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1. Biztosítási termékek értékesítése, az üzletkötő napi tevékenysége 

2. A biztosítási üzletkötők kiválasztása, a beillesztése, csapatmunka menedzselése 

3. Ügyfél elégedettség elérésének eszközei 

4. Megoldások emberi élethelyzetekre az Allianz termékpalettájából 

5. Az emberi életpálya pénzügyi problémáinak elemzése 

6. Biztosítások növekvő szerepe az egyéni kockázatok kezelésében 

7. Gazdálkodás egy egészségügyi intézményben és egy biztosítónál (összehasonlító 

elemzés) 

8. Üzemi balesetek személyi sérüléses károk esetén (TB terhére igényelhető ellátások, 

táppénz, gyógyszer, egyéb kezelések, fogpótlás stb.) 

9. Alanyi jogon járó juttatások elemzése személyi sérüléssel járó balesetek esetén 

(utazási költség, műtétek, plasztikai gyógykezelés, rehabilitáció) (Csupelly Csaba) 

10. Kockázatfelmérés (pl. egy gépjármű előzetes szemléje casco kötés előtt, vagy az 

orvosi vizsgálat nagyobb biztosítási összegű életbiztosítás megkötésekor) 

11. Egy kitalált vállalkozás kockázatainak feltárása, elemzése, a kockázatok biztosítási 

termékekkel való lefedésének lehetősége. (esettanulmány) 

12. Befektetéssel kombinált életbiztosítások ill. unit-linked biztosítások 

13. GFB (a kampányok tapasztalatai, mi alapján választanak az ügyfelek, internetes 

alkuszok előretörése, a MÁV Biztosító bukása és annak hatása vagy éppen 

hatástalansága a GFB piacra) 

14. Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak (szerepük, feladatuk, lehetőségeik, piaci 

tapasztalatok) 

15. A szakmai felelősségbiztosítások fejlődése, kiemelten az egészségügyi intézmények 

felelősségbiztosításának gyakorlati kérdéseire 

16. A pénzügyi műveletekhez - hitelezési kockázataihoz - kapcsolódó biztosítási 

lehetőségek elemzése 

17. Egy ipari nagyüzem egyedi kockázatelbírálása, valamint a kárrendezés kérdései 

18. A lakossági vagyonbiztosítások - ezen belül is a lakásbiztosítások - fejlődése 

Magyarországon különös tekintettel a tulajdonviszonyok alakulására 

19. Az egészség és a betegség fogalmának értelmezése, a befolyásoló tényezők hatásainak 

elemzése 

20. Az egészségügyi rendszerek jellegzetességei, magyar, ill. külföldi egészségügyi 

rendszerek 

21. A kötelező társadalombiztosítás kialakulása, fejlődése 

22. Az egészségügyi reform szükségessége, okai, lehetséges irányai  

23. Privatizáció az egészségügyben 

24. A gyógyszertárak gazdasági környezetének, működésének változása a rendszerváltás 

után 

25. Gyógyszerár támogatási rendszerünk változásai a rendszerváltás után 

26. A közgyógyellátás egészségbiztosítási vonatkozásai, továbbfejlesztésének lehetőségei 

27. Gyógyászati segédeszközök finanszírozása 2000-től napjainkig 

28. Gyógyfürdőellátás, a gyógyfürdők finanszírozásának alakulása 2000-től napjainkig 

29. A betegségek megelőzésének jelentősége a magyar egészségbiztosításban 

30. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai és az ellátásra való jogosultság 



31. Családtámogatási rendszerek jellegzetességei, magyar, ill. külföldi családtámogatási 

rendszerek 

32. Minőségbiztosítás az egészségügyben 

33. Háziorvosi ellátás finanszírozása, reformjának lehetősége és korlátai 

34. A gyógyító – megelőző ellátások teljesítmény finanszírozásának alakulása 1997-től 

napjainkig 

35. A Teljesítmény Volumen Korlát bevezetésének hatásai  

36. A járóbeteg szakellátás finanszírozása, problémái, a továbbfejlesztés lehetőségei  

37. A fekvőbeteg szakellátás finanszírozása, problémái, a továbbfejlesztés lehetőségei 

38. Struktúra átalakítás az egészségügyben 

39. A biztosítottak és az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak TAJ szám szerinti 

nyilvántartásának előzménye és sajátossága 

40. Az egészségbiztosítás információs rendszereinek adatfeltöltői, kötelezettségeik 

41. Az egészségügyi szolgáltatók adatszolgáltatásainak fejlődése 

42. Az öregségi nyugellátás (beleértve a résznyugdíj jogintézményét) feltételrendszerének 

elemzése, a korhatár alatti nyugellátások átalakulása illetve a korkedvezményen 

alapuló ellátás a 2012. január 1-től bekövetkezett változások tükrében 

43. Az egészségkárosodáson alapuló ellátórendszer átalakulása és a feltételrendszerben 

bekövetkezett változások elemzése, a reform tapasztalatai 

44. A társadalombiztosítási felelősség - felelősségi szabályok értelmezése, 

összehasonlítása az egészségbiztosítás és a nyugdíjbiztosítás területén 

45. A jogorvoslat az egészség- és nyugdíjbiztosítás területén - hasonlóságok és eltérések 

az általános közigazgatási és bírósági jogorvoslati szabályokra figyelemmel 

46. Egészségügyi intézmények / osztályok, részlegek) finanszírozása és ennek előnyei, 

hátrányai 

47. Egészségügyi intézmények (osztályok, részlegek) gazdálkodása 

48. Egészségügyi intézmények belső elszámolási rendszere 

49. Egészségügyi vállalkozások sajátosságai 

50. A rendelkezésre álló liftkapacitás kihasználásának megszervezése 


