
 

 

Érettségi = Akarat x Tanulás2  

É = A x T2 

 

 

 

 

 

                          



 

 



 

 

 

 

 

 



Az Oktatási Minisztérium 4830/ 30.08.2018. rendeletének 1-es számú melléklete, a 2019-es  

Érettségi Vizsga megszervezésére és lebonyolítására vonatkozóan. 
  

ÉRETTSÉGI VIZSGANAPTÁR 

2019. március 18-21.          Próbaérettségi 

Június-júliusi vizsgaidőszak, 2019. 

2019. május 27-31. A vizsgázók beiratkozása az első vizsgaidőszakra 

2019. május 25.    
2019. június 3-4. 

Az oktatás befejezése a XII./XIII. osztályoknak  

Szóbeli kommunikációs készségek felmérése román nyelvből – A próba 

2019. június 5-6.  Szóbeli kommunikációs készségek felmérése magyar nyelvből – B próba 

2019. június 7; 10-11. Digitális kompetenciák felmérése – D próba 

2019. június 12-13. Egy idegen nyelv (angol, német) ismeretének felmérése – C próba  

2019. július 1.  Román nyelv- és irodalom – E)a) – írásbeli próba  

2019. július 2.    Magyar nyelv- és irodalom – E)b) – írásbeli próba  

2019. július 3.    A profilnak megfelelő kötelező tantárgy – E)c) – írásbeli próba  (matematika) 

  

2019. július 4.   A profilnak és szaknak megfelelő választható tantárgy – E)d) – írásbeli 

próba  (biológia, kémia, fizika) 

2019. július 8.    Eredményhirdetés (12:00 óráig) 

2019. július 8. Fellebbezések benyújtása (12:00 – 16:00 óra között)  

2019. július 9-12.  Fellebbezések kiértékelése, megoldása 

2019. július 13.   Végleges eredményhirdetés 
  

Augusztus-szeptemberi vizsgaidőszak, 2019. 

2019. július 15-19. A vizsgázók beiratkozása a pótérettségire (második vizsgaidőszak) 

2019. július 26. A pótvizsgás tanulók beiratkozása a pótérettségire 

2019. augusztus 21.   Román nyelv- és irodalom – E)a) – írásbeli próba 

2019. augusztus 22.   Magyar nyelv- és irodalom - E)b) - írásbeli próba 

2019. augusztus 23.  A profilnak megfelelő kötelező tantárgy – E)c) – írásbeli próba  

(matematika) 

2019. augusztus 26. A profilnak és szaknak megfelelő választható tantárgy – E)d) – írásbeli próba  

(biológia, kémia, fizika) 

2019. augusztus 27-28.    Szóbeli kommunikációs készségek felmérése román nyelvből – A próba 

2019. augusztus 29. Szóbeli kommunikációs készségek felmérése magyar nyelvből – B próba 

2019. aug. 30; szept. 2.   Digitális kompetenciák felmérése – D próba 

2019. szeptember 2-3.    Egy idegen nyelv (angol, német) ismeretének felmérése – C próba 

2019. szeptember 3.    Eredményhirdetés (12:00 óráig) valamint fellebbezések benyújtása (12:00 – 

16:00 óra között)  

2019. szeptember 3-6. Fellebbezések kiértékelése, megoldása 

2019. szeptember 7.    Végleges eredményhirdetés 

 

  Megjegyzés:  A Megyei / Bukaresti Érettségi bizottságok kérésére vagy saját kezdeményezésére,  

az Országos Érettségi Bizottság jóváhagyhatja a digitális, illetve nyelvi kompetencia 

vizsgaidőszakok  meghosszabbítását, illetve megváltoztathatja az eredményhirdetés időpontját. 


