IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN

A.

1. A halál és hullajelenségek: a halál fogalma
2. A halál és hullajelenségek: a halál biztos és gyanújelei
3. A halottvizsgálat. Halottvizsgálati bizonyítvány
4. A boncolás fajtái. Rendkívüli halál. Boncjegyzőkönyv
5. A sérülésekről általában, sebgyógyulás, a sebgyógyulást befolyásoló tényezők.
6. A sérülés vizsgálata és orvosszakértői megítélése. A sérülések gyógytartamát
befolyásoló tényezők, a sérülésekkel összefüggő egyéb kérdések.
7. Vitális jelenségek: A keringés vitális jelei
8. Vitális jelenségek: A légzés vitális jelei
9. Vitális jelenségek: Az emésztőszervrendszer és a kiválasztás vitális jelei
10. Vitális jelenségek: Az embóliák mint vitális vitális jelenségek
11. Élhatás által okozott sérülések
12. Tompa erőbehatás által okozott sérülések
13. Traumás koponyaűri vérzések
14. Az agy sérülései
15. Koponyasérülések szövődményei
16. A mellkas tompa sérülései
17. A has és a kismedence tompa sérülései
18. Lezuhanás magasból
19. A megvert gyermek-szindróma (Battered child syndrome, Child abuse, Nonaccidental syndrome)
20. A közlekedési balesetek során keletkező jellegzetes sérülések: gyalogos és
gépkocsiban ülők sérülései
21. A közlekedési baleseteket előidéző külső és belső tényezők
22. Sérülések sínpályához kötött járművek gázolása esetén valamint kerékpáros,
motorkerékpáros sérülései
23. Az orvosszakértő feladatai a közlekedési balesetek, tömegszerencsétlenségek esetén
24. Lövési sérülések, robbanási sérülések

25. Akasztás
26. Zsinegelés
27. Megfojtás kézzel
28. Vízbe fulladás
29. Égési sérülések
30. Alacsony és magas hőhatás okozta ártalmak
31. Elektromosság okozta károsodások
32. A szív és érrendszer hirtelen halált okozó megbetegedései, hirtelen halál
sporttevékenység során
33. A légzőszervek hirtelen halált okozó megbetegedései
34. A központi idegrendszer hirtelen halált okozó megbetegedései
35. A hasüreg-kismedencei szervek hirtelen halált okozó betegségei
36. Csecsemőkori hirtelen halál szindróma (bölcsőhalál, Sudden Infant Death
Syndrome: SIDS)
37. Forenzikus DNS-vizsgálat
38. A nemi élettel kapcsolatos orvosszakértői kérdések
39. A terhesség és szülés igazságügyi orvostani vonatkozásai, magzatelhajtás
40. Az újszülött megölése, szakértői vizsgálat jelentősége
41. Kriminalisztikai vizsgálatok
42. Egyedi személyazonosítás, szakértői eljárás, ismeretlen holttest (holttestrészek)
azonosítása
43. A pszichés állapot vizsgálata büntetőügyekben
44. A pszichés állapot vizsgálata polgári peres ügyekben
45. Igazságügyi toxikológiai vizsgálatok (mérések) stratégiája. Napjaink toxikológiai
analitikai eszköztára.
46. Fémmérgezések (Ólom, Arzén, Higany)
47. Kémiai hatású fojtógázok okozta mérgezés és kimutatásuk (CO, Cián)
48. Marószerekkel történő mérgezések
49. A kémiai növényvédelemben használatos peszticidek
50. Kábítószer-mérgezésekről általában
51. Cannabis és származékaik (marihuana, hasis)
52. Opioidok (morfin és származékai), heroin, metadon
53. Altatószer okozta mérgezések
54. Halogénezett szénhidrogénekkel történő mérgezések (szerves oldószerek)

55. Etilén-glikol hatása a szervezetre, alkoholmérgezés (metil- és etilalkohol)
56. A mért véralkohol eredményből hogyan történik a cselekmény idején fennálló
alkoholos befolyásoltság véleményezése. Ismertesse a visszaszámolás problémáit.
57. Eljárás mérgezésre gyanús eseteknél. Benzinszármazékok okozta mérgezés
58. Gombamérgezés, ételmérgezés
59. Igazságügyi orvosszakértői vizsgálatok haláleset, bűncselekmény helyszínén
60. A kórszövettani vizsgálat jelentősége a bűncselekmények orvosszakértői
véleményezésében

B.

1. Jogi alapfogalmak (jog, jogszabály, jogrendszer).
2. Az orvosszakértői tevékenység jogszabályi háttere
3. Az

igazságügyi

orvosszakértő

kompetenciájával

kapcsolatos

szabályozás

(kompetencia határok)
4. Az igazságügyi szakértői szervezetrendszer, az igazságügyi orvosszakértői
intézmények
5. Az igazságügyi szakértő etikai és fegyelmi felelőssége
6. Az élet, testi épség és egészség elleni bűncselekmények I. (emberölés, erős
felindulásban elkövetett emberölés, öngyilkosságban közreműködés).
7. Az élet, testi épség és egészség elleni bűncselekmények II. (magzatelhajtás, testi
sértés, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, segítségnyújts elmulasztása,
gondozási kötelezettség elmulasztása)
8. Az egészségügyi beavatkozás és kutatás rendje elleni bűncselekmények
(beavatkozás az emberi génállományba, emberi ivarsejt tiltott felhasználása,
születendő gyermek nemének megválasztása, emberen végezhető kutatás
szabályainak

megszegése,

embrióval

vagy

ivarsejttel

végezhető

kutatás

szabályainak megszegése, genetikailag megegyező emberi egyedek létrehozása,
emberi test tiltott felhasználása)
9. A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények
10. Közlekedési bűncselekmények (járművezetés ittas, bódult állapotban)
11. Az

egészséget

veszélyeztető

bűncselekmények,

kábítószer-kereskedelem,

kábítószer birtoklása, kóros szenvedélykeltés, kábítószer-prekurzorral visszaélés, új
pszichoaktív anyaggal visszaélés, teljesítményfokozó szerrel visszaélés, kuruzslás

12. Az orvosi tevékenység végzésére való jogosultság.
13. Az orvosok jogai és kötelezettségei.
14. Az egészségügyi szolgáltatók polgári jogi felelőssége.
15. Egészségkárosodás és halál előfordulása orvosi tevékenységgel kapcsolatban.
16. Az orvosi tevékenység kockázata.
17. Az orvos büntetőjogi felelőssége
18. Az orvos büntetőjogi és polgári jogi felelősségének összehasonlítása
19. A halottvizsgálat szabályai, a halottvizsgálati bizonyítvány.
20. Rendkívüli halál esetén lefolytatandó eljárás jogi szabályozása
21. A boncolásra vonatkozó jogszabályi háttér.
22. A testi sérülések vizsgálata és véleményezése, orvosi látlelet.
23. Egészségkárosodáshoz kapcsolódó társadalombiztoítási és szociális ellátások.
24. Biztosítás fogalma és fajtái. A biztosítási szerződés létrejötte.
25. Vagyonbiztosítás, felelősségbiztosítás életbiztosítás.
26. Balesetbiztosítás, betegségbiztosítás.

C.

1. A szellemi fogyatkozás (szellemi visszamaradottág, elbutulás) okai, kriminológiai
jellemzői. A szexuális bűncselekmények sértettjeinek és elkövetőinek vizsgálatakor
célzottan/hangsúlyozottan vizsgálandó kérdések. Az iü. pszichológus bevonása, a
leggyakrabban használt tesztek, azok eredményeinek értékelése és bevonása a
szakvéleménybe.
2. Az organikus megalapozottságú pszichoszindrómák kóreredet (pl. trauma). A
frontális és temporális lebenyek károsodásának főbb tünetei. A neuroradiológiai
vizsgálatok (CT, MRI) értékelése – különös tekintettel a szervi károsodás és a lelki
működés összefüggéseire.
3. A tudatzavarok kialakulásának oka (energetikai – integritás zavarok). Mely esetben
állapítható meg egyértelműen a kóros elmeállapot. Alapozható-e a szakvélemény
kizárólagosan a vizsgált elmondására. Milyen ismérvek alapján különíthető el a
valódi tudatzavar, a feltehetően célzott, manipulatív „tudatzavartól”.

4. A személyiségzavarok klinikai formái, főbb jellemzőik. A szakértői vizsgálat során
elsősorban vizsgálandó biográfiai tényezők. Az egyes személyiségzavarok
kriminológiai jellemzői.
5. A disszociális személyiségzavar biográfiai, személyiség fejlődési és kriminológiai
jellemzői. A „bűnözői karrier” jellemzői. Mi várható a Rorschach teszt
eredményeiben. Rehabilitációs lehetőségek börtönkörülmények között.
6. A tudathasadásos elmebetegség (schizofrénia) főbb klinikai formái, azok
pszichopatológiai és kriminológiai jellemzői. Mely esetekben állapítható meg
kétséget kizáróan a kóros elmeállapota a cselekmény időpontjára vonatkozóan
(cselekmény motivációja – elmeállapot).
7. Milyen esetekben merülhet fel a tudathasadásos elmebetegség „szinlelése”
(kriminológiai és pszichopatológiai jellemzők).
8. A hangulatzavarok főbb formái és kriminológiai jellemzőik. A shizoaffectív
kórképek klinikai jellemzői. A csecsemőgyilkosság motivációja.
9. A szerhasználat akut hatása – „klasszikus” kábítószerek és designer drogok. Abusus
szerű szerhasználat megállapításának feltételei. A szakvizsgálatkor célzottan
vizsgált biográfiai és személyiség fejlődési tényezők.
10. A (szer) függőség megállapításának pszichiátriai szakmai kritériumai. A
szerfüggőség értékelése büntethetőséget enyhítő/ vagy korlátlanul enyhítő
tényezőként.

A

cselekmény (használó,

kereskedő,

termesztő)

értékelése

pszichiátriai szempontból.
11. Szokványos részegség, kóros, vagy abortív kóros részegség jellemzői. A
toxikológiai vélemény értékelése.
12. A krónikus alkoholizmus klinikai és kriminológiai jellemzői. Iü. pszichológus
szakértő bevonása mely esetben indokolt és milyen kérdéseket szükséges feltenni a
szakértőnek. Milyen eredmény várható az intellektust vizsgáló és a projektív
tesztektől.
13. Többes szerhasználat (alkohol, drog, gyógyszer) okozta akut és krónikus pszichés
zavarok főbb jellemzői, biográfiai és a személyiség fejlődés zavarai, azok szakértői
értékelése.

14. A 12-14 éves sértettek és gyanúsítottak vizsgálatának specialitásai (jogszabály, ki
és hogyan rendeli el, milyen szakvélemény adható, milyen szakértők vizsgálnak).
12-14 éves korban leggyakrabban előforduló pszichés zavarok és azok
kriminológiai jellemzői.
15. Az

elmemegfigyelés

kezdeményezésének

feltételei.

Mit

tartalmaz

az

elmemegfigyelés alapján elkészített irat, az szakvéleménynek tekinthető-e. Milyen
esetben szükséges a kényszergyógykezelés kezdeményezése, ki rendeli el, hol
történik, milyen gyakran szükséges a gyógykezelt felülvizsgálata. Mikor
kezdeményezhető a kényszergyógykezelés megszűntetése. Mikor kezdeményezhető
az ideiglenes kényszergyógykezelés és ki kezdeményezheti.
16. Az igazságügyi orvosszakértő feladata, az igazságügyi elmeorvos szakértői
vizsgálatban (előkészítés, személyes vizsgálat, kikérdezés, vélemény alkotás).

