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A - Szorongásos zavarok (kivéve: stressz okozta kórképek): osztályozás, tünettan, 
kórlefolyás.  
B - A neurotranszmitterek szerepe a pszichiátriai betegségekben. A tudat és 
zavarai. A megismerési funkciók és zavaraik I. (figyelem, orientatio, érzékelés). 
 
A - Figyelemhiányos, hiperaktivitás zavar. 
B - A biológiai (genetika, balesetek, infekciók, gyulladások, tumorok, degeneratív 
folyamatok, egyéb neurológiai, belgyógyászati stb. kórképek) tényezők szerepe a 
pszichiátriai kórképekben 

 
A - A szorongásos zavarok (kivéve stressz okozta kórképek és kényszerbetegség) 
kezelése. 
B - A pszichiátriai betegségek epidemiológiája (a fontosabb kórképek   incidencia 
és prevalencia adatai és az azokat befolyásoló tényezők). 

 
A - Az organikus pszichoszindrómák osztályozása. A delírium: osztályozás, 
tünettan, kezelés. 
B - Szociális és más környezeti tényezők szerepe a pszichiátriai betegségek 
kialakulásában és kórlefolyásában. 

 
A - Demenciák: etiológia, tünettan, osztályozás és kezelésük. 
B - Az ismeretfeldolgozás magasabb szintjeinek zavarai – diszfunkcionális 
attitűdök, tévhiedelmek, logikai hibák. 

 
A - Szenvedélybetegségek fogalmi meghatározása, kialakulásának folyamata, 
epidemiológia, diagnosztika, kezelési lehetőségek, kockázati tényezők. (Gyógyszer 
abúzus és dependencia is). 

     B - Az agyi struktúrák és a pszichiátriai tünetek/betegségek összefüggései. 
 

A - Alkohol abúzus és dependencia: etiológia, tünetei. Alkohol intoxicatio és 
patológiás részegség: tünettan és kezelés. 
B - Antidepresszív szerek és fázisprofilaktikumok: felosztás, hatásmechanizmus, 
indikációk és mellékhatásaik. 

 
A - Alkohollal kapcsolatos pszichiátriai kórképek tünettana és kezelése: delírium 
tremens, hallucinózis, pszichózisok, demencia. 
B - A pszichiátriai betegségek osztályozása. Nozológiai rendszerek, BNO, DSM, 
multiaxiális diagnosztika. 

 
A - Kábítószerfüggőség – opoidok, cannabis és származékai, kokain, 
hallucinogének, pszichostimulánsok okozta függőség kialakulása, tünettana, 
kezelési lehetőségek. 
B - Az intellektus és zavarai. Mentális retardáció: etiológia, tünettan, kezelési 
lehetőségek. 
 
A - Affektív kórképek I. A depresszió és a mánia tünettana. 



B - A pszichiátria fontosabb jogi vonatkozásai. (Pszichiátriai osztályra való 
beutalás szabályai. Kényszerintézkedések. Cselekvőképesség.) 
 
A - Affektív kórképek II. Megjelenési formák, lefolyási típusok, prognózis és 
kórkimenetel. 
B - A pszichiátriai diagnosztikában használatos laboratóriumi vizsgálatok 
(képalkotó módszerek és EEG is). 
 
A - Affektív kórképek III. Differenciáldiagnosztika, megelőzés, gyógykezelés, 
gondozás. 
B - Pszichiátriai betegségek megelőzése. Elsődleges, másodlagos és harmadlagos 
prevenció. 

 
A - A szkizofrénia fogalma, tünettana, lefolyása, formái. 
B - Közösségi pszichiátria: A közösségi pszichiátria felépítése és értékei, azok   
megjelenése a rehabilitációs folyamatban. A gondozási terv és a tényeken 
alapuló pszichoszociális stratégiák. 
 

 
A - A szkizofrénia gyógyszeres és pszichoszociális kezelési lehetőségei (akut és 
krónikus kezelés, rehabilitáció). 
B - Pszichológiai tesztvizsgálatok (kiemelten: IQ teszt, depressziót és szorongást 
mérő skálák, demencia teszt). 

 
 

A - Egyéb pszichotikus zavarok: osztályozás, tünettan, kezelés. 
B - Pszichiátriai betegek rehabilitációja. 

 
A - Személyiségzavarok: etiológia, epidemiológiai adatok, a személyiségzavarok 
felosztása és terápiája. 
B - Antipszichotikumok: felosztás, hatásmechanizmus, indikációk és 
mellékhatásaik. 

 
A - A stressz által okozott pszichiátriai betegségek: felosztás, tünettan, kezelés. 
B - A neurotranszmitterek szerepe a pszichiátriai betegségekben. A megismerési 
funkciók és zavaraik II. (Képzetek, fogalomalkotás, emlékezés, gondolkodás.) 

 
A - A szexuális magatartás zavarai: felosztás, tünettan, kezelés. 
B - Anxiolitikumok és szedatohipnotikus gyógyszerek: felosztás, 
hatásmechanizmus, indikációk és mellékhatásaik. 

 
A - A táplálkozási magatartás zavarai: felosztás, tünettan, kezelés. 
B - Nem gyógyszeres biológiai kezelések a pszichiátriában 

 
A - Az alvás és zavarai: felosztás, tünettan, kezelés. 
B - A pszichiátria intézményei. A pszichiátriai gondozás, közösségi pszichiátria. 

 
A - Gyermekpszichiátriai kórképek (kivéve oligofréniák és figyelemhiányos 
hiperaktivitás zavar). 
B - A személyiség. Személyiségelméletek. A személyiség zavarai. 
 
A - Az öregkor pszichés vonatkozásai. Gerontopszichiátria. 
B - Az érzelmek (emóciók), a motivációk és zavaraik. 
 



A - Sürgősségi állapotok a pszichiátriában. 
B - A pszichiátria története (kiemelten: Sigmund Freud, Ferenczi Sándor, Bálint 
Mihály, Wagner Jauregg, Schaffer Károly, Meduna László, Laborit/Delay és 
Denicker, Roland Kuhn). 
 
A - Az öngyilkos magatartás és az öngyilkosság: etiológia, epidemiológiai adatok, 
megelőzés és kezelés. 
B - A neurózis fogalma, történeti alakulása, általános tünetei. 
 
A - A szomatikus betegségek (pl. endokrinológiai, kardiovaszkuláris, 
pulmonológiai, onkológiai, infektológiai, traumatológiai) fontosabb pszichiátriai 
vonatkozásai: komorbiditás, kórlefolyást és kórkimenetelt befolyásoló állapotok 
(pl. szorongás, depresszió, öngyilkosság, delírium, demencia). 
B - A pszichiátriai beteg vizsgálata és a pszichés status. 

 
A - Kényszerbetegség: epidemiológia, tünettan, kórlefolyás, terápia. 
B - A motivációk és cselekvések zavarai. 



Pszichiátria szigorlati „C” kérdések 
 

1. Melyek a legjelentősebb dopaminerg pályák? 
2. Mi a depresszió patomechanizmusának triaminerg modellje? 
3. Az agy melyik területéről indulnak ki a szerotonerg és a noradrenerg 

pályák? 
4. Mi a GABA szerepe a központi idegrendszerben? 
5. Szerotonin szerepe pszichiátriai kórképekben  
6. Dopamin szkizofréniában és parkinsonizmusban  
7. A GABA és a benzodiazepinek kapcsolata  
8. Acetilkolin és kognitív folyamatok  
9. Noradrenalin szerepe depresszióban  
10. Miért okozhatnak pszichózist egyes kábítószerek? 
11. Mi az SSRI-ok hatásmechanizmusa? 
12. Milyen hatóanyagok tartoznak az SSRI-okhoz? 
13. Melyek az SSRI-ok indikációs területei? 
14. Mi a duális antidepresszívumok hatásmechanizmusa? Mi a terápiás 

előnyük magyarázata? 
15. Litium terápia beállítása előtt milyen vizsgálatokat kell elvégezni? 
16. Melyek a litium intoxikáció tünetei? 
17. Milyen fázisprofilaktikumokat ismer? 
18. Mennyi ideig szükséges folytatni bipoláris-I zavarban a fenntartó 

gyógyszerelést? 
19. Leggyakrabban használt anxiolítikumok felsorolása 
20. Mi a benzodiazepin mérgezés antidotuma? 
21. Mik a benzodiazepinek klinikai hatásai? 
22. Mit jelent az, hogy egy benzodiazepin nagypotenciálú? 
23. Mi a fő különbség első és második generációs antipszichotikumok között? 
24. Milyen gyógyszerek tartoznak a második generációs 

antipszichotikumokhoz?  
25. Pszichofarmakoterápiai alapelvek a geriátriában  
26. Melyek az antipszichotikumok extrapiramidális mellékhatásai? 
27. Milyen mellékhatásai vannak a clozapinnak? 
28. Mi a neuroleptikus malignus szindróma? 
29. Melyek a neuroleptikus malignus szindróma tünetei? 
30. Antikolinerg mellékhatások a pszichiátriában  
31. Mi az akatízia? 
32. A DSM-IV-ben milyen tengelyeken kódoljuk a zavarokat? 
33. Mit jelent a neurogenezis fogalma? 
34. Mini-Mental State teszt (MMS)  
35. Pszichoszociális stressz-tényezők   
36. Zárt és nyitott kérdések a pszichiátriai interjúban  
37. A prevalencia és az incidencia fogalma? 
38. Pszichológiai és fizikális dependencia  
39. Ismertesse a „cry for help” fogalmát! 
40. Mit jelent a compliance kifejezés? 
41. Elektrokonvulzív terápia indikációi 
42. A depresszió epidemiológiája  
43. A bipoláris affektív zavar epidemiológiája  
44. A szkizofrénia epidemiológiája  
45. A dementia epidemiológiája  
46. Az öngyilkosság epidemilógiája 
47. Az alkohol okozta pszichiátriai zavarok epidemiológiája 
48. Mi a különbség az anorexia nervosa és a bulimia nervosa között? 



49. Mik az anorexia nervosa alaptünetei? Milyen BMI-érték jellemző? 
50. Milyen gyakori a túlsúlyosság a magyar átlagnépességben? Milyen BMI-

értéktől számít valaki túlsúlyosnak? 
51. Mi borderline személyiségzavarban szenvedők pszichiátriai osztályos 

felvételének fő oka? 
52. Sorolja fel a szkizofrénia negatív tüneteit! 
53. Sorolja fel a szkizofrénia pozitív tüneteit! 
54. Korsakow szindróma oka, kezelése 
55. Az alkohol okozta megvonási szindróma hogyan vezethet halálhoz? 
56. Alkoholmegvonás fő tünetei 
57. Delirium tremens tünetei 
58. Alkoholmegvonásban lévő beteg monitorozásának szempontjai 
59. Alkoholmegvonás gyógyszeres terápiája 
60. Melyek a depresszió fő tünetei (min. 5)? 
61. Melyek a mánia fő tünetei (min. 5)? 
62. Mi az agorafóbia? 
63. Mi a szociális fóbia? 
64. Bipoláris I és II zavar közötti különbség? 
65. Melyek a pánikroham tünetei (min. 5)? 
66. Tudatzavarok 
67. Hypnoid tudatzavarok fokozatai/fajtái 
68. Delirium definíciója 
69. Az orientáció zavarai (térbeli, időbeli, auto-, allo-pszichés) 
70. Mi az extracampinos hallucináció? 
71. Szenzoros depriváció  
72. Deperszonalizáció/derealizáció 
73. Hallucinációk fajtái 
74. Mi a különbség hallucináció és illúzió között? 
75. Mi a cönesztopátia? 
76. Mi a pszeudohallucináció? 
77. Hypnagog és hypnopomp hallucinációk  
78. Mi a Capgras jelenség? 
79. A gondolkodás alaki zavarai  
80. Tangenciális és circumstanciális gondolkodásformák  
81. Mi a téveszme? 
82. Téveszmék fajtái? 
83. Holothym doxasma 
84. Heterothym doxasma 
85. Mi a kényszegondolat? 
86. Mi a kényszercselekvés? 
87. Mi a pszichózis?  
88. Soroljon fel pszichotikus tüneteket! 
89. Kognitív disztorziók a depresszív gondolkodásban  
90. Az IQ értelmezése  
91. Mik a fontosabb intelligencia-övezetek az IQ szerint? 
92. Mi az oligofrénia? Súlyossági fokai? 
93. Emocionális elsivárosodás  
94. Alexitímia  
95. Hangulatzavarok (eu-, hyper-, dys-, parathymia) 
96. Mi a stupor?  
97. Mi a pszeudodemencia? 
98. Közérzet (eu-, dysphoria) 
99. Flexibilitas cerea, cristallisatio? 
100. Mi a Korsakow-triász? 



101. Kongrád, retrográd, anterográd amnézia 
102. Mi a transzvesztitizmus és a transzszexualizmus közötti különbség? 
103. Mi a pseudologia phantastica? 
104. Mi a logorrhoea? 
105. Mi az insomnia? 

 
 


