
Tájékoztatás az érettségi vizsgákról 

A megváltozott helyzetre tekintettel – a 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendeletben foglaltakat 

figyelembe véve – az érettségi vizsgák megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatban a 

követkető tájékoztatást tesszük közzé. 

 
A jogszabályból kiemeljük a következőket 
 

 az érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei nem kerülnek megszervezésre (a 
testnevelésről külön rendelkeznek); 

 ha a vizsgázó az igazgató döntése alapján az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, 
akkor számára a szóbeli vizsgát meg kell szervezni; 

 az írásbeli érettségiket május 4. és május 21. között kell megszervezni; 
 az előrehozott érettségi vizsgák megszervezésére nem kerül sor (ha a tanuló nem teljesíti a 

tanév követelményeit, akkor ebben a vizsgaidőszakban is lesz lehetősége érettségi vizsgát 
tenni) 

 az érettségi vizsga eredményét a megszervezett vizsgarészeken nyújtott teljesítmény 
alapján, százalékos formában kell megállapítani; 

 az így teljesített érettségi vizsga teljes értékű, sikeres vizsga; 
 ha a vizsgázó nem jelenik meg, akkor a javító vagy pótló vizsgára utalásától el kell tekinteni, 

a vizsgajelentkezését törölni kell. 
 

 
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. 
 
A vizsgák lebonyolítása 
 

 az írásbeli vizsgák időpontjait a rendelet részletesen tartalmazza, de lent is megtalálható; 
 az írásbeliken való részvétellel kapcsolatos magatartási elvárásokat (belépés az iskolába, 

teremrend, fertőtlenítés, maszk, kesztyű stb.) külön dokumentumban fogjuk megküldeni; 
 Veszprémben a közterületi parkolás ingyenes, így annak, aki meg tudja oldani, már most 

érdemes úgy tervezni, hogy saját közlekedési eszközt vegyen igénybe a tömegközlekedés 
helyett, természetesen egyéni (vagy szülői) használattal; 

 a kollégiumi ellátás az írásbeli érettségik alatt igénybe vehető, ezt kérjük az iskolának és a 
kollégiumnak egyidejűleg április 21-ig jelezni, a napok megjelölésével. 

 
Írásbeli időpontok 

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 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=219064.381873


történelem történelem május 6. 9.00 

angol nyelv angol nyelv május 7. 9.00 

német nyelv német nyelv május 8. 9.00 

ágazati szakmai 
vizsgatárgyak, ágazaton 
belüli specializáció szakmai 
vizsgatárgyak 

ágazati szakmai vizsgatárgyak, 
ágazaton belüli specializáció 
szakmai vizsgatárgyak 

május 14. 8.00 

    

Veszprém, 2020. április 17.  
Eveli Péter 
igazgató 

 


