
FEGYVERES SZERVEK EGÉSZSÉGÜGYI-PSZICHOLÓGIAI IGAZGATÁSA 
 

1. Foglalja össze a csapatszolgálati feladatokhoz kapcsolódó pszichológiai tevékenység 

lényegét és elemeit! 

2. Foglalja össze a hivatásos állomány egészségi és fizikai alkalmassági vizsgálatának 

összefüggését, és a fizikai felmérésre vonatkozó szabályokat! 

3. Foglalja össze a hivatásos állomány megváltozott egészségi állapotú tagjainak 

felülvizsgálatára (FÜV eljárás) vonatkozó szabályokat! 

4. Foglalja össze a hivatásos szolgálatra való alkalmasság pszichikus követelményeit, és a 

pszichikai alkalmassági vizsgálatok során alkalmazott módszereket! 

5. Foglalja össze a kábítószer fogyasztás és kábítószeres befolyásoltság megállapítását célzó 

biológiai mintavétel szabályait! Ismertesse az összehasonlító biológiai mintavételek 

típusait! 

6. Foglalja össze a képernyős munkavégzés szabályait! 

7. Foglalja össze a közegészségügy-járványügy lényegét, sorolja fel szakterületeit! 

8. Foglalja össze a közlekedéspszichológiai vizsgálatok elméleti hátterét! 

9. Foglalja össze a köztisztviselői és közalkalmazotti állomány keresőképtelenségének 

elbírására és a keresőképtelenség felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat! 

10. Foglalja össze a migráció és a globális felmelegedés közegészségügyi vonatkozásait! 

11. Foglalja össze a munkavédelem célját és lényegét, ismertesse a munkavédelem 

szakterületeit! 

12. Foglalja össze a munkavédelem rendvédelmi szerveken belüli szervezetét, a 

munkabiztonsági szakemberek feladatrendszerét, a munkavállaló kötelezettségeit és a 

jogosultságait! 

13. Foglalja össze a munkavédelem vonatkozásában a megelőzés jelentőségét! 

14. Foglalja össze a rendkívüli halál esetén lefolytatandó helyszíni szemle szabályait! 
15. Foglalja össze a rendőrségnél végzett bűnügyi pszichológiai tevékenységeket! 

16. Foglalja össze a rendvédelmi szervek állománya számára rendelkezésre álló rekreációs 

lehetőségeket! 

17. Foglalja össze a rendvédelmi szervek, mint munkáltatók munkavédelemmel kapcsolatos 

kötelezettségének rendszerét! 

18. Foglalja össze a rendvédelmi szerveknél közegészségügyi-járványügyi feladatokat ellátó 

szakemberek feladatrendszerét! 

19. Foglalja össze a rendvédelmi szerveknél végzett mentálhigiénés tevékenység formáit és a 

mentálhigiénés ellátás igénybevételének rendjét! 

20. Foglalja össze a szolgálati lőfegyver viselésére való alkalmasság elbírálásának szabályait! 

21. Foglalja össze a területi alapellátó egységek működési engedélyére és finanszírozására 

vonatkozó ismereteket, és az ÁNTSZ szakmai felügyeletének lényegét! 

22. Foglalja össze az általános munkavédelmi követelmények közül a kockázatértékelés 

lényegét, a kockázatok és veszélyek típusait, a kockázatértékelés folyamatát! 

23. Foglalja össze az egészségügyi ellátások finanszírozásának rendjét, a finanszírozási 

szerződés tartalmi elemeit, valamint az egészségbiztosítás hatósági felügyeletének 

lényegét! 

24. Foglalja össze az egészségügyi ellátással kapcsolatos alapelveket és az állam 

felelősségének lényegét! 

25. Foglalja össze az egyén lakosság egészségvédelmében játszott szerepét, ismertesse és 

értelmezze a legfontosabb betegjogokat! 

26. Foglalja össze az életmód egészségesebb irányba történő változtatása érdekében 

szükséges legfontosabb teendőket! 

27. Foglalja össze az elsősegélynyújtás lényegét és jelentőségét! 



28. Foglalja össze az ételmérgezés és az ételfertőzés lényegét, okait és a bekövetkezésükkor 

végrehajtandó feladatokat! 

29. Foglalja össze az időszakos munkaköri egészségi alkalmassági vizsgálat célját és 

jelentőségét, a vizsgálatok rendjét és minősítését! 

30. Foglalja össze az igazságügyi szakértő kirendelésére és a szakértői véleményre vonatkozó 

szabályokat! 
31. Foglalja össze az orvosi rehabilitáció célját, lényegét, és hazai intézményrendszerét! 

32. Foglalja össze az orvosszakértőre, az igazságügyi orvosszakértői intézményekre és az 

orvosszakértői tevékenységre vonatkozó szabályokat! 

33. Foglalja össze, hogy mi a teendő munka- és szolgálati baleset bekövetkezésekor! 

34. Határozza meg a halál fogalmát, ismertesse a halottvizsgálat végzésével kapcsolatos 

szabályokat! 

35. Határozza meg a kriminálpszichológia fogalmát és ismertesse a területeit!  

36. Határozza meg a mentálhigiéné fogalmát, foglalja össze az egyén, a család és a munkahely 

mentálhigiénéjének lényegét! 

37. Határozza meg a rehabilitáció fogalmát, ismertesse az ahhoz kapcsolódó alapfogalmakat!  

38. Határozza meg a rekreáció fogalmát, foglalja össze célját, lényegét és formáit! 

39. Határozza meg a rendkívüli esemény fogalmát, sorolja fel a rendvédelmi szervek 

vonatkozásában rendkívülinek minősülő eseményeket! 

40. Határozza meg a rendkívüli halál fogalmát! 

41. Határozza meg a vérzés fogalmát! 

42. Határozza meg az egészségkultúra, az egészség, a prevenció és az egészségmegőrzés 

fogalmát, és értelmezze azokat! 

43. Határozza meg az elsősegélynyújtás fogalmát és célját, az életveszélyes, a sürgős és az 

időfaktor fogalmát! 

44. Határozza meg és értelmezze a munka- és szolgálati baleset, foglalkozási megbetegedés 

fogalmát! 

45. Ismertesse a betegek kötelezettségeit és a betegjogok érvényesülésének módját! 

46. Ismertesse a fogdában és az őrzött szállásokon elhelyezettek orvosi ellátásának rendjét! 

47. Ismertesse a fogdákkal és őrzött szállásokkal kapcsolatos munkavédelmi és 

közegészségügyi-járványügyi előírásokat! 

48. Ismertesse a halottvizsgálati bizonyítványra és kórbonctani vizsgálatra vonatkozó 

szabályokat! 

49. Ismertesse a hatósági és igazságügyi orvosi boncolásra, a boncjegyzőkönyvre és a 

kihantolásra vonatkozó szabályokat! 

50. Ismertesse a hivatásos állomány keresőképtelenségének elbírálására és a 

keresőképtelenség felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat! 

51. Ismertesse a járványügy alapvető feladatát, a fertőző betegségek megelőzését célzó 

védőoltások formáit, az ergonómiai lényegét és jelentőségét a képernyős munkahelyek 

kialakításában! 

52. Ismertesse a kötelező társadalombiztosítás keretében nyújtott térítésmentes ellátások 

rendszerét és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ellenőrzésének lényegét! 

53. Ismertesse a közegészségügy általános szabályai közül az építésügyi tervekre, veszélyes 

anyagokra, hulladékokra és veszélyes hulladékokra, a kémiai biztonságra, valamint az 

élelmezésre vonatkozó szabályokat! 

54. Ismertesse a megváltozott egészségi állapotú köztisztviselők és közalkalmazottak 

felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat! 

55. Ismertesse a munkaköri alkalmassági vizsgálatok célját és lényegét, sorolja fel és 

értelmezze az alkalmassági vizsgálatok jellegét! 



56. Ismertesse a munkavédelem jogi szabályozásának rendszerét és az állam 

munkavédelemmel kapcsolatos feladatrendszerét! 

57. Ismertesse a munkavédelmi és a közegészségügyi-járványügyi szemle célját, a 

szemlebizottság összetételét és a szemle végrehajtásának követelményrendszerét! 

58. Ismertesse a munkavédelmi oktatás célját, feladatait és formáit, valamint a munkavédelmi 

vizsga lényegét! 

59. Ismertesse a poligráfos hazugságvizsgálat elvét és a vizsgálat alapelemeit! 

60. Ismertesse a pszichikai alkalmassági vizsgálatok elméleti hátterét! 

61. Ismertesse a pszichikai alkalmassági vizsgálatok rendjére, az előzetes, időszakos és soron 

kívüli alkalmassági vizsgálatokra vonatkozó szabályokat! 

62. Ismertesse a pszichológiai tréning tevékenység elméleti hátterét, a tréning kereteit és a 

rendvédelmi szerveknél végzett tréningeket! 

63. Ismertesse a rendvédelmi szervek állományát veszélyeztető biológiai veszélyforrások 

típusait, a fertőzés lehetséges formáit, az állatról-emberre terjedő fertőzőbetegségeket, és 

a biológiai kóroki tényezők szerepét egyes katasztrófahelyzetekben! 

64. Ismertesse a rendvédelmi szervek egészségügyi ellátórendszerét, a Rendőrség és a 

katasztrófavédelmi szervek egészségügyi szolgálatának szervezetét és feladatrendszerét! 

65. Ismertesse a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai alkalmassági vizsgálatának 

célját és szabályozásának lényegét, valamint a munkaköri alkalmasság elbírálásának 

szabályait! 

66. Ismertesse a rendvédelmi szerveknél végzett közlekedéspszichológiai vizsgálatokra 

vonatkozó szabályokat! 

67. Ismertesse a vérzés típusait és a vérzéscsillapítás módjait! 

68. Ismertesse az ivóvíz és védőital ellátás, valamint a dohányzás a rendvédelmi szerveknél 

érvényes szabályait! 

 


