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TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK 

A 2020. ÉVI MÁJUS - JÚNIUSI VIZSGAIDŐSZAKBAN 

ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA 

 (a 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 1.A §-a alapján) 

MÓDOSÍTVA: 2020. 04.27. 

 

FONTOS INFORMÁCIÓK:  

A jelen tájékoztató sárga színnel jelölt részei a 

későbbiekben még módosulhatnak. 

Tanulóinknak a közép és emelt szintű vizsgára szóló 

értesítőiket iskolánk fogja kiküldeni a tanulói 

jogviszonnyal rendelkezők esetén a jedlikes e-mail 

címükre, a tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők esetén 

pedig a jelentkezéskor megadott e-mail címre április 29-n, 

szerdán, déli 12.00 és 14.00 között. Ha valaki ezen 

időszakban nem kapja meg az értesítő levelet, 

haladéktalanul jelezze az erettsegi@jedlik.eu címen. 

Mivel ebben az évben a szokásos érettségi tájékoztató 

elmarad, fontos, hogy diákjaink a jelen tájékoztatót 

alaposan, akár több alkalommal is elolvassák. 

 

 

1. Az érettségi vizsgák vizsgaszabályzatát a 100/1997. (VI. 13.) 

kormányrendelet, az érettségi vizsga részletes követelményeit a 

40/2002. (V. 24.) OM rendelet tartalmazza. Jelen tájékoztató nem 

törekszik teljességre, csak a legfontosabb tudnivalókat tartalmazza. 

2.  A kormányrendeletek szövege olvasható az interneten. Lehetséges 

helyek: www.oktatas.hu, vagy a www.magyarorszag.hu 

jogszabálykeresője. 

 

 

 

mailto:erettsegi@jedlik.eu
http://www.oktatas.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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3. Vizsgabizottságok 

 

A GYMSZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziumának 

2020. május-júniusi érettségi vizsgabizottságai az alábbi időpontokban 

működnek, ezen időpontok egyben a 119/2020. Kormányrendelet életbe 

lépése után megmaradt szóbeli vizsgák időpontjai is: 

 

 

12.A osztály vizsgabizottsága 2020-06-11 2020-06-11 

12.C osztály vizsgabizottsága 2020-06-12 2020-06-12 

12.E osztály vizsgabizottsága 2020-06-13 2020-06-13 

12.DA osztály vizsgabizottsága 2020-06-15 2020-06-15 

12.DN osztály vizsgabizottsága 2020-06-16 2020-06-16   

 

 

 

4. Az írásbeli vizsgák időbeosztása 
 

Középszintű érettségi vizsgák írásbeli részének tantárgyankénti időpontja és sorrendje a 

szakközépiskolai tanulók számára a 2020. május-június vizsgaidőszakban 

 

 A B C D 

1. 
Emelt szintű írásbeli érettségi 

vizsga 
Középszintű írásbeli érettségi vizsga Időpont 

2. magyar nyelv és irodalom 
magyar nyelv és irodalom, magyar 

mint idegen nyelv 
9.00 2020. május 4. 

3. matematika matematika 9.00 2020. május 5. 

4. történelem történelem 9.00 2020. május 6. 

5. angol nyelv angol nyelv 9.00 2020. május 7. 

6. német nyelv német nyelv 9.00 2020. május 8. 

7. nemzetiségi nyelv és irodalom 
nemzetiségi nyelv és irodalom, 

filozófia 
8.00 2020. május 11. 

8. francia nyelv francia nyelv 14.00 2020. május 11. 

9. kémia kémia 8.00 2020. május 12. 

10. földrajz földrajz 14.00 2020. május 12. 

11. biológia biológia 8.00 2020. május 13. 

12. társadalomismeret mozgóképkultúra és médiaismeret 14.00 2020. május 13. 
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13. 

ágazati szakmai vizsgatárgyak, 

ágazaton belüli specializáció 

szakmai vizsgatárgyak 

ágazati szakmai vizsgatárgyak, 

ágazaton belüli specializáció szakmai 

vizsgatárgyak 

8.00 2020. május 14. 

14. – informatika 8.00 2020. május 15. 

15. 
ének-zene, belügyi rendészeti 

ismeretek 

ének-zene, művészettörténet, belügyi 

rendészeti ismeretek 
14.00 2020. május 15. 

16. informatika dráma 8.00 2020. május 18. 

17. latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv 14.00 2020. május 18. 

18. fizika fizika 8.00 2020. május 19. 

19. vizuális kultúra vizuális kultúra 14.00 2020. május 19. 

20. 

orosz nyelv, egyéb, más 

vizsganapon nem szereplő 

nyelvek 

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon 

nem szereplő nyelvek 
8.00 2020. május 20. 

21. 
gazdasági ismeretek, katonai 

alapismeretek 

katonai alapismeretek, 

természettudomány, pszichológia 
14.00 2020. május 20. 

22. spanyol nyelv spanyol nyelv 8.00 2020. május 21. 

23. olasz nyelv olasz nyelv 14.00 2020. május 21. 

 

A célnyelven folyó írásbeli vizsga minden egymástól időben elkülönülő 

összetevőjét 25% -kal megnöveljük. 
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5. Megjelenés az írásbeli vizsgán 
 

A jelenlegi jogszabályok szerint a jelölteknek az írásbeli vizsga 

megkezdése előtt fél órával kell megjelenni az írásbeli vizsga 

helyszínén. Kérem, figyeljenek arra, hogy egyes vizsgák esetén nemcsak 

a nap, hanem a kezdés időpontja is megváltozott. 

Nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy az érettségi előtt, alatt és után ne 

csoportosuljanak. A kiküldött értesítő levelet minden alkalomra hozzák 

magukkal, és annak értelmében a megérkezés után azonnal foglalják el 

helyüket a jelzett teremben.  

 A jelöltek az írásbeli vizsgára hozzák magukkal a személyi 

igazolványukat vagy az útlevelüket. 

 

Iskolánkban a rendkívüli helyzet miatt eltekintünk a hagyományos 

ünnepi öltözéktől. Arra kérünk mindenkit, hogy egy fehér inggel, illetve 

a hölgyek blúzzal jelezzék, hogy követjük hagyományainkat. Ruházatuk 

többi része legyen kulturált és kényelmes.  

 

Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy a 

Vizsgaszabályzat 2. számú melléklete szerinti projektmunkáját határidőre 

nem nyújtja be, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell 

tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell. (119/2020. Kormányrend. (2) 

 

6. Író és segédeszközök a középszintű vizsgákon 
 

Az íróeszközökről és a segédeszközökről a vizsgázók gondoskodnak. A 

segéd-eszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. Az 

engedélyezett író és segédeszközöket az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

A járványveszélyre való tekintettel mindenkit arra kérünk, hogy hozzon 

magával több íróeszközt, hogy ne kelljen a felügyelő tanáron keresztül 

íróeszközt kérni. 
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Magyar nyelv 

és irodalom 

Az írásbeli vizsgafeladatok megoldásakor a Magyar helyesírási 

szótár használható. Ebből vizsgacsoportonként négy 

példánynak kell rendelkezésre állnia. A szótárról a vizsgáztató 

intézmény gondoskodik.  

Matematika 

Vizsgázónként szükséges segédeszköz a függvénytáblázat és 

szöveges adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológép. 

Ezekről a jelölteknek kell gondoskodni. 

Történelem 

Vizsgázónként szükséges segédeszköz a történelmi atlasz, 

amelyről a vizsgázó gondoskodik, továbbá 

vizsgacsoportonként 3 példány Magyar helyesírási szótár, 

amelyről a vizsgáztató intézmény gondoskodik. 

Idegen nyelv 
Az írásbeli feladatok megoldásához nyomtatott szótár 

használható, amelyről a jelölteknek kell gondoskodni. 

Informatika 

A vizsgázónak kell hoznia: vonalzó 

A vizsgáztató intézmény biztosítja: számítógépterem, 

szoftverek, adathordozók. Személyi feltétel: rendszergazda 

Informatikai 

ismeretek 
A vizsgázó által biztosítandó segédeszköz nincs. 

Fizika 

Vizsgázónként szükséges segédeszköz a függvénytáblázat és 

szöveges adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológép. 

Ezekről a jelölteknek kell gondoskodni. 

 

Az írásbeli vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapon, valamint a 

vizsgát szervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapokon, feladatlapokon 

lehet dolgozni. Vázlatot és jegyzetet is csak ezeken a lapokon lehet 

készíteni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy 

fekete színű tintával (golyóstollal) kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja 

az írógép, számítógép használatát. 
 

7. A dolgozatírás során:  

A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt 

mindegyik átvett feladatlapon feltünteti a saját nevét (Figyelem: 

középszintű vizsgán névvel, emelt szintű vizsgán kódszámmal 

szerepelnek a vizsgázók), és osztályát.  

Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, 

egyidejűleg csak egy vizsgázónak.  

A helyiséget elhagyó vizsgázó átadja vizsgadolgozatát a felügyelő 

tanárnak, aki a távozás és a visszaérkezés pontos idejét arra rávezeti. 
 

8. A dolgozatírás után:  

Az írásbeli munka befejezése után a vizsgázó a vizsgadolgozat üresen 

maradt részeit, valamint a piszkozatlapokat áthúzza, megoldást tartalmazó 

vizsgadolgozatot az üres feladatlapokkal, a piszkozatot tartalmazó 
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áthúzott lapokkal együtt belehelyezi a nevével ellátott borítékba, és nyitva 

átadja a felügyelő tanárnak.  

A felügyelő tanár – a vizsgázó jelenlétében – ellenőrzi, hogy 

vizsgadolgozat üresen maradt részeit és a piszkozatlapokat a vizsgázó 

áthúzta-e. Ezt követően a vizsgázó jelenlétében leragasztja a borítékot. A 

vizsgázó a boríték lezárása után távozik a vizsga részére elkülönített 

épületrészből.  
 

9. A dolgozatok megtekintése:  

Az írásbeli vizsgakérdések megoldására adott szaktanári értékelést a 

szóbeli vizsga előtt nyilvánosságra kell hozni. A vizsgadolgozatot és az 

útmutatót a vizsgázó, a vizsgabizottság elnökéhez történő megküldés 

előtt, az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által 

meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel másolatot 

készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek 

rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját vizsgadolgozatáról 

másolatot kell készíteni. A másolat elkészítésével kapcsolatos költségeket 

– az igazgató rendelkezése szerint – meg kell téríteni. A megtekintésre, a 

másolat készítésére egy munkanapot – nyolc órát – kell biztosítani.  

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – 

tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló 

határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet 

előterjeszteni. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.  

 

Iskolánkban a dolgozatok megtekintésének időpontja: 

 

Az emelt és középszintű írásbeli vizsgadolgozatok megtekintésének napjai  

2020. május 28-29.  

A vizsgadolgozat értékelésére vonatkozó észrevétel benyújtásának 

határideje 2020. június 2. 16. óra 
 

Az észrevétel, a megfelelő azonosító információk megadása mellett – a 

kormányrendeletnek az elektronikus kommunikációra vonatkozó külön 

szabályozása értelmében – elektronikusan is benyújtható lesz. 

 

 

10. Megjelenés a szóbeli vizsgán 

 

A szóbeli vizsga első napján a nyitásra (7 óra 30 perc) meg kell jelennie 

az adott bizottsághoz beosztott minden vizsgázónak. A vizsgabizottság 

ekkor ismerteti az írásbelikkel kapcsolatos határozatokat és hirdeti ki a 

tanulók vizsgabeosztását.  
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A vizsgázók a szóbeli vizsgára is hozzák magukkal személyi 

igazolványukat, vagy ennek hiányában útlevelüket. 

A szóbeli vizsga pontos időbeosztásáról a tájékoztató értekezleten kapnak 

információt a vizsgázók. 

A szóbeli vizsgán – beleértve a nyitó és záró értekezletet – elvárt az 

ünnepi öltözet. 

 

11. A szóbeli vizsga menete 

 

A vizsgázókat maximum 6 fős vizsgacsoportokba osztjuk. A nap első 

csoportja egyszerre megy be tételt húzni, majd 30 perc elteltével az első 

vizsgázó megkezdi a feleletét (kivéve az idegen nyelvnél, itt nincs 

felkészülési idő). Miután végzett, kihúzza a következő tantárgy tételét és 

nekiáll a felkészülésnek. Amikor a csoportból az első ember minden 

tárgyból befejezte a feleletét, elhagyja a vizsgatermet. A következő 

csoport első vizsgázója ekkor megy be tételt húzni. 

A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást 

nem segíthetik. 

Ha vizsgázó a feleletet befejezte, a következő vizsgatantárgyból történő 

tételhúzás előtt, szükség esetén a vizsgahelyiséget rövid időre elhagyhatja. 

Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, 

azaz feleletének értékelése nem éri el a szóbeli vizsgarészre adható összes 

pontszám 12%-át, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez 

esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell 

kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg kell felezni és egész pontra 

fel kell kerekíteni, majd a százalékos minősítést és az osztályzatot ennek 

alapján kell kiszámítani. 

 

12. A szóbeli vizsga időtartama 
 

A szóbeli vizsga - beleértve a tételhúzást is - reggel nyolc óra előtt nem 

kezdhető el, és legfeljebb tizennyolc óráig tarthat. 

Egy-egy vizsgatárgyból a feleltetés időtartama középszintű vizsga esetén 

tizenöt percnél több nem lehet. Célnyelven tanult vizsgatárgyak esetén a 

szóbeli vizsga 30 percig tarthat. 
 

 

13. Jogsérelem 
 

A vizsgázó, a kiskorú vizsgázó szülője a vizsgabizottság döntése ellen az 

Nkt. 38. § (7) bekezdésében szabályozott fellebbezést - a 

kormányhivatalnak, a kormányhivatal által működtetett vizsgabizottság 

esetén a Hivatalnak címezve - az igazgatónak nyújthatja be.  
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Az igazgató a törvényességi kérelmet a döntéssel kapcsolatosan 

rendelkezésre álló valamennyi irat másolatával együtt a benyújtás napján, 

illetve, ha ez nem lehetséges, a benyújtást követő első munkanapon 

kézbesítővel megküldi a kormányhivatalnak, a kormányhivatal által 

működtetett vizsgabizottság esetén a Hivatalnak. A kérelemhez csatolni 

kell a vizsgabizottság elnökének az üggyel kapcsolatos nyilatkozatát is.  

 

A törvényességi kérelem benyújtására meghatározott határidő 

elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs.  

 

 

 

Győr, 2020. április 25. 

       Módos Gábor 

              igazgató 
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A bizottságokba beosztott tanulók listája: 

12.A osztály vizsgabizottsága 

1. Angyal Bálint Gergő 

2. Bakodi Ádám Péter 

3. Béres Máté Barnabás 

4. Bognár Áron János 

5. Borbély Bálint 

6. Csiszár Alex Gergő 

7. Debreczeni Kálmán 

8. Fábry László 

9. Farkas Dávid 

10. Fazekas Marcell 

11. Fazekas Máté 

12. Fellegi Dávid 

13. Ferenczy Bálint 

14. Gaál Bence 

15. Káposzta Kolos 

16. Kardos Raul 

17. Kelemen András 

18. Kónya Kristóf 

19. Ligeti Tamás 

20. Magyar Gergő 

21. Mészáros András 

22. Mészáros Marcell 

23. Molnár Bence 

24. Nagy Krisztián 

25. Ott Balázs János 

26. Pákai Bálint Zsolt 

27. Pásztor Olivér Albert 

28. Pénzes Boldizsár 

29. Sipos Sarolta 

30. Somogyi Ábel 

31. Sütő Ádám Attila 

32. Szabó Ármin 

33. Szalai Alexandra 

34. Szász Boldizsár 

35. Szűcs János Máté 

36. Takács Anita 

37. Tóth Balázs Dániel 

38. Tóth Bálint 

39. Ujvári-Hencsei Zsolt Odin 

40. Varga Benedek 

41. Varga Norbert 

42. Verasztó Balázs 

12.C osztály vizsgabizottsága 

1. Árpási Dávid 

2. Bognár Ákos 

3. Bőde Csaba 

4. Csajbók Gergely 

5. Fodor Kristóf 

6. Fücsek Dávid 

7. Göntér Mátyás 

8. Haibuk Norbert 

9. Hohn Gábor Botond 

10. Horváth Bence 

11. Horváth Bence 

12. Horváth Kornél 

13. Horváth Márk 

14. Juhász Adrián 

15. Kadocsa Levente Gábor 

16. Kelemen Máté 

17. Kiss István 

18. Kiss Laura 

19. Kiss Norbert 

20. Kozma Ádám 

21. Lendvai Áron 

22. Lőrinczki Botond 

23. Makkos Dávid 

24. Masala Cristian 

25. Mátyás Máté 

26. Nagy Bence 

27. Nagy Patrik 

28. Németh Márton 

29. Ordasi Donát 

30. Pintér Ádám József 

31. Pintér Martin 

32. Pintér Péter 

33. Préts Mátyás 

34. Sátor Jonatán 

35. Schmeidl Péter 

36. Simon Erik 

37. Sógorka Patrik 

38. Süpek Richárd 

39. Szabó Bence 

40. Szabó Csaba 

41. Szilágyi Kornél 

42. Szűcs Adrián 

43. Tamás Róbert 

44. Timár Bálint 

45. Tóth Bettina 

46. Török Norbert 
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12.DA osztály vizsgabizottsága 

1. Csépány Georgina 

2. Fördős Barna Tamás 

3. Gáspár Henrik 

4. Gutori Marcell Dominik 

5. Jordáki Mátyás 

6. Nagy Milán 

7. Páli Ádám 

8. Patkós Márton József 

9. Szabó Hunor 

10. Takács Tamás 

11. Tóth Bence 

12. Várfalvi Péter Patrik 

13. Varga Bence 

14. Varga Zoltán 

15. Vasánszki Milán 

16. Vugrinecz Alex 

12.DN osztály vizsgabizottsága 

1. Berki Bálint Róbert 

2. Erdélyi Tamás 

3. Gerencsér Zalán 

4. Gregosits Martin 

5. Hadarics Ákos László 

6. Nyitrai Gábor 

7. Pál Sámuel 

8. Pálinger Szabolcs 

9. Péter Bence Gábor 

10. Prikler René 

11. Szabó Dániel Péter 

12. Takács Ármin Simon 

13. Takács Botond 

14. Tóth Balázs 

15. Varga Hunor 

12.E osztály vizsgabizottsága 

1. Arany Marcell 

2. Bakus Konrád József 

3. Balogh János 

4. Béli Zoltán 

5. Biró Dorina 

6. Boros Benedek 

7. Bozsoki Levente Péter 

8. Böcskei Bianka Anna 

9. Cseh Zoltán 

10. Csete Péter 

11. Csiba Erik 

12. Csizmadia Dominik 

13. Dedovácz Roland 

14. Drescher Valter 

15. Fehér Balázs 

16. Gombócz Olivér Soma 

17. Gulyás Bence 

18. Győző Balázs 

19. Hamuth Mónika 

20. Horváth Máté 

21. Huszár Gergő 

22. Kadlecsik Márk László 

23. Kertész Hunor Ákos 

24. Király Kornél 

25. Kiss Dávid 

26. Kovács Kristóf Péter 

27. Kránitz Bálint Dániel 

28. Kurucz Bálint 

29. Lenkefi Máté Zoltán 

30. Máj Péter 

31. Mátyás Dominik 

32. Molnár Ákos 

33. Nagy Bálint János 

34. Németh Bálint Ernő 

35. Németh Márton 

36. Pakucs Áron 

37. Polczer Bence 

38. Polgár Jusztina 

39. Sáry Brigitta 

40. Scherman Zsolt Bendegúz 

41. Schin András 

42. Soós Noémi 

43. Szakács Géza 

44. Szeitz Krisztina 

45. Szilágyi Péter 

46. Tanos Áron 

47. Tóth Ákos 

48. Tóth Dávid 

49. Tóth István 

50. Tüzes János 

51. Varga Miklós 

52. Varga Milán 

53. Verebics Richárd 

54. Viola Bence Patrik 

55. Vörös András 

56. Zsámár Bernát 

 


