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Biztonsági előírások 
Írásbeli érettségi vizsga 2020. május 04-21. 

A 2020. május-júniusi vizsgaidőszak speciális rendjéhez, az érvényes járványügyi 

szabályokhoz igazodva, fontosnak tartjuk, hogy a kockázatok minimálisra csökkentése, a 

vizsgák zavartalan és veszélytelen lebonyolítás érdekében megfelelő biztonsági előírásokat 

írjunk elő és kérjük betartását minden érintettel. 

Kérek mindenkit, alaposan olvassa át a leírtakat, és ennek megfelelően vegyen részt az 

írásbeli érettségi vizsgán. 

Védőfelszerelések 

Valamennyi bejáratnál lesz kézfertőtlenítő, minden vizsgázó és felügyelőtanár részére maszk, 

valamint a nagyszámú dolgozatot kezelő felügyelőtanárok és az emelt szintű 

vizsgadolgozatok értékelésében érintett javítótanárok számára kesztyűt is biztosítunk. A 

maszk viselése a folyosón, a közösségi térben kötelező, a vizsgadolgozat írása során ajánlott, 

de értelemszerűen lehet olyan időszak, amikor le szabad venni (pl. amikor a vizsga közben 

iszik a vizsgázó). 

A tantermek, illemhelyek 2020. április 30-án fertőtlenítésre kerültek, s valamennyi 

vizsganapon a vizsgát követően fertőtlenítésre is kerülnek 

Ruházat 

A járványhelyzet miatt az öltöny viselése nem kötelező, a vizsgákon lazább (lehetőség szerint 

naponta eltérő) öltözés is megengedett. 

Érettségi vizsgán használható segédeszközök 

Az írásbeli érettségi vizsgához szükséges megengedett, s felsorolt segédeszközöket a 

vizsgázóknak kell hozniuk (függvénytábla, számológép, történelem atlasz-új, idegen nyelvi 

szótár, kék vagy fekete toll). Az érettségi vizsga alatt az iskola nem tudja minden tanulónak 

biztosítani ezen eszközöket (tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve 

következményeinek elhárítása érdekében elrendelt intézkedések). 

Projektmunkák 

A projektmunka (ember- és társadalomismeret, etika, mozgóképkultúra és médiaismeret) és a 

portfólió (vizuális kultúra) azok közé a vizsgarészek közé tartozik, amelyeket most is 

teljesíteni kell (amennyiben az írásbeli vizsgán a vizsgázó teljesítménye eléri a 12%-ot, de 

nem éri el a 25%-ot, a vizsgázó számára a szóbeli jellegű gyakorlati vizsgarészt lehet és kell 

megszervezni). A projektmunkát ez esetben is az írásbeli vizsgák kezdetéig, azaz május 4-ig 

kell beadni. 
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Vizsgadolgozatok megtekintése, észrevétel 

Közép- és emelt szintű 
2020. május 28-29. (csütörtök, péntek) 

8:00-16:00 

Vizsgázói észrevétel 

jogvesztő határideje 
2020. június 02. 16:00 

Helyszín: a vizsgára jelentkezés helyszíne 

Az egészségügyi biztonsági intézkedések javaslatának megfelelően a vizsgázó a 

vizsgadolgozatot laponként lefényképezheti, és utána azonnal elhagyja a megtekintés 

helyszínét. A vizsgadolgozat részletes tanulmányozása, vagy az észrevétel megfogalmazása 

már nem a megtekintés helyszínén történik! 

Iskolai beléptetés 

Az intézményekben biztosítjuk a gyors beléptetést, sem az épület előtt, sem odabent a 

folyosókon nem lehetséges a csoportosulás, Kérjük, hogy a vizsgázók mielőbb a részére 

kijelölt terembe jussanak, a vizsga végén pedig elhagyják az épületet. 

Minden vizsgázó számára az első 5 napban és a szakmai ágazati vizsga napján idősávot 

határozunk meg az érkezésre. 

A meghatározott idősávban egyesével történik a belépés, betartva a 1,5 méteres távolságot! 

Az iskolába történő belépéstől számítva kötelező a szájmaszk viselése minden közös területen 

(lépcsőház, folyosók, mosdók, irodák). A belépéskor kötelező felvenni a szájmaszkot.  

A belépéskor a maszk felvétele után kötelező egy kézfertőtlenítés. Az ehhez szükséges 

fertőtlenítőszert az iskola biztosítja. A vizsgatermekben lesz még fertőtlenítő, illetve a 

mosdókba fertőtlenítő folyékony szappan és kéztörlő papír lesz kihelyezve. 

Azt, hogy ki melyik teremben vizsgázik, elküldésre került EKréta üzenetben 2020. április 27-

én, Kérjük, mindenki úgy érkezzen, hogy az előzetesen elküldött terembeosztást megnézte, és 

megjegyezte, ezzel is meggyorsítva az épületbe és a vizsgaterembe való bejutást.  

A belépés után azonnal, a lehető leggyorsabb módon a vizsgaterembe kell mennie minden 

vizsgázónak. Vizsgatermek a biztonság érdekében is több szinten kerültek kialakításra (több 

mosdó, max 10 fő vizsgázó/terem). 

A vizsgateremben a vizsgázók személyi igazolványukat vagy útlevelüket a pad felső területére 

fényképes felével helyezik ki.  
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2020. május 04. hétfő - magyar nyelv és irodalom 

1. bejárat 07:50-08:30 emelt szintű vizsgázók 

2. bejárat 

07:50-07:58 fsz.10. 

07:58-08:06 I.em.34. 

08:06-08:12 II.em.50. 

08:12-08:18 II.em.52. 

08:18-08:26 II.em.53. 

3. bejárat 

07:50-07:58 fsz.3. 

07:58-08:06 fsz.16. 

08:06-08:12 I.em.20. 

08:12-08:18 I.em.23. 

08:18-08:26 I.em.33. 

 

2020. május 05. kedd - matematika 

1. bejárat 

07:50-08:00 I.em.38. 

08:00-08:10 I.em.42. 

08:10-08:20 I.em.44. 

08:20-08:30 I.em.47. 

2. bejárat 

08:00-08:10 II.em.49. 

08:10-08:20 II.em.52. 

08:20-08:30 II.em.53. 

3. bejárat 

08:00-08:10 I.em.32. 

08:10-08:20 I.em.33. 

08:20-08:30 I.em.34. 

 

2020. május 06. szerda - történelem 

1. bejárat 07:50-08:30 emelt szintű vizsgázók 

2. bejárat 

07:50-07:58 I.em.33. 

07:58-08:06 I.em.34. 

08:06-08:12 II.em.49. 

08:12-08:18 II.em.50. 

08:18-08:26 fsz.10. 

3. bejárat 

07:50-08.00 II.em.53. 

08:00-08:10 II.em.52 

08:10-08:20 fsz.16. 

08:20-08:30 fsz.3. 

 

1. bejárat: Király utca 2. bejárat: Lyceum 

utca 

3. bejárat: Lyceum 

utca Udvar 
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2020. május 07. csütörtök - angol nyelv 

1. bejárat 07:50-08:30 emelt szintű vizsgázók 

2. bejárat 

08:00-08:10 I.em.34. 

08:10-08:20 I.em.33. 

08:20-08:30 fsz.10. 

3. bejárat 

08:00-08:10 I.em.32. 

08:10-08:20 fsz.16. 

08:20-08:30 fsz.3. 

 

2020. május 08. péntek - német nyelv 

1. bejárat 07:50-08:30 emelt szintű vizsgázók 

2. bejárat 

08:00-08:10 II.em.53. 

08:10-08:20 II.em.52. 

08:20-08:30 II.em.49. 

 

2020. május 14. csütörtök – rendészeti és …. 

1. bejárat 

07:00-07:10 I.em.34. 

07:10-07:20 I.em.33. 

07:20-07:30 I.em.32. 

 

A többi vizsganapon kis létszámú vizsgázó lesz jelen, így nem indokolt beléptetési rendszer 

kialakítása. 

 

2020. május 11-21. között az írásbeli vizsgák 08:00, illetve 14:00 órakor kezdődnek. 

Megjelenés legalább fél órával a kezdési időpont előtt. 

 

 

Számítunk vizsgázóink együttműködésére. 

 

Iskolavezetés 


