
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján 

 

ÉRETTSÉGI 2020 
 

  



 

 

 

 

 

Tisztelt Érettségire Jelentkezett Tanuló! 

Tisztelt Érettségire Jelentkezett Tanuló Szülője! 

 

 

 

Bizonyára Ön is értesült arról, hogy 2020. április 16-án végleges döntés született a 2020. évi érettségi vizs-

gák lebonyolításával kapcsolatban. A bejelentett döntésről Kormányrendelet is megjelent (119/2020. (IV. 

16.), mely ezen a linken elérhető: 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/904cadd30854e61a1059a006f04a46fde911e929/megtekintes 

A megjelent jogszabályból a legfontosabb rész a következő: 

2. §  

(1) Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik –a Vizsgaidőszak-

ban 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 középszinten csak szóbeli vizsga-

résszel rendelkezik. 

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

(8) Az e rendelet szerint tett sikeres érettségi vizsgát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. §-a 

szerintteljesített, teljes értékű, sikeres érettségi vizsgának kell tekinteni. 
(9) Az érettségi vizsga előkészítése, megszervezése, lebonyolítása, az érettségi vizsgára történő jelentkezés, a vizsgázók teljesít-

ményének értékelése, valamint az érettségi vizsgával összefüggő ügyviteli tevékenység során történő kapcsolattartás módja– e 

rendelet eltérő rendelkezése hiányában – elektronikus kommunikáció. 

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 te-

het. 

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. 

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

szerintiprojektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinte-

ni,vizsgajelentkezését törölni kell. 

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

a) a vizsgázó elfogadott vizsgajelentkezését törölni kell, ha a törlést a vizsgajelentkezését fogadó középiskolánálvagy kor-

mányhivatalnál (a továbbiakban: fogadó intézmény) kérelmezi, 

b) a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére emelt szintről középszintre módosítja, 

c) a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére – kizárólag idegen nyelvből – középszintről 

emelt szintre módosítja. 

(4) A vizsgázó a (3) bekezdésben meghatározott kérelmét a Hivatal honlapján erre a célra közzétett formanyomtatvá-

nyon a vizsgajelentkezését fogadó intézményhez nyújthatja be. 

(5) A (3) bekezdésben meghatározott kérelmet 2020. április 21-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesz-

tő. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye.  

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/904cadd30854e61a1059a006f04a46fde911e929/megtekintes


 

 

A következőkben összefoglalom, hogy pontosan milyen lehetőségek vannak a 2020. május-júniusi 

érettségi vizsgaidőszak kapcsán az érettségi vizsgára jelentkezett tanulóknak (javaslom a szülőkkel együtt 

meghozni a végső döntést!). 

 

 
 

 
  

Mérlegelve a jelenlegi járványügyi 
helyzetet és a kiadott 

Kormányrendeletet, az idei tanévben -
a május-júniusi vizsgaidőszakban 

mindenképpen le kívánom tenni 
az érettségi vizsgát olyan szinten, 

amit korábban a jelentkezéskor 
megjelöltem. 

Tudomásul veszem, hogy az érettségi 
vizsga eredménye - néhány jogszabályi 
kivételtől eltekintve - csak írásbeli rész 

alapján kerül megállapításra.

Nincs teendő, a 
korábban leadott 

jelentkezés alapján - az 
abban megjelölt 

vizsgatárgyak esetében 
történik az érettségi 

lebonyolításra.

Mérlegelve a jelenlegi járványügyi 
helyzetet és a kiadott 

Kormányrendeletet, az idei tanévben -
a május-júniusi vizsgaidőszakban 

mindenképpen le kívánom tenni 
az érettségi vizsgát, de az emelt 
szintű jelentkezésemet minden vagy 
csak bizonyos tárgy(ak) esetében 

középszintűre szeretném módosítani. 

Tudomásul veszem, hogy az érettségi 
vizsga eredménye - néhány jogszabályi 

kivételtől eltekintve - csak írásbeli 
rész alapján kerül megállapításra.

Kötelező a 
formanyomtatvány 

kitöltése. Minden emelt 
szintről középszintre 

módosítani kívánt 
vizsgatárgy esetében 

szükséges a módosítás 
kérelmezése.

Lementés és kitöltés 
után a nyomtatványt 

legkésőbb április 21-én 
éjfélig el kell küldeni az 
info@vikiskola.hu e-

mail címre!



 

 

 
 

 
 

  

Mérlegelve a jelenlegi járványügyi 
helyzetet és a kiadott 

Kormányrendeletet, az idei tanévben -
a május-júniusi vizsgaidőszakban 

mindenképpen le kívánom tenni 
az érettségi vizsgát, de idegen 

nyelvből a középszintű 
jelentkezésemet emelt szintűre 

szeretném módosítani. 

Tudomásul veszem, hogy az érettségi 
vizsga eredménye - néhány jogszabályi 

kivételtől eltekintve - csak írásbeli 
rész alapján kerül megállapításra.

Kötelező a 
formanyomtatvány 
kitöltése. Minden 

középszintről emelt 
szintre módosítani 
kívánt idegen nyelvi 
vizsgatárgy esetében 

szükséges a módosítás 
kérelmezése (a lap alsó táblázata!).

Lementés és kitöltés 
után a nyomtatványt 

legkésőbb április 21-én 
éjfélig el kell küldeni az 
info@vikiskola.hu e-

mail címre!

Mérlegelve a jelenlegi járványügyi 
helyzetet és a kiadott 

Kormányrendeletet, az idei tanévben -
a május-júniusi vizsgaidőszakban 
semmiképpen sem kívánom 

letenni az érettségi vizsgát, azt egy 
későbbi (várhatóan 2020 ősz) 

időszakban pótolom.

Tudomásul veszem, hogy az őszi 
érettségi nem biztos, hogy a saját 

iskolámban lesz, de erről még bővebb 
információ nem ismert.

Kötelező a 
formanyomtatvány 

kitöltése. Minden (!) 
vizsgatárgy esetében 

(amit korábban 
megjelölt) szükséges a 
törlés kérelmezése.

Lementés és kitöltés 
után a nyomtatványt 

legkésőbb április 21-én 
éjfélig el kell küldeni az 
info@vikiskola.hu e-

mail címre!



 

A végleges döntés előtt javaslom a következők megfontolását, figyelembe vételét 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Alapos átgondolás.

Egészségügyi állapot (saját, családtagok) 
és annak kockázati tényezőinek 

átvizsgálása.

A célok áttekintése (továbbtanulás, 
OKJ-s képzés 13. évfolyamon, 

munkábaállás, stb.)?

KÖZÖS DÖNTÉS

(szüleiddel, esetleg 
pároddal)

Ha szükségesnek látod, 
bátran konzultálj az 

osztályfőnököddel is!

Ha tovább szeretnél idén tanulni 
(egyetem, OKJ-s képzés).

Javasolt az érettségi, de 
mérlegeld az 

egészségügyi helyzetet is.

Ha nem kívánsz továbbtanulni, de úgy 
érzed, hogy most vagy benne a tanulási 

folyamatban és őszre csak felejtesz 
inkább.

Javasolt az érettségi, de 
mérlegeld az 

egészségügyi helyzetet is.

Ha nem kívánsz továbbtanulni, és úgy 
érzed később (pl. ősz) jobban fogsz 

teljesíteni egy teljes (írásbeli és szóbeli) 
érettségi keretében.

Javasolt az érettségi 
törlése.

Ha úgy érzed az emelt szintű 
jelentkezésed helyett inkább 

középszinten a saját iskoládban kívánsz 
érettségizni.

Javasolt az érettségi 
módosítása.

Ha úgy érzed most könnyebb lesz 
idegen nyelvből, csak írásbeli 

vizsgarésszel, eredményese(bbe)n 
érettségizni középszint helyett emelt 

szinten.

Javasolt az érettségi 
módosítása.



 

 

Kedves Tanuló! 

Kedves Szülő! 

 

 

 

Az előző oldalakon megpróbáltam összefoglalni a lehetőségeket, vagy azok különböző verzióit, de a DÖN-

TÉS minden esetben az Öné/Önöké. Kérem Önt, hogy a végleges döntés előtt mindent mérlegeljenek, te-

kintsenek át. Ehhez csak pár – nem teljeskörű - segítő kérdést teszek fel, melyekre célszerű a válaszok át-

gondolása. 

Hogyan fogok bejutni minden nap az iskolába (tömegközlekedés, vagy a szülők/barátok segítsége és 

autóval)? Van-e kockázata a bejutásnak (tömegközlekedés) és a hazajutásnak?  

Van-e kockázata az iskolában több diáktárssal, tanárral történő találkozásnak magamra és családtag-

jaimra nézve?  

Ha csak írásbeli vizsga lesz, az számomra előny vagy hátrány? 

Jobb-e még most, a tanulási folyamatból nem kiesve letenni az érettségit, mint később, amikorra már 

akár túl sokat el is felejthetek? 

Ha most nem érettségizem, kiesek-e a tanulási folyamatból őszre, vagy sokkal jobban fel tudok majd 

készülni, ráadásul akkor teljes (írásbeli és szóbeli) lesz az érettségi? 

Ha most nem érettségizem, jelentkezhetek-e a 13. évfolyamra? Igen, de ősszel akkor sikeresen kell 

teljesíteni az érettségit, ugyanis a jogszabály azt írja, hogy az első félév utolsó napjáig be kell mutatni 

az érettségit. 

A későbbi (őszi) érettségi helyszíne a saját iskolám lesz-e, vagy a Kormányhivatal által kijelölt intéz-

mény? Eddig a Kormányhivatal jelölte ki a helyszínt, de most lehetséges, hogy minden intézmény 

szervezhet majd (erről még nincs jogszabály). Ez utóbbi esetben természetesen a VIK Középiskola 

szervezni fog. 

Amennyiben az érettségi jelentkezés törlése vagy módosítása (emelt szintről középszintre, vagy idegen 

nyelv esetén középszintről emelt szintre) mellett döntött, akkor viszont kötelező a külön dokumentumban 

küldött formanyomtatvány letöltése, majd kitöltése, lementése és elektronikus formában az 

info@vikiskola.hu e-mail címre történő visszajuttatása legkésőbb 2020. április 21-én éjfélig. Amennyiben ez 

a megadott határidőre nem történik meg, úgy az eredeti jelentkezés az irányadó! 

Bármilyen kérdés, kérdés esetén, kérem, bátran forduljon az osztályfőnökéhez, vagy akár a vezetőség bár-

mely tagjához! 

Bízom abban, hogy mindent mérlegelve valóban megfelelő döntést fog hozni! 

 

Budapest, 2020. április 18. 

 

Kökény István 

igazgató 

mailto:info@vikiskola.hu

