
Tájékoztatás a főépítészi vizsgáról 
 
A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján összevont (Fejér 
Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal és a Budapest Főváros Kormányhivatala Állami 
Főépítészeinek illetékességi területét érintően) önkormányzati (települési, térségi, megyei) 
főépítészi vizsga időpontját a Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami 
Főépítésze illetékességi területét* érintően  
 

2012. november 8.-án 10 óra kezdettel tűzöm ki. 

A vizsgára történő jelentkezés feltétele:

� a vizsgára jelentkező főépítészi tevékenységének helye a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze illetékességi területéhez 
tartozzon, vagy 

� a vizsgára jelentkező állandó lakóhelye a Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi 
Hivatalának Állami Főépítésze illetékességi területéhez tartozzon. 

 
/ Tehát a vizsga helyszíne választható azoknál a főépítészeknél, akiknek állandó lakhelye 
nem egyezik meg a főépítészi tevékenységük helyével, és azok nem egy állami főépítész 
illetékességi területén vannak / 

 
A vizsgára történő jelentkezés eljárása:
A főépítészi vizsga eljárásrendjének 3. sz. függelékében nevesített „Törzslap I.” nyomtatvány 
kitöltése, a szakirányú végzettséget igazoló oklevél egyszerű másolata és megküldése Fejér 
Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze részére (8000 
Székesfehérvár, Szent István tér 9.). 
 
A vizsga helye:
8000 Székesfehérvár, Várkörút 22-24. II. emeleti tárgyaló, Fejér Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi Hivatal Állami Főépítészi Iroda hivatalos helysége. 
 
A vizsga alóli mentesség:
A főépítészi vizsga alóli részleges vagy teljes mentesség kéréséhez a főépítészi vizsga 
eljárásrendjének 7. sz. függelék szerinti kérelmét kell benyújtani a vizsgaszervezőnek. A 
kérelem elbírálásához szükséges szempontok: 

 
általános rész alól: 

� építésügyi szakvizsga 
� közigazgatási szakvizsga 
� kamarai jogosultsági vizsga általános rész 
� OKJ műszaki ellenőri vizsga 
 

megléte esetén adható mentesség. 
 
különös rész egy része alól: 

� okl. építészmérnök esetében településtervezési kamarai jogosultsági 
vizsga megléte esetén a településtervezés különös részre vonatkozóan 



� okl. építészmérnök és okl. településmérnök (egyidejűleg mindkét 
diplomával rendelkezők) esetében az építész tervezői jogosultsági 
vizsga megléte esetén az építészeti különös részre vonatkozóan 

 adható mentesség. 
 
A különös rész egy része alól mentesítetteknek egy készségkérdést és egy tervdokumentáció 
bírálatot kell teljesíteniük. 
 
Letölthető mellékletek:

� A főépítészi vizsga eljárásrendje (benne a jelentkezési lap: 3. sz. függelék, a 
mentességi kérelem űrlapja: 7. sz. függelék) 

� irodalomjegyzék 
� Kérdéssor - a 190/2009. Korm. rendelet szerinti főépítészi vizsga - Általános 

követelményeihez 
� Kérdéssor - a 190/2009. Korm. Rendelet szerinti főépítészi vizsga - Építészeti különös 

követelményeihez (okl. településmérnökök számára) 
� Kérdéssor - a 190/2009. Korm. rendelet szerinti főépítészi vizsga - terület- és 

településrendezési különös követelményeihez (okl. építészmérnökök számára) 
� Készségkérdések - a 190/2009. Korm. rendelet szerinti főépítészi vizsga - Építészeti, 

és terület- és településrendezési különös követelményeihez 

Székesfehérvár, 2012. október 2. 
 

Lantay Attila 
hivatalvezető

állami főépítész 
 

* Fejér megye, Komárom-Esztergom megye és Veszprém megye területe, kivéve a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról 
szóló 2000. évi CXII. törvény 1/1. melléklete szerinti, a Balaton kiemelt üdülőkörzethez tartozó települések. 
 


