
Rendelet alapján tájékoztató -segédlet 

 Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei – ha e rendelet eltérően nem 
rendelkezik, a vizsgaidőszakban nem kerülnek megszervezésre. 

 

 Az írásbeli érettségi vizsgákat 2020. május 4. és 2020. május 21. között kell lebonyolítani. 

 

 Meg kell szervezni a középszintű szóbeli vizsgát azon vizsgatárgy esetében, amely középszinten 

csak szóbeli vizsgarésszel rendelkezik. 

 

 SNI miatti szakértői véleménnyel rendelkezőkre vonatkozik a rendelet következő része:  

Ha a vizsgázó az igazgató – Vizsgaszabályzat szerinti szakértői bizottság szakvéleményére alapozott – döntése 

alapján 

a) az írásbeli, gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, 

b) mentesül az írásbeli vizsgarész alól, 

c) mentesül a gyakorlati vizsgarész alól, 

d) a Vizsgaszabályzat 45. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű vizsgájával szóbeli 

típusú nyelvvizsga egyenértékűséget kíván szerezni, vagy 

e) a Vizsgaszabályzat 54. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű célnyelvi vizsgájával 

szóbeli típusú nyelvvizsga egyenértékűséget kíván szerezni, 

akkor számára a szóbeli vizsgát meg kell szervezni. 

 

 A vizsgázó az e rendelet szerint megszervezett szóbeli vizsgarészt egyszer teljesítheti. 

Vagyis a szóbeli vizsgával teljesítőknek nem kell két szóbeli tételt húznia, mivel nekik ez az írásbeli 

helyetti vizsgatevékenység 

 

 Az e rendelet szerint tett sikeres érettségi vizsgát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. §-a 

szerint teljesített, teljes értékű, sikeres érettségi vizsgának kell tekinteni. 

 

 Az érettségi vizsga előkészítése, megszervezése, lebonyolítása, az érettségi vizsgára történő jelentkezés, a 

vizsgázók teljesítményének értékelése, valamint az érettségi vizsgával összefüggő ügyviteli 

tevékenység során történő kapcsolattartás módja – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – 

elektronikus kommunikáció.  Ez alapján az elektronikusan küldött visszalépő-módosító nyilatkozatot 

el kell fogadnunk! 

 

 Vizsgaszabályzat 45. §-ától és 54. §-ától eltérően a megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga-

egyenértékűséget a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül meg kell állapítani. 

 
 

 Egy nagyon fontos kérdés volt az elmúlt héten, hogy mi történik azokkal, akik nem érik el az írásbelin 

a 25%-os határt. Íme a megoldás: 

 
Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye 

elérte  a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdése 

szerint szóbeli vizsgát tehet. 

 

 Testnevelés vizsgatárgyból szóbeli vizsgát kell szervezni. 

 

 A Vizsgaidőszakban előrehozott, valamint érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő 

érettségi vizsgák megszervezésére nem kerül sor, a benyújtott vizsgajelentkezéseket az Oktatási Hivatal (a 

továbbiakban: Hivatal) törli, kivéve 

 a Vizsgaszabályzat 12. § (15) és (16) bekezdésében meghatározott vizsgákat, valamint 

 a középiskola befejező évfolyamán tanulók 

szintemelő vizsgáit, amelyek 



Rendelet alapján tájékoztató -segédlet 

megszervezésére érvényes 

vizsgajelentkezés esetén sor kerül. 

Vagyis, aki idén 12. évfolyamos és véletlenül nem sikerül az év végi elégséges minden tantárgyból, 

neki továbbra is előrehozott érettségivé minősül a vizsga. 

Aki 13. évfolyamos vagy 14. évfolyamos (nappalis, felnőtt) és szintemelő vizsgára jelentkezett neki 

nem kerül törlésre a vizsga! 

 

 A rendelet rendelkezik arról is, hogy aki nem jelenik meg a vizsgán, neki nem pótló vagy javító vizsga 

lesz, hanem egyszerűen töröljük a jelentkezését. Ez azonban a beosztás elkészítése szempontjából 

tervezhetetlen lenne, így kérünk minden végzős osztályfőnököt, hogy az a tanuló, aki nem szeretne 

most érettségizni, mindenképpen a rendeletnek megfelelően 2020. április 21-ig nyilatkozzon és küldje 

el a KRÉTA rendszerben csatolmányként és másolatként az igazgato@gr-szechenyi.hu címre a 

nyilatkozatát. Erre a tanulóknak is készítettünk egy dokumentumot. 

  

Ehhez egy nagyon fontos dolog: 

MINDEN 12., (13., 14.) ÉVFOLYAMOS ÉRETTSÉGIZHET IDÉN, AZ IS AKI NEM FELVÉTELIZIK! 

AKI AZ EREDETI TERVEI ALAPJÁN VIZSGÁZNA NEKI NEM KELL NYILATKOZNIA. A NYILATKOZAT MÉG VÉLETLENÜL 

SEM KÖTELEZŐ! SEMMI MÁSRÓL NEM SZÓL, CSUPÁN ARRÓL, HOGY HA A JELENLEGI JÁRVÁNYÜGYI HELYZETBEN 

VALAKI NEM SZERETNE ÉRETTSÉGIZNI, KAPOTT EGY LEHETŐSÉGET MÓDOSÍTANI. VAGY TÖRÖLHET TÁRGYA(KA)T 

VAGY EMELT SZINTRŐL KÖZÉPSZINTRE MÓDOSÍTHAT ILLETVE KIZÁRÓLAG NYELV ESETÉN KÖZÉPSZINTRŐL EMELT 

SZINTRE. 

VAGYIS AKIK NEM TUDNAK IDÉN MÁJUS-JÚNIUSBAN (ŐSSZEL MÁR IGEN) ÉRETTSÉGIZNI AZOK A KISEBB 

ÉVFOLYAMOSOK, AKIK ELŐRE HOZOTT ÉRETTSÉGIT VAGY SZINTEMELŐT TENNÉNEK! 

A 12. (13., 14.) ÉVFOLYAMOSOK ESETÉBEN MINDEGY MILYEN ÉRETTSÉGIRE JELENTKEZTEK NEKIK 

MEG LESZ TARTVA! 

 

A vizsgázó kérheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését vagy megváltoztatását, azzal, hogy 

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. 

(3) A vizsgázó a (3) bekezdésben meghatározott kérelmét a Hivatal honlapján erre a célra közzétett 

formanyomtatványon a vizsgajelentkezését fogadó intézményhez nyújthatja be. 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott kérelmet 2020. április 21-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása 

jogvesztő. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye. 

 

Figyelem a tanulói KRÉTA csatolmány és üzenetküldés módja segítő illusztrációkkal együtt lentebb található! 

 

 A Hivatal a vizsgadíjköteles vizsgák vonatkozásában 2020. május 4-ig a honlapján közzéteszi a – (2) és (3) 

bekezdés szerinti törléssel, valamint változtatással összefüggésben – a vizsgadíj visszatérítésére, pótlólagos 

befizetésére vonatkozó részletes tájékoztatót. 

 

Lebonyolítás 

Az írásbeli vizsgák 2020.05.04 -21 közöttre esnek a táblázat alapján. 

Annyi változás, hogy 9.00-kor kezdődnek az első heti vizsgák 8.00 helyett. 

mailto:igazgato@gr-szechenyi.hu
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Az érettségi vizsgák lebonyolítása során a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 1. § 

(1) bekezdése szerinti távolságtartási szabályt lehetőség szerint biztosítani kell. 

(2) Egyazon helyiségben írásbeli vizsgát tevő vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a 10 főt. 

 

Az írásbeli vizsgadolgozat megtekintésének, valamint az észrevétel megtételének szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, 

hogy az észrevétel , hogy a  meghatározott benyújtási határideje jogvesztő. 

Az érettségi vizsgák  lebonyolítására  vonatkozó  részletes  tájékoztatóját  a  Hivatal  a  honlapján  közzéteszi. 

 

Az e rendelet szerint megszervezett közép- és emelt szintű érettségi vizsgák időpontjairól, valamint a vizsgák helyszínéről – a 

kétszintű  érettségi  vizsga adminisztrációs  rendszerében  megjelenített adatok alapján – a  fogadó intézmény értesíti a 

vizsgázót. (2020.04.22 után) 

 

A Vizsgaidőszak időrendje 

 
1. A 2020. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák 

 
 A B C D 

1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű írásbeli érettségi vizsga Időpont 

2. magyar nyelv és irodalom 
magyar nyelv és irodalom, magyar mint 

idegen nyelv 
9.00 2020. május 4. 

3. matematika matematika 9.00 2020. május 5. 

4. történelem történelem 9.00 2020. május 6. 

5. angol nyelv angol nyelv 9.00 2020. május 7. 

6. német nyelv német nyelv 9.00 2020. május 8. 

7. nemzetiségi nyelv és irodalom nemzetiségi nyelv és irodalom, filozófia 8.00 2020. május 11. 

8. francia nyelv francia nyelv 14.00 2020. május 11. 

 

9. kémia kémia 8.00 2020. május 12. 

10. földrajz földrajz 14.00 2020. május 12. 

11. biológia biológia 8.00 2020. május 13. 

12. társadalomismeret mozgóképkultúra és médiaismeret 14.00 2020. május 13. 

 
13. 

ágazati szakmai vizsgatárgyak, 

ágazaton belüli specializáció szakmai 

vizsgatárgyak 

ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton 

belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak 

 
8.00 

 
2020. május 14. 

14. – informatika 8.00 2020. május 15. 

15. 
ének-zene, belügyi rendészeti 

ismeretek 

ének-zene, művészettörténet, belügyi 

rendészeti ismeretek 
14.00 2020. május 15. 

16. informatika dráma 8.00 2020. május 18. 

17. latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv 14.00 2020. május 18. 

18. fizika fizika 8.00 2020. május 19. 

19. vizuális kultúra vizuális kultúra 14.00 2020. május 19. 

20. 
orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon 

nem szereplő nyelvek 

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem 

szereplő nyelvek 
8.00 2020. május 20. 

21. 
gazdasági ismeretek, katonai 

alapismeretek 

katonai alapismeretek, természettudomány, 

pszichológia 
14.00 2020. május 20. 

22. spanyol nyelv spanyol nyelv 8.00 2020. május 21. 

23. olasz nyelv olasz nyelv 14.00 2020. május 21. 
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2. Egyéb eljárási határidők, határnapok 

 
 A B C D 

1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű írásbeli érettségi vizsga Időpont 

2. 
Az emelt szintű vizsgadolgozatok 

javítása, visszakódolása 
A középszintű vizsgadolgozatok javítása 

 2020. 

május 22–26. 

 
3. 

Az emelt szintű vizsgadolgozatok 

javítása, visszakódolása, visszajuttatása 

a középiskolába 

 
A középszintű vizsgadolgozatok javítása 

  
2020. május 27. 

 
4. 

Az emelt szintű írásbeli 

vizsgadolgozatok megtekintésének 

napjai 

A középszintű írásbeli vizsgadolgozatok 

megtekintésének napjai 

 

2020. 

május 28–29. 

 
5. 

A vizsgadolgozat értékelésére 

vonatkozó észrevétel benyújtásának 

határideje 

A vizsgadolgozat értékelésére vonatkozó 

észrevétel benyújtásának határideje 

 
16.00 

 
2020. június 2. 

 
6. 

 A vizsgaszervező intézményekben a vizsga 

iratainak előkészítése a vizsgabizottság 

elnöke számára. 

  
2020. június 3. 

 
 
 

7. 

 
 
E rendelet szerint megszervezhető 

emelt szintű szóbeli vizsgák 

lebonyolításának időszaka 

Az igazgató legkésőbb ezen a napon küldi 

meg a vizsga iratait a vizsgabizottság 

elnökének 

  
2020. június 4. 

 

 
Az elnök ellenőrzi az iratokat, az előzetes 

elnöki intézkedések lehetősége 

  
2020. június 5–9. 

 
8. 

Az észrevételek kezelésének 

lezárása, a bírálat eljuttatása a 

vizsgabizottságokhoz 

  
2020. június 10. 

 

 

 
9. 

 E rendelet szerint megszervezhető 

középszintű szóbeli vizsgák lebonyolítása a 

vizsgabizottságok előtt. A vizsgaeredmények 

megállapításának és adminisztrálásának 

időszaka 

  

2020. 

június 11–13. 

 

 
10. 

 E rendelet szerint megszervezhető 

középszintű szóbeli vizsgák lebonyolítása a 

vizsgabizottságok előtt. A vizsgaeredmények 

megállapításának és adminisztrálásának 

időszaka 

  

2020. 

június 15–16. 

 

11. 
 A Vizsgaszabályzat 50. § (7) bekezdése 

szerinti jelentés megküldésének határideje 

  

2020. június 17. 
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KRÉTA TANULÓI CSATOLMÁNY ÉS ÜZENETKÜLDÉS SEGÉDANYAG 
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Fontos, hogy biztonsági másolat miatt az igazgato@gr-szechenyi.hu címre is küldjék el! 

 

Székesfehérvár, 2020. 04. 18. 

Vezetőség 

mailto:igazgato@gr-szechenyi.hu

