
TÁJÉKOZTATÓ 
 

AZ ALKOTMÁNYOS ALAPISMERETEK VIZSGA 

KÖVETELMÉNYRENDSZERÉRŐL 
 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

Ügyintéző: Dr. Péterfai István 

Elérhetőségek: 72/507-002, peterfai.istvan@bamkh.hu 

 

Az alkotmányos alapismeretek vizsgával kapcsolatos szabályokat a magyar állampolgárságról szóló 

1993. évi LV. törvény (Ápt.) és a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 

végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmazzák. 

 

Az állampolgárság megszerzése iránti kérelmet a kérelmező bármely anyakönyvi hivatalban 

(polgármesteri hivatal, körjegyzőség anyakönyvvezetője), integrált kormányzati ügyfélszolgálati 

irodában, vagy hivatalos magyar külképviseleten/konzuli képviseleten benyújthatja. 

Állampolgársági ügyekben felvilágosítás a lakóhely szerint illetékes polgármesteri 

hivatal/körjegyzőség anyakönyvvezetőnél, vagy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Dél-

dunántúli Regionális Igazgatóságánál kérhető a 72/518-720-as telefonszámon. 

 

Az Ápt. 4 §. (1) bekezdés e) pontja szerint a magyar állampolgárság megszerzésének feltétele, hogy 

a kérelmező alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven eredményes vizsgát tegyen, vagy ez alól 

a törvény alapján mentesüljön. 

Az Ápt. 4/A § (1) bekezdése kimondja, hogy az alkotmányos alapismeretek vizsgát a kérelmező 

lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalban (Baranya megyében: Baranya Megyei 

Kormányhivatal) a hivatal vezetője által kijelölt vizsgabizottság előtt kell letenni. 

 

Nem köteles vizsgát tenni: 

 A cselekvőképtelen és a korlátozottan cselekvőképes személy (ilyen a 18 év alatti személy, 

vagy akinek cselekvőképességét korlátozták); 

 Aki magyar tannyelvű nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézményben végzettséget 

szerzett;  

 Aki a kérelem benyújtásakor a 65. életévét betöltötte; 

 Aki igazolja, hogy egészségi állapotának tartós és visszafordíthatatlan romlása miatt képtelen 

a vizsga letételére. 
 

Jelen szabályozás nem vonatkozik arra, aki az Ápt. 4. § (3) bek.-ben meghatározott kedvezményes 

honosítással (un. „kettős állampolgárság” a határon túli magyarok számára) kíván magyar 

állampolgárságot szerezni, számukra nem áll fent vizsgakötelezettség.    
 

Jelentkezés a vizsgára 
 

A vizsgára a „JELENTKEZÉSI LAP alkotmányos alapismeretek vizsgára” c. nyomtatvány 

megfelelő kitöltésével lehet jelentkezni. A nyomtatvány letölthető a Baranya Megyei 

Kormányhivatal honlapjáról (www.bamkh.hu), vagy átvehető a Kormányhivatal törzshivatalában a 

Pécs, József Attila utca 10.-ben.  

 

A jelentkezési lapot a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz (7623 Pécs, József Attila utca. 10. I. em. 

129-es szoba) kell benyújtani és a jelentkezési laphoz mellékelni kell a vizsgadíj befizetését igazoló 

elismervényt. Szükség esetén a jelentkezési lap elektronikusan is beküldhető a hivatal@bamkh.hu 

http://www.bamkh.hu/
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e-mail címre. A jelentkezési lap kitöltése a hivatalos (lehetőség szerint magyar nyelvű) 

dokumentumokban szereplő nevek és adatok alapján szükséges. 

Az alkotmányos alapismeretek vizsga díjköteles. A vizsgadíj a mindenkori minimálbér 50%-a, a 

2012. évre: 46.500 Ft/fő, amelynek megfizetésére vonatkozóan három .hónapos részletfizetési 

kedvezményt tud adni a kormányhivatal Alkotmányos alapismeretek vizsgát a Kormányhivatal a 

jelentkezők létszámától függően, általában évi 2 alkalommal (tavasszal és ősszel) szervez. A vizsga 

pontos időpontjáról és helyszínéről a Kormányhivatal valamennyi jelentkezőt írásban értesít i. 
 

A tananyag 
 

A vizsga tananyagát Ugróczky Mária: „Alkotmányos alapismeretek” című tankönyve jelenti. A 

tankönyv frissített tananyaggal 2011. januárjában ismét megjelent, az ezt megelőzően kiadott 

tankönyvekben a magyar állampolgárság megszerzésére vonatkozó részek már elavultak.  
 

A konzultáció 
 

A vizsgát 10-15 nappal megelőzően ingyenes konzultációt tartunk, amennyiben a vizsgára 

jelentkezők száma ezt lehetővé teszi. A konzultáción való részvétel nem kötelező. A konzultáció 

elsődleges célja a vizsgázó által már megismert tananyag értelmezése, magyarázata, a felmerült 

kérdések megválaszolása. 

A vizsga 
 

A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Mindkét rész ugyanazon a napon zajlik. 

Az írásbeli vizsga tesztkérdésekből és néhány rövid, kifejtő jellegű kérdésből tevődik össze, 

amelyek megválaszolására 60 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.  

A szóbeli vizsgán a vizsgázó két kérdést tartalmazó tételt húz, amelyre 3 tagú vizsgabizottság előtt 

kell felelnie. 

Amennyiben a vizsga írásbeli vagy szóbeli része sikertelen a vizsgázó javítóvizsgát tehet. A 

javítóvizsgára jelentkezni a „JELENTKEZÉSI LAP alkotmányos alapismeretek javítóvizsgára” c. 

nyomtatványon lehet. Ebben az esetben a javítóvizsga feltétele a vizsgadíj 50 %-ának befizetése.  

Ha a vizsga teljes egészében sikertelen ismételt vizsga új jelentkezési lap beadásával és a 

vizsgadíj egészének befizetésével tehető. 
 

A vizsga témakörei (egyben a tananyag fejezetcímei) a következők: 

1. Magyarország helye a Kárpát-medencében, Európában és a nemzetközi szervezetekben 

(ENSZ, Európa Tanács, NATO, Európai Unió) 

2. Magyarország nemzeti jelképei és ünnepei (címer, zászló, korona, Himnusz, Szózat, Nemzeti 

Ünnepek)  

3. Magyarország történetének fordulópontjai (honfoglalás-államalapítás, az Árpád-ház 

kihalása, török uralom, Habsburg fennhatóság, 1848-49. évi forradalom és szabadságharc, 

kiegyezés, első és második világháború, 1956. évi forradalom, 1990. évi rendszerváltoztatás) 

4. A képzőművészet, a zene és a tudomány kiemelkedő magyar képviselői 

5. A magyar irodalom meghatározó személyiségei 

6. Az Alkotmány alapvető intézményei (Országgyűlés, köztársasági elnök, Kormány, az 

Alkotmánybíróság és az igazságszolgáltatás) 

7. A közigazgatás felépítése (központi, területi, helyi szervek, önkormányzati igazgatás) 

8. Alapvető állampolgári jogok és kötelezettségek (szabadságjogok, gazdasági, szociális és 

kulturális jogok, állampolgári kötelezettségek és az állampolgári jogok védelme) 

9. A magyar állampolgárság (keletkezése, megszerzése, megszűnése és igazolása) 

A sikeres vizsgáról a Hivatal a vizsgázó részére IGAZOLÁST állít ki, amit a vizsgát követően, 

személyesen (csak személyesen) lehet átvenni.  
 

A vizsga és a konzultáció pontos időpontjáról, és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról 

minden jelentkező írásbeli tájékoztatást kap. 


