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Alkotmányos alapismeretek vizsga 

 
A magyar állampolgárságról az 1993. évi LV. törvény rendelkezik. Nem magyar állampolgár az úgynevezett 
honosítási eljárás során válhat magyar állampolgárrá.  
 
Hol lehet benyújtani a vizsgakérelmet?  

 a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (kerületi) hivatalaiban 

 a kormányablakokban  

 a magyar konzuli tisztviselőknél, illetve az állampolgársági ügyekben eljáró szervnél  
 
Ki kérhet honosítást? 

A nem magyar állampolgár honosítható, amennyiben: 

 a kérelem előterjesztését megelőző 8 éven át folyamatosan Magyarországon lakott; 

 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; 

 igazolja, hogy alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven eredményes vizsgát tett, vagy ez alól a 
törvény alapján mentesül.  

 
Nem köteles vizsgát tenni 

 a korlátozottan cselekvőképes kiskorú  

 az a személy, akinek a cselekvőképességét a bíróság az állampolgársági eljárással kapcsolatos 
ügyek tekintetében korlátozta (a továbbiakban együtt: korlátozottan cselekvőképes személy) 

 a cselekvőképtelen személy 

 aki magyar tannyelvű nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézményben végzettséget szerzett; 

 aki a kérelem benyújtásakor 60. életévét betöltötte; 

 aki igazolja, hogy egészségi állapotának tartós és visszafordíthatatlan romlása miatt képtelen a vizsga 
letételére. 

 
Nem köteles vizsgát tenni, mert kedvezményesen honosítható,  

 aki 10 éve érvényes házasságban él olyan személlyel, aki az állampolgársági kérelem benyújtásának 
időpontjában magyar állampolgár, VAGY 

  aki 5 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 3 évig folyamatosan Magyarországon lakott, amennyiben 

 magyar állampolgárral legalább 3 éve érvényes házasságban él, vagy házassága a házastárs 
halálával szűnt meg, 

 kiskorú gyermeke magyar állampolgár; 

 magyar állampolgár fogadta örökbe; 

 magyar hatóság menekültként elismerte vagy 

 hontalan. 

Továbbá érvényes rá, hogy 

 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.  
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2. Kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár, aki a kérelme előterjesztését 
megelőzően legalább 5 évig folyamatosan Magyarországon lakott, amennyiben 

 az ország területén született; 

 kiskorúsága idején létesített magyarországi lakóhelyet,  

Továbbá érvényes rá, hogy 

 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 való jelentkezés 

 
A vizsgára Budapest Főváros Kormányhivatalában kell jelentkezni.  

Hogyan kell jelentkezni? 

Személyesen a 1056 Budapest, Váci utcai 62-64. szám alatt található Kormányhivatal épületében, postai 
úton (levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 234.), vagy elektronikusan (email cím: 
kepzes.budapest@bfkh.gov.hu) a Fővárosi Kormányhivatal honlapján szintén megtalálható JELENTKEZÉSI 
LAP kitöltésével.  

Személyes jelentkezésnél kérjük, hozza magával a személyigazolványát vagy tartózkodási engedélyét és 
a lakcímkártyáját, postai vagy elektronikus úton történő jelentkezés esetén kérjük, hogy csatoljon személyes 
dokumentumairól egy fénymásolatot.  

A jelentkezést követően az ügyfélszolgálaton/postai úton megkapja a vizsga kérdéseit tartalmazó tételsort, 
valamint a csekket, amely a vizsga díjának postán történő kifizetésére szól. Kérjük, hogy a jelentkezési 
lapon tüntesse fel a kiválasztott vizsgaidőpontot. 

A vizsgadíj a mindenkori minimálbér 50%-a, amely 2019. január 01-jétől 149 000 Forint, így a vizsga díja 
74 500 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: 

2019. január 24.  2019. január 17. 

2019. február 21.   2019. február 14. 

2019. március 21. 2019. március 13. 

2019. április 25. 2019. április 18. 

2019. május 23.   2019. május 16. 

2019. június 20.   2019. június 13. 

2019. július 25.   2019. július 18. 

2019. augusztus 29.   2019. augusztus 22. 

2019. szeptember 26.   2019. szeptember 19. 

2019. október 30.   2019. október 24. 

2019. november 21.   2019. november 14. 

 2019. december 12.    2019. december 5. 

 
(A hivatal az időpontváltoztatás jogát fenntartja.) 
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Hogyan kell készülni a vizsgára? 

A tananyag 20 tételből áll. A tételek 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 tételsor elérhető a jelen dokumentumhoz csatolva is. 
 
 
A tételek kidolgozva megtalálhatók Dr. 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 csekk ellenében. A tankönyv megrendelhető közvetlenül a kiadótól is az alábbi elérhetőségen: 
http://alkotmanyosalapismeretek.kernel.hu/ 
 
A tankönyv mellett a tananyag könnyebb elsajátítása érdekében a Kormányhivatal felkészítő konzultációkat 
szervez. 
 

Felkészítő órák tervezett időpontjai 2019-ben:  

Felkészítő óra időpontja Jelentkezési határidő:   

 

 

Helyszín: 

1056 Budapest, Váci u. 62-
64. 

 
Időpont: 

15.00 - 18.30 
 

2019. január 14. 2019. január 10. 

2019. február 4. 2019. január 31. 

2019. március 4. 2019. február 28. 

2019. április 8. 2019. április 4. 

2019. május 6. 2019. május 2. 

2019. június 3. 2019. május 30. 

2019. július 8. 2019. július 4. 

2019. augusztus 5. 2019. augusztus 1. 

2019. szeptember 9. 2019. szeptember 5. 

2019. október 7. 2019. október 4. 

2019. november 4. 2019. október 31. 

2019. december 2. 2019. november 28. 

 
(A hivatal az időpontváltoztatás 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. 
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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 

Élvárt 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.  

 

 

 

A vizsga részei:  

1. rész, az 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, a 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 vizsgarész „nem felelt meg” minősítést kapott. Ez esetben 

lehetőség van a sikertelen vizsgarész megismétlésére egy másik vizsgaidőpontban.  

Az ismétlő vizsga díja vizsgarészenként 37.250,- 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) 235-1710 

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

Ügyintézés munkaidőben: Hétfőtől Csütörtökig: 8.00-16.00  

    Pénteken:8.00-14.00 

Ügyintéző: Ungvári Krisztina 
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ALKOTMÁNYOS ALAPISMERETEK VIZSGA  
Tételsor 

1. TÉTEL 
A.  Ismertesse, milyen kiemelkedően fontos nemzetközi szervezeteknek tagja Magyarország! 

Röviden mutassa be ezeket a szervezeteket! 

B.        Mutassa be Magyarország Alaptörvényét és az abban megfogalmazott alkotmányos elveket! 

2. TÉTEL 
A.   Mutassa be az Európai Unió céljait és főbb intézményeit! 

B. A magyar választási rendszer (képviseleti demokrácia, a választások lebonyolítása) 
 
3. TÉTEL 
A. Ismertesse Magyarország földrajzi elhelyezkedését, államformáját, pénznemét és területi 

tagozódását! 

B.  Az országos, a területi és a helyi szintű népszavazás  
 
4. TÉTEL 
A.   Ismertesse Magyarország nemzeti jelképeit, nemzeti szimbólumait és ünnepeit! 

B. Az Országgyűlés (az Országgyűlés feladatai, szervezeti és működési rendje, az 
országgyűlési képviselők jogállása) 

 
5. TÉTEL 
A.  A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás 

B. A jogalkotás, az Országgyűlés jogalkotó tevékenysége 
 
6. TÉTEL   
A.   Az államalapítás, a Szent István halála utáni évszázadok 

B.    A kormány (megalakulása, megszűnése, főbb feladatai, és működése) 
 
7. TÉTEL  
A.  Mátyás kora és a török idők Magyarországon 

B.   A Kormány és tagjainak jogalkotása,  az önkormányzati jogalkotás 
 
8. TÉTEL 
A.  A Habsburg-uralom és az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc 

B. A köztársasági elnök (megbízatásának keletkezése és megszűnése, a köztársasági elnök 
hatáskörei) 

 
9. TÉTEL  
A.  A kiegyezéstől az első világháborúig  

B. Az Alkotmánybíróság és az alapvető jogok biztosa 
 
10. TÉTEL 
A.  Az első világháború és annak következményei 

B. Az igazságszolgáltatás és az ügyészség 
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11. TÉTEL       
A.  A második világháború  

B. Az Állami Számvevőszék, a Magyar Nemzeti Bank, a Költségvetési Tanács 
 
12. TÉTEL      
A.  A Rákosi-rendszer és az 1956. évi forradalom és szabadságharc 

B. A Magyar Honvédség, a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok 
 
13. TÉTEL 
A.  A Kádár-rendszer és az 1990. évi rendszerváltás 

B.  Pártok, szakszervezetek és más érdekképviseleti szervek 
 
14. TÉTEL 
A.  A magyar művészet képviselői 

B.  A helyi önkormányzatok 
 
15. TÉTEL 
A.  A magyar zene és tudomány képviselői 

B.  A közigazgatás szervezeti felépítése, a közigazgatási eljárás    
 
16.TÉTEL 
A. A magyar ősköltészet (szájhagyomány, regék, mondák) és a korai középkor irodalma 

(kódexek, legendák és az első magyar nyelvű művek) 

B.  Az emberi jogok 
 
17. TÉTEL    
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. Az Alaptörvényben biztosított alapvető jogok. Ismertessen közülük négy alapvető jogot 
bővebben! 

 
18. TÉTEL 
A. A magyar irodalom a romantika korában (a romantika, mint stílusirányzat; a korszak 

kiemelkedő írói és költői) 

B.  Az Alaptörvényben szereplő alapvető kötelezettségek 
 
19. TÉTEL 
A.  A 20. század magyar irodalma 

B.  A magyar állampolgárság fogalma, keletkezése 
 
20. TÉTEL 
A.  Ismertesse a Hungarikumokat!  Mondja el a Himnusz első versszakát! 

B.  A magyar állampolgárság megszerzése, megszűnése és a magyar állampolgárság 
igazolása 

 
 
 
 


