint aktuálisan 

Az oktatás nyelve: 
magyar 

A tantárgy órarendi beosztása: 

nappali tagozat aktuális órarend szerint 

levelező tagozat aktuális konzultációs rend szerint tömbösítve 

A tantárgy státusza:  
kötelező 

Oktató/-k/ névsora: 

Paulikné Varga Barbara, Dr. Dr. Takács Péter, Kristóf Zsolt, Bodnár Károly, Mráz Bernadett, 

Tilki László Csaba 

A tantárgy általános és speciális céljai: 

Mivel a hallgatók elméleti képzése befejeződött, a képzést lezáró komplex szakmai gyakorlat 

során kimondottan gyakorlati tevékenységet kell a hallgatónak végeznie, aminek során elmélyíti az 

eddig megtanult ismeretek gyakorlati vonatkozásait. Gyakorlati tapasztalatot szerez az egészségügy 

különféle intézményeinek működéséről, az ott végzett feladatok megoldási módszereiről, eszközeiről, 

azok kivitelezési lehetőségeiről.  

Olyan tipikus gyakorlati feladatokat old meg, amelyek az egyes egészségügyi informatikai mun-

kahelyeken előfordulhatnak. A gyakorlat során a képzési formától függően a programban meghatáro-

zott időt kell eltölteni 2 szakirány-specifikus területhez kapcsolódó munkahelyen. 

 

Oktatás típusa: 

gyakorlat, tanórán, vagy félév elején kiadott feladatok megoldása 

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: 

A tárgy minőségbiztosítási módszere az oktató felkészülését, a tárggyal kapcsolatos ismeret-

anyagok azonnali feldolgozása, a törvényi, ágazati szabályzók változásának követése, valamint a vég-

zett hallgatók elhelyezkedése utáni, „vevőelégedettség” vizsgálata, a visszajelzések alapján a tantárgy 

aktualizálása. Folyamatos visszajelzés a végzett hallgatók elhelyezkedési körülményeiről, a tanultak-

nak a gyakorlatban történő alkalmazhatóságnak mikéntjéről. Az egészségügyi informatikai piacon 

megjelenő új termékek bemutatása, oktatása a termék fejlesztőjével történő együttműködés keretében. 
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A szakon a kétpólusú minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei, esz-

közei folyamatos korszerűsítés mellett célirányosan kerülnek alkalmazásra. 

 

Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: 

 

 

A tantárgy részletes leírása: 

A hallgatók 5 területen (A-E blokkban) kapnak gyakorlati feladatokat, amiket tipikus intézményi 

munkahely bevonásával, határidőre önállóan el kell készíteniük, és be kell mutatniuk prezentációval 

kísért, rövid előadásban. A szakirányok specialitásai csak a C. és D. blokkban jelennek meg.  

 

A hallgatóknak kötelezően intézményi szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük.  

Nappali tagozatos hallgatóknak 2*2 hét, levelező tagozatos hallgatóknak 2*1 hét gyakorlati időt kell 

eltölteniük az általuk választott, vagy a főiskola szervezésében lebonyolított gyakorlaton. A gyakorla-

tot 2 eltérő munkahelyen kell letölteni. 

 

Nappali tagozat: 

Egészségügyi ügyvitelszervező szakirányon legalább 2 hét, azaz 80 óra időtartamot kell eltölteni fek-

vőbeteg osztályon. A másik munkahely kiválasztása, amelyen a további 2 hetet, azaz 80 órát kell eltöl-

teni a következőkből lehetséges: 

 járóbeteg szakrendelés, 

 gondozóintézet, 

 művese állomás,  

 vérellátó szolgálat, 

 egyéb, előre egyeztetett, elfogadott munkahely. 

 

Egészségbiztosítási szakirányon 3 hét, azaz 120 óra időtartamot kell egy kiválasztott megyei/regionális 

egészségbiztosítási pénztáron eltöltenie. A fennmaradó 1 hetet egy üzleti biztosítónál kell eltöltenie, 

ahol megismerkedhet a biztosítási ügyintézés menetével, valamint a biztosítási üzletkötés mikéntjével. 

 

Levelező tagozat: 

Egészségügyi ügyvitelszervező szakirányon legalább 1 hét, azaz 40 óra időtartamot kell eltölteni fek-

vőbeteg osztályon. A másik munkahely kiválasztása, amelyen a további 1 hetet, azaz 40 órát kell eltöl-

teni a következőkből lehetséges: 

 járóbeteg szakrendelés, 

 gondozóintézet, 

 művese állomás,  

 vérellátó szolgálat, 

 egyéb, előre egyeztetett, elfogadott munkahely. 

 

Egészségbiztosítási szakirányon legalább 8 napot, azaz 64 óra időtartamot kell egy kiválasztott me-

gyei/regionális egészségbiztosítási pénztáron eltöltenie. A fennmaradó 2 napot egy üzleti biztosítónál 

kell eltöltenie, ahol megismerkedhet a biztosítási ügyintézés menetével, valamint a biztosítási üzletkö-

tés mikéntjével. 

 

A tantárgy teljesítéséhez tartozik a szakdolgozat- elővédésen a szakdolgozat bemutatása PowerPoin-

tos, vagy más bemutató formájában. 

A tantárgy tartalma:  
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Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

 

 

Kötelező irodalom: 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: 

A modulzáró dolgozatok értékelési módszere 1-5 osztályzattal a nyújtott teljesítmény arányában. 

A konkrét évközi ellenőrzési formákat a kurzus aktuális tematikája tartalmazza. 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: 

Az intézményi szakmai gyakorlat leigazolt teljesítése, valamint a modulok sikeres teljesítését 

jelző érdemjegy. 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: 

Az intézményi szakmai gyakorlat leigazolt teljesítése, valamint a modulok sikeres teljesítését 

jelző érdemjegy. 

 

A vizsgára bocsátás feltételei: 

 

Vizsgáztatási módszer: 

 

Ajánlott irodalom: 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 ………………………………………. 
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A tantárgy neve: Szaknyelv I, II (angol és német) 

A tantárgy angol neve: English for Special Purposes 

German for Special Purposes 

Tanszék neve: Idegennyelvi Részleg 

Tantárgyfelelős neve: dr. Semsei Imre (angol) és dr. Fábián Gergely (német) 

Ajánlott félév:  4. félév 5. félév 

Tantárgyi kód  Angol: EKIC-117-01N 

EKIC-117-01L 

EKIC-117-02N 

EKIC-117-02L 

                          Német: EKIC-118-01N 

EKIC-118-01L 

EKIC-118-02N 

EKIC-118-02L 

Nappali tagozat heti óraszáma: 3 óra 3 óra 

Levelező tagozat félévi óraszáma 15 15 

Kredit:  2 2 

Vizsgakövetelmény:  gyakorlati jegy gyakorlati jegy 

Kötelező előtanulmányi rend:  befejezett Idegen nyelv (angol 

vagy német) I, II, III vagy B2 

komplex nyelvvizsga   

Szaknyelv I 

 

Az ajánlott tantervben mely (alap)szakok szerepeltetik? az összes  

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: páros félévben a Szaknyelv I, páratlan félévben a Szaknyelv 

II kerüül meghirdetésre 

 

Az oktatás nyelve: az adott idegen nyelv és magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása:   

 

A tantárgy státusza: Kötelező 

 

Oktatók névsora:  

Biszkuné Orosz Tóth Ildikó, Deák Lászlóné, Tilki Ágnes, Toldiné Bélteki Andrea, Sivadó Márta 

 

A tantárgy általános és speciális céljai:  

A 3 féléven keresztül biztosított általános nyelvi képzés vagy a már korábban megszerzett nyelvvizsga 

kellő alapot biztosít a szaknyelvi terminusok elsajátítására, melynek birtokában a hallgató képes meg-

oldani szaknyelvi szituációs helyzeteket, grafikont elemezni és az adott szakterület szakirodalmában 

tájékozódni.  

 

Oktatás típusa: szeminárium 

 

A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:  

A tananyag folyamatos aktualizálása, új információk tananyagba építése, útmutató az idegen nyelven 

történő munkavállaláshoz (önéletrajz, pályázatok megírásának koordinálása). A hallgatók külföldi 

utazása előtt (konferencia, tanulmányút, intézménylátogatás) a számukra szükséges legfontosabb tud-

nivalókkal egészítjük ki kurzusainkat. Tanulmányútjukról visszatérve pedig, a hallgatók számolnak be 

élményeikről, így a többiek is értesülhetnek a legfrissebb információkról. Nyelvtanáraink továbbkép-

zéseken vesznek részt, amely egyrészt a korszerű módszertan alkalmazását biztosítja, másrészt napra-

kész információval szolgál új vizsgarendszerekről, változásokról vizsgarendszeren belül. A végzett 

hallgatók által kitöltött kérdőívek megállapításait felhasználva megfogalmazzuk azokat a teendőket, 

melyek a hatékonyabb nyelvoktatáshoz kellenek.  
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Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya:  

50% - 50%, vagyis 42 kontaktórához legalább ennyi órán kívüli nyelvtanulás szükséges. 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése:  
Nyelvi labor – ahol alapvetően ingyenes online anyagokból tanulnak a hallgatók, továbbá audiovizuá-

lis eszközök használata, a hallgatók által megvásárolt tankönyvek és a nyelvtanárok által összeállított 

segédanyagok. Mindez kiscsoportos, beszédközpontú óravezetéssel.  

 

 

A tantárgy részletes leírása:  

SZAKNYELV I,II (angol) 

 

Szaknyelv I anyaga szakiránytól függetlenül: Ápolás és Betegellátás valamint Egészségügyi Gondozás 

és Prevenció alapszak hallgatói számára 

 

 

 

1.hét 

University of Debrecen Faculty of Health –  

Management of the Faculty,  

Job descriptions, Video 

 

2. hét Job descriptions E-mails and Letters 

3. hét Model CVs Job interviews Europass CV 

4. hét Health in general  

5. hét The Hungarian health care system The human 

body, The skeleton and internal organs 

 

Resume 

 

6. hét 

TEST ONE 

Past medical history, Family history, Social his-

tory 

 

7. hét Present complaints Pain Signs and symptoms Letter of enquiry 

8. hét Medical Examination Headache Letter of enquiry 

9. hét Vertigo, Body temperature and sweat   

10. hét TEST TWO  

Nausea and vomiting 

Letter of enquiry 

11. hét Dyspnea, Cough, Heart Application letter 

12. hét Therapeutic effects of drugs, Side-effects of 

drug 

Application letter 

13. hét Medicine administration Application letter 

14.hét TEST THREE Application letter 

 

2. félév anyaga – Mentőtisztek számára 

 

1.hét Basic Life Support 1 Special Lab 

2. hét Basic Life Support 2 Special Lab 

3. hét Types of ambulance Pictures and Situations, Listening 

4. hét The Skeletal System and typical inju-

ries 

Pictures and Situations, Listening 

5.hét The Muscular System and typical 

injuries 

Pictures and Situations, Listening 

6. hét TEST ONE  

The Respiratory System and typical 

diseases 

Pictures and Situations, Listening 

7.hét The Circulatory System and typical 

diseases 

Pictures and Situation, Listening 
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8.hét The Reproductive System Pictures and Situation, Listening 

9.hét Delivery Reading1 What Caffeine does to Your Body 

10.hét TEST TWO 

The Skin and injuries 

Reading2  World Health Day 

 

11.hét 

The Digestive System and typical 

diseases 

Reading3  Light Relief 

12.hét The Nervous System and typical dis-

eases 

Reading4  TB Alert 

13.hét Organs of Perception, typical injuries 

and diseases 

Reading 5 Headeache 

14.hét TEST THREE  

 

2. félév anyaga Ápolók számára 

 

 

1.hét 

Nursing Profession, Roles and  

Responsibilities (Unit 1.)  

 

2. hét 

 

U 28. Chart in Internal Medicine. 

5.Basic hospital vocabulary. 

Special Lab 

3.hét 

 

U35. Things on the ward. 36.  

Equipment.  

Special Lab 

4. hét 

 

U56. Containers. Measuring 

 

Pictures and Situations, Listening 

5. hét TEST ONE 

U30. People in the hospital.  

Pictures and Situations, Listening 

 

6. hét 

U45. The patient’s condition.  

Understanding the patient.  

Pictures and Situations, Listening 

7. hét The patient’s needs  Pictures and Situations, Listening 

 

8. hét 

Nursing plan Pictures and Situations, Listening 

9. hét 

 

Nursing process, types of nursing Pictures and Situation, Listening 

10.hét TEST TWO 

U58. Surgery: Word building Recov-

ery and rehabilitation 

Reading1 What Caffeine does to Your Body  

11.hét 

 

The Terminally ill Patient (Unit 11.) Reading2  World Health Day 

12.hét 

 

Death and Dying (Unit 12.)  

 

Reading3  Light Relief 

13.hét Analyzing graphs concerning health  

care l. 

Reading4  TB Alert 

14.hét TEST THREE Reading5  Headache 

 

2. félév anyaga Védőnő és Szülésznő szakirány  

 

1. hét Profession description  

2.hét Obstetrics and gynecology                                           

General questions 

Special Lab 

3. hét 

 

Gynecological complaints:-

dysmenorrhoea,  

hypermenorrhoea, metrorrhagia, 

Dyspareunia, leukorrhoea, prolapse 

Special Lab 
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4.hét 

 

Physical examination Pictures and Situations, Listening 

5. hét 

 

TEST ONE 

Pregnancy (A,B,C) 

Pictures and Situations, Listening 

5. hét Past pregnancies (A,B) Pictures and Situations, Listening 

 

6. hét 

Abortion Pictures and Situations, Listening 

7. hét Ectopic pregnancy 

Infertility and contraception 

Pictures and Situation, Listening 

 

8. hét 

Contraceptives 

Side effects 

Reading1 What Caffeine does to Your Body  

9. hét 

 

TEST TWO 

Genital tract infections and discharge 

 

10.hét Deviations from normal pregnancy Reading2  World Health Day 

11.hét 

 

The infant’s behavior Reading3  Light Relief 

12.hét 

 

Assessment of posttraumatic stress disor-

der in children 

Reading4  TB Alert 

13.hét The healthy baby Reading5  Headache 

14.hét TEST THREE  

 

Szaknyelv I, II Szociális munkás hallgatók számára 

 

1. hét Chapter 1: Under-

standing Families 

1. Families as Social Units 

2.hét  2. Intensive Family Preservation Services 

3. hét 

 

 3. Parent-Child Relationship Difficulties 

4.hét 

 

 A szövegekhez tartozó gyakorlatok megoldása 

5. hét 

 

Homelessness in 

Hungary 

1. Prevention in homelessness, strategies, policies, legislation 

5. hét  2. Good examples 

 

6. hét 

 1. Zárthelyi dolgozat és szóbeli prezentáció 

7. hét Chapter 2: Work-

ing with Disabled 

Children 

1. Developmental Disabilities 

 

8. hét 

 2. Physical Disabilities 

9. hét 

 

 3. Guidlines for Interacting with Children 

10.hét  A szövegekhez tartozó gyakorlatok megoldása 

11.hét 

 

Global prostitution 1. Trafficking in Women for the Purpose of Sexual Exploita-

tion 

12.hét 

 

 2. Declaration of Stockholm 

13.hét  2. Zárthelyi dolgozat és szóbeli prezentáció 

14.hét   

 

1. hét Chapter 3: 1. Humiliation the Solution 
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Problems of the 

Young 

2.hét  2. Level of Violence „Shocking” 

3. hét 

 

 3. Criminals Getting Younger 

4.hét 

 

 A szövegekhez tartozó gyakorlatok megoldása 

5. hét 

 

Social 

Emergencies and 

Crises Intervention 

in Hungary 

1. Legislation and the public authorities: approach, obligations, 

competences 

5. hét  2. Different social emergency services 

 

6. hét 

 1. Zárthelyi dolgozat és szóbeli prezentáció 

7. hét Chapter  4: Drug 

Abuse 

1. Use and Misuse of Drugs 

 

8. hét 

 2. Drug Specter 

9. hét 

 

 3. „Smoking marijuana..” 

10.hét  A szövegekhez tartozó gyakorlatok megoldása 

11.hét 

 

Chapter  5: Work 

Environment 

1. Unemployment 

12.hét 

 

 2. Social Security in Hungary 

13.hét  2. Zárthelyi dolgozat és szóbeli prezentáció 

14.hét   

 

SZAKNYELV I, II (német) 
Mentőtiszt szakirány számára készült német nyelvű változat   I. félév 

 

Órák száma Tananyag 

  1.-2.-3. Einführung in die Fachsprache 

Medizinische Grundbegriffe 

  4.-5.-6. 

Fachrichtung für Rettungsassistenten – Vorstellungsvideo 

Allgemeine Informationen über den Landesrettungsdienst 

  7.-8.-9. Der menschliche Körper I. 

Körperteile 

  10.-11.-12. Der menschliche Körper II. 

Schmerztypen, Erkrankungen und Symptome 

  13.-14.-15. Arbeit mit Fachtexten  

Situationsübungen 

 16.-17.-18. 

Erste Hilfe I.  

Rettungskette 

 19.-20.-21. Erste Hilfe II. 

Auffinden einer Reglosen Person 

Basismaßnahmen und erweiterte Maßnahmen 

 22.-23.-24. Kontrolle  
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 25.-26.-27. Einsatzprotokoll – Vergleich der ungarischen und der 

deutschen Einsatzprotokolle 

 28.-29.-30. Bildbeschreibung und Situationen zu den Themen „Erste 

Hilfe” und „Rettungsassistent im täglichen Leben” 

 31.-32.-33. Arbeit mit Fachtexten 

Fahrzeuge und deren Ausstattung des ungarischen und deutschen 

Landesrettungsdienstes 

 34.-35.-36. 

Wunden und Wundbehandlung 

Grundsätze der präklinischen Wundbehandlung 

 37.-38.-39. Zusammenfassung 

 40.-41.-42. Kontrolle 

 

II. félév 

 

Órák száma Tananyag 

1.-2.-3. Wiederholung 

4.-5.-6. Noch einmal über die erste Hilfe 

             (Unfälle, Körperteile, Erkrankungen) 

7.-8.-9. Geburtshilfe I.  

             - theoretische Grundlagen 

10.-11.-12. Geburtshilfe II. 

             - Perioden, Aufgaben der Rettungsassistenten 

13.-14.-15. Polytrauma (schwierwiegende örtliche Verletzungen) 

             - Symptome und Diagnosen 

             - Die richtige Vorgehensweise des Rettungspersonals bei  

               Polytrauma 

16.-17.-18. Arbeit mit Fachtexten  

             Thema: Polytrauma 

19.-20.-21. Kontrolle 

22.-23.-24. Frakturen 

             - Arten, Definition, Symptomatik, Versorgung 

25.-26.-27. Vergiftung I. 

             - Die häufigsten Vergiftungsformen 

             - Symptome 

28.-29.-30. Vergiftung II. 

              - Fallbeispiele 

              - Allgemeine Aspekte toxikologischer Notfälle 

              - Allgemeine Therapiemaßnahmen bei Vergiftungen 

31.-32.-33. Konkrete Fallbeispiele zu den Themen:  

             Geburtshilfe, Polytrauma, Frakturen, Vergiftung 

34.-35.-36. Lagerung Kranker und Verletzter 

             Umlagerung 

37.-38.-39. Einführung in die Pharmakologie 

- Dosierung von Medikamenten 

- therapeutische Wirkungen von Medikamenten 

- Nebenwirkungen von Medikamenten 

40.-41.-42. Kontrolle 

 

Ápoló szakirány számára készült német nyelvű változat   I. félév 

Órák száma Tananyag 
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1.-2.-3. Einführung in die Fachsprache 

Medizinische Fachbegriffe 

4.-5.-6. „Aller Anfang ist schwer” – der erste Arbeitstag 

Die Station – Aufbau einer Station; das Patientenzimmer 

7.-8.-9. Das Krankenhaus 

              - Einrichtungen im Krankenhaus 

              - Berufe im Krankenhaus 

              - Untersuchungen 

Aufträge erhalten und ausführen 

10.-11.-12. Betten machen 

Sich dem Patienten vorstellen 

13.-14.-15. Prophylaxen 

Patienten über Maßnahmen informieren 

16.-17.-18. Das Frühstück I 

              - Frühstück verteilen  

              - beim Essen behilflich sein 

19.-20.-21. Das Frühstück II 

              - nach Essenswünschen fragen 

              - Nahrungsmittel, Getränke, Kostformen 

 

22.-23.-24. Mahlzeiten 

              - Essenskarten, Essensplan 

25.-26.-27. Zusammenfassung und Kontrolle 

28.-29.-30. Wünsche, Hinweise, Verbote 

               - Visite und Übergabe 

31.-32.-33. Messen 

               - Blutdruck, Temperatur, Puls, Blutwerte 

34.-35.-36. Dokumentation der Werte 

               - Arbeit mit deutschen und österreichischen autentischen Formularen 

37.-38.-39. Verdauungsorgane und deren Erkrankungen 

40.-41.-42. Zusammenfassung und Kontrolle 

 

II. félév 

Órák száma Tananyag 

1.-2.-3. Das Aufnahmegespräch 

              - Personalien erfragen 

              - Patienten den Kollegen vorstellen 

4.-5.-6. Das Stammblatt 

              - Vergleich von deutschen und österreichischen Stammblättern    

7.-8.-9. Die Vorbereitung zur Operation 

             Abholen aus dem OP                  

10.-11.-12. Der Körper 

             - Körperteile  

             - Beschwerden, Symptome    

13.-14.-15. Atmungsorgane und deren Erkrankungen                  

16.-17.-18. Informieren des Patienten 

             - nach Befinden fragen 

19.-20.-21. Zusammenfassung und Kontrolle    

22.-23.-24. Telefonieren 

             - mit Angehörigen 

             - innerhalb der Klinik 



222 

 

             - Termine vereinbaren   

25.-26.-27. Die Visite 

             - Anordnungen 

             - Übergabe der Patienten    

28.-29.-30. Untersuchungen und Pflegemaßnahmen 

              - Pflegebericht 

              - Verlaufsbeschreibung 

              - Krankenbeobachtung   

31.-32.-33. Medikamente  

              - Beipackzettel 

              - Wirkung und Nebenwirkungen       

34.-35.-36. Medikamente verabreichen 

              - Erklärung der Einnahme 

              - Darreichungsformen 

37.-38.-39. Das Vorstellungsgespräch 

              - Lebenslauf 

              - Bewerbung schreiben 

40.-41.-42. Zusammenfassung und Kontrolle   

 

Védőnő/szülésznő szakirány számára készült német nyelvű változat   I. félév 

1-2-3. Einführung in die Fachsprache 

Berufsfelder - Fachbegriffe 

4-5-6. Der menschliche Körper 

-Körperteile, innere Organe 

7-8-9. Symptome, Beschwerden, Infektionskrankheiten 

 10-11-12. Werte messen 

- Blutdruck, Puls, Temperatur 

 13-14-25. Gesunde Lebensführung I. 

- Grundbegriffe 

 16-17-18. Gesunde Lebensführung II.  

- Essstörungen; Anorexie 

- Drogenkonsum 

- Alkoholsucht 

 19-20-21. Arbeit mit authentischen Fachtexten 

Zusammenfassung  

 22-23-24. Kontrolle 

 25-26-27. Weibliche Geschlechtsorgane 

28-29-30. Beim Gynäkologen  

- Anamnese, körperliche Untersuchung  

31-32-33- Erkrankungen weiblicher Geschlechtsorgane 

34-35-36. Dysmenorrhoea, Hypermenorrhoea 

Wechseljahre 

37-38-39. Arbeit mit authentischen Fachtexten 

Zusammenfassung 

40-41-42. Kontrolle 

 

II. félév 

1-2-3. Wiederholung 

 4-5-6. Verhütung 

- Verhütungsmittel, Verhütungsmöglichkeiten 

- Nebenwirkungen 

 7-8-9. Abtreibung 
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- psychische und physische Ursachen und Folgen 

 10-11-12. Schwangerschaft 

- Betreuung während der Schwangerschaft 

 13-14-15. Risikoschwangerschaften 

 16-17-18. Arbeit mit authentischen Fachtexten 

Zusammenfassung 

 19-20-21. Kontrolle 

 22-23-24. Geburtshilfe I. (Einführung) 

 25-26-27. Geburtshilfe II. 

- Geburtsverlauf 

28-29-30. Das Neugeborene  

- Ratschläge geben 

- psychomotorische Entwicklung 

31-32-33. Einführung in die Pädiatrie 

- die häufigsten Erkrankungen von Neugeborenen und Kleinkindern 

34-35-36. Einführung in die Pharmakologie 

- Wirkungsmechanismen, Verabreichung von Medikamenten 

37-38-39. Arbeit mit authentischen Fachtexten / Zusammenfasssung 

40-41-42. Kontrolle 

 

Szociális munkás szakirány számára készült német nyelvű változat   I. félév 

Órák szá-

ma 

Tananyag 

1-2-3. Geschichte und Entwicklung der sozialer Hilfe 

4-5-6. Hilfe in modernen Gesellschaften und Modernisierung der Hilfe 

7-8-9. Berufliche Qualifizierung und soziale Berufe 

- die wichtigsten Arbeitsfelder der Sozialarbeit 

10-11-12. Anforderungen des Arbeitsmarktes an DiplomsozialarbeiterInnen I. 

- Struktur und Entwicklung 

13-14-15. Anforderungen des Arbeitsmarktes an DiplomsozialarbeiterInnen II. 

- neue Berufsfelder 

- neue Qualifikationsanforderungen 

16-17-18. Ausbildung und Qualifizierung in sozialen Berufen in Ungarn und in Österreich  

- Vergleich 

19-20-21. Zusammenfassung und Kontrolle 

22-23-24. Sozialer Ausschluss – theoretische Verortung 

25-26-27. Geschlechtshierarchische Struktur der Sozialarbeit 

28-29-30. Frau zwischen Familie und Beruf 

- Teilhabe von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt 

31-32-33. Familien- und Jugendschutz 

Jugendsoziologie 

34-35-36. Arbeit mit authentischen Fachtexten 

37-38-39. „Was würden Sie in dieser Situation sagen?”  - Situationsübungen 

- Zusammenfassung 

40-41-42. Kontrolle 

 

II. félév 

Órák szá-

ma 

Tananyag 

1-2-3. Gesundheitsschutz und Altersfürsorge in der Sozialarbeit 

- Gesundheitsschutz und Krankenversicherung 
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4-5-6. Drogenprevention und Alkoholsucht 

7-8-9. Betriebliche Organe 

- das Linien-System 

10-11-12. Grundbegriffe der betrieblichen Sozialarbeit 

- Mitarbeiter-, Führungs-, und Teamberatung 

13-14-15. Aufgaben traditioneller Sozialberatung 

-Aufgeban innovativer Sozialberatung 

16-17-18. Arbeitsschutz – gefärdete Arbeitskräfte 

19-20-21. Arbeit mit authentischen Fachtexten 

-Zusammenfassung 

22-23-24. Kontrolle 

25-26-27. Personalführung 

 - Leitungsschwächen 

 - Betriebsführung 

28-29-30. Erfolgreiche Karrieren 

- Leute, die von sich reden lassen 

31-32-33. Karreierplanung 

- Arbeitsuche 

- Bewerbung  

- Lebenslauf 

34-35-36. Vorstellungsgespräch am Arbeitsplatz 

37-38-39. Arbeit mit authentischen Fachtexten 

Zusammenfassung 

40-41-42 Kontrolle 

 

 

Elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák leírása:  

A négy alapkészség (írás, olvasás, hallás utáni szövegértés, beszéd) fejlesztése. Lexikális alapismere-

tek elsajátítása, bővítése, nyelvtani ismeretek elsajátítása és alkalmazása. 

 

Kötelező irodalom:  

1.Anna Jureckova – Gabriella Polacková: English in Nursing (Universita Komenského, Bratislava) 

(Units 1,11,12) 

2.Penguin English Guides, Alison Pohl: Professional English (medical) (Chapters 

5,28,30,35,36,45,56,58) 

3.Szaknyelvi jegyzet (szituációk ápolók számára) 

4. Mária Győrffy: English for Doctors (Unit 3: Obstetrics and Gynaecology, Unit 4: Paediatrics  

chapters)+CD 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere:  

A félév során három zárthelyi dolgozat megírása és szóbeli prezentáció, melyek átlaga el kell hogy 

érje a 75%-ot.  

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:  
Az órákon való aktív részvétel, a zárthelyik eredményes megírása, a szóbeli beszámolók teljesítése. A 

félév során 3 hiányzás megengedett, tartós betegség esetén a zárthelyik és a szóbeli beszámolók pótlá-

sa lehetséges. 

 

Ajánlott irodalom:  
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Nyíregyháza, 2015. szeptember 01.     

     

Szaknyelv I, II (angol)       Dr. Semsei Imre 

         tantárgyfelelős 

        

 

 

 

Szaknyelv I, II (német)      Dr. Fábián Gergely 

         tantárgyfelelős 

        

           

      

Jóváhagyom:  

Nyíregyháza, 2015. szeptember 01. 

         Tilki Ágnes 

         vezető nyelvtanár 

 

Elfogadom: 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 01. 

         Dr. Sárváry Attila 

         alapszakfelelős 

 

 

         Prof. Dr. Ádány Róza 

         alapszakfelelős 

 

 

         Dr. Ködmön József 

         alapszakfelelős 

 

 

         Dr. Fábián Gergely 

 alapszakfelelős 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása:  
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A tantárgy meghirdetési gyakorisága: mintatanterv szerint aktuálisan 

Az oktatás nyelve:    magyar 

A tantárgy órarendi beosztása: 

Nappali tagozat:   aktuális órarend szerint 

Levelező tagozat: aktuális konzultációs rend szerint tömbösítve 

A tantárgy státusza:   kötelezően választható 
Ajánlott tanterv:  

 

A tárgy oktatói: Tantárgyfelosztás szerint. 

 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Alapvető cél, hogy a hallgatók képesek legye-

nek a szervezési és vezetési ismeretek tudatos felhasználására, a menedzsment tevékenység elemzése 

során elsajátított módszerek sikeres alkalmazására. Fontos szemléleti megközelítést ad az egészség-

ügyi intézmények szervezeti felépítéséhez (szervezetelemzés, szervezetfejlesztés). Lehetőséget ad a 

hallgatóknak arra, hogy a megszerzett ismereteiket kiterjesszék a vállalati szektorra is. A tantárgy a 

szervezet és környezete közötti összefüggések feltárásán keresztül a kapcsolat-rendszerek bemutatását 

célozza. Fontos szemléleti megközelítést ad az egészségügyi szervezetek működésében a pénzügyi 

folyamatok áttekintéséhez. 

 

Oktatás típusa:  

 

A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:  

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

 

Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya:  

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése:  

 

A tantárgy részletes leírása: Szervezetek gazdasági irányítása I. 

A (Vállalati stratégiai tervezés) bemutatja a vállalati folyamatok rendszerét, és a tervezési rendszerrel 

való kapcsolatukat. A stratégia elméletének és gyakorlatának fejlődéstörténete. A stratégiai menedzs-

A tantárgy neve: Szervezetek gazdasági irányítása I-ÍI. 

 

Tanszék neve:  Egészségügyi informatika 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Varga Levente 

Ajánlott félév   V., VI. V., VI. 

Tantárgyi kód EKEI-129-01N 

EKEI-129-02N 

 

EKEI-129-01L 

EKEI-129-01L 

 

Nappali tagozat  félévi  óraszáma 0+14 

14+14 

 

Levelező tagozat félévi óraszáma  0+5 

5+5 

Kredit 2 3 

Vizsgakövetelmény Gyakorlati jegy 

 

Gyakorlati jegy 

 

Kötelező előtanulmányi rend Közgazdasági ism. III. 

 

Közgazdasági ism. III. 
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ment fejlődése a piacgazdaságokban. A pénzügyi tervezés, a hosszú távú tervezés, a stratégiai tervezés 

időszaka. A stratégiai vezetés folyamata. A stratégiai menedzsment. A stratégiai vezetés, mint szerve-

zeti folyamat. A racionális tervezés korlátai, a stratégiaalkotás, mint hatalmi-politikai folyamat, a stra-

tégiaalkotás logikai inkrementalista felfogása. A felsővezetők szerepe a stratégiai menedzsmentben. 

Az üzletági szintű verseny stratégiái, típusai. Vállalati szintű stratégiák. Alapvető adaptációs és növe-

kedési stratégiák. Termékdiverzifikáció. Vállalatfelvásárlások. A stratégiai szövetség. A stratégiai 

szövetség elméleti megközelítése. A stratégiai szövetség formája és tartalma, konfigurációi. A nem-

zetközi stratégia típusai. A nemzetközi diverzifikáció vezetési problémái. Regionális stratégia. Straté-

gia és szervezeti struktúra. A stratégiákat támogató szervezeti struktúrák. Vállalati diverzifikációs 

stratégiák szervezeti formái. A nemzetközi diverzifikációs stratégiák strukturális leképezése. A tech-

nológia hatása a vállalat tevékenységi területeire, a versenypozíciókra, a konkurencia struktúrájára. A 

technológiai stratégiák kialakításának folyamata. Információtechnológia és stratégia. Az információ 

technológia stratégia hatása. A stratégiai információrendszer koncepciói. Közszolgálati szervezetek 

stratégiai vezetése. A közszolgálati szervezetek stratégiájának szintjei és típusai. A stratégiaalkotás 

folyamata a közszolgálati szektorban. 

 

Szervezetek gazdasági irányítása II. (Controlling) Az intézményi, vállalati folyamatokban az ellen-

őrzési és tervezési alrendszer működését vizsgálja elsősorban a gazdasági tevékenységek szempontjá-

ból. Controlling, conrtroller fogalma, a controlling-rendszerrel szembeni követelmények meghatározá-

sa. Kapcsolat a controlling-rendszer és a környezeti tényezők között. A stratégiai vezetés, mint szerve-

zeti folyamat. A vállalati számvitel és tervezés helyzetének felmérése. Az eljárás szakaszai. Költség- és 

teljesítményszámítási rendszerek, mint a controlling központi eszközei. A vezetői számvitel fogalma, 

feladatai, alkotórészei. A költségek elszámolása. Fogalmak: költségnem, költséghely, költségviselő. 

Progresszív, degresszív, lineáris, konstans költségek. A költségfüggvény elemzése. Határköltség, ré-

tegköltség. Változó és fix költségek. Nyereségfedezeti számítások. Á-K-N struktúra. Fogalmak: nyere-

ség, önköltség-számítás, határköltség, fedezet/fedezeti összeg számítás. A vezetői számviteltől az éves 

tervezés és az éves keretek rendszeréig. Egy átfogó információs rendszer kiépítése. Az információs 

rendszer elemei. A tevékenységek és folyamatok rangsorolása. Számítástechnikai támogatás a 

controlling keretében. 

A házi dolgozat megírása során felmerülő problémák megbeszélése, az írásbeli munkák értékelése. 

(Adott vállalkozás controlling - rendszerének, menedzsmentjének megtervezése.) 

(Szervezet és vezetés) a szervezet és környezete közötti összefüggések feltárásán keresztül a kap-

csolat-rendszerek bemutatását célozza. Menedzsment alapfogalmak. Értelmezések: manage-

ment, leading, manager, leader, vezető, vállalkozó. A vezetési tevékenység áttekintése. A vezetői 

funkciók. Célkitűzés és stratégiaalkotás, szervezés, emberi erőforrás menedzsment, általános 

szükségletelméletek, a motiváció folyamata, kommunikáció, csoportok létrehozása és vezetése. 

Közvetlen irányítás. A döntés. A döntés fogalma. A döntés folyamata. Problémakezelés a me-

nedzsmentben. Ok - okozat elemzés. A problémamegoldás folyamata és módszerei. A testületi 

döntések. A döntési szempontok kialakításának szabályai. Szervezeti struktúrák és formák. 

Strukturális jellemzők. Munkamegosztás. Hatáskör megosztás. Koordinációs eszközök. A szer-

vezet konfigurációja. A szervezet mélységi, szélességi tagoltsága. A funkcionális szervezet. Kon-

figurációja, alapformája. A divízionális szervezet jellemzői, kialakításának és hatékony működé-

sének előfeltételei, srtuktúrális jellemzői. Szervezeti alapformák (mátrix, tenzor, duális, team 

szervezet). Változásvezetés. Szervezettervezés, a szervezetfejlesztés folyamatmodellje. Képessé-

gek és a személyiség. Hiedelmek, értékek, beállítódás. A tanulás és elméletei. A motiváció. Érzé-

kelés, észlelés, ítéletalkotás. A motiváció tartalomelméletei. A motiváció folyamatelméletei. Az 

ügynökelmélet. Teljesítményértékelés. Csoportok a szervezetben. Az egyén és a csoport. A cso-

port struktúrája. A csoportok napjaink szervezetében. Hatalom. A hatalom forrásai. A hatalmi 

erőtér. Szervezeti politika. Vezetési stíluselméletek: tulajdonságelméletek, stíluselméletek, típus-

elméletek. A karizmatikus, az átalakító és a tranzakciót végző vezető. Szervezeti kultúra. Nemze-

ti kultúra - szubkultúrák. A szervezeti kultúra megjelenési formái. A McKinsey-féle 7S modell. 

A szervezeti kultúra típusai. Konfliktusok a szervezetben. 
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Elmélet órák témái: 

 

Gyakorlati órák: 

 

 Kötelező irodalom: Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés. KJK, Bp., 1997. 

 Barakonyi Károly: Vállalati tervezés. Tankvk., Bp. 1989. 

 

 

o Ajánlott irodalom: Chikán Attila, et.al.: Vállalatgazdaságtan. Aula, 1998  

o Ladó László: Szervezéselmélet és módszertan. 3. kiad. KJK 1986 

 

 

Évközi ellenőrzés:  
 

Az aláírás megszerzésének feltételei: Beszámoló 

 

A gyakorlati/szemináriumi jegy megszerzésének feltételei: Házidolgozat 

 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

 

 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

 

 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 

 ………………………………………. 
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A tantárgy/kurzus címe: Vállalati 

pénzügyek 

 

Időkeret (félév/óra), (elm.+gyak.): 

 14+0 

 

Mintatantervben javasolt 

félév:  

4. 

A kurzus típusa: kötelezően vá-

lasztható 

 Kreditek száma: 

2 

Tantárgy/kurzus felelős neve, beosztása: 

Dr. Varga Levente 

 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: mintatanterv szerint aktuálisan 

 

Az oktatás nyelve:    magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: 

Nappali tagozat:   aktuális órarend szerint 

Levelező tagozat: aktuális konzultációs rend szerint tömbösítve 

 

A tantárgy státusza:   kötelező, alapozó 

 

Ajánlott tanterv:  

 

A tárgy oktatói: Tantárgyfelosztás szerint. 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A tantárgy alapvető célja , hogy megfelelő szemléletet és tudást adjon a mai társadalmi, 

gazdasági folyamatokban való eligazodáshoz. E mellett számos tantárgy által nyújtott  ism e-

retek szintetizálására ad alkalmat. A Tárgy keretén belül a hallgatók megismerked nek a 

pénz kialakulásán keresztül annak modern kori mozgásával, a legfontosabb pénzügyi szám í-

tásokkal, a vállalkozási beruházások pénzügyi bonyolításával és az államháztartás finansz í-

rozásával is 

A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:  
Az oktatásban résztvevő hallgatók visszajelzései alapján a vállalati pénzügyek tantárgyban is a kétpó-

lusú minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei , eszközei folyamatos korsze-

rűsítés mellett célirányosan kerülnek alkalmazásra 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

A megfelelő elméleti ismeretek mellet a legfontosabb pénzügyi számítások elvégzési készségének 

kialakítása 

Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya: 50-50 (%) 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése:  

Az oktató előadásainak írásos anyaga és órai ajánlásai valamint a témakörök napi aktualitásai a médi-

ában 

A tantárgy részletes leírása: 

 A pénz kialakulása , pénztörténeti korszakok, a pénz fejlődése napjaikig 

 Bankrendszer, monetáris politika. (A pénzteremtés folyamata, hazai bankrendszer felépítése)) 

 Pénzteremtés módozatai A pénz fajtái. A pénz kivonulása a forgalomból 

 Passzív és aktív bankügyletek. Bankszolgáltatások 

 Pénzügyi alapszámítások (hozamszámítás, kamatszámítás, jelenérték számítás,  megtérülési 

idő számítás) 
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 A pénz időértéke (a mai pénz jövőbeli értéke, a jövőben kapott pénz mai értéke, örökjáradék, 

annuitás ) 

 Beruházások finanszírozása ( Beruházás, befektetés. Beruházások csoportosítása. Beruházási 

döntések előkészítése. Tőkebefektetési számítások (statikus, dinamikus) Beruházások pénz-

ügyi forrásai) 

 A pénzforgalom lebonyolítása ( Bankszámla szerződés. A belföldi pénzforgalom lebonyolítá-

sának módozatai. A külkereskedelemben használatos fizetési módok. Zsírórendszer Értékpa-

pírok és azok hozamszámításai. Tőzsde. 

 Valuta. Deviza. Konvertibilitás 

 Adók. Vám. Illeték 

 Államháztartás. Költségvetési szervek és azok gazdálkodásának jellemzői. 

 Pénzügyek szerepe a vállalkozások életében. A pénzforgalom előrejelzése 

 Vállalkozás finanszírozás. (A finanszírozás általános kérdései. Pótlólagos forrásszükséglet 

biztosítása. Hitelfelvétel) 

 

Elmélet órák témái: A heti részletes tematika szerint 

 

Gyakorlati órák: 

 

Kötelező irodalom: 

 Pauwlik László.: Gyakorló vállalati pénzügyek.(elektronikus jegyzet ), előkészületben 

 Bánfi Tamás.:Pénzügytan I-II. (Egyetemi Tankönyv) Tanszék Kft. Budapest, 2002. 

 Fazakas Gergely.:Vállalati pénzügyek. Tri Mester Bt. Tatabánya, 2001. 

 Tétényi Veronika.: Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek. Perfekt, Budapest, 1996. 

 

Ajánlott irodalom: 

o Brealey/Mayers: Modern vállalati pénzügyek, Panem Kft Budapest,1995. 

o Bánfi Tamás: Banküzemtan (Egyetemi Tankönyv) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi 

Bank Rt. Budapest,1994. 

o Huzrik Anna-Vitéz Péter:Vállalkozz okosan, Start Rehab,Vállalat. Nyíregyháza, 2001. 

o Béhm Imre: Pénzügyi ügyintézők kézikönyve, Novorg Kft. Budapest,1992. 

o Horváth Zsuzsanna: Pénzügy II., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003. 

o Horváth Zsuzsanna: Pénzügy példatár és feladatgyűjtemény, Nemzeti Tankönyvkiadó, Buda-

pest, 2005. 

o Verő Ivánné.: A pénzkezelés rendje,Unió Kiadó,Budapest,2001 

o Adótörvények ,HVG aktuális számai 

o Költségvetési törvény  aktuális ,Internet 

 

Évközi ellenőrzés:  
Nappali tagozaton félévenként 6 (db) Zh, vagy kis házi dolgozat. levelező tagozaton 2 (db) Zh, vagy 

kis házi dolgozat 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei:  

Rendszeres óra látogatás és a  kötelező írásos számonkérés megléte és annak 2-es átlagot meghaladó 

eredménye 

 

A gyakorlati/szemináriumi jegy megszerzésének feltételei:  

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 
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 tantárgyfelelős 

 

 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

 

 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 

 ………………………………………. 
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4-7. FÉLÉV 
 

 

 

 

 

EGÉSZSÉGTURIZMUS SZERVEZŐ 

SPECIALIZÁCIÓ 
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A tantárgy meghirdetési gyakorisága: mintatanterv szerint aktuálisan 

 

Az oktatás nyelve:    magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: 

 

Nappali tagozat:   aktuális órarend szerint 

 

Levelező tagozat: aktuális konzultációs rend szerint tömbösítve 

 

A tantárgy státusza:   kötelező, alapozó 

 

Ajánlott tanterv: Egészségügyi szervező nappali/levelező 2011  

 

A tárgy oktatói: Tantárgyfelosztás szerint. 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A tantárgy alapvető célja az adatvédelem és adatbiztonság alapfogalmainak megismerése. A hall-

gatónak készség szinten kell ismernie az adatvédelemmel kapcsolatos leggyakoribb tevékenységeket, 

eljárásokat.  

Oktatás típusa: előadás 

A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:  
A tantárgy szakmai-tudományos hátterének szoros követése, az új eredmények beépítése a tantárgy 

anyagába.  

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: Informatikai rendszerek 

biztonságának alap szintű elemzése, felmérése, IBK és IBSZ elemzése, informatikai biztonsági hibák 

alap szintű feltárása. 

 

Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya:  

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: A Szak rendelkezésére álló e-learning rendszerben 

rendszeresen frissítésre kerülnek segédanyagok. A tantárgy oktatója igény szerint tart órarenden kívüli 

konzultációt. 

 

A tantárgy részletes leírása: Adatbiztonság, adatmentés (részleges, teljes, inkrementális), 

adatkonzisztencia, informatikai biztonság, információvédelem, megbízható működés, rendelkezésre 

állás, működőképesség, fizikai, ügyviteli és algoritmusos adatvédelem, az informatikai biztonság sza-

bályozása (törvények, nemzetközi ajánlások és normák, helyi, intézményi szabályok), személyes adat, 

A tantárgy neve: Tárgy neve Adatbiztonság, adatvédelem I.  

Tárgy angol neve Data security, data defence 

Tanszék neve:  Egészségügyi Informatika Tanszék 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Huszti Andrea 

Ajánlott félév V.  

Tantárgyi kód EKEI-126-01N/L  

Nappali tagozat heti óraszáma 3+0  

Levelező tagozat félévi óraszáma 15+0  

Kredit 3  

Vizsgakövetelmény  kollokvium  

Kötelező előtanulmányi rend Egészségügyi doku-

mentáció, Matematika 

II., Jogi ismeretek. 
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különleges adat, közérdekű adat, adatvédelmi biztos, adatvédelmi nyilvántartás, biztonsági osztályok, 

informatikai biztonsági koncepció, informatikai biztonsági szabályzat, hálózati adatvédelem (jelszó, 

tűzfal, csomagaláírás, forgalomtitkosítás), elektronikus adatcsere (EDI), kriptográfia, kriptoanalízis, 

titkosítás és visszafejtés, kódolás és visszaállítás, kulcs, aktív és passzív támadás, hitelesítés, hozzáfé-

rés-ellenőrzés, sértetlenség, letagadhatatlanság, kriptográfiai protokollok (szimmetrikus, nyilvános 

kulcsú és hibrid kriptorendszer, egyirányú függvény, digitális aláírás, kulcscsere, titok szétvágás, titok 

megosztás, átlátszó bizonyítás, digitális pénz), kriptográfiai algoritmusok (DES, IDEA, CAST, RSA, 

DSA), kriptográfiai technikák (ECB, CBC, CFB, folyó titkosítás)Informatikai rendszerek biztonságá-

nak alap szintű elemzése, felmérése, IBK és IBSZ elemzése, informatikai biztonsági hibák alap szintű 

feltárása. 

 

Elmélet órák témái: Megegyeznek a részletes leírásban közölt témákkal. 

 

Gyakorlati órák: 

 

Kötelező irodalom: 

 

 Ködmön József: Kriptográfia, ComputerBooks, 2000. 

Ajánlott irodalom: 

 

o ITB 12. számú ajánlás, Az Informatikai Tárcaközi Bizottság ajánlása 

o ITB 8. számú ajánlás, Az Informatikai Tárcaközi Bizottság ajánlása 

o PGP8 A PGP szoftver 8.0 verziója 

o Csirmaz László - Deli Eszter Kinga: Modern kriptográfia  

 

 

Évközi ellenőrzés:  
Szemináriumi beszámolók tartása, azok értékelése. 

Az aláírás megszerzésének feltételei:  

Megegyezik a Tanulmányi- és vizsgaszabályzatban lefektetett feltételekkel. 

A gyakorlati/szemináriumi jegy megszerzésének feltételei:  

 

 

Dátum: 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

 

 

Jóváhagyom: 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

 

Elfogadom: 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 

 ………………………………………. 

http://odin.de-efk.hu/ilias3/repository.php?ref_id=642&cmd=sendfile
http://odin.de-efk.hu/ilias3/repository.php?ref_id=641&cmd=sendfile
http://odin.de-efk.hu/ilias3/repository.php?ref_id=643&cmd=sendfile
http://odin.de-efk.hu/ilias3/repository.php?ref_id=681&cmd=sendfile
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A tantárgy meghirdetési gyakorisága: mintatanterv szerint aktuálisan 

Az oktatás nyelve:    magyar 

A tantárgy órarendi beosztása: 

Nappali tagozat:   aktuális órarend szerint 

Levelező tagozat: aktuális konzultációs rend szerint tömbösítve 

A tantárgy státusza:   kötelezően választható, alapozó 

Ajánlott tanterv: Egészségügyi szervező nappali/levelező 2011  

 

A tárgy oktatói: Tantárgyfelosztás szerint. 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A tantárgy feladata az adatvédelem és adatbiztonság alapfogalmainak elmélyítése. Az adatvédelmi 

tevékenységek és eljárások elsajátítása: biztonsági osztályok, értékelési módszerek, biztonsági 

auditálás, IBK és IBSz készítés kriptográfiai szoftverek használata 

 

Oktatás típusa: előadás 

A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:  
A tantárgy szakmai-tudományos hátterének szoros követése, az új eredmények beépítése a tantárgy 

anyagába.  

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: IBK és IBSz készítés 

megfelelő módszertan használatával, kriptoszoftver használata (kulcs menedzsment, titkosított és aláírt 

e-mail küldése és fogadása, fájlok biztonságos tárolása és törlése). 

Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya:  

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: A Szak rendelkezésére álló e-learning rendszerben 

rendszeresen frissítésre kerülnek segédanyagok. A tantárgy oktatója igény szerint tart órarenden kívüli 

konzultációt. 

 

A tantárgy részletes leírása: Biztonsági osztályok (TCSEC, ITSEC, ITB ajánlás), a Common Criteria 

alapfogalmai (az értékelés tárgya, védelmi profil, biztonsági rendszerterv, funkcionális és garanciális 

követelmények, értékelési garanciaszint), biztonsági auditálás (ISACA, CISA), IBK készítés (a vé-

delmi igény feltárása, fenyegetettség-elemzés, kockázat-elemzés, kockázat-menedzselés), IBSz készí-

tés (minősítés, biztonsági osztályba sorolás, feladatkörök, felelősségi körök és hatáskörök, védelmi 

intézkedések biztonsági szintenként, eljárási szabályok), kriptorendszer alapfogalmai (kulcspár gene-

rálás, titkos és nyilvános kulcs, kulcs hitelesítés, időpecsét, részkulcs, megosztott kulcs, kulcs aláírása, 

kulcs ujjlenyomata, kulcsszerver, kulcs export és import, kulcs visszavonás, e-mail titkosítás és vissza-

A tantárgy neve: Tárgy neve Adatbiztonság, adatvédelem II.  

Tárgy angol neve Data security, data defence 

Tanszék neve:  Egészségügyi Informatika Tanszék 

Tantárgyfelelős neve:  Dr.  Huszti Andrea 

Ajánlott félév VI.  

Tantárgyi kód EKEI-126-01N/L  

Nappali tagozat heti óraszáma 2+0  

Levelező tagozat félévi óraszáma 10+0  

Kredit 3  

Vizsgakövetelmény  kollokvium  

Kötelező előtanulmányi rend Adatbiztonság, adat-

védelem I. 
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fejtés, e-mail aláírás és ellenőrzés, fájlok titkosított tárolása, fájlok biztonságos törlése, jelszó és jel-

mondat). 

IBK és IBSz készítés megfelelő módszertan használatával, kriptoszoftver használata (kulcs menedzs-

ment, titkosított és aláírt e-mail küldése és fogadása, fájlok biztonságos tárolása és törlése) 

 

Elmélet órák témái: Megegyeznek a részletes leírásban közölt témákkal. 

 

Gyakorlati órák: 

Kötelező irodalom: 

 

 Ködmön József: Kriptográfia, ComputerBooks, 2000. 

Ajánlott irodalom: 

 

o ITB 12. számú ajánlás, Az Informatikai Tárcaközi Bizottság ajánlása 

o ITB 8. számú ajánlás, Az Informatikai Tárcaközi Bizottság ajánlása 

o PGP8 A PGP szoftver 8.0 verziója 

o Csirmaz László - Deli Eszter Kinga: Modern kriptográfia  

 

 

Évközi ellenőrzés:  
Szemináriumi beszámolók tartása, azok értékelése. 

Az aláírás megszerzésének feltételei:  

Megegyezik a Tanulmányi- és vizsgaszabályzatban lefektetett feltételekkel. 

A gyakorlati/szemináriumi jegy megszerzésének feltételei:  

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 ………………………………………. 

  

  

http://odin.de-efk.hu/ilias3/repository.php?ref_id=642&cmd=sendfile
http://odin.de-efk.hu/ilias3/repository.php?ref_id=641&cmd=sendfile
http://odin.de-efk.hu/ilias3/repository.php?ref_id=643&cmd=sendfile
http://odin.de-efk.hu/ilias3/repository.php?ref_id=681&cmd=sendfile
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A tantárgy/kurzus címe: 

Az egészségügy gazdaságtana I-II. 

Időkeret (félév/óra), (elm. + 

gyak.):  

I.:14+14,  II.:14+0 

Összesen: 28+14 

Mintatantervben javasolt 

félév: 

III-IV. 

A kurzus típusa: 

I-II. rész kötelező 

Tantárgy kódja:  

EKEI-115-01 

EKEI-115-02 

Kreditek száma: 

3+2=5 

Tantárgy/kurzus felelős neve, beosztása:  

Dr. Kuti István 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: mintatanterv szerint aktuálisan 

Az oktatás nyelve:    magyar 

A tantárgy órarendi beosztása: 

Nappali tagozat:   aktuális órarend szerint 

Levelező tagozat: aktuális konzultációs rend szerint tömbösítve 

A tantárgy státusza:   kötelező, alapozó 

Ajánlott tanterv:   

Aktuális órarend szerint 

A tárgy oktatói: Tantárgyfelosztás szerint. 

 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A tantárgy alapvető célja, hogy a hallgatók képesek legyenek ismereteik tudatos felhasználására, az 

egészségügy, az egészségügyi intézmények tevékenységről, az egészségügyi folyamatokról elsajátított 

ismereteik sikeres alkalmazására. Fontos szemléleti megközelítést ad pénzközpontú világunkban a 

lehetséges forrásképzési és finanszírozási módokról, és azok gazdasági értékeléséről. A hallgatók 

megismerik az endofinanszírozás érdekeltségi elvekhez kötődő alaptípusait, a gyakorlatban alkalmaz-

zák azokat. 

Oktatás típusa:  

Az egészségügy gazdaságtana I kötelező, és elsősorban a hallgatók gazdasági ismereteinek megalapo-

zását szolgálja.  

A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:  
A tananyag folyamatos aktualizálása,új információk tananyagba építése. 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

A egészségügy gazdaságtana I és II tantárgy célja, hogy a hallgató Megfelelő tudást és szemléletet 

kapjon a mai társadalmi-gazdasági , ezen belül a nemzetközi és hazai egészségügyben zajló folyama-

tokban való eligazodáshoz, fő tendenciák , törvényszerűségek felismeréséhez. Általános cél, hogy a 

hallgatók képesek legyenek ismereteik tudatos felhasználására, az elsajátított ismereteik sikeres alkal-

mazására. 

Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya: 50-50(%), vagyis a féléves elméleti és gyakorlati 

kontaktórához 28 óra otthoni tanulás is szükséges 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése:  

Videó,audiovizuális eszközök ,projektor használata. Fénymásolt segédanyagok biztosítása 

A tantárgy részletes leírása: 

Az egészségügy gazdaságtana I. bemutatja az egészségügy helyét, szerepét, feladatát a nemzetgazda-

ság rendszerében, az egészségügy és a gazdaság kapcsolatát, a gazdasági rendszerváltás hatását a mai 

magyar egészségügyre. Tárgyalja az erőforrások alakulását és felhasználását, az egészségügy gazda-

ságtanának általános és specifikus jellemzőit, a hatékonyság (efficiency), méltányosság (equity) kérdé-

sét az egészségügyben. A hallgatók megismerkednek az egészségügyi ellátás rendszerével, gazdasági 
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összefüggéseivel, az egészségügyi piaccal. Felvázoljuk a biztosítási rendszerek fő funkcióit és változá-

sait. A hallgatók betekintést nyernek az Európai Unió néhány országának modell értékű egészségügyi 

rendszerébe. 

Az egészségügy gazdaságtana II . Az oktatási anyag meghatározó részét képezi az egészségügyi 

ellátás, az egészségügy finanszírozása, az egészségbiztosítás és kormányzati szerepvállalás magyaror-

szági jellemzői. Részletesen tárgyalásra kerülnek pl. finanszírozás és javadalmazás a magyar egész-

ségügyben, térítési sémák, hatékonyság, igazságosság (méltányosság) az egészségügyi ellátás forrásai-

nak megteremtésében, a finanszírozás lehetőségei a magyar egészségügyben: input vagy output vezé-

relt finanszírozás, tételes számla, napi vagy esetszám szerinti átalánydíj. A homogén betegség csoport 

szerinti finanszírozás, a legismertebb finanszírozási rendszerek. Kiemelt kérdéskör az alap- és szakel-

látás finanszírozása Magyarországon. Bemutatásra és összehasonlításra kerül néhány – elsősorban EU-

s - ország és Magyarország egészségügyének finanszírozása.  

 

Elmélet órák témái: 

Heti tantárgyi tematika szerint 

Gyakorlati órák: 

Heti tantárgyi tematika szerint 

 

Kötelező irodalom: 

 Dr. Sugár Katalin: Egészségügyi gazdasági ismeretek. HIETE jegyzet, Budapest, 1994. 

 Kornai János: Az egészségügy reformjáról. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1998. 

 Mihályi Péter: Magyar egészségügy: diagnózis és terápia. Springer Orvosi Kiadó Kft. Bp. 

2000. 

 Mihályi Péter: Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába. Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2003. 

 Dr. Nagy Júlia: Egészségügyi gazdaságtan. Praxis Server Kft. Bp. 1998. 

 Dr. Zagyi Bertalan – Fodorné Zagyi Orsolya: Gazdálkodás. In.: Egészségügyi menedzserkép-

zés távoktatási programja. (Szerk.: Vízvári László, Komoróczy Tamás, Dr. Zagyi Bertalan). 

ETI, 2002. 459-616. old. http://odin.de-efk.hu/ilias3/ 

 Dr. Zagyi Bertalan: Oktatási segédanyagok. http://odin.de-efk.hu/ilias3/ 

 Pulay Gyula.:Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába. Rezidens képzés 2011.01.26 

 Pulay Gyula.:Az egészségügyi rendszerek jellemzői. Rezidens képzés 2011.01.26 

 Pulay Gyula.:Az egészségügy finanszírozása. Rezidens képzés 2011.01.26 

 Nagy Júlia.:A fekvőbeteg szakellátás finanszírozásának alapjai. SOTE Rezidens Oktatási 

Program. 2008.junius 

 Nagy Júlia.:Finanszírozási díjparaméterek meghatározása, informatikai megoldások alapjai. 

SOTE Rezidens Oktatási Program. 2008.junius 

  

Ajánlott irodalom: 

o Bodor Szabolcs – ifj. Bodor Szabolcs – Bordás István - Méreg Gábor: Trendvonalak az egész-

ségügyben II.-III. Szervezeti - szervezési problémák, információrendszerek és gazdálkodás az 

egészségügyben. ECOM KVALITY BT. Bp. 2003. 

o Rékassy Balázs – Dixon J.: Az angol állami egészségügyi szolgálat (NHS) legújabb reformel-

képzelései és ezek nemzetközi tapasztalatai. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1998. 36, 4, 

421-426. 

o Dr. Zagyi Bertalan: Gazdálkodás. In.: Egészségügyi menedzserképzés távoktatási programja. 

(Szerk.: Vízvári László, Komoróczy Tamás, Dr. Zagyi Bertalan). ETI, 2002. 459-616. old. 

o *Mihályi Péter: Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába. Veszprémi Egyetemi Kiadó, 

Veszprém. 2003. 

o *Kornai János: Az egészségügy reformjáról. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1998. 

o *Bodor Szabolcs – ifj. Bodor Szabolcs – Bordás István – Méreg Gábor – Porkoláb Lajos – 

Vízvári László – Weiner József: Egészségügyi intézmények controllingjának alapjai. ECOM 

KVALITY BT. Bp. 2002. 

http://odin.de-efk.hu/ilias3/
http://odin.de-efk.hu/ilias3/
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o *Dr. Sugár Katalin: Egészségügyi gazdasági ismeretek. HIETE jegyzet, Budapest, 1994. 

o Dr. Gógl Árpád (egészségügyi miniszter): Az egészségügyi ellátórendszer átalakítása és a 

nemzet egészségének fejlesztése. Budapest, 2000. 

o Bodor Szabolcs – ifj. Bodor Szabolcs – Bordás István - Méreg Gábor: Trendvonalak az egész-

ségügyben II.-III. Szervezeti - szervezési problémák, információrendszerek és gazdálkodás az 

egészségügyben. ECOM KVALITY BT. Bp. 2003. 

o Bordás István - Nagy Júlia: Gazdasági és szakmai tervezési, elemzési lehetőségek a szakellá-

tás teljesítmény-elszámolási rendszerében. GYÓGYINFOK, Kézikönyv, 1993. 

o DÖNTÉS-Hozó. Egészségügyi reform és fenntartható finanszírozás. Továbbképző program 

egészségpolitikusoknak és egészségügyi vezetőknek. 1. modul. SOTE Egészségügyi Mene-

dzserképző Központ (Flagship Program). 

o Dr. Várhelyi Krisztina – Dr. Nagy Júlia – Dr. Mikola István – Dr. Bognár Ilona – Dr. Géher 

Pál: Az egészségügyi rendszer finanszírozásának forrásai, makro-összefüggései: Egészségügyi 

Gazdasági Szemle, 2000. 38. 3. 

o Egészségügyi gazdaságtan alapjai. DOTE Népegészségügyi Iskola, hallgatói kézikönyv. 1999. 

o Európai Unió Kórházügyi állandó bizottsága: A kórház-finanszírozás irányzatai az Európai 

Unióban. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1998. 36.1 20 – 45. o. 

o Kékes Ede - Surján György - Balkányi László - Kozmann György: Egészségügyi Informatika. 

Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2000. 

o Mihályi Péter: Magyar egészségügy: diagnózis és terápia. Springer Orvosi Kiadó Kft. 2000. 

o Népjóléti Közlöny különszám. 1993. április 19. A háziorvosi szolgálatok és az egészségügyi 

intézmények társadalombiztosítási finanszírozásáról szóló jogszabályok és ezek módosításai. 

o Nyitrai Ferencné dr.: Egészségügyi helyzet és reformok a fejlett piacgazdaságokban és Ma-

gyarországon. KSH. 1996. 

o Az Egészségügyi Gazdasági Szemle évközben megjelölt aktuális cikkei 

o Gáti Julia.Kelj fel és járj!HVG 201102.12 

o Joób Sándor .:Megint teljesen átszabnák az egészségügyet.Index 2011.02.23. 

o A DRG finanszírozás jellemzői néhány ország példája alapján.Egészségügyi Stratégiai Intézet, 

2010 05. 

o Laukó M.:Humánerőforrás hiány az egsészségügyben.Egészségügyi Menedzsment,2003 06 

o Nagy Balázs.:Egy hiányzó láncszem? Forráselosztás a magyar egészségügyben. Közgazdasági 

Szemle, LVII.évfolyam.,2010 április (337-353 o) 

o Karner Cecilia.:Nemzetközi egészségügyi finanszírozási modellek és az álam szerepvállalás. 

Eü.gazdasági Szemlr 2008/2 

o  

Évközi ellenőrzés: Nappali tagozaton féléveként 6 (db) Zh,vagy kis dolgozat. Levelező tagozaton 

féléveként 2 (db) Zh,vagy kis dolgozat. 

Az aláírás megszerzésének feltételei: Az órákon való aktív részvétel,a zárthelyik eredményes meg-

írása, a szóbeli beszámolók teljesítése. Konkrétan:Nappali tagozaton a 6 (db)írásos anyag megléte és 

annak 2-es átlagot meghaladó eredménye. Levelező tagozaton féléveként a 2 (db)írásos anyag megléte 

és annak 2-es átlagot meghaladó eredménye. A félév során 3 hiányzás megengedett, betegség esetén a 

zárthelyik és a szóbeli beszámolók pótlása lehetséges 

A gyakorlati/szemináriumi jegy megszerzésének feltételei: Kötelező Zh és szóbeli beszámolók 

eredményes teljesítése 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 
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Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

 

 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 

 ………………………………………. 
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A tantárgy neve: Animáció 

Tanszék neve: Egészségügyi Informatika Tanszék 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Könyves Erika 

Ajánlott félév: VI. 

Tantárgyi kód: EKEI-148-00N; EKEI-148-00L 

Nappali tagozat heti óraszáma: 
 0+14 

 

Levelező tagozat félévi óraszáma: 0+5 

Kredit: 2 

Vizsgakövetelmény: Gyakorlati jegy 

Kötelező előtanulmányi rend: 
Felvétele nincs előzményekhez kötve. 

 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? 

Egészségturizmus-szervező szakirány 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: A táblázatban megjelölt félév szerint. 

 

Az oktatás nyelve: Magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: A Tanulmányi Osztály beosztása szerint. 

 

A tantárgy státusza:  
Kötelezően választható  

 

Oktató/-k/ névsora: Tantárgyfelosztás szerint. 

 

 

A tantárgy általános és speciális céljai:  
A tantárgy alapvető célja, hogy megfelelő szemléletet és tudást adjon a turisztikai animáció elméleti és 

gyakorlati tudnivalóira. A világon egyre több szálláshelyen elérhető, élményközvetítő szolgáltatás. Az 

ilyen szálláshelyeken legalább egy hivatásos animátor, vagy legtöbb esetben egy egész animátorcsapat 

dolgozik azért, hogy az ott szabadidejüket töltő vendégek a lehető legtöbb új élménnyel gazdagodja-

nak. Az oktatás célja megismertetni a hallgatókkal az animáció gyakorlati vonatkozásait. 

 

Oktatás típusa: Gyakorlat 

 

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: 

A szakon a kétpólusú minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei, eszközei 

folyamatos korszerűsítés mellett célirányosan kerülnek alkalmazásra. 

 

Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: nappali tagozaton 50-50%, levelező tago-

zaton 25-75%. 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: Hagyományos és modern audiovizuális eszközök. 

 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: 
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A szakirodalom folyamatos feldolgozása.  

 

A tantárgy részletes leírása, a tantárgy tartalma:  

Fogalmak (rendezvény, animáció) 

Rendezvények csoportosítása, a rendezvényszervezés komplex feladatrendszere 

Animáció, területei, az animációs programok jellemzői, azok gyakorlati vonatkozásai (játékok, kéz-

műves és mozgásos programok, stb. típusai, az ezekhez szükséges eszközök jellemzői 

Az animátori munkakörrel járó speciális feladatok és felelőssége 

Az animáció főbb területei (aktív kikapcsolódás, sport, társas együttlét, kreatív tevékenységek, felfe-

dezés kaland, pihenés) 

Programok, programsorozatok, programok meghirdetése, részvételre való ösztönzés 

Különböző célcsoportok animációjának sajátosságai - szenior, gyerek, fiatal, család, egyedülálló, stb. 

Animátor személyisége 

Animáció didaktikája 

Animáció és tervezés 

Animáció és biztonság – elsősegélynyújtás 

Animáció és környezetvédelem 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

 Ismerik a turizmus általános elméletét, a speciális turisztikai menedzsmentek és stratégiák eleme-

it, a turisztikai piac nemzetközi működésének tendenciáit. 

 Képesek részt venni az egészségmegőrzést szolgáló tevékenységek szervezésében és vezetésében. 

 

Kötelező irodalom: 

– Dr. Kollarik Amália: Animáció 

– Magyar Márton: Turisztikai animáció. Bp. BGF-KVIFK, 2003. 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere:  

A tantárgyi ismeretek elsajátítása érdekében kötelező a két zárthelyi dolgozat megírása. A dolgozato-

kat pontozással értékeljük. A felmérő dolgozatokkal összesen 100 pont szerezhető. Az eredményeket 

sikeresnek minősítjük, ha a dolgozatokra szerzett pontszám eléri a szerezhető pontszám legalább 60%-

át. A félév végi jegy kialakításának módja: 

 Elégtelen (1) 0- 59 pont 

 Elégséges (2)  60- 69 pont  

 Közepes (3) 70- 79 pont  

 Jó (4) 80- 89 pont  

   Jeles           (5)     90-100 pont 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: az évközi számonkérések sikeres teljesítése (50% fölött érté-

kelhető). 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: Zárhelyi dolgozatok sikeres teljesítése (60% fölött ér-

tékelhető) 

 

A vizsgára bocsátás feltételei: az aláírás megszerzése. 

 

Vizsgáztatási módszer: Írásbeli kollokvium. 

 

 

Ajánlott irodalom: 
– Gyarmati Ildikó: Rendezvényszervező kézikönyv. Bp.: Szókratész Külgazdasági Akadémia, 

2001. 
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– Kraiciné dr. Szokoly Mária: Animáció és animátorképzés a turizmusban. In: Kultúra és Kö-

zösség. 2001. II-III. sz. 

– Laki Ildikó: Gyermek- és felnőtt szabadidőszervezés. ZSKF. Budapest, 2003. 

– Dr. Faragó Hilda: Idegenforgalmi rendezvények és kongresszusok szervezése, Képzőművé-

szeti Kiadó és Nyomda, 1999. 

 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

 

 

 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

 

 

 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 

 

 ………………………………………. 
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A tantárgy neve: Biometria II. 

Tanszék neve: Egészségügyi Informatika Tanszék 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Dr. Takács Péter 

Ajánlott félév: IV. 
 

Tantárgyi kód: 
EKEI-163-02L 

EKEI-163-02N 
 

Nappali tagozat heti óraszáma: 14+14  

Levelező tagozat félévi óraszáma: 5+5  

Kredit: 2  

Vizsgakövetelmény: Gyakorlati jegy  

Kötelező előtanulmányi rend: 

Biometria I. 

EKEI-116-01L 

EKEI-116-01N 

 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? 

Egészségügyi Szervező 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: A mintatanterv szerint. 

 

Az oktatás nyelve: magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: 

Nappali tagozat: aktuális órarend szerint. 

Levelező tagozat: aktuális konzultációs rend szerint tömbösítve. 

 

A tantárgy státusza:  Kötelező, szakmai törzstantárgy. 

 

Oktató/-k/ névsora: Tantárgyfelosztás szerint. 

 

A tantárgy általános és speciális céljai: 

A tantárgy kiegészíti és bővíti az előző félévben elsajátított biostatisztikai, biometriai ismereteket. 

Számítógépes alkalmazások használatával a hallgatók áttekintik a statisztikai adatok kiértékelésének 

elméleti és gyakorlati problémáit. 

 

Oktatás típusa: Előadás, szeminárium, gyakorlat orientált mintafeladatok közös megoldása. A gya-

korlatokon irányított és önálló feladatmegoldás. 

 

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: 

A tárgy minőségbiztosítási módszere az oktatók felkészülését, a tárggyal kapcsolatos ismeretanyagok 

azonnali feldolgozása, a törvényi, ágazati szabályzók változásának követése, valamint a végzett hall-

gatók elhelyezkedése utáni „vevőelégedettség” vizsgálata, a visszajelzések alapján a tantárgy aktuali-

zálása. A szak minőségpolitikája, a folyamatos visszajelzések az oktatásban résztvevő hallgatók isme-

retelsajátításáról, végzett, elsősorban nappali tagozaton végzett hallgatók elhelyezkedési körülményei-

ről, a tanultaknak a gyakorlatban történő alkalmazhatóságnak mikéntjéről meghatározzák a tantárgy 

keretében megvalósuló minőségbiztosítás, fejlesztés irányát, módszereit. 

A szakon a kétpólusú minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei, eszközei 

folyamatos korszerűsítés mellett célirányosan kerülnek alkalmazásra. 
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Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: 

Nappali tagozaton 35 : 65 %; Levelező tagozaton 13 : 87 % 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése:  

Az oktatók által összeállított oktatási segédanyagok segítik a tananyag elsajátítását.  

Tárgyi eszközök: írásvetítő, projektor, nyomtatott és elektronikus segédanyagok és feladatok. Számí-

tógépes terem. Statisztikai programcsomag (Excel, SPSS, Stata, R, stb. – a rendelkezésre álló 

licenszek alapján). Ilias/Moodle. 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás:  

A tanszéken folyó nemzetközi és hazai kutatások módszertani elemeinek feldolgozása. 

 

A tantárgy részletes leírása: 

A tantárgy tartalma:  

Az előző félév ismereteinek áttekintése: Alapvető biometriai ismeretek. Valószínűség-

számítás, valószínűségi változók. Becsléselmélet. Hipotéziselmélet. Korreláció- és regresszió-

számítás. Haladó statisztika (alapok). A tananyagrészek feldolgozása statisztikai programcso-

mag (Excel, SPSS, Stata, stb. – a rendelkezésre álló licenszek alapján) segítségével. 

Számítógépes gyakorlatok 

1. Ismétlés: Biostatisztika alapjai. Valószínűségszámítás, valószínűségi változók. Kutatásmód-

szertan. 

2. Becsléselmélet.  

3. Hipotéziselmélet.  

4. Korreláció- és regressziószámítás.  

5. Diszkrét valószínűségi változók vizsgálata.  

6. Epidemiológiai számítások, modellek. 

7. Követéses adatok vizsgálata.  

8. Túléléselemzés.  

9. Minőségi adatok vizsgálata.  

10. Kontingencia táblák. Log-lineáris modell.  

11. Lineáris regresszió.  

12. ANOVA modellek. 

13. Nem-paraméteres vizsgálatok. 

14. Metaanalízis. Faktor-elemzés. Cluster-analízis. 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

Az alkalmazott programcsomag alapvető funkciói. Beépített függvények. Input, output lehetőségek, 

adatkonverzió. A parancssoros mód használata. Adatábrázolási lehetőségek. Leíró statisztikai számítá-

sok. Központi tendencia mérése, szóródás. A változók összefüggésének alapvető vizsgálata. Hipoté-

ziselméleti számítások. Paraméteres próbák. Nem-paraméteres próbák. Homogenitás-vizsgálat. Szó-

rásanalízis. Egyszempontos és kétszempontos analízis. Regresszió analízis. Lineáris regresszió. Lineá-

ris regresszió kategoriális független változóval. Nemlineáris regresszió. 

 

Kötelező irodalom: 

 Dinya Elek: Biometria az orvosi gyakorlatban. Medicina Kiadó, Budapest, 2001. 

 Reiczigel J., Harnos A., Solymosi N. Biostatisztika nem statisztikusoknak, 2007, Pars Kft., 

Budapest. 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: 

Zárthelyi dolgozatok; önálló feladatok, amelyek értékelése a gyakorlati jegy része. 
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Az aláírás megszerzésének feltételei: a TVSZ-ben meghatározottak alapján (három vagy annál több 

hiányzás az aláírás megvonását eredményezi). 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: 

Zárthelyi dolgozatok, évközi teljesítmény értékelése, önálló projekt-terv értékelése. 

 

A vizsgára bocsátás feltételei: - 

 

Vizsgáztatási módszer: - 

 

Ajánlott irodalom: 

 Ketskeméty László – Izsó Lajos: Bevezetés az SPSS programrendszerbe. ELTE, Eötvös Ki-

adó, Budapest, 2005.  

 Sajtos László – Mitev Ariel: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó, Buda-

pest, 2007. 

 Vincze István Matematikai statisztika ipari alkalmazásokkal. Műszaki Kiadó, Budapest, 

1975. 

 Meszéna György – Ziermann Margit: Valószínűségelmélet és matematikai statisztika. Köz-

gazdasági és jogi könyvkiadó, Budapest, 1981. 

 Dr. Sváb János Biometriai módszerek a kutatásban. Mezőgazdasági Könyvkiadó, Budapest, 

1982. 

 Füstös László - Kovács Erzsébet A számítógépes adatelemzés statisztikai módszerei. Tan-

könyvkiadó, Budapest, 1989. 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 ………………………………………. 

 



 

 

247 

 

A tantárgy neve: Biometria - III. 

Tanszék neve: Egészségügyi Informatika Tanszék 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Dr. Takács Péter 

Ajánlott félév:  V. 
 

Tantárgyi kód: 
EKEI-116-03N 

EKEI-116-03L 

 

Nappali tagozat heti óraszáma: 0+28  

Levelező tagozat félévi óraszáma: 0+10  

Kredit: 3  

Vizsgakövetelmény: Gyakorlati jegy  

Kötelező előtanulmányi rend: 

Biometria II. 

EKEI-163-02L 

EKEI-163-02N 

 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? 

Egészségügyi Szervező 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: 

Mintatanterv szerint aktuálisan páratlan félévekben, és vizsgakurzusként páros félévekben. 

 

Az oktatás nyelve: 
magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: 

Nappali tagozat: aktuális órarend szerint. 

Levelező tagozat: aktuális konzultációs rend szerint tömbösítve. 

 

A tantárgy státusza:  
Kötelező, szakmai törzstantárgy. 

 

Oktató/-k/ névsora: 

Tantárgyfelosztás szerint 

 

A tantárgy általános és speciális céljai: 

A tantárgy kiegészíti és bővíti az előző két félévben elsajátított biostatisztikai, biometriai ismereteket. 

Számítógépes alkalmazások használatával a hallgatók áttekintik a statisztikai adatok kiértékelésének 

elméleti és gyakorlati problémáit. A tárgy betekintést nyújt a természettudományos kutatás és közlés 

folyamatába, többek között előkészítve a szakdolgozat elkészítésnek folyamatát. 

 

Oktatás típusa: 

Előadás, szeminárium, gyakorlat orientált mintafeladatok közös megoldása. A gyakorlatokon irányított 

és önálló feladatmegoldás. 

 

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: 
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A tárgy minőségbiztosítási módszere az oktatók felkészülését, a tárggyal kapcsolatos ismeretanyagok 

azonnali feldolgozása, a törvényi, ágazati szabályzók változásának követése, valamint a végzett hall-

gatók elhelyezkedése utáni "vevőelégedettség" vizsgálata, a visszajelzések alapján a tantárgy aktuali-

zálása. A szak minőségpolitikája, a folyamatos visszajelzések az oktatásban résztvevő hallgatók isme-

retelsajátításáról, végzett, elsősorban nappali tagozaton végzett hallgatók elhelyezkedési körülményei-

ről, a tanultaknak a gyakorlatban történő alkalmazhatóságnak mikéntjéről meghatározzák a tantárgy 

keretében megvalósuló minőségbiztosítás, fejlesztés irányát, módszereit. 

A szakon a kétpólusú minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei, eszközei 

folyamatos korszerűsítés mellett célirányosan kerülnek alkalmazásra. 

 

Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: 

Nappali tagozaton 35 : 65 %; Levelező tagozaton 13 : 87 % 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: 

Az oktatók által összeállított oktatási segédanyagok segítik a tananyag elsajátítását.  

Tárgyi eszközök: írásvetítő, projektor, nyomtatott és elektronikus segédanyagok és feladatok. Számí-

tógépes terem. Statisztikai programcsomag (Excel, SPSS, Stata, R, stb. – a rendelkezésre álló 

licenszek alapján). Ilias/Moodle. 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: 

A tanszéken folyó nemzetközi és hazai kutatások módszertani elemeinek feldolgozása.  

 

A tantárgy részletes leírása: 

A tantárgy tartalma:  

Gyakorlat orientált problémamegoldás. Számítógépes gyakorlatok. 

1-2. hét - Ismétlés. A tudományos kutatás folyamata - módszertan. A szakdolgozati követel-

ményrendszer áttekintése. A statisztikai modellezés folyamata. 

3-4. hét - Regresszió analízis. Lineáris regresszió. Lineáris regresszió kategoriális független 

változóval.  

5-6. hét Nemlineáris regresszió. Az általános lineáris modell (GLM). Egyszeres és kétszeres 

osztályozás. 

7-8. hét - Ismételt mérések. Faktoranalízis és főkomponens analízis. 

9-10. hét - Osztályozási módszerek. Diszkriminancia analízis. 

11. hét - Klaszter-analízis. 

12-13. hét - Gyakorlat  

14. hét - Összefoglalás, értékelés. 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

Statisztikai programcsomag használata: Haladó statisztikai számítások. 

Az általános lineáris modell (GLM). Egyszeres és kétszeres osztályozás. Ismételt mérések. 

Faktoranalízis és főkomponens analízis. Osztályozási módszerek. Diszkriminancia-analízis. 

Klaszter-analízis. 

A természettudományos kutatás folyamata.  

A biostatisztika helye a tudományos kutatásban. A megismerés formái. Kutatási téma. Kísérle-

tek és megfigyelések. Kiértékelés. Modellalkotás. Ellenőrzés. Statisztikai adatforrások. Minta-

vétel elmélete és gyakorlata. Számítógépes adatbázisok. HSI, HFA, WHO, ESKI, stb. adatbá-

zisok. Szakirodalmi források. Szakirodalom haszna és szerkezete. Hagyományos és Internet 

elérésű szolgáltatások. Adatok feldolgozása. Statisztikai adatfeldolgozás. Kiértékelés. Modell-

alkotás. A tudományos közlés. 

A DE-EF Szervező Alapszak szakdolgozati követelményrendszerének áttekintése. A szakdol-

gozatírás folyamata. A védés és az értékelés folyamata. 

 

Kötelező irodalom: 
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 Dinya Elek: Biometria az orvosi gyakorlatban. Medicina Kiadó, Budapest, 2001. 

 Reiczigel Jenő, Harmos Andrea, Solymosi Norbert: Biostatisztika, nem statisztikusoknak. Pars 

Kft., Nagykovácsi, 2007. 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: 

Szóbeli ellenőrzés, zárthelyi dolgozatok, önállóan kidolgozott feladatok bemutatása. 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: 

a TVSZ-ben meghatározottak alapján (három vagy annál több hiányzás az aláírás megvonását ered-

ményezi). 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: 

A félévi munka: évfolyamdolgozat, ZH-k, féléves hallgatói aktivitás összesítése. 

Évfolyamdolgozat: önálló, a félév (és a korábbi két félév) ismereteit lefedő statisztikai, biometriai 

témájú dolgozat elkészítése és megvédése.   

 

A vizsgára bocsátás feltételei: 

- 

 

Vizsgáztatási módszer: 

- 

 

Ajánlott irodalom: 

 Ketskeméty László – Izsó Lajos: Bevezetés az SPSS programrendszerbe. ELTE, Eötvös Ki-

adó, Budapest, 2005. 

 DE-EK. A szakdolgozatok tartalmi, formai és értékelési követelményei. 

 Székelyi Márta – Barna Ildikó: Túlélőkészlet az SPSS-hez. TypoTex Kiadó, Budapest, 2005. 

 Füstös László - Kovács Erzsébet: A számítógépes adatelemzés statisztikai módszerei. Tan-

könyvkiadó, Budapest, 1989. 

 Vincze István: Matematikai statisztika ipari alkalmazásokkal. Műszaki Kiadó, Budapest, 

1975. 

 Dr. Sváb János: Biometriai módszerek a kutatásban. Mezőgazdasági Könyvkiadó, Budapest, 

1982. 

 www.ats.ucla.edu/stat/ 

 

 

Dátum: 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

Jóváhagyom: 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

Elfogadom: 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 ………………………………………. 
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A tantárgy neve: Egészségbiztosítás – társadalombiztosítás I-II-III. 

Tanszék neve: Egészségügyi informatika 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Varga Levente 

Ajánlott félév: III., IV., V. 
III., IV., V. 

Tantárgyi kód: 

EKEI-117-01N 

EKEI-165-02N 

EKEI-165-03N 

EKEI-117-01L 

EKEI-165-02L 

EKEI-165-03L 

Nappali tagozat heti óraszáma: 

28 elm 

28 elm 

56 elm 

 

Levelező tagozat félévi óraszáma:  

10 elm 

10 elm. 

20 elm 

Kredit: 3, 2, 4 3, 2, 4 

Vizsgakövetelmény: kollokvium Kollokvium 

Kötelező előtanulmányi rend:   

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? Egészségügyi szervező 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: félévente 

 

Az oktatás nyelve: magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: heti, félévi 

 

A tantárgy státusza: kötelező 

 

Oktató/-k/ névsora: Tantárgyfelosztás szerint. 

 

 

A tantárgy általános és speciális céljai: 

 

Oktatás típusa: elmélet 

 

 

A tantárgy tartalma:  

 

I. félév 

 

Egészségbiztosítás – társadalombiztosítás I. (III. félév, 3 kredit) 

Előtanulmányi feltétel: nincs. 

Az ismeretanyag rövid leírása: 

1. A társadalombiztosítás, a társadalombiztosítási jog és a társadalombiztosítási jogviszony fo-

galma, szerkezete. 

A társadalombiztosítás rövid története, irányítása, felügyelete és intézményrendszere. 
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A biztosítási kötelezettség, a társadalombiztosítás egyes ellátásaira való jogosultság kérdése. Az 

ellátások és szolgáltatások fedezeti rendszere: a járulékok, EHO, EKHO, alkalmi munkavállalói 

kézikönyv, a megállapodások, a Start rendszerek kérdései. 

Biztosítási kötelezettség az EU-ban. 

2. A társadalombiztosítási nyugdíj szabályai, a rehabilitációs járadék intézménye.  

Az ellátás feltételei, igénylés módja, a nyugdíjemelés, a felelősség és jogorvoslat kérdése.  

A társadalombiztosítási nyugdíj és egyes szociális ellátások kapcsolata. 

A magánnyugdíj és a magánnyugdíjpénztárak. 

Az Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztárak. 

Nemzetközi szerződések és az EU nyugellátással kapcsolatos kérdései. 

Kötelező irodalom: 

 Dr. Czucz Ottó: Szociális jog I.-II. Unió Kiadó, 2003. megfelelő fejezetei, az időközi módosí-

tásokkal 

 Dr. Hatvani Zsolt: Magyar társadalombiztosítási jog, PTE, 2006. megfelelő fejezetei az időkö-

zi módosításokkal 

 A társadalombiztosítási nyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről – 1997. 

évi LXXX. Tv. – 195/1997. (XI. 5.) Korm.rend. 

 A társadalombiztosítási nyugellátásról – 1997. évi LXXXI. Tv. – 168/1997. (X.6.) Korm.rend. 

 A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról 1997. évi LXXXII. Tv.  

Ajánlott irodalom: 

o Az Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztárakról – 1993. évi XCVI. Tv. 

 

 

II. félév 

 

Egészségbiztosítás – társadalombiztosítás II. (IV. félév, 2 kredit) 

Előtanulmányi feltétel: Egészségbiztosítás – társadalombiztosítás I. 

Az ismeretanyag rövid leírása: 

Az egészségügyre vonatkozó jogszabályok rendszere.  

Legfontosabb jogforrások az egészségügyben. Alapvetően az egészségügyi törvény feldolgozása a 

kapcsolódó végrehajtási jogszabályokra is figyelemmel. 

Az egészségügy szervezete, az ellátások rendszere, a működést biztosító szabályrendszer, a szol-

gáltatások szakmai követelményei. 

A betegek és az egészségügyben dolgozók jogai és kötelezettségei, felelősségük. Az állam felelős-

sége, az egészségügy korszerűsítésének kérdése. 

Az egészségügyben előforduló szerződések rendszere, a felelősségbiztosítás jelentősége. 

Az egészségügyi és a hozzá kapcsolódó személyes adatok védelme. 

Speciális ismeretek szakirányok szerint: 

 Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány: az alapellátás és szakellátás jogrendszere, a finanszíro-

zás jogi szabályozása. 

 Egészségbiztosítás szakirány: az egészségbiztosítás jogrendszere, különös tekintettel az egész-

ségbiztosítási jogviszony ellenőrzésének módszereire, lehetőségeire. 

 Egészségturizmus-szervező szakirány: egyes gyógy- és egészségturisztikai termékek árképzésé-

nek, finanszírozásának jogi szabályozása. 

Kötelező irodalom: 
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 Dr. Kőszegfalvi Edit: Egészségügyi jogi kézikönyv, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1999. 

az időközi módosításokkal 

 Az egészségügyi törvény – 1997. évi CLIV. Tv. 

 Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelése és védelme – 1997. évi 

XLVII. Tv. 

Ajánlott irodalom: 

o Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdései 2003. évi LXXXIV. Tv. 

o Az egészségügyi szolgáltatások gyakorlásának feltételei, engedélyezési eljárás 96/2003. 

(VII.15.) Korm.rend. 

o Az önálló orvosi tevékenységről 2000. évi II. tv. 

o Az egészségügyi ellátó rendszer fejlesztéséről 20006. évi CXXX. II. tv. 

o Az egészségügyben működő szakmai kamarák 20006. évi XCVII. Tv. 

 

 

III. félév 

 

Egészségbiztosítás – társadalombiztosítás III. (V. félév, 4 kredit) 

Előtanulmányi feltétel: Egészségbiztosítás – társadalombiztosítás II. 

Az ismeretanyag rövid leírása: 

1. Az egészségbiztosítás Magyarországon. A kötelező egészségbiztosítás hatálya, alapelvei. A 

biztosítottakat és más jogosultakat megillető egészségbiztosítási ellátások, szolgáltatások rend-

szere, fajtái. 

Az egészségügyi szolgáltató, mint intézmény. A szolgáltatások igénybevételének szabályai. A 

természetbeni szolgáltatásokkal kapcsolatos finanszírozás jogi alapjai, a finanszírozási szerződé-

sek. 

A társadalombiztosítás ellenőrzési rendszere, intézkedések, a felelősség kérdése. 

2. A kötelező egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai, a kapcsolatos igényérvényesítési, megállapítá-

si, folyósítási szabályok. Felelősség, visszafizetés, megtérítés. 

3. Balesetbiztosítás a társadalombiztosításban. 

Társadalombiztosítási üzemi baleset, foglalkozási betegség kérdése. 

Baleseti ellátások az egészség és nyugdíjbiztosításban. Igénylési, megállapítási folyósítási, felelős-

ségi kérdések. 

4. Kiegészítő Önsegélyezési és Egészségpénztárak. 

5. A Magyar Állam hatályos szociálpolitikai szerződései, az egészségügyi ellátás kérdései. Egész-

ségi és baleseti ellátás az Unióban. 

Speciális ismeretek szakirányok szerint: 

 Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány: az integrált kórházi informatikai rendszerk biztosítási 

moduljai, azok működésének jogszabályi háttere. 

 Egészségbiztosítás szakirány: a finanszírozási szerződések részletei, azok jogszabályi háttere. 

 Egészségturizmus-szervező szakirány: egyes gyógy- és egészségturisztikai termékek igénybevé-

telének hazai és Európai Uniós szabályai. 

Kötelező irodalom: 

 Dr. Czucz Ottó: Szociális jog I-II., Unió Kiadó, 2003. megfelelő részei az időközi módosítá-

sokkal 

 Dr. Hatvani Zsolt: A magyar társadalombiztosítási jog, PTE,  2006. megfelelő részei az idő-

közi módosításokkal 

 A kötelező egészségbiztosítás ellátásai – 1997. évi LXXXIII. Tv. – és végrehajtási rendelete 

 A társadalombiztosítási nyugellátásokról 1997. évi LXXXI. Tv. megfelelő fejezetei  
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Ajánlott irodalom: 

o Egészségügyi szolgáltatás egészségbiztosítási alapból történő finanszírozásának részletes sza-

bályai – 43/1999. (III.2.) Korm.rend. 

o Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak 1993. évi XCVI. Tv. megfelelő fejezetei 

o Közgyógyellátás 1993. évi III. tv. 

o Magyar állampolgárok külföldi gyógykezelése – 200/1996. (XII.23.) Korm.rend. 

o Nemzetközi kérdések - kézkönyv 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere:  

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: sikeres vizsga 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: 

 

A vizsgára bocsátás feltételei: dolgozat  

 

Vizsgáztatási módszer: írásbeli, szóbeli 

 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

 

 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

 

 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 

 ………………………………………. 
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A tantárgy neve: Elektronikus szolgáltatások I. – II. 

Tanszék neve: Egészségügyi Informatika Tanszék 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Ködmön József  

Ajánlott félév: IV. 
V. 

Tantárgyi kód (nappali): EKEI-122-01N EKEI-166-02N 

Tantárgyi kód (levelező): EKEI-122-01L EKEI-166-02L 

Nappali tagozat heti óraszáma: 1+0 1+1 

Levelező tagozat félévi óraszáma: 5+0 5+5 

Kredit: 2 2 

Vizsgakövetelmény: kollokvium gyakorlati jegy 

Kötelező előtanulmányi rend (nappa-

li): 
- EKEI-122-01N 

Kötelező előtanulmányi rend (levele-

ző): 
- EKEI-122-01L 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? 

Egészségügyi szervező alapképzés (BSc.) 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: évente 

Az oktatás nyelve: magyar 

A tantárgy státusza: kötelező 

Oktató/-k/ névsora: Tantárgyfelosztás szerint. 

 

A tantárgy általános és speciális céljai: 

I. félév: A tantárgy alapvető célja az Interneten elérhető különféle elektronikus szolgáltatások műkö-

désének, hátterének és jogi környezetének megismerése. A hallgatónak készség szinten kell ismernie 

az elektronikus aláírás és a különféle titkosított kommunikációs lehetőségek alkalmazását az egyes 

elektronikus szolgáltatások területén. 

II. félév: A tantárgy legfontosabb célja az egészségügy és a hozzá kapcsolódó más területek elektroni-

kus szolgáltatásainak megismerése, az ilyen rendszerek működésének, kriptográfiai hátterének és jogi 

környezetének megismerése, elsajátítása. 

 

Oktatás típusa: előadás, illetve előadás + gyakorlat, távoktatási elemekkel bővítve (vegyes oktatás – 

blended learning). 

 

Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya:  

I. félév: 14/32 óra (nappali), 5/55 óra (levelező) 

II. félév: 28/62 óra (nappali), 10/80 óra (levelező) 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: A teljes tananyagot lefedő elektronikus tananyag, 

prezentáció, távoktatásban működő fogalomtár és tesztek. 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: 

 Távoktatási kutatási tudományos műhely, 

 Egészségügyi adatfeldolgozó tudományos műhely 

 

A tantárgy részletes leírása: 

A tantárgy tartalma:  
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I. félév 

 
29. hét Intelligens elektronikus alapeszközök, kommunikációs alapszolgáltatások. 

30. hét Az elektronikus szolgáltatások működése, protokollok és algoritmusok. 

31. hét Az elektronikus szolgáltatások biztonsága: token, mobil aláírás, elektronikus aláírás. 

32. hét Hitelesítés és hitelesítés szolgáltatók, időpecsét és időpecsét szolgáltatók. A felhasználók azo-
nosítása. 

33. hét Biztonsági protokollok: titkosított kommunikáció, https, VPN.  

34. hét Az elektronikus kereskedelem és jogi háttere (2001. évi CVIII. törvény). 

35. hét Zárthelyi dolgozat. 

36. hét Az elektronikus szolgáltató rendszerek részei, azok működése: kirakat, összehasonlítás, kétsé-
gek, belépés a „boltba”, kosár. 

37. hét Az elektronikus szolgáltató rendszerek részei, azok működése: pénztár, garancia, ügyfélkap-
csolat, további kapcsolódó szolgáltatások. 

38. hét Elektronikus fizetési módszerek: utánvét, banki átutalás, bankkártyák, web-kártya, telefonos 
és mobil megoldások, PayPal. 

39. hét A legfontosabb elektronikus szolgáltatások működése, háttere: távmunka, távoktatás, elektro-
nikus személyazonosítás (HUNEID), eKözigazgatás (eVárosháza, eKormány-zat, 
magyarország.hu, XR rendszer). 

40. hét A legfontosabb elektronikus szolgáltatások működése, háttere: eBank, eBróker, eBiztosítás, 
elektronikus menetjegyek (tömegközlekedés, légi közlekedés), elektronikus adóbevallás és 
számla. Hazai és európai példák.  

41. hét Elektronikus szolgáltatások hazai és nemzetközi szabványai.  

42. hét Zárthelyi dolgozat.  

 

II. félév 

 
15. hét Intelligens alapeszközök és kommunikációs alapszolgáltatások.  

16. hét Elektronikus szolgáltatás, e-Egészségügy (e-Health). 

17. hét Az eHealth főbb megjelenési formái és kapcsolatai.  

18. hét Mit jelent az e-Health, az e-Egészség Program dokumentumai. 

19. hét Az MSZ22800 szabvány/előszabvány család.  

20. hét Az e-Egészség Program megvalósítása működése: Kormányzati Portál, Ügyfélkapu.  

21. hét A TAJ/BSzJ adatbázis, TAJ alapú szolgáltatások, közhiteles nyilvántartások. 

22. hét Zárthelyi dolgozat. 

23. hét Intelligens chipkártyák alkalmazása az egészségügyben: kulcskártya, adathordozó kártya.  

24. hét Alkalmazási példák: SESAM-Vitale, Gesudheitskarte.  

25. hét Egyéb megoldások és az OEP kártya. 

26. hét Az elektronikus aláírás és egészségügyi alkalmazása. 

27. hét Mobil aláírás és egyszerűsített mobil aláírás alkalmazásának lehetőségei az egészségügyben. 

28. hét Zárthelyi dolgozat.  
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Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

I. félév : Elsajátítandó fogalmak, tevékenységek 

Az elektronikus szolgáltatások működése, protokollok és algoritmusok. Az elektronikus szolgáltatások 

biztonsága: elektronikus aláírás (jogi háttér: 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról), 

hitelesítés és hitelesítés szolgáltatók, időpecsét és időpecsét szolgáltatók. Biztonsági protokollok: tit-

kosított kommunikáció, https, VPN. 

Az elektronikus kereskedelem (jogi háttér: 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelemi 

szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről) 

megvalósítása. A távmunka és távoktatás megvalósításának megoldásai. Elektronikus személyazonosí-

tás, elektronikus igazolványok (HUNEID). 

A legfontosabb elektronikus szolgáltatások működése, háttere: eKözigazgatás (eVárosháza, 

eKormányzat, magyarország.hu, XR rendszer),  eBank, eBróker, eBiztosítás, elektronikus menetje-

gyek (tömegközlekedés, légi közlekedés), elektronikus adóbevallás és számla. Európai példák. 

Elektronikus szolgáltatások hazai és nemzetközi szabványai. 

 

II. félév: Elsajátítandó fogalmak, tevékenységek 

Elektronikus szolgáltatások az egészségügyben: komplex kórházi információs rendszerek, az OEP és 

MEP elektronikus szolgáltatásai, a FIFO (GYÓGYINFOK) on-line adatbázisai, háziorvosi és egyéb 

rendszerek. Az OEP TAJ alapú szolgáltatásai. 

Chipkártyás egészségügyi megoldások: SESAM-Vitale rendszer, intelligens TAJ kártya, MOK kártya. 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) elektroni-

kus szolgáltatásai. Elektronikus közhiteles nyilvántartások, Egészségügyi Ágazati Portál, Dr.Info. 

Az egészségügyi elektronikus szolgáltatások biztonsága. 

Az egészségügyi elektronikus szolgáltatások szabványai: MSZE 22800:2004 szabványcsalád, 

CEN/TC 251. 

 

Kötelező irodalom, web-oldal: 

I. félév 

 Ködmön József: Kriptográfia, ComputerBooks, 2001. 

 2001. évi XXXV. törvény és indoklása, 

 2001. évi CVIII. törvény és indoklása. 

II. félév 

 MSZE 22800:2004 szabványcsalád, 

 http://orvosinformatika.lap.hu (linkgyüjtemény, komplex kórházi rendszerek) 

 http://www.ehealthinitiative.org (eHealth Initiative), 

 http://www.gyemszi.hu (GYEMSZI) 

 http://www.oep.hu (OEP lakossági és szakmai portál), 

 http://drinfo.hu  (Dr.Info), 

 http://www.magyarorszag.hu/allampolgar/szolgaltatasok/taj.html (OEP TAJ alapú szolgáltatások). 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: Az összes távoktatási gyakorló teszt 

megoldása legalább 70%-os eredménnyel. Két egyórás, zárthelyi teszt megírása, ami számítógépes 

teremben, távoktatási környezetben kerül megoldásra. 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei (I. és II. félév): Legalább egy elégtelentől jobb egyórás zárthe-

lyi teszt megírása. 

 

A vizsgára bocsátás feltételei (I. félév): Legalább egy elégtelentől jobb egyórás zárthelyi teszt meg-

írása, és egy elégtelentől jobb minősítésű, megadott témában elkészített dolgozat beadása. 

 

Vizsgáztatási módszer (I. félév): Egyórás zárthelyi teszt (beugró) megírása, és szóbeli kollokvium. 

http://orvosinformatika.lap.hu/
http://www.ehealthinitiative.org/
http://www.gyemszi.hu/
http://www.oep.hu/
http://drinfo.hu/
http://www.magyarorszag.hu/allampolgar/szolgaltatasok/taj.html
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Lehetőség van a kollokviumi jegyet a szorgalmi időszakban megajánlott jegy formájában megszerezni, 

ami a zárthelyi tesztek, a gyakorló tesztek és a beadott dolgozat alapján kerül megállapításra. 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei (II. félév): Legalább egy elégtelentől jobb egyórás zárt-

helyi teszt megírása, és egy elégtelentől jobb minősítésű, megadott témában elkészített dolgozat be-

adása. 

Lehetőség van a gyakorlati jegyet a szorgalmi időszakban megajánlott jegy formájában megszerezni, 

ami a zárthelyi tesztek, a gyakorló tesztek és a beadott dolgozat alapján kerül megállapításra. 

 

Ajánlott irodalom: 

Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME) http://www.imeonline.hu  

Berta István Zsolt: Nagy e-szignó könyv, Microsec, 2011. (elektronikus könyv) 

 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

 

 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

 

 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 

 ………………………………………. 

  

http://www.imeonline.hu/
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A tantárgy neve: Egészségturisztikai marketing 

Tanszék neve: Egészségügyi Informatika Tanszék 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Könyves Erika 

Ajánlott félév: IV. 

Tantárgyi kód: EKEI-140-00N; EKEI-140-00L 

Nappali tagozat heti óraszáma: 
 0+14 

 

Levelező tagozat félévi óraszáma: 0+5 

Kredit: 2 

Vizsgakövetelmény: Gyakorlati jegy 

Kötelező előtanulmányi rend: 
Felvétele nincs előzményekhez kötve. 

 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? 

Egészségturizmus-szervező szakirány 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: A táblázatban megjelölt félév szerint. 

 

Az oktatás nyelve: Magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: A Tanulmányi Osztály beosztása szerint. 

 

A tantárgy státusza:  
Kötelezően választható  

 

Oktató/-k/ névsora: Tantárgyfelosztás szerint. 

 

 

A tantárgy általános és speciális céljai:  
A tantárgy oktatásának célja az egészségturizmus – sokszor meglehetősen speciális – marketingje: 

termékek, elosztási csatornák, kommunikációs csatornák bemutatása, online marketing területei. Új 

együttműködési irányok megismertetése: TDM, klaszterek.   

 

Oktatás típusa: Gyakorlat 

 

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: 

A szakon a kétpólusú minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei, eszközei 

folyamatos korszerűsítés mellett célirányosan kerülnek alkalmazásra. 

 

Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: nappali tagozaton 50-50%, levelező tago-

zaton 25-75%. 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: Hagyományos és modern audiovizuális eszközök. 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: 

A szakirodalom folyamatos feldolgozása.  
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A tantárgy részletes leírása, a tantárgy tartalma:  

Az egészségturisztikai alkotóelemek, fogalmak. Az egészségturizmus helyzete, szerepe a hazai és 

nemzetközi piacon. Az egészségturisztikai termékek alanyi és tárgyi feltétele. Az egészségturizmus 

motivációs rendszere, a szegmensek, célpiacok jellemzői. A spa koncepció fajtái, az egészségturiszti-

kai szolgáltatások főbb jellemzői, a termékfejlesztés iránya. Az alkalmazott marketing-mix az egész-

ségturizmusban. A tervezés szintjei, érdekegyeztetés, partnerség – együttműködés, közösségi marke-

ting. Egészségturisztikai, wellnessprogram marketingterve.  

 Egészségturizmus marketing – általános áttekintés.  

 Egy gyógy- vagy wellness szálló marketingtevékenysége  

 Magyar Turizmus Zrt marketing tevékenységének bemutatása  

 TDM 

 Klaszterek az egészségturizmusban,  

 On-line marketing  

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

 Ismerik az egészségügyi és turisztikai intézmények rendszerét és működési módját, az európai 

együttműködési lehetőségeket. 

 Ismerik a speciális egészségturisztikai szolgáltatások megszervezésének rendszereit, módsze-

reit, a vendégekkel való bánásmód elméleti és gyakorlati hátterét. 

 Ismerik a turizmus általános elméletét, a speciális turisztikai menedzsmentek és stratégiák 

elemeit, a turisztikai piac nemzetközi működésének tendenciáit. 

 Ismerik a wellness termékcsoport összetevőit, a wellness és rekreációs központok felépítését 

és működését. 

 Ismerik a termál- és gyógyfürdők, valamint az egészségturizmushoz kapcsolódó intézmények 

programszervezői feladatait. 

 

 

Kötelező irodalom: 

– Országos Egészségturizmusfejlesztési stratégia http://www.mth.gov.hu 

– Laczkó Tamás (szerk.): Wellness alapismeretek I., PTE Egészségtudományi Kar, Pécs, 2007. 

– Kiadott órai vázlatok 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere:  

A tantárgyi ismeretek elsajátítása érdekében kötelező a két zárthelyi dolgozat megírása. A dolgozato-

kat pontozással értékeljük. A felmérő dolgozatokkal összesen 100 pont szerezhető. Az eredményeket 

sikeresnek minősítjük, ha a dolgozatokra szerzett pontszám eléri a szerezhető pontszám legalább 60%-

át. A félév végi jegy kialakításának módja: 

 Elégtelen (1) 0- 59 pont 

 Elégséges (2)  60- 69 pont  

 Közepes (3) 70- 79 pont  

 Jó (4) 80- 89 pont  

  Jeles           (5)     90-100 pont 

 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: az évközi számonkérések sikeres teljesítése (50% fölött érté-

kelhető). 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: Zárhelyi dolgozatok sikeres teljesítése (60% fölött ér-

tékelhető) 

 

A vizsgára bocsátás feltételei: az aláírás megszerzése. 

 

http://www.mth.gov.hu/
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Vizsgáztatási módszer: Írásbeli kollokvium. 

 

Ajánlott irodalom: 
– Müller A. - Könyves E. - Szabó R. (2005): A wellnessturizmus sokszínű kínálatának bemuta-

tása In: Iskolai testnevelés és sport. 27. szám.  

– Müller A. - Könyves E. (2006): Az egészségturizmus lehetőségei az Észak-alföldi régióban. 

In: Acta Academiae Pedagogicae Agriensis- Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos köz-

leményei. XXXIII. Kötet. Eger.132-144.p 

– Karner Tamásné: Az egészségügyi marketing szerepe, Marketing&Menedzsment 2004. 1. 

szám 

– Dr. Budai Zoltán: Marketing a fürdőfejlesztésben, Turizmus Bulletin 1. szám, 2002. 

 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

 

 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

 

 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 

 ………………………………………. 
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A tantárgy neve: Falusi- és ökoturizmus 

Tanszék neve: Egészségügyi Informatika Tanszék 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Könyves Erika 

Ajánlott félév: IV. 

Tantárgyi kód: EKEI-141-00N; EKEI-141-00L 

Nappali tagozat heti óraszáma: 
 0+14 

 

Levelező tagozat félévi óraszáma: 0+5 

Kredit: 2 

Vizsgakövetelmény: Gyakorlati jegy 

Kötelező előtanulmányi rend: 
Felvétele nincs előzményekhez kötve. 

 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? 

Egészségturizmus-szervező szakirány 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: A táblázatban megjelölt félév szerint. 

 

Az oktatás nyelve: Magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: A Tanulmányi Osztály beosztása szerint. 

 

A tantárgy státusza:  
Kötelezően választható  

 

Oktató/-k/ névsora: Tantárgyfelosztás szerint. 

 

 

A tantárgy általános és speciális céljai:  
A tantárgy oktatásának célja a turisztikai termék sajátosságainak és hazai jellemzőinek megismertetése 

a hallgatókkal; a falusi és ökoturizmussal nemcsak az új (bel és külföldi) vendégigényeket lehet kielé-

gíteni, hanem a helybeli lakosság életkörülményei is fokozottabb figyelmet kapnak. A falusi turizmus 

térség- és településfejlesztő szerepét felismerve a kedvező hazai adottságokra építve és a tevékenysé-

get - mint a magyar vidékfejlesztés egyik legfontosabb eszközét - támogatva, segítik a falusi turizmus 

további fejlődését. A falusi-és ökoturizmus ember- és környezetbarát üdülési forma, mely a mai kor 

tendenciái révén előtérbe kerül. 

 

Oktatás típusa: Gyakorlat 

 

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: 

A szakon a kétpólusú minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei, eszközei 

folyamatos korszerűsítés mellett célirányosan kerülnek alkalmazásra. 

 

Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: 50 % - 50%  

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: Hagyományos audiovizuális eszközök. 
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Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: 

A szakirodalom folyamatos feldolgozása.  

 

A tantárgy részletes leírása: 

 

A tantárgy tartalma:  

A falusi turizmus fogalmi lehatárolása, helye, szerepe a vidékfejlesztésben, kapcsolata a mezőgazda-

sági tevékenységgel. A falusi turizmus múltja, hagyományai. Falusi turizmus jellemzői az európai 

országokban, nemzetközi kitekintés. A falusi turizmus jelenlegi helyzete, tárgyi és személyi feltétel-

rendszere, jogi szabályozása, támogatási lehetőségei, a hazai és a nemzetközi falusi turizmus kapcsola-

ta. A falusi turizmus, a falusi vendéglátás ökonómiai kérdései, gazdasági értékelése. A természeti kör-

nyezet, az alternatív turizmusfajták és a fenntarthatóság kapcsolata. A természeti és az ökoturizmus. 

Az ökoturizmus értelmezése Az ökoturizmus dimenziói. Az ökoturisztikai termék főbb jellemzői, 

elemei. Ökotúrák és helyszínei. 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

 Ismerik a természeti értékek és a környezetgazdálkodás kölcsönhatásait és turisztikai lehetősé-

geit, a falusi és ökoturizmusban rejlő rekreációs lehetőségeket. 

 Ismerik a turizmus általános elméletét, a speciális turisztikai menedzsmentek és stratégiák 

elemeit, a turisztikai piac nemzetközi működésének tendenciáit. 

 

Kötelező irodalom: 

 Könyves Erika – Szabó Bernadett – Tikász Ildikó: A falusi turizmus helyzete és gazdasági 

kérdései, MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2009. 

 Könyves Erika. – Müller Anetta: Szabadidős programok a falusi turizmusban. Mezőgazdasági 

Szaktudás Kiadó. Budapest, 2001. 

 Kovács Dezső: A falusi turizmus hagyományai, Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2003. 

 Dávid L.-Jancsik A.-Rátz T.: Turisztikai erőforrások: A természeti és kulturális erőforrások tu-

risztikai hasznosítása, BGF, Budapest, 2007. 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere:  

A tantárgyi ismeretek elsajátítása érdekében kötelező a két zárthelyi dolgozat megírása. A dolgozato-

kat pontozással értékeljük. A felmérő dolgozatokkal összesen 100 pont szerezhető. Az eredményeket 

sikeresnek minősítjük, ha a dolgozatokra szerzett pontszám eléri a szerezhető pontszám legalább 60%-

át. A félév végi jegy kialakításának módja: 

 Elégtelen (1) 0- 59 pont 

 Elégséges (2)  60- 69 pont  

 Közepes (3) 70- 79 pont  

 Jó (4) 80- 89 pont  

   Jeles           (5)     90-100 pont 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: az évközi számonkérések sikeres teljesítése (50% fölött érté-

kelhető). 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: Zárhelyi dolgozatok sikeres teljesítése (60% fölött ér-

tékelhető) 

 

A vizsgára bocsátás feltételei: az aláírás megszerzése. 

 

Vizsgáztatási módszer: Írásbeli kollokvium. 
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Ajánlott irodalom: 
– Csizmadia-Kádas-Kenéz-Reischl: Fizetővendéglátás és falusi turizmus I.II, Kereskedelmi és 

Idegenforgalmi Továbbképző Kft., 1992 

– Fehér István, dr. - Kóródi Márta: A vidéki turizmus fejlesztése, Szaktudás Kiadó Ház Rt., 

2008. 

– Dávid L.-Mihalkó G.: A Tisza-tó turizmusa, Magyar Turizmus Zrt, 2008. 

 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

 

 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

 

 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 

 ………………………………………. 
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A tantárgy neve: Gyógyturisztikai ismeretek I-II-III.  

Tanszék neve: Egészségügyi informatika  

Tantárgyfelelős neve: Dr. habil. Könyves Erika  

Ajánlott félév: 4. 
5. 6. 

Tantárgyi kód: 
EKEI-142-01N 

EKEI-142-01L 

EKEI-167-02N 

EKEI-167-02L 

EKEI-142-03N 

EKEI-142-03L 

Nappali tagozat heti óra-

száma: 
28+0 28+14 

0+14 

Levelező tagozat félévi 

óraszáma: 
10+0 10+5 

0+5 

Kredit: 3 3 2 

Vizsgakövetelmény: k k gy 

Kötelező előtanulmányi 

rend: 

EKEI-114-02N 

EKEI-114-02L 

EKEI-142-01N 

EKEI-142-01L 

EKEI-167-02N 

EKEI-167-02L 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? Egészségügyi szervező 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: 

 

Az oktatás nyelve: magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: heti, félévi 

 

A tantárgy státusza:  
 

Oktató/-k/ névsora: 

 

A tantárgy általános és speciális céljai: a hallgatók ismerjék meg az egészségturizmus főbb össze-

függéseit: a rendszer működését, főbb szereplőit, kapcsolattípusokat. Legyenek képesek egészségtu-

risztikai szolgáltatások összeállítására, a működő folyamatok, rendszerek értékelésére. 

 

Oktatás típusa: elmélet és gyakorlat 

 

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: 

A változások figyelemmel kísérése, az aktualitások képzési programba való építése 

 

Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: laptop, projektor, segédanyagok 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: 

Turisztikai keresletkutatás Nyíregyházán 

 

A tantárgy részletes leírása: 

A tantárgy tartalma:  

 

 

Hét 
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I. félév 

Fürdőkultúrák:  

 vallás és fürdőzés (hinduizmus, iszlám, zsidó) 

 az európai fürdőkultúrák (görög, római fürdőélet, újkori és modern vízgyógyászat) 

 török fürdők 

 tradicionális fürdőzés Távol-Keleten 

 magyar fürdőtörténet 

Fogalmak az egészségturizmusban: gyógyturizmus, wellness, medical wellness, fitness, spa, selfness, 

fürdőzés, élményfürdőzés, filozófiák 

Gyógytényezők (hazánkban és külföldön): gyógyvizek, gyógyfürdők, mofetták, gyógybarlangok, 

gyógyiszapok, gyógyklíma, gyógyhelyek 

Spa tipológia: spa típusok, Day spa jellemzői és működése 

Kezelések: szépségápolás, arc- és testkezelések (masszázs típusok) 

 

 

Hét 

II. félév 

Egészségturisztikai trendek: 

 generációk és egészség-trendek 

 nemzetközi egészségturisztikai trendek 

 nemzetközi piaci jellemzők 

Egészségturisztikai termékjellemzők: effektusok, térelrendezések, szaunák világa, terméktrendek.  

Az egészségturizmust kiszolgáló intézmények: 

 Fürdőintézmények és szolgáltatásaik: termálfürdők, gyógyfürdők, élményfürdők 

 Wellness intézmények és szolgáltatásaik: wellness szállodák, wellness szállodák tipológiája, 

day-spa, beauty 

 Gyógyintézmények és szolgáltatásaik: orvosi kezelések létesítményei: plasztika, fogászat, stb), 

szanatóriumok, gyógyszállodák 

 Sport intézmények és szolgáltatásaik: sportszálloda, fitness termek, konditermek, kalandpark, 

extrém sportok 

 Reformkonyhák 

 Specialitások, különleges megoldások 

Az egészségturizmus nemzetközi kitekintésben: 

 Nemzetközi piaci jellemzők 

 Spa piac mérete és jellemzői 

 Spa desztinációk 

 Hazánk versenytársai 

 Világfürdők, hotel-brand-ek 

Az egészségturizmus jelentősége: 

 A spa jelentősége 

 Az orvosi turizmus jelentősége 

 Az egészségügy főbb gazdasági kérdései 

 Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása hazánkban 

 Az egészségbiztosítási rendszer jellemzői 

 nemzetközi példák az egészségügy finanszírozására 

 

 

 

Hét 

III. félév 

 



266 

 

Menedzsment az egészségturizmusban: 

 Folyamatanalízis 

 Az egészségturizmus humánerőforrásai (feladat-, kompetenciatár) 

 Minőségmenedzsment 

 Veszélytényezők és kezelésük 

 Biztonság és felelősség 

 Innováció: klaszterek szerepe, termék-innováció (élményterápia, uszodatechnika, termékdi-

zájn, konvergenciák), marketing-innovációk, IT megjelenése, alkalmazása, az on-line térnye-

rése 

Fejlesztések és koncepciók az egészségturizmus területére: 

 Széchényi Terv eredményei 

 Fejlesztési célok a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában 

 Nemzeti Fejlesztési Terv I., II. 

 Regionális Operatív Programok (attrakciófejlesztés) 

 Egészségturizmus Fejlesztési Stratégia 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

 

Kötelező irodalom: 

 Könyves – Müller – Ködmön: Egészségturizmus, kézirat 

 Wellness alapismeretek I. Szerk.: Lackó Tamás, Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi 

Kar, Pécs 2007 (egyes fejezetei) 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: önálló hallgatói munka, min. 50%-os 

teljesítése 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: szemináriumokon (gyakorlatokon) való részvétel, egy (min. 2 

órás) szakmai programon való részvétel 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:  

 

A vizsgára bocsátás feltételei:  

 

Vizsgáztatási módszer: írásbeli, szóbeli 

 

Ajánlott irodalom: 

 Dr. Rátz Tamara: Zennis és Lomi Lomi, avagy Új trendek az egészségturizmusban Turizmus 

Bulletin (2001.) 4. sz. 8. p.  

 Dr. Budai Zoltán – Székács Orsolya: A magyar egészségturisztikai kínálat alakítása a külön-

böző célcsoportok igényei szerint Turizmus Bulletin 2001. 4.sz. 3-6. p.  

 KPMG Consulting: Az egészségturizmus marketingkoncepciója (2002) 

 Alber Andor – Tokaj Ferenc (2006): Alföld Spa, gyógyítás és wellness a Dél-Alföld termál-

fürdőiben, Gyula, 28.p. 

 www.termalfurdo.net  

 Vajda Róbert- Vadas Vera (1990) Magyarország gyógyidegenforgalma I. Budapest Kereske-

delmi és Továbbképző Vállalat 68. p. 74. p.  

 KPMG Consulting: Az egészségturizmus marketingkoncepciója (2002) 

 Dr. Csermely Miklós (2002): Gyógyfürdők és gyógyvizek- Gyógyászati centrumok az orvos 

szemszögéből. Budapest, White Golden Book Kft., 12 p. 

 Egészségőr (Szerk: Dr. Elek Ildikó) 
 Beauty Fórum, 2006/8 

http://www.termalfurdo.net/
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 Spa Concept 2007/6 

 Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia, Aquaprofit, Bp, 2007.  

 M. Smith – Puczkó L.: Egészségturizmus, gyógyászat, wellness, holisztika, Akadémia Kiadó, 

Bp. 

 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

 

 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

 

 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 

 ………………………………………. 

  



268 

 

 

A tantárgy neve: Irodai alkalmazások (office) 

Tanszék neve: Egészségügyi informatika tanszék 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Dr. Csajbók Zoltán 

Ajánlott félév: 3. félév 

Tantárgyi kód: EKEI-131-00L, EKEI-131-00N 

Nappali tagozat heti óraszáma: 1 + 2 

Levelező tagozat félévi óraszáma: 5 + 10 

Kredit: 4 

Vizsgakövetelmény: Gyakorlati jegy 

Kötelező előtanulmányi rend: Informatika I. 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? 

Egészségügyi szervező levelező 2011 

Egészségügyi szervező nappali 2011 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: a táblázatban megjelölt félévben 

 

Az oktatás nyelve: magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: 

Nappali tagozat:  aktuális órarend szerint 

Levelező tago Levelező tagozat: aktuális konzultációs rend szerint tömbösítve 

 

A tantárgy státusza: kötelezően választható 

 

Oktató/-k/ névsora: tantárgyfelosztás szerint 

 

A tantárgy általános és speciális céljai: 

 

Általános célok: 

Az Office haladó szintű alkalmazásának begyakorlása, elsajátítása bonyolult adatfeldolgozási, 

elemzési feladatok (adatgyűjtés, adatfeldolgozás, adatelemzési technikák, fejlett szövegszerkesztés, 

prezentációk) megoldásában. Felhasználási lehetőségeinek megismertetése az adminisztratív és tu-

dományos munkában, illetve az egészségügy legkülönbözőbb területein. 

Speciális célok: 

 Windows ismeretek felhasználói szemléletű rendszerezése, gyakorlása (állományok kezelése, 

vezérlők, tömörítés, vírusirtás).  

 Elektronikus szövegszerkesztés (önéletrajz, hivatalos levél, házi dolgozatok, szakdolgozat 

készítése).  

 A táblázatkezelés ismereteinek rendszerezése, bővítése tekintettel az egészségügyi képzés 

igényeire.  

 A prezentációkészítés alapvető szabályainak rendszerezése.  

 Az internet alkalmazása a hallgatói munkában.  
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 Elektronikus közigazgatási alapismeretek; az internet használatának egészségügyhöz 

kapcsolódó lehetőségei. 

Oktatás típusa: előadás és gyakorlat 

 

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: 

A tárgy minőségbiztosítási módszere a következőket foglalja magába: az oktatók felkészülése, a tárgy-

gyal kapcsolatos ismeretanyagok azonnali feldolgozása, a törvényi, ágazati szabályzók változásának 

követése, a végzett hallgatók elhelyezkedése utáni „vevőelégedettség” vizsgálata, a visszajelzések 

alapján a tantárgy aktualizálása. A szak minőségpolitikája, a folyamatos visszajelzések az oktatásban 

résztvevő hallgatók ismeretelsajátításáról, a végzett, elsősorban nappali tagozaton végzett hallgatók 

elhelyezkedési körülményeiről, a tanultaknak a gyakorlatban történő alkalmazhatóságnak mikéntjéről, 

meghatározzák a tantárgy keretében megvalósuló minőségbiztosítás, fejlesztés irányát, módszereit. 

A szakon a kétpólusú minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei, eszközei 

folyamatos korszerűsítés mellett célirányosan kerülnek alkalmazásra. 

 

Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: 30 : 70 % 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése:  

Előadás modern prezentációs technikával +gyakorlás  

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: nincs 

 

 

A tantárgy részletes leírása: 

A tantárgy tartalma:  

 

Elmélet: 14 óra 

Hét  Témakörök 

1. Szövegszerkesztés (Word) I. Word szerkezeti alapegységei. Word alapbeállításai. Spe-

ciális szimbólumok automatikus előállítása. Egyenletek szerkesztése.  

2. Szövegszerkesztés (Word) II. Szövegformázás. Stíluslap. Sablon. Hivatalos iratok készí-

tése. 

3. Szövegszerkesztés (Word) III. Nézetek. Nyomtatás. Táblázatok; számítások Word táb-

lázatokban. Láthatatlan jelek. Tartalomjegyzék. Irodalomjegyzék; irodalomhivatkozás 

kereszthivatkozással. Melléklet készítése. Körlevél. 

4. Általános statisztikai alapismeretek. Középértékek. Mennyiségi ismérv szerinti elemzés. 

Gyakorisági sorok, értékösszegsor. Viszonyszámok. Leíró sorok. Modus, medián, 

kvantilisek fogalma, becslése. Szóródási mutatók. Statisztikai táblák, szerkesztésük 

szabályai. Egyszerű táblák elemzése. Csoportosító táblák elemzése. Idősorok dinamikus 

viszonyszámai. Az aszimmetria mérőszámai; Pearson-féle mutató, F-mutató. A koncent-

ráció elemzése, Lorenz-görbe. 

Megjegyzés: Az előbbiek számítása illetve grafikus ábrázolása Excelben és PowerPoint-

ban a következő órák tárgya. 

5. Táblázatkezelés (Excel) I. Szöveges fájlok importálása. Kézi formázások gyakorlása. 

Adattípusok; mozgás a táblázatban; adatok bevitele és módosítása; különféle adattípu-

sok bevitele; az adattípusok viselkedése. Intelligens címkék. Számítások a táblázatban, 

képletek. Cellahivatkozások (relatív, abszolút, vegyes). Hivatkozás másik munkalap 

vagy munkafüzet celláira. Rendezés. 

6. Táblázatkezelés (Excel) II. Diagramok készítése; diagram létrehozása, formátumozása, 

másolása, áthelyezése, méretezése, törlése. Korfa készítése. Nyomtatási beállítások, 

nyomtatás. 
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7. Táblázatkezelés (Excel) III. Eszközök / Adatelemzés (Analysis ToolPak) bővítmény. 

Hisztogram és leíró statisztika (várható érték, standard hiba, medián, módusz, szórás, 

minta varianciája, csúcsosság, ferdeség, tartomány, minimum, maximum, összeg, darab-

szám) eszközök alkalmazása.  

8. Táblázatkezelés (Excel) IV. Adatbáziskezelés Excelben. Adatbázis felépítése; adatbázis 

létrehozása, feltöltése; rekordok szűrése; sorba rendezés. Kimutatások generálása, szá-

mítások a kimutatás mezőivel. 

9. Prezentációkészítés (PowerPoint) I. A normál nézet használata; vázlat, jegyzet és dia 

ablaktábla használata. Szövegek beírása. Diák színválasztékának módosítása. Tervező-

sablon cseréje. Egyéni háttér beállítása. Kitöltési effektusok. Szövegformátumok. Ké-

pek, rajzobjektumok, szervezeti diagram beszúrása. Táblázatok, diagram beszúrása. 

10. Prezentációkészítés (PowerPoint) II. Minta nézetek és sablonok. Képkocka importálása. 

Élőfej és élőláb használata. Diarendező nézet használata. Speciális effektek: áttűnések 

beállítása; diákon szereplő elemek animálása. Diavetítés. Nyomtatás. Akciógombok 

használata. 

11-14. Összetett feladatok megoldása. 

 

Gyakorlat: 28 óra 
Az előadások tematikájához igazodó számítógépes gyakorlatok. 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

 

Kötelező irodalom: 

Dr. Dinya Elek: Biometria az orvosi gyakorlatban. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2001. 

Dr. Csajbók Zoltán: Számítástechnika felhasználóknak. Windows, Word, Excel, PowerPoint ismeretek. 

Kézirat 

Korpás Attiláné dr. (Szerk.): Általános statisztika I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: rövid dolgozatok 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: 

 Gyakorlatokon való részvétel kötelező, a hiányzás pótlása a TVSZ-ben megfogalmazottak 

alapján. 

 A számítógépes hálózati jelszó megszerzése és fenntartása a félév folyamán.  

 A házi dolgozat elkészítése és meghatározott időre történő beadása nyomtatott és elektronikus 

formában. A házi dolgozat értékelése legalább elégséges (2).  

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: 

 Az évközi rövid dolgozatok számtani átlaga legalább 2,00. 

 Az évközi zárthelyei dolgozat (zárthelyei dolgozatok számtani átlaga) legalább elégséges (2). 

 

Ajánlott irodalom: 

Prezentációkészítés PowerPoint XP-vel. Információs Magyarország. Miniszterelnöki Hivatal Informa-

tikai Kormánybiztosság 

Kőhegyi Gergely: Szövegszerkesztés. Sulinet Expressz informatikai és informatika alapú továbbképzé-

sek. 2003. 

Táblázatkezelés. Microsoft Excel XP-vel. Tananyag. Informatikai és Hírközlési Minisztérium 

Dr. Boncz Imre – Dr. Buda József: Kutatásmódszertani és egészségügyi statisztikai alapismeretek. 

Pécsi Orvostudományi Egyeteme Egészségügyi Főiskolai Kar, Pécs, 1996. 
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Fónai Mihály – Kerülő Judit – Dr. Takács Péter: Bevezetés az alkalmazott kutatásmódszertanba. Pro 

Educatione Alapítvány, Nyíregyháza, 2001. 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

 

 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

 

 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 

 ………………………………………. 
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A tantárgy neve: KOMPLEMENTER MEDICINA  I. – II. 

Tanszék neve: Egészségügyi Szervező 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Lipóczki Imre 

Ajánlott félév: I 
II. 

Tantárgyi kód: 
EKEI-143-01N 

EKEI-143-01L 

EKEI-168-02N 

EKEI-168-02L 

Nappali tagozat heti óraszáma: 14+14 14+14 

Levelező tagozat félévi óraszáma: 5+5 5+5 

Kredit: 3 2 

Vizsgakövetelmény: kollokvium kollokvium 

Kötelező előtanulmányi rend: -  
EKEI-143-01N 

EKEI-143-01L 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? Egészségügyi Szervező 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: 

 

Az oktatás nyelve: magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: 

 

A tantárgy státusza:  
 

Oktató/-k/ névsora: Tantárgyfelosztás szerint. 

 

 

A tantárgy általános és speciális céljai: A komplementer medicina alapelveinek és aktualitásai-

nak elsajátítása. 

 

Oktatás típusa:előadások 

 

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: 

- folyamatosan frissített, aktualizált tananyag 

- folyamatos ellenőrzés, számonkérés 

 

Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: 3 kontakt/3 órán kívüli tanulási óra/ hét 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: szakirányú publikációk, honlapok 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: 

 

 

A tantárgy részletes leírása: 

A tantárgy tartalma:  

 

 

Hét: 15. Alapfogalmak. Vízgyógyászat és fizioterápia; Fiziko- balneo- hidro- klímaterápia (I. 

félév, 3 kredit) 
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I. félév 

A hagyományos európai orvoslás és az alternatív orvoslás medicinális eljárásai. A komplementer me-

dicina alapelvei: holisztikus szemlélet, a szervezet öngyógyító képessége, akupunktúrás csatornák, 

energiaáramlási zavar és a diagnózis összefüggése. A komplementer medicina területei: fitoterápia, 

dietetika, tisztító-kúrák, akupunktúra-akupresszúra. Elemterápiák: hidroterápia – Kneipp kúrák-, 

helioterápia, Thalasso-terápia, barlangterápia, geoterápia,  fizioterápia;  alternatív fiziko- balneo- klí-

materápia. 

Reumatológiai betegségek alternatív fizikoterápiája. 

 Welness- fitness programok egészségre gyakorolt hatásai.  

Elemterápiák egészségfejlesztési aspektusai. 

 

Hét: 15. Mozgásterápia és egészségmegőrzés, rehabilitáció (II. félév, 3 kredit) 

 

II. félév 

Az ismeretanyag rövid leírása: 

 Mozgatásos-, és mozgásterápiák rendszere, alapelvei.  

Alternatív mozgás- és masszázs terápiák (yoga, thai-csi, csi-kung, masszázstechnikák- tuj na, svéd 

masszázs) 

 Egészségfejlesztés, primer, szekunder, terciel prevenció. 

A rehabilitáció orvosi, és társadalmi jelentősége. A leggyakoribb megbetegedések rehabilitációs alap-

ismeretei. (szív-érrendszeri, mozgásszervi, neurológiai) 

 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: a tanayag elméleti tu-

dása 
 

 

Kötelező irodalom: 

 Dr. Hegyi Gabriella: Természetes gyógymódok. Komplementer medicina. /K.u.K  

 Kiadó, Budapest 1999. 

 Klaus-Christof Schimmel: A természetgyógyászat tankönyve I-II. /Sanitas Természetgyógy-

ászati alapítvány – dr. Sarkadi G.mb.H. 1992. 

 Dr. Csermely Miklós: A fizioterápia kézikönyve  Golden Book K. Bp.2003 

 Schalle, Albert: A vízgyógyászat ABC-je Arkánum 1990 

 Gardi Zsuzsa: Alapozó gyógytorna elmélet és gyakorlat 2001 

 Gardi Zsuzsa: Masszázs 1999 

 Huszár Ilona: A rehabilitáció gyakorlata  Medicina 2006 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: 

Évközi tesztírás 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: 

 részvétel az előadásokon 

 évközi tesztvizsga sikeres teljesítése 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: - 

 

 

A vizsgára bocsátás feltételei: 

 részvétel az előadásokon 

 évközi tesztvizsga sikeres teljesítése 
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Vizsgáztatási módszer: 

Írásbeli vizsga 

 

 

 Ajánlott irodalom: 

 Dr. Tamási József: Természetgyógyászati alapismeretek. / Magyar Természetgyógy-ászok 

Uniója, Budapest 2000. 

 

 Bender Tamás: Gyógyfürdőzés és egyéb fizioterápiás gyógymódok Springmed  

 Bp.2008. 

o Vermes Ferenc: Hydrobic- vízigimnasztika  Pécs PTE ETK 2003 

 

 Koltainé Balázs Éva: A masszázs gyakorlata  Bp. HITE 

 Rétháti Györgyi: Hippoterápia- új kiegészítő kezelés a nerofiziologiai gyógytornában 

o Mozgásterápia 1999/4 

 Heckl, R.W. : Rehabilitáció és betegápolás Medicina 2000 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

 

 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

 

 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 

 ………………………………………. 
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A tantárgy neve: Rendezvényszervezés 

Tanszék neve: Egészségügyi informatika 

Tantárgyfelelős neve: Dr. habil. Könyves Erika 

Ajánlott félév: 4 
 

Tantárgyi kód: 
EKEI-145-00N 

EKEI-145-00L 
 

Nappali tagozat heti óraszáma: 14+14  

Levelező tagozat félévi óraszáma: 5+5  

Kredit: 3  

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy  

Kötelező előtanulmányi rend: -  

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? Egészségügyi szervező 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: páros félévben 

 

Az oktatás nyelve: magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: heti, félévi 

 

A tantárgy státusza:  
 

Oktató/-k/ névsora: Tantárgyfelosztás szerint. 

 

 

A tantárgy általános és speciális céljai: a hallgatók ismerjék meg a rendezvényszervezés főbb mun-

kafolyamatait, piaci szereplőit és azok főbb jellemzőit, legyenek jártasak a rendezvényszervezés terü-

letén. 

 

Oktatás típusa: elmélet és gyakorlat 

 

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: A változások figyelemmel kísérése, 

az aktualitások képzési programba való építése 

 

Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: laptop, projektor, segédanyagok 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: 

 

A tantárgy részletes leírása: 

A tantárgy tartalma:  
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Hét 

I. félév 

 

 Bevezetés: fogalom-rendszer, történeti kitekintés 

 A rendezvények fajtái: társadalmi állami, üzleti, kulturális, sajtó, egyéni - családi rendezvények, 

rendezvénysorozatok. 

 Gasztronómiai rendezvények típusai.  

 A rendezvénypiac főbb sajátosságai.  

 A konferencia turizmus főbb jellemzői, a MICE jelentősége, ország-rangsorok, a magyarországi 

konferencia piac sajátosságai, konferencia helyszínek.  

 A rendezvények tárgyi és személyi feltételei. A rendezvényszervezési munka folyamata: előkészí-

tés, lebonyolítás, utómunkák. Speciális feladatok.  

 Konferencia-központok, konferenciaszállodák kialakítása, követelményei, főbb jellemzői. Sikeres 

vásárok, vásári részvétel előkészítése, lebonyolítása, standszemélyzet, vásári promóciók.  

 Piaci trendek a rendezvényszervezésben. 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

ismeretbővítés a rendezvényszervezés területén, szervezési készség fejlesztése, vendégfogadói attitűd 

formálás 

 

Kötelező irodalom: 

Járási Anikó (2005): Rendezvényszervezés. Szeged, JGYF Kiadó 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: egy rendezvényen való részvétel 

(min. 4 óra) 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: egy rendezvényen való részvétel (min. 4 óra) 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: egy rendezvény forgatókönyvének elkészítése 

 

A vizsgára bocsátás feltételei: 
 

Vizsgáztatási módszer: 
 

Ajánlott irodalom: 

 Mészáros-Voleszák: Villásreggelitől a gálavacsoráig,OE Voleszák, Sopron. 2004. 

 http://www.hcb.hu/studies.phtml?lang=hu A MICE szegmens jövője 2008 – 2012 között 

 http://www.hcb.hu/studies.phtml?lang=hu IMEX tanulmány a szervezeti piacról 

 http://www.hcb.hu/studies.phtml?lang=hu A sikeres vásári részvétel kulcsa 

 http://www.hcb.hu/studies.phtml?lang=hu Faragó Hilda – Karikás Eszter (1999): A konferenciák 

világa  

 http://www.hcb.hu/studies.phtml?lang=hu IAPCO (KONGRESSZUSSZERVEZŐK NEMZET-

KÖZI SZÖVETSÉGE): Egy konferenciaközpont tervezése. A konferenciaszervezők (PCO-k) el-

várásai 

 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

http://www.hcb.hu/studies.phtml?lang=hu
http://www.hcb.hu/studies.phtml?lang=hu
http://www.hcb.hu/studies.phtml?lang=hu
http://www.hcb.hu/studies.phtml?lang=hu
http://www.hcb.hu/studies.phtml?lang=hu
http://www.hcb.hu/studies.phtml?lang=hu


 

 

277 

 tantárgyfelelős 

 

 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

 

 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 

 ………………………………………. 
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A tantárgy neve: Turisztikai pályázatok és projektmenedzsment 

Tanszék neve: Egészségügyi Informatika Tanszék 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Könyves Erika 

Ajánlott félév: VI. 
 

Tantárgyi kód: 
EKEI-149-00L 

EKEI-149-00N 
 

Nappali tagozat heti óraszáma: 0+14  

Levelező tagozat félévi óraszáma: 0+5  

Kredit: 2  

Vizsgakövetelmény: aláírás  

Kötelező előtanulmányi rend: -  

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? 

Egészségügyi Szervező 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: A mintatanterv szerint. 

 

Az oktatás nyelve: magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: 

Nappali tagozat: aktuális órarend szerint. 

Levelező tagozat: aktuális konzultációs rend szerint tömbösítve. 

 

A tantárgy státusza:  Kötelező, szakmai törzstantárgy 

 

Oktató/-k/ névsora: Tantárgyfelosztás szerint. 

 

A tantárgy általános és speciális céljai: 

Megismertetni a hallgatókkal az Európai Unió közös politikáihoz kapcsolódó turisztikai pályázatok 

rendszerének működésé; betekintést nyerni az ezekkel kapcsolatos tapasztalatokba és módszerekbe. 

Cél a pályázati folyamat megismerése, a korszerű projekt-menedzsment eszközök használatának elsa-

játítása. 

 

Oktatás típusa: 

Előadás, szeminárium, gyakorlat orientált mintafeladatok közös megoldása. A gyakorlatokon irányított 

és önálló feladatmegoldás. 

 

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: 

A tárgy minőségbiztosítási módszere az oktatók felkészülését, a tárggyal kapcsolatos ismeretanyagok 

azonnali feldolgozása, a törvényi, ágazati szabályzók változásának követése, valamint a végzett hall-

gatók elhelyezkedése utáni „vevőelégedettség” vizsgálata, a visszajelzések alapján a tantárgy aktuali-

zálása. A szak minőségpolitikája, a folyamatos visszajelzések az oktatásban résztvevő hallgatók isme-

retelsajátításáról, végzett, elsősorban nappali tagozaton végzett hallgatók elhelyezkedési körülményei-

ről, a tanultaknak a gyakorlatban történő alkalmazhatóságnak mikéntjéről meghatározzák a tantárgy 

keretében megvalósuló minőségbiztosítás, fejlesztés irányát, módszereit. 

A szakon a kétpólusú minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei, eszközei 

folyamatos korszerűsítés mellett célirányosan kerülnek alkalmazásra. 



 

 

279 

 

Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: 

Nappali tagozaton 35 : 65 %; Levelező tagozaton 13 : 87 % 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése:  

Az oktatók által összeállított oktatási segédanyagok segítik a tananyag elsajátítását.  

Tárgyi eszközök: írásvetítő, projektor, nyomtatott és elektronikus segédanyagok és feladatok. Számí-

tógépes terem. Projekt programcsomag – a rendelkezésre álló licenszek alapján. Ilias/Moodle. 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás:  

A tanszéken folyó nemzetközi és hazai kutatások módszertani elemeinek feldolgozása. 

 

A tantárgy részletes leírása: 

A tantárgy tartalma:  

1. Az Európai Unió Regionális Politikája, támogatási rendszere, pénzügyi intézményrendsze-

re.  Előcsatlakozási alapok, ezek tapasztalatai (Példák: Phare, Ispa, Sapard). Strukturális Alap, 

Kohéziós Alap.  

2. Közösségi kezdeményezések a turizmus területén. Keretprogramok. Egyéb támogatási rend-

szerek (pl.: Kis- és közepes vállalkozásoknak, Turizmus).  

3. Ágazati és funkcionális támogatási célok, prioritások. Az integráció fejlesztésének folyama-

ta. Az együttműködés támogatása.  

4. Nemzeti Fejlesztési Terv.  

5. A Projektmenedzsment tárgy ismereteinek ismétlése, szinkronizálása.  

6. A projekt fogalma és az EU által preferált projektciklus. A projekt szakaszai és eszközei. 

7. Projekt-definiálás, előkészítés.  

8. Projekttervezés. Projekt szervezet.  

9. Monitoring és értékelés, Projekt kontroll. Megvalósítás. Projektzárás. 

10. A hazai pályázati rendszerek tapasztalatai. Esettanulmányok. Projekt szoftverek általános 

jellemzői – használat. 

11-14. Tervezési és kockázatkezelési módszerek. 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

A hallgató legyen képes átlátni és illeszteni pályázati terveit az EU közös politikáihoz kapcso-

lódó turisztikai pályázatok rendszerhez. Ismerje ezen pályázati lehetőségek működését, az 

ezekkel kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatokat és módszereket, valamint a teljes  pá-

lyázati folyamatot. A hallgató legyen képes alkalmazni a korszerű projekt-menedzsment esz-

közrendszerét és módszertani elemeit. 

 

Kötelező irodalom: 

 Bernard Abrignani, Rui Gomes, Dirk de Vilder: Projektmenedzsment, T-kit. Mobilitás Nem-

zetközi Igazgatóság, Budapest, 2003. „T-Kit on ProjectManagement" című könyv magyar for-

dítása, kiadó: Európa Tanács és az Európai Bizottság. 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: 

Zárthelyi dolgozatok; önálló feladatok, amelyek értékelése a gyakorlati jegy része. 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: 

a TVSZ-ben meghatározottak alapján (három vagy annál több hiányzás az aláírás megvonását ered-

ményezi). 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: 

Zárthelyi dolgozatok, évközi teljesítmény értékelése, önálló projekt-terv értékelése. 
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A vizsgára bocsátás feltételei: 

- 

 

Vizsgáztatási módszer: 

- 

 

Ajánlott irodalom: 

 Nemeslaki András: Projekt-menedzsment. Kézirat, tanfolyami segédanyag.  

 Európai uniós pályázati kézikönyv, Európa Média Kht., 2004 

 Uniós Értesítő. (Az Európai Unióhoz kapcsolódó támogatások, együttműködési lehetőségek és 

pályázatok időszaki kiadványa) 

 Bevezetés az európai uniós támogatások rendszerébe, MKI, 2003 

 Lengyel Márton: Turizmus stratégia, Magyarország csatlakozása az EU-hoz, Képzőművészeti 

Kiadó, 1999. 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

 

 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

 

 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 

 ………………………………………. 

  



 

 

281 

  

A tantárgy neve: Turizmus rendszere 

Tanszék neve: Egészségügyi informatika 

Tantárgyfelelős neve: Dr. habil. Könyves Erika 

Ajánlott félév: 4 
 

Tantárgyi kód: 
EKEI-169-00N 

EKEI-169-00L 
 

Nappali tagozat heti óraszáma: 14+0  

Levelező tagozat félévi óraszáma: 5+0  

Kredit: 2  

Vizsgakövetelmény: kollokvium  

Kötelező előtanulmányi rend: -  

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? Egészségügyi szervező 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: páros félévben 

 

Az oktatás nyelve: magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: heti, félévi 

 

A tantárgy státusza:  
 

Oktató/-k/ névsora: Tantárgyfelosztás szerint. 

 

 

A tantárgy általános és speciális céljai: a hallgatók ismerjék meg a turizmus szektor működésének 

főbb jellemzőit, a főbb piaci szereplőket és jellemzőit. 

 

Oktatás típusa: elmélet 

 

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: A változások figyelemmel kísérése, 

az aktualitások képzési programba való építése 

 

Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: laptop, projektor, segédanyagok 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: 

Turisztikai keresletkutatás Nyíregyházán 

 

A tantárgy részletes leírása: 

A tantárgy tartalma:  

 

 

Hét 

I. félév 
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 Történelmi kitekintés: ókor, középkor, Reneszánsz, Ipari Forradalom, közlekedési forradalom, 

modern turizmus 

 A turizmus fejlődése Magyarországon 

 A turizmus hatásai: teherbíróképsség, a desztináció életciklus görbéje, a turizmus gazdasági hatá-

sai, a turizmus társadalmi – kulturális hatásai és modellje, a turizmus fizikai hatásai, (fenntartható-

ság a turizmusban, ökoturizmus) 

 Utazási motivációk és turisztikai kereslet: fogalmak, történeti visszatekintés, a turisták csoportosí-

tása, a turisztikai kereslet jellemzői, a keresletet befolyásoló tényezők, utazási döntés, fogyasztói 

trendek 

 A turizmus piaci rendszere: versenyképesség, a turisztikai kínálat sajátosságai, a kínálatot befolyá-

soló tényezők, a kínálat fejlődésének várható irányai, a turizmus fejlődését gátló tényezők 

 Közlekedés: közlekedési infrastruktúra, légi közlekedés, a vasúti közlekedés jellemzői, egyéb 

utazási formák (távolsági autóbusz, autó, gépkocsibérlés, lakóbusz- és autó, hajó) 

 Szállásadás: a szálláshely szolgáltatások rendszere, csoportosítás, nemzetközi kategóriák, trendek 

a szállodai termékfejlesztésben, különleges és alternatív szállodák 

 Utazásszervezés és értékesítés: tevékenységi körök, a működés feltételei, csoportosítás, helyzetkép 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

ismeretbővítés a turizmus főbb összefüggésiben, logikus gondolkodás fejlesztés, vendégfogadói attitűd 

formálás 

 

Kötelező irodalom: 

Tasnádi József (2002): A turizmus rendszere, Bp, Aula Kiadó, 165 – 186. o. 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: a turizmus témában esszé készítés 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: 

 

A vizsgára bocsátás feltételei: aláírás megszerzése 

 

Vizsgáztatási módszer: írásbeli, szóbeli 

 

Ajánlott irodalom: 

 Árva László – Czizmár József – Könyves Erika – Kucsera Péter - Mondok Anita: A turizmus gaz-

daságtana, kézirat 

 www.itthon.hu 

 www.szamokbanutazunk.hu 

 www.unwto.org 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

 

http://www.itthon.hu/
http://www.szamokbanutazunk.hu/
http://www.unwto.org/
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Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 

 ………………………………………. 
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A tantárgy neve: Utazásszervezés 

Tanszék neve: Egészségügyi informatika 

Tantárgyfelelős neve: Dr. habil. Könyves Erika 

Ajánlott félév: 6 
 

Tantárgyi kód: 
EKEI-147-00N 

EKEI-147-00L 
 

Nappali tagozat heti óraszáma: 0+14  

Levelező tagozat félévi óraszáma: 0+5  

Kredit: 2  

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy  

Kötelező előtanulmányi rend: -  

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? Egészségügyi szervező 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: páros félévben 

 

Az oktatás nyelve: magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: heti, félévi 

 

A tantárgy státusza:  
 

Oktató/-k/ névsora: Tantárgyfelosztás szerint. 

 

 

A tantárgy általános és speciális céljai: a hallgatók ismerjék meg az utazásszervezés főbb munkafo-

lyamatait, piaci szereplőit és azok főbb jellemzőit, legyenek jártasak az utazásszervezés területén. 

 

Oktatás típusa: gyakorlat 

 

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: A változások figyelemmel kísérése, 

az aktualitások képzési programba való építése 

 

Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: laptop, projektor, segédanyagok 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: 

 

A tantárgy részletes leírása: 

A tantárgy tartalma:  

 

 

Hét 

II. félév 

 

 Az utazásszervezés- és értékesítés alapfogalmai, főbb jellemzői, feltételei.  
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 Utazási vállalkozói tevékenység. Utazási irodák alapításának tárgyi és személyi feltételei, referen-

si és ügyintézői munkakörök, feladatok.  

 Az utazási irodák működésének főbb jellemzői.  

 Termékek, szegmensek: utazási csomag, belföldi turizmus, nemzetközi beutaztatás, nemzetközi 

kiutaztatás.  

 Munkafolyamatok: keresletfelmérés, programtervezés, előkalkuláció, kalkuláció, forgatókönyv 

készítés, szerződések kötése, kapcsolattartás az utaskísérővel, idegenvezetővel, menetjegy értéke-

sítés, szállásközvetítés, pénzváltás, utasbiztosítás, utazásszervezés és az Internet, helyfoglalási 

rendszerek kezelése, panaszkezelés. Információs anyagok, tájékoztató anyagok előkészítése, elké-

szítése: katalógus, utas tájékoztató.  

 Helyzetkép az utaztatási piacról. 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

ismeretbővítés az utazásszervezés területén, szervezési készség fejlesztése, vendégfogadói attitűd for-

málás 

 

Kötelező irodalom: 

Molnár Gabriella: Utazásszervezés és értékesítés, KIT, Heller Farkas Főiskola, Budapest, 2002. 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: utazási irodában szerzett gyakorlat 

(min. 4 óra) 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: sikeres (megfelelt) zárthelyi dolgozat 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: egy utazási csomag összeállítása 

 

A vizsgára bocsátás feltételei: 
 

Vizsgáztatási módszer: 
 

Ajánlott irodalom: 

 Fodorné Sz. Éva - Szűcs László: Idegenforgalmi ügyintézői és referensi ismeretek, Képzőművé-

szeti Kiadó, 2005. 

 Salamon András: Az utazási szerződés, Geomédia szakkönyvek, Budapest, 2001. 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

 tantárgyfelelős 

 

Jóváhagyom: 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

 tanszékvezető 

 

Elfogadom: 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

 alapszakfelelős 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 ………………………………………. 
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A tantárgy neve: Minőségbiztosítási rendszerek I-II. 

Tanszék neve: Egészségügyi informatika 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Kósa Zsigmond 

Ajánlott félév: III., IV. 
III., IV. 

Tantárgyi kód: 
EKEI-120-01N 

EKEI-120-02N 

EKEI-120-01L 

EKEI-120-02L 

Nappali tagozat heti óraszáma: 
14 + 14  

0 + 14 
 

Levelező tagozat félévi óraszáma:  
5 + 5 

0 + 5 

Kredit: 3, 2 3, 2 

Vizsgakövetelmény: 
Kollokvium 

Gyak.jegy 

Kollokvium, 

Gyak.jegy 

Kötelező előtanulmányi rend:  EKEI-120-01 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? Egészségügyi szervező 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: félév 

 

Az oktatás nyelve: magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: heti, félévi 

 

A tantárgy státusza: kötelezően választható 

 

Oktató/-k/ névsora: Tantárgyfelosztás szerint. 

 

 

A tantárgy általános és speciális céljai: 

 

Oktatás típusa: elmélet és gyakorlat 

 

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: 

 

Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: 

 

A tantárgy tartalma:  

 

I. félév 

 

Minőségbiztosítási rendszerek I.(III. félév, 3 kredit) 

Előtanulmányi feltétel: nincs. 

Az ismeretanyag rövid leírása: 
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Alapvető cél, hogy a hallgatók ismerjék meg a minőségbiztosítási rendszereket, működésüket, alapfo-

galmakat. Ismerjék meg a rendszerépítés, működtetés-, auditálás-, a szolgáltatás-vásárlói-, munkatársi 

elégedettségi vizsgálatok-, szervezési, és lebonyolítási módszereit, valamint a minőségügyi rendszerek 

dokumentációs kötelezettségeit. Minőség fogalmi rendszere, minőségügy története. Minőségszabályo-

zás, minőségbiztosítás, minőségirányítás értelmezése. Minőség a szolgáltatások területén, egészség-

ügyi szolgáltatások minőségbiztosítása: jogszabályi előírások, értelmezésük. Minőségügyi rendszerek, 

és módszerek alkalmazása. A minőségügyi felülvizsgálat típusai, tervezése, audit, auditor feladata, 

akkreditáció. ISO szabványcsalád, szabvány fejezetei, értelmezésük. Minőségirányítási rendszer kiépí-

tése, vezetőség felelőssége. Erőforrás-gazdálkodás, termék előállítása, mérés, elemzés, fejlesztés. Do-

kumentációs rendszer kiépítése, készítése. Próbaműködés, belső felülvizsgálat, tanúsítás folyamata. 

Kötelező irodalom: 

 Gergely Tamás,Szőts Miklós : Minőség az egészségügyben, Medicina Könyvkiadó Rt, Buda-

pest, 2001.  

 John Qvretveit: Minőségszemlélet az egészségügyben, Medicina Könyvkiadó Rt, Buda-

pest,1999. 

Ajánlott irodalom: 

o Ajánlás az ISO 9001 :2000 szabvány alkalmazásához az egészségügyi szolgáltató szerveze-

tekben 1.0 vált.ESzCsM,2003.http://www.eum.hu/index.php?akt_menu=5236 

 

 

II. félév 

 

Minőségbiztosítási rendszerek II.(IV. félév, 2 kredit )  

Előtanulmányi feltétel: Minőségbiztosítási rendszerek I. 

Az ismeretanyag rövid leírása: 

Alapvető cél, hogy a hallgatók ismerjék meg a leggyakrabban alkalmazott minőségügyi rendsze-

reket, a Minőségdíjak elérésének követelményrendszerét, a kritériumok, standardok, indikáto-

rok, irányelvek, protokollok, módszertani levelek alkalmazásának szükségességét, minőségméré-

si, minőségfejlesztési eszközöket és módszereket. MEES fogalma, felépítése, ellátási folyama-

tok,vezetési és támogató folyamatok. Egészségügyi ellátási protokollok, szakmai irányelvek, 

módszertani levelek, indikátorok. Minőségfejlesztési eszközök és módszerek. TQM, EFQM mo-

dell, EFQM és TQM kapcsolata. Minőségdíjak Szervezetközpontú folyamatok, Környezetköz-

pontú Irányítási Rendszer (KIR). Élelmiszerbiztonság, HACCP rendszer. Elégedettségi vizsgála-

tok: tervezés, végrehajtás. 

Gyakorlat: 

 Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány: az alapellátás és szakellátás minőségbiztosítása, minő-

ségfejlesztési eszközök és alakalmazható módszerek és modellek. 

 Egészségbiztosítás szakirány: az OEP és a REP-ek minőségbiztosításának lehetőségei, indikáto-

rok. 

 Egészségturizmus-szervező szakirány: a gyógy- és egészturisztikai értéklánc elemeinek minőség-

biztosítása, módszerek és eszközök  

Kötelező irodalom: 

 Gulácsi László : Minőségfejlesztés az egészségügyben, Medicina Könyvkiadó,Bp.2000. 

 Kalapács János: Minőségirányítás technikák. Bp. X-Level. 2001. 

Ajánlott irodalom: 

o Minőség és Megbízhatóság folyóirat , Kiadó: Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nem-

zeti Bizottság (EOQ MNB) 

o Becser Norbert - Zoltayné Paprika Zita: Döntéstámogató modell a szolgáltatásminőség fej-

lesztéséhez - SQI-DSS - egy új megközelítés  

Vezetéstudomány, 35.évf. 6.sz./2004 

o A szolgáltatásminőség mérése- elmélet és gyakorlat (1998), 

http://www.eum.hu/index.php?akt_menu=5236
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Vezetéstudomány 29.évf. 12.sz./1998 

 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

 

Kötelező irodalom: 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere:  

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: sikeres vizsga 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: beadandó dolgozat  

 

A vizsgára bocsátás feltételei: beadandó dolgozat 

 

Vizsgáztatási módszer: írásbeli, szóbeli 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

 

 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

 

 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 

 ………………………………………. 
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A tantárgy neve: Szaknyelv I, II (angol és német) 

A tantárgy angol neve: English for Special Purposes 

German for Special Purposes 

Tanszék neve: Idegennyelvi Részleg 

Tantárgyfelelős neve: dr. Semsei Imre (angol) és dr. Fábián Gergely (német) 

Ajánlott félév:  4. félév 5. félév 

Tantárgyi kód  Angol: EKIC-117-01N 

EKIC-117-01L 

EKIC-117-02N 

EKIC-117-02L 

                          Német: EKIC-118-01N 

EKIC-118-01L 

EKIC-118-02N 

EKIC-118-02L 

Nappali tagozat heti óraszáma: 3 óra 3 óra 

Levelező tagozat félévi óraszáma 15 15 

Kredit:  2 2 

Vizsgakövetelmény:  gyakorlati jegy gyakorlati jegy 

Kötelező előtanulmányi rend:  befejezett Idegen nyelv (angol 

vagy német) I, II, III vagy B2 

komplex nyelvvizsga   

Szaknyelv I 

 

Az ajánlott tantervben mely (alap)szakok szerepeltetik? az összes  

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: páros félévben a Szaknyelv I, páratlan félévben a Szaknyelv 

II kerüül meghirdetésre 

 

Az oktatás nyelve: az adott idegen nyelv és magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása:   

 

A tantárgy státusza: Kötelező 

 

Oktatók névsora:  

Biszkuné Orosz Tóth Ildikó, Deák Lászlóné, Tilki Ágnes, Toldiné Bélteki Andrea, Sivadó Márta 

 

A tantárgy általános és speciális céljai:  

A 3 féléven keresztül biztosított általános nyelvi képzés vagy a már korábban megszerzett nyelvvizsga 

kellő alapot biztosít a szaknyelvi terminusok elsajátítására, melynek birtokában a hallgató képes meg-

oldani szaknyelvi szituációs helyzeteket, grafikont elemezni és az adott szakterület szakirodalmában 

tájékozódni.  

 

Oktatás típusa: szeminárium 

 

A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:  

A tananyag folyamatos aktualizálása, új információk tananyagba építése, útmutató az idegen nyelven 

történő munkavállaláshoz (önéletrajz, pályázatok megírásának koordinálása). A hallgatók külföldi 

utazása előtt (konferencia, tanulmányút, intézménylátogatás) a számukra szükséges legfontosabb tud-

nivalókkal egészítjük ki kurzusainkat. Tanulmányútjukról visszatérve pedig, a hallgatók számolnak be 

élményeikről, így a többiek is értesülhetnek a legfrissebb információkról. Nyelvtanáraink továbbkép-

zéseken vesznek részt, amely egyrészt a korszerű módszertan alkalmazását biztosítja, másrészt napra-

kész információval szolgál új vizsgarendszerekről, változásokról vizsgarendszeren belül. A végzett 

hallgatók által kitöltött kérdőívek megállapításait felhasználva megfogalmazzuk azokat a teendőket, 

melyek a hatékonyabb nyelvoktatáshoz kellenek.  
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Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya:  

50% - 50%, vagyis 42 kontaktórához legalább ennyi órán kívüli nyelvtanulás szükséges. 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése:  
Nyelvi labor – ahol alapvetően ingyenes online anyagokból tanulnak a hallgatók, továbbá audiovizuá-

lis eszközök használata, a hallgatók által megvásárolt tankönyvek és a nyelvtanárok által összeállított 

segédanyagok. Mindez kiscsoportos, beszédközpontú óravezetéssel.  

 

 

A tantárgy részletes leírása:  

SZAKNYELV I,II (angol) 

 

Szaknyelv I anyaga szakiránytól függetlenül: Ápolás és Betegellátás valamint Egészségügyi Gondozás 

és Prevenció alapszak hallgatói számára 

 

 

 

1.hét 

University of Debrecen Faculty of Health –  

Management of the Faculty,  

Job descriptions, Video 

 

2. hét Job descriptions E-mails and Letters 

3. hét Model CVs Job interviews Europass CV 

4. hét Health in general  

5. hét The Hungarian health care system The human 

body, The skeleton and internal organs 

 

Resume 

 

6. hét 

TEST ONE 

Past medical history, Family history, Social his-

tory 

 

7. hét Present complaints Pain Signs and symptoms Letter of enquiry 

8. hét Medical Examination Headache Letter of enquiry 

9. hét Vertigo, Body temperature and sweat   

10. hét TEST TWO  

Nausea and vomiting 

Letter of enquiry 

11. hét Dyspnea, Cough, Heart Application letter 

12. hét Therapeutic effects of drugs, Side-effects of 

drug 

Application letter 

13. hét Medicine administration Application letter 

14.hét TEST THREE Application letter 

 

2. félév anyaga – Mentőtisztek számára 

 

1.hét Basic Life Support 1 Special Lab 

2. hét Basic Life Support 2 Special Lab 

3. hét Types of ambulance Pictures and Situations, Listening 

4. hét The Skeletal System and typical inju-

ries 

Pictures and Situations, Listening 

5.hét The Muscular System and typical 

injuries 

Pictures and Situations, Listening 

6. hét TEST ONE  

The Respiratory System and typical 

diseases 

Pictures and Situations, Listening 

7.hét The Circulatory System and typical 

diseases 

Pictures and Situation, Listening 
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8.hét The Reproductive System Pictures and Situation, Listening 

9.hét Delivery Reading1 What Caffeine does to Your Body 

10.hét TEST TWO 

The Skin and injuries 

Reading2  World Health Day 

 

11.hét 

The Digestive System and typical 

diseases 

Reading3  Light Relief 

12.hét The Nervous System and typical dis-

eases 

Reading4  TB Alert 

13.hét Organs of Perception, typical injuries 

and diseases 

Reading 5 Headeache 

14.hét TEST THREE  

 

2. félév anyaga Ápolók számára 

 

 

1.hét 

Nursing Profession, Roles and  

Responsibilities (Unit 1.)  

 

2. hét 

 

U 28. Chart in Internal Medicine. 

5.Basic hospital vocabulary. 

Special Lab 

3.hét 

 

U35. Things on the ward. 36.  

Equipment.  

Special Lab 

4. hét 

 

U56. Containers. Measuring 

 

Pictures and Situations, Listening 

5. hét TEST ONE 

U30. People in the hospital.  

Pictures and Situations, Listening 

 

6. hét 

U45. The patient’s condition.  

Understanding the patient.  

Pictures and Situations, Listening 

7. hét The patient’s needs  Pictures and Situations, Listening 

 

8. hét 

Nursing plan Pictures and Situations, Listening 

9. hét 

 

Nursing process, types of nursing Pictures and Situation, Listening 

10.hét TEST TWO 

U58. Surgery: Word building Recov-

ery and rehabilitation 

Reading1 What Caffeine does to Your Body  

11.hét 

 

The Terminally ill Patient (Unit 11.) Reading2  World Health Day 

12.hét 

 

Death and Dying (Unit 12.)  

 

Reading3  Light Relief 

13.hét Analyzing graphs concerning health  

care l. 

Reading4  TB Alert 

14.hét TEST THREE Reading5  Headache 

 

2. félév anyaga Védőnő és Szülésznő szakirány  

 

1. hét Profession description  

2.hét Obstetrics and gynecology                                           

General questions 

Special Lab 

3. hét 

 

Gynecological complaints:-

dysmenorrhoea,  

hypermenorrhoea, metrorrhagia, 

Dyspareunia, leukorrhoea, prolapse 

Special Lab 
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4.hét 

 

Physical examination Pictures and Situations, Listening 

5. hét 

 

TEST ONE 

Pregnancy (A,B,C) 

Pictures and Situations, Listening 

5. hét Past pregnancies (A,B) Pictures and Situations, Listening 

 

6. hét 

Abortion Pictures and Situations, Listening 

7. hét Ectopic pregnancy 

Infertility and contraception 

Pictures and Situation, Listening 

 

8. hét 

Contraceptives 

Side effects 

Reading1 What Caffeine does to Your Body  

9. hét 

 

TEST TWO 

Genital tract infections and discharge 

 

10.hét Deviations from normal pregnancy Reading2  World Health Day 

11.hét 

 

The infant’s behavior Reading3  Light Relief 

12.hét 

 

Assessment of posttraumatic stress disor-

der in children 

Reading4  TB Alert 

13.hét The healthy baby Reading5  Headache 

14.hét TEST THREE  

 

Szaknyelv I, II Szociális munkás hallgatók számára 

 

1. hét Chapter 1: Under-

standing Families 

1. Families as Social Units 

2.hét  2. Intensive Family Preservation Services 

3. hét 

 

 3. Parent-Child Relationship Difficulties 

4.hét 

 

 A szövegekhez tartozó gyakorlatok megoldása 

5. hét 

 

Homelessness in 

Hungary 

1. Prevention in homelessness, strategies, policies, legislation 

5. hét  2. Good examples 

 

6. hét 

 1. Zárthelyi dolgozat és szóbeli prezentáció 

7. hét Chapter 2: Work-

ing with Disabled 

Children 

1. Developmental Disabilities 

 

8. hét 

 2. Physical Disabilities 

9. hét 

 

 3. Guidlines for Interacting with Children 

10.hét  A szövegekhez tartozó gyakorlatok megoldása 

11.hét 

 

Global prostitution 1. Trafficking in Women for the Purpose of Sexual Exploita-

tion 

12.hét 

 

 2. Declaration of Stockholm 

13.hét  2. Zárthelyi dolgozat és szóbeli prezentáció 

14.hét   

 

1. hét Chapter 3: 1. Humiliation the Solution 



 

 

293 

Problems of the 

Young 

2.hét  2. Level of Violence „Shocking” 

3. hét 

 

 3. Criminals Getting Younger 

4.hét 

 

 A szövegekhez tartozó gyakorlatok megoldása 

5. hét 

 

Social 

Emergencies and 

Crises Intervention 

in Hungary 

1. Legislation and the public authorities: approach, obligations, 

competences 

5. hét  2. Different social emergency services 

 

6. hét 

 1. Zárthelyi dolgozat és szóbeli prezentáció 

7. hét Chapter  4: Drug 

Abuse 

1. Use and Misuse of Drugs 

 

8. hét 

 2. Drug Specter 

9. hét 

 

 3. „Smoking marijuana..” 

10.hét  A szövegekhez tartozó gyakorlatok megoldása 

11.hét 

 

Chapter  5: Work 

Environment 

1. Unemployment 

12.hét 

 

 2. Social Security in Hungary 

13.hét  2. Zárthelyi dolgozat és szóbeli prezentáció 

14.hét   

 

SZAKNYELV I, II (német) 
Mentőtiszt szakirány számára készült német nyelvű változat   I. félév 

 

Órák száma Tananyag 

  1.-2.-3. Einführung in die Fachsprache 

Medizinische Grundbegriffe 

  4.-5.-6. 

Fachrichtung für Rettungsassistenten – Vorstellungsvideo 

Allgemeine Informationen über den Landesrettungsdienst 

  7.-8.-9. Der menschliche Körper I. 

Körperteile 

  10.-11.-12. Der menschliche Körper II. 

Schmerztypen, Erkrankungen und Symptome 

  13.-14.-15. Arbeit mit Fachtexten  

Situationsübungen 

 16.-17.-18. 

Erste Hilfe I.  

Rettungskette 

 19.-20.-21. Erste Hilfe II. 

Auffinden einer Reglosen Person 

Basismaßnahmen und erweiterte Maßnahmen 

 22.-23.-24. Kontrolle  
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 25.-26.-27. Einsatzprotokoll – Vergleich der ungarischen und der 

deutschen Einsatzprotokolle 

 28.-29.-30. Bildbeschreibung und Situationen zu den Themen „Erste 

Hilfe” und „Rettungsassistent im täglichen Leben” 

 31.-32.-33. Arbeit mit Fachtexten 

Fahrzeuge und deren Ausstattung des ungarischen und deutschen 

Landesrettungsdienstes 

 34.-35.-36. 

Wunden und Wundbehandlung 

Grundsätze der präklinischen Wundbehandlung 

 37.-38.-39. Zusammenfassung 

 40.-41.-42. Kontrolle 

 

II. félév 

 

Órák száma Tananyag 

1.-2.-3. Wiederholung 

4.-5.-6. Noch einmal über die erste Hilfe 

             (Unfälle, Körperteile, Erkrankungen) 

7.-8.-9. Geburtshilfe I.  

             - theoretische Grundlagen 

10.-11.-12. Geburtshilfe II. 

             - Perioden, Aufgaben der Rettungsassistenten 

13.-14.-15. Polytrauma (schwierwiegende örtliche Verletzungen) 

             - Symptome und Diagnosen 

             - Die richtige Vorgehensweise des Rettungspersonals bei  

               Polytrauma 

16.-17.-18. Arbeit mit Fachtexten  

             Thema: Polytrauma 

19.-20.-21. Kontrolle 

22.-23.-24. Frakturen 

             - Arten, Definition, Symptomatik, Versorgung 

25.-26.-27. Vergiftung I. 

             - Die häufigsten Vergiftungsformen 

             - Symptome 

28.-29.-30. Vergiftung II. 

              - Fallbeispiele 

              - Allgemeine Aspekte toxikologischer Notfälle 

              - Allgemeine Therapiemaßnahmen bei Vergiftungen 

31.-32.-33. Konkrete Fallbeispiele zu den Themen:  

             Geburtshilfe, Polytrauma, Frakturen, Vergiftung 

34.-35.-36. Lagerung Kranker und Verletzter 

             Umlagerung 

37.-38.-39. Einführung in die Pharmakologie 

- Dosierung von Medikamenten 

- therapeutische Wirkungen von Medikamenten 

- Nebenwirkungen von Medikamenten 

40.-41.-42. Kontrolle 

 

Ápoló szakirány számára készült német nyelvű változat   I. félév 

Órák száma Tananyag 
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1.-2.-3. Einführung in die Fachsprache 

Medizinische Fachbegriffe 

4.-5.-6. „Aller Anfang ist schwer” – der erste Arbeitstag 

Die Station – Aufbau einer Station; das Patientenzimmer 

7.-8.-9. Das Krankenhaus 

              - Einrichtungen im Krankenhaus 

              - Berufe im Krankenhaus 

              - Untersuchungen 

Aufträge erhalten und ausführen 

10.-11.-12. Betten machen 

Sich dem Patienten vorstellen 

13.-14.-15. Prophylaxen 

Patienten über Maßnahmen informieren 

16.-17.-18. Das Frühstück I 

              - Frühstück verteilen  

              - beim Essen behilflich sein 

19.-20.-21. Das Frühstück II 

              - nach Essenswünschen fragen 

              - Nahrungsmittel, Getränke, Kostformen 

 

22.-23.-24. Mahlzeiten 

              - Essenskarten, Essensplan 

25.-26.-27. Zusammenfassung und Kontrolle 

28.-29.-30. Wünsche, Hinweise, Verbote 

               - Visite und Übergabe 

31.-32.-33. Messen 

               - Blutdruck, Temperatur, Puls, Blutwerte 

34.-35.-36. Dokumentation der Werte 

               - Arbeit mit deutschen und österreichischen autentischen Formularen 

37.-38.-39. Verdauungsorgane und deren Erkrankungen 

40.-41.-42. Zusammenfassung und Kontrolle 

 

II. félév 

Órák száma Tananyag 

1.-2.-3. Das Aufnahmegespräch 

              - Personalien erfragen 

              - Patienten den Kollegen vorstellen 

4.-5.-6. Das Stammblatt 

              - Vergleich von deutschen und österreichischen Stammblättern    

7.-8.-9. Die Vorbereitung zur Operation 

             Abholen aus dem OP                  

10.-11.-12. Der Körper 

             - Körperteile  

             - Beschwerden, Symptome    

13.-14.-15. Atmungsorgane und deren Erkrankungen                  

16.-17.-18. Informieren des Patienten 

             - nach Befinden fragen 

19.-20.-21. Zusammenfassung und Kontrolle    

22.-23.-24. Telefonieren 

             - mit Angehörigen 

             - innerhalb der Klinik 



296 

 

             - Termine vereinbaren   

25.-26.-27. Die Visite 

             - Anordnungen 

             - Übergabe der Patienten    

28.-29.-30. Untersuchungen und Pflegemaßnahmen 

              - Pflegebericht 

              - Verlaufsbeschreibung 

              - Krankenbeobachtung   

31.-32.-33. Medikamente  

              - Beipackzettel 

              - Wirkung und Nebenwirkungen       

34.-35.-36. Medikamente verabreichen 

              - Erklärung der Einnahme 

              - Darreichungsformen 

37.-38.-39. Das Vorstellungsgespräch 

              - Lebenslauf 

              - Bewerbung schreiben 

40.-41.-42. Zusammenfassung und Kontrolle   

 

Védőnő/szülésznő szakirány számára készült német nyelvű változat   I. félév 

1-2-3. Einführung in die Fachsprache 

Berufsfelder - Fachbegriffe 

4-5-6. Der menschliche Körper 

-Körperteile, innere Organe 

7-8-9. Symptome, Beschwerden, Infektionskrankheiten 

 10-11-12. Werte messen 

- Blutdruck, Puls, Temperatur 

 13-14-25. Gesunde Lebensführung I. 

- Grundbegriffe 

 16-17-18. Gesunde Lebensführung II.  

- Essstörungen; Anorexie 

- Drogenkonsum 

- Alkoholsucht 

 19-20-21. Arbeit mit authentischen Fachtexten 

Zusammenfassung  

 22-23-24. Kontrolle 

 25-26-27. Weibliche Geschlechtsorgane 

28-29-30. Beim Gynäkologen  

- Anamnese, körperliche Untersuchung  

31-32-33- Erkrankungen weiblicher Geschlechtsorgane 

34-35-36. Dysmenorrhoea, Hypermenorrhoea 

Wechseljahre 

37-38-39. Arbeit mit authentischen Fachtexten 

Zusammenfassung 

40-41-42. Kontrolle 

 

II. félév 

1-2-3. Wiederholung 

 4-5-6. Verhütung 

- Verhütungsmittel, Verhütungsmöglichkeiten 

- Nebenwirkungen 

 7-8-9. Abtreibung 
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- psychische und physische Ursachen und Folgen 

 10-11-12. Schwangerschaft 

- Betreuung während der Schwangerschaft 

 13-14-15. Risikoschwangerschaften 

 16-17-18. Arbeit mit authentischen Fachtexten 

Zusammenfassung 

 19-20-21. Kontrolle 

 22-23-24. Geburtshilfe I. (Einführung) 

 25-26-27. Geburtshilfe II. 

- Geburtsverlauf 

28-29-30. Das Neugeborene  

- Ratschläge geben 

- psychomotorische Entwicklung 

31-32-33. Einführung in die Pädiatrie 

- die häufigsten Erkrankungen von Neugeborenen und Kleinkindern 

34-35-36. Einführung in die Pharmakologie 

- Wirkungsmechanismen, Verabreichung von Medikamenten 

37-38-39. Arbeit mit authentischen Fachtexten / Zusammenfasssung 

40-41-42. Kontrolle 

 

Szociális munkás szakirány számára készült német nyelvű változat   I. félév 

Órák szá-

ma 

Tananyag 

1-2-3. Geschichte und Entwicklung der sozialer Hilfe 

4-5-6. Hilfe in modernen Gesellschaften und Modernisierung der Hilfe 

7-8-9. Berufliche Qualifizierung und soziale Berufe 

- die wichtigsten Arbeitsfelder der Sozialarbeit 

10-11-12. Anforderungen des Arbeitsmarktes an DiplomsozialarbeiterInnen I. 

- Struktur und Entwicklung 

13-14-15. Anforderungen des Arbeitsmarktes an DiplomsozialarbeiterInnen II. 

- neue Berufsfelder 

- neue Qualifikationsanforderungen 

16-17-18. Ausbildung und Qualifizierung in sozialen Berufen in Ungarn und in Österreich  

- Vergleich 

19-20-21. Zusammenfassung und Kontrolle 

22-23-24. Sozialer Ausschluss – theoretische Verortung 

25-26-27. Geschlechtshierarchische Struktur der Sozialarbeit 

28-29-30. Frau zwischen Familie und Beruf 

- Teilhabe von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt 

31-32-33. Familien- und Jugendschutz 

Jugendsoziologie 

34-35-36. Arbeit mit authentischen Fachtexten 

37-38-39. „Was würden Sie in dieser Situation sagen?”  - Situationsübungen 

- Zusammenfassung 

40-41-42. Kontrolle 

 

II. félév 

Órák szá-

ma 

Tananyag 

1-2-3. Gesundheitsschutz und Altersfürsorge in der Sozialarbeit 

- Gesundheitsschutz und Krankenversicherung 
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4-5-6. Drogenprevention und Alkoholsucht 

7-8-9. Betriebliche Organe 

- das Linien-System 

10-11-12. Grundbegriffe der betrieblichen Sozialarbeit 

- Mitarbeiter-, Führungs-, und Teamberatung 

13-14-15. Aufgaben traditioneller Sozialberatung 

-Aufgeban innovativer Sozialberatung 

16-17-18. Arbeitsschutz – gefärdete Arbeitskräfte 

19-20-21. Arbeit mit authentischen Fachtexten 

-Zusammenfassung 

22-23-24. Kontrolle 

25-26-27. Personalführung 

 - Leitungsschwächen 

 - Betriebsführung 

28-29-30. Erfolgreiche Karrieren 

- Leute, die von sich reden lassen 

31-32-33. Karreierplanung 

- Arbeitsuche 

- Bewerbung  

- Lebenslauf 

34-35-36. Vorstellungsgespräch am Arbeitsplatz 

37-38-39. Arbeit mit authentischen Fachtexten 

Zusammenfassung 

40-41-42 Kontrolle 

 

 

Elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák leírása:  

A négy alapkészség (írás, olvasás, hallás utáni szövegértés, beszéd) fejlesztése. Lexikális alapismere-

tek elsajátítása, bővítése, nyelvtani ismeretek elsajátítása és alkalmazása. 

 

Kötelező irodalom:  

1.Anna Jureckova – Gabriella Polacková: English in Nursing (Universita Komenského, Bratislava) 

(Units 1,11,12) 

2.Penguin English Guides, Alison Pohl: Professional English (medical) (Chapters 

5,28,30,35,36,45,56,58) 

3.Szaknyelvi jegyzet (szituációk ápolók számára) 

4. Mária Győrffy: English for Doctors (Unit 3: Obstetrics and Gynaecology, Unit 4: Paediatrics  

chapters)+CD 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere:  

A félév során három zárthelyi dolgozat megírása és szóbeli prezentáció, melyek átlaga el kell hogy 

érje a 75%-ot.  

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:  
Az órákon való aktív részvétel, a zárthelyik eredményes megírása, a szóbeli beszámolók teljesítése. A 

félév során 3 hiányzás megengedett, tartós betegség esetén a zárthelyik és a szóbeli beszámolók pótlá-

sa lehetséges. 

 

Ajánlott irodalom:  
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Nyíregyháza, 2015. szeptember 01.     

     

Szaknyelv I, II (angol)       Dr. Semsei Imre 

         tantárgyfelelős 

        

 

 

 

Szaknyelv I, II (német)      Dr. Fábián Gergely 

         tantárgyfelelős 

        

           

      

Jóváhagyom:  

Nyíregyháza, 2015. szeptember 01. 

         Tilki Ágnes 

         vezető nyelvtanár 

 

Elfogadom: 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 01. 

         Dr. Sárváry Attila 

         alapszakfelelős 

 

 

         Prof. Dr. Ádány Róza 

         alapszakfelelős 

 

 

         Dr. Ködmön József 

         alapszakfelelős 

 

 

         Dr. Fábián Gergely 

 alapszakfelelős 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása:  
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A tantárgy neve: Szakmai gyakorlat 

Tanszék neve: Egészségügyi Informatika Tanszék 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Ködmön József 

Ajánlott félév: VII. félév 
 

Tantárgyi kód: EKEI-113-00N  

Nappali tagozat félévi óraszáma: 210 gyakorlat  

Levelező tagozat félévi óraszáma: 105 gyakorlat  

Kredit: 30  

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy  

Kötelező előtanulmányi rend: 
EKEI-125-00 

EKEI-130-00 
 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? 

Egészségügyi szervező alapszak 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: mintatanterv szerint aktuálisan 

 

Az oktatás nyelve: magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: 

nappali tagozat aktuális órarend szerint 

levelező tagozat aktuális konzultációs rend szerint tömbösítve 

 

A tantárgy státusza:  kötelező 

 

Oktató/-k/ névsora: 

Paulikné Varga Barbara, Dr. Dr. Takács Péter, Kristóf Zsolt, Bodnár Károly, Mráz Bernadett, 

Tilki László Csaba 

 

A tantárgy általános és speciális céljai: 

Mivel a hallgatók elméleti képzése befejeződött, a képzést lezáró komplex szakmai gyakorlat során 

kimondottan gyakorlati tevékenységet kell a hallgatónak végeznie, aminek során elmélyíti az eddig 

megtanult ismeretek gyakorlati vonatkozásait. Gyakorlati tapasztalatot szerez az egészségügy különfé-

le intézményeinek működéséről, az ott végzett feladatok megoldási módszereiről, eszközeiről, azok 

kivitelezési lehetőségeiről.  

Olyan tipikus gyakorlati feladatokat old meg, amelyek az egyes egészségügyi informatikai munkahe-

lyeken előfordulhatnak. A gyakorlat során a képzési formától függően a programban meghatározott 

időt kell eltölteni 2 szakirány-specifikus területhez kapcsolódó munkahelyen. 

 

Oktatás típusa: gyakorlat, tanórán, vagy félév elején kiadott feladatok megoldása 

 

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: 

A tárgy minőségbiztosítási módszere az oktató felkészülését, a tárggyal kapcsolatos ismeretanyagok 

azonnali feldolgozása, a törvényi, ágazati szabályzók változásának követése, valamint a végzett hall-

gatók elhelyezkedése utáni, „vevőelégedettség” vizsgálata, a visszajelzések alapján a tantárgy aktuali-

zálása. Folyamatos visszajelzés a végzett hallgatók elhelyezkedési körülményeiről, a tanultaknak a 

gyakorlatban történő alkalmazhatóságnak mikéntjéről. Az egészségügyi informatikai piacon megjele-

nő új termékek bemutatása, oktatása a termék fejlesztőjével történő együttműködés keretében. 



 

 

301 

A szakon a kétpólusú minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei, eszközei 

folyamatos korszerűsítés mellett célirányosan kerülnek alkalmazásra. 

 

Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: 

 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: 

 

 

A tantárgy részletes leírása: 

A hallgatók 5 területen (A-E blokkban) kapnak gyakorlati feladatokat, amiket tipikus intézményi 

munkahely bevonásával, határidőre önállóan el kell készíteniük, és be kell mutatniuk prezentációval 

kísért, rövid előadásban. A szakirányok specialitásai csak a C. és D. blokkban jelennek meg.  

 

A hallgatóknak kötelezően intézményi szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük.  

Nappali tagozatos hallgatóknak 2*2 hét, levelező tagozatos hallgatóknak 2*1 hét gyakorlati időt kell 

eltölteniük az általuk választott, vagy a főiskola szervezésében lebonyolított gyakorlaton. A gyakorla-

tot 2 eltérő munkahelyen kell letölteni. 

 

Nappali tagozat: 

Egészségügyi ügyvitelszervező szakirányon legalább 2 hét, azaz 80 óra időtartamot kell eltölteni fek-

vőbeteg osztályon. A másik munkahely kiválasztása, amelyen a további 2 hetet, azaz 80 órát kell eltöl-

teni a következőkből lehetséges: 

 járóbeteg szakrendelés, 

 gondozóintézet, 

 művese állomás,  

 vérellátó szolgálat, 

 egyéb, előre egyeztetett, elfogadott munkahely. 

 

Egészségbiztosítási szakirányon 3 hét, azaz 120 óra időtartamot kell egy kiválasztott megyei/regionális 

egészségbiztosítási pénztáron eltöltenie. A fennmaradó 1 hetet egy üzleti biztosítónál kell eltöltenie, 

ahol megismerkedhet a biztosítási ügyintézés menetével, valamint a biztosítási üzletkötés mikéntjével. 

 

Levelező tagozat: 

Egészségügyi ügyvitelszervező szakirányon legalább 1 hét, azaz 40 óra időtartamot kell eltölteni fek-

vőbeteg osztályon. A másik munkahely kiválasztása, amelyen a további 1 hetet, azaz 40 órát kell eltöl-

teni a következőkből lehetséges: 

 járóbeteg szakrendelés, 

 gondozóintézet, 

 művese állomás,  

 vérellátó szolgálat, 

 egyéb, előre egyeztetett, elfogadott munkahely. 

 

Egészségbiztosítási szakirányon legalább 8 napot, azaz 64 óra időtartamot kell egy kiválasztott me-

gyei/regionális egészségbiztosítási pénztáron eltöltenie. A fennmaradó 2 napot egy üzleti biztosítónál 

kell eltöltenie, ahol megismerkedhet a biztosítási ügyintézés menetével, valamint a biztosítási üzletkö-

tés mikéntjével. 

 

A tantárgy teljesítéséhez tartozik a szakdolgozat- elővédésen a szakdolgozat bemutatása PowerPoin-

tos, vagy más bemutató formájában. 

A tantárgy tartalma:  
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Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

 

Kötelező irodalom: 

 

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: 

A modulzáró dolgozatok értékelési módszere 1-5 osztályzattal a nyújtott teljesítmény arányában. A 

konkrét évközi ellenőrzési formákat a kurzus aktuális tematikája tartalmazza. 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei: Az intézményi szakmai gyakorlat leigazolt teljesítése, valamint 

a modulok sikeres teljesítését jelző érdemjegy. 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: 

Az intézményi szakmai gyakorlat leigazolt teljesítése, valamint a modulok sikeres teljesítését 

jelző érdemjegy. 

 

A vizsgára bocsátás feltételei: 

 

Vizsgáztatási módszer: 

 

Ajánlott irodalom: 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 ………………………………………. 
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A tantárgy meghirdetési gyakorisága: mintatanterv szerint aktuálisan 

Az oktatás nyelve:    magyar 

A tantárgy órarendi beosztása: 

Nappali tagozat:   aktuális órarend szerint 

Levelező tagozat: aktuális konzultációs rend szerint tömbösítve 

A tantárgy státusza:   kötelezően választható 
Ajánlott tanterv:  

 

A tárgy oktatói: Tantárgyfelosztás szerint. 

 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Alapvető cél, hogy a hallgatók képesek legye-

nek a szervezési és vezetési ismeretek tudatos felhasználására, a menedzsment tevékenység elemzése 

során elsajátított módszerek sikeres alkalmazására. Fontos szemléleti megközelítést ad az egészség-

ügyi intézmények szervezeti felépítéséhez (szervezetelemzés, szervezetfejlesztés). Lehetőséget ad a 

hallgatóknak arra, hogy a megszerzett ismereteiket kiterjesszék a vállalati szektorra is. A tantárgy a 

szervezet és környezete közötti összefüggések feltárásán keresztül a kapcsolat-rendszerek bemutatását 

célozza. Fontos szemléleti megközelítést ad az egészségügyi szervezetek működésében a pénzügyi 

folyamatok áttekintéséhez. 

 

Oktatás típusa:  

A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:  

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

 

Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya:  

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése:  

 

A tantárgy részletes leírása: Szervezetek gazdasági irányítása I. 

A (Vállalati stratégiai tervezés) bemutatja a vállalati folyamatok rendszerét, és a tervezési rendszerrel 

való kapcsolatukat. A stratégia elméletének és gyakorlatának fejlődéstörténete. A stratégiai menedzs-

ment fejlődése a piacgazdaságokban. A pénzügyi tervezés, a hosszú távú tervezés, a stratégiai tervezés 

A tantárgy neve: Szervezetek gazdasági irányítása I-ÍI. 

 

Tanszék neve:  Egészségügyi informatika 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Varga Levente 

Ajánlott félév   V., VI. V., VI. 

Tantárgyi kód EKEI-129-01N 

EKEI-129-02N 

 

EKEI-129-01L 

EKEI-129-01L 

 

Nappali tagozat  félévi  óraszáma 0+14 

14+14 

 

Levelező tagozat félévi óraszáma  0+5 

5+5 

Kredit 2 3 

Vizsgakövetelmény Gyakorlati jegy 

 

Gyakorlati jegy 

 

Kötelező előtanulmányi rend Közgazdasági ism. III. 

 

Közgazdasági ism. III. 
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időszaka. A stratégiai vezetés folyamata. A stratégiai menedzsment. A stratégiai vezetés, mint szerve-

zeti folyamat. A racionális tervezés korlátai, a stratégiaalkotás, mint hatalmi-politikai folyamat, a stra-

tégiaalkotás logikai inkrementalista felfogása. A felsővezetők szerepe a stratégiai menedzsmentben. 

Az üzletági szintű verseny stratégiái, típusai. Vállalati szintű stratégiák. Alapvető adaptációs és növe-

kedési stratégiák. Termékdiverzifikáció. Vállalatfelvásárlások. A stratégiai szövetség. A stratégiai 

szövetség elméleti megközelítése. A stratégiai szövetség formája és tartalma, konfigurációi. A nem-

zetközi stratégia típusai. A nemzetközi diverzifikáció vezetési problémái. Regionális stratégia. Straté-

gia és szervezeti struktúra. A stratégiákat támogató szervezeti struktúrák. Vállalati diverzifikációs 

stratégiák szervezeti formái. A nemzetközi diverzifikációs stratégiák strukturális leképezése. A tech-

nológia hatása a vállalat tevékenységi területeire, a versenypozíciókra, a konkurencia struktúrájára. A 

technológiai stratégiák kialakításának folyamata. Információtechnológia és stratégia. Az információ 

technológia stratégia hatása. A stratégiai információrendszer koncepciói. Közszolgálati szervezetek 

stratégiai vezetése. A közszolgálati szervezetek stratégiájának szintjei és típusai. A stratégiaalkotás 

folyamata a közszolgálati szektorban. 

 

Szervezetek gazdasági irányítása II. (Controlling) Az intézményi, vállalati folyamatokban az ellen-

őrzési és tervezési alrendszer működését vizsgálja elsősorban a gazdasági tevékenységek szempontjá-

ból. Controlling, conrtroller fogalma, a controlling-rendszerrel szembeni követelmények meghatározá-

sa. Kapcsolat a controlling-rendszer és a környezeti tényezők között. A stratégiai vezetés, mint szerve-

zeti folyamat. A vállalati számvitel és tervezés helyzetének felmérése. Az eljárás szakaszai. Költség- és 

teljesítményszámítási rendszerek, mint a controlling központi eszközei. A vezetői számvitel fogalma, 

feladatai, alkotórészei. A költségek elszámolása. Fogalmak: költségnem, költséghely, költségviselő. 

Progresszív, degresszív, lineáris, konstans költségek. A költségfüggvény elemzése. Határköltség, ré-

tegköltség. Változó és fix költségek. Nyereségfedezeti számítások. Á-K-N struktúra. Fogalmak: nyere-

ség, önköltség-számítás, határköltség, fedezet/fedezeti összeg számítás. A vezetői számviteltől az éves 

tervezés és az éves keretek rendszeréig. Egy átfogó információs rendszer kiépítése. Az információs 

rendszer elemei. A tevékenységek és folyamatok rangsorolása. Számítástechnikai támogatás a 

controlling keretében. 

A házi dolgozat megírása során felmerülő problémák megbeszélése, az írásbeli munkák értékelése. 

(Adott vállalkozás controlling - rendszerének, menedzsmentjének megtervezése.) 

(Szervezet és vezetés) a szervezet és környezete közötti összefüggések feltárásán keresztül a kapcsolat-

rendszerek bemutatását célozza. Menedzsment alapfogalmak. Értelmezések: management, leading, 

manager, leader, vezető, vállalkozó. A vezetési tevékenység áttekintése. A vezetői funkciók. Célkitű-

zés és stratégiaalkotás, szervezés, emberi erőforrás menedzsment, általános szükségletelméletek, a 

motiváció folyamata, kommunikáció, csoportok létrehozása és vezetése. Közvetlen irányítás. A dön-

tés. A döntés fogalma. A döntés folyamata. Problémakezelés a menedzsmentben. Ok - okozat elemzés. 

A problémamegoldás folyamata és módszerei. A testületi döntések. A döntési szempontok kialakításá-

nak szabályai. Szervezeti struktúrák és formák. Strukturális jellemzők. Munkamegosztás. Hatáskör 

megosztás. Koordinációs eszközök. A szervezet konfigurációja. A szervezet mélységi, szélességi ta-

goltsága. A funkcionális szervezet. Konfigurációja, alapformája. A divízionális szervezet jellemzői, 

kialakításának és hatékony működésének előfeltételei, srtuktúrális jellemzői. Szervezeti alapformák 

(mátrix, tenzor, duális, team szervezet). Változásvezetés. Szervezettervezés, a szervezetfejlesztés fo-

lyamatmodellje. Képességek és a személyiség. Hiedelmek, értékek, beállítódás. A tanulás és elméletei. 

A motiváció. Érzékelés, észlelés, ítéletalkotás. A motiváció tartalomelméletei. A motiváció folyamat-

elméletei. Az ügynökelmélet. Teljesítményértékelés. Csoportok a szervezetben. Az egyén és a csoport. 

A csoport struktúrája. A csoportok napjaink szervezetében. Hatalom. A hatalom forrásai. A hatalmi 

erőtér. Szervezeti politika. Vezetési stíluselméletek: tulajdonságelméletek, stíluselméletek, típuselmé-

letek. A karizmatikus, az átalakító és a tranzakciót végző vezető. Szervezeti kultúra. Nemzeti kultúra - 

szubkultúrák. A szervezeti kultúra megjelenési formái. A McKinsey-féle 7S modell. A szervezeti kul-

túra típusai. Konfliktusok a szervezetben. 
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Elmélet órák témái: 

 

Gyakorlati órák: 

 

 Kötelező irodalom: Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés. KJK, Bp., 1997. 

 Barakonyi Károly: Vállalati tervezés. Tankvk., Bp. 1989. 

 

 

o Ajánlott irodalom: Chikán Attila, et.al.: Vállalatgazdaságtan. Aula, 1998  

o Ladó László: Szervezéselmélet és módszertan. 3. kiad. KJK 1986 

 

 

Évközi ellenőrzés:  
 

Az aláírás megszerzésének feltételei: Beszámoló 

 

A gyakorlati/szemináriumi jegy megszerzésének feltételei: Házidolgozat 

 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 ………………………………………. 
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A tantárgy neve: Turizmus informatika 

Tanszék neve: Egészségügyi Informatika Tanszék 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Varga Levente 

Ajánlott félév: V. 

Tantárgyi kód: 
EKEI-164-00N 

EKEI-164-00L 

Nappali tagozat heti óraszáma: 
 0+28 

 

Levelező tagozat félévi óraszáma: 0+10 

Kredit: 2 

Vizsgakövetelmény: Gyakorlati jegy 

Kötelező előtanulmányi rend: 

EKEI-169-00N 

EKEI-169-00L 

 

 

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? 

Egészségturizmus-szervező szakirány 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: Őszi félévekben 

 

Az oktatás nyelve: Magyar 

 

A tantárgy órarendi beosztása: A Tanulmányi Osztály beosztása szerint. 

 

A tantárgy státusza:  
Kötelező 

 

Oktató/-k/ névsora: Órarend szerint 

 

A tantárgy általános és speciális céljai:  

A tantárgy célja, hogy a hallgatók gyakorlati ismereteket és -készséget sajátítsanak el, egy 

szállodai front office rendszer használatában. A gyakorlatok során egy mintaszálloda front 

office folyamatit modellezzük (rezerváció, check-in, kasszaműveletek, housekeeping, check-

out, kimutatások, zárás). A félév során a hallgató megismerkedik a szálloda egy napjával és a 

félév végén képes lesz önállóan dolgozni a mintaszálloda recepcióján.  

 

Oktatás típusa: Gyakorlat 

 

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: 

A szakon a kétpólusú minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei, 

eszközei folyamatos korszerűsítés mellett célirányosan kerülnek alkalmazásra. 

 

Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: nappali tagozaton 75-25%, leve-

lező tagozaton 25-75%. 
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Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: Modern audiovizuális eszközök, informati-

kai rendszer háttérrel. 

 

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: 

A szakirodalom folyamatos feldolgozása.  

 

A tantárgy részletes leírása, a tantárgy tartalma:  

 

A tántárgy oktatása heti bontásban az alábbi témáknak megfelelően alakul. 

1. Adatbázis alapismeretek áttekintése. Integrált szállodai szoftverek. A Hostware front 

office rendszerének integrációs lehetőségei. Ismerkedés a programmal (navigáció, 

alapvető nyomógombok, alapadatok és forgalmi adatok). Hogyan „készül” a szállo-

da?. 

2. Hostware szállodai front office rendszer felülete, felépítése, adatbázisa. Alapvető mű-

veletek áttekintése. Ügyintézőkkel és jogosultságokkal kapcsolatos feladatok. . Tájé-

kozódás a szobák állapotáról (kategórialeltár, foglaltsági monitor, foglaltsági előrejel-

zés, szobatabló). A rezervációs ablak legfontosabb tulajdonságai. 

3. Egyéni rezerváció, felvitele, módosítása, törlése. Keresés a foglalások, ill. a vendégek 

között. Törzsvendégek, vendégek kezelése. Terhelés előjegyzés alkalmazása, bekészí-

tés nyomon követése, eszköznyilvántartás menedzselése. 

4. Gyorsfoglalás szobatükörből, a felület ismertetése. Out of order szobák létrehozása, 

menedzselése. Foglalás visszaigazolása. Előlegkezelés. Szobatükör, gyorsfoglalás. 

Csoportos rezerváció. 

5. Vendég érkezéséhez kapcsolódó feladatok. Check-in. Szobabeosztás, vendégadatok 

felvitele, housekeeping információk. Bejelentőlap.  

6. Feladatok a szállodai tartózkodás alatt. Feljegyzések kezelése, költöztetés. 

7. Számlaműveletek 1 (Terhelések kezelése). Árkódok. Extra fogyasztás felvitele. Terhe-

lések, kötegelt terhelések. Előterhelések. 

8. Számlaműveletek 2 (Terhelések kezelése). Terhelési tétel bontása, átterhelése, sztor-

nózása. Engedmények kezelése. 

9. Check-out. A vendég távozásához kapcsolódó feladatok. 

10. Bújtatások. Számlakészítés. Számla bontása, sztornózása. Szolgáltatás számla készíté-

se. 

11. Műszakváltás és az éjszakai zárás feladatai. Kassza zárása, átadása, gyorsmérleg. Éj-

szakai zárás és zárási listák. 

12. Kimutatások tartalmi elemzése, listakészítés, döntéstámogatás. 

13. Gyakorlati szituációs feladatmegoldás. 

14. A leggyakrabban elkövetett hibák megbeszélése, javítása. 

 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

 Ismerik a turizmus általános elméletét, a speciális turisztikai menedzsmentek és stratégiák 

elemeit, a turisztikai piac nemzetközi működésének tendenciáit. 

 

Kötelező irodalom: 

Digitális tananyagok, gyakorlati órák anyagai. 

 

Ajánlott irodalom: 
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Félévközi és vizsgakövetelmények: A félév folyamán az órai munka keretein belül elkészí-

tett feladatokhoz kapcsolódó nyomtatási listákat az e-learning rendszerbe kell feltölteni. A 

szorgalmi időszak 13. hetén írásbeli beszámolóra kerül sor a félév elméleti anyagából, vala-

mint egy komplex gyakorlati feladatot kell megoldani a hallgatóknak számítógépen a 

HostWare szállodai front office rendszerében. 

Értékelés módja: A félév végén a hallgatóknak gyakorlati jegyet kell szerezniük, mely az 

írásbeli- és a számítógépes beszámolók alapján kerül kialakításra. Az írásbeli dolgozatoknak 

és a számítógépes számonkéréseknek legalább 50%-nak kell lenniük külön-külön. A nem 

megfelelően teljesített számonkéréseket kötelező ismételten teljesíteni. Pótlásukra a félév vé-

gén egy alkalommal van lehetőség. A gyakorlati jegy elégtelen, ha a hallgató bármelyik elég-

telen dolgozatát nem javítja a szorgalmi időszak végéig. Ha a gyakorlati jegy elégtelen, akkor 

a vizsgaidőszakban utóvizsgát tehet a hallgató. 

 

 
Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tanszékvezető 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 ………………………………………. 
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A tantárgy/kurzus címe: Vállalati 

pénzügyek 

 

Időkeret (félév/óra), (elm.+gyak.): 

 14+0 

 

Mintatantervben javasolt 

félév:  

4. 

A kurzus típusa: kötelezően vá-

lasztható 

 Kreditek száma: 

2 

Tantárgy/kurzus felelős neve, beosztása:  Dr. Varga Levente 

 

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: mintatanterv szerint aktuálisan 

Az oktatás nyelve:    magyar 

A tantárgy órarendi beosztása: 

Nappali tagozat:   aktuális órarend szerint 

Levelező tagozat: aktuális konzultációs rend szerint tömbösítve 

A tantárgy státusza:   kötelező, alapozó 

Ajánlott tanterv:  

 

A tárgy oktatói: Tantárgyfelosztás szerint. 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A tantárgy alapvető célja , hogy megfelelő szemléletet és tudást adjon a mai társ adalmi, 

gazdasági folyamatokban való eligazodáshoz. E mellett számos tantárgy által nyújtott  isme-

retek szintetizálására ad alkalmat. A Tárgy keretén belül a hallgatók megismerkednek a 

pénz kialakulásán keresztül annak modern kori mozgásával, a legfontosabb pénzügyi szám í-

tásokkal, a vállalkozási beruházások pénzügyi bonyolításával és az államháztartás finansz í-

rozásával is 

A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:  
Az oktatásban résztvevő hallgatók visszajelzései alapján a vállalati pénzügyek tantárgyban is a kétpó-

lusú minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei , eszközei folyamatos korsze-

rűsítés mellett célirányosan kerülnek alkalmazásra 

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: 

A megfelelő elméleti ismeretek mellet a legfontosabb pénzügyi számítások elvégzési készségének 

kialakítása 

Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya: 50-50 (%) 

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése:  

Az oktató előadásainak írásos anyaga és órai ajánlásai valamint a témakörök napi aktualitásai a médi-

ában 

A tantárgy részletes leírása: 

 A pénz kialakulása , pénztörténeti korszakok, a pénz fejlődése napjaikig 

 Bankrendszer, monetáris politika. (A pénzteremtés folyamata, hazai bankrendszer felépítése)) 

 Pénzteremtés módozatai A pénz fajtái. A pénz kivonulása a forgalomból 

 Passzív és aktív bankügyletek. Bankszolgáltatások 

 Pénzügyi alapszámítások (hozamszámítás, kamatszámítás, jelenérték számítás,  megtérülési 

idő számítás) 

 A pénz időértéke (a mai pénz jövőbeli értéke, a jövőben kapott pénz mai értéke, örökjáradék, 

annuitás ) 

 Beruházások finanszírozása ( Beruházás, befektetés. Beruházások csoportosítása. Beruházási 

döntések előkészítése. Tőkebefektetési számítások (statikus, dinamikus) Beruházások pénz-

ügyi forrásai) 

 A pénzforgalom lebonyolítása ( Bankszámla szerződés. A belföldi pénzforgalom lebonyolítá-

sának módozatai. A külkereskedelemben használatos fizetési módok. Zsírórendszer Értékpa-

pírok és azok hozamszámításai. Tőzsde. 
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 Valuta. Deviza. Konvertibilitás 

 Adók. Vám. Illeték 

 Államháztartás. Költségvetési szervek és azok gazdálkodásának jellemzői. 

 Pénzügyek szerepe a vállalkozások életében. A pénzforgalom előrejelzése 

 Vállalkozás finanszírozás. (A finanszírozás általános kérdései. Pótlólagos forrásszükséglet 

biztosítása. Hitelfelvétel) 

 

Elmélet órák témái: A heti részletes tematika szerint 

Gyakorlati órák: 

 

Kötelező irodalom: 

 Pauwlik László.: Gyakorló vállalati pénzügyek.(elektronikus jegyzet ), előkészületben 

 Bánfi Tamás.:Pénzügytan I-II. (Egyetemi Tankönyv) Tanszék Kft. Budapest, 2002. 

 Fazakas Gergely.:Vállalati pénzügyek. Tri Mester Bt. Tatabánya, 2001. 

 Tétényi Veronika.: Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek. Perfekt, Budapest, 1996. 

 

Ajánlott irodalom: 

o Brealey/Mayers: Modern vállalati pénzügyek, Panem Kft Budapest,1995. 

o Bánfi Tamás: Banküzemtan (Egyetemi Tankönyv) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi 

Bank Rt. Budapest,1994. 

o Huzrik Anna-Vitéz Péter:Vállalkozz okosan, Start Rehab,Vállalat. Nyíregyháza, 2001. 

o Béhm Imre: Pénzügyi ügyintézők kézikönyve, Novorg Kft. Budapest,1992. 

o Horváth Zsuzsanna: Pénzügy II., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003. 

o Horváth Zsuzsanna: Pénzügy példatár és feladatgyűjtemény, Nemzeti Tankönyvkiadó, Buda-

pest, 2005. 

o Verő Ivánné.: A pénzkezelés rendje,Unió Kiadó,Budapest,2001 

o Adótörvények ,HVG aktuális számai 

o Költségvetési törvény  aktuális ,Internet 

 

 

Évközi ellenőrzés:  
Nappali tagozaton félévenként 6 (db) Zh, vagy kis házi dolgozat. levelező tagozaton 2 (db) Zh, vagy 

kis házi dolgozat 

 

Az aláírás megszerzésének feltételei:  

Rendszeres óra látogatás és a  kötelező írásos számonkérés megléte és annak 2-es átlagot meghaladó 

eredménye 

 

A gyakorlati/szemináriumi jegy megszerzésének feltételei:  

 

 

 

 

 

Dátum: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 tantárgyfelelős 

Jóváhagyom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 
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 tanszékvezető 

Elfogadom: 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.  ………………………………………. 

  

 alapszakfelelős 

 

 

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása: 

 

 

 ………………………………………. 
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Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar  

Kari Tanács  

50/2011. (10.25) sz. határozata  
a 9/2003. (02. 18.) sz. KT határozat módosításáról, a szakdolgozat elkészítésének általános 

rendjéről - 2012. szeptember 1-jétől hatályos 
 

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Kari Tanácsa „A szakdolgozat elkészítésének általános 

rendje a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán” c. szabályzatot a következő módon elfogadta:  

 

A szakdolgozat elkészítésének általános rendje  

a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán  

 

A szakdolgozat  
A szakdolgozat a szakképzettségnek megfelelő, a szakmai tárgyakhoz kapcsolódó dolgozat, amely 

a hallgató alapos tárgyi ismereteit bizonyítja, elkészítésével a hallgatónak tanúsítani kell, hogy 

tanulmányai során elsajátította a könyvtárhasználat és az irodalomkutatás alapjait, valamint egy 

szakmai kérdés feldolgozása kapcsán képes saját önálló véleményét szabatosan és tömören meg-

fogalmazni, és azt megfelelő írásos formában dokumentálni, továbbá bírálóbizottság előtt szóbeli 

vitában sikeresen megvédeni.  

A Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 26. §-a írja le a diplomamunkával (szak-

dolgozat) kapcsolatos általános tudnivalókat utalva arra, hogy a részletes szabályokat a Kari szak-

dolgozat szabályzatban kell meghatározni.  

A DE TVSZ Kari melléklete 14. § foglalkozik a kari specialitásokkal.  

A fenti dokumentumokban foglaltakra figyelemmel a DE Egészségügyi Karán a szakdolgozat 

készítés általános rendje az alábbi:  

 

I. A szakdolgozat készítés célja  
Az adott szak képesítési, vagy az adott szak szakirányának megfelelő képesítési követelmények 

általános része tartalmazza a szakdolgozat készítés célját. A szakdolgozat készítés fő célja a 

könyvtárhasználat, a modern irodalmazás módszereinek elsajátítása, a megszerzett ismeretek alap-

ján szintetizálás, az adott kérdéskörben önálló, konstruktív véleményalkotás, valamint, hogy a 

hallgató az adott témakörben bizonyítsa a hazai és külföldi szakirodalmi tájékozottságát, elemző 

és értékelő készségét. További cél, hogy a hallgató bizonyítsa elméleti és módszertani felkészült-

ségét az alap- és mesterképzésben, illetve szakirányú továbbképzésben felvett tárgyakból.  

 

II. Követelmények  
II.1. A szakdolgozat témája valamely a szakon oktatott diszciplína aktuális problémakörét  

ölelje át.  

II.2. A szakdolgozati téma kimunkálása során fel kell használni a témával kapcsolatos legújabb 

hazai irodalmat és legalább egy összefoglaló külföldi közleményt, amennyiben a témának van 

nemzetközi irodalma.  

II.3. A szakdolgozat terjedelme 70 000 - 126 000 karakter szóköz nélkül (kb. 25 - 45 oldal). A 

terjedelembe beszámít a dolgozat összes alkotóeleme kivéve a mellékletet (pl. címoldal, tartalom-

jegyzék, irodalomjegyzék, lábjegyzet, tárgymutató).  

A dolgozatot egyoldalasan, A4 méretű papírra, tükrözött margókkal, az alábbi beállításokat al-

kalmazva kell elkészíteni.  

Margók: belső, külső, felső és alsó 2,5 cm; kötésmargó spirálozáshoz 0,5 cm, kötéshez 1 cm.  

Betűtípus: szövegtörzs: Times New Roman; címek, alcímek: Times New Roman vagy Arial  
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Betűméret: szövegtörzs: 12 pont.  

Sortávolság: szimpla (1).  

Bekezdés: sorkizárt, az első sor 1,25 cm behúzással, automatikus elválasztással (elválasztási zóna 

0.3 cm).  

Oldalszámozás: arab számokkal, alul, kívül.  

Fejezet- és alfejezetcímek: félkövér és dőlt 18, 16, 14 pontos betűvel, balra igazítva, numerikus, 

többszintű számozással.  

Lábjegyzetek: 8 pontos dőlt betűvel, mindig a hivatkozás oldalán.  

A maximált terjedelembe beletartoznak a szövegben szereplő táblázatok és az irodalomjegyzék. 

Az ábrákat, amennyiben a terjedelem velük együtt meghaladná a fent meghatározott terjedelmet a 

szakdolgozat mellékleteként kell feltüntetni megfelelő számozással és ábrafeliratokkal, így nem 

számítandók be a szakdolgozat terjedelmébe.  

II.4. A szakdolgozat általános formai követelményei:  

külső borítólap közepén: Szakdolgozat  

külső borítólap alsó harmadában: a hallgató neve, alatta  

a beadás éve  

az első belső borítólap felső részén: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar  

az első belső borítólap közepén: a szakdolgozat címe,  

az első belső borítólap jobb alsó harmadában: a hallgató neve,  

alatta: a szak neve,  

alatta: a beadás éve.  

a második belső borítólap közepén: A szakdolgozat a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 

…………………….Tanszékén készült.  

(Tanszékvezető:……………………………)  

Konzulens: ………………………………… (és munkahelye, ha nem a  

Kar oktatója)  

feliratok szerepelnek.  

A szakdolgozatok elkészítésének további formai követelményeit az 1. melléklet (A szakdolgozat-

ok ajánlott szerkezeti felépítése, valamint a hivatkozások és az ábrák, táblázatok elkészítésének 

követelményei) tartalmazza. A szakdolgozat bekötött példányához csatolni kell egy nyilatkozatot, 

melyben a szerző aláírásával tanúsítja, hogy a szakdolgozat a saját, önálló munkája. A Nyilatkoza-

tot a szakdolgozatban a Tartalomjegyzék elé kell bekötni.  

II.5. A szakdolgozatot 1 példányban bekötve, 1 példányban spirálozva és elektronikus adathordo-

zón (CD-n, egybe szerkesztett pdf fájlban, amelynek neve a szerző neve ékezetek nélkül) egy 

példányban kell beadni.  

A spirálozott példányon csak a dolgozat címét és a készítés évét kell feltüntetni.  

II.6. A hallgató a tanszékvezető külön engedélye alapján angol, vagy német nyelven is írhatja a 

szakdolgozatot.  

II.7. A szakdolgozat tartalmi, szerkezeti, bibliográfiai, empirikus módszertani követelményeit, az 

értékelés általános szempont rendszerét a témák meghirdetésével egy időben az intézet hirdetőtáb-

láján és a Kar (az intézet) honlapján közzé kell tenni.  

 

III. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara által biztosított feltételek  
III.1. A Tanszékek a hallgató témaválasztásának megkönnyítésére szakdolgozati témajegyzéket 

készítenek a konzulens nevének feltüntetésével. A témajegyzéket közzéteszik a Kar (inté-

zet/tanszék) honlapján. A szakdolgozatok témáit oly módon kell meghirdetni, hogy azok a képzési 

céllal összhangban legyenek és kielégítsék a gyakorlati igényeket. A meghirdetett témákon kívül, 

intézet igazgatói jóváhagyással, más témák is választhatók. Kívánatos, hogy a szakdolgozati té-

mák a képzésben oktatott főbb tudományágak témaköreiből kerüljenek ki.  
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III.2. A témalista nyilvánosságra hozatalának végső határideje a DE TVSZ Kari melléklete szerint 

történik.  

III.3. A választott téma kidolgozását a tanszékvezető által kijelölt konzulens segíti, aki egyben 

ellenőrzi is a II.7. pontban írt kari követelmények teljesülését.  

III.4. A szakdolgozatot készítő hallgató használhatja az Egyetem és a Kar könyvtárát és annak 

szolgáltatásait. A hallgató igénybe veheti külön beosztás alapján a Kar informatikai lehetőségeit.  

III.5. A szakdolgozat előállításához, az ábrák és táblázatok elkészítéséhez a kar nem nyújt külön 

segítséget, ezek költsége a hallgatót terheli.  

III.6. Rendkívül méltányolandó esetben az Intézet a rendelkezésére álló osztott költségvetési ke-

retből a szakdolgozat készítéshez külön kérelem és elszámolás alapján támogatást adhat.  

 

IV. A szakdolgozat elkészítésének rendje  
IV.1. A szakdolgozat témájaként választható bármely kiírt téma. A hallgató alapképzésben, a hét 

féléves képzésben a IV. félév, a nyolc féléves képzésben az V. félév szorgalmi időszakának végé-

ig, a mesterképzésben résztvevő hallgató a II. félév szorgalmi időszakának kezdetéig, szakirányú 

továbbképzésben a szorgalmi időszak 7. hetének végéig köteles a témaválasztást igazoló – a tan-

székvezető és a konzulens aláírásával ellátott – szakdolgozati témalap egy példányát a TADI hiva-

talba, másik példányát az illetékes intézethez leadni.  

IV.2. A szakdolgozatot készítőkről a téma és a konzulens megnevezésével intézeti nyilvántartást 

kell vezetni.  

IV.3. Szakdolgozati téma módosítására ill. megváltoztatására alapképzésben a VI. félév végéig, 

mesterképzésben a II. félév szorgalmi időszakának végéig, szakirányú továbbképzésben az első 

félév szorgalmi időszakának végéig van lehetőség.  

IV.4. A hallgató az illetékes tanszék vezetőjénél kezdeményezheti nem kiírt szakdolgozati téma 

választását. Az intézet igazgató egyetértése esetén a IV. 1. pontban leírtak szerint kell eljárni. A 

konzulens kijelöléséről az illetékes tanszék vezetője gondoskodik.  

IV.5. A hallgató a szakdolgozat készítés ideje alatt rendszeresen kapcsolatot tart a konzulensével, 

de legalább három alkalommal köteles a konzulensnél jelentkezni.  

A konzulens irányítja és értékeli (amennyiben a szakdolgozat a mintatantervben tantárgyként sze-

repel) a hallgató munkáját, valamint eligazítást ad a szakdolgozat végső formájának elkészítésé-

hez.  

IV.6. A szakdolgozat benyújtásának végső határidejét a DE TVSZ Kari melléklete tartalmazza. A 

szakdolgozatot a II.5-ben leírtak szerint átvételi elismervény ellenében a TADI irodában kell le-

adni a szakdolgozati témalappal együtt, melyen a konzulens aláírásával igazolja, hogy a szakdol-

gozat leadható.  

IV.7. A IV.6.-ban írt határidő jogvesztő határidő. Különösen indokolt esetben külön eljárási díj 

fizetése mellett további 10 munkanap haladék adható. Elmulasztása esetén a hallgató záróvizsgára 

nem bocsátható, a hallgató a következő záróvizsga időszakban tehet záróvizsgát.  

IV.8. A szakdolgozatok értékelését az illetékes intézet szervezi. A leadott szakdolgozatok fűzött 

példányát az Intézet azonosítóval látja el és anonim módon adja át a bírálóknak minősítésre. A 

bíráló személyét a témát kiíró tanszék vezetője jelöli ki Bírálók az adott szakterületen jártas (lehe-

tőleg egyetemi, főiskolai végzettséggel rendelkező, kivételes esetben az adott szakterület elismert 

szaktekintélye) szakemberek. A bírálók 1 oldalas szöveges értékelést adnak utalva az 1-5. fokoza-

tú érdemjegyre. A konzulens és a bíráló nem lehet ugyanaz a személy. A szakdolgozat bírálatot a 

hallgató anonim módon kapja meg, a bíráló nevét a hallgató a szakdolgozat védés befejezése után 

ismerheti meg.  

IV.9. Az értékelésben utalni kell:  

- a szakdolgozat tartalmi (elméleti ill. irodalmi megalapozottság, ismeretanyag, interdiszciplináris 

megközelítés, logikai elemek, önálló gondolkodás, hipotézisek helyessége, adatfeldolgozás kor-

szerűsége, stb.) elemeire,  
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- a szakdolgozat következtetéseinek és javaslatainak gyakorlati alkalmazhatóságára, ill. kutatási 

értékeire.  

- a szakdolgozat formai (szerkezet, arányok, kivitel, stílus, nomenklatúra, helyesírás, szemléletes-

ség, stb.) elemeire.  

IV.10. Az értékelést az erre a célra szolgáló „Szakdolgozat értékelő” lapon (2. melléklet) kell el-

végezni, melyet a felkéréskor az intézet küld meg a bírálónak. Az értékelő lapot 1 eredeti pél-

dányban és elektronikusan kell a bírálónak kitölteni, aláírni és visszaküldeni.  

IV.11. Szakdolgozat védésre csak a bíráló(k) által legalább elégségesre értékelt szakdolgozat bo-

csátható. A szakdolgozatok megvédését – azokon a szakokon, ahol a szakdolgozat elkészítése és 

eredményes megvédése a záróvizsgára bocsátás feltétele – az illetékes intézet szervezi.  

A szakdolgozat megvédése 2-3 tagú bizottság előtt történik. Ennek tagjai lehetnek: a tanszékveze-

tő ill. helyettese, a tárgy előadói, a konzulens, a tanszék oktatói, az érintett szak felelőse, ill. he-

lyettese, vagy a DE felkért oktatója, a DE címzetes és Emeritus professzora ill. docense.  

A szakdolgozat megvédése nyilvános, az intézetnek nyilvánosságra kell hoznia a szakdolgozatok 

megvédésének időpontját. Erről tájékoztatni kell a tanszék, a szak oktatóit a konzulenseket, az 

adott hallgatókat.  

A szakdolgozat védést – figyelemmel az írásbeli értékelésben foglaltakra is – 1-5 osztályozási 

rendszerben kell értékelni.  

A szakdolgozat védéséről rövid jegyzőkönyvet kell készíteni, s a bizottság tagjainak aláírásával 

kell ellátni.  

IV.12. A szakdolgozat megvédése után az Intézet a szakdolgozat bekötött példányát megküldi a 

Kari könyvtárnak, az elektronikus adathordozót archiválja, az érékelő lapot, valamint a jegyző-

könyvet megküldi a TADI hivatalba.  

IV.13. A záróvizsgákat szervező Intézet gondoskodik arról, hogy a záróvizsga bizottság tagjai a 

szakdolgozatot és a hozzá csatlakozó dokumentumokat a záróvizsgán kézhez kapják. A záróvizs-

ga bizottság tagjai a záróvizsgán kérdéseket tehetnek fel a szakdolgozattal kapcsolatban, - ha a 

szakdolgozat védés nem része a záróvizsgának – a hallgató által adott válaszok nem befolyásolják 

a szakdolgozat érdemjegyét.  

IV.14. A könyvtár tárgyév augusztus 31-ig köteles az elkészült és megvédett szakdolgozatokról a 

Kar honlapján hozzáférhető listát készíteni, amely tartalmazza a készítő nevét, a szakdolgozat 

címét, a tanszék nevét, ahol a szakdolgozat készült, valamint a konzulens nevét.  

IV.15. A TDK munka keretében is készülhet szakdolgozat, vagy egyéni TDK pályamunka – a 

hallgató kérésére – szakdolgozatnak minősíthető.  

IV.16. A TDK dolgozat diplomamunkaként történő elfogadásának folyamatát az EK TDK sza-

bályzata tartalmazza.  

 

 

Mellékletek  

1. melléklet  
 

A szakdolgozatok ajánlott szerkezeti felépítése, valamint a hivatkozások és az ábrák, táblá-

zatok elkészítésének követelményei  

A szakdolgozat ajánlott szerkezeti felépítése  
1. Cím. Legyen rövid, érthető és a tartalmat jól kifejező.  

2. Tartalomjegyzék. A fejezetek és alfejezetek felsorolása, oldalszámokkal.  

3. Bevezetés: A téma elméleti és gyakorlati jelentőségének bemutatása, a témaválasztás indoklá-

sa, a saját vizsgálatok és célkitűzések indoklása.  

4. Szakirodalmi áttekintés. A témával szorosan összefüggő irodalom feldolgozása, elemzése és 

értékelése.  
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5. Kutatási módszerek/Anyag és módszer. Amennyiben a szakdolgozat önálló, empirikus adat-

felvételre, kutatásra épül, ebben a fejezetben kell bemutatni és indokolni a kiválasztott módszere-

ket és a vizsgálat körülményeit. Amennyiben az önálló felmérés lebonyolításában problémák, nem 

várt akadályok merültek fel, ezeket is ebben a részben kell ismertetni.  

6. Eredmények/Eredmények és megbeszélés. A fejezet a vizsgálatok és az elemzések részletes 

eredményeit tartalmazza. Fontos, hogy a szakdolgozó a kapott eredményeket pontosan és átte-

kinthetően rögzítse. Az eredményeket célszerű táblázatokban összefoglalni, és ábrákkal szemlél-

tetni. Az eredmények és megbeszélés részt össze lehet vonni. Ebben az esetben az eredményeket 

meg kell magyarázni és lehetőség szerint más vizsgálati eredményekkel össze kell vetni.  

7. Következtetések és javaslatok/Megbeszélés. Ebben a fejezetben kell ismertetni a legfontosabb 

eredményeket, megállapításokat, az eredményekből levont legfontosabb következtetéseket, és 

javaslatot tenni azok gyakorlati alkalmazására, továbbfejlesztésére. Ha Megbeszélés a fejezet cí-

me, az eredmények magyarázata és lehetőség szerint más vizsgálati eredményekkel való összeve-

tése után kell a következtetéseket levonni, a javaslatokat megfogalmazni.  

8. Összefoglalás. Itt kell röviden ismertetni a vizsgált téma hátterét, a kutatás során alkalmazott 

módszereket, a legfontosabb eredményeket, megállapításokat és következtetéseket. Maximum 1 

oldal.  

9. Irodalomjegyzék. Az Irodalomjegyzéknek tartalmaznia kell a dolgozat megírásához felhasz-

nált összes szakirodalmat, jogszabályt, dokumentumot részletes bibliográfiai adatokkal. A hivat-

kozás elkészítése kétféle módon történhet.  

10. Mellékletek. Ide kerülnek azok a nagyobb méretű ábrák, táblázatok, fotók, dokumentumok, 

stb., amelyek szövegközi elhelyezése gondot okozott volna.  

 

A fenti szerkezeti felépítéstől, a témától függően, a konzulens engedélyével a szakdolgozó eltér-

het. Fontos kiemelni, hogy a szerkezeti tagolásban megadott elnevezések nem kötelező fejezetcí-

mek egyben.  

A „Bevezetés” és „Összefoglalás” fejezetek kivételével az egyes fejezeteket célszerű (de nem 

kötelező) decimális rendszerű számozással ellátni:  

- a főfejezeteket egy számjeggyel (1., 2., 3., stb.), oly módon, hogy a szám után egy pont kerül.  

- Az alfejezeteket két-három számjeggyel (1.1., 1.2., vagy 1.1.1., 1.1.2., stb.), oly módon, hogy 

minden egyes szám után pont van.  

 

A számok után kezdődő fejezetcímeket a magyar helyesírás szabályai szerint nagy kezdőbetűvel 

kell elkezdeni, a cím, alcím végén azonban nincs pont.  

 

Az irodalmi hivatkozás módjai 
 

Az irodalmi hivatkozásokat kétféleképpen lehet elkészíteni. A két módot nem lehet egymással 

keverni.  

 

I. 
 

1. A dolgozat szövegében a tartalmi jellegű utalás, hivatkozás, idézet esetében a felhasznált gon-

dolat végén a szerző vezetékneve szerepel nagy betűkkel, majd a közlemény megjelenésének év-

száma, pl.: (FERGE, 2002). Két szerző esetében mindkettő vezetéknevét ki kell írni, pl.: (FERGE 

és GAZSÓ, 1998). Három vagy több szerző esetében az első szerző pontos neve, és munkatársai 

szerepel, pl.: (FERGE és munkatársai, 2002). Mindegyik esetben nem a hivatkozást tartalmazó 

mondat végén szerepel a pont, hanem a zárójelbe tett hivatkozás után.  

2. Szó szerinti idézet esetében az idézett szöveget idézőjelbe kell tenni és az oldalszámot is meg 

kell adni, az évszám után álló kettőspont után, pl.: (FERGE, 2002:25).  
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3. Több azonos tényt megállapító közlemény esetében a zárójelben a szerzőket pontosvesszővel 

választjuk el, pl.: (FERGE, 2002; GAZSÓ, 2003).  

4. Egy szerzőnek ugyanazon évben megjelent több munkájára hivatkozás esetében: a szerző neve, 

az évszámok „a”, „b”, „c” stb. megjelöléssel.  

 

Irodalomjegyzék 

 

Az irodalomjegyzék összeállítása legyen pontos és gondos, feleljen meg a hazai és a nemzetközi-

leg elfogadott formáknak. Az irodalomjegyzékben az egyes szerzők nevének megfelelően A-B-C 

sorrendet kell alkalmazni sorszámozás nélkül. Csak olyan irodalom vehető fel a jegyzékbe, ame-

lyet a szakdolgozó felhasznált, és amelyre a szövegben is hivatkozik. A szerzők tudományos és 

egyéb címét (Dr. Prof. Habil., stb.) nem kell feltüntetni.  

Amennyiben egy műnek, kiadványnak nincs pontosan megadott szerzője, csak intézménynév áll 

rendelkezésre, az alapján kell besorolni az irodalmat, azaz pl.: a Központi Statisztikai Hivatal 

kiadványai a K betűnél szerepelnek.  

Jogszabályok esetében is hasonló módon járunk el, a hivatkozott jogszabály kezdőbetűje számít.  

A felhasznált irodalom összeállításakor a címek leírásánál alapvető követelmény, hogy a biblio-

gráfiai tételek pontosan és ellenőrizhetően tartalmazzák az adatokat, amelyek alapján a visszake-

reshetőség biztosítható, az alábbi módokon:  

1. Könyvek esetében: a szerző/k neve csupa nagybetűvel, a keresztnév első betűje, pont, zárójel-

ben a megjelenés éve, kettőspont, a könyv címe, pont, a kiadó neve, vessző, a megjelenés helye. 

Pl.:  

ANDORKA R. (1997): Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest.  

2. Könyvfejezet esetében: a szerző/k neve csupa nagybetűvel, a keresztnév első betűje, pont, zá-

rójelben a megjelenés éve, kettőspont, a fejezet címe, pont, In: felirat, a szerkesztő neve csupa 

nagybetűvel, a szerk. szó zárójelben, kettőspont, a kötet címe, pont, kiadó, vessző, a megjelenés 

helye, pont, oldalszámok, pont. Pl.:  

SCHMERTZ I. (2001): Statisztikai eljárások alkalmazása a társadalomtudományi kutatásokban. 

In: FÓNAI M., KERÜLŐ J., TAKÁCS P. (szerk.): Bevezetés az alkalmazott kutatásmódszertan-

ba. Pro Educatione Alapítvány, Nyíregyháza. 151-187.  

3. Folyóiratokban megjelent közlemény esetében a szerző/k neve csupa nagybetűvel, a kereszt-

név első betűje, pont, zárójelben a megjelenés éve, kettőspont, a cikk címe, pont, folyóirat neve, 

vessző, kötetszám vagy füzetszám, pont, oldalszám, pont. Pl.:  

LAKI L. (2006): A generációs reprodukció néhány jellegzetessége a lemaradó térségekben. Esély, 

2. 4-29.  

Ha egy szerzőnek, vagy szerzőknek azonos évben megjelent több cikkére hivatkozunk, a megjele-

nés évszáma után a megfelelő abc betűket írjuk.  

Amennyiben külföldi szerzőről van szó, a fenti eljárásmódot kell alkalmazni, azaz elsőként a csa-

ládi név következik, azaz nem DAVID R(iesmand)., hanem RIESMAN D.  

Egyéb időszaki kiadványban megjelent közlemény esetében is a fenti eljárást kell követni, azaz a 

folyóiratokban, illetve könyvfejezetként megjelent írásművek esetében megadott formát kell kö-

vetni.  

Internetes forrás a www-vel kezdődő, pontos címet is meg kell adni. Az internetes irodalomra a 

szövegben a következőképpen kell hivatkozni: (http 1), illetve (www 1) sorszámmal. Az interne-

tes hivatkozásokat a többi hivatkozástól elkülönítve kell feltüntetni.  

Az internetes irodalom formai példái:  
http://  

1. eletetazeveknek.lapunk.hu/ (idézet az Életet az Éveknek szervezet lapjából; Látogatva: 2011. 

05. 12.)  



 

 

319 

2. gtkk.de-efk.hu (a Gerontológiai Tudományos Koordinációs Központ honlapja ; Látogatva: 

2011. 05. 12.)  

www.  

1. mypin.hu/hga/interjigeriatriadrivanl.php (Iván L.: Ma te, holnap én… őszintén az öregedésről; 

Látogatva: 2011. 05. 12.)  

2. oregedes.hu (a Preventív Gerontológiai és Geriátriai Társaság honlapja; Látogatva: 2011. 05. 

12.)  

 

II. 

 

A szövegben a mondat vagy a bekezdés végére a megjelenés sorrendjében zárójelbe kell a hivat-

kozott szakirodalmat tenni. Pl. Magyarországon a lakosság egészségi állapota igen kedvezőtlen 

(1). Ha több szakirodalomra hivatkozik a szerző, azokat vesszővel kell elválasztani egymástól (pl. 

(1, 2, 3)). A mondat végén lévő pontot a hivatkozás után kell kitenni. Egy irodalom csak egy sor-

számot kaphat, ha később hivatkozunk rá, ugyanazzal a sorszámmal kell hivatkozni.  

Az Irodalomjegyzékben a hivatkozások a szövegben szereplő számozással együtt, annak megfe-

lelő sorrendben (és nem az első szerzők ABC sorrendjében) jelennek meg. A hivatkozott művek, 

internetes oldalak formai követelményei megegyeznek a fent leírtakkal, azzal a különbséggel, 

hogy az internetes oldalakat nem külön, hanem azokat is a számozásnak megfelelően kell feltün-

tetni, valamint a szerzők nevében csak a kezdőbetű nagybetű.  

A Szociális és Társadalomtudományi Intézethez tartozó képzésekben készített szakdolgozatoknál 

az I. típusú hivatkozás, az Egészségtudományi Intézethez tartozó képzésekben készített szakdol-

gozatoknál az I.-es és a II.-es típusú hivatkozás is preferált. Az irodalmi hivatkozások száma lehe-

tőleg ne legyen 15-nél kevesebb és 50-nél több.  

Amennyiben a szakdolgozat nem felel meg a tanszék által kiadott fenti követelményeknek, pl.: a 

szakdolgozó nem alkalmaz hivatkozásokat a szövegben, olyan részek is találhatók a dolgozatban, 

melyeket idéz a szakdolgozó, de nem hivatkozik azokra, nagymértékben hiányos az irodalom-

jegyzéke, stb., a dolgozat elégtelen érdemjeggyel kerül elbírálásra. Ebben az esetben az Intézet 

visszajuttatja a dolgozatot a szakdolgozónak, akinek javított példányt kell benyújtania a soron 

következő záróvizsga időszakig.  

 

A táblázatok és ábrák kezelése 

 

1. Függetlenül attól, hogy a dolgozat mely részében szerepelnek, mind a táblázatokat, mind az 

ábrákat sorszámmal és címmel kell ellátni.  

2. A táblázatokat és az ábrákat külön kell sorszámozni.  

3. A táblázatokra és ábrákra a szövegben a megfelelő sorszám jelölésével hivatkozni kell.  

 

Más irodalomból, adatbázisból vett táblázatok, ábrák közlése esetében a táblázat alján zárójelben 

meg kell adni a pontos forrást, oldalszámmal együtt, pl.: (Forrás: KSH, 2005:12; Forrás: Barkai L, 

Madácsy L: Kockázatalapú diabetesszűres serdülők körében: az első hazai vizsgálat eredményei. 

Orv. Hetil., 2010, 42:1742-1747.)  



320 

 

2. melléklet  

 

SZAKDOLGOZAT ÉRTÉKELŐ LAP  
 

A dolgozat címe:  

 

A bíráló (opponens) neve:  

 

Nyilvántartási szám:  

 

Azonosító szám:  

 

I. Témaválasztás, aktualitás  
Téma- és címválasztás - (Fontos-e a tudományterület szempontjából? Megfelel-e a szerző felké-

szültségének, lehetőségeinek? Összhangban van-e a cím és a megadott téma a dolgozat tartalmá-

val?) - A kutatói kérdés (A kutatói kérdés újdonsága, jelentősége, önállóság a kérdés megfogal-

mazásában)  

5 pontból ...... pont  

II. Módszerek, eredmények  
Adatgyűjtés és -feldolgozás - (módszerek nehézségi foka, sokoldalúsága, leírásának pontossága, 

adekvát volta, megfelelő mintavétel és/vagy a források megfelelő köre; az adatok hitelessége, 

rendezettsége, rögzítésének és feldolgozásának megfelelő módja;) - Eredmények bemutatása - (Az 

eredmények ismertetése mennyire pontos, alapos, részletes, világos – a dokumentáció mennyire 

adekvát, szemléltető)  

60 pontból ...... pont  

III. Formai kivitelezés  
Terminológia - (Az adott tudományterület konvencióinak megfelelő illetve az adott elemzéshez 

szükséges fogalmi apparátus következetes alkalmazása.) - Felépítés, előírt formai követelmények-

nek való megfelelés (A fejezetek arányai, a fő- és alfejezetek tagolásának logikája.) - Stílus (A 

fogalmazás szabatossága és gördülékenysége.) - Tipográfia (Javított/javítatlan elírások; megfelelő 

ékezetek a szövegszerkesztő programmal írt szövegben)  

10 pontból ...... pont  

IV. Következtetések, javaslatok  
Az eredmények alkalmazása, érvelés - (Az adatok, források értelmezése; logikai következetesség; 

kritikai reflexiók, korrektség a vélemények bemutatásában; összefüggések meglátása; új és kohe-

rens következtetések. Alternatív magyarázatok. Közölhetőség és/vagy gyakorlati alkalmazás; az 

ehhez szükséges változtatások.)  

15 pontból ...... pont  

V. Hivatkozások, bibliográfia, mellékletek  

(A tartalmi idézetek korrektsége; formai következetesség a hivatkozásokban és az irodalomjegy-

zékben; a mellékletek és a dolgozat témájának kapcsolata; a mellékletek kezelhetősége, a témához 

kapcsolódó hazai és külföldi szakirodalom feldolgozása.)  

10 pontból...... pont  

 

Összesen: 100 pontból ...... pont  
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Az értékelés szöveges indoklása az értékelés pontjai szerint:  
(A szöveges indoklás nélkül sem az értékelést lehetővé tevő feltételek megállapítása, sem a pon-

tozásos értékelés nem érvényes.)  

 

 

 

A bíráló (opponens) által feltett kérdések (minimum egy kérdés kötelező):  
 

1.  

 

2.  

 

Érdemjegy (számmal és betűvel): …………………………  
Dátum: …………………………………….  

…………………………………….  

a bíráló aláírása  

Érdemjegy: 0–60 pont elégtelen (1)  

61–70 pont elégséges (2)  

71–80 pont közepes (3)  

81–90 pont jó (4)  

91–100 pont jeles (5)  
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Szakdolgozati témák  

az Egészségügyi szervező alapszakon 

 

 
Bodnár Károly  

E-learning eszközök hatékonyságvizsgálata  
Egyre több esetben találkozhatunk az élet különböző területein olyan megoldásokkal, amikor 

az oktatás, a tanítás-tanulás, az ismeretszerzés nem csupán hagyományos mó-don, hanem az 

elektronikus csatornák, rendszerek felhasználásával történik. Az elekt-ronikus tanulási, 

oktatási keretrendszerek, mint a Moodle több szempontból is hatéko-nyabbá tehetik a tanítási-

tanulási folyamatot. A felhasználók tapasztalatait is figye-lembe véve különböző szempontból 

mérhető, értékelhető mennyire eredményes az ilyen formában végzett tevékenység, ennek 

vizsgálata a hallgató feladata.  

Web 2.0 eszközök, szolgáltatások az oktatásban és más területeken  
Nemcsak a hétköznapi kommunikációban, hanem az élet számos területén láthatjuk a web 2.0 

megjelenését, ami ugyanakkor egyfajta új szocializációs „tér”-ként körülvéve bennünket 

nagymértékű befolyást gyakorol nemcsak az oktatásra, hanem akár az egészségügyre, 

szórakozásra az élet számos területére.  

A hallgató feladata a web 2.0-s eszközök és használatuk tapasztalatai, elterjedésük ha-tásai és 

ezek vizsgálata.  

Az információs társadalom alakulása  
Mivel korunkban egyre nagyobb értéket képvisel az információ, ami gazdasági, társa-dalmi, 

kulturális szempontból is fontos szerepet tölt be. Látható, hogy az információ-hoz való 

hozzájutás, az információk kezelése kulcskérdés az egyes országokban. Az információ 

digitális formában történő megjelenése nemcsak technológiai kérdés, ha-nem megjelent a 

digitális írástudás fogalma is. Az egyes országok ilyen irányú statisz-tikai adatai fontos 

következtetésekre ad lehetőséget. A hallgató feladata ezek felderíté-se és vizsgálata.  

IKT eszközök használata és hatásuk a társadalomra  
Az információs és kommunikációs technológiák, a hozzájuk kapcsolódó eszközök használata, 

alkalmazása nemcsak szűk körben történik, hanem az élet egyre több terü-letén 

(kommunikáció, oktatás, egészségügy, közlekedés stb.) is. Ezek az innovatív eszközök, 

technológiák új lehetőségeket is rejtenek. Ilyen lehetőségek felkutatása eset-leges konkrét 

alkalmazások bemutatása, elemzése a hallgató feladata.  

Digitális kompetenciák vizsgálata  
Az egyre újabb és újabb digitális eszközök megjelenése után azok elterjedéséhez és 

használatához, széles körű és hatékony alkalmazásához nem elegendő az egyes eszkö-zökről 

megszerzett tudás (knowledge). A felhasználók megfelelő képességeinek, kész-ségeinek, 

kompetenciáinak (skill) megléte is kulcsfontosságú. A hallgató feladata a „skill”-ek 

feltérképezése, meglétük illetve hiányuk hatása és befolyása a hatékony esz-közhasználatra.  

 

 

Dr. Csajbók Zoltán  

Adatmodell építése az orvos-egészségügy valamely területéről  
3NF relációs adatmodell építése az orvos-egészségügy valamely területéről, amely tartalmazza 

a feladat leírását és indokoltságát, az adatmodellezés és normalizálás fo-lyamatát, továbbá a 

táblák, mezők pontos leírását.  
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Adatfeldolgozási feladat megoldása az orvos-egészségügy valamely területéről szabadon választott 

adatbázis-kezelő és/vagy programozási nyelv segítségével  
Jól meghatározott adatfeldolgozási feladat kidolgozása a probléma megfogalmazásától a 

kitűzött feladat implementációjáig. A feladat szabadon választott adatbázis-kezelő és/vagy 

programozási nyelv segítségével dolgozható ki.  

Ápolási dokumentáció adatmodellje  
Korábbi szakdolgozatok eredményeire építve az ápolási dokumentáció adatmodelljé-nek 

továbbfejlesztése.  

Intelligens feladatmegoldó segédlet tervezése szabadon választott orvos-egészségügyi témában  
Intelligens feladatmegoldó segédlet a szakértő rendszerek egyik lehetséges alkalmazá-sa. 

Kapcsolódhat manuális tevékenység vagy számítógépes rendszer betanításához, 

működtetéséhez. Először meg kell határozni a kitűzött feladat megoldhatóságát mes-terséges 

intelligencia eszközökkel. Igenlő válasz esetén szabályalapú ismeretbázis épí-tése.  

Bizonytalanságkezelési modellek, bizonytalanság megadása, kombinálása or-vos-egészségügyi 

mintapéldákkal  
A kurrikulum során tanult bizonytalanságkezelési modell egyikének alkalmazása or-vos-

egészségügyi mintapéldákkal.  

Ismeretalapú vállalati stratégiák egészségügyi intézmény, vállalkozás tevé-kenységének 

bemutatásán keresztül; esettanulmány  
A mesterséges-intelligencia eszközök hatékony alkalmazása feltételezi a segítségükkel 

megoldható feladatok pontos számbavételét, feltérképezést. A hallgató feladata a kurrikulum 

során tanult módszerekkel elkészíteni egy egészségügyi intézmény vagy vállalkozás 

ismeretalapú vállalati stratégiáját.  

Ismeretek kinyerése (eszközök, módszerek, mintapéldák)  
A szakértő rendszer építésének szűk keresztmetszete, egyben egyik legizgalmasabb területe a 

tárgyköri szakértők tudásának (általában az emberi ismeretek) kinyerése és formalizálása. A 

hallgató feladata kettős: egyrészt bemutatni az alkalmazott eszközö-ket, illetve a gyakorlatban 

alkalmazni. A feladat kidolgozását magyar nyelvű szakiro-dalom is segíti.  

Szabályalapú ismeretreprezentációt támogató, célvezérelt következtető gépet tartalmazó szakértő 

keretrendszer objektum-orientált modellje és/vagy építése valamely programnyelven  
Korábbi szakdolgozatokban kidolgozott szakértő keretrendszer továbbfejlesztése. Le-hetséges 

feladatok: ismeretbázis fejlesztő modul építése, és/vagy a következtető gép továbbfejlesztése, 

és/vagy a program átírása C++ vagy Java nyelvre.  

Szakértő rendszer problématípusok az orvos-egészségügyben  
A kurrikulumban tanult szakértő rendszer problématípusok bemutatása (esetleg ábrá-zolása 

UML nyelven) az orvos-egészségügy valamely területéről vett mintapéldákkal.  

Logika alapú következtetési technikák orvos-egészségügyi mintaalkalmazással  
A Prolog programnyelv bemutatása az orvos-egészségügy valamely területéről vett 

mintapéldákkal.  

Adatbázis/SQL programozása Java nyelvből, orvos-egészségügyi mintaalkal-mazással  
Az orvos-egészségügy valamely területéről vett adatbázis-kezelési feladat megoldása SQL 

nyelven és/vagy az SQL programozása a Java nyelvből.  

Az objektum-orientált paradigma fogalma és jelentősége orvos-egészségügyi mintaalkalmazással  
Röviden össze kell foglalni és az objektum-orientált paradigma fogalmát, jelentőségét 

bonyolult rendszerek készítésénél, a szervezési munka támogatásában. A dolgozat na-gyobb 

része egy nagyobb vagy több kisebb részterület objektum-orientált modelljének bemutatásából 

áll.  

Objektum-orientált modell készítése az orvos-egészségügy valamely területéről  
Objektum-orientált modell kidolgozása és implementálása UML nyelven, Enterprise Architect 

CASE-eszközzel az orvos-egészségügy valamely területéről.  

Ápolási dokumentáció objektum-orientált modelljei  
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Korábbi szakdolgozatok eredményeire is építve objektum-orientált modell kidolgozása és 

implementálása UML nyelven, Enterprise Architect CASE-eszközzel az ápolási tevékenység 

területén.  

Fraktálok és biológia  
Bizonyos biológiai rendszerek jó közelítéssel modellezhetők fraktálokkal. Korábbi 

szakdolgozat eredményeire építve a vérerek fraktál modelljének továbbfejlesztése, vagy más 

biológiai rendszerek modellezése fraktálokkal.  

Nyilvános kulcsú kriptográfia az egészségügyben  
A hagyományos illetve az új elvű azonosítón alapuló nyilvános kulcsú kriptográfia bemutatása 

és alkalmazási lehetőségei az egészségügyben.  

Orvosi protokollok formalizálásának kérdései  
Az orvosi protokollok formalizálásának különböző vetületei számos szempontból fon-tos 

részterülete az egészségügyi informatikának. A hallgató munkája során tárgyalhatja pl.: a 

protokollok készítésének jogi szabályozását Magyarországon, esetleg nemzetközi 

kitekintéssel; protokollok formalizálása, a formalizálás problémái; protokoll formalizá-lási 

eszközök, módszerek; protokoll formalizálási nyelv vagy nyelvek bemutatása (pl. Asbru); 

fiktív protokollok formalizálása valamely formalizálási nyelven; formalizált protokollra épülő 

további alkalmazások; formalizált protokollok és a számítógépes egészségügyi rendszerek 

kapcsolata; elektronikus kórlap és formalizált protokollok stb.  

Z-generáció  
„Korábban a fiatalok egyértelműen kiszolgáltatottjai voltak a náluk idősebbeknek. Az 

idősebbeknél volt a tudás monopóliuma, amely hatalmuk és tekintélyük záloga volt. Az 

információs korszakban a technológiai fejlődés felgyorsulása azt hozza magával, hogy a 

technológiai újdonságokra jóval fogékonyabb fiatalok, idegrendszerük plaszti-citása, 

felfedezőkedvük mérhetetlen nagysága okán, lépéselőnybe kerülnek a náluk idősebbekhez 

képest. Az információ korszak adta – kihasználást lehetővé tevő – tudás birtokosai a fiatalok, 

akik a náluk idősebbek tanítói lesznek. A szocializálódás iránya (ha nem is teljesen) de 

megfordul. […]  

Természetesen az idősek továbbra is jobban fogják tudni, hogy mi a jó és mi a rossz, mit 

érdemes és mit nem tenni annak érdekében, hogy az egyéni élet aktív és termelő legyen. A 

célértékek tudásában mutatkozó életkori fölényt nem biztos, hogy ellensú-lyozni lesz képes a 

fiatalok tudásfölénye az eszközértékek tekintetében. A kétféle tu-dás konfliktusa jelenleg 

generációs konfliktus.” Csepeli György: Régi és új digitális generáció, Élet és Tudomány, 

2003. 11. 07.  

Az elektronikus kommunikáció veszélyei  
Lehetséges témák: munkáltatói adatgyűjtés; fiatalok veszélyeztetettsége; Facebook; (mo-

bil)telefon cégek adatgyűjtése; internetfüggőség.  

A régi és az új adatvédelmi törvény  
Alapelvek. A változások bemutatása.  

Privacy; fejlett privacy technológiák (PET)  

Digitális aláírás: kriptográfiai vonatkozások; dokumentumok védelme digitális aláírással  

A PGP kriptorendszer a gyakorlatban  

 

 

Kalmár Katalin  

Az egészségturizmus szerepe egy szabadon választott település idegenforgal-mában  

A falusi turizmus, mint a településfejlesztés egyik pillére - egy szabadon vá-lasztott falu/kistérség 

életében  

Online marketing az egészségturizmusban  

Turizmusmarketing kommunikáció Magyarországon  

Ifjúsági turizmus  
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Ködmön József dr.  

Informatikai biztonsági szabályzat készítése  
A hallgató elkészíti egy egészségügyi intézmény valamely szervezeti egysége számára a 

valóságos helyzetnek megfelelő, változtatás nélkül használható szabályzatot. A munka során 

az irodalomból ismert magyar nyelvű módszertanokat, ajánlásokat és útmutatókat lehet 

felhasználni. A hallgató kérésére a témán kis mértékben lehet módo-sítani.  

Intelligens kártyák használata az egészségügyben  
A dolgozatban elemezni kell az intelligens (chip) kártyák hazai és nemzetközi haszná-latát az 

egészségügyi informatikai megoldások területén. Figyelemmel a hazai helyzet-re, intelligens 

kártyás megoldást kell kidolgozni valamely probléma kezelésére. A hallgató kérésére a témán 

kis mértékben lehet módosítani.  

Jelszavak használata az egészségügyben  
A dolgozatban meg kell vizsgálni a jelszavak működését, használatát és lehetséges 

alternatíváit. Javaslatot kell tenni a jelszó egészségügyi használatának módjára, vagy 

alternatívájára. A hallgató kérésére a témán kis mértékben lehet módosítani.  

Egészségügyben használatos informatikai megoldások biztonsági elemzése  
A dolgozatban össze kell hasonlítani és értékelni néhány azonos kategóriájú egészség-ügyi 

szoftver (háziorvosi, kórházi, biztosítási, stb.) adatvédelmi, biztonsági megoldá-sait. A 

hallgató kérésére a témán kis mértékben lehet módosítani.  

eEgészségügy  
A dolgozatnak be kell mutatni, és elemezni az egészségügy területén működő elektro-nikus 

szolgáltatásokat. El kell készíteni néhány azonos kategóriájú elektronikus egész-ségügyi 

szolgáltatás értékelő elemzését. A hallgató kérésére a témán kis mértékben lehet módosítani.  

 

 

Kristóf Zsolt  

Relációs adatbázisok kezelése az egyes programozási nyelvekben  
A legtöbb relációs adatbázis-kezelő rendelkezik valamilyen lineáris programozási nyelvvel, 

amely segítségével különböző műveleteket végezhetünk az adatokon. Az adatbázisban 

függvényeket és eljárásokat hozhatunk létre ezen a nyelven, amelyek megkönnyíthetik az 

adatok kezelését.  

Elektronikus üzletviteli (e-Business) alkalmazások  
Az e-Business körébe tartozik az üzleti célú elektronikus levelezés, a marketing célból készült 

és interaktív lehetőségeket is biztosító web oldal üzemeltetése, valamint a tel-jes vállalati 

működést vagy annak egy részét elektronikus, illetve internet alapokra helyező cég is.  

Az e-Business egyik legfontosabb eleme az elektronikus kereskedelem (e-Commerce), 

amelynek két oldala van; az egyik az elektronikus értékesítés (e-Sales), míg a másik az 

elektronikus beszerzés (e-Procurement).  

Szaktanácsadást támogató információs rendszerek  
Egy 2004. június 12-én az EU Bizottság elé beterjesztett dokumentum értelmében az egyes 

tagországok pályázatokkal – pl. eContent, eContent Plus – is támogatott felada-ta: adott célcsoport 

(döntési helyzet) támogatására a szükséges tartalmakat egységes kínálat keretében szolgáltatni, mely 

szolgáltatás attól válik fenntarthatóvá, hogy így és csak így lehet hatékony információs brókerségről, 

döntéstámogatásról, tudásme-nedzsmentről, szaktanácsadásról beszélni.  

Az ismerettípusok mellett a feldolgozott tartalom által kikövetelt logikai mederben ágazat-

specifikus besorolások is meghatározásra kerülnek. Ennek struktúrája legin-kább egy mátrix 

keretében jellemezhető, ahol a sorok és az oszlopok elemeinek száma elvileg tetszőleges, 

gyakorlatilag szaknyelvileg azonos aggregációs szinten kihagyás- és átfedés-mentés 

jelenségekre vonatkozó bejegyzéseket tartalmazhatnak: pl. ágazatok, illetve témakörök 
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szerintit. Emellett: az ágazat-témakör mátrixtól függetlenül egyéb tematikus indexelés 

(kulcsszavas jelölés) is létezhet.  

 

 

Multimédia adatbázis-kezelő rendszerek vizsgálata  
A multimédiás adatbázis alkalmazások többek között lehetővé teszik, hogy a rendelke-zésre 

álló szövegeket, képeket, hangokat vagy mozgóképeket egyszerűen és gyorsan tudjuk 

beilleszteni bemutatónkba vagy tesztlapunkba. Minden nagyméretű adatbázis-nál gondot okoz 

az információk rendszerezése és keresése. Ezt a gondot többfélekép-pen is orvosolhatjuk. 

Egyrészt jó esetben minden tárolt elemhez kulcsszavak rendelhe-tők. Másrészt elkülöníthetjük 

a keresésre használható adatokat a tényleges multimédiás információtól. Legtöbbször 

kulcsszavakat tetszőleges számban rendelhetünk bármi-lyen elemhez. Ezek segítségével a 

keresés folyamán lényegesen leszűkíthető azoknak a képeknek, hangoknak, szövegeknek a 

köre, amelyeket végig kell keresnünk a megfe-lelő anyag kiválasztásakor.  

Az objektum-orientált fejlesztési módszerek megjelenése relációs adatbázis-kezelő rendszerekben  
Az objektum-orientáltság fogalomrendszere az informatika szinte minden területén egyre 

nagyobb teret hódít az utóbbi években. Az objektumok először a hagyományos programozási 

nyelvekben jelentek meg, majd egyre szélesebb körben alkalmazottá vált a használata. Ebből a 

fejlődési tendenciából az adatbázis kezelés sem maradt ki, ahol a relációs adatbázis-tervezés 

következő generációjaként az objektum-relációs adatbázis-tervezés alakult ki.  

Az alap relációs modell egyszerű, és az adatokat főként táblák soraiként és oszlopai-ként 

mutatják. A tárolásra kerülő adatok típusa a beépített típusok valamelyike vagy ezen típusok 

altípusai illetve más speciális típusok lehetnek. Ezek az alap relációs mo-dellre épülő 

rendszerek nem engedték meg a típusrendszer bővítését, új adattípusok definiálását és 

hozzáadását. A objektum-relációs adatbázis-tervezés (ORDBMS) a re-lációs adatbázis-

tervezés (RDBMS) és a tiszta objektum-orientált adatbázis-tervezés között helyezkedik el, az 

ORDBMS-ek mind nyelvi, mind megvalósítási szempontból az RDBMS-ek általánosításának 

tekinthetők.  

Vállalati adat- és információs rendszer  
A hagyományos integrált vállalatirányítási információs rendszerek napjainkban átala-kulóban 

vannak. A piaci verseny és a technológiai fejlődés két területen hozott jelentős változásokat. A 

rendszerek kiegészülnek üzleti intelligencia alkalmazásokkal, valamint megfigyelhető nyitás 

az internet és az e-Business felé.  

A vállalati informatikai szakemberek feladata megváltozik. Előtérbe kerül a stratégiai 

céloknak, üzleti folyamatoknak és speciális vállalati igényeknek megfelelő szoftver-

rendszerek kiválasztása és bevezetése.  

Környezet-egészségügyi térinformatikai rendszer vizsgálata  
A környezet-egészségügyi térinformatikai rendszer jellemzően a következő probléma-körök 

feltárásával foglalkozik:  

• az egészségi állapottal kapcsolatos tényezők eloszlása, a kedvezőtlen és kedve-ző térségek és 

ezek adatainak meghatározásával;  

• ritka, az egészségi állapottal kapcsolatos jelenségek halmozódási területeinek, klasztereinek 

meghatározása;  

• ismert, pontszerű szennyező forrás egészségkárosító hatásának vizsgálata és megítélése;  

• két, országszerte általánosan meghatározható tényező között a térbeli összefüg-gés 

vizsgálata;  

• két, aránylag ritkán előforduló tényező térbeli összefüggésének vizsgálata.  

 

 

Lipóczki Imre dr. 

Az alternatív gyógyászat az egészségügyben  
Az alternatív gyógymódok körébe tartozó eljárásokat és szolgáltatásokat foglalja ma-gában. 

Ezek lehetnek például a különféle masszázsok, akupunktúra, gyógybarlang jó-tékony hatásai, 
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kneip-kúra, és a gyógytornászok megelőző ill. rehabilitáló kezelései. Kifejthető a felsoroltak 

alkalmazása illetve hatékonysága is az egészségügyben.  

 

 

 

Paulikné Varga Barbara  

A háziorvosi indikátorrendszer bevezetésének hatástanulmánya  
A háziorvosi szolgálatoknál jelentkező betegek lehetőség szerinti definitív ellátása el-

engedhetetlen feltétele az egészségügyi kiadások szinten tartásának. A B300-as jelen-tés 

bevezetését követően a háziorvosi tevékenység mérésére hozták létre az indikátor-rendszert. A 

szakdolgozatban az indikátorrendszer bevezetésének hatásait lehet ele-mezni megyei, 

regionális vagy országos szinten.  

Egységes egészségbiztosítási informatikai rendszer?  
Az integrált informatikai rendszerek megjelenésével szinte elképzelhetetlen ennek a 

megoldásnak a hiánya. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár informatikai rendsze-rét 

elemezve mégsem ezt tapasztalható. Elszigetelt, elkülönült informatikai megoldá-sokkal lehet 

találkozni, amelyeket sok esetben csak 1-2 felhasználó tud kezelni. A szakdolgozat témája a 

helyzetfelmérés és elemzés. Az egyes informatikai alkalmazá-sok, valamint az alkalmazások 

közötti kommunikáció megvalósításának elemzése.  

A fekvőbeteg osztályos ellátási eset adatainak rögzítése – informatikai szem-pontú megközelítésben  
A fekvőbeteg osztályos ellátás során nagyon sok adat keletkezik. Ezeket az adatokat a kórházi 

személyzetnek rögzítenie kell. Csakhogy nem mindegy, hogy a keletkezett adatokat hány 

eltérő nyomtatványra, lapra, programba kell rögzíteni az orvosnak és a nővérnek. A 

többszörös adatrögzítés során előfordulhatnak hibalehetőségek, pl. té-vesztés vagy elmaradás. 

A hallgató feladata SSADM módszerrel, vagy más módszerrel javaslatok kidolgozása, ami az 

ilyen típusú hibalehetőségeket megakadályozza, akár a mindennapi munkafolyamatok 

racionalizálásával, lehetséges ésszerűsítésével.  

European Community Health Indicators (ECHI) – Európai Közösségi Egészség-ügyi mutatók  
Az egészségügyi mutatók olyan adatállományok, amelyek az egészségi állapotról, az 

egészséget befolyásoló tényezőkről és az uniós tagállamokban működő egészségügyi ellátásról 

adnak tájékoztatást. Jelenleg a demográfiai, valamint társadalmi és gazdasági tényezők, az 

egészségi állapot, az egészséget befolyásoló tényezők, valamint az egész-ségügyi 

szolgáltatások adatait lehet az EU 15, EU 25, EU 27 tagállamaira vonatkozóan megtekinteni. 

2013. második félévében lezárul egy projekt, amelyben a jelenlegi több mint 40 mutató helyett 

88 mutató lesz implementálva. A szakdolgozat témája a muta-tók implementálásával 

kapcsolatos teendők informatikai elemzése.  

Az egészségügyi dokumentációk korszerűsítése  
Némely nyomtatvány felett már elhaladt az idő. Bizonyos esetekben szükség van a 

nyomtatvány javítására, korszerűsítésére. Az egészségügyben dolgozó szakszemélyzet sok 

esetben ezt gyorsabban átlátja. Erre az újító szellemiségre, ötletre vár ez a szak-dolgozati 

téma. A változtatás indokoltságát valamilyen kérdőíves felméréssel kell alá-támasztani.  

A betegazonosító rendszerek  
Az egészségügyi intézmények jelentős részében már alkalmazzák a betegazonosító rendszerek 

valamelyikét. A hallgató feladata ezek bemutatása, valamint előnyeinek és lehetséges 

hátrányainak ismertetése.  

 

Pauwlik László dr.  

Orvos-egészségügyi adatok statisztikai elemzése egészségügyi szervezői szemmel  
Lehetséges témakörök pl.: valamely betegség előfordulásának vizsgálata egy város-ban; 

kábítószer fogyasztás alakulása bizonyos korcsoportban, iskolában, városban; környezet és 

betegségek kapcsolata egy városban, régióban; valamely betegség okozta halálozások 

vizsgálata.  

Az informatika szerepe az alapellátásban  
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Az informatika szerepének, jelentőségének bemutatása az alapellátásban egészségügyi 

szervezői szemmel.  

Szervezési kérdések az orvos-egészségügyben  
Az orvos-egészségügy valamely szervezési kérdésének áttekintése, elemzése, megol-dási 

javaslatok kidolgozása stb. egészségügyi szervezői szemmel.  

Egészségturizmus hazánkban  

Szászné Belme Zsuzsanna  
Endofinanszírozás egy választott egészségügyi intézményben  

Adatvédelem szerepe az egészségügyben  

Egy választott fekvőbeteg osztály gazdálkodása  

Egy egészségügyi intézmény (járó vagy fekvő) OEP felé történő elszámolása  

A törzslistázó program alkalmazása a kódolásban  

Magyar és külföldi biztosítási rendszerek, összehasonlítás  

Külföldi betegek egészségügyi ellátásának adminisztrációja/finanszírozása egy egészségügyi 

intézmény szemszögéből  

Külföldi betegek egészségügyi ellátásának adminisztrációja/finanszírozása az OEP 

szemszögéből  

Az egészségügyben igénybe vehető költségtérítéses szolgáltatások (biztosítot-tak, nem 

biztosítottak részére)  

Egyedi finanszírozási eszközök elszámolása műtétes osztályokon  

Magyar állampolgárságú külföldön biztosított személyek egészségügyi ellátá-sának 

finanszírozása Magyarországon  

 

 

Dr. Takács Péter dr.  

Statisztika: R-system  
Az R-system egy ingyenes statisztikai programcsomag. Szélesebb körű elterjedése a 

közeljövőben várható.  

Cél: a programcsomag lehetőségeinek ismertetése példákon keresztül.  

Források:  

Solymosi Norbert: R<-...erre, erre...! Bevezetés az R-nyelv és környezet használatába (PDF). 

Elérhető: http://cran.r-project.org/doc/contrib/Solymosi-Rjegyzet.pdf 

http://www.r-project.org/ 

Statisztika, egészségügyi statisztika  
Rögzített, megbeszélt témában egészségügyi statisztikai számítások.  

Rough Set Theory és statisztika  
Rögzített, megbeszélt téma.  

Források:  

http://mail.de-efk.hu/~csajbok.zoltan/Publikaciok/Csajbok_20EvesEuSzak.pdf 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rough_set 

Infografika 
Infografikai információmegjelenítés. Tudományos eredmények hatékony, kepi eszközökkel 

segített közvetítése. 

 

 

Tilki László  

Orvos-informatikai alkalmazások 


