
A tegnapi napon meghozott kormányrendelet alapján az érettségi vizsgán a 

lent felsoroltak érvényesek:  

 

Kedves Kollégák és Diákok! 

 

Az alábbiakban közölnénk a legfontosabb tudnivalókat a 2019/2020-as tavaszi 

érettségi vizsgaidőszakról.  

 

1.  

LESZ ÉRETTSÉGI – írásban!   

  

2.  

Szóbeli vizsga csak testnevelésből, hittanból és célnyelvi civilizációból lesz 

vagy ha az írásbeli vizsgán 12-25% közötti a teljesítmény.  

 

3. Ezekben az időpontokban: 
 

TANTÁRGY DÁTUM KEZDÉS 
Magyar nyelv és irodalom (emelt, közép) 2020.05.04. 9.00 
Matematika (E, K) 2020.05.05. 9.00 
Történelem (E, K) 2020.05.06. 9.00 
Angol nyelv (E, K) 2020.05.07. 9.00 
Német nyelv (E, K) 2020.05.08. 9.00 
Informatika (emelt szint)  2020.05.18. 8.00 
Biológia (E, K) 2020.05.13. 8.00 
Informatika (középszint)  2020.05.15. 8.00 
Kémia (E, K) 2020.05.12. 8.00 
Földrajz (E, K) 2020.05.12. 14.00 
Fizika (E, K) 2020.05.19. 8.00 
Vizuális kultúra (középszint) 2020.05.19. 14.00 

 

4. Helyszín 

 

Vagy a rendeletnek megfelelően termenként max. 10 vizsgázó, vagy, ha 

elfogadják a javaslatunkat, akkor az AC-ban. Esetlegesen – jó idő esetén – a 

piros, a bitumenes és a futópályán. (Erről később küldünk tájékoztatást.)  

 

5. Speciális esetek 

 

A  tavaszi vizsgaidőszakban a NEM VÉGZŐS TANULÓKNAK előrehozott 

vizsgák megszervezésére nem kerül sor.  
 

Vizuális kultúra vizsgatárgyból tett középszintű vizsga esetén a vizsgázó 

pontszámát az írásbeli vizsgarész alapján, gyakorlati vizsgarész nélkül kell 

megállapítani.  

 

Testnevelés vizsgatárgyból (középszint) szóbeli vizsgát kell szervezni. 

(Időpontjáról értesítjük a vizsgázót!) 

 



Testnevelés vizsgatárgyból az emelt szintű szóbeli vizsga lebonyolítására és 

eredménye megállapítására vonatkozó részletes szabályok:  

1. Testnevelés vizsgatárgyból az emelt szintű szóbeli vizsgát úgy kell 

lebonyolítani, hogy  

a) a vizsgázó számára a felkészüléshez 60 percet kell biztosítani,  

b) a vizsga időtartama 40 perc,  

c) a vizsgázó a szóbeli vizsgán összesen négy altételből – amelyek közül kettő 

„A” jelű, kettő „B” jelű – felel.  

2. Testnevelés vizsgatárgyból az  emelt szintű szóbeli vizsga eredményét az  1.  

pont c)  alpontja szerinti négy felelet együttes eredménye alapján, a 2. § 

(6) bekezdésének alkalmazásával kell megállapítani. 

 

 

6.  

A vizsgázó kérheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését vagy 

megváltoztatását. 

 

a) A vizsgázó elfogadott vizsgajelentkezését törölni kell, ha a törlést a 

vizsgajelentkezését fogadó középiskolánál 

vagy kormányhivatalnál (a továbbiakban: fogadó intézmény) kérelmezi, 

b) a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére 

emelt szintről középszintre módosítja, 

c) a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére – 

kizárólag idegen nyelvből – középszintről emelt szintre módosítja. 

(4) A vizsgázó a (3) bekezdésben meghatározott kérelmét a Hivatal honlapján 

erre a célra közzétett formanyomtatványon a vizsgajelentkezését fogadó 

intézményhez nyújthatja be. 

(5) A (3) bekezdésben meghatározott kérelmet 2020. április 21-ig lehet 

benyújtani. 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/vizsgajelentkezes_m

odositasa/ 

A határidő elmulasztása jogvesztő. 

A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye. 

 
 

 

Kérjük, hogy a vizsgázó az írásbeli vizsgára a vizsgaszabályzat által 

megengedett segédeszközöket hozza magával!  

 

Továbbá a vizsgák megkezdése előtt 30 perccel szíveskedjen megjelenni a 

vizsga helyszínén (egyenruhában)! 

 

A vizsgázók névre szóló értesítést fognak kapni, mely tartalmazza a vizsga 

időpontját, helyszínét.  

Ezen értesítést magukkal kell vinniük a vizsgahelyszínre  

(nagyon fontos, vigyázni rá!).  

E nélkül nem kezdhető meg a vizsga! 
 

 

A vizsgaidőszakra személyenként 1 db FFP2-es maszkot biztosítunk.   

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/vizsgajelentkezes_modositasa/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/vizsgajelentkezes_modositasa/


Egyéb kiegészítés:  

 

A vizsgaszabályzat értelmében csak az a tanuló kezdheti meg az érettségit, aki 

leigazolta az 50 óra közösségi szolgálatot. Aki még ezt nem igazolta, az 

osztályfőnökének jelezze, aki majd Gűth Tamás igh-val egyeztet az ügyében.  

 

A tankönyv- és a menzatartozásokat az írásbeli vizsga végeztével – legkésőbb 

május 19-ig rendezni kell az intézmény felé.  

 

Kollégiumi elhelyezést csak INDOKOLT esetben fogunk tudni biztosítani – az 

arra ténylegesen rászorulóknak.  

 

Április 30. – utolsó tanítási nap. Zöld nap (osztályonkénti fotók és videók 

megküldésének határideje 9 óra).  

 

10.00 –kor utolsó igazgatói óra (instrukciók, szavazások)  

Virtuálisan! 

 

A virtuális ballagásra május 2 á- n 9 órakor kerül sor.   

- Utolsó osztályfőnöki óra 

- Igazgatói köszöntő és búcsúztató 

- Magiszterek avatása 

- Díjátadások 

- Ebéd szűk családi körben és ünneplés  
 


