
Záróvizsga tájékoztató orvostanhallgatóknak - magyar nyelvű képzés 

 

Felkészülés a vizsgára 

A www.zarovizsga.hu weboldalon az írásbeli záróvizsgára történő felkészülést segítő tesztkérdések 

találhatók megoldásokkal és többségüknél magyarázatokkal. A vizsgákon hasonló vagy azonos 

feladatok szerepelnek. Az oldalon regisztrálni kell. 

A hallgatók próbavizsgákat is kitölthetnek. A próbavizsgáknak 3 fajtájuk van: 

 rövid vizsga 

A hallgatók itt három általuk választott feladatcsoport kérdéseit válaszolhatják meg. 

Ez 50 feladatot tartalmaz, és a próbavizsga időtartama 45 perc. 

 hosszú vizsga 

A hallgatók itt is három általuk választott feladatcsoport kérdéseit válaszolhatják meg. 

Ez 180 feladatot tartalmaz, és a próbavizsga időtartama 150 perc. 

 próbavizsga 

A hallgatók itt az összes témakörből összeállított vizsgát oldhatják meg. 

Ez 180 feladatot tartalmaz, és a próbavizsga időtartama 150 perc. 

 

A tesztadatbázisban szereplő kérdésekkel kapcsolatban szakmai észrevétel tehető az egyes vizsgákat 

megelőző 45. napig, vagyis 2022. április 10-ig, július 9-ig és október 8-ig. 

 

30 nappal a vizsgák előtt (2022. április 25-én, július 24-én, október 23-án) a kérdésbank szerkesztését, 

karbantartását lezárjuk. A kérdések ezután nem módosulnak a soron következő vizsgáig. 

 

Vizsgák 

A 2022-es vizsgaidőpontok általános orvostudományi karokon: 

május 25., augusztus 23., november 22. 

A vizsga időtartama: 150 perc, 10:30-tól 13:00-ig 

Kérdések száma: 180. 

Az Országos Orvos és Gyógyszerész Záróvizsga Bizottság a tesztvizsgák előkészítését és javítását egy 

számítógépes rendszer segítségével végzi. A vizsga előtt a vizsgázó egy vizsgacsomagot kap, 

amelyben egy tájékoztató lap, egy adatlap, egy kétoldalas megoldó lap és egy tesztfüzet található. 

Mindenki ugyanazokat a kérdéseket kapja meg, de lehet több feladatsor is, amelyekben a feladatok és 

ezen belül a válaszok sorrendje össze van keverve. Az Ön által legmegfelelőbbnek ítélt megoldás 

http://www.zarovizsga.hu/


betűjeleit jól láthatóan, kék színű golyóstollal kell beikszelnie a megoldó lapon. Az üresen hagyott 

helyek, vagy több helyen történt jelölés hibának számít. Amennyiben nem a jó megoldást jelölte meg, 

satírozza le a rosszat, és egyértelműen jelölje X-szel a jót! 

A vizsga még nem hivatalos eredménye a Záróvizsga Bizottság internetes honlapján  

- www.zarovizsga.hu - tekinthető meg öt napig a javítást követően, legkésőbb a vizsgát követő napon 

12 órától. A tájékoztató lap alján található azonosító és jelszó megadásával lehet az eredményeket és a 

javítást megtekinteni. Így minden vizsgázó ellenőrizheti, hogy hol hibázott, mely kérdésekre tudta a 

helyes választ, illetve a javítás korrekt volt-e. 

A vizsgát követő napon 16 óráig van lehetősége a vizsgázóknak egyes kérdések javításával 

kapcsolatban kifogást emelni a vizsgán kapott azonosító és jelszó segítségével a www.zarovizsga.hu 

oldalon. 

A kifogások elfogadása esetén módosulhat a vizsga eredménye. A vizsgaeredmények csak ezt 

követően válnak véglegessé. 

A felkészüléshez és a vizsgához sok sikert kíván: 

Országos Orvos és Gyógyszerész Záróvizsga Bizottság 

 

Budapest, 2022. január 19. 
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