
 

Tájékoztató az alkotmányos alapismeretek vizsgáról 

 

 

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a továbbiakban Ápt.) 4. § e) pontja 

értelmében a honosítást kérő cselekvőképes nagykorú személynek alkotmányos 

alapismeretekből magyar nyelven eredményes vizsgát kell tennie.  

 

Alkotmányos alapismeretek vizsga a jelentkezők számától függően (legalább 10 fő) kerül 

megszervezésre a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalban (6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.), 

(telefon: 76/513-716).  

 

Az alkotmányos alapismeretek vizsga ügyében a Hivatal ügyfélfogadási rendje: Hétfő-

csütörtök 8,00-12,00 és 13,00-16,00-ig, pénteken 8,00-12,00 óráig. 

 

A vizsgára jelentkezni személyesen vagy postai úton lehet. A jelentkezési lap átvehető 

ügyfélfogadási időben személyesen vagy letölthető a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

honlapjáról: www.bkmkh.hu . 

 

Személyes jelentkezés esetén kérjük a jelentkező hozza magával: 

- személyi igazolványát vagy lakcímkártyáját vagy 

- letelepedési engedélyét vagy 

- EGT tartózkodási engedélyét. 

 

A jelentkezési lapot minden esetben a személyi igazolványban vagy a letelepedési 

engedélyben vagy az EGT engedélyben szereplő adatokkal pontosan megegyezően kell 

kitölteni. 

 

A vizsgáról a helyszín és az időpont pontos megjelölésével a vizsgát megelőzően 10 nappal, 

postai úton értesítjük a jelentkezőt. 

 

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4/A. § (2) bekezdése alapján nem 

köteles vizsgát tenni: 

a) a cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes személy 

b) aki magyar tannyelvű nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézményben végzettséget 

szerzett 

c) aki a kérelem benyújtásakor 65. életévét betöltötte 

d) aki igazolja, hogy egészségi állapotának tartós és visszafordíthatatlan romlása miatt 

képtelen a vizsga letételére. 

 

A vizsgázónak a vizsgán „Ugróczky Mária: Alkotmányos alapismeretek” tankönyvében 

foglaltakról kell számot adnia.  A tankönyv megrendelhető a kiadótól (levélben: SL és Társa 

Bt., 2089 Telki, Anna-laki u. 13.) és e-mailben (SlesTarsa@gmail.com , sl.es.tarsa@pr.hu) 

címen. A tankönyv fogyasztói ára 2.980.-Ft.  

 

A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A vizsga írásbeli vagy szóbeli része alól a jelentkező 

testi fogyatékosságára tekintettel orvosi igazolás alapján adhat felmentést a vizsgabizottság 

elnöke. 

 

A vizsga írásbeli és szóbeli részét egy napon kell letenni. 
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Először az írásbeli vizsgarészt kell teljesíteni, mely szintén két részból áll: 

- első része 8 tesztkérdést tartalmaz, minden kérdésnél három lehetséges válasz közül 

kell kiválasztania a helyeset. A tesztkérdésekre adott helyes válaszok 1-1 pontot érnek. 

- A második részben 2 kifejtős kérdést kell a vizsgázónak pár mondatban 

megválaszolni. Az itt elérhető maximális pontszám kérdésenként 6-6 pont.  

 

A vizsgáró részére a feladatlap kitöltéséhez 40 perc áll rendelkezésre.  

 

Az eredményes vizsgához a vizsgázónak összesen minimum 11 pontot kell elérnie a 

megszerezhető maximális 20 pontból. 

 

A szóbeli vizsga előtt a vizsgázó részére legalább 30 perc felkészülési időt kell biztosítani. A 

szóbeli vizsgán a vizsgázónak 18 szóbeli tétel közül egyet kell választania és be kell 

számolnia annak a) és b) részéből. A kérdések letölthetők a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal honlapjáról.  

 

A vizsga eredményét „megfelelt”, illetve „nem felelt meg” minősítéssel értékeli a 

vizsgabizottság. A megfelelt eredménnyel vizsgázó a vizsgáról igazolást kap, melyet a vizsgát 

követően személyesen vehet át. 

 

A vizsga díja a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló – 

224/2010. (VIII.4.) Korm. rendelettel módosított - 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 13. § 

(6) bekezdése alapján a mindenkori kötelező legkisebb havi munkabér (minimálbér) ötven 

százaléka, amely 2011-ben 39.000.-Ft, azaz Harminckilenczer forint. A vizsgázónak a 

vizsgadíjat a Kormányhivatal által kiadott csekken, postai úton kell befizetnie. Vizsgázni csak 

a vizsgadíj befizetésének igazolását követően lehet.  

 

Sikertelen vizsga megismételhető. Amennyiben a vizsga mindkét része sikertelen, a 

megismételt vizsga díja ismételten 39.000.-Ft. Ha a vizsgának csak az egyik részét kell 

megismételnie, a vizsgadíj ötven százaléka fizetendő.  

Amennyiben a vizsgázó akadályoztatása miatt a kitűzött vizsganapon nem tud megjelenni, a 

fentiekben ismertetett címre, a vizsga előtt legalább 5 nappal írásban – halasztási kérelmet 

nyújthat be. Az ily módon halasztott vizsgáért külön díjat fizetni nem kell. 

 

Minden jelentkezőnek sikeres vizsgát kívánunk! 

 


