
Kedves Diákok és Szülők! 
 
2020. április 16-án megjelent a 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet 

során az érettségi vizsgák 2020. május–júniusi vizsgaidőszakban történő 

megszervezéséről. 

A rendelet teljes szövege elérhető itt: 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/904cadd30854e61a1059a006f04a46fde91

1e929/megtekintes 

A jogszabályból kiemeljük az iskolánk tanulóit érintő következő részeket: 

 az érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei általában nem 

kerülnek megszervezésre. Szóbeli vizsga lesz hittan tantárgyból, és testnevelés 

tantárgyból is csak szóbeli lesz. Ezen kívül azoknak a vizsgázóknak, akiknek írásbeli 

vizsga mentességük van valamely tantárgyból, azok szintén szóbeli vizsgát 

tehetnek 

 ebben a vizsgaidőszakban előrehozott, valamint érettségi bizonyítvány 

megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsgák megszervezésére nem kerül sor, a 

benyújtott vizsgajelentkezéseket az Oktatási Hivatal törli 

 az írásbeli érettségikre 2020. május 4. és május 21. között kerül sor 

 az érettségi vizsga eredményét a megszervezett vizsgarészeken nyújtott 

teljesítmény alapján állapítják meg 

 az így teljesített érettségi vizsga teljes értékű, sikeres vizsga 

 az emelt szintű nyelvi érettségi vizsga nyelvvizsga egyenértékűségét  a szóbeli 

teljesítése nélkül meg kell állapítani 
 
 
Vizsgajelentkezés változtatási lehetősége 
 
A vizsgázó kérheti a vizsgajelentkezésének törlését vagy megváltoztatását.  

A változtatás lehetőségei: 

 emelt szintről középszintre módosítás 

 kizárólag idegen nyelvből középszintről emelt szintre módosítás 

 
Az érettségi vizsgajelentkezés módosítására vonatkozó kérelmet az Oktatási Hivatal 

honlapjáról letölthető formanyomtatványon 2020. április 21-én éjfélig lehet 

benyújtani elektronikusan beküldve. A határidő elmulasztása jogvesztő! 

A részletes leírás itt elérhető. 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/904cadd30854e61a1059a006f04a46fde911e929/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/904cadd30854e61a1059a006f04a46fde911e929/megtekintes
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/vizsgajelentkezes_modositasa/


A benyújtandó nyomtatvány itt kitölthető, melyet a kitöltés után le kell menteni és a 

tanulmanyi.ig.h@levaygimnazium.hu  címre kell elküldeni. A beküldésről visszaigazoló 

emailt fogunk küldeni. 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a felvételi eljárás rendje nem változott meg, azaz a 

magyarországi felsőoktatási intézményekbe a bekerülés feltételeként továbbra is 

megmaradt egy emelt szintű érettségi teljesítése. 

Ezért a szintmódosításnál illetve a törlésnél mindenki ügyeljen arra, hogy az a 

felsőoktatásba történő jelentkezését és az érettségi bizonyítvány kiállíthatóságát, a 

nyelvvizsgával való egyenértékűségét ne akadályozza! 

 
Írásbeli időpontok (változás kiemelve) 
 
 

Emelt szintű vizsga Középszintű vizsga 
Időpont – 
nap 

óra 

magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom május 4. 9.00 

matematika matematika május 5. 9.00 

történelem történelem május 6. 9.00 

angol nyelv angol nyelv május 7. 9.00 

német nyelv német nyelv május 8. 9.00 

kémia kémia május 12. 8.00 

földrajz földrajz május 12. 14.00 

biológia biológia május 13. 8.00 

társadalomismeret  mozgóképkultúra és 
médiaismeret  

május 13. 14.00  

– informatika május 15. 8.00 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2020/119-2020-VI-16-korm-rendelet-szerinti-kerelem.pdf
mailto:tanulmanyi.ig.h@levaygimnazium.hu


ének-zene ének-zene május 15. 14.00 

informatika – május 18. 8.00 

fizika fizika május 19. 8.00 

vizuális kultúra vizuális kultúra május 19 14.00 

orosz nyelv orosz nyelv május 20. 8.00 

olasz nyelv olasz nyelv május 21. 14.00  

 

Az írásbeliken való részvétellel kapcsolatos magatartási elvárásokat és 

óvintézkedéseket (belépés az iskolába, teremrend, fertőtlenítés, maszk, kesztyű 

stb.) külön dokumentumban fogjuk megküldeni. 

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 az 

elektronikus kommunikáció. Ezért kérünk szépen minden tanulót, hogy folyamatosan 

figyelje az iskola által működtetett , megszokott információs felületeket és az iskolai 

hivatalos emailjeit. Az érettségivel kapcsolatos minden személyes információt, 

időpontokat, behívó leveleket emailben fogunk elküldeni. 

 

Az érettségiig hátralévő időben mindenkinek nyugodt felkészülést, áldott napokat 

kívánunk! 

 

Áldáskívánással:  

 Kerboltné Tóth Edit 

 tanulmányi ig.h. 


