
Ajánlások az érettségi vizsgák lebonyolításához 
(a jelenlegi (2020. 04.19-i információk alapján) 

 
Az érettségi vizsgák lebonyolításával kapcsolatban több kérdés vetődött fel, ezeket 
csoportokba szedtük és megpróbálunk most válaszokat adni, javaslatokat tenni. 
 
A Kormány 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 
2020. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről; a hatályos jogszabályi 
részeket, hivatkozásokat; a szakállamtitkár 2020. március 17-i tájékoztatója (kormány.hu), az 
OH honlapján közzétett módosításra vonatkozó kérelmet; valamint az Oktatási Hivatal 
KPF/1406-1/2020 tájékoztatója alapján elkészítettünk egy összegző, kifejtő dokumentumot, 
ami sok kérdésben segít eligazodni (1. sz. melléklet) 
 
Megjelent az Oktatási Hivatal Tájékoztató a 2020. május-júniusi érettségi vizsgaidőszakban 
érvényes speciális szabályokról című útmutatója: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/tajekoztato_specialis
_szabalyok?fbclid=IwAR2O-
QCKbakHpfGdsOdFOsqZa39Xwg78evmWRTh5fhTeYW8EKLUV44F_Pbk&itemNo=1#12 
 
(4) Az érettségi vizsgák lebonyolítására vonatkozó részletes tájékoztatóját a Hivatal a honlapján 
közzéteszi. 
 

I. Az egészségügyi előírások betartásával kapcsolatos kérdések: 
 
1. 71/2020. Korm.r. 1. § (1) Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést - a közös 

háztartásban élők kivételével - a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől 
lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. 

2. 119/2020. Korm.r. (2) Egyazon helyiségben írásbeli vizsgát tevő vizsgázók létszáma nem 
haladhatja meg a 10 főt. 

3. „Egy tantanteremben legfeljebb tízen lehetnek majd, de az a szám lehet nyolc-kilenc is, és 
legalább másfél méteres távolságot kell tartani, ami lehet 2-2,5 méter is, a terem adottságaitól 
függően.” 

4. „Kibővül a vizsgahelyszínek köre. Ha kell, bármely köznevelési intézmény bármely tanterme 
bevonható lesz a vizsgáztatásba.”  
Szükség esetén könyvtárba, bontótermekbe is elhelyezhetők a tanulók 

5. „Minden épületben kötelező fertőtlenítés lesz” 
Az érettségi megkezdése előtt és a vizsgarészek zárása után fertőtleníteni kell valamennyi 
helyiséget, amelyben vizsgabizottsági tag, felügyelő tanár, dolgozó vagy tanuló tartózkodott. 
Kiemelt figyelemmel kell lenni az asztalokra, kilincsekre, mellékhelyiségekre. 
6. „és igény esetén a diákoknak, a pedagógusoknak maszkot biztosítanak, de a viselését nem teszik 

kötelezővé” 
A Szeretetszolgálat több intézményében kollégáink elkészítették a textil maszkokat (2. sz. 
melléklet), ezekből minden intézménynek tudjuk biztosítani a szükséges mennyiséget, a 
gumikesztyűket valamennyi felügyelő tanár számára biztosítjuk, a kézfertőtlenítőket, 
tisztítószereket megrendeltük – még nem ismerjük a szállítás időpontját. 
Az eszközök eljuttatását az iskolákba megszervezzük, ebben kérjük egy-egy intézmény 
segítségét is. 
A tanuló természetesen használhat saját maszkot is. 
 



A textil maszkokat a mellékelt útmutató alapján (3. sz. melléklet) kérjük minden vizsganap után 
fertőtleníteni (mosás és vasalás) az egészség megóvása érdekében. 
A viselése az intézmény területén mindaddig kötelező, amíg a tanuló a kijelölt helyét el nem 
foglalta és a vizsga meg nem kezdődött. Csak légzési nehézség, vagy irritáció esetén vegyék le, 
és mielőtt a vizsgahelyüket elhagynák, azonnal tegyék fel. 
Kérem a felügyelő Kollégákat, erre fokozott figyelmet fordítsanak. 
 
7. „Maruzsa Zoltán elmondta: Azt mindenképpen szeretnék elkerülni, hogy egy helyen - beleértve a 

folyosókat is - egyszerre túl sokan tartózkodjanak.” 
Kérjük, hogy a maszkokat még az iskolába belépés előtt vegyék át (ha az időjárás megengedi, 
a kapu elé kihelyezett asztalnál átadva), és azt vegyék is fel. 
Ha lehetséges itt is ügyelni kell, hogy a tanulók ne csoportosuljanak, tartsák be a rendeletben 
előírt személyes távolságot. 
A vizsgák előtt és közben és után a felügyelő tanárok igyekezzenek elkerülni, hogy a folyosón, 
iskola előtt egyszerre sokan tartózkodjanak. Lehetőség szerint több bejáraton vagy időben 
szakaszolva is be lehet engedni az épületbe a tanulókat. 

Gondoltak-e arra, hogy a vizsgahelyszíneken a vizsga megkezdése előtt fél órával akár több száz vizsgázó 
fog egy helyen várakozni? Hogyan fogják ezt a helyzetet a vizsgaszervezők kezelni? 
Az egyes intézményekben biztosítani kell a gyors beléptetést, sem az épület előtt, sem odabent a folyosókon nem 
lehetséges a csoportosulás, mindenkinek az a dolga, hogy mielőbb a részére kijelölt terembe jusson, a vizsga 
végén pedig elhagyja az épületet. Az adott termekben legfeljebb 10 fő, a megfelelő távolság betartásával 
tartózkodhat majd. 

Az államtitkár tájékoztatása szerint intézmények környezetében a rendőrség is jelen lesz a 
járványügyi előírások betartásának biztosítása céljából, adott esetben kérhető a segítségük. 
 
Amennyiben az intézmény rendelkezik megfelelő lázmérővel, azt a beengedéskor használhatja. 
Amennyiben egészségügyi, járványügyi kockázatot tapasztal, 2/2020.03.13-i Fenntartói utasítás 
1. pontja alapján meghatározott eljárásrendben a 8. pont alapján az intézménybe való belépést 
megtilthatja. 
https://www.alza.hu/truelife-care-q7-d2294870.htm?kampan=adw_domaci-elektro_pla_all_domaci-elektro_produkty-top-
deals_c_9063064_CH750&gclid=EAIaIQobChMI-o_cmqT06AIVxJQYCh0NHAmhEAYYASABEgLHH_D_BwE 

 
A vizsgázó a vizsgahelyét csak indokolt esetben hagyja el. Ez érvényes a vizsgarészek közötti 
szünetekre is. 
 
Ha valaki a vizsga alatt rosszul lesz, a 2/2020.03.13-i Fenntartói utasítás 1., 3. és 7. pontja szerint 
járjanak el, és haladéktalanul értesítsék az egészségügyi hatóságokat, valamint a fenntartót. 
 
Kérem, hogy a vizsgaszervezés során az 1/2020.03.12. számú munkáltatói utasítást is vegyétek 
figyelembe. 
 
8. A felügyelő tanárokat kérjük, viseljék a védőfelszereléseket, ha lehetséges köpenyben, 

kesztyűben és maszkban végezzék munkájukat. A dolgozatok átadásánál, átvételénél 
valamint a szóbeli vizsgák lebonyolításakor a legnagyobb figyelemmel legyenek az 
egészségügyi előírások betartására. 

 
9. A dolgozatok átadásánál/átvételénél is igyekezzenek betartani a távolságot. Ha a teremben 

megoldható a tanári asztal mellé/elé elhelyezett padon történjen a tanulói aláírás és az 
átadás. A tanuló a beadást igazoló ív aláírása után a helyére üljön vissza, a tanári aláírások 
után a tanár helyezze a borítékba a dolgozatot, zárja le. A tanuló ez után távozhat a 



tanteremből. Ez érvényes a vizsga kezdetére és megszakítására, minden aláírást igénylő 
eljárás során. Az aláírások minden esetben saját tollal történjenek, ne egyet adjunk át a 
diákoknak, hozzák magukkal az asztalhoz a sajátjukat. 

 
A koronavírus a sajtóban megjelent információk alapján kartonpapíron 24 órán át is életben 
marad, ezért nem javasolható a dolgozatok a javító tanárnak az adott vizsganapon való átadása.  
http://semmelweis.hu/hirek/2020/03/18/egyes-feluleteken-tobb-napig-is-fertozokepes-marad-az-
uj-koronavirus/ 
Az eljárás során az Országos Bírói Hivatal által alkalmazott iratkarantén előírásai (hét nap, külön 
(biztonságosan zárható) helyiségben papírdobozban elhelyezve) alkalmazhatók, amennyiben 
ezzel még a javítás a rendeletben meghatározott megtekintés (2020. május 27-28.!) még 
biztosítható. 

https://birosag.hu/hirek/kategoria/birosagokrol/iratkaranten-hazai-birosagokon-az-ugyfelek-es-
dolgozok-vedelmeben ) 
 
10. Kérem az Intézményvezetőket, Megbízottaikat, hogy a dolgozatokat tartalmazó csomagok 

hivatalban való átvételekor is fokozottan ügyeljenek az előírások betartására. 
11. Az emelt szintű érettséginél a személy azonosításánál a tanuló helyezze a személyi 

igazolvány-kártyáját az asztal sarkára, hogy az azonosítás átadás nélkül megtörténhessen. A 
középszinten is indokolt (ellenőrzés esetén, ami várható), hogy a személyit a tanuló az 
asztalra kihelyezze 

12. Az intézményvezetők a vizsgabizottságok összeállításánál, a felügyelő tanárok megbízásánál 
ügyeljenek arra, hogy lehetőleg ne osszanak be 60 év feletti vagy krónikus betegségben 
szenvedő, vagy egyéb személyes vagy egészségügyi okból méltányolható esetben lévő 
kollégát. 
Amennyiben a lebonyolításnál akár a fenti okok, akár egyéb rendkívüli helyzet állna elő 
(betegség, PDSZ felhívása, járványügyi ok...), kérem jelezzétek, és a Szeretetszolgálat 
vezetősége, az oktatási fenntartó dolgozója és más, felsőfokú végzettséggel rendelkező 
kollégája felajánlotta segítségét felügyelő tanárként. 

 
II. A tanulókkal kapcsolatos feladatok 

 
Kérjük, hogy a legfontosabb szabályokról, a tanulókat elektronikus úton és az intézményben 
kifüggesztve papír alapon is értesítsétek. 
 

1. a ballagásokat nem lehet megtartani, mivel - mint nagyobb tömeget megmozgató 
rendezvények - az általános tilalmi körbe tartoznak. Arról, hogy az érettségire érkező 
fiatalokat tesztelik-e, azt mondta: ennek különösebb eredménye nem lenne, de azt kérik, hogy 
aki beteg, különösen, ha légúti panaszai vannak, ne jelenjen meg az írásbeli vizsgán. 
A felvételi ponthatárokat az érettségi megváltozott lebonyolítása nem befolyásolja, mindig az 
utolsó felvett diák pontszáma jelenti a ponthatárt. 

2. „Most, hogy a vizsgák időpontjai megváltoztak kitől kapunk értesítést arról, hogy hol és mikor 
lesznek a vizsgáink? 
A 2020. május-júniusi vizsgaidőszak speciális rendjét meghatározó kormányrendelet e tekintetben is 
speciális szabályt tartalmaz. E szerint a közép- és emelt szintű érettségi vizsgák időpontjairól, valamint a 
vizsgák helyszínéről – a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében megjelenített adatok 
alapján – a vizsgajelentkezést fogadó intézmény (középiskola vagy kormányhivatal) értesíti a vizsgázót. 
Aki tehát egy középiskolába adta be az érettségi jelentkezését, annak ezt az értesítést is ettől a 
középiskolától kell megkapnia, aki valamely kormányhivatalba adta be az érettségi jelentkezését, annak 
ezt az értesítést is ettől a kormányhivataltól kell megkapnia.” 

3. „érettségizni senkinek sem kötelező, aki - akár azért, mert nem tudott rendesen felkészülni, 
akár az egészségügyi kockázatok miatt - úgy dönt, nem teszi le a vizsgát, ezt megteheti.” 



119/2020. Kormr. 3. (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 kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs 
helye.) 
Kérjük, hívjátok fel a figyelmet arra, hogy aki nem tanul tovább felsőoktatásban, de 
13.évfolyamon szeretné folytatni (főleg szakgimnazista, de lehet gimnazista is aki 2 éves 
OKJ-ra menne), azok választhatnak, hogy most érettségiznek, vagy ősszel, de az 
Szakképzési ttörvény 22.§ (2) szerint: "A tanuló az érettségi végzettséghez kötött 
szakképesítésre történő felkészítésbe bekapcsolódhat a középiskola befejező évfolyamának 
elvégzésével, azzal, hogy legkésőbb a tizenharmadik (első szakképzési) évfolyam első 
félévének utolsó tanítási napjáig megszerzi az érettségi végzettséget." 
 

4. „A jelentkezések módosítására is van lehetőség, ha valaki emelt szintű érettségire jelentkezett, 
de úgy érzi, nem tudott megfelelően felkészülni, és középszinten vizsgázna, erre van mód. 
Arra is lehetőség nyílik, hogy középszintű nyelvi vizsgára leadott jelentkezést emelt szintűre 
változtassanak, és így megszerezhető a nyelvvizsga.”  
 
A kérelmet mindekét esetben 2020. április 21-éig keddig(!) lehet benyújtani a fogadó 
intézményhez. (5.sz. melléklet) 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/vizsg
ajelentkezes_modositasa/ 
A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye. 
ld. még: OH tájékoztató részletesen 
Az OH az esetleg már befizetett vizsgadíjat visszatérítik. 
 

5. „arra készülnek, hogy ősszel nagyobb volumenű érettségi vizsgákat tartanak majd, miként a 
keresztféléves jelentkezéseknél is bővített lehetőségek várhatók.” 
 

6. „Ahol szükséges, kollégiumi elhelyezést is biztosítanak, de egy szobában csak egy diákot lehet 
majd elhelyezni.” 
 
Kérjük mérjétek fel az igényeket és egyeztessetek a kollégiumokkal a férőhelyekről, és 
hogy mennyire reális az egy tanuló/egy szoba elhelyezés.  
A külföldről bejáró tanulók esetében hivatalos igazolást kell kiállítani a jogviszonyáról 
(4. melléklet), és egyeztetni kell a határvédelmi hatóságokkal.  
Javasolható a kollégium vagy szállás igénybevétele. Ha kollégium nincs a szállásdíjakat 
és az étkezést javaslom, vállalja át az intézmény, ha nincs más elhelyezésre lehetőség, 
és nem tudja megoldani biztosan a beérkezést. 
Kollégista vagyok, lesz-e lehetőségem az érettségi vizsgáim idejére visszatérni a 
kollégiumomba? 
A szakterületet irányító minisztérium engedélyezni tervezi a kollégiumok megnyitását az érettségi 
időszakára. Mivel azonban egyes intézményeket egészségügyi vagy más műveleti célokra már 
használatba vettek a hatóságok, tájékozódjon az adott intézményben, hogy tudják-e Önt fogadni. 
 
Mivel a fővárosban dolgozom az emelt szintű kiegészítő vizsgámra a fővárosi kormányhivatalban 
jelentkeztem. A járványhelyzet miatt hazaköltöztem Pécsváradra. Szeretném, ha a vizsgámat 
áthelyeznék lakóhelyemhez közelebb, hogy ne kelljen Pestre utaznom. 
Mivel az emelt szintű vizsgákat a kormányhivatalok szervezik, vizsgájának áthelyezését az érintett 
kormányhivatalok (ez esetben: Budapest Főváros Kormányhivatala és a Baranya Megyei Kormányhivatal) 
megkeresésével kérelmezheti. 



 
7. „A vizsgák a nagyobb tárgyakból nem reggel nyolckor, hanem kilenckor kezdődnek majd, 

ezzel is szeretnék elkerülni, hogy a diákok egy időben utazzanak a nyolc órára munkába 
érkezőkkel.” 
Közlekedés: Nem lesz a szokásos hétköznapitól eltérő közlekedés. A tanulók így a 
szokásos menetrenddel kalkuláljanak. (DE, eltérő közlekedési rend van érvényben több 
településen. Nyíregyházán tanszüneti közlekedés van, de Debrecenben is több járat módosult 
menetrend szerint közlekedik) 

8. „Maruzsa Zoltán megerősítette: törlik a vizsgajelentkezések közül az alsóbb évfolyamos, nem 
végzős tanulók előrehozott érettségiit, a pótlásukra ősszel és későbbi vizsgaidőszakokban lesz 
mód. Hozzátette: szintemelő vizsgákat szintén csak azok tehetnek, akik idén felvételiznek. 
Ez igaz azokra is, akik korábban érettségiztek, és az idei felvételi miatt jelentkeztek 
szintemelő vizsgákra.” 

9. Az igazgató törli, ha  
a. nem tudta befejezni a tanulmányait, 
b. nem rendelkezik az Nkt. 6. § (4) bekezdésében a közösségi szolgálat 

teljesítésére meghatározott feltétellel, érettségi vizsgáit nem kezdheti meg 
10. 119/2020. Korm. r. 3. (3) c) pontja alapján a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó 

intézmény a vizsgázó kérelmére – kizárólag idegen nyelvből – középszintről emelt 
szintre módosítja. 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/vizsg
ajelentkezes_modositasa/ 

11. A járványügyi szabályok betartása mindenki egészségének megvédése 
érdekében kötelező! 

12. Nem léphet be az a tanuló, aki teszttel igazoltan COVID-pozitív, csak az 
igazolt negatív teszttel (vagy az első pozitív teszt + 14 nap),  
ha nem tesztelt, csak karanténra kötelezett, akkor annak elrendelésétől 
számított 14 napig. 

13.  Kérjük hívjátok fel a figyelmet, hogy az idegen nyelvi szótárat, a függvénytáblázatokat, 
atlaszt, számológépet, több tollat, ceruzát, vonalzót, körzőt saját magának kell 
biztosítania.  Ezt idén a helyzetre való tekintettel az iskolák nem tudják biztosítani.  

14. A magyar érettséginél a helyesírási szótár okozhat problémát, de ha lehetséges 
hozzanak magukkal a diákok, illetve egymásnak, ha mód van rá, ne adják át. 

 
 

III. Adminisztráció: 
 

1. Az érettségi előkészítése és lebonyolítása során a digitális oktatási rendre vonatkozó 
szabályok irányadók.  
119/2020 Korm.r. 4. (2) Az érettségi vizsga iratai elektronikus úton is 
megküldhetők a vizsgabizottság elnökének. 
(3) A Vizsgaszabályzat 42. § (1) bekezdése, illetve 44. § (1) bekezdése szerinti 
záróértekezletet, valamint az eredményhirdető értekezletet a vizsgaeredmények 
adminisztrációs feladatainak befejezése után, legkésőbb a vizsgaeredményeknek a 
központi nyilvántartásba való elküldése napján kell megtartani. 

2. A 119/2020. Korm.r. és az Oktatási Hivatal által meghatározott eljárásrendek a vizsgák 
törlésével, módosításával kapcsolatban, valamint a lebonyolítás módjára, határidejére 
vonatkozó mellékletek rendkívül rövid időhatáron belüli feladatokat írnak elő.  
Kérjük ezekkel kapcsolatban fokozott figyelemmel járjanak el. 
 



A 101/2020. Korm.r. a veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és 
hallgatókat érintő intézkedésekről jogszabály 1. §-ának figyelembevételével 

3. A megbízások pdf formátumban megküldhetők az adatvédelmi szabályzatban 
meghatározott címekre és módokon. Az eredetik a személyes megjelenéskor 
átadhatók. 

4. A végzős tanulók záróértekezletén és az érettségihez kapcsolódó értekezleteken 
javasolt eljárás: 
 
1. Az értekezletet megelőző 3 nappal előbb kiküldi az Intézményvezető a meghívókat a 
napirenddel, és a szavazásra előterjesztett kérdésekkel (pl érettségi ügyrendi kérdések, PP 
módosítás, adatvédelmi…) a kollégák regisztrált email címére. 
2. Az értekezletről (Zoomon,Teams ...) felvétel készüljön. 
3. A felvételt a jegyzőkönyvvezető lementi, jegyzőkönyvet írásban elkészíti, mellékeli a CD-t 
vagy DVD-t, és az intézményben megszokott rendes eljárás szerint hitelesítik, iktatják. 
4. Osztályozó konferencián a Kréta vagy e-napló alapján szavaz a nevelőtestület az 
érdemjegyekről, a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokról.  
(Ahol túl nagyok a testületek, csak az adott osztályban érintett tanárokat hívják meg az e-
meetingre. Így több részletben biztosítható a legalább 60%-os részvétel.) 
5. Megerősítésül, a jegyeken kívüli napirendi pontokról a Kollégák küldjék meg az értekezlet 
napján emailben a szavazatukat (elfogadom/nem fogadom el). 

5. Javasolt az érettségit megelőzően a felügyelő tanárok számára tájékoztató online 
értekezlet összehívása, és ezt követően nyilatkozat aláírása, hogy az új helyzetből 
adódó feladatokat tudomásul vették, az előírásokat betartják, betartatják. 

 
 
Budapest, 2020. 04. 18. 
 

 Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 
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 dr. Szabó Csaba 
 oktatási főigazgató 

 


