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Közpénzügyek és Államháztartástan I-II.
félévente
A hallgatók a közpénzügyi főtantárgyakhoz kapcsolódóan betekintést
nyernek az államháztartás központi alrendszerébe sorolt
társadalombiztosítás fejlődéstörténetébe, finanszírozási
technikáiba, és nemzetközi gyakorlatába. A társadalombiztosítá-son
belül a nyugdíj- és egészségügyi biztosítási fejezetek gyakorlati és
rendszertani elemeit is megismerik a hallgatók.
A hallgatók a képzés során ismerjék meg a társadalombiztosítási
rendszerek legújabb létező formáit és azok működését, eszköztárát,
sajátosságait. Nyerjenek bepillantást ezen eszközök alkalmazásába,
ismerjék meg azokat a legfőbb tényezőket, amelyek leginkább
befolyással vannak a társadalombiztosítási rendszerek működésére.
Alakuljon ki a hallgatókban a szakmai továbbképzéshez szükséges
önálló tanulási képességek. A tantárgy elsajátításával legyenek
képesek a közigazgatási szervek különféle szakterületein a
megszerzett tudás (elvek, módszerek és technikák) gyakorlati
alkalmazására.
1) A szociális ellátórendszerek fogalma, fő típusai. A társadalombiztosítás fogalma, eszközrendszere, helye a szociális ellátórendszereken belül.
2) A szociális ellátórendszerek és a társadalombiztosítás kialakulá-sa
és fejlődése a világban. A késő 19. és a kora 20. században létrehozott
társadalombiztosítási, szociális rendszerek (Németor-szág,
Szovjetunió, Új-Zéland, Nagy-Britannia, Egyesült Államok,
Svédország stb.).
3) Az Európai jóléti állam (Welfare) különféle modelljei. A
munkaalapú szociális modellek (Workfare) és programok.
4) Az egészségügyi ellátások és a kötelező a társadalombiztosítás
rendszerének fejlődése a kezdetektől napjainkig Magyarországon.
5) A nemzeti nyugdíjrendszerek felépítése és finanszírozása.
Finanszírozási fajták. Finanszírozási rendszerek. A nyugdíjmo-dellek
rendszertana.
6) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak létrejötte és
finanszírozásának legfőbb szabályai Magyarországon A magyar
nyugdíjrendszer 1997-es reformja.
7) A chilei modell és követői. A chilei modell kritikája. A
társadalombiztosítás privatizációjának és államosításának
következményei, Argentína és Magyarország példája. A pénzügyi és
gazdasági válság hatása a nyugdíjrendszerekre.
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8) A magyar kötelező magánnyugdíjpénztár pillér megszüntetésének
okai. A magyar nyugdíjrendszer reformja (A reform reformja).
9) A magyar nyugdíjrendszer fenntarthatósága. A munkaerő
utánpótlás elapadásának demográfiai és foglalkoztatáspolitikai okai.
10) A svéd nyugdíj modell és alkalmazásának lehetőségei
Magyarországon. Zárthelyi írása.
11) Egy új magyar nyugdíjrendszer alapjai. A Nemzeti
Nyugdíjpolitikai Koncepció.
12) Egészségügy. Egészségbiztosítási rendszerek más országokban.
13) Az egészségügy finanszírozásának fő típusai.
14) Az angol Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) működését és
korszerűsítését meghatározó legfőbb irányelvek.
15) Az egészségbiztosítási ellátások Magyarországon. Újraélesztett
egészségügy, Semmelweis Terv az egészségügy megmentésére
óralátogatás.

dolgozat

eredményes

Rendszeres
megírása.

Az értékelés módszere,
vizsgakövetelmények

Szóbeli kollokviumi vizsga, amely egy oktatóval egyeztetett témájú,
írásbeli házi dolgozat vizsga előtti benyújtásával veszi kezdetét. A
kollokviumi jegy a házi dolgozat és a kihúzott tételre adott válasz
együttes értékeléséből számítódik.
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