
Tájékoztatás a vizsgákról a hallgatóságnak (A-D csoportok) 

(2017.12.14.) 

1. A vizsgán szereplő vizsgaanyaggal kapcsolatban a következő tájékoztatást adjuk: 

 

A) Az ÁOK I. évfolyamán a vizsgaanyagba tartoznak: 

a) a felületes hátizmok, teljes részletességgel (eredés, tapadás, beidegzés, funkció);  

b) a mély hátizmok, amelyekről Réthelyi-Szentágothai Funkcionális anatómia c. 

könyvének egy oldalas összefoglalója az irányadó. Ez a rész nem kell ennél 

részletesebben!  

c) a hasizmok, a sérvcsatornákkal. Ugyanakkor a rekesz, medencefenék most nem a 

vizsgaanyag része. 

d) a nyakizmok a supra- és infrahyalis izmok kivételével. 

 

A II. éves ÁOK hallgatók neuroanatómiai vizsgájának ugyanígy a részét képzik a felületes 

és mély hátizmok, mint az I. éven, és ugyanilyen mélységben.  

 

B) Preparátumok: ÁOK I.: végtagok (ízületeikkel), koponya. Törzs csontjait is kérdezzük. 

ÁOK II.: agy, agyburkok (dura), fej-nyak készítmény, érzékszervek (szem, os 

temporale, fél fejen nyelv és szaglóhám). Elméleti kérdés ezekhez kapcsolódva (is) 

mindig adható. 

 

C) A II. éves ÁOK hallgatók vizsgájának a része a feji és a nyaki régiók bőrbeidegzése, az itt 

található agyidegek lefutása, felismerése, a plexus cervicalis teljes egészében, valamint a 

plexus brachialis a truncusokig bezárólag. Ennek megfelelően nem a vizsgaanyag része a fej 

és a nyak tájanatómiája. 

 

2. A vizsga menetével kapcsolatos dolgok 

 

A) A kollokvium menete: 

ÁOK I-II.: Gyülekezés a szövettani termek előtti folyosón 8.00-ig vizsgafelszereléssel 
(kabátokat, táskákat a ruhatári szekrényekben hagyják!):  

 fényképes személyazonosságot igazoló okmány;  

 a kék színű tanulmányi értesítőt nem kötelező elhozni, de ha a jegyet szeretné beíratni, 
akkor a tárgy neve, kódja legyen előre kitöltve! 

 a szövettani füzet bemutatása nem kötelező; 

 II-III. UV esetén utóvizsga-jegy (a Dékáni Hivatalok tájékoztatásának megfelelő módon) vagy 

csekk/elektronikus bizonylat a díj befizetéséről. E nélkül nem kezdjük el a vizsgát. 

 toll (a teszthez nem lehet tollat sem bevinni, csak a szövettani felkészüléshez; tolltartót nem 

lehet a vizsgára bevinni); papírt az Intézet ad). 

 szövettani vizsga során a hallgatók 2 metszetet kapnak, az ezekhez tartozó gyakorlati és 
elméleti kérdéseket kell megfelelni; 

 a bonctermi vizsgához gumikesztyűt biztosítunk; 

 csipesz (csak a régi Anatómiai Intézet hallgatói számára); 

 a bonctermben a preparátumokhoz kapcsolódó gyakorlati és elméleti kérdések; 



 

 a vizsga bármely részének sikertelensége elégtelen osztályzatot von maga után; 

 ha a teszt eredménye jó vagy jeles (4 vagy 5), de a vizsga mégsem sikerül, ebben az esetben 
az utó- vagy javítóvizsgánál nem kell megismételni a tesztírást, de akkor is 8-ra kell jönni 
vizsgázni. Ilyen esetben a teszt jó vagy jeles eredménye nem vihető át a következő 
vizsgaidőszakra. 

 A vizsgaszabályokkal, vizsga tisztaságával szemben (különös tekintettel a meg nem 
engedett eszközök, pl. mobiltelefon, okoseszközök stb. használata) vétők ellen a vizsga 
azonnali felfüggesztésén kívül egyetemi eljárást kezdeményezünk; 

 Az anatómia, szövet- és fejlődéstan tárgy következő félévének felvétele sikeres félévi 
vizsga nélkül (CV vizsga) Intézetünkben csak abban az esetben engedélyezhető, ha az adott 
félévben a hallgató demonstrációinak kerekítés nélküli átlaga eléri a 2,0-t. A bármilyen 
okból kapott „nem jelent meg” bejegyzés 0-nak számít. A 3. félévben a gyakorlatvezetőnél 
tett beszámoló nem számít a demonstrációk közé. Pótdemonstráció(k) esetén az elsőként 
szerzett osztályzat (1 vagy njm.) mérvadó. 

 Konzultációk (egyéni ismétlési lehetőségek): anatómiai: a vizsgaidőszakban hétfőnként és 

szerdánként 9-12.30-ig a tetőtéri boncteremeben. Szövettani konzultációkra nem kerül sor. 

 Sikeres vizsgát javítani szándékozók: a javítóvizsgára csak az évfolyamfelelős teheti fel a 
Neptunban a hallgatókat. A javítóvizsgán rontani is lehet. 

 A kiírt vizsganapok hallgatói létszámát utólag nem tudjuk bővíteni, új vizsganapokat nem 

tudunk kiírni. Neptun technikai problémákkal nem tudunk foglalkozni (pl. 48 órás 

lejelentkezési határidő elmulasztása). 

 

 

B) Az ÁOK I. éves hallgatók tesztvizsgája az embriológiai kérdésekkel kezdődik; 10 kérdés 

megválaszolására 15 percet kapnak. A 60%-ot elért hallgatók folytatják a vizsgát, a többiek 

csöndben elvonulnak. . A tesztvizsga az embriológiai részt követően 30 anatómiai és 

szövettani kérdésből áll, melynek megválaszolására 40 perc áll rendelkezésre. 60% az 

eredményes vizsga feltétele ennél a résznél is. 

 

C) ÁOK II. év: 40 kérdésre (egyben írják, az embriológiai rész nincs külön, és nincs külön buktató 

hatálya) 50 perc áll rendelkezésre. Itt is 60% kell az átmenéshez. 

 

D) Az egyes tesztvizsgákat követően a számítógépen az elért pontokat és a rossz válaszokat 

tekinthetik meg – kérdezni nem lehet, jegyzeteket nem készíthetnek (probléma esetén az 

oktatási igazgatóhelyetteshez forduljanak). 

 

E) ÁOK I. és II. éves hallgatók: minden, a tesztvizsgán sikeresen szereplő hallgató azonnal a 

szövettani vizsgával folytatja a vizsgát (amennyiben a minden 2. helyre való ültetés után 

még maradnának hallgatók, addig ők kint várnak, de ők is szövettannal kezdenek). A 

szövettani vizsga során minden hallgató két számot kap, mely számokat az oktató azonnal fel 

kell írja a kartonra. A vizsgáztatásnál a kartonra természetesen fel kell írni, milyen 

metszeteknek felelnek meg a számok. A számok a vizsga metszetgyűjteményének a számai 

(és nem azonosak a gyakorlatok metszetszámozásával). 

 

F) Nyomatékosan felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy a vizsga előtt időben szerezze meg 

mindenki a SEKA kódját, jelszavát és próbálja is ki. Amelyik hallgatónak a vizsgán problémája 

lesz a kóddal, nem tudja a tesztet megnyitni és kiderül, hogy ebben ő a hibás, akkor ő be is 

fejezi a vizsgáját elégtelennel (anélkül, hogy a viselkedésével megzavarná a többiek 



munkáját). 

 

G) A vizsgán semmilyen résznél (teszt sem!) nem adható ½, mint érdemjegy. 

 

3. A vizsgára való felkészüléssel kapcsolatban: 

 

vizsgakérdés-jegyzéket nem állítunk össze, a felkészülésre használják a hallgatók az év elején 

kiadott tematika előadásainak és gyakorlatainak címeit. 

 

 

 

Budapest, 2017. 12. 14. 

 

 

       Dr. Magyar Attila 

       tanulmányi felelős 

 


