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A. Pszichopatológia, betegvizsgálat, pszichoterápia 

1. A tudat integrációjának és vigilitásának zavarai és vizsgálatuk. 

2. Az orientáció zavarai és vizsgálatuk.  

3. A figyelem zavarai és vizsgálatuk. 

4. Az érzékelés zavarai és vizsgálatuk. 

5. A gondolkodás alaki zavarai és vizsgálatuk. 

6. A gondolkodás tartalmi zavarai és vizsgálatuk. 

7. Az emlékezés zavarai és vizsgálatuk. 

8. Az intellektus zavarai és vizsgálatuk.  

9. A hangulat és közérzet zavarai és vizsgálatuk. 

10. Az érzelmi és indulati élet zavarai és vizsgálatuk.  

11. A szorongás vegetatív tünetei és vizsgálatuk. 

12. A szorongás motoros és szubjektív tünetei és vizsgálatuk. 

13. Az étkezés és az alvás zavarai és vizsgálatuk. 

14. A motiváció zavarai és vizsgálatuk. 

15. A pszichomotórium mennyiségi és minőségi zavarai és vizsgálatuk. 

16. Szuicid rizikó vizsgálata. 

17. A pszichoterápiás folyamat szakaszai, pszichoterápiák közös hatótényezői. 

18. Szorongás pszichoterápiás kezelése az orvosi gyakorlatban. 

19. Depresszió pszichoterápiás kezelése az orvosi gyakorlatban. 

20. Krízis intervenció, öngyilkossági késztetések felismerése, pszichoterápiás 

kezelése. 

21. Alvászavarok és szomatizáció pszichoterápiás kezelése az orvosi gyakorlatban. 

22. Krónikus betegek kezelésének pszichoterápiás eszközei. 

23. Pszichotikus zavarok pszichoterápiás gondozása. 

24. Alkohol és szerhasználat pszichoterápiás kezelése az orvosi gyakorlatban.  

25. Szexuális problémák pszichoterápiás kezelése az orvosi gyakorlatban. 

26. Problémás betegek pszichoterápiás kezelése az orvosi gyakorlatban, rossz hírek 

közlésének technikái. 

 



B. Betegségtan és diagnosztika 

 

1. A sürgősségi pszichiátriai fogalma. Sürgősségi ellátást igénylő pszichiátriai 

állapotok.  

2. A gátolt és agitált/agresszív beteg. Okok, a vizsgálat szempontjai. 

3. Szuicidium. Formái. Prevalenciája az átlagnépességben és mentális zavarokban. 

Rizikó és protektív tényezők. Prevenció. 

4. A nem öngyilkossági célú önsértő magatartás. Formái, okai, vizsgálata és 

elkülönítése a szuicid kísérlettől. 

5. A delirium fogalma, okai és tünetei.  

6. Demenciák (neurokognitív zavarok) osztályozása, tünetei, vizsgálata. MMSE. 

7. Az öregkor pszichés vonatkozásai. Gerontopszichiátria. 

8. Értelmi fogyatékosság és oligofrénia fogalma. IQ mérése. 

9. A depresszió és a mánia tünettana. A hangulatzavarok csoportosítása. Unipolaris 

és bipolaris kórképek. Kevert állapot definíciója, jelentősége.  

10. Pszichózis definíciója. A pszichotikus betegségek osztályozása. Pszichózis okai, 

vizsgálata. 

11. Szkizofrénia. Etiológia, lefolyás. Pozitív, negatív, affektív és kognitív tünetek.  

12. A szorongásos kórképek osztályozása. Pánikroham tünetei.  

13. Fóbia fogalma, fóbiák típusai. Kényszerbetegség tünetei. Poszttraumás stressz 

zavar okai, tünetei. 

14. Személyiségzavar fogalma. Személyiségzavarok vizsgálata. Személyiségzavarok 

jelentősége a pszichiátriai ellátásban. 

15. Borderline személyiségzavar tünetei, jelentősége (önkárosítás, sürgősségi 

ellátás).  

16. Alkohol használattal összefüggő akut és krónikus kórképek. Delirium tremens 

fogalma, tünetei. 

17. Szerhasználattal összefüggő kórképek tünetei (cannabis, amfetamin, kokain, 

heroin, hallucinogének). 

18. Evészavarok tünettana, lefolyása, kezelési lehetőségek. 

19. Szomatoform zavarok (szomatizációs zavar, hypochondriázis, dissziciatív 

zavarok). 

20. Szexuális zavarok és nemi identitás zavarainak osztályozása, tünettana. 

21. Alvászavarok tünettana és osztályozása. 

22. Gyermekpszichiátriai kórképek tünetei (ADHD, oppozíciós zavar, tic, Tourette 

szindróma, autizmus spektrum zavar). 

23. A pszichiátriai betegségek epidemiológiája. 

24. A pszichiátriai betegségek osztályozása, nozológiai rendszerek, BNO-10, DSM-

IV és DSM-5. 

25. Gén-környezet interakció fogalma, megjelenése (példákkal). A pszichiátriai 

betegségek genetikai és neurobiológiai háttere. 

26. Eszközös vizsgálatok a pszichiátriában (laboratóriumi, elektorfiziológiai és 

képalkotó vizsgálatok). 

 



C. Terápia és differenciáldiagnosztika 

1. A pszichiátriai osztályos felvétel indikációi. Szuicidium és agresszió rizikójának 

becslése. 

2. Demencia kezelésében használatos szerek típusai, indikációs körük, 

hatásmechanizmusuk, mellékhatásaik. 

3. Hangulatjavítók típusai, indikációs körük, hatásmechanizmusuk, mellékhatásaik. 

4. Hangulatstabilizátorok típusai, indikációs körük, hatásmechanizmusuk, 

mellékhatásaik. 

5. Antipszichotikumok típusai, indikációs körük, hatásmechanizmusuk, 

mellékhatásaik. 

6. Antipszichotikumok mellékhatásainak sürgősségi ellátása.  

7. Szorongásoldók és altatók típusai, indikációs körük, hatásmechanizmusuk, 

mellékhatásaik. 

8. Benzodiazepinek hatásmechanizmusa, indikációja. Iatrogénia elkerülése. 

9. Figyelemhiányos-hiperaktivitási zavar gyógyszeres kezelése 

10. Nem gyógyszeres biológiai kezelések típusai, indikációs körük, 

hatásmechanizmusuk, mellékhatásaik. Fényterápia. Alvásmegvonás. 

11. Elektrokonvulzív terápia indikációja, alkalmazásának körülményei, jogi 

szabályozása 

12. Pszichoterápiák típusai, indikációs körük. Pszichoedukáció fogalma, jelentősége. 

13. A pszichiátria intézményrendszere. A pszichiátriai gondozás. 

14. Közösségi ellátás fogalma. Nem orvos szakemberek (szociális munkás, 

esetmenedzser, foglalkoztató terapeuta) és egyéb szolgálatok (gyámhivatal, 

gyermekvédelem, rendőrség) szerepe a pszichiátriai ellátásban. 

15. A pszichiátria fontosabb jogi vonatkozásai. (Pszichiátriai osztályra való beutalás 

szabályai. Kényszerintézkedések. Cselekvőképesség.) 

16. Delíriumok ellátása, a pszichiátriai osztályok és a társszakmák együttműködése. 

17. Hangulatzavarok differenciáldiagnosztikája, komorbiditás jelentősége. 

18. Pszichózisok differenciáldiagnosztikája, laboratóriumi és eszközös vizsgálatok 

szerepe. 

19. Pánikroham sürgősségi ellátása. Gyógyszeres ellátás. Pszichoedukáció 

jelentősége. 

20. A szomatikus betegségek és a szomatoform zavarok elkülönítése és 

komorbiditása. A szomatikus betegségek (pl. endokrinológiai, kardiovaszkuláris, 

pulmonológiai, onkológiai, infektológiai, traumatológiai) fontosabb pszichiátriai 

vonatkozásai. 

21. Terhességhez és szülést követő időszakhoz köthető pszichiátriai kórképek és 

kezelésük. Hangulatzavarok/pszichózisok terápiája terhességben/szülés után. 

22. Alkohol megvonás és delirium tremens ellátása. Intenzív osztály feladatai. 

23. Szerhasználattal összefüggő sürgősségi állapotok ellátási rendje. SBO, 

toxikológiai és pszichiátriai osztály feladatai. 

24. Alkohol és egyéb szerhasználattal összefüggő kórképek rehabilitációja. 

25. Pszichodiagnosztika. Hangulatzavarok, szorongásos zavarok és pszichotikus 

tünetek vizsgálata becslőskálák segítségével. IQ mérés. Neuropszichológiai 

vizsgálatok. 

26. Pszichiátriai konzílium kérése gondnokság alá helyezési javaslat és döntési 

képesség/belátóképesség megítélése céljából. 



 

 

D. „Beugró” 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? 


