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Tisztelt Intézményvezető Asszony / Intézményvezető Úr! 
 
Tájékoztatom, hogy 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: 
A Kormány 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 
2020. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről 
 
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 (a továbbiakban: Hivatal) 
hivatalból törli a kormányrendelet alapján, kivéve 
a) a Vizsgaszabályzat 12. § (15)-(16) bekezdésében meghatározott vizsgákat, valamint 
b) a középiskola befejezõ évfolyamán tanulók szintemelõ vizsgáit. 
A benyújtott vizsgajelentkezések törlése központilag hivatalból történik meg.  
 
FIGYELEM! 
A fentiek szerinti vizsgák hivatalból történő központi törlése nem érinti a középiskola 
befejező évfolyamán tanulók szintemelő vizsgáit! Ha a végzős vizsgázó mégis töröltetni 
szeretné a szintemelő vizsgáját, akkor azt kérelmeznie kell. 
 
A törlés végrehajtása és a kormányrendelet szerint szükséges módosítások átvezetése miatt 
az Oktatási Hivatal a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerét (a továbbiakban: 
érettségi szoftver) lezárta. 
 
Az érettségi szoftver újranyitásáról, az intézmények további teendőiről újabb 
üzenetben értesítést küldünk.  
Kérjük, hogy várják meg a vonatkozó Adafor üzenetet.  
Az Oktatási Hivatal jelentős erőforrásokat fordít arra, hogy a rendkívüli helyzetben az 
intézmények számára megfelelő informatikai és szakmai támogatást - a lehetséges mértékben 
- biztosítani tudja.  
Az érettségi szoftver újranyitásáig egyedi intézményi/felhasználói kérdések 
megválaszolására nincs kapacitásunk. 
 
Mindemellett a vizsgajelentkezést fogadó intézmények számára azonnali feladat a 
119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet 4.§ (3)-(5) bekezdések szerinti vizsgázói kérelmek 
kezelése. A kérelemre vonatkozó tájékoztatás itt érhető el:  
2020. április 21-én, éjfélig lehet benyújtani az érettségi vizsgajelentkezés módosítására vonatkozó 
kérelmet 
 
Kérjük, hogy készüljenek fel a vizsgázói kérelmek fogadására és intézményi nyilvántartására. 
A kérelmeket az érettségi szoftverben - annak újranyitása után - "adatmódosítási 
kérelemként" kell majd adminisztrálni. Ennek részleteiről külön tájékoztatót küldünk. 
 
Köszönjük az együttműködésüket. 
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