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7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák  

7.1.2. Az egészségbiztosítás specializáción továbbá az egészségügyi szervez  

a) tudása - Ismeri a társadalom- és a humánbiztosítási intézmények rendszerét, a 
dokumentációs és informatikai rendszereik m ködését, valamint az adatszolgáltatási 
rendszereiket. - Ismeri a társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások megállapításának, 
számfejtésének szabályait és eljárásrendjét. - Ismeri a közigazgatási hatásági eljárások 
szabályait, valamint megérti annak összefüggéseit a társadalombiztosítási ellátások 
megállapítása során alkalmazott eljárásokkal. - Ismeri az egészségügyi intézmények, a 
társadalom- és a humánbiztosítási szervek tevékenységének pénzügyi, számviteli és adózási 
folyamatait. - Ismeri az egészségügyi és társadalombiztosítási intézmények ellen rzésének 
rendszerét, valamint az ellen rzés pénzügyi, számviteli és jogi szabályait. - Ismeri az 
egészségügyi intézmények min ségbiztosítási és kontrolling rendszerét, rendszerbe foglalja az 
abból kinyert információkat. - Ismeri a társadalombiztosítási és családtámogatási 
kifizet helyek m ködésének szabályait, eljárásrendjét, megérti m ködésüket, felismeri a 
kifizet helyek eljárásrendjének fejlesztend  pontjait. - Ismeri az egészségügyi és 
társadalombiztosítási intézmények dokumentációs és informatikai rendszerét. - Elemzi és 
értelmezi a demográfiai, a mortalitási és a morbiditási, valamint az egyéb egészségügyi, 
egészség-gazdaságtani és társadalombiztosítási adatokat, továbbá az elemzés legújabb 
módszertanát. - Ismeri a kutatásmódszertan alapvet  eszköztárát, etikai és jogi kereteit, 
valamint az egészségügyi és társadalombiztosítási kutatások speciális módszereit. 

b) képességei - Munkája során alkalmazza a társadalom- és a humánbiztosítási intézmények 
rendszerér l szerzett ismereteit, közrem ködik a dokumentációs és informatikai rendszereik 

ködtetésében, valamint adatszolgáltatási tevékenységet végez. - Társadalombiztosítási- és 
családtámogatási ellátások megállapítására és számfejtésére vonatkozó ismereteit felhasználva 
megoldja a felmerül  adminisztrációs feladatokat, megszervezi az igényelbírálás és 
számfejtés folyamatát. - Munkája során alkalmazza a közigazgatási hatásági eljárások 
szabályait, felhasználja ezen ismereteit a társadalombiztosítási ellátások megállapítására, 
számfejtésére vonatkozó eljárásokban. - Alkalmazza pénzügyi, számviteli és adózási 
ismereteit az egészségügyi intézmények, társadalom- és humánbiztosítási szervek 
tevékenységének ellátására irányuló munkavégzése során. - Megszervezi az egészségügyi és 
társadalombiztosítási intézmények ellen rzését, alkalmazza az ellen rzésre vonatkozó 
elméleti és gyakorlati ismereteit az ellen rzési folyamat jogszer ségének és hatékonyságának 
érdekében. - Megtervezi és m ködteti az egészségügyi intézmények kontrolling és 
min ségbiztosítási rendszerét, fejleszti azokat a vezet i iránymutatásoknak megfelel en. - 
Alkalmazza szakmai ismereteit a társadalombiztosítási és családtámogatási kifizet helyek 

ködésével kapcsolatosan, megszervezi és m ködteti a kifizet helyek adminisztrációs, 
dokumentációs és adatszolgáltatási tevékenységét. - Megszervezi az egészségügyi és 
társadalombiztosítási intézmények adminisztrációs és dokumentációs rendszereit, felhasználja 
ismereteit az adatszolgáltatási és dokumentációs problémák megoldására. - Képes 



demográfiai, mortalitási, morbiditási, egészségügyi, egészség-gazdaságtani és 
társadalombiztosítási adatok elemzésére, az alkalmazott elemzési technikák fejlesztésére. - 
Képes magas színvonalú egészségügyi és társadalombiztosítási kutatások megtervezésére és 
kivitelezésére, az alkalmazott kutatás-módszertani technikák továbbfejlesztésére. 

c) attit dje - Törekszik a társadalom- és a humánbiztosítási intézmények rendszerér l szerzett 
ismereteinek b vítésére, támogatja a dokumentációs és informatikai rendszerek m ködését és 
az adatszolgáltatási tevékenységet. - Érdekl dik a társadalombiztosítási és családtámogatási 
ellátások megállapításának, számfejtésének szabályai iránt, fontosnak tartja a szabályoknak 
megfelel  m ködését. - Elfogadja a közigazgatási hatósági eljárás alapelveinek, szabályainak 
alkalmazását, törekszik a jogszer ség maradéktalan betartására eljárásai során. - Érzékeny az 
egészségügyi intézmények, a társadalom- és humánbiztosítási szervek tevékenységének 
pénzügyi, számviteli és adózási folyamataiban bekövetkez  változásokra. - Fontosnak tartja 
az egészségügyi és társadalombiztosítási intézmények ellen rzését, felismeri a m ködési 
hiátusait, támogatja a munkatársakat a munkafolyamatok korrigálása érdekében. - Törekszik 
az egészségügyi intézmények min ségbiztosítási és kontrolling rendszerének mind teljesebb 
megismerésére, és a vezet i igényeknek megfelel  fejlesztésére. - Fontosnak tartja a 
társadalombiztosítási és családtámogatási kifizet helyek szabályszer  m ködését, fogékony 
az ügyfelek problémáinak megoldására, és elkötelezettséget mutat a szolgáltatások 
színvonalának fejlesztésére. - Törekszik az egészségügyi és társadalombiztosítási 
intézmények adminisztrációs és dokumentációs rendszereinek magas szint  m ködtetésére. - 
Fontosnak tartja a demográfiai, a mortalitási és a morbiditási, valamint más egészségügyi, 
egészség-gazdaságtani és társadalombiztosítási adatok elvárásoknak megfelel  elemzését, 
kezdeményezi az elemzések módszertanának fejlesztését. - Törekszik magas színvonalú 
egészségügyi és társadalombiztosítási kutatások elvégzésére, támogatja kutatócsoportját, 
elkötelezettséget mutat a kit zött célok megvalósítására. 

d) autonómiája és felel ssége - Együttm ködik munkatársaival a társadalom- és a 
humánbiztosítási intézmények dokumentációs és informatikai rendszereei m ködéséhez, 
valamint az adatszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó feladataik ellátásában, önállóan 
látja el munkaköréhez kapcsolódó feladatait. - Társadalombiztosítási és családtámogatási 
ellátások megállapítására és számfejtésére vonatkozó ismereteit felhasználva önállóan látja el 
a munkakörébe tartozó felmerül  adminisztrációs feladatokat, vezet i szerepet lát el az 
igényelbírálás és számfejtés folyamatának szabályszer  lebonyolításában. - Felel sséget érez 
a közigazgatási hatásági eljárások szabályainak betartásáért munkavégzése során, 
kezdeményez  szerepet lát el a hatósági eljárásokra vonatkozó bels  eljárásrendek 
összehangolása során. - Önállóan ellátja a munkakörébe tartozó pénzügyi, számviteli és 
adózási feladatokat, együttm ködik az egészségügyi intézmények, a társadalom- és a 
humánbiztosítási szervek gazdasági tevékenységet végz  szervezeti egységeivel. - Önállóan 
látja el az egészségügyi és társadalombiztosítási intézmények ellen rzéséhez kapcsolódó 
munkaköri feladatait, felel sséget vállal az általa végzett ellen rzés jogszer ségéért, 
együttm ködik az ellen rzési folyamat során az illetékes hatóságokkal. - Önállóan látja el az 
egészségügyi intézmények min ségbiztosítási és kontrolling rendszeréhez kapcsolódó 
munkaköri feladatait, együttm ködik munkatársaival a min ségbiztosítási és kontrolling 
rendszer m ködtetése során. - Önállóan látja el a társadalombiztosítási és családtámogatási 
kifizet helyek m ködéséhez kapcsolódó munkaköri feladatait, vezet i szerepet tölt be a 
kifizet hely feladatainak ellátásában, együttm ködik munkatársaival, valamint az ellen rzést 
végz  hatóságokkal és vezet ként felel sséget érez a munkavégzés színvonaláért. - Önállóan 
látja el az egészségügyi és társadalombiztosítási intézmények dokumentációs és informatikai 
rendszerének m ködéséhez kapcsolódó munkaköri feladatait. - Felel sséget érez a 



demográfiai, a mortalitási és a morbiditási, valamint más egészségügyi, egészség-
gazdaságtani és társadalombiztosítási adatok magas színvonalú elemzéséb l levont 
következtetések helytállóságáért, kezdeményezi az elemzés módszertanának fejlesztését. - 
Önállóan képes magas színvonalú egészségügyi és társadalombiztosítási kutatások 
megtervezésére és megvalósítására. 

 


