
ELTE TáTK egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak 

szakdolgozati és záróvizsga követelmények 
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Szakdolgozat követelményei 
 

Tartalmi követelmények  

Bevezető fejezet 

1 a téma megjelölése, a témaválasztás indoklása, a munka célja 

2 a szakdolgozat fő kérdéseinek vagy hipotéziseinek a bemutatása (a legfontosabb kérdések 

vagy hipotézisek megfogalmazása, amelyekre a szerző a szakdolgozatban választ akar adni, 

vagy igazolni akar) 

3 a vizsgálat / kutatás módszerének ismertetése 

4 a dolgozat felépítésének ismertetése 

A téma fő- és al-, illetve közcímekkel tagolt elemző kifejtése Megjegyzések: 

4 A dolgozat témájától függően a tagolás történhet az egyes kérdéskörök, a kifejtés logikája 

vagy időbeliség szerint. 

5 Ennek a résznek az elején célszerű a téma elméleti keretének, az alapvető fogalmaknak, 

valamint empirikus vizsgálat esetén a használt módszereknek a részletes bemutatása. 

6 A témára vonatkozó legfontosabb szakirodalom, kutatási vagy alkalmazott előzmények 

ismertetése is szükséges. 

7 A vizsgálat / kutatás fő kérdéseire adott válaszok, illetve a hipotézis megerősítése vagy 

cáfolata, valamint a nyitva maradt kérdéseknek a leírása képezheti a dolgozat kifejtő 

részének az utolsó fejezetét, de lehet az összefoglalás része is. 

 

Összefoglalás 

8 következtetések / a hipotézis igazolása vagy cáfolata 

9 az eddigi kutatási eredményektől való eltérés (vagy azok megerősítése) 

10 a témában rejlő további kutatási lehetőségek vázolása 

Irodalomjegyzék 

Mellékletek 

A dolgozat készítőjét megilletik a tudományos kutatásokkal kapcsolatos szabadságok, ezért, ha 

szükségesnek látja, eltérhet a fentiekben vázolt struktúrától. 

  



Formai követelmények 

1 Tartalomjegyzék (a dolgozat elején) 

2 A dolgozat belső tagolása, az egyes fejezetek, alfejezetek stb. számozással való 

elkülönítése 

3 Szakirodalmi hivatkozások 

4 A dolgozat befejezése után következnek a mellékletek, függelékek, dokumentumok. A 

téma kifejtésével kapcsolatos, az okfejtés megértéséhez nélkülözhetetlen táblázatokat és 

ábrákat a dolgozat fő szövegében helyezze el. Minden táblázatot és ábrát sorszámmal és 

címmel kell ellátni, s jelölni szükséges az adatok forrását is. 

  

  

5 A dolgozatot a szerzők neve szerinti betűrendbe szedett irodalomjegyzék zárja. A 

hivatkozás megjelölésénél kövesse valamelyik akadémiai hagyományt. Ne feledkezzen 

meg arról, hogy az internetes forrásokat is pontosan kell jelölni. 

6 2,5 centiméteres margók 

7 1,5-es sortávolság 

8 12-es betűméret (Calibri) 

9 oldalszámozás jobb oldalon alul 

10 minimum 50 oldal, maximum 70 oldal tartalmi rész, ebben nincs az első oldal, a 

tartalomjegyzék, mellékletek, függelékek, stb. 
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HKR 457/D. § 

 

ad 81. § (10); 84. §   

 

(5) Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szakon 

a) a záróvizsga az alábbi két részből áll: 

aa) a hallgató a záróvizsga-bizottság előtt megvédi dolgozatát az opponensi bírálattal 

szemben, és válaszol a dolgozattal kapcsolatos kérdésekre; 

ab) a hallgató tételt húz a megadott tételsor alapján; 

b) a záróvizsga érdemjegye a következő jegyek számtani átlaga, két tizedes jegyre 
számolva: 

ba) a szakdolgozat érdemjegye, 
b) a védésre kapott osztályzat, 
bc) az elméleti kérdésre kapott osztályzat. 

c) az oklevél minősítése a következő jegyek számtani átlaga, két tizedes jegyre 
számolva: 

ca) a szakdolgozat érdemjegye, 
cb) a védésre kapott osztályzat, 
cc) az elméleti kérdésre kapott osztályzat, 
cd) szakirányonként megadott tantárgyak eredményének számtani átlaga. 

d) a c) pont cd) alpontja szerinti tantárgyak da) egészségpolitika tervezés és elemzés 
szakirány esetén a következők: 
-2009-2011. évben felvettek esetén: 

Egészség-gazdaságtani elemzések alapjai, Egészségügyi rendszerek finanszírozása 1, 
Minőségmenedzsment, Térségi fejlesztés és ellátásszervezés az egészségügyben 1,2, Stratégiai 
tervezés és menedzsment az egészségügyi intézményekben;  
-2012-ben vagy később felvettek esetén:  
Egészség-gazdaságtani elemzések  alapjai, Egészségügyi  rendszerek finanszírozása, 
Minőségmenedzsment, Egészségügyi rendszerek teljesítményének értékelése, Térségi fejlesztés 
és ellátásszervezés az egészségügyben, Stratégiai tervezés és menedzsment az egészségügyi 
intézményekben; 
db) egészség-gazdaságtan szakirány esetén a következők:  
-2009-2011. évben felvettek esetén:  

Egészséggazdaságtani elemzések alapjai, Egészségügyi rendszerek finanszírozása 1, 

Egészségnyereség mérése, Egészség-gazdaságtani elemzések módszertana 1, 2, Gyógyszer-

gazdaságtan 1, 2. 

-2012-ben vagy később felvettek esetén:  

Egészséggazdaságtani elemzések alapjai, Egészségügyi rendszerek finanszírozása, Páciensek által 

mért egészségnyereség, Egészség-gazdaságtani modellezés módszertana 1,2, Egészségügyi 

technológiák finanszírozása, Egészségügyi technológiák értékelése.  

  



ELTE TáTK egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak  
 

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEI 
2015/16. tanév 2. félévétől: 

 

 

A hallgatók a záróvizsgán tételt húznak a záróvizsga témakörökből. A témakör az alább felsorolt 
listából a záróvizsga keretében véletlenszerűen kerül kiválasztásra. A hallgató maximum 10 perc 
felkészülést követően összefoglalja a témakört és válaszol a záróvizsga bizottság által feltett 
kérdésekre. 

 

 

Egészségpolitika tervezés és elemzés szakirány/specializáció esetén 

1) Az egészségügyi rendszerek teljesítményének és az egészségügyi reformok elemzésének a 

fő kérdései 

2) Az egészségügy finanszírozása 

3) Az állam és a piac szerepe az egészségügyben 

4) Térségi fejlesztés és ellátásszervezés az egészségügyben 

5) Stratégiai tervezés és menedzsment az egészségügyi intézményekben 

6) Minőségmenedzsment az egészségügyben 
 

Egészség-gazdaságtan szakirány/specializáció esetén 

1) Az egészségügy finanszírozása  

(Health care financing: subsystems and methods) 

2) Az állam és a piac szerepe az egészségügyben  

(Health care marke market failures and the role of public internevention) 

3) Az egészségnyereség mérési módszerei az egészség-gazdaságtani elemzésekben 

(Measurement of health gain in economic evaluations) 

4) Egészség-gazdaságtani elemzések főbb típusai  

(Methods of economic evaluations in health care) 

5) Egészség-gazdaságtani modellezés 

 (Economic modelling of health care technologies) 

6) Az egészségügyi technológiák értékelése  

(Health technology assessment) 


