
Kedves érettségire jelentkezett Diákok! 

 

Az Oktatási Hivatal honlapján elérhető a 2020. május-júniusi vizsgaidőszak lebonyolítására, 

valamint a vizsgaidőszak rendjére vonatkozó 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet az alábbi 

linkre kattintva: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/kormany_119_202

0_iv_16_rendelete 

 

A kormányrendeletben meghatározottak szerint az előrehozott, valamint érettségi 

bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsgák megszervezésére nem kerül 

sor, a benyújtott vizsgajelentkezéseket pedig az Oktatási Hivatal törli a kormányrendelet 

alapján, kivéve 

a) a Vizsgaszabályzat 12. § (15)-(16) bekezdésében meghatározott vizsgákat, valamint 

b) a középiskola befejező évfolyamán tanulók szintemelő vizsgáit. 

A benyújtott vizsgajelentkezések törlése központilag, hivatalból történik meg, a 10. és 11. 

évfolyamos tanulóknak nincs teendőjük. 

 

A fentiek szerinti vizsgák hivatalból történő központi törlése nem érinti a középiskola 

befejező évfolyamán tanulók (12. évfolyam) szintemelő vizsgáit! Ha a végzős vizsgázó mégis 

töröltetni szeretné a szintemelő vizsgáját, akkor azt kérelmeznie kell. 

 

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 kérelemre vonatkozó tájékoztatás és nyomtatvány itt érhető el: 

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

modositasa 

 

A kérelmeket az osztály jegyzőjének (és másolatban nekem: baratikriszta@fazekas.hu) kell 

elküldeni április 21-én éjfélig. 

 

12.a Fehérné Darányi Andrea fandrea@f.fazekas.hu 

12.b Halasi Dominika  dominika@f.fazekas.hu 
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12.c Dömény Mária  dmaria@f.fazekas.hu 

12.d Rózsahegyi Krisztina  rozsa@f.fazekas.hu    (külsősök is) 

 

 

A Vizsgaidőszak megváltozott időrendjét a Kormányrendelet 2. számú melléklete 

tartalmazza. 

A közép- és emelt szintű érettségi vizsgák időpontjairól, valamint a  vizsgák helyszínéről – a  kétszintű 

érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében megjelenített adatok alapján – a  fogadó intézmény 

(Fazekas) értesíti a vizsgázót (erre csak a módosítások átvezetése után lesz lehetőségünk). 

 

Eredményes felkészülést és sikeres érettségi vizsgákat kívánok! Bármilyen felmerülő kérdés, probléma 

esetén keressetek nyugodtan! 

 

Budapest, 2020. 04. 17. 

 

 

Barati Krisztina 

intézményvezető-helyettes 
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