
Tájékoztató  

a 2020. évi tavaszi érettségi vizsgaidőszakra vonatkozó 

rendkívüli rendelkezésekről 
 

A Magyar Közlöny (www.magyarkozlony.hu) 2020. évi 77. számában megjelent a veszély-

helyzet során az érettségi vizsgák 2020. május–júniusi vizsgaidőszakban történő meg-

szervezéséről szóló 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet. 
 

A Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola és 

Óvoda tanulóit és pedagógusait érintő szabályozást az alábbiakban foglalom össze. 
 

2. § (1) Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei – ha e rendelet eltérően 

nem rendelkezik – a Vizsgaidőszakban nem kerülnek megszervezésre. 

(2) Az írásbeli érettségi vizsgákat 2020. május 4. és 2020. május 21. között kell lebonyolítani.  

(3) Meg kell szervezni a középszintű szóbeli vizsgát azon vizsgatárgy esetében, amely közép-

szinten csak szóbeli vizsgarésszel rendelkezik. 

Szóbeli vizsga lesz református hittan és ACC tantárgyból. 

Szóbeli vizsgát kell szervezni testnevelés vizsgatárgyból (gyakorlati vizsga nem lesz). 

Vizuális kultúra vizsgatárgyból tett középszintű vizsga esetén a vizsgázó pontszámát 

az írásbeli vizsgarész alapján, gyakorlati vizsgarész nélkül kell megállapítani.  

Társadalomismeret tantárgyból csak írásbeli vizsga van, mely a határidőre beadott 

projektmunkával egyenértékű. Az elkészült munkát a vizsgázónak legkésőbb az írásbeli 

vizsgaidőszak kezdetéig (2020. május 04.) kell beadnia a vizsgát szervező intézményben, 

és azt a továbbiakban írásbeli vizsgadolgozatként kell kezelni. (TJ) 

(4) A vizsgázó az e rendelet szerint megszervezett szóbeli vizsgarészt egyszer teljesítheti. 

(5) Az érettségi vizsga eredményét a megszervezett vizsgarészeken nyújtott teljesítmény 

alapján százalékos formában, egész szám meghatározásával kell megállapítani. 

(6) Az e rendelet szerint tett sikeres érettségi vizsgát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 6. §-a szerint teljesített, teljes értékű, sikeres érettségi vizsgának kell 

tekinteni. 

Tehát azokat, akik – akár évekkel – később döntenek felsőfokú tanulmányok folytatása 

mellett, nem éri hátrány. (TJ) 

 

3. § (2) Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli 

teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a 

Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdése szerint szóbeli vizsgát tehet. 

(Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 41. § (2) 

bekezdéséből:  Ha a vizsgatárgy vizsgája több vizsgarészből áll, a vizsgázónak minden vizsgarészből legalább 

12%-ot kell teljesítenie ahhoz, hogy a vizsgatárgyból a teljesített százalékérték alapján legalább elégséges 

osztályzatot kaphasson. Középszintű matematika vizsgatárgyból tett vizsga esetén, ha a tanuló írásbeli 

teljesítménye elérte a 12%-ot, de nem érte el a 25%-ot, a vizsgatárgy részletes követelményeiben meg-

határozott módon szóbeli vizsgát tehet.) 

Tehát azok a vizsgázóknak, akiknek az írásbeli vizsgarészen nyújtott teljesítménye nem 

éri el az elégséges szintet (25%), de meghaladja a 12%-ot, szóbeli vizsgát is kell tenni. 

Ennek beosztása az írásbeli vizsgadolgozatok javítása után lehetséges. A szóbeli 

vizsgabeosztásról az írásbeli dolgozatok megtekintésének napján adunk pontos 

tájékoztatást. (TJ) 

http://www.magyarkozlony.hu/
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3. Az érettségi vizsgajelentkezésekre vonatkozó különös szabályok a Vizsgaidőszakban 
 

4. § (1) A Vizsgaidőszakban előrehozott, valamint érettségi bizonyítvány megszerzése előtti 

szintemelő érettségi vizsgák megszervezésére nem kerül sor, a benyújtott vizsgajelentkezéseket 

az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) törli, kivéve 

a) a Vizsgaszabályzat 12. § (15) és (16) bekezdésében meghatározott vizsgákat, valamint 

b) a középiskola befejező évfolyamán tanulók szintemelő vizsgáit, 

amelyek megszervezésére érvényes vizsgajelentkezés esetén sor kerül. 

Azok a végzős diákjaink, akik valamelyik tantárgyból elégtelen tanév végi osztályzatot 

kapnak, a rendes érettségi vizsga helyett előrehozott érettségi vizsgát tehetnek, tehát 

részben teljesíteni tudják az érettségi bizonyítvány kiadásának követelményeit. 

(Ahogy a jogszabály írja: „Ha a tanuló a középiskola utolsó évfolyamán nem tudta befejezni a tanulmányait, az 

adott vizsgaidőszakban rendes, javító és pótló érettségi vizsgát nem tehet. A tanuló kérelmére a rendes érettségi 

vizsgajelentkezéseit előrehozott érettségi vizsgajelentkezésre kell változtatni bármely érettségi vizsgatárgyból, 

amelyből jogosult érettségi vizsgát tenni. Azokat a vizsgajelentkezéseket, amelyekre a tanuló nem jogosult, az 

igazgató törli.”) A tanulói kérelmeket előkészíti az iskola, s az első vizsganapján a vizsgázó majd aláírja.  (TJ) 

(2) Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy a Vizsgaszabályzat 2. számú 

melléklete szerinti projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a javító vagy pótló vizsgára 

való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell. 

(3) A vizsgázó kérheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését vagy megváltoztatását, 

azzal, hogy a vizsgázó elfogadott vizsgajelentkezését törölni kell, ha a törlést a vizsga-

jelentkezését fogadó középiskolánál kérelmezi.  

A vizsgázó a kérelmét az e tájékoztatóhoz csatolt külön dokumentumban (Érettségi 

jelentkezés módosítása) közzétett formanyomtatványon az iskolához nyújthatja be 

(moricz@moriczref.hu). A kérelmet 2020. április 21-ig lehet benyújtani. A határidő 

elmulasztása jogvesztő. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye.  

Kedves Érettségizők! Adott a lehetőség számotokra, hogy ne most, hanem például az őszi 

(október–november) vizsgaidőszakban tegyetek érettségi vizsgát. Ebben az esetben ősszel 

a megyeszékhelyen kell vizsgázni (számotokra idegen tanárok előtt), a szóbeli vizsgarész 

akkor már kötelező lesz (ha elmúlik a járványveszély), illetve a nyári hónapokban szinten 

tartással vagy tudásbővítéssel kell készülni az őszi vizsgaidőszakra. (TJ) 

 

6. § (1) Az érettségi vizsgák lebonyolítása során a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 

27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti távolságtartási szabályt (1,5 méter) lehetőség 

szerint biztosítani kell. 

(2) Egyazon helyiségben írásbeli vizsgát tevő vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a 10 főt. 

Iskolánk felkészült erre, az 5 osztály13 tanteremben fog írásbeli vizsgát tenni. (TJ) 

 

7. § (1) Az írásbeli vizsgadolgozat megtekintésének, valamint az észrevétel megtételének 

szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az észrevétel 2. mellékletben meghatározott 

benyújtási határideje jogvesztő. 

A vizsgaidőszakról szóló táblázatban lehet tájékozódni a megtekintés lehetőségéről és idő-

pontjáról. (TJ) 

(6) Az e rendelet szerint megszervezett közép- és emelt szintű érettségi vizsgák időpontjairól, 

valamint a vizsgák helyszínéről – a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében 

megjelenített adatok alapján – a fogadó intézmény értesíti a vizsgázót. 
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Iskolánk az értesítési kötelezettségét az iskolai honlapon keresztül teljesíti, továbbá ezen 

tájékoztatót az osztályfőnökök is megküldik az osztályukba járó vizsgázóknak. A 

vizsgázók és gondviselőik kérdéseire e-mailben (moricz@moiczref.hu, vagy telefonon 

(59/520-648) szívesen válaszolunk munkanapokon 9.00-13.00 óra között.  

**************************************************************************** 

 

Az érettségi vizsgákkal kapcsolatban az alábbiakra hívom még fel a figyelmet: 

 

A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 6.§ (4) pontja értelmében a középiskola 

elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák 

megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.  

Azok a 12. évfolyamos tanulók, akik még nem teljesítették a közösségi szolgálatot, a 

hiányzó dokumentumokat 2020. április 27. hétfőig adhatják le e-mailben 

(moricz@moriczref.hu). A dokumentumsablon az iskola honlapján megtalálható. 

 

a) a vizsgák kezdetének időpontjai változtak a vizsgaidőszakról szóló táblázatban 

foglaltak szerint (tessék feljegyezni magatoknak!!!), 

b) a vizsgák megkezdése előtt fél órával meg kell jelenni az iskolában (ünneplő 

ruházatban), de nem csoportosulhattok, ekkor is be kell tartani a másik személytől 

való legalább 1,5 méteres távolságot, 

c) az alábbiakat kell magatokkal hozni:  

- személyazonosításra alkalmas arcképes igazolvány (személyi igazolvány, 

jogosítvány), 

- íróeszközök, a tantárgyakhoz szükséges eszközök (a szaktanárok írásban 

értesítenek benneteket erről),  

- innivaló (az iskolai büfé nem üzemel), ennivaló, ha szükségesnek érzitek (pl. 

szőlőcukor, csoki stb., lényeg, hogy ne legyen zajos csomagolásban – pl. chipset ne 

hozzatok!),  

- az iskola minden diáknak és pedagógusnak biztosít szájmaszkot és kesztyűt az 

iskolába történő belépéskor.    

 

Kollégista vizsgázó tanulóink szállásigényüket (illetve étkezési igényüket) munkanapokon 9.00-

13.00 között az 59/520-648 telefonszámon vagy a takacsne.gyori.erika@moriczref.hu e-mail-

címen jelezhetik április 30-áig. 
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Vizsgaidőszakok, vizsganapok 

Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok: 

Középszintű érettségi írásbeli vizsga Időpont 

magyar nyelv és irodalom K + E 2020. május 4. 9:00 (hétfő) 

matematika K+E 2020. május 5. 9:00 (kedd) 

történelem K+E 2020. május 6. 9:00 (szerda) 

angol nyelv K+E 2020. május 7. 9:00 (csütörtök) 

német nyelv K+E 2020. május 8. 9:00 (péntek) 

földrajz K +E 2020. május 12. 14:00 (kedd) 

biológia K+E 2020. május 13. 8:00 (szerda) 

szakmai vizsgatárgyak (informatikai ismeretek, közgazdasági 

ismeretek, rendészeti és közszolgálati ismeretek) K+ E 
2020. május 14. 8:00 (csütörtök) 

informatika K 2020. május 15. 8:00 (péntek) 

informatika E 2020. május 18. 8:00 (hétfő) 

vizuális kultúra  K+E 2020. május 19. 14:00 (kedd) 

fizika  K+E 2020. május 19. 8:00 (kedd) 

  

A középszintű vizsgadolgozatok javítása Időpont 

pedagógusaink számára megállapított határidő 2020. május 27. 10:00 (szerda) 

  

A közép és emelt szintű írásbeli vizsgadolgozatok 

megtekintése 
Időpont 

12.GA 2020. május 28. 8:30   (csütörtök) 

12.GB 2020. május 28. 10:30 (csütörtök) 

12.SZA 2020. május 28. 12:00 (csütörtök) 

12.SZB 2020. május 29. 8:30   (péntek) 

12.SZC 2020. május 29. 10:30 (péntek) 

  

A vizsgadolgozat értékelésére vonatkozó észrevétel 

benyújtásának határideje 
2020. június 02. kedd 16:00 

A vizsgaszervező intézményekben a vizsga iratainak 

előkészítése a vizsgabizottság elnöke számára.   
2020. június 03. szerda 

Az igazgató legkésőbb ezen a napon küldi meg a vizsga iratait 

a vizsgabizottság elnökének  
2020. június 04. csütörtök 

  

Középszintű szóbeli érettségi vizsga Időpont 

12.SZA 2020. június 11. 8:00 (csütörtök) 

12.GA 2020. június 11. 13:00 (csütörtök) 

12.GB 2020. június 11. 13:00 (csütörtök) 

12.SZB 2020. június 12. 8:00  (péntek) 

12.SZC 2020. június 12. 13:00 (péntek) 

  
 

A Móricz mindent megtesz azért, hogy a kialakult járványügyi veszélyhelyzetben biztonságos 

módon megvalósuljanak a jogszabály által megengedett érettségi vizsgacselekmények. 

További jó egészséget és eredményes felkészülést/felkészítést kívánok  

minden vizsgázónk és pedagógusunk számára!  

Új információk esetén ezen tájékoztató módosulni fog. 
 

 

 

 

Kisújszállás, 2020. április 17.          Tóth József 

főigazgató  


