
Kedves Érettségiző Diákjaink! 

Mindannyian értesültetek a jó hírről: lesz idén is érettségi. Jó hír, hogy csak írásbeli érettségi lesz, és 

így nem kell még külön készülnötök a szóbeli vizsgákra, nem kell attól félnetek, hogy „szőrösszívű, 

rideg” tanáraitok rosszabb szóbeli pontszámokat adnak az érettségin, mint más középiskolákban. 

Fontos, hogy módosult a szóbeli vizsgák időpontja is! Minden újszerű fontos információt megtaláltok 

a következő jogszabályban: 

119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május–júniusi 

vizsgaidőszakban történő megszervezéséről 

Szeretném „röviden” összefoglalni a lényeget számotokra. 

1. A május 4. hétfővel kezdődő héten minden nap (magyar, matematika, történelem, angol- és 

német nyelv érettségi) reggel 9 órakor kezdődnek az írásbeli vizsgák. 

2. Május 11-től a megszokott rendben reggel 8 órától kezdődnek a vizsgák, illetve a földrajz, ének-

zene és olasz nyelv érettségi délután 14 órakor kezdődik. 

3. Az olasz érettségi az eredeti időponthoz korábban, május 21-én lesz megtartva. 

4. Az írásbeli dolgozatok megtekintésére két nap áll rendelkezésre: május 28-29. A tömeg 

elkerülése érdekében erről a későbbiekben külön értesíteni foglak titeket. 

5. Szóbeli érettségi vizsgák június 11-16. között lesznek. 

a. Azoknak, akik az írásbeli vizsgán csak 12-24% között teljesítenek, nem buknak meg 

azonnal, lesz lehetőségük szóbeli vizsgán javítaniuk. 

b. Testnevelés tantárgyból csak szóbeli vizsga lesz közép, és emelt szinten is. 

c. Hittan tantárgyból szóbeli vizsga lesz. 

6. Ha a vizsgázó (bármilyen okból) az érettségi vizsgán nem jelenik meg, nem tehet pótló vagy 

javító vizsgát, vizsgajelentkezését törlik. 

7. Lehetőségetek van a rendkívüli helyzetre tekintettel változtatni az érettségi jelentkezéseteken: 

a. Ha a járványveszély miatt nem akartok vizsgázni, írásbeli kérésetekre töröljük a 

vizsgajelentkezéseteket. A kérelmet 2020. április 21-ig kell benyújtani. 

b. Az emelt szintű érettségire jelentkezést középszintre módosíthatjátok. A kérelmet 

szintén 2020. április 21-ig kell benyújtani. 

c. Közületek sokan szerettek volna tavasszal nyelvvizsgát tenni, amit a járványveszély 

miatt nem tudtak megvalósítani. Ez a felvételi pontszámban pontvesztéssel járhat. 

Ezért aki középszintű érettségire jelentkezett valamely idegen nyelvből, 

módosíthatja jelentkezését emelt szintű érettségi vizsgára. Amennyiben az írásbeli 

vizsgán elér 60%-ot, kivételesen megkapja a komplex B2 típusú nyelvvizsgát, és a 

vele járó többletpontokat a felvételin. A jelentkezés módosítása kizárólag az OH 



honlapján található nyomtatványon lehetséges az iskolának eljuttatva az 

aszek.egom@gmail.com email címre legkésőbb 2020. április 21. éjfélig! 

Az alábbi linken megtalálható minden fontos információ, és a kérelem nyomtatvány 

is: 

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

ajelentkezes_modositasa 

A nyomtatványt kitölthető Word formátumban is elküldöm nektek. 

 

 

Kitartást, szorgalmat és vidámságot kívánok mindenkinek! 

 

 

Esztergom, 2020. április 17. 

Valkó Miklós 
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