
2019/2020 TANÉV

Tavaszi vizsgaidőszak

2020. május-június



A tájékoztató dokumentum a 100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet alapján készült.

A Kormányrendelet aktuális, hatályos állapota elérhető a következő linkről, teljes 
terjedelmében: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30517

Az érettségi vizsgáról részletesebb és bővebb tudnivalók az Oktatási Hivatal honlapjáról érhetők el: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak

Az  érettségi vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó rendelkezik-e az 

általános műveltség alapjaival és olyan képességekkel, amelyek alkalmassá teszik 

az önművelésre, továbbá szerzett-e megfelelő tárgyi tudást, gondolkodási, 

tájékozódási képességet, illetve ismereteit képes-e a gyakorlatban is alkalmazni.

A vizsga részei: 

- írásbeli

- szóbeli / gyakorlati

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30517
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak


Az Atalanta Üzleti 
Szakgimnázium 
Gimnázium és 

Szakközépiskola 
(AÜSZK) diákja 

vagyok, 

sikeresen befejeztem 
a 12. évfolyamot 

Rendes érettségi 
vizsgát tehetek. 

Az AÜSZK 12. 
évfolyamos diákja 

vagyok, azonban év 
végén egy, kettő, 

esetleg három 
tantárgyból 

elégtelen év végi 
osztályzatot 

kaptam.

Előrehozott érettségit 
tehetek azokból az érettségi 

tárgyakból,melyekből 
legalább elégségest 

kaptam.

Az AÜSZK 11. 
évfolyamos diákja 

vagyok és osztályozó 
vizsgát tettem 

Idegen nyelv 11. és 
12. évfolyamos 

anyagából, 
legalább 

elégségesre.

Idegen nyelvből 
előrehozott 

érettségi vizsgát 

tehetek.





Az AÜSZK 11. 
évfolyamos diákja 

vagyok, 

9. És 10. 
évfolyamon 

tanultam földrajzot.

Előrehozott 
érettségi vizsgát 

tehetek 
földrajzból







Az, akinek van tanulói jogviszonya az érettségi bizonyítvány megszerzéséig, az 

érettségi vizsga térítésmentes.

 Eső alkalommal tett javító és pótló vizsga a tanulói jogviszony alatt 

térítésmentes. 

 Az,aki már nem jár iskolába, tehát nincs tanulói jogviszonya, de be szeretné 

fejezni az érettségit,hogy érettségi bizonyítványt kaphasson, térítést kell fizetnie. 

A vizsgadíj 2020-ban 24.000 Forint tantárgyanként. 

Befizetés és részletek az érettségi vizsgára való jelentkezéskor a tanulmányi 

osztályon! 

 Az,aki nem jár iskolába, tehát nincs tanulói jogviszonya, azonban 

megismételné egy vagy több vizsgáját a jobb jegy érdekében, térítési díjat kell 

fizetnie. A térítési díj (vizsgadíj) 2020-ban 24.000 Forint tantárgyanként. 



Jelentkezni a vizsgára személyesen lehet az alábbi dokumentumok 

felmutatásával: 

 személyi igazolvány

Lakcímkártya

Eddigi középiskolai bizonyítványok eredeti példánya

Esetleges kedvezményekre jogosító, érvényes szakértői vélemény/vélemények 

(felmentés)  eredeti példánya

Megkezdett, de be nem fejezett érettségi vizsga esetén az érettségi vizsga 

törzslapjának eredeti példánya. 

Jelentkezni lehet 2020. február 7., 17.00 óráig személyesen a tájékoztatón, 

illetve eddig az időpontig a  tanulmányi osztályon. A jelentkezések véglegesítése , 

személyes aláírása 2020. február 12-ig történik meg. Utána nem lehetséges a jelentkezés. 



FONTOS – HASZNOS - BESZERZENDŐ ! 

Élő idegen nyelv vizsga: 

!

Magyar nyelv és irodalom vizsga: 



FONTOS – HASZNOS - BESZERZENDŐ ! 

Történelem vizsga: 

!

Informatika vizsga : 

!



FONTOS – HASZNOS - BESZERZENDŐ ! 

Matematika vizsga: 

!

Földrajz vizsga : 

!



FONTOS – HASZNOS - BESZERZENDŐ ! 

Tájékoztató a 2019/2020. tanév május-júniusi

vizsgaidőszakában a történelem érettségi vizsgákon

használható középiskolai történelmi atlaszokról:
http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/nyilvanos_anyagok_2020tavasz/tortenelem_tajekoztato_az_eretts

egin_hasznalhato_tortenelmi_atlaszokrol_2020maj.pdf

- Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903 (1. kiadás, 2015) ISBN 978-963-682-880-6

- Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903/1 (1. átdolgozott kiadás, 2016) ISBN 978-963-436-002-5 

- Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903/2 (1. kiadás, 2017) ISBN 978-963-436-159-6

Az érettségi vizsgán csak a következő atlaszok használhatók : 

http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/nyilvanos_anyagok_2020tavasz/tortenelem_tajekoztato_az_erettsegin_hasznalhato_tortenelmi_atlaszokrol_2020maj.pdf


magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi,középszint

IDŐPONTOK

magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi,középszint

matematika írásbeli érettségi,középszint

történelem írásbeli érettségi,középszint

angol nyelv írásbeli érettségi,középszint

német nyelv írásbeli érettségi,középszint

4. 

hétfő

8.00 óra

5. 

kedd

8.00 óra

7. 

csütörtök

8.00 óra

6. 

szerda

8.00 óra

8. 

péntek

8.00 óra



IDŐPONTOK

földrajz írásbeli érettségi középszint

informatika gyakorlati érettségi középszint

12. 

kedd

14.00 óra

15. 

péntek

8.00 óra



Felkészülni/gyakorolni az érettségi vizsgára nem csak a tanórákon lehet !

Az előző évek feladatsorai megoldásokkal mindenki számára elérhetőek:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok

Sikeres felkészülést kívánunk !

Bármi kérdése van az érettségivel kapcsolatban, szeretettel várjuk üzenetét,

hívását, illetve személyesen is szívesen segítünk kérdései megválaszolásában !

Elérhetőségeinket honlapunkon találja:

https://szki.atalanta.hu/kapcsolat

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok
https://szki.atalanta.hu/kapcsolat

