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 Iktatószám: KPF/132-7/2020 

 

A kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerének újbóli megnyitásáról, érettségi vizsgák további 

adminisztrációs feladatainak ellátásáról, a vizsgák beosztásáról 

A mai napon a vizsgaszervező intézmények számára újból megnyitottuk a kétszintű érettségi vizsgák adminisztrációs 

rendszerét (a továbbiakban: érettségi szoftver), megkezdhető a 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 

korm. rendelet) meghatározott új vizsgarend szerint a 2020. május-júniusi érettségi vizsgák további adminisztrációs 

feladatainak ellátása, a vizsgák beosztása. 

I) Előrehozott és szintemelő vizsgák törlése: 

1. A 2020. május-júniusi vizsgaidőszak speciális rendjét meghatározó korm. rendelet szerinti előrehozott 

vizsgáknak és a szintemelő vizsgák közül azoknak, amelyeket a középiskola befejezése előtti évfolyamokon 

tennének le a vizsgázók, a törlése megtörtént.  

2. Nem kerültek törlése: 

a) az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: vizsgaszabályzat) 12. § (15), (16) bekezdései szerinti előrehozott vizsgák. 

b) a szintemelő vizsgák közül azok, amelyeket a középiskola befejező évfolyamán tanulók kívánnak letenni, 

c)  a szintemelő vizsgák közül azok, amelyeket olyanok kívánnak letenni, akiknek van már érettségi 

bizonyítványuk és/vagy középiskolai végzettségük. 

II) Az érettégi vizsgajelentkezés módosítására vonatkozó kérelmek bejelentése adatmódosítással: 

1. A vizsgajelentkezések módosítását és törlését továbbra is az Adatok módosítása menüpontban kérelem 

létrehozásával lehet elvégezni. Fontos, az ügyintézést érintő változás, hogy a továbbiakban semmilyen 

adatmódosító kérelmet nem kell az iskolának nyomtatott, aláírt kérelem formátumban megküldenie az 

Oktatási Hivatalnak (a továbbiakban: OH). Valamennyi elektronikusan létrehozott kérelmet megvizsgálunk, 

és amint kapacitásaink engedik, át fogjuk vezetni azokat. Kérjük, hogy az elektronikusan benyújtott kérelmek 

miatt ne telefonáljanak, vagy írjanak e-mailt, mert a telefonok fogadása és az e-mailek feldolgozása tovább 

lassítja a kérelmek feldolgozását. A kérelemben foglaltakkal kapcsolatban felmerülő problémáról az OH 

munkatársai fognak szükség esetén egyeztetni az iskolával. 

2. Az iskoláknak a Bukások/Közösségi szolgálat menüpontot még nem nyitottuk meg. Hangsúlyozottan 

felhívjuk a figyelmét az iskolának, hogy aki a tanév végén megbukik, azt csak a Bukások/Közösségi szolgálat 

menüpontban előállított kérelemmel szabad törölnie. Az év végi bukások miatt szükségessé vált törlések 

adminisztrálása 2020. április 24-étől kezdhető majd meg. A Törlés/Vizsgatárgyak törlése menüpontban 

kizárólag csak a vizsgájuktól most visszalépett vizsgázók jelentkezését szabad törlésre megjelölni. 

3. A korm. rendelet szerint 2020. április 21-én, éjfélig lehet benyújtani az érettségi vizsgajelentkezés módosítására 

vonatkozó kérelmet. A már beérkezett vizsgázói kérelmek feldolgozása megkezdhető az érettségi szoftverben 

az alábbiak szerint.  
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Annak érdekében, hogy az adatmódosító kérelmek benyújtását és azok feldolgozását felgyorsítsuk, az 

alábbiakat kérjünk: 

- készítsék el az Adatok módosítása menüpontban az vizsgázó kérelmének megfelelő adatmódosító kérelmet, 
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- a korábbi eljárásrendtől eltérően a kinyomtatott kérelmeket NEM KELL aláírva beszkennelni és a kérelmen 

megjelölt e-mail címre megküldeni, mert az érettségi szoftverben rögzített kérelmeket az elektronikus rögzítés 

alapján az OH átvezeti. 

- Az átvezetést követően javasoljuk, hogy nyomtassák ki az átvezetett kérelmeket, és helyezzék el a vizsgázó 

jelentkezési dokumentációjához, erre Önöknek, a későbbiek során, egy esetleges vitás helyzet tisztázásához 

szüksége lehet. 

- Kérjük, a jelentkezések módosításához kapcsolódó adatmódosító kérelmeket legkésőbb 2020. április 22-

éig rögzítésék a programban, hogy azokat az OH a lehető leghamarabb át tudja vezetni. Kérjük, hogy a 

beérkező kérelmeket április 20-22. között folyamatosan rögzítsék annak érdekében, hogy mielőbb 

megtörténhessen azok átvezetése az érettségi szoftverben, hiszen az átvezetést követően ezen 

vizsgajelentkezések nem jelennek már meg a programban beosztandó vizsgaként, azaz az Önök vizsgaszervező 

munkája csökkenthető ezáltal. 

III) Vizsgaidőpontok megváltozása: 

1. A magyar nyelv és irodalom, a magyar mint idegen nyelv, a matematika, a történelem, az angol nyelv és a német 

nyelv vizsgák kezdési időpontja megváltozott, ezen vizsgatárgyak esetében az írásbeli vizsga 9 órakor kezdődik. 

A módosítást átvezettük a programon az eredeti vizsgabeosztások megtartásával, de a módosítás során a 

felügyelők beosztását törölni kellett. 

2. Néhány írásbeli vizsga esetében megváltozott a vizsga napja/kezdési időpontja, ezen a vizsgatárgyak esetében 

a teljes vizsgabeosztást töröltük. A vizsgák beosztását újra el kell készíteni. 

3. A már elkészített vizsgabeosztásokat a korm. rendeletben rögzített új szervezési szabályok szerint felül kell 

vizsgálni. 

IV) Vizsgabizottságok szóbeli vizsgaidőpontjainak megváltozása 

1. A középszintű szóbeli vizsgák időpontjainak megváltozása miatt valamennyi iskolai vizsgabizottság esetében 

törölnünk kellett a következő vizsgabizottsági beosztásokat: jegyző, a kérdező tanár, a szóbeli vizsgacsoportokat 

(ami által a szóbelihez beosztott termek felszabadításra kerülnek) és a szóbeli vizsgabeosztásokat, valamint az 

intézmények által eddig rögzített szóbeli vizsgaidőpontokat. 

2. A programban a korábban már létrehozott vizsgabizottsághoz tartozó időpontot minden vizsgabizottság 

esetében módosítottuk úgy, hogy  

a) a szóbeli vizsgák kezdő dátumának beállítottuk a 06.11. napot, a szóbeli befejező dátumának beállítottuk a 

06.16. dátumot, 

b) beállítottuk alapértékként a következőket: 

- a tájékoztató értekezlet dátuma és időpontja: 2020. 06.11. 08:00  

- a záróértekezlet dátuma és időpontja: 2020. 06.16. 14:00  

- az eredményhirdető értekezlet dátuma és időpontja: 2020. 06.16. 16:00  

c) kérjük, hogy 2020. április 23-áig vizsgálják felül a szóbeli vizsgák kezdő és befejező dátumát, és a helyi 

viszonyok ismeretében határozzák meg a vizsganapokat. A szóbeli vizsganapok módosításához nem kell 

kérelmet benyújtaniuk. A vizsgabizottságokat vissza tudják nyitni, a visszanyitott vizsgabizottságok 

esetében a szóbeli napokat szabadon tudják módosítani. Amennyiben szükséges, új vizsgabizottságot is 

létrehozhatnak.  

d) vizsgálják felül az alapértelmezetten beállított értekezlet dátumokat, és rögzítsék az önök által meghatározott 

időpontokat. 

e) Kérjük, hogy 2020. április 23-ág végezzék el a vizsgabizottságok véglegesítését. Ameddig a 

vizsgabizottságok véglegesítése az intézményben nem történik meg, addig a területileg illetékes 

kormányhivatal nem tudja a vizsgabizottság elnökét kijelölni. Kérjük, amennyiben marad olyan 

bizottságuk, amiből valamennyi érettségizőt áthelyezik, akkor azt a bizottságot töröljék.  

3. Fontos, hogy az érettségiző vizsgabizottságból vizsgabizottságba történő áthelyezésére az Adatok módosítása 

menüpont Vizsgabizottságok/Érettségizők áthelyezése felületén érettségizőnként kell adatmódosító kérelmet 

készíteni. Az érettségizők áthelyezését csak kérelem előállításával tudják végrehajtani. A kérelmet csak 

elektronikusan kell megküldeniük az érettségi szoftverben. Javasoljuk, hogy amennyiben nagyobb számban 

fogják mozgatni az érettségizőket a bizottságok között, akkor a vizsgabizottságokhoz korábban rögzített javító 

tanárokat is töröljék, mert a javító tanár automatikusan nem mozog együtt a vizsgázókkal, így beosztása 

beragadhat a programban.  

4. A vizsgabizottságok működési dátumainak meghatározása után a rendeletben meghatározott körnek (sajátos 

nevelési igényű tanulók, csak szóbelivel teljesíthető középszintű vizsgatárgyak) a vizsgák beosztása 

elvégezhető. 

5. A középszintű testnevelés gyakorlati vizsgarész megszervezésére nem kerül sor, a gyakorlati vizsgarészt nem 

kell beosztani. A programban a gyakorlati vizsgarész törlése megtörtént. Fontos szervezési információ továbbá, 

hogy a korm. rendelet 3. § (4) bekezdése – a többi vizsgatárgytól eltérően – a 2020. 05. 04. - 2020.06.17. közötti 



 

 

teljes intervallumban lehetővé teszi a testnevelés szóbeli vizsgák megszervezését. Amennyiben az egyes 

vizsgabizottságok szóbeli vizsgákra meghatározott intervallumán kívül kerül sor a testnevelés szóbeli vizsgák 

megszerzésére, úgy ennek vizsgabeosztását az érettségi szoftver nem tudja támogatni, egyedileg kell azt 

elvégezniük. 

V) A vizsgabehívók eljuttatása a vizsgázóknak 

1. A korm. rendelet 7. § (6) bekezdése szerint a megszervezett közép- és emelt szintű érettségi vizsgák 

időpontjairól, valamint a vizsgák helyszínéről – az érettségi szoftverben megjelenített adatok alapján – az 

Önöknek kell értesíteniük (!) a vizsgázókat. Az emelt szintű vizsgabeosztásokat is tartalmazó 

vizsgabehívókat az Érettségizők/Vizsgabehívók menüpontból nyomtathatják ki. Amint a menüpont elérhetővé 

válik, Adafor üzenetben tájékoztatjuk Önöket.  

VI) Megtekintés 

1. A korm. rendelet 2. számú mellékelte szerint mind a középszint, mind az emelt szintű dolgozatok megtekintését 

2020. május 28-29. között kell megszervezniük. 

2. A kijavított vizsgadolgozatok megtekintésére a vizsgarend most, kivételesen 2 munkanapot biztosít éppen azért, 

hogy a megtekintés során ne alakuljanak ki nagyobb csoportosulások.  

3. A megtekintés segíthető azzal, hogy – amennyiben ezt lehetőségeik, kapacitásaik engedik – a megtekintés során 

a vizsgadolgozatot beszkennelik (és elektronikusan elküldik a megtekintőnek), vagy  a megtekintő laponként 

lefényképezi,  és utána azonnal elhagyja a helyszínt. 

VII) Eredmények rögzítése: 

1. Az Eredményrögzítő menüpont nem érhető el a programban, a kormányhatározat miatt szükséges fejlesztések 

folyamatban vannak. Külön üzenetben jelezni fogjuk, ha programrész elérhetővé vált. 

 

Kérjük az együttműködésüket annak érdekében, hogy ebben a rendkívüli helyzetben az érettségi vizsgák sikeresen 

lebonyolíthatók legyenek. Köszönjük munkájukat. 

 

2020. április 20. 

 


