
Tájékoztató az érettségi vizsgák lebonyolításáról a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium 

diákjai részére 2020. 05. 04-től 

1) Az írásbeli vizsgák időpontjait a 119/2020 Korm. rendelet tartalmazza (a tájékoztató 

végén megtalálható) 

2) A tanulók elektronikusan kapják meg a vizsgabehívót a KRÉTA rendszeren keresztül, 

papír alapon pedig a gimnáziumban első alkalommal megírt írásbeli érettségi vizsga 

alkalmával. A vizsgabehívó a közép és emelt szintű vizsgákat egyaránt tartalmazza. 

3) A gimnázium honlapján megtalálhatóak az alábbi dokumentumok, melyeket az 

Oktatási Hivatal 2020. 04. 21-én adott ki. 

a. „Összefoglaló a középszintű vizsgákon használható segédeszközökről” 1. sz. 

melléklet 

b. „Vizsgázóknak szóló részletes tájékoztató” 2. sz. melléklet 

c. „Összefoglaló az egyes vizsgatárgyak középszintű írásbeli/írásbeli jellegű 

gyakorlati feladatairól” 3. sz. melléklet 

4) A vizsgahelyszín megközelítése a Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban: 

a. a földszinti termekbe (7,8,9,10,13,14) beosztott tanulók a vaskapun keresztül a 

tornaterem felőli bejáraton érkeznek 

b. az első emeleti termekbe (111,112,113,114,115,116) beosztott tanulók a 

vaskapun keresztül, a hátsó lépcsőházon át jutnak a kijelölt helyszínre 

c. a második emeleti termekbe (202,203,204,207,209,211,213) valamint a 

földszint 1 és 2 terembe a főbejáraton keresztül jutnak be a vizsgázók. 

5) Általános elv: 

a. Az épülethez érkezve a kijelölt bejáraton keresztül lehet bejutni. 

b. Az előírásokban szereplő távolságot a beléptetés alkalmával, továbbá az 

épületben való tartózkodás és a távozás alkalmával is tartani kell. 

c. Az épületbe a tanulók egyesével léphetnek be. 

d. Belépés alkalmával az ajtó mellett elhelyezett fertőtlenítő ponton a kezet 

fertőtleníteni kell, itt kapják meg a tanulók a védőmaszkot is. 

e. A fertőtlenítő ponton áthaladva a tanuló elfoglalja helyét a vizsgáztatásra 

kijelölt teremben, a kijelölt helyen (névkártya lesz a helyén, amit csak az utolsó 

vizsganapon lehet elvinni!). A vizsga helyszínét és időpontját a vizsgabehívó 

tartalmazza. 

f. A maszk használata ajánlott, de azokban a helyzetekben, amikor a tanuló 

elhagyja a kijelölt ülőhelyét, kötelező viselni (dolgozatát beadja, WC-be 

megy). 

g. Amikor a tanuló befejezte a dolgozatát, jelzi a felügyelő tanárnak. Addig a 

helyén marad, amíg a felügyelő tanár nem jelzi számára, hogy beadhatja a 

dolgozatát. 

h. A dolgozat beadása után azon az útvonalon, ahol érkezett, elhagyja a 

vizsgahelyszínt. 

6) Kérünk mindenkit, hogy se a vizsga előtt, se a befejezés után ne csoportosuljon az 

iskola környékén. Ennek biztosításához a rendőrség és a közterületfelügyelet nyújt 

segítséget.  



 

Az írásbeli érettségi vizsgák 2020. 05. 04-én kezdődnek. Az első héten a vizsgák 9 órakor, azt 

követően 8 órakor kezdődnek. A vizsgák megkezdése előtt legalább 30 perccel a helyszínen 

meg kell jelenni, de az első héten a lassabb beléptetés miatt már 8 órától fogadjuk a 

vizsgázókat.  

Mindenkit kérünk, hogy az előírásokat tartsa be! 

Debrecen, 2020. 04. 24. 

                 Aranyi Imre  
             intézményvezető 

 

 2. melléklet a 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelethez 

A Vizsgaidőszak időrendje 

1.    A 2020. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák 

  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. 

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. 

2.    Egyéb eljárási határidők, határnapok 

  A B C D 

1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű írásbeli érettségi vizsga Időpont 

2. 
Az emelt szintű vizsgadolgozatok 

javítása, visszakódolása 
A középszintű vizsgadolgozatok javítása  

2020. 
május 22–

26. 

3. 
Az emelt szintű vizsgadolgozatok 

javítása, visszakódolása, visszajuttatása a 
középiskolába 

A középszintű vizsgadolgozatok javítása  2020. 
május 27. 

4. 
Az emelt szintű írásbeli 

vizsgadolgozatok megtekintésének napjai 
A középszintű írásbeli vizsgadolgozatok megtekintésének 

napjai 
 

2020. 
május 28–

29. 

5. 
A vizsgadolgozat értékelésére 

vonatkozó észrevétel benyújtásának 

határideje 

A vizsgadolgozat értékelésére vonatkozó észrevétel 
benyújtásának határideje 

16.00 
2020. 

június 2. 

6.   
A vizsgaszervező intézményekben a vizsga iratainak 

előkészítése a vizsgabizottság elnöke számára. 
  

2020. 

június 3. 

7. 
E rendelet szerint megszervezhető 

emelt szintű szóbeli vizsgák 
lebonyolításának időszaka 

Az igazgató legkésőbb ezen a napon küldi meg a vizsga 
iratait a vizsgabizottság elnökének 

  
2020. 

június 4. 

Az elnök ellenőrzi az iratokat, az előzetes elnöki 
intézkedések lehetősége 

  
2020. 

június 5–9. 

8. 
Az észrevételek kezelésének lezárása, 

a bírálat eljuttatása a 

vizsgabizottságokhoz 

  
2020. 

június 10. 

9.   

E rendelet szerint megszervezhető középszintű szóbeli 
vizsgák lebonyolítása a vizsgabizottságok előtt. A 

vizsgaeredmények megállapításának és adminisztrálásának 
időszaka 

  
2020. 

június 11–
13. 

10.   

E rendelet szerint megszervezhető középszintű szóbeli 

vizsgák lebonyolítása a vizsgabizottságok előtt. A 
vizsgaeredmények megállapításának és adminisztrálásának 
időszaka 

  
2020. 

június 15–
16. 

11.   
A Vizsgaszabályzat 50. § (7) bekezdése szerinti jelentés 

megküldésének határideje 
  

2020. 
június 17. 

 


