
2019-2020-as tanév érettségi vizsga 
előkészítési feladatok 

 

Érettségire való jelentkezés 
 

• jelentkezési határidő: február 15-ig a gimnázium titkárságán. 

A jelentkezés menete: február 15-ig: 

• az iskolában minden tanuló kap egy személyes adatokkal kitöltött lapot (Jelentkezési lap 

rendes kétszintű érettségi vizsgára), 

• ellenőrzés, javítások elvégzése otthon hivatalos iratok alapján - útlevél vagy személyi 

igazolvány és lakcímkártya, amit a jelentkezéskor be is kell mutatni, 

• a jelentkezési lap aláírása tanuló részéről és a szülő aláírása 18 éven aluliak esetében, 

• a jelentkezésig 50 óra közösségi szolgálat - igazolva az iskolai füzetben és a 

bizonyítványban, 

• telefonszám és az e-mail cím megadása szükséges,   

• mentességi kérelem: az érettségire is érvényes szakvélemény csatolása, 

• ha van előrehozott érettségi, törzslapkivonat csatolása. 

 

A tavaszi vizsgaidőszak fontosabb időpontjai 
 

Ballagás: 2020. április 30.  

Írásbeli érettségi vizsgák: 2020. május 4-25. (8.00 illetve 14.00 órai kezdettel) 

Alkalmassági vizsgák, elő alkalmassági vizsgák: ha a felsőoktatási intézmény előírja. 

Szóbeli emelt szintű vizsgák: 2020. június 4-11. a választott vizsgatárgyak szerint. 

Középszintű szóbeli vizsgák:  



 12. A osztály részére 2020. június 16-18. 

 12. B osztály részére 2020. június 22-24. 

 előrehozott érettségi vizsgák 2020. június 19. 

 

Érettségi vizsgatárgyak 

MAGYAR 

MATEMATIKA 

TÖRTÉNELEM 

IDEGEN NYELV 

KÖTELEZŐEN VÁLASZTOTT 

(SZABADON VÁLASZTOTT) 

Mentesség esetén egy kötelezően választott vizsgatárgy helyett egy másik vizsgatárgyat kell 

választani. 

Vizsgatípusok 

Rendes: a középiskolai tanulmányokat követő első érettségi vizsga. 

Előrehozott: az előírt iskolai tanulmányi követelmények teljesítése után, a középiskolai 

tanulmányok teljes befejezése előtt, egyes vizsgatárgyból (idegen nyelv, informatika, kémia, 

földrajz) első alkalommal tett érettségi vizsga. 

Szintemelő: a középszintű vizsga emelt szinten történő megismétlése. 

Az érettségi vizsga értékelése: 

Minden vizsgarészen min. 12% teljesítendő 

Középszinten 

80-100 % jeles 

60-79 % jó 

40-59 % közepes 

25-39 % elégséges 



0-24 % elégtelen 

Emelt szinten 

60-100 % jeles 

47-59 % jó 

33-46 % közepes 

25-32 % elégséges 

0-24 % elégtelen 

 

 

Felvételi jelentkezés  
 

NEM AZ ISKOLA INTÉZI 

Csak elektronikus úton: www.felvi.hu 

• Regisztráció - felvi.hu-ra és onnan az e-felvételire 

Biztos internet elérés és saját e-mail cím szükséges. 

• Hitelesítés: ÜGYFÉLKAPUN vagy postai úton. 

• Dokumentumok feltöltése: elektronikusan 2020. július elejéig SZKENNELVE 

A felvételi eljárás 

www.felvi.hu 

Felvételi Tájékoztató és felvételi eljárás csak az interneten. 

Jelentkezési határidő: 2020. február 15. 

Budakeszi, 2020. január 14. 

Török Csaba 

   igazgató 

 


