
Az egyes témakörök információtartalmának vázlata 
 

- oktatási segédanyag – 
 

2. b.)Adatvédelem, személyiségi jogok védelme az egészségügyi informatikai rendszerekben. 
Információtartalom vázlata: 
a. Személyi adatok bekerülése a rendszerbe (KEK KH által kezelt, ide 

vonatkozó adatok) 
b. Személyi azonosító számok (TAJ, Személyi szám, Adóazonosító) 

jellegzetességei (képzésük, használatuk, ellenőrzésük) 
c. Adatvédelmi nyilvántartás 
d. OEP-APEH kapcsolat 
e. biztosítotti nyilvántartás adatai 
f. pénzbeli ellátások  

 
12. b.)Az Egészségbiztosítás Online módon elérhető szolgáltatásai. 

Információtartalom vázlata: 
a. oep.hu oldalon elérhető szolgáltatások 

- lakosságnak 
- egészségügyi szakmának 

b. ügyfélkapun keresztül elérhető adatok köre 
c. Online Jogviszony ellenőrzési rendszer (OJOTE) 
d. VIREP 

 
13. a.) Az egészségbiztosító finanszírozási és ártámogatási szerződései. Az 
egészségbiztosító  gyógyszer, gyógyászati segédeszköz illetve gyógyászati ellátás 
rendelésére kötött szerződései. Az egészségügyi szolgáltatás nyújtására kötött 
szerződések teljesítésének ellenőrzése 
 
17.  a.)   A családi pótlék, a gyermekgondozási segély és az anyasági támogatás fogalma, 
a jogosultság feltételei, a jogosultak köre, az ellátás folyósításának időtartama, mértéke 
 
 
22.b.)Az öregségi  korhatár betöltésekor igénybe vehető ellátások, valamint a korhatár 
alatti nyugdíjba vonulás lehetőségei és ezen ellátások jogosultsági feltételei. 

Információtartalom vázlata: 
a. Öregségi korhatár 
b. Szolgálati időtől függő  nyugellátás 
c. Korkedvezmény szerepe 
d. Korhatár alatti  ellátások ( előrehozott, csökkentett összegű előrehozott 

öregségi nyugdíj, korengedményes nyugdíj, egyes művészeti 
tevékenységet folytatók öregségi nyugdíja), bányász nyugdíj speciális 
szabályozása 

 
23.b.). A járóbeteg szakellátás feladata, szerkezete, finanszírozási rendszerének főbb elemei. 1 
„német” pont tartalma. A járóbeteg szakellátás rendszerének teljesítmény-elszámolási 
rendszere. Mutatószámok és azok tartalma az ambuláns ellátás teljesítményének értékelésére. 
 
 
 



 
 
24.b.)Az egészségkárosodáson alapuló nyugellátások és egyéb nyugdíjszerű ellátások  
jogosultsági feltételei. 

Információtartalom vázlata: 
a. Rokkantsági nyugdíj 
b. Rehabilitációs járadék 
c. Átmeneti járadék 
d. Rendszeres szociális járadék, 
e. Bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka 
f. Rokkant járadék 

 
 
25.b.)A hivatásos szolgálati viszonyon alapuló nyugellátás. Koordinációs rendeletek 
alkalmazása a nyugellátások tekintetében. 

Információtartalom vázlata: 
a. Szolgálati nyugdíj 
b. Rokkantsági nyugdíj 
c. Hozzátartozói ellátások 

 
26.a.)   A HBCS rendszer alapjai, követelmények a rendszer alkalmazásával szemben. A 
HBCS finanszírozási rendszer struktúrája és gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai. A HBCs-
be történő besorolás fő szabályai. A homogén betegségcsoportok meghatározásának elvei – 
új csoportok megjelenésének feltétele. A homogén betegségcsoportok szakmai és 
finanszírozási jellemzői. 

b.)   Üzemi baleseten és foglalkozási megbetegedésen alapuló ellátások és ezek 
jogosultsági feltételrendszere. 

Információtartalom vázlata: 
a. Fogalom meghatározások 
b. Baleseti járadék 
c. Baleseti rokkantsági nyugdíj 
d. Baleseti hozzátartozói ellátások 

 
27.a.)   Az alapellátás finanszírozásának főbb elemei A háziorvosi szolgálatok finanszírozása: az 
életkor-korrigált fejkvóta. Fix díj, területi díj. Eseti ellátás díjazása. 

b.) Hozzátartozói ellátások fajtái és jogosultsági feltételei. 
Információtartalom vázlata: 
a. Özvegyi nyugdíj- feléledés 
b. Árvaellátás 
c. Szülői nyugdíj 

     
 
 

28.b.)A nyugdíj összege és az  alapjául szolgáló átlagkereset kiszámítására vonatkozó 
szabályozás. 

Információtartalom vázlata: 
a. Mitől függ a nyugdíj összege 
b. Alapjául szolgáló átlagkereset kiszámítása 
c. Figyelembe vehető jövedelmek 
d. Degresszió 



 
 
29.b.)Nyugellátások iránti igényérvényesítés szabályai.  Felelősségi szabályok és  
jogorvoslat a nyugdíjbiztosítás területén. 

Információtartalom vázlata: 
a. Ellátások igénylése 
b. Hatáskör, illetékesség a nyugdíjbiztosítás területén 
c. Kivételes ellátások 
d. Nyugdíjfolyósítás 
e. Jogorvoslat 
f. Megtérítés 

 
30.b.)   A hivatásos szolgálati viszonyon alapuló nyugellátás. Koordinációs rendeletek 
alkalmazása a nyugellátások tekintetében. 

Információtartalom vázlata: 
a. Szolgálati nyugdíj 
b. Rokkantsági nyugdíj 
c. Hozzátartozói ellátások 

 


