
Önkormányzati f őépítészi vizsgához ajánlott jogszabályok 

Jogszabály száma, kelte Jogszabály címe 

2018. évi CXXXIX. törvény 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervéről 

104/2017. (IV. 28.) Korm. 
Rendelet 

A településkép védelméről szóló törvény 
reklámok közzétételével kapcsolatos 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

2016. évi LXXIV. törvény A településkép védelméről 

elfogadva: 2011. április 25. Magyarország Alaptörvénye 

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről 

  
68/2018. (IV. 9.) Korm. 

rendelet 
a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról  

314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről 

312/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról 
76/2009. (IV. 8.) Korm. 

rendelet 
a területrendezési hatósági eljárásokról 

190/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet 

a főépítészi tevékenységről 

252/2006. (XII. 7.) Korm. 
rendelet 

a településrendezési és az építészeti-műszaki 
tervtanácsokról 

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 
egyes tervek, illetve programok környezeti 

vizsgálatáról 
253/1997. (XII. 20.) Korm. 

rendelet 
az országos településrendezési és építési 

követelményekről 

 

  



Tájékoztató jelleggel ajánlott jogszabályok 

Jogszabály száma, kelte Jogszabály címe 

2011.évi LXXVII. Törvény a világörökségről 

2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 

2006. évi LIII. törvény 
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről 

2005. évi LXIV. törvény 
a Budapesti Agglomeráció Területrendezési 

Tervéről 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

2003. évi XXVI. törvény az Országos területrendezési tervről 

 
 

310/2015.(X.28.) Korm. 
rendelet 

a tervpályázati eljárásokról 

266/2013. (VII. 11.) Korm. 
rendelet 

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 
szakmagyakorlási tevékenységekről 

315/2011. (XII.27.) Korm. 
rendelet 

a világörökség kezelési tervről, a világörökségi 
komplex hatásvizsgálati dokumentációról és 

világörökség várományos helyszínekről 

77/2010. (III. 25.) Korm. 
rendelet 

a területrendezési tervezési jogosultságról és a 
területrendezési tervezési tevékenység 
felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről 

218/2009. (X. 6.) Korm. 
rendelet 

a területfejlesztési koncepció, a 
területfejlesztési program és a területrendezési 

terv tartalmi követelményeiről, valamint 
illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, 

elfogadásuk és közzétételük részletes 
szabályairól 

61/2009.(XII.14.) IRM rend. a jogszabályszerkesztésről 

46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. 
rendelet 

a Fővárosi Szabályozási Kerettervről 

47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. 
rendelet 

a Budapesti Városrendezési és Építési 
Keretszabályzatról 

50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. 
határozat 

Budapest főváros településszerkezeti terve 
(TSZT 2015) 

5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. 
rendelet 

Budapest főváros rendezési szabályzatáról 

9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 
a területek biológiai aktivitásértékének 

számításáról 

 


