
2020. ŐSZI ELŐREHOZOTT (ÉS SZINTEMELŐ) ÉRETTSÉGI VIZSGÁK 

(A legfontosabb tudnivalók rövid kivonata. Jogszabályi háttér: 100/1997. (VI. 13.) 

Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról, valamint 40/2002. (V. 24.) 

OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről.) 

A jelentkezés rendben lezajlott, a határidő szeptember 7. volt. Előrehozott érettségit tenni angol 

nyelvből, német nyelvből, francia nyelvből, informatikából és földrajzból lehet. Idegen nyelvek 

esetén csak az a – 10., 11. vagy 12. évfolyamos – tanuló érettségizhet előrehozottan, aki előtte 

osztályozó vizsgák keretében valamennyi, még hiányzó év végi jegyét megszerezte az adott 

nyelvből. 

Az őszi írásbeli vizsgák időpontjai: 

angol nyelv – október 22. (csütörtök) 

német nyelv – október 27. (kedd) 

informatika – október 28. (szerda) 

földrajz – október 19. (hétfő) 

Földrajzból délután kettőkor, a többi tárgyból reggel nyolckor kezdődnek a küzdelmek. 

A vizsgázóknak legkésőbb a vizsga kezdete előtt 30 perccel meg kell érkezniük a vizsga 

helyszínére, ami középszint esetén a saját iskola, emelt szintű vizsgánál pedig a Kormányhivatal 

által kijelölt vizsgaközpont (praktikusan szintén egy iskola, de nem a Verka). A pontos helyszínről 

a Hivatal időben értesíti az érintetteket. És ha már pontosság: a vizsgáról elkésni nem lehet! A 

dolgozatok kiosztása után érkezők semmiképpen nem kezdhetik meg a vizsgát, függetlenül a 

késés okától, illetve attól, hogy az méltányolható-e vagy sem. 

A vizsga időtartama középszinten angolból, németből és informatikából 180 perc, földrajzból 

120 perc. Emelt szinten valamennyi tárgyból 240 perces az érettségi. 

A használható segédeszközökről – különös tekintettel azokra, melyeket adott esetben a vizsgázó 

biztosít saját maga számára – feltétlenül tájékozódni érdemes egyrészt a szaktanároknál, másrészt 

a tantárgy hivatalos vizsgaleírásában. 

Az írásbeli vizsgán elvárt öltözet: komoly alkalomhoz illő, ámde kényelmes viselet (3-4 óra 

folyamatos, intenzív koncentrációnak nem tesz jót, ha szorít a nyakkendő, ugyanakkor ez egy 

érettségi vizsga, tehát túlzott lazaságnak sincs helye). 

Érvényes személyi igazolványt vagy útlevelet mindenki hozzon magával! 

A szóbeli vizsgák időpontja: 2020. november 26-27. (csütörtök-péntek) 

A vizsgabizottság elnöke november 26-án 7:45-kor ún. tájékoztató értekezletet tart a 

vizsgázóknak, melyen a részvétel kötelező. A vizsganapok részletes beosztását később 

ismertetjük. A második nap végén, az eredményhirdetésen szintén kötelező részt venni, az elnök 

ekkor adja át a (minden bizonnyal) sikeres vizsgákról a törzslapkivonat nevű dokumentumot. A 

szóbeli vizsgák minden eseményén iskolai ünneplő öltözetben (hölgyeknek: sötét alj, fehér 

blúz, Verka-sál, uraknak: sötét öltöny, alkalmi cipő, fehér ing, Verka-nyakkendő) kell megjelenni! 

Személyire vagy útlevélre itt is szükség lesz. 

További tudnivalókról (esetleges szabálytalanságok – bár talán nem lesznek ilyenek – kezelése, 

írásbeli dolgozatok megtekintése, a javítással kapcsolatos észrevételek benyújtása, jogorvoslati 

lehetőségek stb.) részletes tájékoztatást osztályfőnöki órákon fogunk tartani. 


