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Tárgy: érettségi tájékoztató 
 

Tisztelt Érettségiző! 

Tájékoztatom, hogy a veszélyhelyzet miatt az érettségi szabályok a Kormány 119/2020. (IV..16.) 

Korm. rendelete alapján módosultak.  

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 

középszinten csak szóbeli vizsgarésszel rendelkezik.  

4.§ 

 (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 középiskolánál vagy kormányhivatalnál (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 formanyomtatványon a vizsgajelentkezését fogadó intézményhez nyújthatja be. 

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

A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye.  

 Kérelem az Oktatási Hivatal Honlapjáról tölthető le:  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/vizsgajelentkezes_m

odositasa 
 

Ezúton tájékoztatom a 2019-2020. tanév május-júniusi középszintű érettségi írásbeli vizsgák 

menetéről. 

 

ÍRÁSBELI VIZSGÁK 

tantárgy ideje 

magyar nyelv és irodalom 2020. május 4. (hétfő)   9.00-13.00 h 

matematika   2020. május 5. (kedd) 9.00-12.00 h 

történelem                             2020. május 6. (szerda)   9.00-1200 h 

angol nyelv                           2020. május 7. (csütörtök)   9.00-12.00 h 

német nyelv                         2020. május 8. (péntek)   9.00-12.00 h 

földrajz 2020. május12. (kedd) 14:00-16:00 h 

biológia                                 2020. május 13. (szerda)   8.00-10.00 h 

informatika    2020. május 15. (péntek)   8.00-11.00 h 

orosz nyelv 2020. május 20. (szerda)  8.00-11.00 h 

 

Kérem, hogy a vizsgák megkezdése előtt minimum 30 perccel ünneplő öltözetben jelenjen meg a 

Magyar László Gimnáziumban!  

A vizsgára feltétlenül hozza magával a következőket:  

 személyazonosság igazolására alkalmas igazolványt, 

 lakcímkártyát,  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/vizsgajelentkezes_modositasa
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/vizsgajelentkezes_modositasa


 a vizsgához szükséges és megengedett segédeszközöket, 

 írószereket (kék vagy fekete tollat, ceruzát, radírt). Az írásbeli vizsgán hibajavítót nem 

használhat! 

tantárgy szükséges és megengedett eszközök 

matematika   Függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására és 

megjelenítésére nem alkalmas számológép, körző, vonalzó 

történelem                             Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903 

(1. kiadás, 2015) ISBN 978-963-682-880-6 - 

Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903/1 

(1. átdolgozott kiadás, 2016) ISBN 978-963-436-002-

5 - Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-

504010903/2 (1. kiadás, 2017) ISBN 978-963-436-

159-6 

angol nyelv                           Nyomtatott szótár (4. rész) 

német nyelv                         Nyomtatott szótár (4. rész) 

orosz nyelv Nyomtatott szótár (4. rész) 

biológia                                 Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem 

alkalmas számológép 

informatika    vonalzó 

földrajz Középiskolai földrajzi atlasz, szöveges adatok tárolására és 

megjelenítésére nem alkalmas számológép, körző, vonalzó 

(2. rész) 

Az írásbeli érettségi dolgozatok megtekintési ideje: 2020. május 28. csütörtök  8-16 óra 

 rendes érettségi vizsgát tevők a szaktanárnál,  

 az emelt szintű érettségit írók az igazgatói irodában nézhetik meg dolgozatukat (ide küldik a 

kormányhivatalból).  

A vizsgadolgozat értékelésére vonatkozó észrevétel benyújtásának határideje 2020. június 2. 

16:00 óra 

Tájékoztatásul közlöm, hogy kijavított írásbeli vizsgadolgozatait a 100/1997. (VI. 13.) 26.§ (2) 

bekezdése értelmében megtekintheti, arról másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet. A 

100/1997. (VI. 13.) 26.§ (2) bekezdése alapján észrevétel kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő 

javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető.  

 

Dunaföldvár, 2020. 04. 17. 

      Fehérné Keserű Katalin 

      intézményvezető 


