
Kedves Érettségiző Diákok! 

Megjelent a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban történő 

megszervezéséről szóló Kormányrendelet. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/kormany_119_2020_iv_16

_rendelete 

Az érettségi vizsga megszervezésével összefüggésben az alábbi fontos tudnivalókra hívjuk fel a 

figyelmet: 

 Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei – néhány kivételtől eltekintve – a 

Vizsgaidőszakban nem kerülnek megszervezésre. Meg kell szervezni viszont a középszintű 

szóbeli vizsgát azon vizsgatárgy esetében, amely középszinten csak szóbeli vizsgarésszel 

rendelkezik, ilyen a célnyelvi civilizáció. Testnevelés tantárgyból is szóbeli vizsgát szervezünk. 

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

 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.  

 A Vizsgaidőszakban előrehozott, valamint érettségi bizonyítvány megszerzése előtti 

szintemelő érettségi vizsgák megszervezésére nem kerül sor, a benyújtott 

vizsgajelentkezéseket az Oktatási Hivatal törli, kivéve a középiskola befejező évfolyamán 

tanulók szintemelő vizsgáit. 

A vizsgázó kérheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését vagy megváltoztatását: 

a) a vizsgázó kérelmezheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését a vizsgajelentkezését fogadó 

középiskolánál,  

b) a vizsgázó a vizsgajelentkezését emelt szintről középszintre módosíthatja,  

c) a vizsgázó a vizsgajelentkezését - kizárólag idegen nyelvből - középszintről emelt szintre 

módosíthatja. 

A kérelmet az alábbi linken lehet letölteni: 

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

asa  

Ezt a kérelmet 2020. április 21-ig lehet benyújtani elektronikusan a titkarsag@avasi.hu e-mail címen. 

A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye. 

A vizsgák lebonyolítása során fokozott figyelmet fordítunk a vizsgázók és a pedagógusok 

egészségének védelmére. Ennek érdekében a következő óvintézkedéseket tesszük:  

 Egyazon helyiségben írásbeli vizsgát tevő vizsgázók létszáma legfeljebb 10 fő. 

 A vizsgázók egymástól 1,5 méteres távolságra foglalnak helyet a tantermekben. 

 A tantermeket, mosdókat folyamatosan fertőtlenítjük. 

A vizsga lebonyolításával kapcsolatos további intézkedésekről folyamatosan tájékoztatást fogunk 

adni. 

A Vizsgaidőszak időrendje az alábbi táblázatban található (FONTOS! Néhány vizsga kezdő időpontja 9 

óra!): 
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A magyar érettségin minden évben néhány száz Magyarországon állandó lakcímmel nem rendelkező 

személy vesz részt. Ezek a diákok szükség esetén segítséget kérhetnek az alábbi linken található e-

mail címek egyikén: 

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

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

