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Tisztelt Szülők! 

Kedves Diákok! 

 
Megjelent a 119/2020. (IV.16.) Kormányrendelet a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 

2020. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről. 

 

Ennek lényegi intézkedéseit szeretném összefoglalni. A lebonyolítással kapcsolatban még 

merülnek fel kérdések, ezeket feltehetően ezután pontosítják, és jelenik majd meg az Oktatási 

Hivatal honlapján. Ezt folyamatosan figyeljük. 

 

Amit eddig tudunk: 

 

 Az érettségi vizsgák szóbeli és gyakorlati vizsgarészei nem kerülnek megszervezésre, 

néhány kivételtől eltekintve. 

 Az írásbeli vizsgák az alábbi rend szerint kerülnek megtartásra 2020. május 4. és 21. 

között. Első héten a vizsgák 8 óra helyett 9-kor kezdődnek, a második héttől 8 órakor, 

a délutáni vizsgák 14 órakor. 

 

Dátum Kezdés Középszint Emelt szint 

2020.05.04. 9:00 magyar magyar 

2020.05.05. 9:00 matematika matematika 

2020.05.06. 9:00 történelem történelem 

2020.05.07. 9:00 angol nyelv angol nyelv 

2020.05.08. 9:00 német nyelv nénet nyelv 

2020.05.12. 8:00  kémia 

2020.05.12. 14:00 földrajz földrajz 

2020.05.13. 8:00 biológia biológia 

2020.05.15. 8:00 informatika  

2020.05.15. 14:00  ének-zene 

2020.05.18. 8:00  informatika 

2020.05.19. 8:00 fizika  

2020.05.20. 8:00 szlovák nyelv  

2020.05.21. 14:00 olasz nyelv  
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 Középszinten szóbeli vizsgát kell szervezni abból a tárgyból, ahol eleve csak ilyen 

vizsga lenne, ez a mi esetünkben a hittan. 

 A testnevelés tantárgy vizsgái közép és emelt szinten is szóbeli vizsgaként kerülnek 

megtartásra. 

o Középszintű vizsgát a vizsgabizottság 3 tagjának jelenlétében a vizsgaidőszak 

bármely napján le lehet bonyolítani. 

o Emelt szintű testnevelés vizsgán a felkészülési idő 60 perc, a szóbeli felelet 

ideje 40 perc, a vizsgázó két A és két B jelű tételből felel. 

 Az emelt szintű nyelvi vizsgák szóbeli nélkül is biztosítják a nyelvvizsga egyenérté-

kűséget. 

 Bármely vizsgatárgyból, ha a vizsgázó elért 12%-ot, de nem érte el a 25%-ot szóbeli 

vizsgát tehet. 

 Ebben a vizsgaidőszakban előrehozott érettségi vizsgát, valamint szintemelő vizsgát 

az alsóbb éveseknek tenni nem lehet, a végzős diákok tehetnek szintemelő vizsgát. 

 

Az így megszerzett vizsgák teljes értékű, sikeres vizsgának fognak minősülni! 

 

Néhány szabály lebonyolításról: 

 Ha a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg, akkor nem számít „bukásnak”, hanem tör-

lődik a vizsgajelentkezése. 

 A vizsgázó kérheti a vizsgajelentkezésének törlését. 

 A vizsgázó kérelmezheti az emelt szintű vizsgájának középszintűre módosítását. 

 A vizsgázó kérheti idegen nyelvből a középszintű jelentkezésének emelt szintre mó-

dosítását. 

 Ezeket a kérelmeket formanyomtatványon 2020. április 21-ig lehet benyújtani. (jog-

vesztő hatályú.) 

 Az emelt szintű vizsgák helyszínéről egyenlőre nincs információnk, amint megtudunk 

valamit, az érintetteket értesítjük. 

 A vizsgadolgozatok megtekintésére 2020. május 28-29-én lesz lehetőség. Ennek 

formájáról később adunk tájékoztatást. 

 Az emelt szintű szóbeli vizsgák (ahol ez megszervezhető) 2020. június 4. valamint 

június 5-9. között kerülnek lebonyolításra. 

 A középszintű szóbeli vizsgák 2020. június 11-13. és június 15-16. között kerülnek 

megtartásra. 



 

Az érettségi vizsgák lebonyolítása során a távolságtartási szabályt biztosítani kell, egy te-

remben a vizsgázók száma a 10 főt nem haladja meg. 

 

Iskolánkban fokozott, és folyamatos fertőtlenítéssel igyekszünk biztosítani a megfelelő felté-

teleket, gyermekeink biztonsága érdekében. 

 

Minden további információt folyamatosan továbbítunk. 

Bármilyen kérdésük van, az osztályfőnökön keresztül, vagy munkanapokon közvetlenül az 

iskolában 8-14 óra között lehet érdeklődni. 

 

A kormányrendelet szerint az érettségi vizsga előkészítése, az érettségi vizsgára történő je-

lentkezés, a vizsgázók teljesítményének értékelése, valamint az érettségivel összefüggő ügyvi-

teli tevékenység során történő kapcsolattartás módja alapvetően az elektronikus kommuniká-

ció. 

 

A kormányrendelet teljes szövege az iskola honlapján, a Digitális munkarend menüpontban 

megtekinthető. 

 

Kedves Diákok! 

Tisztelt Szülők! 

 

Szeretnék mindenkit biztosítani arról, hogy az iskola a jelen keretek között mindent megtesz a 

gyermekek biztonsága, és sikeres vizsgája érdekében.  

 

Együtt sikerülni fog! 

 

Szarvas, 2020. 04. 17. 

 

Kitajkáné Szántai Mária 

igazgató sk. 


