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Az érettségi vizsgák menete a Budakeszi Nagy Sándor József Gimnáziumban 

― 2020. május 04.–2020. június 12. 

Kedves Érettségizők! 

Az alábbiakban tájékoztatni szeretnélek benneteket az idei érettségi vizsga legfontosabb 

tudnivalóiról. Ha valamire nem kaptatok választ, forduljatok Bábik Zoltán tanárúrhoz, mint az 

érettségi vizsga jegyzőjéhez, vagy kereshettek engem is az ismert elérhetőségeimen. 

Az érettségi vizsgákra való jelentkezések módosítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

megtörtént. 2020. május 4-én hétfőn várhatóan 61 végzős tanuló kezdi meg az érettségi vizsgáit 

iskolánkban. 30 előrehozott emelt szintű vagy középszintű vizsgával már rendelkeznek az 

érettségizők. Közel 60 emelt szintű vizsgára való jelentkezést regisztráltunk, és 235 középszintű 

vizsgát kell megszerveznünk ebben a vizsgaidőszakban. 

I. Írásbeli vizsgák 

Az általam már korábban közzé tett 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet értelmében, ebben „a 

Vizsgaidőszakban az érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei – ha e rendelet 

eltérően nem rendelkezik –nem kerülnek megszervezésre…; Az e rendelet szerint tett sikeres 

érettségi vizsgát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. §-a szerint teljesített, 

teljes értékű, sikeres érettségi vizsgának kell tekinteni.”  

a) A vizsgaidőszak időrendje, helyszínek, segédeszközök 

Középszint: 

Középszintű 

írásbeli érettségi 

vizsga fajtája 

Dátum Időpont1 Helyszín2 

A vizsgázó által 

biztosított 

segédeszköz 

magyar nyelv és 

irodalom  
2020. május 4. 9.00-13.00 

Budakeszi NSJG 

23-31 terem 
 (nincs segédeszköz) 

matematika 2020. május 5. 9.00-12.00 
Budakeszi NSJG 

23-31 terem 

függvénytáblázat, 
szöveges adatok 
tárolására és 
megjelenítésére nem 
alkalmas 
zsebszámológép, körző, 
vonalzó, szögmérő 

történelem 2020. május 6. 9.00-12.00 
Budakeszi NSJG 

23-31 terem 

az előírásoknak 
megfelelő középiskolai 
történelmi atlasz 

angol nyelv 2020. május 7. 9.00-12.00 
Budakeszi NSJG 

23-25 terem 

nyomtatott szótár (csak 

a IV. Íráskészség 

részhez) 

német nyelv 2020. május 8. 9.00-12.00 
Budakeszi NSJG 

23-24 terem 

nyomtatott szótár (csak 
a IV. Íráskészség 
részhez) 

                                                           
1 A feladatrészek közötti szünetekkel kitolódik a vizsga befejezésének időpontja 
2 A középszintű vizsgákon a terembeosztás szerinti helyét minden vizsgázó előre megkapja a 
vizsgabehívójában. A vizsganap reggelén, kezdés előtt legalább fél órával a helyszínen is megtudhatja.  
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földrajz 2020. május 12. 14.00-16.00 
Budakeszi NSJG 

23 terem 

Csak a II. feladatlaphoz: 
középiskolai földrajz 
atlasz, szöveges adatok 
tárolására és 
megjelenítésére nem 
alkalmas 
zsebszámológép, körző 
és vonalzó 

biológia 2020. május 13.. 8.00-10.00 
Budakeszi NSJG 

23 terem 

szöveges adatok 
tárolására és 
megjelenítésére nem 
alkalmas 
zsebszámológép 

informatika 2020. május 15. 8.00-11.00 
Budakeszi NSJG 

15 és 16 terem 
vonalzó 

vizuális kultúra 2020. május 19. 14.00-16.00 
Budakeszi NSJG 

23 és 24 terem 
nincs segédeszköz 

spanyol nyelv 2020. május 21. 8.00-11.00 
Budakeszi NSJG 

23 terem 

nyomtatott szótár (csak 
a IV. Íráskészség 
részhez) 

Emelt szint: 

Az emelt szintű írásbeli érettségi vizsgák - az emelt szintű informatika (ez a vizsga 2020. május 

18. 8.00-tól lesz) kivételével – ugyanazokon a vizsganapokon lesznek, mint a középszintű 

vizsgák. A vizsgázóknak ki fogjuk küldeni a vizsgabehívókat. Ez tartalmazza a vizsgázó 

minden érettségi vizsgájának kezdetét és a pontos helyszínt, valamint a legfontosabb 

tudnivalókat. Kérjük visszaigazolni az átvételt! 

b) Általános tudnivalók az írásbeli érettségi vizsgáról 

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

a vizsga helyszínén. Ez az emelt és középszintű vizsgákra egyaránt vonatkozik.  

Figyelem! Az udvarban nem lesz lehetőség a parkolásra, az iskola épülete előtt pedig csupán 

néhány hely szokott lenni. Ezért kérjük a vizsgázókat, hogy ennek figyelembe vételével 

szervezzék meg a helyszínre érkezést. 

A közlekedés zavartalanságának biztosítása és a személyes kontaktusok minimalizálásának 

érdekében a tankerület kérte a rendőrség és a közterületfelügyelet személyes jelenlétét és 

segítségét az iskolák környékén. 

Az érettségi vizsgákon elvárás az iskolai egyenruhában (öltöny, fehér ing, nyakkendő, fekete 

szoknya, alkalmi cipő) való megjelenés. Ebben az évben csak az első írásbeli érettségi napon 

(2020. május 4.) és a szóbeli érettségin teszem kötelezővé az iskolai egyenruha viselését. Így, 

a járványügyi egészségügyi iránymutatásoknak megfelelően mindenkinek lesz lehetősége 

minden napon a felsőruházatát is lecserélni.  

A gimnáziumban, a csoportosulás elkerülése érdekében az érettségi első három napján mindkét 

bejárati ajtón át várjuk a vizsgázókat. A belépést követően, kézfertőtlenítés után a jelen lévő 

felügyelő tanároktól átvehetik a hatóság (tankerület) által biztosított egyszer használatos 

védőmaszkot, melynek használata javasolt, de nem kötelező. Ezután haladéktalanul fel kell 

menni a saját vizsgaterembe, ahol a felügyelő tanár instrukcióit kell követni a továbbiakban. 
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Biztonsági intézkedések:  

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

a papíron, azaz a 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 számára a hatóságok – fenntartótól 

függetlenül, a tankerületek bevonásával – védőmaszkot és védőkesztyűt biztosítanak, 

így a tanulók elé kerülő feladatlapok biztonságosak lesznek. A vizsgadolgozatokat, azok 

beszedése után – az ebben a pontban foglaltak miatt – a vizsgaszervezők 24 órára 

elzárják. 

 Figyelem! Az iskola teljes belső terét, a berendezési tárgyakat, segédeszközöket is 

ózonnal, a mellékhelyiségeket pedig hidegpermetes módszerrel fertőtleníteni fogják a 

vizsgák megkezdése előtti hétvégén. A vizsgatermek tisztaságára most különösen is 

figyeljünk, ne szemeteljünk, ne morzsázzunk, mert a védettség megőrzése érdekében az 

első 4 napon nem lehet majd hagyományos módon takarítani!  

 Biztosított lesz (a mellékhelyiségeken és az aulán kívül) minden vizsgahelyszínen, azaz 

minden teremben a megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítő, amelynek használata fontos 

a fertőzések megelőzése érdekében.  

 A vizsgateremben a vizsgázók számát a Kormány 10 főben maximalizálta. Nálunk 

legfeljebb 7 vizsgázó lesz egy teremben. Az ülésrend kialakításakor ügyelünk, hogy 

meglegyen a minimum 1,5 m távolság a vizsgázók között, így a fertőzés kockázatát 

minimalizálhatjuk.  

A vizsgaterembe bevihető: íróeszköz, a meghatározott segédeszközök, személyazonosság 

igazolására alkalmas okirat, enni és innivaló (szükség esetén gyógyszer) és zsebkendő. A többi 

csomagot a vizsgaterem előtti szekrény tetején kell hagyni. (telefont is, kikapcsolt, vagy 

lenémított állapotban)  

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

útlevéllel, új típusú jogosítvánnyal; ez különösen az emelt szintű vizsgákon fontos) 

Az ülésrend kialakulása után a felügyelő tanár ellenőrzi a segédeszközöket és tájékoztat 

mindenkit a vizsga szabályairól. 

c) Előzetes tájékoztató az írásbeli vizsgák menetéről, általános 

szabályairól: 

Megjelenés: A vizsgázónak legalább 30 perccel az írásbeli vizsga kezdeti időpontja előtt meg 

kell jelennie a vizsga helyszínén, és igazolnia kell a személyazonosságát. 

A vizsgán 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.  

A vizsgázó csak a megengedett segédeszközöket használhatja, a vizsga időtartama alatt nem 

beszélgethet társaival, és be kell tartania a házirendben előírt, – a témazáró dolgozatok 

alkalmával is elvárt - magatartási szabályokat. A szabálytalanságot a felügyelő tanár annak 

időpontját is megjelölve a dolgozatra rávezeti, aláírja, és visszaadja a vizsgázónak, aki 
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folytathatja a vizsgát. A vizsga befejezését követően a szabálytalanságról jegyzőkönyv készül, 

amelyet a felügyelő tanár, az igazgató és a vizsgázó is aláír. A szabálytalanság következményeit 

a vizsgabizottság 

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

csak az!) 

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

bélyegzőjével ellátott pótlapokon lehet dolgozni 

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

megkezdése előtt figyelmesen el kell olvasni.  

A vizsga megkezdése előtt a borítékot és a feladatlap fejlécét a felügyelő tanár irányításával 

kitöltik a vizsgázók. (Név, vizsga fajtája, típusa, dátum) 

Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben, a felügyelő tanár engedélyével lehet 

elhagyni, s lehetőleg egyidejűleg csak egy vizsgázónak.  

A vizsga végén a feladatlap elején található, pótlapokra vonatkozó táblázatot ki kell tölteni, és 

a vizsgatárgyra jellemző specifikus információkat rá kell írni a dolgozatra. Minden pótlapra fel 

kell írni a vizsgázó nevét, a vizsga fajtáját, típusát, a dátumot, és azt, hogy piszkozat, vagy 

tisztázat. A dolgozat üresen maradt részeit és a piszkozatlapokat a vizsga végén át kell húzni. 

A rendelkezésre álló idő letelte után a felügyelő tanár a dolgozatokat egyesével beszedi. 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. Az ellenőrzés után a felügyelő tanár a vizsgázó 

jelenlétében a borítékot leragasztja, kitölti a jegyzőkönyvet. A dolgozat beadását a vizsgázó is 

aláírásával igazolja. Ezután a vizsgázó távozik a vizsgateremből, és az épületet is a lehető 

leghamarabb elhagyja.  

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

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

a kérdéses vizsga másnapján reggel 8 órakor, a 14 órakor kezdődő vizsgák esetében az adott 

vizsgát követő nap 14 órakor. 

d) Az írásbeli dolgozatok megtekintése, jogorvoslat 

Az írásbeli vizsgakérdések megoldására adott szaktanári értékelést a szóbeli vizsga előtt 

nyilvánosságra kell hozni. A vizsgadolgozatot és a javítási-értékelési útmutatót a vizsgázó, a 

vizsgabizottság elnökéhez történő megküldés előtt, az iskola képviselőjének jelenlétében, az 

igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus 

úton másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet. 
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A Budakeszi Nagy Sándor József Gimnáziumban a megtekintés időpontja:  

Ebben a vizsgaidőszakban mind a két (12.A és12.B) vizsgabizottsághoz beosztott vizsgázók 

számára két nap van megadva :2020. május 28. és 2020. május 29. 

Előzetes beosztás szerint a tanulók 8.00 és12.00 között, illetve 12.00 és 16.00 között tudják 

megnézni az emelt és középszintű érettségi dolgozataikat. A megtekintés részleteiről a 

szaktanárok fognak tájékoztatni benneteket május második felében. 

A vizsgázó a saját vizsgadolgozatáról másolatot (fénykép) készíthet, és a szaktanári értékelésre 

vonatkozó esetleges észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – 16 óráig – 

adhatja be az iskola igazgatójának. Észrevétel kizárólag a javítási-értékelési útmutatóban 

foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető. Az észrevétel 

benyújtási határideje jogvesztő. 

A Budakeszi Nagy Sándor József Gimnáziumban az észrevétel beadásának határideje: 

Mind a két vizsgabizottsághoz beosztott vizsgázók számára: 2020. június 2. 16.00 óra 

II. Szóbeli vizsgák 

A hatályos jogszabályok alapján, a mi iskolánkra vonatkozóan meg kell szervezni a középszintű 

szóbeli érettségi vizsgát testnevelésből, és azokból a tantárgyakból, ahol van olyan vizsgázó, 

akinek a középszintű írásbeli vizsgán nyújtott írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő 

százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot. (Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdés) 

Ennek értelmében a megadott időintervallumon belül kijelöltük a középszintű szóbeli vizsgák 

vizsganapjait, a kötelező értekezletek időpontjait és az ismert szóbeli vizsgákat. 

Középszintű szóbeli vizsganapok:  

12.A vizsgabizottsága: 2020. június 11. (testnevelés: 3 fő vizsgázó)  

12.B vizsgabizottsága: 2020. június 12. (testnevelés: 4 fő vizsgázó) 

A szóbeli vizsganap délutánján, az eredményhirdető értekezlettel zárul le az érettségi vizsga 

hivatalos része. A szóbeli vizsga részleteiről és az érettségi vizsga lezárásáról június elején az 

érettségi vizsgabizottság jegyzője küld majd tájékoztatást.  

Az érettségi vizsga szervezése, lebonyolítása során alkalmazott jogszabályok: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt) 

 A kétszintű érettségi vizsgák lebonyolításáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet 

(Vizsgaszabályzat) 

 Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24.) OM rendelet 

 A veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május–júniusi vizsgaidőszakban 

történő megszervezéséről szóló 119/2020. (IV. 16.) Kormány rendelet  

Budakeszi, 2020. április 24. 

          Borók Edit 

                intézményvezető 


