
 

Alkotmányos alapismeretek (állampolgársági) vizsga tételsora 

 
1.) 
a)      Ismertesse, milyen kiemelkedően fontos nemzetközi szervezeteknek tagja Magyarország! Röviden 

mutassa be ezeket a szervezeteket! 
b)      Az Alaptörvény fogalma, alapvető intézményei. Az Alaptörvény általános rendelkezései. 
 
2.)       
a)      Röviden mutassa be az Európai Uniót (szervezete, működése)! Mi az Európai Unió célja? Hogyan 

találkozik nemzetközi érdekeinkkel? 
b)      Az Országgyűlés (az Országgyűlés feladatai, működése, a képviselők jogai és kötelességei) 
 
3.)       
a)      Ismertesse Magyarország földrajzi elhelyezkedését, államformáját, pénznemét és területi 

tagozódását! 
b)      A magyar választási rendszer (választási alapelvek, választási eljárás) 
 
4.)       
a)      Adjon rövid leírást a Magyarország nemzeti jelképeiről, valamint nemzeti ünnepeiről! 
b)      Az országgyűlési képviselők választása. 
 
5.)       
a)      A nemzeti zászló és a nemzeti szimbólumok. Mondja el a Himnusz első versszakát! 
b)      A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása. 
 
6.)       
a)      A magyar nép eredete és vándorlásai 
b)      Az Állami Számvevőszék. 
 
7.)       
a)      A honfoglalás és az államalapítás (Árpád vezér, Géza fejedelem és Szent István király szerepe a 

magyar történelemben). 
b)      A köztársasági elnök választása, hatáskörei. 
 
8.)       
a)      Az Árpád-házi királyok. A tatárjárás. A középkori Magyarország virágzása. 
b)   Az Alkotmánybíróság. 
 
9.)       
a)      Törökellenes harcok a 15-16. században (Hunyadi János és Hunyadi Mátyás A mohácsi vész - az 

ország három részre szakadása) 
b)      Az alapvető jogok biztosa. 
 
10.)       
a)      Buda felszabadítása. A Habsburg-uralom. A Rákóczi-szabadságharc. 
b)      A fegyveres erők és a rendőrség 
 
11.)    
a)      A reformkor. Forradalom és szabadságharc 1848-49-ben. 
b)      A közigazgatás fogalma és szervezeti rendszere. 
 
12.)    
a)      A kiegyezés. A polgárosodó Magyarország. 
b)      A kormány főbb feladatai, megalakulása, megszűnése. 
 
13.)    
a)      Magyarország részvétele az I. világháborúban.  
b)      A helyi önkormányzatok. 



 
 
 
14.)    
a)      A trianoni békeszerződés. Magyarország a két világháború között. 
b)      Az ügyészség. A bíróság. 
 
15.)    
a)      Magyarország a II. világháborúban. A német megszállás és a nyilas uralom. 
b)      Az országos és a helyi népszavazás. 
 
16.)    
a)      A II. világháborút követő időszak (1945-1956.). A kommunista diktatúra évei (Rákosi- rendszer) 
b)      A közigazgatási szervek eljárása. 
 
17.)    
a)      Az 1956. évi forradalom és szabadságharc. A Kádári konszolidáció. 
b)      Az állampolgári jogok csoportosítása. Magyarázza el az egyes állampolgári jogok tartalmát! 
 
18.)    
a)      A politikai rendszerváltozás: a demokratikus Magyarország megszületése. 
b)      Az állampolgári jogok védelme. Az állampolgárok kötelezettségei. 
 
19.) 
a)      A magyar ősköltészet (szájhagyomány, regék, mondák) és a korai középkor irodalma 

(kódexek, legendák és az első magyar nyelvű művek). 
b)      Ismertesse a magyar állampolgárság fogalmát, alapelveit és a magyar állampolgárság 

keletkezését! 
 
20.) 
a)      A reneszánsz és a barokk irodalom (Janus Pannonius, Balassi Bálint, Zrínyi Miklós) 

valamint a felvilágosodás és a klasszicizmus Magyarországon (Kazinczy Ferenc, 
Csokonai Vitéz Mihály). 

b)      A kormány összetétele és működése. 
 
21.) 
a)      A magyar irodalom a romantika korában (a romantika, mint stílusirányzat; a korszak 

kiemelkedő írói és költői). 
b)      A magyar állampolgárság megszerzése, megszűnése. A magyar állampolgárság igazolása. 

    
 


