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1. a.)  A minőség definíciója, dimenziói. A minőség, minőségügyi rendszerek és 
            minőségfejlesztés az egészségügyben. Minőség mérhetősége az egészségügyben.   

b.) A biztosításközvetítők csoportosítása. A biztosítási titok jellemzői. A titoktartási  
      kötelezettség alóli felmentés lehetőségei.  
 

2. a.) A piac és az egészségügyi ellátás piaci jellemzői. Piaci kudarcok az egészségügyben. 
b.) Adatvédelem, személyiségi jogok védelme az egészségügyi informatikai  
     rendszerekben. 
 

3. a.) A közgyógyellátás helye és szerepe a hazai egészségügyi és szociális   
          ellátórendszerekben. 

         b.) A felelősségbiztosítási szerződés szolgáltatásainak feltételei. 
 

4. a.) A keresőképtelenség, a betegszabadság és a táppénz fogalma, a jogosultság feltételei,  
           a jogosultak köre, az ellátás folyósításának időtartama, mértéke. 

b.) A vagyon- és életbiztosítási szerződések rendes  felmondásának szabályai. 
 

5. a.) A társadalombiztosítási ellátások fedezeti rendszere. Járulékok, egészségügyi 
           hozzájárulás. 

b.) Az életbiztosítások és a nyugdíjpénztár azonosságai és eltérő jellemzői. 
 

6. a.)  A társadalombiztosítási ellátásra köthető megállapodások típusai, jellemzői. 
        b.) A "risk management" és a "captive" lényege, főbb jellemzői. 

 
7. a.) A gyermekgondozási díj és a terhességi-gyermekágyi segély fogalma, a jogosultság 
         feltételei, a jogosultak köre, az ellátás folyósításának időtartama, mértéke. 

b.) Az életbiztosítás és társadalombiztosítás kapcsolata 
 

8. a.) Egészségügyi ellátás az Európai Unióban. EU kártya. Külföldön történő  
            gyógykezelés. 

b.) A vagyonbiztosítások és  azok csoportosítása. 
 

9. a.) Az egészségügyi alapellátás célja, formái és feladatai. 
b.) A biztosítás fejlődéstörténete. A "nagy számok törvénye" a biztosításban. Az  
     ekvivalencia elv bemutatása egy példán keresztül. 



 
10.  a.) Egészségügyi járóbeteg-szakellátás célja, formái és feladatai. 

          b.) Az önkéntes nyugdíjpénztárak szervezeti felépítése. A pénztár vagyonkezelőjének 
     és letétkezelőjének feladatai és azok kiválasztási kritériumai. 

 
11.  a.) Egészségügyi fekvőbeteg-szakellátás célja, formái és feladatai. 

          b.) Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak fogalma, működésük főbb elvei, típusai.  
 

12. a.) Illetékesség, hatáskör. Az ellenőrzés alapelvei. Az ellenőrzés fajtáinak, típusainak  
          csoportosítása. A belső ellenőrzés fogalma, célja, feladatai. 

         b.) Az Egészségbiztosítás Online módon elérhető szolgáltatásai. 
 

13. a.) Az egészségbiztosító finanszírozási és ártámogatási szerződései. 
         b.) A ma működő nyugdíjrendszer pillérei. Az önkéntes- és a magán-  
             nyugdíjpénztár összehasonlítása. 

 
14. a.) Az orvos-szakmai ellenőrzés célja, alapvető követelményrendszere, típusai. Az  
          orvos-szakmai helyszíni ellenőrzések típusai. 

          b.) A befektetési, megtakarítási döntések mérlegelési szempontjai, példákkal  
              alátámasztva. Az életpálya egyes főbb szakaszai. 

 
15. a.) A magyar társadalombiztosítás története a II. világháborúig. 

b.) Az öngondoskodás fogalma, szerepe. Megtakarítási formák típusai és jelentőségük  a 
     mai Magyarországon. 
 

16. a.) A magyar társadalombiztosítás története a II. világháború után. 
b.) A biztosítások maradékjogai. A biztosításokat érintő adójogszabályok. 
 

17. a.) A családi pótlék, a gyermekgondozási segély és az anyasági támogatás.  
    b.) Az életbiztosítások fejlődéstörténete. A "tontina" kötvény lényege. Az  
        életbiztosítások típusai. A biztosítási díj részei, a biztosítási díjtartalék. Unit-linked 
        biztosítások számlaértéke. 

 
18.  a.) A társadalombiztosítás alapelvei. A foglalkoztatók és a biztosítottak.  

 b.) A biztosítási esemény fogalma, típusai. Teljesítési kötelezettségek a biztosítási 
      esemény bekövetkeztekor. 

 
19. a.) Egészség, betegség fogalma, egészségi állapotot meghatározó tényezők. Az   
           egészséges életmód, a prevenció szintjei. A magyar lakosság egészségi állapotának 
           mutatói. Közép-kelet- európai egészség paradoxon. 

 b.) A biztosítási szerződés fogalma, alanyai. A biztosítás szereplőit terhelő szerződési  
     kötelezettségek. 



 
20. a.) Az Európai Unió egészségügye.  

b.) Kockázat fogalma, felosztásai, veszélyközösség. A kockázat-elbírálás szabályai, a 
     biztosíthatóság kritériumai. 
 

21. a.) Egészségügyi rendszerek alaptípusai. Az egészségügyi ellátások rendszere,   
           működési elvei, feladatai. Egy szabadon választott ország egészségügyi  
           rendszerének bemutatása. 
       b.) A biztosítás alapgondolata, definíciója. A biztosítások csoportosítása a biztosítási 
            törvény alapján. 

 
22. a.)  Reformok, reformtörekvések az egészségügyi ellátás területén. A változtatás 
           szükségességének okai. 

          b.) Az öregségi  korhatár betöltésekor igénybe vehető ellátások, valamint a korhatár 
               alatti nyugdíjba vonulás lehetőségei és ezen ellátások jogosultsági feltételei. 

 
23. a.) A szociális ellátások  meghatározása és jellegzetes vonásai. Szociális ellátási  
          rendszerek.  

         b.)A járóbeteg szakellátás feladata, szerkezete, finanszírozási rendszerének főbb elemei.  
    

24. a.)  A gyógyszertámogatás lényege, elemei, gyógyszerellenőrzés. 
b.) Az egészségkárosodáson alapuló nyugellátások és egyéb nyugdíjszerű ellátások 
     jogosultsági feltételei. 
 

25. a.) A gyógyászati segédeszköz és támogatási rendszere. Gyógyfürdő szolgáltatások. 
b.) A hivatásos szolgálati viszonyon alapuló nyugellátás. Koordinációs rendeletek   
     alkalmazása a nyugellátások tekintetében. 

 
26. a.) A HBCS rendszer alapjai,  követelmények a rendszer alkalmazásával szemben.  
      b.)Üzemi baleseten és foglalkozási megbetegedésen alapuló ellátások és ezek  
          jogosultsági feltételrendszere. 
 
27. a.) Az alapellátás finanszírozásának főbb elemei.  
      b.) Hozzátartozói ellátások fajtái és jogosultsági feltételei. 

 
 

28. a.) A kórházi szervezeti egységek feladata, hatásköre, felelőssége. 
b.) A nyugdíj összege és az  alapjául szolgáló átlagkereset kiszámítására vonatkozó 
     szabályozás. 

 
29. a.) A szakellátás bázisadatai, a teljesítmény elszámolás a szolgáltató és a biztosító 
          között. 

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

 
   30. a.) A belső teljesítmény elszámolás és a bevétel megosztás fő lépései 

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

 
 


