
Záróvizsga tájékoztató gyógyszerészhallgatóknak - magyar nyelvű képzés 

Felkészülés a vizsgára 

A vizsga követelményeit a www.zarovizsga.hu weboldalon elektronikus formában elérhetik a 

hallgatók, valamint az Általános gyógyszerészeti ismeretek (szerk.: Novák Krisztina, 

Medicina, Bp., 2011) című könyv is tartalmazza. A weboldalon regisztrálni kell. Regisztráció 

után elérhetők az egyes fejezetek: 

1. Gyógyszerésztörténet 

2. Gyógyszer-technológia 

3. Gyógyszerészi kémia 

4. Gyógyszerhatástan 

5. Biofarmácia 

6. Gyógynövény- és drogismeret 

7. Gyógyszeres terápia, gyógyszerészi gondozás, klinikai gyógyszerészet 

8. Gyógyszerészi mikrobiológia és népegészségtan 

9. Gyógyszerügyi szervezés 

Az egyes fejezetekhez különböző feladattípusok tartoznak: egyszerű feleletválasztás, 

többszörös feleletválasztás és asszociáció. 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 200 feladatot tartalmaz, és a próbavizsga időtartama 180 perc. 

 próbavizsga 

A hallgatók itt az összes témakörből összeállított vizsgát oldhatják meg.  

Ez 200 feladatot tartalmaz, és a próbavizsga időtartama 180 perc. 

http://www.zarovizsga.hu/


 

Vizsgák 

A 2016-os vizsgaidőpontok gyógyszerész karon: 

június 1., augusztus 23., október 18. 

A vizsga időtartama: 180 perc, 13 órától 16 óráig. 

Kérdések száma: 200. 

Az Országos Orvos és Gyógyszerész Záróvizsga Bizottság a 2008. évtől 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 betűjeleit jól láthatóan, tintával vagy 

golyóstollal kell beikszelnie a megoldó lapon! Az üresen hagyott helyek, vagy több helyen 

történt jelölés hibának számít. 

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 kérdésekkel 

kapcsolatban szakmai kifogást emelni az info@zarovizsga.hu internetes postafiókon keresztül 

a Bizottsághoz. 

A beérkezett kifogásokkal kapcsolatban legkésőbb a vizsgát követő második napon 16 óráig 

ad választ a Záróvizsga Bizottság. A kifogások elfogadása esetén módosulhat a vizsga 

eredménye, a kifogásolt kérdés törlésre kerülhet. A vizsgaeredmények csak ezt követően 

válnak véglegessé. 

 A felkészüléshez és a vizsgához sok sikert kíván:  

 Országos Orvos és Gyógyszerész Záróvizsga Bizottság 

 

Budapest, 2016. március 30. 

http://www.zarovizsga.hu/
mailto:info@zarovizsga.hu

