
1

KÉRDÉSSOR 
a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről

szerinti főépítészi vizsga 
terület- és településrendezési különös követelményeihez 

(okl. építészmérnökök számára) 
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1. ÉPÍTÉSI TÖRVÉNY1, OTÉK2

1.1. Sorolja fel, milyen épületek esetében határoz meg építési szabályokat az OTÉK-on 
és a helyi építési szabályzaton kívül más jogszabály! (2) 

1.2. Sorolja fel a településszerkezeti terv kötelező alátámasztó munkarészeit! (6) 

1.3. Ismertesse, milyen alátámasztó munkarészeket kell készíteni a szabályozási 
tervekhez! 

1.4. Sorolja fel a településszerkezeti terv jóváhagyandó munkarészeit! (2) 

1.5. Milyen esetben kötelező környezeti értékelést magában foglaló környezeti 
vizsgálatot készíteni településrendezési eszközök készítésekor, milyen esetben, és 
kinek van lehetősége mérlegelésre? 

1.6. Milyen esetben kötelező környezeti értékelést magában foglaló környezeti 
vizsgálatot készíteni településrendezési eszközök készítésekor? 

1.7. Településrendezési eszközök készítésekor milyen esetben mérlegelhető a
környezeti értékelést magában foglaló környezeti vizsgálat készítése? 

1.8. Sorolja fel, mely elemeket kell a településszerkezeti terven meghatározni? 
(legalább 5) 

1.9. Sorolja fel a beépítésre szánt területek főbb területfelhasználási kategóriáit! (5) 

1.10. Sorolja fel a beépítésre nem szánt területek főbb területfelhasználási kategóriáit! 
(legalább 5) 

1.11. Mely területfelhasználási kategória lehet beépítésre szánt és beépítésre nem szánt?  

1.12. Sorolja fel, milyen esetekben kell szabályozási tervet készíteni? (3) 

1.13. Sorolja fel, mely elemeket kell tartalmaznia a szabályozási tervnek? 
(legalább 5) 

1.14. Sorolja fel, mely övezeti előírásokat kell meghatározni újonnan beépítésre vagy 
jelentős átépítésre kerülő területek építési övezeteinél? (legalább 5) 

1.15. Sorolja fel, mely övezeti előírásokat lehet meghatározni az építési övezeteknél? 
(legalább 5) 

1.16. Sorolja fel a közművesítettség fajtáit! (4) 

1.17. Milyen fokú a közművesítettség közüzemi energia, ivóvíz, szennyvízelvezetés és –
tisztítás, közterületi nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés együttes 
megléte esetén?  

1.18. Milyen fokú a közművesítettség közüzemi villamos energia, ivóvíz, egyedi közművel 
történő szennyvíztisztítás és –elhelyezés, közterületi nyílt rendszerű
csapadékvízelvezetés együttes megléte esetén? 

1.19. Melyek a teljes és a részleges közművesítettség feltételei? 

1.20. Településrendezési terv módosítása során milyen esetben nincs szükség biológiai 
aktivitásérték számítás készítésére? 

1.21. Újonnan beépítésre szánt terület kijelölése esetében milyen területegységre kell 
igazolni, hogy a biológiai aktivitásérték nem csökken? 

 
11997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
2 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
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1.22. Kiket kell bevonni a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába és 
hogyan kell a véleményeket kezelni? 

1.23. Ismertesse az illeszkedés szabályait! 

1.24. Mely esetekben kell a településrendezési eszközt tervtanács elé vinni? 

1.25. Mely szerv feladata a helyi építési szabályzatban előírt kiszolgáló utak és közművek 
megvalósítása, mi a megvalósítás határideje, és milyen források igénybevételére 
van lehetőség? 

1.26. Sorolja fel, a településrendezés során milyen tilalmak alkalmazhatók? (3) 

1.27. Hogyan és milyen időbeli hatállyal rendelhető el a telekalakítási és építési tilalom? 

1.28. Milyen időtartamra lehet változtatási tilalmat előírni? 

1.29. Sorolja fel, milyen esetekben alkalmazandó a kisajátítás? (4) 

1.30. Sorolja fel, milyen esetben nem jár kártalanítási kötelezettséggel az ingatlan 
rendeltetésének, használati módjának megváltoztatása a helyi építési 
szabályzatban? (2) 

1.31. Mennyi idő után nyílik meg a szabályozás hatályba lépésétől a kisajátítási eljárás 
megindításának a lehetősége? 

1.32. Sorolja fel, milyen településrendezési kötelezettségeket írhat elő a települési 
önkormányzat képviselő-testülete! (3) 

1.33. Sorolja fel a telekalakítás fajtáit! (4) 

1.34. Ismertesse a telekcsoport újraosztásának fogalmát! 

1.35. Ismertesse a telekfelosztás fogalmát! 

1.36. Ismertesse a telekegyesítés fogalmát! 

1.37. Ismertesse a telekhatár-rendezés fogalmát! 

1.38. Sorolja fel a telek beépíthetőségének feltételeit! (5) 
 

1.39. Milyen beépítésű az ábrán látható terület?  

1.40. Milyen beépítésű az ábrán látható terület?  

1.41. Az előkertbe milyen és mekkora építményrész állhat be? 

1.42. Ismertesse az elő-, az oldal- és a hátsókert kialakításának fő előírásait! 

1.43. Ismertesse az OTÉK szerint létesíthető kerítés jellemzőit! 

1.44. Ismertesse a tervezési program fogalmát és a legfontosabb tartalmi előírásait! 

1.45. Sorolja fel az építmények megvalósításának általános követelményeit! (legalább 5) 

1.46. Sorolja fel a lépcsők kialakításának főbb előírásait! (legalább 5) 
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1.47. Sorolja fel az akadálymentes közlekedéshez készülő lejtők kialakításának fontosabb 
előírásait! (legalább 5) 

1.48. Ismertesse a légudvar és a légakna jellemzőit, a közöttük lévő különbségeket! 

1.49. Sorolja fel, milyen helyiségben tilos vízvezetéket vezetni? (4) 

1.50. Sorolja fel, mely helyiségekben tilos égéstermék elvezetés nélküli gázkészüléket 
elhelyezni? (4) 

1.51. Sorolja fel, az építmények mely részein tilos égéstermék homlokzati kivezetést 
létesíteni? (legalább 5) 

1.52. Sorolja fel, mely építményekben kötelező felvonót létesíteni? (2) 

1.53. Sorolja fel a helyiségek legkisebb alaprajzi méreteire vonatkozó előírásokat! (2) 

1.54. Mekkora lehet egy helyiség legkisebb alaprajzi mérete? 

1.55. Mekkora lehet a huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiség legkisebb alaprajzi 
mérete? 

1.56. Ismertesse a helyiségek belmagasságának kialakítására vonatkozó fontosabb 
előírásokat! 

1.57. Mekkora lehet az átlagos belmagasság a nevelési-oktatási helyiségben? 

1.58. Mekkora belmagasság szükséges a 200 m2 hasznos alapterületet meghaladó 
nagyságú, huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségben? 

1.59. Ismertesse a helyiségek természetes megvilágítására vonatkozó előírásokat! 

1.60. Melyek az építményekben az önálló rendeltetési egységek kialakítására vonatkozó 
általános előírások? 

1.61. Sorolja fel, milyen feltételek mellett helyezhető el egy építményben több önálló 
rendeltetési egység! (5) 

1.62. Ismertesse a lakás kialakítására vonatkozó előírásokat! 

1.63. Sorolja fel, mely tevékenységcsoportokat kell a lakásnak biztosítania! (4) 

1.64. Ismertesse a meglévő építményeken végezhető építési munkák általános feltételeit! 

1.65. Sorolja fel a közhasználatú épületek akadálymentesen kialakítandó elemeit! 
(legalább 5) 

1.66. Mi alapján és hogyan lehet az országos településrendezési előírásoktól eltérni? 

1.67. Sorolja fel, milyen feltételei vannak az OTÉK-nál megengedőbb követelmények helyi 
építési szabályzatban való megállapításának! (4) 

1.68. Ismertesse az alapterület fogalmát! 

1.69. Ismertesse az előkert fogalmát! 

1.70. Ismertesse az építési hely fogalmát! 

1.71. Ismertesse az építési övezet fogalmát! 

1.72. Ismertesse az építési vonal fogalmát! 

1.73. Ismertesse az építménymagasság fogalmát! 

1.74. Ismertesse a hasznos alapterület fogalmát! 

1.75. Ismertesse a középmagas építmény fogalmát! 
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1.76. Ismertesse az övezet fogalmát! 

1.77. Ismertesse a rehabilitáció fogalmát! 

1.78. Ismertesse a rekonstrukció fogalmát! 

1.79. Ismertesse a revitalizáció fogalmát! 

1.80. Ismertesse a szabályozási vonal fogalmát! 

1.81. Ismertesse a szintterület fogalmát! 

1.82. Ismertesse a szintterület-sűrűség fogalmát! 

1.83. Ismertesse a telek beépített területének fogalmát! 

1.84. Ismertesse a területfelhasználási egység fogalmát! 
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2. A településrendezői jogosultság feltételrendszere 
 
2.1. Ismertesse a településtervezési tevékenység fogalmát, folytatásának feltételeit! 

2.2. Ismertesse a településtervezési tevékenység fogalmát! 

2.3. Sorolja fel, milyen követelményeket kell teljesíteni a településtervezési jogosultság 
megszerzéséhez! (4) 

2.4. Sorolja fel a névjegyzéki bejegyzés fenntartásának követelményeit! (2) 
 



III. Terület- és településrendezési különös rész 
3. A településtervező feladatai, felelősségi köre, jogai és kötelezettségei 

 7

3. A településtervező feladatai, felelősségi köre, jogai és kötelezettségei 
 
3.1 Sorolja fel a településtervezőre vonatkozó, az elkészült dokumentációval 

kapcsolatos formai és megőrzési szabályokat! 

3.2. Sorolja fel, miért felelős a településtervező! (legalább 5) 

3.3. Sorolja fel, mire jogosult a településtervező! (3) 

3.4. Sorolja fel a településtervező kötelezettségeit! (5) 
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4. A településtervezőre vonatkozó összeférhetetlenségi és etikai-fegyelmi 
szabályok 

 
4.1. Ismertesse a településtervezőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat! 
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5. A településrendezési eszközök egyeztetési követelményei 
 
5.1. Sorolja fel megfelelő sorrendben a településrendezési terv egyeztetési fázisait! (6) 

5.2. Sorolja fel, milyen esetekben nem kell lefolytatni a településrendezési terv 
módosításának egyeztetési eljárását! (3) 

5.3. Sorolja fel, milyen esetekben van lehetőség a közbenső [Étv. 9. § (3)] 
véleményeztetés elhagyására! (4) 

5.4. Milyen esetben van lehetőség 5 nap alatt leegyeztetni és hatályba léptetni 
településrendezési eszköz módosítást? 

5.5. Sorolja fel a településrendezési eszközök jóváhagyását követő teendőket! (4) 

5.6. Sorolja fel a tervezés megkezdéséről értesítő [Étv. 9. § (2)] megkeresés szükséges 
tartalmi elemeit! (3) 
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6. Helyi értékvédelem 
 
6.1. Sorolja fel, milyen szempontok alapján lehet a védendő emlék kiemelkedő

jelentőségű? (legalább 5) 

6.2. Milyen elemekre terjedhet ki a helyi örökségvédelmi rendelet hatálya? 

6.3. Milyen területegységre terjedhet ki helyi védelem? 

6.4. Sorolja fel, milyen értékekre terjedhet ki a területi helyi védelem! (4) 

6.5. Sorolja fel, milyen értékekre terjedhet ki a helyi egyedi védelem! (4) 

6.6. Sorolja fel a helyi védelem fajtáit! (2) 

6.7. Sorolja fel, mit szabályozhat a helyi önkormányzat az építészeti örökség helyi 
védelmének általános szabályait rögzítő (alap) rendeletében! (4) 

6.8. Mi képezi a helyi védelem alá helyezésről szóló önkormányzati rendelet alapját? 

6.9. Mi képezi a helyi védelem alá helyezésről szóló önkormányzati rendelet alapját? 

6.10. Sorolja fel, milyen követelményeket írhat elő az önkormányzat a helyi területi 
védelem alá helyezésről szóló rendeletében az értékvizsgálat alapján? (4) 

6.11. Sorolja fel, milyen követelményeket írhat elő az önkormányzat a helyi egyedi 
védelem alá helyezésről szóló rendeletében az értékvizsgálat alapján? (4) 

6.12. Mely szerv feladata a védelem alatt álló helyi értékek nyilvántartása? Ismertesse a 
helyi értékekről vezetett nyilvántartás tartalmát! 

6.13. Sorolja fel a helyi értékekről vezetett nyilvántartás általános tartalmi elemeit! (4) 

6.14. Sorolja fel, milyen elemekkel kell kiegészíteni a helyi értékekről vezetett 
nyilvántartást egyedi védettség esetén! (3) 

6.15. Milyen elemmel kell kiegészíteni a helyi értékekről vezetett nyilvántartást területi 
védelem esetén? 
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7. Önkormányzat, főépítészi tevékenység 
 
7.1. Sorolja fel a települési önkormányzatnak az örökségvédelemmel, az építészeti 

értékekkel kapcsolatos feladatait! (4) 

7.2. Sorolja fel az önkormányzati főépítész helyi védelemmel kapcsolatos feladatait! (5) 

7.3. Sorolja fel, mely helyi rendeletek kapcsolódnak a főépítész munkájához? (5) 

7.4. Sorolja fel a megyei főépítész sajátos feladatait! (legalább 5) 

7.5. Sorolja fel a települési (és térségi) főépítészek sajátos feladatait! (legalább 5) 

7.6. Ismertesse, milyen nyilvántartási kötelezettségei vannak a települési (térségi) 
főépítésznek? 

7.7. Sorolja fel, miről köteles a települési (térségi) főépítész nyilvántartást vezetni! (2) 

7.8. Sorolja fel, mely önkormányzati feladatok előkészítése a főépítész feladata? (3) 

7.9. Sorolja fel, milyen szervezetekkel kell együttműködnie a főépítésznek? (4) 

7.10. Sorolja fel, milyen feladatai vannak az állami főépítészeknek az önkormányzati 
főépítészekkel kapcsolatban? (4) 

7.11. Sorolja fel a főbb törvényeket, melyeket ismerni és figyelemmel kell kísérni a 
főépítésznek (a törvények száma nem szükséges)! (legalább 5) 

7.12. Sorolja fel, mely főbb kormány és miniszteri rendeleteket kell ismerni és figyelemmel 
kísérni a főépítésznek (a rendeletszámok nem szükségesek)! (legalább 5) 


