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Alkotmányos alapismeretek vizsga 

 

1. Vizsgára való jelentkezés 

A vizsgára Budapest Főváros Kormányhivatalában kell jelentkezni. A magyar állampolgárságról az 1993. 
évi LV. törvény rendelkezik. 
A jelentkezés folyamata: 

 személyesen (cím: 1056 Budapest, Váci utcai 62-64. szám alatt található Kormányhivatali épület 
Ügyfélszolgálatán),  

 postai úton (levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 234.),  

 elektronikusan (email cím: kepzes.budapest@bfkh.gov.hu)  

a Jelentkezési lap  
olvasható, lehetőleg elektronikus kitöltésével. 

 

Személyes jelentkezésnél kérjük, hozza magával a személyigazolványát vagy tartózkodási engedélyét és 

a lakcímkártyáját bemutatásra, személyazonosítás céljából. 

Postai vagy elektronikus úton történő jelentkezés esetén is kérjük, hogy olvashatóan töltse ki a jelentkezési 

lapot.  

A jelentkezést követően az ügyfélszolgálaton/postai úton/elektronikusan megkapja a vizsga kérdéseit 

tartalmazó tételsort, valamint igény esetén a csekket, amely a vizsga díjának kizárólag postán történő 

kifizetésére szól. Kérjük, hogy a jelentkezési lapon tüntesse fel a kiválasztott vizsgaidőpontot. 

A vizsgadíj a mindenkori minimálbér 50%-a, amely 2020. január 01-jétől 161 000 Forint, így a vizsga díja 

80 500 Forint. 

A jelentkezési lapnak legkésőbb 5 munkanappal a vizsgát megelőzően meg kell érkeznie Budapest Főváros 

Kormányhivatalához. A jelentkezési határidő lejártát követően a hivatal új vizsgaidőpont jelölhet ki a vizsgázó 

számára. A jelentkezők alacsony létszámára tekintettel a Kormányhivatal - a vizsgázóval egyeztetve - új 

vizsgaidőpontot jelölhet ki a jelentkező számára. 

Tervezett vizsgaidőpontok: 

Vizsga időpontja Jelentkezési határidő: 

2020. január 23.  2020. január 16. 

2020. február 20.   2020. február 13. 

2020. március 19. 2020. március 12. 

2020. április 23. 2020. április 16. 

2020. május 21.   2020. május 14. 

2020. június 25.   2020. június 18. 

2020. július 23.   2020. július 16. 

2020. augusztus 27.   2020. augusztus 18. 

2020. szeptember 24.   2020. szeptember 17. 

2020. október 21.   2020. október 14. 

2020. november 26.   2020. november 19. 

 2020. december 10.    2020. december 3. 

mailto:kepzes.budapest@bfkh.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/download/c/de/b5000/JELENTKEZĂ‰SI%20LAP%20(1).docx
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(A hivatal az időpont-változtatás jogát fenntartja.) 
A vizsgára való készülés: 
A vizsga összesen 20 tételből áll, amelyek két külön témakörből, egy a) és egy b) részből tevődik össze. A 
tételek célja, hogy a nem magyar állampolgár elsajátítsa a magyar nyelv, a magyar irodalom és történelem, a 
magyar társadalom és kultúra, valamint az állam működésének alapszintű ismereteit. 
 

Tételsor 
 
 
A tételek kidolgozva megtalálhatók Ugróczky Mária Alkotmányos alapismeretek című tankönyvében 
(2018. 7. kiadás). A felkészülés elősegítése érdekében a könyv megvásárolható a Kormányhivatal 1056 
Budapest, Váci utca 62-64. szám alatti ügyfélszolgálatán. A könyv ára 3 500 Forint, amelynek díját 
szintén postai csekken kell befizetni a kormányhivatal számlájára, ezt követően a könyv az ügyfélszolgálaton 
átvehető a befizetett csekkszelvény ellenében. A tankönyv megrendelhető közvetlenül a kiadótól is az alábbi 
elérhetőségen, kedvezményes áron: http://alkotmanyosalapismeretek.kernel.hu/ 
 

A tankönyv mellett a tananyag könnyebb elsajátítása érdekében a Kormányhivatal felkészítő konzultációkat 
szervez. 

 

Felkészítő órák tervezett időpontjai 2020-ban:  

Felkészítő óra időpontja Jelentkezési határidő:   

 

 

Helyszín: 

1056 Budapest, Váci u. 62-
64. 

 
Időpont: 

15.00 - 18.30 
 

2020. január 13. 2020. január 9. 

2020. február 3. 2020. január 30. 

2020. március 2. 2020. február 27. 

2020. április 6. 2020. április 2. 

2020. május 4. 2020. április 30. 

2020. június 8. 2020. június 4. 

2020. július 6. 2020. július 2. 

2020. augusztus 3. 2020. július 30. 

2020. szeptember 7. 2020. szeptember 3. 

2020. október 5. 2020. október 1. 

2020. november 9. 2020. november 5. 

2020. november 30. 2020. november 26. 

 
(A hivatal az idő-pontváltoztatás jogát fenntartja.) 
 
A konzultáción való részvétel díjtalan, azonban előzetes e-mailes regisztrációhoz kötött a 
kepzes.budapest@bfkh.gov.hu e-mail címen. A konzultációra jelentkezők csekély létszáma miatt a hivatal a 
konzultációt elhalaszthatja. 
 

2. A vizsga napja 

A vizsgák Budapest Főváros Kormányhivatalában zajlanak a 1056 Budapest, Váci utca 62-64. szám 
alatt.  

 

A vizsga kezdete:   reggel 9 óra 00 perc 

Elvárt érkezési időpont:  reggel 8 óra 45 perc 

A vizsga feltétele: A vizsgán kizárólag az a vizsgázó vehet részt, aki bemutatja  

 a vizsga díjának befizetését igazoló csekkszelvényt,  

 a személyi igazolványát vagy a tartózkodási engedélyét és útlevelét, 

 valamint a lakcímkártyáját. 
 

A vizsgabizottság 3 főből áll.  

http://www.kormanyhivatal.hu/download/0/21/52000/V_Alkotm_t%C3%A9telsor.pdf
http://alkotmanyosalapismeretek.kernel.hu/
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A vizsga részei:  

1. rész: Írásbeli vizsga:  

A 20 tétel valamelyike közül egy a) és egy b) kérdést kell kidolgozni, tehát összesen két kérdést. Az 

írásbeli feladatot mindenki egyszerre oldja meg.  

Az írásbeli vizsga hossza: 60 perc.  

A javítás a vizsga után, a helyszínen megtörténik.  

2. rész: Szóbeli vizsga: 

A vizsgázók egy tételt húznak a húsz tétel közül és ennek mind az a) mind a b) részét szóban kell 
megválaszolniuk. A szóbeli vizsga megkezdése előtt 30 perc időkeretben vázlatot lehet készíteni írásban, 

ami segítséget nyújthat a felelet közben.  

Sikeres a vizsga, amennyiben mind a két vizsgarész, vagyis a szóbeli rész és az írásbeli rész egyaránt 
sikeres. A sikeresen vizsgázó egy igazolást kap, amely a honosítási kérelem egyik mellékletét képezi. 

Sikertelen a vizsga, amennyiben az egyik vagy mindkét vizsgarész „nem felelt meg” minősítést kapott. Ez 

esetben lehetőség van a sikertelen vizsgarész megismétlésére egy másik vizsgaidőpontban.  

Az ismétlő vizsga díja vizsgarészenként 40.250,- Forint. 

Vizsgát lehet halasztani, azonban kérjük, ezt az alábbi elérhetőségek valamelyikén jelezze. Külön díjat nem 
kell fizetni a halasztásért. 

 

Elveszett vagy megsemmisült igazolás pótlása 

A sikeres vizsgáról kiállított igazolásról a Kormányhivatal igazolást/másodlatot adhat írásban benyújtott 
kérelem alapján. 

 
 
Elérhetőségek:  

Cím: 1056 Budapest, Váci u. 62-64. 

Telefon: + 36 (1) 328-5854 

E-mail: kepzes.budapest@bfkh.gov.hu  

Ügyintézés munkaidőben: hétfőtől-csütörtökig: 8.00-16.00  

    pénteken: 8.00-13.00 

 

mailto:kepzes.budapest@bfkh.gov.hu

