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VIZSGÁZÓKNAK SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ 

 

Kifejezett kérésünk, hogy beteg tanuló ne vegyen részt a vizsgákon, tehát akinek bármilyen 

tünete van, az inkább maradjon otthon. 

A hatósági karantént sem lehet, még az érettségi miatt sem, megszakítani. A karantént 

elrendelő járványügyi hatóságnál azonban lehet kérelmezni, hogy az érettségire tekintettel 

engedélyezzen az általánostól eltérő magatartásszabályokat. A hatóság az eset minden 

körülményét mérlegelve fogja eldönteni, hogy ennek a kérelemnek helyt ad-e. 

Ha valaki betegség, vagy karantén miatt nem tud eljönni az érettségire (bármelyik napon; ha 

már megkezdte a vizsgákat, abban az esetben is!), azt úgy fogjuk tekinteni, mintha a vizsgázó 

visszavonta volna a jelentkezését és az esetlegesen befizetett díját vissza fogják téríteni. Ők az 

őszi vizsgaidőszakban érettségizhetnek. Pontos idejét még nem közölték. Lehetséges, hogy ez 

a rendes őszi érettségi időszakban lesz (október-novemberben), de az is lehet, hogy korábban 

szervezik majd meg. Arról sincs még tájékoztatás, hogy az is speciális szabályok szerint zajlik-

e, vagy visszatér a szokott kerékvágásba. Mindez nyilván nagyban függ a járványhelyzettől: ha 

addigra lecseng a járvány és feloldják a kijárási korlátozást, akkor minden bizonnyal a 

hagyományos szabályok alapján zajlik majd az érettségi. 

 

1. Érkezés , a vizsgázó adatainak egyeztetése  

 

A vizsgázónak legalább 30 perccel az írásbeli vizsga időpontja előtt meg kell jelennie a vizsga 

helyszínén. Az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján javasoltan alkalmazandó 

biztonsági intézkedések értelmében, az iskola területén (az iskola előtti járdaszakaszt is 

ideértve!) és az iskolaépületben TILOS a csoportosulás, mindenkinek a legrövidebb úton és 

idő alatt kell elfoglalnia a kijelölt helyét a vizsgateremben. 

 

Kérünk mindenkit, hogy az első héten 8:15 és 8:45 között, a második héten 7:15 és 7:45 

között érkezzen meg az iskolába. TÁJÉKOZÓDJ AZ AKTUÁLIS MENETRENDRŐL! 

 



A 12/A és a 2/13/É osztály tanulói a Petőfi utcai nagykapu felől, míg a 12/B osztály tanulói az 

Oskola utcai kiskapu felől érkezzenek! Kísérőknek szigorúan TILOS bejönni az iskolaépületbe, 

de kerülniük kell az udvaron való tartózkodást is!  

A vizsgázók az épület bejáratánál tartózkodó Kiss-Feketéné Bodor Barbara szakmai 

igazgatóhelyettes és Kovács Gerda általános igazgatóhelyettes iránymutatása alapján (a 

felügyelő tanárok és folyosó felügyelő tanárok segítségével) foglalják el helyüket a 

vizsgateremben. A minimum 1,5 m távolság betartása KÖTELEZŐ. 

 

Az illemhelyek használata a vizsga megkezdése előtt is csak korlátozottan engedélyezett: 

maximum 3 fő tartózkodhat az illemhelyeken! Ezt a technikai személyzet és a folyosó 

felügyelő tanár ellenőrzi, koordinálja!  

 

Kérünk mindenkit, hogy kerülje a kávé, tea, üdítők és energiaitalok fogyasztását, mivel ezek 

koffeint tartalmaznak. A koffein vízhajtó hatású, stimulálja és igénybe veszi a központi 

idegrendszert és az immunrendszert is! A vizsgára maximum 0,5 liter folyadék hozható, ami 

a legcélszerűbb, ha tiszta víz! A vizsga alatti étel-italfogyasztást korlátozza mindenki 

minimálisra! 

 

A vizsga előtt a vizsgázónak személyazonosságát igazolnia kell (személyi igazolvánnyal, 

útlevéllel, új típusú jogosítvánnyal). A személyazonosság igazolása, segédeszközök ellenőrzése 

stb. a hétköznapi élet során (vásárláskor, személyes ügyintézéskor) alkalmazott, a személyes 

kontaktust minimálisra csökkentő eljárások alkalmazandók a megfelelő biztonságos távolság 

megtartásával. 

 

2. A vizsga időtartama  

 

Az írásbeli érettségi vizsga kezdete: délelőtti vizsga esetén, az első héten 9:00 óra, a második 

héten 8:00 óra.  

Az írásbeli vizsga időtartama: 90 – 240 perc (vizsgatípustól függ, lsd. Összefoglaló az egyes 

vizsgatárgyak középszintű írásbeli feladatairól 3. sz. melléklet).  

 

 

 



3. Íróeszközök, segédeszközök  

 

Az íróeszközökről a vizsgázó, a segédeszközökről a vizsgatárgy részletes követelményeiben 

meghatározottak szerint a vizsgázó, illetve a vizsgahelyszín gondoskodik.  

A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. (Az egyes vizsgatárgyakhoz 

kapcsolódó segédeszközöket az Összefoglaló a középszintű vizsgákon használható 

segédeszközökről 1. sz. melléklet tartalmazza.)  

A vizsgán íróeszközként kék vagy fekete golyóstoll használható, rajz ceruzával készíthető.  

A vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapokon, valamint a vizsgát szervező intézmény 

bélyegzőjével ellátott lapokon lehet dolgozni.  

 

Fontos információ, hogy a járványügyi szakemberek álláspontja alapján bizonyos, hogy a 

papíron, azaz az feladatlapokon, illetve az vizsgadolgozatokon 24 óra elteltével a COVID-19 

(a továbbiakban: vírus) vírus nem marad fertőzőképes. A feladatlap csomagok felbontásáig ez 

az idő bizonyosan eltelik így a csomagokban található feladatlapok garantáltan mentesek 

lesznek a vírustól. Emellett a feladatlapokat kezelő vizsgaszervezők, valamint a felügyelő 

tanárok védőmaszkban és védőkesztyűben kezelik a feladatlapokat, így a tanulók elé kerülő 

feladatlapok biztonságosak lesznek. 

 

A hatóságok ígérete, hogy a vizsga megírásához a vizsgázók számára a vizsgahelyszínen 

védőmaszkot biztosítanak, amelynek viselése a vizsga alatt ajánlott, de nem kötelező. Ennek 

ellenére, ha van rá lehetőség, mindenki hozzon magával védőmaszkot, és viselje azt! 

Ugyancsak biztosított lesz minden vizsgahelyszínen a megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítő is, 

amelynek használata fontos a fertőzések megelőzése érdekében. Kérjük, ennek használatát! 

 

4. Az írásbeli vizsga menete  

 

A feladatlap belső oldalán a kitöltéssel kapcsolatos fontos tudnivalók találhatók, ezt a kitöltés 

megkezdése előtt figyelmesen el kell olvasni.  

 

 Abban az esetben, ha az írásbeli vizsgarész több feladatlapból (a továbbiakban 

dolgozatrész) áll (magyar nyelv és irodalom, matematika, élő idegen nyelv), az egyes 



dolgozatrészek megoldására adható idő lejártával a vizsgázótól a dolgozatrészt (első 

rész esetében a borítékba helyezve) átveszik.  

A megoldási idő leteltével a vizsgázó a dolgozatrészt a piszkozat és a feladatlap 

üresen maradt részeinek áthúzása, valamint a feladatlap címoldalán található 

pótlapokra vonatkozó táblázat kitöltése után (első rész esetében a borítékba 

helyezve, de azt NEM lezárva) az asztal bal/jobb oldalán elhelyezi. A felügyelő tanár 

kiosztja a következő dolgozatrész feladatlapját. Ezek után összeszedi az előző 

dolgozatrész feladatlapjait.  

Az utolsó dolgozatrésznél a rendelkezésre álló idő letelte után a felügyelő tanárnak kell 

a dolgozatokat beadni.  

Az írásbeli vizsgadolgozatok beadásakor fokozottan figyelni kell arra, hogy mindig csak 

egy vizsgázó adja be a vizsgadolgozatát, a vizsgateremben addig a többi vizsgázónak a 

helyén kell várakoznia. 

A felügyelő tanár a vizsgázóval közösen ellenőrzi a pótlapokat tartalmazó táblázatba 

beírt adatok helyességét. Ellenőrzi, hogy a vizsgázó feltüntette-e saját nevét, a 

vizsgatárgy nevét és szintjét, a vizsganap keltét a borítékon, valamint az esetleges 

vizsgatárgy-specifikus információkat a dolgozatrészen. Továbbá a felügyelő tanár 

ellenőrzi azt is, hogy a vizsgázó a feladatlapon és a pótlapokon is feltüntette-e a saját 

nevét, valamint azt, hogy a vizsgázó a vizsgadolgozat üresen maradt részeit és a 

piszkozatlapokat áthúzta-e.  

 

 Ha az írásbeli egyetlen feladatlapból (történelem, biológia, ágazati) áll, a 

rendelkezésre álló idő letelte után a felügyelő tanárnak kell a dolgozatokat beadni.  

Az írásbeli vizsgadolgozatok beadásakor fokozottan figyelni kell arra, hogy mindig csak 

egy vizsgázó adja be a vizsgadolgozatát, a vizsgateremben addig a többi vizsgázónak a 

helyén kell várakoznia. 

A felügyelő tanár a vizsgázóval közösen ellenőrzi a pótlapokat tartalmazó táblázatba 

beírt adatok helyességét. Ellenőrzi, hogy a vizsgázó feltüntette-e saját nevét, a 

vizsgatárgy nevét és szintjét, a vizsganap keltét a borítékon, valamint az esetleges 

vizsgatárgy-specifikus információkat a dolgozatrészen. Továbbá a felügyelő tanár 

ellenőrzi azt is, hogy a vizsgázó a feladatlapon és a pótlapokon is feltüntette-e a saját 

nevét, valamint azt, hogy a vizsgázó a vizsgadolgozat üresen maradt részeit és a 

piszkozatlapokat áthúzta-e.  



A vizsga végén a felügyelő tanár a vizsgázó jelenlétében a borítékot leragasztja, majd a 

vizsgázó távozik a vizsgára elkülönített épületrészből. Az iskola területén (az iskola előtti 

járdaszakaszt is ideértve!) és az iskolaépületben TILOS a csoportosulás, mindenkinek a 

legrövidebb úton és idő alatt kell elhagynia az iskolát. 

 

A vizsga megszakításának következményeiről  

- Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, és egyidejűleg csak 

egy vizsgázónak. Ezt a felügyelő tanár a folyosó felügyelő tanár segítségével koordinálja. 

- Ha a vizsgázó a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, 

kérésére a vizsga megszakításáig az írásbeli vizsgakérdésekre adott válaszokat értékelni kell. 

Az igazgató engedélye alapján a vizsgatárgyból pótló vizsgát tehet. Pótló érettségi vizsgák 

viszont nem lesznek idén májusban, így azt legközelebb csak az ősszel lehet pótolni. Ha nem 

kéri a válaszok értékelését, akkor azt úgy tekintjük, mintha a vizsgázó visszavonta volna a 

vizsgára jelentkezését. Törölni fogjuk a vizsgajelentkezését! Ez azt jelenti, hogy legközelebb 

ősszel lesz lehetőség az érettségi vizsga letételére minden tantárgyból! ERRE NE 

KERÜLJÖN SOR! 

- Ha a vizsgázó a vizsgáról engedély nélkül eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, az adott 

vizsgatárgyból vizsgaeredménye elégtelen, a következő vizsgaidőszakban ebből a 

vizsgatárgyból javítóvizsgát tehet. ERRE NE KERÜLJÖN SOR! 

 

5. A szabálytalanságról és annak következményeiről – ERRE NE 

KERÜLJÖN SOR! 

 

(Pl. a vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használ, vét a magatartási szabályok ellen)  

Ha a felügyelő tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó dolgozatát, 

ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és 

visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát.  

A vizsga befejezését követően a vizsgázó nem távozhat, mivel a szabálytalanságról 

jegyzőkönyv készül, melyet a felügyelő tanár, az igazgató és a vizsgázó is aláír. A vizsgázó 

külön véleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti.  

A szabálytalanság elbírálására a vizsgabizottság jogosult, amely az előzetes értekezleten, 

szükség esetén az érintetteket meghallgatja.  

 



6. A dolgozatok megtekintésének lehetőségéről  

 

Az írásbeli vizsgakérdések megoldására adott szaktanári értékelést a szóbeli vizsga előtt 

nyilvánosságra kell hozni.  

A megtekintés folyamatát és biztonságát elősegíti, ha a vizsgadolgozatot beszkenneljük és 

elektronikusan elküldjük a vizsgázónak. Ezért minden vizsgázó május 28.-án 10:00 óráig 

megkapja a vizsgáztató tanárától a feladatlap utolsó oldalát tartalmazó beszkennelt fájlt. Ha a 

teljes feladatlapot át szeretné tekinteni, akkor ezt szintén vizsgáztató tanárának kell jeleznie 

még május 28.-án 16:00 óráig.   

Aki nem jelez vissza semmilyen módon a vizsgáztató tanárnak az írásbeli 

vizsgadolgozattal kapcsolatban május 29.-én 14:00 óráig, annak szaktanári értékelését 

elfogadottnak tekintjük. A határidő elmulasztása jogvesztő. Hiánypótlásnak helye nincs. 

A vizsgázó a szaktanári értékelésre vonatkozó esetleges észrevételeit a megtekintést követően 

június 2.-án 16:00 óráig adhatja be az iskola igazgatójának. Az észrevétel, a megfelelő 

azonosító információk megadása mellett – a kormányrendeletnek az elektronikus 

kommunikációra vonatkozó külön szabályozása értelmében – elektronikusan is benyújtható. A 

határidő elmulasztása jogvesztő. Hiánypótlásnak helye nincs. 

 

Észrevétel kizárólag a javítási-értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az 

értékelés számszaki hibája esetén tehető.  

 

A feladatsorok a javítási-értékelési útmutatókkal együtt, a vizsgát követő napon kerülnek fel az 

Oktatási Hivatal honlapjára – www.oktatas.hu – a reggel 8:00 órakor kezdődő vizsgák esetében 

a kérdéses vizsga másnapján reggel 8:00 órakor.  

 

7. Szóbeli vizsgák 

 

Meg kell szervezni a középszintű szóbeli vizsgát azon vizsgatárgy esetében, amely 

középszinten csak szóbeli, illetve gyakorlati vizsgarésszel rendelkezik. Testnevelés 

vizsgatárgyból szóbeli vizsgát kell szervezni. 

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, 

akkor számára a szóbeli vizsgát meg kell szervezni. 

Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli 

teljesítménye elérte a 12%-ot, de nem érte el a 25%-ot, a vizsgázó szóbeli vizsgát tehet. 

A szóbeli vizsgát csak egyszer lehet teljesíteni, póttétel húzásra nem lesz lehetőség! 

A középszintű szóbeli vizsgák vizsgabizottságok előtti lebonyolítása 2020. június 11-16. 

között történik. Erről elektronikus formában tájékoztatjuk az érinett vizsgázókat! 

 

1. sz. melléklet  

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖZÉPSZINTŰ VIZSGÁKON HASZNÁLHATÓ 

SEGÉDESZKÖZÖKRŐL  

 

I. Közismereti érettségi vizsgatárgyak  

VIZSGATÁRGY  írásbeli / írásbeli jellegű 

gyakorlati  

szóbeli / szóbeli jellegű 

gyakorlati  

Magyar nyelv és irodalom  a vizsgabizottságot működtető 

intézmény biztosítja: 

vizsgatermenként 4 példány 

helyesírási szótár  

a vizsgabizottságot működtető 

intézmény biztosítja: irodalmi 

szöveggyűjtemény, kötet vagy a 

feladatok kidolgozásával 

összefüggő más nyomtatott 

ismerethordozó a tételnek 

megfelelő részlete (pl. 

internetes oldal nyomtatott 

változata, egynyelvű szótár, 

művelődéstörténeti térkép, 

képzőművészeti album)  

Matematika  a vizsgázó biztosítja: 

függvénytáblázat (egyidejűleg 

akár többféle is) és szöveges 

adatok tárolására és 

megjelenítésére nem alkalmas 

zsebszámológép, körző, 

vonalzó, szögmérő  

a vizsgázó biztosítja: 

függvénytáblázat (egyidejűleg 

akár többféle is), szöveges 

adatok tárolására és 

megjelenítésére nem alkalmas 

zsebszámológép, körző, 

vonalzó, szögmérő  



VIZSGATÁRGY  írásbeli / írásbeli jellegű 

gyakorlati  

szóbeli / szóbeli jellegű 

gyakorlati  

Történelem  a vizsgabizottságot működtető 

intézmény biztosítja 

vizsgacsoportonként legalább 3 

példány helyesírási szótár  

a vizsgázó biztosítja: 

középiskolai történelmi atlasz  

a vizsgabizottságot működtető 

intézmény biztosítja: 

középiskolai történelmi atlasz  

Élő idegen nyelv  a vizsgabizottságot működtető 

intézmény biztosítja: CD-

lejátszó (a III. részhez: Hallott 

szöveg értése)  

a vizsgázó biztosítja: 

nyomtatott szótár (csak a IV. 

részhez: Íráskészség)  

nincs segédeszköz  

Biológia a vizsgázó biztosítja: szöveges 

adatok tárolására és 

megjelenítésére nem alkalmas 

zsebszámológép 

a vizsgabizottságot működtető 

intézmény biztosítja: Állat és 

Növényismeret c. könyv vagy 

ezzel egyenértékű információt 

tartalmazó egyéb kiadvány, 

illetve kísérlethez szükséges 

eszközök 

Informatika  a vizsgabizottságot működtető 

intézmény biztosítja: 

számítógép a megfelelő 

szoftverekkel személyi feltétel: 

rendszergazda  

a vizsgázó biztosítja: vonalzó  

a vizsgabizottságot működtető 

intézmény biztosítja: 

nyomtatott és elektronikus 

források, internetkapcsolattal 

rendelkező számítógép  

Testnevelés  -------  -------  

 

 

 

 



II. Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak  

VIZSGATÁRGY  írásbeli / írásbeli jellegű 

gyakorlati  

szóbeli / szóbeli jellegű 

gyakorlati  

Élelmiszeripar ismeretek  a vizsgázó biztosítja: szöveges 

adatok tárolására és 

megjelenítésére nem alkalmas 

zsebszámológép, vonalzó  

nincs segédeszköz  

Mezőgazdaság ismeretek  a vizsgázó biztosítja: szöveges 

adatok tárolására és 

megjelenítésére nem alkalmas 

zsebszámológép, vonalzó  

a vizsgabizottságot működtető 

intézmény biztosítja: az egyes 

feladatokhoz kapcsolódó 

esetleges mellékletek (pl. 

szemelvények, fényképek, 

ábrák) a tételsorba építve  

a vizsgázó biztosítja: szöveges 

adatok tárolására és 

megjelenítésére nem alkalmas 

zsebszámológép  

 

3. sz. melléklet  

ÖSSZEFOGLALÓ AZ EGYES VIZSGATÁRGYAK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI / 

ÍRÁSBELI JELLEGŰ GYAKORLATI FELADATAIRÓL  

 

Azok a vizsgatárgyak, amelyeknek csak szóbeli vizsgarésze van, nem szerepelnek a 

táblázatban. A táblázat a feladatsorok jellemzői mellett – ahol ez szükséges – a felügyelő 

tanárok kiemelt feladatait is tartalmazza.  

 

I. Közismereti érettségi vizsgatárgyak 

VIZSGATÁRGY  írásbeli / írásbeli jellegű gyakorlati  

Magyar nyelv és irodalom  két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 

90, 150 perc  

Matematika  két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 

45, 135 perc  

Történelem  összefüggő feladatsor: 180 perc  



VIZSGATÁRGY  írásbeli / írásbeli jellegű gyakorlati  

Élő idegen nyelv  négy független feladatsor egyenkénti kiosztással: 

60, 30, 30, 60 perc, a II. és III. rész között 15 perc 

szünettel  

Biológia összefüggő feladatsor: 120 perc 

 

Informatika  összefüggő feladatsor: 180 perc (számítógépes 

munka)  

 

II. Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak 

VIZSGATÁRGY  írásbeli / írásbeli jellegű gyakorlati  

Élelmiszeripar ismeretek  összefüggő feladatsor: 180 perc  

Mezőgazdaság ismeretek  összefüggő feladatsor: 120 perc  

 

Kiskunfélegyháza, 2020. április 22. 

 


