Alkotmányos alapismeretek vizsga
A magyar állampolgárságról az 1993. évi LV. törvény rendelkezik. Nem magyar állampolgár az
úgynevezett honosítási eljárás során válhat magyar állampolgárrá. A kérelmet a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatalaiban, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalban, illetve a
Kormányablakokban lehet benyújtani.
Ki kérhet honosítást?
Kérelmére honosítható a nem magyar állampolgár, ha:
a) a kérelem előterjesztését megelőző nyolc éven át folyamatosan Magyarországon lakott;
b) a magyar jog szerint büntetlen előéletű és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság
előtt büntetőeljárás nincs folyamatban;
c) megélhetése és lakhatása Magyarországon biztosított;
d) honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti;
e) igazolja, hogy alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven eredményes vizsgát tett,
vagy ez alól a törvény alapján mentesül.
Nem köteles vizsgát tenni:
a) a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és az a személy, akinek a cselekvőképességét a
bíróság az állampolgársági eljárással kapcsolatos ügyek tekintetében korlátozta (a
továbbiakban együtt: korlátozottan cselekvőképes személy), valamint a cselekvőképtelen
személy;
b) aki magyar tannyelvű nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézményben végzettséget
szerzett;
c) aki a kérelem benyújtásakor hatvanadik életévét betöltötte;
d) aki igazolja, hogy egészségi állapotának tartós és visszafordíthatatlan romlása miatt
képtelen a vizsga letételére.
Nem köteles vizsgát tenni, mert kedvezményesen honosítható:
a) tíz éve érvényes házasságban él olyan személlyel, aki az állampolgársági kérelem
benyújtásának időpontjában magyar állampolgár, VAGY
b) öt éve érvényes házasságban él olyan személlyel, aki az állampolgársági kérelem
benyújtásának időpontjában magyar állampolgár, és közös gyermekük született.
Kedvezményesen honosítható, de vizsgára kötelezett:
1 ) Kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár, aki a kérelme előterjesztését
megelőzően legalább három évig folyamatosan Magyarországon lakott, ha
a) magyar állampolgárral legalább három éve érvényes házasságban él, vagy házassága a
házastárs halálával szűnt meg,
b) kiskorú gyermeke magyar állampolgár;
c) magyar állampolgár fogadta örökbe;
d) magyar hatóság menekültként elismerte vagy
e) hontalan.
Továbbá a magyar jog szerint büntetlen előéletű és a kérelem elbírálásakor ellene magyar
bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban, megélhetése és lakhatása Magyarországon
biztosított, honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti.
2 ) Kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár, akinek a kérelem benyújtását
megelőzően legalább öt éven át folyamatosan Magyarországon volt a lakóhelye, ha
a) az ország területén született;
b) kiskorúsága idején létesített magyarországi lakóhelyet.
Továbbá a magyar jog szerint büntetlen előéletű és a kérelem elbírálásakor ellene magyar
bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban, megélhetése és lakhatása Magyarországon
biztosított, honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti.

Vizsgára jelentkezés
A vizsgára Budapest Főváros Kormányhivatalában kell jelentkezni.
Hogyan kell jelentkezni?
Személyesen a 1056 Budapest, Váci utcai 62-64. szám alatt található Kormányhivatal épületében
vagy postai úton. (Levelezési cím:1056, Budapest Váci utca 62-64., 1364 Budapest, Pf.: 234.
Személyes jelentkezésnél egy jelentkezési lapot kell kitölteni személyes adatokkal, ezért kérjük,
hogy hozza magával a személyigazolványát vagy a tartózkodási engedélyét és a lakcímkártyáját.
A jelentkezés során a leendő vizsgázó megkapja a vizsga kérdéseit, a csekket, amely a vizsga díjának
postán történő kifizetésére szól és végül kiválaszthatja a vizsga időpontját.
A vizsgadíj a mindenkori legkisebb havi munkabér 50 %-a, amely 2015. január 01-jétől
105 000 Forint, így a vizsga díja 52 500 Forint.
Postai úton történő jelentkezés esetén egy kitöltött jelentkezési lapot kell eljuttatni a Kormányhivatal
levelezési címére a kiválsztott vizsgaidőpont feltüntetésével, továbbá egy fénymásolatot kell csatolni a
jelentkezési laphoz a személyigazolványról vagy a tartózkodási engedélyről és a
lakcímkártyáról.

Jelentkezési lap
Tervezett vizsgaidőpontok:
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
(A Hivatal az időpont változtatás jogát fenntartja.)

23.
27.
27.
24.
22.
19.
24.
14.
18.
16.
20.
18.

Mire kell készülni a vizsgára?
Összesen húsz tétel van, amelyek két külön témakörből egy a) és egy b) részből állnak. 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.
A tételek kidolgozva megtalálhatók Dr. Ugróczky Mária (2013. 5. kiadás) Alkotmányos
alapismeretek című tankönyvében. A felkészülés elősegítése érdekében a könyv
megvásárolható Budapest Főváros Kormányhivatalában. A könyv ára 3 500 Forint.
Dr. Ugróczky Mária 2013-as 4. kiadásához készült változásjegyzék:

Változásjegyzék
A tankönyv mellett a tananyag könnyebb elsajátítása érdekében a Kormányhivatal felkészítő
konzultációkat szervez, melyen minden jelentkező ingyenesen részt vehet, ahová külön nem
szükséges jelentkezni.

Mikor vannak a vizsgára felkészítő órák?
Felkészítő órák időpontjai:
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
(A Hivatal az időpont változtatás jogát fenntartja.)

19.
16.
16.
13.
11.
08.
13.
10.
07.
05.
09.
07.

Helyszíne: 1056 Budapest, Váci u. 62-64.
Időpontja: 16.00 - 19.30
A vizsga napja
A vizsgák Budapest Főváros Kormányhivatalában vannak a 1056, Budapest Váci utca 62-64.
szám alatt.

Tételsor
A vizsgák reggel 9-kor kezdődnek, azonban kérjük, hogy az adminisztráció miatt 15 perccel előbb
érkezzen. A vizsgán csak az vehet részt, aki bemutatja a vizsga díjának befizetését igazoló
csekkszelvényt, a személyi igazolványát vagy a tartózkodási engedélyét és a lakcímkártyáját.
A vizsgabizottság 3 főből áll. A vizsga az írábeli résszel kezdődik. A húsz tétel valamelyike közül egy
a) és egy b) kérdést kell kidolgozni, tehát összesen két kérdést. Az írásbeli feladatot mindenki
egyszerre oldja meg, és egy órán keresztül lehet írni. Az írásbeliket helyben, rögtön az írásbeli után
kijavítják.
Az írásbeli részt a szóbeli vizsga követi. Itt minden vizsgázó húz egy tételt a húsz tétel közül és ennek
mind az a) mind a b) részét szóban kell megválaszolnia. A szóbeli megkezdése előtt 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, amit a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatalában vagy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalban vagy a
Kormányablakokban kell a további ügyintézés céljából benyújtani.
Sikertelen a vizsga, amennyiben az egyik vizsgarész nem felelt meg minősítést kapott. Ez esetben
lehetőség van a sikertelen vizsgarész megismétlésére egy másik vizsga időpontban. Az ismétlő vizsga
díja 26 250 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 másodlatot adhat ki.
Elérhetőségek:
Cím: 1056 Budapest, Váci u. 62-64.
Telefon: + 36 (1) 485-6939
E-mail: kepzes.budapest@bfkh.hu
Ügyintézés munkaidőben: Hétfőtől Csütörtökig: 8.00-16.30
Pénteken:8.00-14.00
Ügyintéző: Kardos Bianka

