Kedves érettségiző Diákok!
A Kormány 119/2020. (IV. 16.) a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május–júniusi
vizsgaidőszakban történő megszervezéséről rendelete alapján összeszedtük az idei érettségivel
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Vizsgák ideje
Az írásbeli érettségi vizsgákat 2020. május 4. és 2020. május 21. között kell lebonyolítani, az alábbiak
szerint:

Vizsgák lebonyolítása:
1. Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei a vizsgaidőszakban nem kerülnek
megszervezésre, tehát csak írásbeli vizsgák lesznek!
2. A vizsgaidőszakban előrehozott, valamint érettségi bizonyítvány megszerzése előtti
szintemelő érettségi vizsgák megszervezésére nem kerül sor, a benyújtott
vizsgajelentkezéseket az Oktatási Hivatal törli, kivéve:
- az évvégi bukás miatt előrehozott érettségivé minősülő eseteket
- a középiskola befejező évfolyamán tanulók szintemelő vizsgáit.
Ezek megszervezésére érvényes vizsgajelentkezés esetén sor kerül.
3. A már érettségi bizonyítvánnyal rendelkező vizsgázók, akik szintemelő vagy javító vizsgát
kívánnak tenni egyes vizsgatárgyakból, jöhetnek vizsgázni!
4. Az érettségi vizsgák lebonyolítása során a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm.
rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti távolságtartási szabályt lehetőség szerint biztosítani kell.
Egyazon helyiségben írásbeli vizsgát tevő vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a 10 főt.

Szóbeli vizsga kizárólag az alábbi esetekben kerül megszervezésre:
1. Ha a vizsgázó az igazgató – Vizsgaszabályzat szerinti szakértői bizottság szakvéleményére
alapozott – döntése alapján
a) az írásbeli, gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,
b) mentesül az írásbeli vizsgarész alól,
c) mentesül a gyakorlati vizsgarész alól,
d) a Vizsgaszabályzat 45. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű vizsgájával szóbeli
típusú nyelvvizsga egyenértékűséget kíván szerezni, vagy
e) a Vizsgaszabályzat 54. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű célnyelvi
vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga egyenértékűséget kíván szerezni, akkor számára a
szóbeli vizsgát meg kell szervezni.
2. Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli
teljesítménye elérte a 12%-ot, de nem érte el a 25%-ot, a Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdése
szerint szóbeli vizsgát tehet.

Vizsgajelentkezések módosítása/törlése
A helyzetre való tekintettel a 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet szerint a vizsgázó kérheti az elfogadott
vizsgajelentkezésének törlését vagy megváltoztatását.
A kérelemben az alábbiak kezdeményezhetők:




a jelentkezés törlése
a jelentkezés szintjének módosítása emelt szintről középszintre
kizárólag idegen nyelv esetében a jelentkezés szintjének módosítása középszintről emelt szintre

Az érettségi vizsgajelentkezés módosítására vonatkozó kérelmet 2020. április 21-én, éjfélig lehet
benyújtani a vizsgajelentkezést fogadó intézményhez az alábbi módon:
1. A töltse le a kérelem nyomtatványt a számítógépére (docx vagy pdf formátumban).
2. Docx fájl letöltése esetében töltse ki a kérelmet és mentse el a fájlt.
3. Pdf esetében
a) Acrobat Reader vagy Foxit Reader használata esetében



töltse ki a kérelmet
mentse el a fájlt.

b) ha böngésző programban (pl. Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox,
Opera, Safari) nyitotta meg a kérelmet



töltse ki a kérelmet
a nyomtatás funkcióval (menüből kiválasztva vagy a Ctrl+P billentyűkombináció használatával)
mentse fájlba az eredményt (pl. Microsoft Print to PDF, Microsoft XPS Document Writer).

4. A kérelmet elektronikus úton juttasd el az iskola@cserhati.hu email címre, lehetőleg a
jelentkezéskor megadott saját email címről. Az emailben aláírásként szerepeljen a teljes neved és
telefonszámod!
A kormányrendeletben megjelölt előrehozott /szintemelő vizsgák törlését nem kell kérelmezni,
azokat az Oktatási Hivatal a jogszabály alapján hivatalból törli!
A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye.
FONTOS!
Ha valaki kéri vizsgajelentkezésének törlését, és maradni szeretne 13. (technikusi) évfolyamon,
sikeres 12. évet zárva megteheti. Fontos tudni azonban, hogy ebben az esetben az őszi érettségi
időszakban mindenképpen sikeres vizsgákat kell tennie (érettségi bizonyítványt kell szereznie),
különben a szóbeli vizsga utolsó napján (kb. 2020. november közepe) megszűnik a tanulói
jogviszonya, tanulmányait nem folytathatja!

