
Tájékoztató az érettségi vizsgák 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban történő 
megszervezéséről 

 

Az intézményben a 2020. május- júniusi vizsgaidőszakra jelentkezők a középszintű vizsgák 
időpontjáról jelen tájékoztatásban kapnak értesítést. Az emelt szintű érettségi vizsgák 
időpontjairól, valamint a vizsgák helyszínéről –a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs 
rendszerében megjelenített adatok alapján– a fogadó intézmény értesíti a vizsgázót. 
 
2020. május-júniusi vizsgaidőszakban szóbeli vizsgákat nem szervezünk. 
Kivéve: angol, illetve német célnyelvi civilizáció tantárgy, amelyből csak szóbeli vizsga 
szervezhető, valamint az érettségizők számára azon vizsgatárgyakból lesz szóbeli, melyek 
írásbeli eredménye 12 és 25 % között van. Testnevelés tantárgyból is van szóbeli vizsga. A 
szóbelik időpontjáról később várható tájékoztatás.  

Az emelt szintű angol nyelv érettségi nyelvvizsga-egyenértékűsége a szóbeli vizsga teljesítése 
nélkül állapítják meg. 

Ebben a vizsgaidőszakban előrehozott vizsgák megszervezésére nem kerül sor, a benyújtott 
vizsgajelentkezéseket az Oktatási Hivatal törli. 

Ha a tanuló a 12. évfolyam végén valamely tantárgyból elégtelen értékelést kap, abból a 
tárgyból nem tehet érettségi vizsgát. Az iskola igazgatójának címzett kérvényben 
kérelmeznie kell a többi tantárgy előrehozott vizsgává változtatását. A kérelmet elektronikus 
úton kell eljuttatni az iskolába április 28-ig az igazgato@umszki.hu e-mailcímre, illetve az 
iskolatitkar@umszki.hu e-mailcímre. 

Ha a tanuló az érettségi vizsgán nem jelenik meg a vizsgajelentkezését törlik. 

A vizsgázó kérheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését vagy megváltoztatását, azzal, 
hogy: 

a) a vizsgázó elfogadott vizsgajelentkezését törölni kell, ha a törlést kérelmezi, 
b) a vizsgázó vizsgajelentkezését a vizsgázó kérelmére emelt szintről középszintre 

módosítja, 
c) a vizsgázó vizsgajelentkezését a vizsgázó kérelmére – kizárólag idegen nyelvből –

középszintről emelt szintre módosítja. 
A vizsgázó a 6. pontban részletezett kérelmét az Oktatási  Hivatal honlapján erre a 
célra közzétett formanyomtatványon nyújthatja be elektronikusan 2020. április 21-ig a 
következő e-mailcímekre:  igazgato@umszki.hu, illetve iskolatitkar@umszki.hu  
A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs 
helye. 

Az érettségi vizsgák alatt egy teremben legfeljebb 10 tanuló ülhet egymástól lehetőség 
szerint 1,5 méter távolságra. A rendelkezésünkre álló információk alapján maszk és 
fertőtlenítőszer áll majd rendelkezésre a fertőzésveszély elkerülése érdekében. 
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A 2020. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák 

A B C  D 

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű írásbeli érettségi vizsga Időpont 

magyar nyelv és irodalom 
magyar nyelv és irodalom, magyar 

mint idegen nyelv 
9.00  2020. május 4. 

matematika matematika 9.00  2020. május 5. 

történelem történelem 9.00  2020. május 6. 

angol nyelv angol nyelv 9.00  2020. május 7. 

német nyelv német nyelv 9.00  2020. május 8. 

 földrajz  földrajz 14.00 2020. május 12. 

ágazati szakmai vizsgatárgyak,  

ágazaton belüli specializáció  

szakmai vizsgatárgyak 

ágazati szakmai vizsgatárgyak,  

ágazaton belüli specializáció 

szakmai vizsgatárgyak 

8.00 2020. május 14. 

–  informatika 8.00 2020. május 15. 

 informatika  8.00 2020. május 18. 

 fizika  fizika 8.00 2020. május 19. 

 


