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Kérdések és válaszok a 2020-as érettségi szabályairól  

K Megtartják-e az érettségi vizsgákat? 

V Az írásbeli érettségi vizsgákat megtartják, 2020. május 4. és 2020. május 21. között kell őket               
lebonyolítani. A vizsgák előkészítése, megszervezése, a vizsgára jelentkezés, a vizsga          
megírása, és minden, a vizsgát érintő kapcsolattartás elektronikusan történik. 

K Mi lesz a szóbeli és gyakorlati vizsgákkal? 

V Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgáinak egy részét nem tartják meg. Ettől             
függetlenül a sikeresen letett írásbeli vizsga teljesértékű érettségi vizsgának számít. 

A következő esetekben lehet szóbeli vizsgát tartani: 

·         azokban a tárgyakban, amiknek középszinten csak szóbeli vizsgarésze van 

· ha az írásbeli vagy gyakorlati vizsgát helyettesíti a szóbeli vizsga, erről az igazgató dönt               
(a szakértői bizottság véleménye alapján)  

· ha kérelem alapján a vizsgázó mentesül az írásbeli vagy gyakorlati vizsgarész alól (pl:              
diszlexiás) 

· ha a vizsgázó emelt szintű vizsgájával vagy célnyelvi vizsgájával a szóbeli nyelvvizsgát             
szeretné kiváltani 

· ha bármilyen vizsgatárgyból a középszintű írásbeli vizsga legalább 12%-ra, de kevesebb,            
mint 25% -ra sikerült 

 ·  a testnevelés közép- és emeltszintű szóbeli vizsgát meg lehet tartani  

Tárgyanként egy alkalommal lehet szóban vizsgázni. 

K Teljesértékű nyelvvizsgának számít a nyelvi érettségi a szóbeli nélkül? 
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V Ha valaki írásbeli nyelvi érettségi vizsgát tesz, az egyenértékűnek számít az azonos fokú és              
típusú nyelvvizsgával a szóbeli vizsgarész nélkül is. 

K Miből tevődik össze az érettségi tárgyra kapott jegy? 

V Az érettségi vizsga eredményét a letett vizsgarészeken nyújtott teljesítmény alapján adják. Ha            
valaki korábbi írásbeli vagy gyakorlati vizsga eredményével jelentkezett pótló vizsgára, és           
kérte a korábbi eredmény beszámítását, akkor a korábbi vizsgaeredmény is beszámít a            
jegybe. Vizuális kultúra középszintű vizsga esetén az írásbeli számít teljes értékű vizsgának, a             
gyakorlati vizsgarész nélkül kell adni értékelést. 

K Mi a helyzet az előrehozott és az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti           
szintemelő érettségi vizsgákkal? 

V Ezek alapesetben most elmaradnak. A korábbi vizsgajelentkezéseket az Oktatási Hivatal törli. 

Kivétel ez alól: 

· Azok, akik a középiskola utolsó évfolyamán nem tudták befejeztni a tanulmányaikat, (pl:             
megbuktak valamiből) rendes, javító és pótló érettségi vizsgát nem tehetnek. Ők tehetnek            
előrehozott érettségit azokból a tárgyakból, amikből jogosultak érettségizni. 

· Azok a tanulók, akik a kérelem benyújtásának időpontjában külföldi vagy külföldi rendszerű             
középiskola utolsó évfolyamán tanultak, tehetnek előrehozott érettségit. 

·         A középiskola befejező évfolyamán tanulók szintemelő vizsgái is megtarthatók. 

K Lehet-e érettségire való jelentkezést törölni, vagy változtatni a közép- és          
emeltszintű jelentkezéseken? 

V 2020. április 21-ig 

- lehet kérni az elfogadott vizsgajelentkezés törlését a jelentkezést a fogadó          
középiskolánál vagy a kormányhivatalnál. 
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- Az emelt szintű érettségire beadott jelentkezést lehet középszintűre változtatni, a          
nyelvek esetében pedig fordítva is, így a nyelvvizsga is megszerezhető.  

K Hogyan lesz biztonságban, akinek személyesen kell vizsgáznia? A kijárási         
korlátozáshoz kapcsolódó szabályok vonatkoznak a vizsgázásra is? 

V Az érettségi vizsgák során is törekedni kell arra, hogy biztosítsák a kijárási korlátozásról szóló              
rendelkezésben meghatározott 1,5 m-es személyes távolságot. 

Egy helyiségben maximum 10 ember tehet egyszerre írásbeli vizsgát.  

Arra vonatkozóan nem fogalmaz meg egyéb szabályokat a rendelet, hogy az iskola hogy             
biztosíthatja a tanárok és a diákok biztonságát a vizsgázás alatt és a dolgozatok javítása              
során. Az, hogy nem világosak a személyes vizsgázással kapcsolatos járványügyi szabályok,           
véleményünk szerint megnehezíti az iskolák és a diákok számára, hogy körültekintően           
járjanak el és biztonságban érezhessék magukat az érettségi vizsgák alatt. 
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