
Tájékoztató az érettségi vizsgákkal kapcsolatban (2021. május)  
Kedves Érettségizők! 

 

A vizsgaszervezés zökkenőmentes lebonyolítása érdekében kérjük az alábbi beosztás betartását!  

Nagyon kérjük, hogy minden osztály a számára kijelölt időpontban érkezzen és tartsa be a megelőző intézkedéseket: 

- védőeszköz viselése (maszk) az iskola teljes területén kötelező; 

- a védőmaszk viselése a vizsgázók számára a vizsga előkészületei során kötelező, az írásbeli vizsga alatt erősen 

ajánlott; 

- a védőmaszk viselése a vizsgázók számára az épületben való tartózkodás, várakozás ideje alatt kötelező, a szóbeli 

vizsgán a felkészülés ideje alatt ajánlott, de nem kötelező, a szóbeli felelet során nem kötelező. 

- a csoportosulás kerülése a folyosókon, de az iskola előtt is; 

- saját íróeszközökről, ételről, italról való gondoskodás; 

- használható segédeszközökről való gondoskodás:  

Más segédeszköz az érettségi vizsgákon nem használható! 

Matematika Négyjegyű függvénytáblázat, számológép, 
körző, vonalzó, szögmérő 

Történelem Atlasz – kronológia nélkül! 

Angol vagy német nyelv Szótár  
(angol-magyar és magyar-angol,  
vagy német-magyar és magyar-német) 

Földrajz Atlasz, számológép, körző, vonalzó 
 

Megjelenés: a vizsgaszituációnak és időjárásnak megfelelő öltözetben! (A tantermekben az ablakok nyitva lesznek.) 

Személyi igazolványt mindenki hozzon magával! 

 

Érkezési időpontok: A vizsga helyszíne (a tanterem) a vizsgabehívón megtalálható!  

 

Tantárgy 

közép szintű vizsgák 
Nap 

Érkezés a tanterembe 

12.A 12.B 12.D Külső 

vizsgázók 

magyar nyelv és irodalom / magyar 

mint idegen nyelv 
05.03. H. 

8:00 8:15 8:30 8:30 

matematika 05.04. K. 8:30 8:00 8:15 8:30 

történelem 05.05. Sze. 8:15 8:30 8:00 8:30 

angol nyelv 05.06. Cs. 8:00 8:15 8:30 8:30 

német nyelv 05.07. P. 8:30 

földrajz 05.11. K. 13:30 

ágazati szakmai vizsgatárgyak 05.12. Sze. 7:30 7:00 7:15 7:30 

informatika  05.14. P. 7:30 

fizika 05.18. K. 7:30 

 

AZ EMELT SZINTŰ VIZSGÁK HELYSZÍNE A VIZSGABEHÍVÓN TALÁLHATÓ! AZ ÍRÁSBELI VIZSGÁK MEGKEZDÉSE ELŐTT 
LEGALÁBB 30 PERCCEL MEG KELL JELENNI! 



 
A sikeres érettségi vizsgát teljes értékű érettségi vizsgának kell tekinteni. 
Írásbeli érettségi vizsgák ideje: 2021. május 3. és 2021. május 18. között 
Középszintű szóbeli érettségi vizsga időpontja: 12.A – június 14., 12.B – június 21., 12.D – június 22. CSAK azoknak,  

- akik az írásbeli/gyakorlati vizsgarész alól felmentést kaptak; 
- akiknek az írásbeli vizsgán az eredménye 12-25 % közé esik. 

 
Emelt szintű nyelvi érettségi vizsga esetében a CSAK írásbeli vizsga alapján is az érettségi bizonyítvány államilag elismert 
nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül:  

- ha legalább 60%-ot ért el, középfokú (B2) komplex típusú,  
- 40-59% elérése esetén alapfokú (B1) komplex típusú,  

 
Ha valakinek nem sikerült a 12. évfolyamot teljesíteni, a többi tantárgyból előrehozott vizsgaként megkezdheti az 
érettségi vizsgákat, de az igazgatónak címezve kérvényt kell írnia. 
 
Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, vizsgajelentkezését töröljük, nem kell javító vagy pótló vizsgára 
utasítanunk.  
A vizsgáról való távolmaradást mindenki köteles bejelenteni legkésőbb az adott vizsganapon (az írásbeli megkezdése 
előtt legalább 60 perccel) az erettsegi@vasutca.hu e-mail címen. 
Ha valaki köhög, fáj a torka, lázas, kérjük NE JELENJEN MEG A VIZSGÁN! Akkor sem, ha valamely közeli családtagja beteg!  
 
A vizsgák időpontjai: 

Tantárgyak Időpont 

magyar nyelv és irodalom 9.00 2021. május 3. 

matematika 9.00 2021. május 4. 

történelem 9.00 2021. május 5. 

angol nyelv 9.00 2021. május 6. 

német nyelv 9.00 2021. május 7. 

földrajz 14.00 2021. május 11. 

ágazati szakmai vizsgatárgyak 8.00 2021. május 12. 

KÖZÉPSZINTŰ informatika 8.00 2021. május 14. 

EMELT SZINTŰ informatika 8.00 2021. május 17. 

fizika 8:00 2021. május 18. 

 

Egyéb fontos időpontok: 

 12.A 12.B 12.D Külső vizsgázók 

A vizsgadolgozatok megtekintése 
05.31. 

9:00-11:00 

05.31. 

11:00-13:00 

06.01. 

9:00-11:00 

06.01. 

11:00-14:00 

Észrevételek benyújtása legkésőbb 06.02. - 16:00 

Emelt szintű szóbeli vizsgák 06.04-08. 

mailto:erettsegi@vasutca.hu


Középszintű szóbeli vizsgák 06.14., 06. 21., 06.22. 

 

 

 

 

Budapest, 2021. április 23. 
Jakab Szilvia 

igazgató 


