
Kedves végzős diákok! 

 

Mint azzal nyilván mindannyian tisztában vagytok, a jelenleg érvényes ismereteink szerint 

2020. május 4-én megkezdődnek az írásbeli érettségi vizsgák. A rendkívüli helyzet miatt idén 

sok minden a megszokottól eltérően kerül megszervezésre, ezért az alábbiakban a vizsgákkal 

kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat szeretnénk megosztani veletek. 

Mindannyian tisztában vagyunk azzal is, hogy az elmúlt hetek nemcsak a szokatlan 

körülmények és a távoktatáson keresztül zajló felkészülés nehézségei miatt jelentettek komoly 

kihívást számotokra, de a megritkuló személyes találkozások is sokatokban erős hiányérzetet 

okoztak. Leginkább azt szeretnétek, hogy újra személyesen találkozhassatok egymással, 

beszámoljatok mindarról, ami történt és meghallgassátok osztálytársaitok történeteit. Az 

elmúlt időszakban egyszerre tapasztaltuk meg az online kapcsolattartás egyre bővülő 

lehetőségeit és mégis tagadhatatlanul meglévő korlátait. Mindezek ellenére mégis arra kell 

kérnünk benneteket, hogy ne tekintsétek az írásbeli érettségi vizsgákat egy rég várt, igazi 

találkozási lehetőségnek, amikor bepótolhatjátok mindazt, ami az elmúlt hetekben elmaradt.  

A legfontosabb számunkra az, hogy a lehető legbiztonságosabb körülmények között 

bonyolítsuk le a vizsgákat, ami a diákoktól, a tanároktól és a gimnázium összes dolgozójától 

egyaránt a szigorú szabályok pontos betartását követeli meg. 

Ebből az alapelvből kiindulva foglaljuk össze a vizsganapokkal kapcsolatos legfontosabb 

információkat: 

 Továbbra is kísérjétek figyelemmel a TEAMS Érettségizők csatornáját, itt hozzuk 

tudomásotokra az érettségivel kapcsolatos legfontosabb hivatalos információkat, 

időpontokat, vizsgabeosztást. 

 Csak az a tanuló jöjjön érettségi vizsgára, aki nem beteg, és akinek a vele együtt élő 

egyik családtagja sem mutatja a betegség tüneteit. Ellenkező esetben a tanuló 

nemcsak a saját maga, de iskolatársai és azok családtagjai egészségét is veszélyezteti. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy milyen fontos szerepet játszik az érettségi vizsga az 

életetekben és milyen jelentőséggel bír a jövőtök számára, ám mégis kérünk 

benneteket, hogy felelősséggel döntsetek. Aki nem tud most érettségizni, az ősszel 

megteheti, az egyetemek kilátásba helyezték keresztféléves képzések megindításának 

a lehetőségét is. Az ezzel kapcsolatos államtitkári nyilatkozat az alábbi linken 

tekinthető meg: 
o https://drive.google.com/file/d/10PxN8-tRG7POxVgXSkauCjqAjHZg2Nw7/view 

 Nagyon fontos figyelemmel kísérni az érettségi vizsgaidőpontok módosításait. 

o Az első vizsgahéten a vizsgák 9 órakor kezdődnek. 

o A második héten a délelőtti vizsgák 8 órakor, a délutániak 14 órakor. 

o Több tantárgy esetében is másik napra került a vizsgaidőpont, kérjük, hogy az 

érintettek fokozottan ügyeljenek arra, hogy az új időpontnak megfelelően 

jelenjenek meg a vizsga helyszínén. 

o Az érettségi szabályzat értelmében mind a középszintű, mind az emelt szintű 

vizsgákon a kezdési időpont előtt 30 perccel kell megjelenni a vizsga helyszínén. 

https://drive.google.com/file/d/10PxN8-tRG7POxVgXSkauCjqAjHZg2Nw7/view


o A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan késve nem lehet megkezdeni az 

érettségi vizsgát. 

 Mind a diákok, mind a tanárok számára az érettségi vizsganapokon kötelezővé 

tesszük a szájmaszk viselését. Azt kérjük, hogy aki teheti, hozzon magával maszkot, de 

aki ezt a kérést valamiért nem tudja teljesíteni, a bejáratnál az iskola egyik 

munkatársától kap majd védőfelszerelést. 

 A bejáratnál és a vizsgatermek folyosóin kézfertőtlenítő áll majd rendelkezésre. Kérjük, 

hogy megérkezésekor ezeket mindenki használja és alaposan fertőtlenítse kezét, 

ezzel is csökkentve a vírus továbbadásának lehetőségét. 

 Az iskolában az érettségi előtt, alatt és után mindenki tartson a másiktól legalább két 

méteres távolságot! 

 Az épületbe való belépést követően minden érettségiző haladéktalanul keresse fel a 

számára kijelölt termet és ott várakozzon a vizsga kezdetéig (legfeljebb a mosdót 

használhatja). Előzetesen közzétesszük majd a pontos terembeosztást és a termekben 

előzetesen megjelöljük a vizsgapadokat, ezek valamelyikénél kell a vizsgázóknak helyet 

foglalniuk. Célunk ezzel az, hogy elkerüljük akár az iskola épülete előtt, akár a 

folyosókon vagy az osztálytermekben csoportok kialakulását. 

 Az egy teremben vizsgázók számát a központi utasításban foglaltaknál szigorúbban 

határoztuk meg. Nyolc főnél többen egyetlen osztályteremben sem fognak 

érettségizni, számos alkalommal csak heten vagy annál kevesebben alkotnak majd egy 

vizsgacsoportot.  

 A vizsga során törekszünk arra, hogy a vírusnak mind a levegőben, mind a különböző 

felületeken történő terjedését korlátozzuk. Ha a külső körülmények ezt lehetővé 

teszik, a vizsgatermeket folyamatosan szellőztetjük. Az épületben található mosdókat 

és ajtókilincseket folyamatosan, a vizsgatermeket minden vizsgát követően, a délutáni 

órákban fertőtlenítjük. 

 Idén nem várjuk el, hogy ünneplőben vegyetek részt az írásbeli vizsgákon. Az írásbeli 

érettségi vizsgák alkalmával hagyományosan ünneplő öltözetben jelennek meg a 

tanulók, ami egy fontos, jelentéssel bíró szokás, nem pusztán egyszerű formaság. A 

külső megjelenés, a matrózblúz és az öltöny minden résztvevő számára valódi 

ünnepélyességet sugároz, az esemény jelentőségét sugallja és mi a jövőben is 

szeretnénk ragaszkodni ehhez a hagyományhoz. Idén is örülünk annak, ha mindenki 

ünneplő ruhában érkezik, de nem várjuk el feltétlenül, megértjük és elfogadjuk, ha 

valaki a tömegközlekedési eszközökön és az iskolában viselt ruháját másnap nem 

szeretné ismét felvenni és ezért hétköznapi viseletben vesz részt a vizsgákon. 

 Azt is kérjük, hogy a vizsga befejezését követően minden vizsgázó haladéktalanul 

hagyja el az iskola épületét. Bármenyire is természetes és kedves szokás, most nincs 

lehetőség arra, hogy megvárjátok osztálytársaitokat és kisebb-nagyobb csoportokban 

megbeszéljétek az éppen megoldott feladatokat. 

 A vizsganapokon nincs mód arra, hogy bárki az iskolában hagyott holmiját (pl. 

történelem atlasz) magához vegye. Márciusban biztosítottunk egy kijelölt napot arra, 

hogy az iskolaépületben maradt holmijait mindenki elvigye. Természetesen 

elképzelhető, hogy még mindig maradtak benn személyes tárgyak, ezek hazavitelére 

azonban sajnos nem alkalmas a május 4. és május 6. közötti időszak, hiszen a cél éppen 



az, hogy a tanulók egymástól viszonylag elszigetelten csak a legszükségesebb időt 

töltsék az épületben. Más munkanapokon, előzetes telefonos bejelentkezést 

követően természetesen nincs akadálya annak, hogy valaki bejöjjön itt felejtett 

holmijáért. 

 Kérjük, hogy mindenki hozzon magával több tollat az írásbeli vizsgára, ezek pótlására, 
egymás kisegítésére sajnos nincs mód a fertőzés veszélye miatt. 

 Az írásbeli alatt nyugodtan lehet valamilyen folyadékot inni, az evés esetében viszont 
azt kérjük, hogy legfeljebb csokoládét vagy cukrot fogyasszatok. A maszk viselésétől 
így is egy rövid időre el kell tekinteni, de azt nem tudjuk elfogadni, hogy valaki perceken 
át egye például a tízóraiját. 3-4 órát biztosan ki lehet bírni evés nélkül, kérjük, hogy 
mindenki legyen közreműködő ebben a kérdésben is. 

 A magyar nyelv és irodalom és a történelem vizsgán termenként két helyesírási szótárt 
tudunk biztosítani. A rendkívüli helyzetre tekintettel engedélyezzük, hogy aki szeretne, 
hozhat magával helyesírási szótárt. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy csak a szótár 
használata lehetséges, helyesírási szabályzatot nem lehet használni a vizsgán! 

 Feltételezzük, hogy többen autóval fognak érkezni a vizsgára. Ezzel kapcsolatban 
nagyon fontos tisztában lenni azzal, hogy az érettségi kezdetét megelőző 30-50 
percben feltehetően nagy forgalom lesz a környéken, három egymáshoz közel fekvő 
középiskolában is érettségi vizsgákra kerül sor. Érdemes erre számítani, ha ezt 
tapasztaljátok, inkább kicsit távolabb szálljatok ki az autóból. Az könnyen előfordulhat, 
hogy a környéken egyáltalán nem lesz parkolóhely, ezért azt nem tanácsoljuk, hogy 
bárki egyénileg autóval jöjjön, mert könnyen bajba kerülhet. 

 Reméljük, hogy mindenki megkapta a vizsgabehívóját. Ezzel kapcsolatban azt kérjük, 
hogy egy rövid üzenetben mindenki jelezze az osztálya jegyzőjének, hogy 
megérkezett hozzá a vizsgabehívó. Meg kell győződnünk arról, hogy minden tanuló 
tisztában van azzal, hogy mikor és hol, melyik vizsgán kell megjelennie. Az emelt szintű 
vizsgákra a telefonjára letöltve is elviheti magával a vizsgabehívóját a tanuló, de 
emellett a hétfői magyar érettségin a kinyomtatott változatot is átadjuk. Nagyon 
fontos, hogy az emelt szintű vizsgákra mindenki vigye magával a személyi igazolványát, 
amivel igazolni tudja magát. 

 Kérünk minden emelt szinten vizsgázót, hogy a vizsgaközpontként kijelölt iskolában 

tartsa be az ott meghozott szabályokat, tegyen eleget a fertőzésveszély elkerülése 

érdekében a számára kijelölt intézményben meghatározott óvintézkedéseknek.  

 

 Mint arra már az április 21-i levelünkben is felhívtuk a figyelmet, a 2020/21 május-
júniusi vizsgaidőszakban minden tantárgyra érvényes lesz az a szabály, hogy ha valaki 
az írásbeli vizsgán nem érte el az elégségeshez szükséges 25%-ot, de 12%-nál jobb az 
eredménye, akkor szóbeli vizsgát tehet. Korábban ez a javítási lehetőség csak a 
matematika tantárgy esetében volt érvényben. 

 

 

Bízunk felelősségteljes együttműködésetekben. 



 

Budapest, 2020. 04. 29. 

Iskolavezetés 

 

 


